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انطلق مسبار األمل نحو وجهته التي رسمتها له دولة اإلمارات،
وفي موعده المحدد رغم كل ما عصف بالعالم من تحديات ،ووصل
إلى مداره حول كوكب المريخ بنجاح في الوقت الذي تم حسابه بدقة،
ليكون المسبار اإلماراتي والعربي األول الذي يسجِّ ل للعرب تاريخاً
جديداً بأول انطالقة لهم نحو الكوكب األحمر .هو مسبار األمل
بوالدة جديدة ألبناء العرب ،يتكلم بلسان اإلنجاز عن تلك المعجزة
الوحدوية التي انطلقت منذ خمسين عاماً ،ويبشِّ ر بانطالقة نوعية
للصناعة التقنية المحلية على أيدي المهندسين اإلماراتيين الذين
أسست فيهم دولتهم اإلصرار والعزيمة والخبرة الكافية لصنع مفخرة
جديدة لهذه الدولة الرائدة تتجاوز حدود األرض لتطاول ما بعد عنان
السماء ،وتحقق إنجازاً تاريخياً سطر بداية عهد جديد ألبناء العرب.
فرحة عربية عبَّر عنها أبناء األمة العربية على كافة المستويات
الرسمية والشعبية ،ما يعطي صورة ناصعة لنهج اإلمارات الذي
يعمر وينجز إلعالء الراية ومتابعة مسيرة العلماء العرب الذين
خطوا أولى الخطوات نحو اكتشاف العالم الخارجي ،ورسموا أول
خريطة لألرض قبل أن تتجاوز أجسامهم حدود الكوكب ،متسلحين
بمعارف حسابية وجغرافية وصفاء عقلي وروحي أهَّ لهم لسبر أغوار
الكون واستنباط أسراره.
خمسون عاماً واإلمارات تستثمر في أبنائها ومقدَّ راتها لتحتفل

هذا اإلنجاز التاريخي بوصول مسبار األمل إلى المريخ هو أعظم احتفال
بالذكرى الخمسين لقيام اتحاد اإلمارات ،ويؤسس النطالقتها الجديدة
في الخمسين عامًا المقبلة ..مع أحالم وطموحات ال سقف لها...
سنواصل تحقيق اإلنجازات وسنبني عليها إنجازات أكبر وأعظم
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
بمناسبة نجاح مهمة مسبار األمل ووصوله إلى مداره

باقتراب يوبيلها الذهبي وقد غرست رايتها التي تعاين كوكب المريخ،
وترسل إلى مركز الفضاء اإلماراتي بكل جديد عنه لتحليله ودراسته،
واقفة بذلك أمام الدول المتقدمة التي أضحت بعثاتها إلى المريخ عالمة
فارقة ونقطة مضيئة لم يصل إليها إال دول معدودة على أصابع اليد.
خمسون عاماً مدة قصيرة في عمر الكثير من الدول ،عملت
فيها اإلمارات وأسَّ ست لهذه اللحظة بجهد وتخطيط ،وقد درَّبت
أفضل الكوادر البشرية اإلماراتية ،الذين رفعوا الراية ،وصنعوا المجد
اإلماراتي الفضائي ،فكانوا مناراً لألجيال القادمة من أبنائنا ،وأسوة
لهم في التفاني واالجتهاد للوصول بوطننا الغالي نحو القمم التي
عوَّدتنا القيادة اإلماراتية على مالزمتها .قيادة اإلمارات التي أضحت
مثاالً لوحدة الكلمة ،تعمل لرفعة وطنها وتسعى ليصبح أبناؤها رواداً
في صناعة الغد وريادة الفضاء ،بعد التفوق والريادة في كافة مناحي
الحياة على األرض.
«هذا اإلنجاز لم يكن ليتحقق لوال المثابرة على مشروع ظهرت
فكرته أواخر العام  2013على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،الذي تابعه لحظة بلحظ ،حتى وصوله إلى وجهته بسالم» .كلمات
من ذهب صدرت من قائد عظيم هو صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،حيث تُبرز حجم اإلنجاز
والتخطيط الذي يعمل عليه الشيخ محمد بن راشد إلنجاز المهمة؛ إذ
لم يكن ليعرف هذا اإلنجاز التاريخي طريقه بمجرد األحالم ،بل ثمة
عمل وتأسيس وجهد وخبرات ودراسات تمت لتأسيس أولئك الثلة من
أبناء الوطن الذين عبروا التاريخ واجتازوا بمسبار األمل حدود الفضاء.
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم« :وصول
مسبار األمل هو إيذان ببدء احتفاالت دولة اإلمارات بعامها الخمسين،
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باليوبيل الذهبي ،احتفاالتنا مختلفة ..علمية ..حضارية ..ملهمة ..ألننا
نحاول أن نبني نموذجاً تنموياً ..نموذجاً يقول للشباب العربي :نحن
أهل حضارة ..وسنعيد استئناف حضارتنا بإذن اهلل بهم وبسواعدهم».
نفخر بعلمائنا الذين افتتحوا البداية المباركة للنهضة اإلماراتية
القادمة ،وكانوا نبراساً إلخوانهم في اإلبداع الفضائي ،الذين قال
بشأنهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان« :شباب
اإلمارات المتسلحون بالعلم والمعرفة هم الذين سيقودون مسيرتنا
التنموية والنهضوية للخمسين سنة المقبلة ..ومشروع اإلمارات
الستكشاف المريخ أسهم في بناء كوادر إماراتية عالية الكفاءة مؤهلة
لتحقيق المزيد من اإلنجازات في قطاع الفضاء».
شكراً ...نقولها لمحمد بن راشد؛ القائد الملهم الذي صنع المجد
اإلماراتي واجتاز بأبنائه العالم نحو العوالم .نقولها لقيادتنا الرشيدة،
التي أثبتت سم ّو همتها وسداد خطاها من خالل التمسك بنهج زايد
الخير ،الذي بنى اتحاداً أضحى له شأن عظيم بين دول العالم المتقدِّم.
نقولها للمهندسين اإلماراتيين األفذاذ ،الذين تفخر بهم دولتهم
وتعتز بهم قيادتهم ،ونؤسس على إبداعهم وتفوقهم مرحلة جديدة من
مراحل الريادة اإلماراتية .نقولها ألبنائنا وبناتنا الذين نعدّهم إلتمام
المهمة ،والمسير نحو أبعد من المريخ ،حيث النجاح الذي ال يعرف
حدوداً ،واالبتكار الذي تعمل القيادة على زرعه فيهم.
وألبناء أمة العرب نقول :إنجاز اإلمارات مفخرة لنا ولكم ،بنى آباؤنا
مجداً نفخر به جميعاً ،وسطَّ رت أقالمهم إبداعات علمية ختموا عليها
اسم العرب ،وكانت لهم بصمات خير ومعرفة على العالم المتحضر
أجمع .واإلنجازات اإلماراتية ستكون باباً نعيد من خالله أمجادنا،
ونحفر به سؤددنا؛ ليبقى لسان اإلنجاز والريادة اإلماراتي مصدر عز
وفخر لكل أبناء وطننا العربي الكبير.
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نظّ ــم «ملتقــى المتخصصيــن العــرب» ،المبــادرة
التــي أطلقتهــا مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
للمعرفــة بالتعــاون مــع «لينكــد إن» ،ورش عمــل
افتراضيــة حــول «االســتدامة» ،قدَّ مهمــا الدكتــور
مالــك الرفاعــي ،المديــر العــام فــي شــركة الحكمــة
لالستشــارات اإلداريــة ،لموظفــي مؤسســة دبــي
لإلعــام ودائــرة البلديــة والتخطيــط فــي عجمــان،
وناقشــت الورشــة مفاهيــم االســتدامة والتنميــة
المســتدامة ،ومبــادئ ومؤشــرات وأهــداف التنميــة
المســتدامة ،إضافــة إلــى االســتدامة المؤسســية.
وأكــد ســعادة جمــال بــن حويــرب ،المديــر
التنفيــذي لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
للمعرفــة ،أن المؤسســة تســعى ضمــن أهدافهــا
االســتراتيجية إلــى تنميــة رأس المــال البشــري
المعرفــي ،وتعزيــز قيمــة الحــوارات البنَّــاءة التــي
يقدمهــا الخبــراء والباحثــون بهــدف نقــل معرفتهــم
وخبراتهــم فــي مختلــف المجــاالت لجميــع فئــات
المجتمــع ،مــا يدعــم بنــاء مجتمعــات المعرفــة
ويوسِّ ــع مســاراتها ،األمــر الــذي تحقِّقــه مبــادرة
«ملتقــى المتخصصيــن العــرب» ،التــي تضــم تحــت
مظلتهــا نخبــة مــن العقــول والخبــرات العربيــة بكافــة
القطاعــات ،ممــن تــم اختيارهــم بعنايــة لتقديــم
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االستشــارات والنقاشــات ونشــر الوعــي العلمــي
والعملــي بعناصــر التنميــة المســتدامة ،فــي أوســاط
الجهــات الحكوميــة بجميــع إمــارات الدولــة.
ومــن جهــة أخــرى نظَّ مــت المبــادرة «ورشــة
استشــراف المســتقبل» فــي بلديــة عجمــان،
والتــي قدَّ مهــا الدكتــور حســام حاضــري ،مستشــار
التطويــر االســتراتيجي واستشــراف المســتقبل،
والتــي ناقشــت المفهــوم العلمــي الستشــراف
المســتقبل ،وســبل التمييــز بيــن االستشــراف
المســتقبلي والتخطيــط االســتراتيجي ،وطــرق
التعــرف علــى مقومــات استشــراف المســتقبل
المختلفــة ،والتقنيــات واألدوات المســتخدمة فــي
عمليــة استشــراف المســتقبل ،إلــى جانــب رصــد
تحديــات المســتقبل وســبل مواجهتهــا .وتــم تزويــد
المشــاركين بالورشــة بمفاهيــم وأهــداف ومهــارات
استشــراف المســتقبل ،وتدريبهــم علــى منهجيــة
بنــاء الســيناريوهات وفــق توجهــات الحكومــة.
حيــث اســتهدفت الورشــة كافــة القيــادات واإلدارات
المســؤولة عــن التخطيــط واستشــراف المســتقبل
وتنفيــذ السياســات واألهــداف فــي الهيئــات
والجهــات المختلفــة
وكان «ملتقــى المتخصصيــن العــرب» قــد نظَّ ــم
خــال العــام الماضــي ورش عمــل قدمهــا عــدد مــن
المدربيــن والخبــراء المتخصصيــن مــن دول عربيــة
فــي عــدة مجــاالت شــملت :االســتدامة ،والســعادة،
واستشــراف المســتقبل ،إلــى جانــب القيــادة،
والتخطيــط االســتراتيجي ،واحترافيــة الخطابــات
ا عــن الجــودة والتميــز المؤسســي،
الرســمية ،فض ـ ً
وإدارة وريــادة األعمــال ،ونظــام النجــوم العالمــي
لتصنيــف الخدمــات (ســبع نجــوم) ،إضافــة إلــى إدارة
المعرفــة ،والبيئــة ،والتســويق واإلعــان ،وكذلــك
الطاقــة المتجــددة ،وإدارة المشــاريع .وحضــر هــذه
الــورش عــدد كبيــر مــن موظفــي مختلــف الجهــات
والمؤسســات.

«محمد بن راشد للمعرفة»
تعزز القراءة الرقمية بمجموعة جديدة من اإلصدارات
عزَّزت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
رصيد إصداراتها المعرفية خالل عام  ،2020وذلك
من خالل مجموعة كبيرة من اإلنتاجات وإصدارات
الكتب في مختلف مجاالت المعرفة ،وعبر قنواتها
المتخصصة والتي تشمل مبادرة «كتاب في دقائق»،
و«برنامج دبي الدولي للكتابة» ،كما بادرت المؤسسة
بإتاحة ماليين اإلصدارات من خالل مشروعها
الرائد المتمثل في «مركز المعرفة الرقمي» ،بهدف
توسيع مسارات نشر وإنتاج المعرفة على المستوى
المحلي والعالمي ،والمساهمة في تحفيز ثقافة
القراءة الرقمية في المجتمعات ،إلى جانب دعم
المحتوى العربي على شبكة اإلنترنت.
وتفصيالً ،فقد تابع برنامج دبي الدولي للكتابة
نشاطاته وورشه التدريبية خالل العام  ،2020على
الرغم من األزمة الصحية العالمية المتمثلة في وباء
كوفيد  ،19حيث توسع نطاق نشاطاته لتشمل دوالً
عربية عن طريق استثمار برامج التواصل المرئي عبر
اإلنترنت ،وهذا ما أنتج عدداً من اإلصدارات والكتب
التي قام منتسبو البرنامج بتأليفها ،في مجاالت :القصة
القصيرة ،والترجمة ،وأدب الطفل واليافعين ،بإجمالي
( )23عنواناً جديداً تعمل مؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم للمعرفة على إتاحتها على «مركز المعرفة
الرقمي» .فيما بلغ عدد المنتسبين إلى ورش البرنامج
في العام  )50( 2020منتسباً من الكتاب الواعدين
الذين صقلت دورات برنامج دبي الدولي للكتابة
مهاراتهم اإلبداعية للوصول إلى مصاف كبار الكتَّاب
والمبدعين ،ولترتفع إصدارات البرنامج منذ إطالقه
ال
وحتى عام  2020إلى أكثر من ( )107إصدارات ،فض ً
عن ورشة كتابة المقال االستقصائي التي شارك فيها
 73منتسباً .كما بادرت مؤسسة محمد بن راشد آل
مكتوم للمعرفة بإتاحة كافة إصداراتها على منصة
«مركز المعرفة الرقمي» ،وال سيما في الوقت الذي
لزم فيه الناس منازلهم بسبب اإلجراءات االحترازية
والوقائية التي صاحبت وباء كوفيد  ،19وذلك عبر
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مبادرة «#استثمر_وقتك_بالمعرفة» ،حيث أتاحت
أكثر من  2.6مليون مادة رقمية في شتى شؤون المعرفة
التي تجذب فئات المجتمع كافة.
وأكد سعادة جمال بن حويرب ،المدير التنفيذي
للمؤسسة ،أن مشاريع المؤسسة المعنية بنشر
وإنتاج المعرفة ،وتعزيز مفاهيم القراءة والثقافة
في المجتمعات ،شهدت نشاطاً كبيراً فاق التوقعات
خالل الفترة الماضية ،بالتزامن مع الظروف العالمية
التي سببتها جائحة كوفيد ،19وأبرزها الحرص
على التباعد االجتماعي ،حيث أسهم بقاء الناس
في منازلهم لفترات أطول بخلق توجهات معرفية
جديدة لديهم ،وبحث الكثيرين عن مصادر المعرفة
الموثوقة والتي يسهل الوصول إليها من أي مكان
وفي أي زمان ،وهو ما وفَّره «مركز المعرفة الرقمي»
بإصداراته النوعية والشاملة ،والتي أصبحت بمثابة
جرعة معرفية مُكثّفة ينه ُل منها كُل من يسعى إلثراء
رصيده المعرفي في شتى المجاالت.
وأضاف سعادته :منذ بدء الجائحة لمسنا
ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة إقبال الناس على القراءة
اإللكترونية وتحديداً عبر منصة «مركز المعرفة
الرقمي» ،حيث قفز عدد المستخدمين للمنصة
إلى  252,466مستخدماً في عام  2020مقارنة مع
 182,124مستخدم خالل عام .2019

في األعلى:

جناح المؤسسة في
أحد معارض الكتاب
(أرشيفية)
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كرما فريق مسبار األمل
َّ
في استقبال خاص ضمن خلوة الخمسين

محمد بن راشد ومحمد بن زايد:

رواد رحلة
أبناؤنا ّ
اإلمارات للمستقبل
دبي  -ومضات
ع ّبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،وصاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
عن فخرهما بأبناء اإلمارات الذين تسلحوا بالعلم والمعرفة لخوض تجربة
مسبار األمل التي كللت بنجاح باهر أثلج صدور العرب أجمع ،وأن هؤالء الثلة
من الشباب المبدعين سيقودون رحلة اإلمارات في الخمسين عام ًا المقبلة
التي افتتحتها اإلمارات بأعظم إنجاز فضائي عربي وإسالمي.
ج ــاء ذل ــك ضم ــن فعالي ــات خل ــوة الخمس ــين الت ــي أقيم ــت
برئاســـة صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل
مكت ــوم وصاح ــب الس ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن زاي ــد آل
نهي ــان ،والت ــي ك ــرم س ــموهما خالله ــا فري ــق مش ــروع
اإلمــارات الستكشــاف المريــخ «مســبار األمــل» ،الــذي
يض ــم أكث ــر م ــن مئت ــي مهن ــدس ومهندس ــة ،تقدي ــراً
لجهودهـــم االســـتثنائية التـــي بذلوهـــا علـــى مـــدى
الســـنوات الســـت الماضيـــة فـــي تصميـــم وتنفيـــذ وبنـــاء
مس ــبار األم ــل وإطالق ــه بنج ــاح وتوجيه ــه طيل ــة مراح ــل رحلت ــه
إل ــى الكوك ــب األحم ــر ،قب ــل أن تُت ـوَّج الرحل ــة بوص ــول المس ــبار
www.mbrf.ae
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مـــدار المريـــخ ،لتدخـــل دولـــة اإلمـــارات رســـمياً
التاري ــخ كأول دول ــة عربي ــة وإس ــامية ترس ــل مهم ــة
فضائي ــة استكش ــافية إل ــى المري ــخ ،وخام ــس دول ــة
ف ــي العال ــم تحق ــق ه ــذا اإلنج ــاز العلم ــي ،وصاحب ــة

أول مهم ــة علمي ــة م ــن نوعه ــا لرص ــد من ــاخ المري ــخ
م ــن خ ــال توفي ــر ث ــروة م ــن البيان ــات ع ــن من ــاخ
الكوكـــب األحمـــر والظـــروف الجويـــة فيـــه ،ضمـــن
مقارب ــة علمي ــة غي ــر مس ــبوقة ف ــي تاري ــخ البعث ــات
المريخي ــة ،وس ــط احتف ــاء األوس ــاط العلمي ــة ف ــي
العال ــم به ــذا المنج ــز اإلمارات ــي ،ومش ــاركة رس ــمية
وش ــعبية ف ــي اإلم ــارات ف ــي متابع ــة بعث ــة اإلم ــارات
للمريـــخ منـــذ االنطالقـــة الناجحـــة فـــي يوليـــو
الماضـــي وحتـــى وصـــول المســـبار إلـــى وجهتـــه،
واحتفـــاء المالييـــن فـــي الوطـــن العربـــي بهـــذا
اإلنجـــاز العلمـــي الضخـــم.
أجمل إنجاز

وأثن ــى س ــموهما عل ــى جه ــود أعض ــاء الفري ــق
الذيـــن يمثلـــون مجموعـــة مـــن خيـــرة الكفـــاءات
العلمي ــة والهندس ــية والبحثي ــة ف ــي دول ــة اإلم ــارات،
مســبار األمــل أجمــل إنجــاز نهديه
لشــعب اإلمــارات بمناســبة
الذكــرى الخمســين لقيــام
اتحادنــا الغالــي
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والذيــن ينســب لهــم الفضــل فــي قيــادة أهــم مشــروع
وطنـــي يمثـــل اإلمـــارات واألمـــة العربيـــة ،مؤكديـــن
ســـموهما بـــأن شـــباب اإلمـــارات ،مـــن مهندســـين
وعلم ــاء وباحثي ــن وتقنيي ــن مختصي ــن ،يس ــهمون ف ــي
إع ــادة األم ــة العربي ــة إل ــى طري ــق اإلنت ــاج المعرف ــي،
مس ــتلهمين روح العص ــر الذهب ــي للحض ــارة العربي ــة
واإلســـامية ،التـــي أنـــارت بإنجازاتهـــا وابتكاراتهـــا
العالــم ،ومــا قدمــوه اليــوم هــو أكبــر فخــر لإلمــارات
وأكب ــر فخ ــر للوط ــن العرب ــي.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم« :تكريــم فريــق مســبار األمــل ضمــن خلــوة
الخمس ــين إلرس ــال رس ــالة ب ــأن مش ــاريع الخمس ــين
القادمـــة لـــن تقـــل عـــن مســـتوى مشـــروع مســـبار
األم ــل» ،الفت ـاً س ــموه إل ــى أن «مس ــبار األم ــل أجم ــل
إنج ــاز نهدي ــه لش ــعب اإلم ــارات بمناس ــبة الذك ــرى
الخمس ــين لقي ــام اتحادن ــا الغال ــي».
وأضـــاف ســـموه« :الرحلـــة التـــي خاضهـــا 200
مهنـــدس ومهندســـة مـــن كفاءاتنـــا الوطنيـــة فـــي
تصميـــم وبنـــاء وإطـــاق مســـبار اإلمـــارات للمريـــخ
جــزء مــن رحلــة اإلمــارات نحــو المســتقبل» ،متوجهـاً
ســـموه للفريـــق بالقـــول« :مالييـــن العـــرب الذيـــن
www.mbrf.ae

متواضــع
اإلمــارات
شــعب
ومثابــر ..أرجلــه فــي األرض ولكــن
طموحاتــه فــي الســماء

تابعـــوا معنـــا رحلـــة مســـبار األمـــل إلـــى المريـــخ
عاشــوا لحظــة فخــر وانتمــاء ..وهــم يشــاهدون أمــاً
عربيـاً يحمــل اســما عربيـاً ..يصــل إلــى أبعــد نقطــة
فــي الكــون» ،وأن «شــعب اإلمــارات متواضــع ومثابــر،
أرجل ــه ف ــي األرض ولك ــن طموحات ــه ف ــي الس ــماء».
وخت ــم صاح ــب الس ــمو قائ ــاً « :الي ــوم لدين ــا أبط ــال
حقيقي ــون م ــن الك ــوادر العلمي ــة الوطني ــة س ــيدفعون
مس ــيرة الوط ــن نح ــو المزي ــد م ــن التف ــوق والتمي ــز
واالرتق ــاء».
صناعة اإلنسان

مــن جانبــه ،قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بـــن زايـــد آل نهيـــان« :فريـــق «مســـبار األمـــل» هـــم
غـــرس طيـــب فـــي هـــذه األرض المعطـــاء ،عملـــوا
واجتهـــدوا ،واليـــوم الوطـــن يقطـــف ثمـــار هـــذا
الغـــرس» .وأكـــد ســـموه أن «أبنـــاء زايـــد وبناتـــه
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رفع ــوا رؤوس ــنا عالي ـاً ..ورفع ــوا راي ــة اإلم ــارات إل ــى
أعم ــق نقط ــة ف ــي الفض ــاء ..وكتب ــوا اس ــم الوط ــن
الغال ــي ف ــي س ــجالت التاري ــخ بح ــروف م ــن ن ــور»،
مش ــيراً س ــموه بالق ــول« :ل ــم يك ــن هدفن ــا أن نص ــل
إل ــى المري ــخ وإنم ــا أن نع ـ ّد إنس ــاناً متس ــلحاً بالعل ــم
والمعرفـــة واإليمـــان ..وبنـــاء ثـــروة بشـــرية قـــادرة

عل ــى أن توص ــل اإلم ــارات إل ــى القم ــة» .كم ــا لف ــت
س ــموه إل ــى أن «نج ــاح فري ــق «مس ــبار األم ــل» رف ــع
ســقف طموحــات األجيــال المقبلــة ودولــة اإلمــارات
بعزيمـــة أبنائهـــا وهمتهـــم قـــادرة علـــى مواصلـــة
تحقي ــق إنج ــازات أكب ــر».
تأهيل الكفاءات

وذكـــر ســـموه «نبـــدأ رحلـــة الخمســـين عامـــاً
المقبل ــة بانطالق ــة قوي ــة ..هن ــاك مش ــاريع ضخم ــة
مقبلــة ..وأمامنــا مهمــة تأهيــل الكفــاءات والخبــرات
الوطنيـــة لقيـــادة المســـتقبل» ،موضحـــاً ســـموه أن
«إم ــارات المس ــتقبل ستس ــهم بش ــكل أساس ــي ف ــي

أبنــاء زايــد وبناتــه رفعــوا رؤوســنا
عاليــً وكتبــوا اســم الوطــن فــي
ســجالت التاريــخ بحــروف مــن نــور
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قي ــادة مس ــيرة النهض ــة العلمي ــة والمعرفي ــة عربيــاً..
ومؤسس ــاتنا العلمي ــة تفت ــح أبوابه ــا للش ــباب العرب ــي
ك ــي يكون ــوا ج ــزءاً م ــن المس ــيرة».
وق ــال س ــموه خ ــال اللق ــاء« :فرحتن ــا كبي ــرة ي ــا
أبنائ ــي ..ولقاؤن ــا الي ــوم يختل ــف فه ــو يأت ــي بع ــد أن
حققت ــم األم ــل ال ــذي كان يتمن ــاه الجمي ــع ..نفتخ ــر
بك ــم ألنك ــم رفعت ــم اس ــم بلدك ــم وأهلك ــم ومنطقتك ــم
والع ــرب جميعــاً م ــن خ ــال البش ــارة الجميل ــة الت ــي
بش ــرتم به ــا العال ــم.
وقــال ســموه «إن منهــاج تعليــم أبنائكــم وأحفادكــم
اليـــوم فـــي اإلمـــارات ســـيختلف عـــن تعليمنـــا فـــي
الســابق ألن المواضيــع والقصــص ســتكون مختلفــة..
فقـــد صنعتـــم تاريخـــاً جديـــداً لبلدكـــم وأبنائكـــم
وأمتكــم وقصص ـاً جميلــة ســنرويها ألبنائنــا وأحفادنــا
وأهلنــا ..مــن خــال تحقيــق األمــل الــذي كانــت تحلــم
بالوص ــول إلي ــه الكثي ــر م ــن األم ــم وال ــدول  ..النج ــاح
مــن المــرة األولــى والتجربــة األولــى وبســرعة وجهــود
جب ــارة فكان ــت النتيج ــة مش ــرفة».
www.mbrf.ae

حض ــر االس ــتقبال س ــمو الش ــيخ حم ــدان ب ــن
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم ولـــي عهـــد دبـــي
والفري ــق س ــمو الش ــيخ س ــيف ب ــن زاي ــد آل نهي ــان
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الداخليـــة
وس ــمو الش ــيخ منص ــور ب ــن زاي ــد آل نهي ــان نائ ــب
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر شـــؤون الرئاســـة
وعـــدد مـــن الـــوزراء.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

15

مسبار األمل

16

ومضات  -السنة السابعة  -العدد الحادي والثمانون

استكشاف

المريخ

محطات تاريخية
وتطلعات مستقبلية

ومضات  -محمد سعيد القصيباتي
كانت ولم تزل أحالم البشر منذ القدم تتطلع إلى الفضاء وتنظر إليه على أنه غيب
سحيق ال يمكن الوصول إليه إال عبر خيال واسع ورؤى منامية بحتة .لم تكن قدرات اإلنسان
لتتطلع إلى تلك العوالم الخفية إال بالوسائل الطبيعية التي ال تتجاوز جسم اإلنسان في
حقب من مراحل التاريخ ،عبر العينين اللتين تخضعان لقوانين قصيرة المدى ،وال تبلغان
إال أبعاد ًا تنحصر ضمن احتياجات اإلنسان ونمط حياته .ومع تط ّور المعارف اإلنسانية
وصل اإلنسان إلى سبر أغوار الكون عبر ما تمتع به عقله من ابتكار ،حيث ال حدود لذلك
العقل البشري في توسعه وانطالقاته خارج حاجات اإلنسان المقيدة بجسده أو ما حوله
مكونات.
من َّ
وصــل مســبار األمــل اإلماراتــي إلى مدار المريخ
بنجــاح ،محققــاً حلمــاً راود هــذه الدولــة الفتيــة،
ومعجــزة ومفخــرة عربيــة اصطفــت مــن خاللهــا
أمــة العــرب فــي ركــب الــدول المتقدمــة التي ســبرت
أغــوار الكــون ،واتجهــت نحــو النقطــة التــي لطالمــا
حلــم ببلوغهــا العلمــاء وعكفــوا علــى البحــث والعمــل
www.mbrf.ae

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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أنواع المسابير

المرِّيــخ رابــع كواكــب النظــام الشمســي
انطالق ـاً مــن الشــمس .وهــو مــن كواكــب النظــام
الشمســي الداخليــة ،ويوصــف كوكــب المرّيــخ
بالكوكــب األحمــر ،ألنّ لِســطحه لــون الصــدأ
األحمــر الناجــم عمــا تحتويــه تربتــه مــن أكســيد
الحديــد .يــدور قمــران طبيعيــان حــول كوكــب
المرِّيــخ همــا :فوبــوس ودايمــوس.
تتــوزّع المســابير الموجّ هــة الستكشــاف كوْكــب
المرِّيــخ علــى أربعــة أنــواع :المســابير التــي اقتربــت
مــن كوْكــب المرِّيــخ ،المســابير التــي أُدْرِ جَ ــتْ فــي
مــدار حولــه ،المســابير غيــر المتنقّلــة التــي حطّ ــت
علــى َمهْــل علــى ســطحه ،والمســابير المتنقّلــة
(الروبوتــات) علــى ســطحه.
المسبار مارينار

في األعلى:

صخور وعاء الذهب
التي اكتشفها المسبار
سبيريت
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أمــا المســابير التــي اقتَربَــتْ مــن كوْكــب
ـس مســابيرهم أجواءهــا وأرضهــا .وكان المرِّيــخ ،فــكان أولهــا المســبار األمريكــي مارينار 4
الــدؤوب لتمـ َّ
الجهــد اإلماراتــي تتويجـاً لجهــود عالميــة بــدأت مــن الــذي اقتــرب مــن ســطح المِ رِّيــخ علــى بعــد مســافة
زمــن بعيــد وتأسســت علــى أيــدي الكبــار مــن الــدول
تــرض إمــارات زايــد إال أن تكــون
َ
المتقدمــة .ولــم
مــع أولئــك الكبــار فــي ســبر أغــوار الكوكــب األحمــر،
تتولــى المســابير مهمــة البحــث
واإلســهام فــي األبحــاث العلميــة عــن أقــرب كواكــب
عــن مواقــع ذات ُمميّــزات مــن
المجموعــة الشمســية إلــى أرضنــا ،مــن حيــث إمــكان
شــأنها أن تكشــف ُمعطيــات
همــة للمرِّيــخ
الوصــول إليــه ضمــن اســتطاعة البشــر الحاليــة.
ُم ّ
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أقــل مــن  10000كلــم ،فــي  14يوليــو  1965والتقــط
لــه اثنتيــن وعشــرين صــورة هــي أولــى الصــور
لكوكــب المرّيــخ .كمــا التقــط المســباران مارينــار
 6ومارينــار  7لســطح المرِّيــخ مئتــي صــورة ،علــى
بعــد مســافة أقــل مــن  3437كلــم ،بالنســبة لــأول،
و 3551كلــم بالنســبة للثانــي.
أوّ ل مسبار مداري

المســبار األمريكــي مارينــار  9هــو أوّل مســبار المسبار السوفييتي مارس 3

يوضــع فــي مــدار حــول كوكــب المرّيــخ فــي 13
نوفمبــر  ،1971واكتشــف علــى ســطحه براكيــن
قديمــة خامــدة عمالقــة ،ووهــاداً عميقــة ،تبــدو
كأنّهــا آثــار مجــاري ميــاه جفّــت منــذ العهــود
الجيولوجيــة القديمــة جــدّ اً ،والتقــط صــوراً
واضحــة لقمــري المريــخ :فوبــوس ودايمــوس.
مارس 2

أثنــاء دورانــه حــول كوكــب المرّيــخ أرســلت
الوحــدة المداريــة للمســبار الســوفييتي (ســابقاً)
مــارس  2العديــد مــن المعلومــات العلميــة عنــه.
وصــادف نــزول وحــدة هبــوط مــارس  2علــى ســطح
المرّيــخ عاصفــة ســرعة رياحهــا كبيــرة ومثيــرة
لغبــار فارتطمــت وحــدة هبــوط مــارس  2علــى
ســطح المرّيــخ.
www.mbrf.ae

يعــد المســبار الســوفييتي مــارس  3مــن
المســابير غيــر المتنقّلــة التــي حطّ ــت علــى َمهْــل
علــى ســطح المرِّيــخ ،حيــث ألقــى المســبار مــن
مــداره حــول كوكــب المرّيــخ يــوم  02ديســمبر 1971
بوحــدة هبُــوط حطّ ــت بهــدوء علــى ســطح الكوكــب.

في األعلى:

المسبار السوفييتي
مارس 1

فيكنغ  1و2

أ ُرســل مســباران أمريكيــان تتابعي ـاً إلــى كوكــب
المرّيــخ همــا فيكنــغ  1وفيكنــغ  2يتركّب كالهما من
وحــدة مداريــة ظلــت تــدور حــول المرِّيــخ ،ووحــدة
صصــة للنــزول فــوق ســطحه .نزلــت
هبــوط مُخَ َّ
وحــدة هبــوط فيكنــغ  1فــوق ســطح المرِّيــخ يــوم
 20يوليــو  ،1976وتبعتهــا وحــدة هبــوط فيكنــغ2
فــي نفــس العــام .قــام هــذان المســباران بتجــارب
علــى عيِّنــات تربــة مــن ســطح المرّيــخ فــي نفــس
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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في األسفل:

نموذج ألحد الروبوتات
المتنقلة على سطح
المريخ

المــكان للبحــث عــن إمكانيــة وجــود حيــاة بدائيــة
التوصــل إلــى
ّ
علــى شــكل أحيــاء دقيقــة مثـاً ،بــدون
نتيجــة واضحــة ،إال أنهمــا تمكّنــا مع ـاً مــن إرســال
 4587صــورة عــن ســطح المرّيــخ ،فيمــا وصــل عــدد
الصــور التــي أرســلتها الوحدتــان المداريتــان إلــى
مــا يقــارب  50,000صــورة عــن ســطح المرّيــخ.

لِكوكــب المرِّيــخ ،كمثــل مــا يُشــير إلــى ظواهــر
جُ يولوجيــة ،وتركيبــات كيميائيــة لِســطح المرّيــخ،
كمــا تعمــل تلــك المســابير كمحطّ ــات ربــط اتِّصــال
بيــن المســابير الموجــودة علــى ســطح المرِّيــخ
ومراكــز المتابعــة والمُراقبــة األرضيــة لمهــام هــذه
المســابير.

مهام أساسية
ّ

ّ
المتنقلة
الروبوتات

تقــوم المســابير التــي تــدور فــي مــدار حــول
كوكــب المرّيــخ بثــاث مهــام أساســية :استكشــاف
كوكــب المرِّيــخ ،البحــث عــن مواقــع ذات مُم ّيــزات
مــن شــأنها أن تكشــف عــن مُعطيــات مُهمّــة

أُر ِْســلتْ أربعــة مَســابير متنقلــة «أو أربعــة
روبوتــات متنقّلــة» إلــى ســطح المرّيــخ لتتنقّــل
علــى ســطحه ،هــذه المســابير المتنقّلــة هــي:
باثفاينــدر ،وعربتهــا المُتنقلــة ســوجورنر ،وروبوتــان
توأمــان يســميان عربــة استكشــاف المريــخ «أ» أو
«ســبيِريت» وعربــة استكشــاف المريــخ «ب» أو
«أوبورتشــينيتي»  ،والروبــوت المتن ّقــل أكثــر تطــوراً
المُســمى «كيوريوســيتي».

تســتعمل فــي عمليــة هبــوط
الروبوتــات علــى ســطح المرّيــخ
تقنيــة األكيــاس القابلــة للنفــخ
للتخفيــف مــن صدمــة الوقــوع
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الروبوت «باثفايندر"

تر َّك ــب «باثفاين ــدر» م ــن محط ــة عل ــى الس ــطح
و«مركبـــة» صغيـــرة مُتنقّلـــة الستكشـــاف المرّيـــخ،
مســـماة «ســـوجرنر» تكريمـــاً لســـيدة تدعـــى
س ــوجورنر ت ــروث قاوم ــت العبودي ــة ف ــي الوالي ــات
المُتح ــدة األمريكي ــة« .س ــوجرنر» ه ــو أول روب ــوت
مُتن ّق ــل أرس ــل إل ــى س ــطح المرّي ــخ ،وال ي ــزن س ــوى
 10,6كـــغ .اســـتعمِ ل فـــي المرحلـــة األخيـــرة مـــن
الهبــوط أكيــاس قابلــة للنَّفــخ للتخفيــف مــن صدمــة
الوقــوع علــى الســطح والســماح للمركبــة بالتموضــع
الصحي ــح ف ــي موق ــع حطّ ه ــا عل ــى س ــطح المرّي ــخ.
التقطــت كاميــرا محطّ ــة الهبــوط  16ألــف صــورة
لس ــطح المري ــخ .تنق ــل الروب ــوت س ــوجرنر مس ــافة
متـــر ،والتقـــط خمســـمئة وخمســـين
قدرهـــا مئـــة ٍ
صـــورة ،وســـجّ ل عـــدداً هائـــاً مـــن المعطيـــات أو
البيان ــات ح ــول درج ــة الح ــرارة ،والضغ ــط وري ــاح
الكوْك ــب األحم ــر .واستكش ــف س ــوجرنر  250مت ــر
مربــع مــن ســطح المرّيــخ ،وقــام بمــا ال يقـ ّل عــن 16
تحلي ــاً كيميائيـ ـاً لِلصخ ــور والترب ــة ،إضاف ــة إل ــى
قي ــاس خصائص ــه الفيزيائي ــة.

«أوبورتشـينيتي» هـو دراسـة جيولوجيـا كوكـب المرِّيـخ
واقتفـاء آثـار المـاء إن وُجـد فـي العهـود الجيولوجيـة
القديمـة جـ ّداً ،أي منـذ نحـو ما بيـن  3,8و 3,5مليارات
مـن السـنين فـوق الكوكـب األحمـر.
اســتُعملت ف ــي عملي ــة هب ــوط الروبوتي ــن عل ــى
ســـطح المرّيـــخ تقنيـــة األكيـــاس القابلـــة للنفـــخ،
التــي جُ رّبــت مــن قبــل فــي عمليــة هبــوط المســبار
«باثفاينــدر» علــى ســطح المرّيــخ بطريقــة مُص َّغــرة.
الروبوتـــان المتنقِّـــان كانـــا قادريـــن ،بالطريقـــة
اآللي ــة ،عل ــى «رُؤي ــة» الس ــطح بأبع ــاد ثالثي ــة.

الروبوتان التوأمان

نصب كولومبيا

كان الهـدف الرئيـس للروبوتيـن «سـبِيريت» و
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في األعلى:

إحدى الصور الملتقطة
للكوكب األحمر من
المسبار المتنقل

هبــط المســبار المتنقِّــل «ســبيريت» يــوم 04
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الروبــوت «ســبيريت» ،وقــد أظهــر تحليــل تلــك
الصخــرة أنّهــا صخــرة بازلتيــة .والصخــور البازلتيــة
صلبــة
هــي صخــور بُرْكانيــة .كمــا ب َّيــن الكشْ ــط أنّهــا ُ
بصفــة الفتــة ،وكأنهــا نَيْ ـزَك مِ رِّيخــي.
صخور بازلتية

في األعلى:

نموذج ألحد الروبوتات
المتنقلة على سطح
المريخ2

ينايــر  ،2004فــي فوهــة «غــوزاف» البالــغ قطرهــا
 170كلــم ،تقريبــاً .وتخليــداً لِذكــرى ُروّاد الفضــاء
الســبعة لِلمكّــوك «كولو ْمبِيــا» ،الــذي انفجــر يــوم
 01فبرايــر  2003وعلــى متنــه ســبعة ُروّاد فضــاء،
سُ ـمِّيَ موقــع هبــوط «ســبيريت» المحطــة التذكاريــة
كولومْبيــا أو النصــب التــذكاري كولومبيــا .بيّنــت
«ســبيريت» أنّ ســطح فوهــة «غــوزاف» متك ـوّن مــن
انســياب حمــم بركانيــة ،وتُغطّ يــه طبقــة غُبــار .لــم
يجــد «ســبيريت» فــي كامــل فوهــة «غــوزاف» ســوى
نمــط واحــد مــن الصخــور ،هــو البازلــت.
فــي يــوم  7فبرايــر  ،2004وألوّل مــرة ،تُكْشَ ــط
صخــرة مِ رِّيخيــة سُ ــمّيت «أديرونــداك» بواســطة

على اليسار:

نموذج من الصور
الملتقطة لسطح الكوكب
األحمر
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كشــط «ســبيريت» علــى مَقرُبــة مــن فوهــة
سُ ـمّيت فوهــة «بُونْفيــل» صخــرة أ ُســند إليهــا اســم
« َم َزتْــزال» ،أظهــر كشــط الصخــرة « َم َزتْــزال» أنّ
لِباطنهــا تركيبـاً كيميائيـاً شــبيهاً بالصخــرة البازلتية
األولــى ،إال أنّ باطــن الصخــرة « َم َزتْــزال» تخترقــه
شــقوق مألتهــا معــادن قــد تكــون ناجمــة عــن جريــان
ســائل فيهــا؛ قــد يكــون هــذا الســائل هــو المــاء.
اِكتشــفت المســابير المداريــة بقيــاس األشــعة
تحــت الحمــراء بــروزات علــى ســطح المريــخ ،وهــي
صخــور علــى هضــاب موجــودة فــي فوهــة «غــوزاف»
علــى بعــد  3000متـ ٍـر مــن موقــع هبــوط الروبــوت
المتنقّــل «ســبيريت» فــي هــذه الفوهــة .وصــل
«ســبيريت» إلــى هــذه الهضــاب ودرســها.
رحلة «أوبورتشينيتي» االستكشافية

حــط المِ ســبار المتنقــل «أوبورتشــينيتي» يــوم
ّ
 24ينايــر  ،2004وهــو أوّل مســبار يحــط فــوق
الهضــاب العليــا لمنتصــف الكــرة الجنوبــي للكوكــب
األحمــر .وقــع االختيــار علــى موقــع «أوبورتشــينيتي»

تكوّ ن الجليد

نتيجــة ثرائــه بحجــر الــد ّم «الهيماتيــت» وهــو أكســيد
حديــد يتك ـوَّن عنــد فقــدان الجيوتيــت ،فكمــا بيّنــه
المســبار المــداري «مــارس غلوبــال سُ ــرفِ يُور»،
يُمثــل «مِ رِ ْديَانــي بَالنُــوم» (المــكان الــذي نــزل فيــه
المســبار) المنطقــة األكثــر شســوعاً للمرّيــخ ،حيــث
يوجــد حجــر الــدم علــى الســطح.
تــم الكشــف عــن مــادّ ة بيضــاء
ّ
داخــل حفــرة أثبتــت تحاليــل
معــدات المســبار العلميــة أ ّنهــا
ّ
جليــد مــاء
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في األعلى:

هبــط المســبار الروبــوت «فونيكــس»
فــوق ســطح المرّيــخ يــوم  26مايــو ،2008
فــي منطقــة قريبــة جــ ّداً مــن القطــب
الشــمالي لهــذا الكوكــب .وأظهــرت الصور
التــي التقطهــا فــي موقــع هبوطــه ومــا
حولــه تركيبــة متعــدِّدة األضــاع لســطح
المرِّيــخ ،وهــي تركيبــة مميِّــزة ألراضــي
الجليديــة فــوق ســطح األرض ،وهــو مــا
قــد يشــير إلــى وجــود المــاء فــي حالــة
متج ِّمــدة فــي هــذه المنطقــة مــن ســطح

المسبار األمريكي
فيكينغ في الفضاء

المرّيــخ.
فــي حُ فــرة مُســتطيلة الشــكل أنجزتهــا مِ جْ رفــة
الــذِّراع اآلليــة للمســبار الروبوتــي «فونيكــس» تــ ّم
الكشــف عــن مــادّة بيضــاء .وأثبتــت تحاليــل المع ـدّات
العلميــة لـ«فونيكــس» أ ّن هــذه المــادّة البيضــاء هــي جليد
مــاء .إ ْذ تمكّنــت الــذراع اآلليــة مــن توصيــل محتــوى مــا
حفرتــه المِ جْ رَفــة إلــى أجهــزة التحليــل ووضعــه فــي
الفــرن ،حيــث ذاب الجليــد وســال المــاء ،وذلــك يــوم 31
يوليــو .2008لقــد ع ّمــق المســبار الروبوتــي «فونيكــس»
ا
دراســة بنيــة حُ بَيْبــات تربــة ســطح المرّيــخ تعميقـاً هائـ ً
فعـاً ،لقــد تم ّكــن مــن مشــاهدة حبيبــات ضئيلــة الحجــم
إضافــة إلــى تلــك التــي فــي ُمنْتَهــى ضآلــة الحجــم.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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جلســة ركــزت علــى التحديــات التــي تواجــه
صناعــة الصواريــخ وآفــاق القطــاع

توطين المعرفة

اإلمارات نحو استيطان الفضاء
ومضات  -خاص
مع وصول مسبار األمل اإلماراتي إلى مداره حول كوكب المريخ ،تحفر دولة اإلمارات
العربية المتحدة اسمها على سجل التاريخ الفضائي ،الطريق الذي مهدت له الدولة
منذ زمن للوصول إلى هذه النتيجة التي سيتبعها مشروعات ضخمة بحجم تطلعات
قيادتها الرشيدة التي ترنو دائم ًا إلى التميز والريادة واالبتكار .وإن مؤسسة محمد
بن راشد آل مكتوم للمعرفة تعلم يقين ًا أن هذه التطلعات تحتاج إلى تبادل المعارف
والخبرات العالمية واستثمار كل الطاقات والجهود السابقة ألجل العمل المبدع
والمبتكر في هذا القطاع الذي ال يلجه سوى الكبار.
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م ــن ه ــذا المنطل ــق ،اس ــتضافت المؤسس ــة ف ــي
نس ــخة الع ــام  2018م ــن قم ــة المعرف ــة جلس ــة تح ــت
عنـــوان« :توطيـــن المعرفـــة الســـتيطان الفضـــاء»،
ش ــارك فيه ــا كل م ــن :نيك ــول س ــتوت ،رائ ــدة فض ــاء
مـــن ناســـا ،والمهندســـة مشـــاعل الشـــميمري ،أول
مهندســـة ســـعودية -أمريكيـــة متخصصـــة فـــي
الصواريـــخ الفضائيـــة ،ومؤسســـة شـــركة مشـــاعل
إيروســـبيس ،والمهنـــدس عامـــر الصايـــغ الغافـــري،
مديـــر مشـــروع خليفـــة ســـات فـــي مركـــز محمـــد
بـــن راشـــد للفضـــاء ،والمهنـــدس عيســـى بطـــي
الشامس ــي ،نائ ــب الرئي ــس التنفي ــذي لش ــركة (الي ــاه
ســـات لالتصـــاالت الفضائيـــة  -قســـم الحلـــول
التكنولوجيـــة وهندســـة النظـــم) ،حيـــث تناولـــت
الجلس ــة ف ــي مخرجاته ــا جه ــود اإلم ــارات وس ــعيها
القتحــام عالــم الفضــاء بعقــول وطنيــة شــابة ،وكيــف
أســـهمت صناعـــة الفضـــاء فـــي تطـــور صناعـــات
أخـــرى ،إضافـــة إلـــى أهميـــة تبـــادل المعرفـــة فـــي
مجـــال الفضـــاء ،ونمـــو االقتصـــاد العالمـــي لقطـــاع
الفضـــاء.
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فرصة إدراك الحياة

بدايـــة تحدثـــت رائـــدة الفضـــاء نيكـــول ســـتوت
قائلــة :أعتقــد أن الطيــران بالفضــاء يمنحنــا فرصــة
إدراك الحي ــاة عل ــى األرض م ــن منظ ــور آخ ــر ،وق ــد
ســـاعدني ذلـــك علـــى اســـتخالص بعـــض الـــدروس
التــي سأشــارككم إياهــا اليــوم .فالســفر إلــى الفضــاء
رائ ــع وتجرب ــة ش ــديدة التمي ــز ،فعندم ــا نك ــون ف ــي
الفض ــاء نك ــون منفصلي ــن تمام ـاً ع ــن األرض بص ــورة
لـــم نعهدهـــا مـــن قبـــل ،وأعتقـــد ،مـــن خـــال مـــا
عايش ــته ف ــي الفض ــاء ،أن طريق ــة العم ــل هن ــاك م ــن
ـال ملهم ـاً للعم ــل والحي ــاة عل ــى
الممك ــن أن تك ــون مث ـ ً
األرض .لق ــد أوجدن ــا النظ ــام الداع ــم للحي ــاة ف ــي
المحط ــة الدولي ــة لوج ــود بش ــر هن ــاك يعمل ــون معــاً
ويعيشــون معـاً ،وقــد كان التركيــز هنــاك علــى الدمــج
بيـــن العالقـــات الشـــخصية المميـــزة واالحترافيـــة،
وأعتق ــد أن ه ــذا النم ــوذج رائ ــع ،س ــواء للعم ــل ف ــي
الفض ــاء ،أو للعم ــل عل ــى األرض أيضـ ـاً.
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دور المرأة

وف ــي مع ــرض حديثه ــا ع ــن مش ــاركة الم ــرأة ف ــي
ه ــذه التج ــارب الفضائي ــة ،أوضح ــت نيك ــول أن ــه ال
فـــرق بيـــن الرجـــال والنســـاء فيمـــا يتعلـــق بالســـفر
إل ــى الفض ــاء ،ويج ــب علين ــا أن نعم ــل عل ــى إش ــراك
الفتي ــات ف ــي ه ــذا المج ــال ف ــي س ــن مبك ــرة؛ ألنه ــن
يتمتعـــن بموهبـــة كبيـــرة فـــي العلـــوم والرياضيـــات،
ولكنهـــن يواجهـــن مجموعـــة مـــن المثبطـــات التـــي
يج ــب التخل ــص منه ــا .وه ــي ت ــرى أن بع ــض الن ــاس
يــرون أن رواد الفضــاء لديهــم خصوصيــة مــا ،ولكنهــا
ت ــرى أن محب ــة اإلنس ــان له ــذا المج ــال وتفوق ــه في ــه
ورغبت ــه ف ــي دخ ــول عالم ــه ه ــو م ــا يؤهل ــه لالبت ــكار
طريقــة العمــل فــي الفضــاء مــن
الممكــن أن تكــون مثــا ً
ال ملهمــً
للعمــل والحيــاة علــى األرض
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والنج ــاح ،بص ــرف النظ ــر ع ــن أي أم ــور أخ ــرى.
تحديات التمويل

مشــاعل الشــميمري تــرى أن أكبــر تحــدٍّ يواجههــا
يتعل ــق باألم ــور المالي ــة ،خاص ــة صناع ــة الصواري ــخ،
فهــذه الصناعــة تحتــاج إلــى كثيــر مــن األمــوال وضــخ
اســتثمارات ضخمــة ،بــل واســتثمارات طويلــة األجــل
تنطـــوي علـــى مســـتويات عاليـــة مـــن المخاطـــر.
ف ــإذا أردت ض ــخ ماليي ــن ال ــدوالرات ف ــي صناع ــة
الصواري ــخ ،فس ــتحتاج إل ــى  10س ــنوات عل ــى األق ــل
لتحقي ــق عوائ ــد ،وكثي ــر م ــن المس ــتثمرين يت ــرددون
ف ــي دخ ــول س ــوق صناع ــة الصواري ــخ.
مدينة المريخ

أمـــا المهنـــدس عامـــر الصايـــغ الغافـــري،
فاســـتعرض فـــي الجلســـة جهـــود اإلمـــارات فـــي
علـــوم الفضـــاء وتأسيســـها الهيئـــات والمراكـــز
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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العلمي ــة والبحثي ــة الخاص ــة بذل ــك ،والت ــي أف ــرزت
انط ــاق مس ــبار األم ــل إل ــى المري ــخ .كم ــا تح ــدث
يجــب إشــراك الفتيــات فــي مجال
ع ــن برنام ــج المري ــخ  2117ال ــذي يه ــدف إل ــى بن ــاء
الفضــاء فــي ســن مبكــرة ألنهــن
أول مســتوطنة بشــرية علــى المريــخ ،ومــن المشــاريع
يتمتعــن بموهبــة فــي العلــوم
المهمـــة المنضويـــة تحـــت برنامـــج المريـــخ 2117
والرياضيــات
مدينـــة المريـــخ للعلـــوم فـــي دبـــي ،حيـــث ســـتركز
عل ــى األبح ــاث ع ــن المري ــخ ،وكيفي ــة توفي ــر إمكاني ــة
الحيـــاة عليـــه ،وســـتكون مســـاحة المدينـــة  1.9لألبحــاث ومتحفـاً .ويهــدف البرنامــج الوطنــي لــرواد
ملي ــون ق ــدم مربع ــة ،وس ــتركز عل ــى التعلي ــم وأبح ــاث الفض ــاء إل ــى بن ــاء فري ــق وطن ــي م ــن رواد الفض ــاء
الطاقـــة والميـــاه والغـــذاء ،وســـتضم مختبـــرات وتوفي ــر برنام ــج مس ــتدام ومتن ــوع لدع ــم األه ــداف
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االســـتراتيجية فـــي عالـــم الفضـــاء.
ابتـــدأ المهنـــدس عيســـى بطـــي الشامســـي
حديثــه بإضــاءة علــى شــركة اليــاه ســات لالتصــاالت
الفضائي ــة الت ــي أسس ــت ف ــي ع ــام  2007م ــن قب ــل
شــركة مبادلة للتنمية  -الذراع االســتثمارية لحكومة
أبوظبــي  -لتوفيــر خدمــات اتصــاالت فضائيــة آمنــة
للقـــوات المســـلحة اإلماراتيـــة والحكومـــة ،ولتلبيـــة
الطلـــب المتزايـــد فـــي المنطقـــة علـــى خدمـــات
االتص ــاالت الفضائي ــة م ــن قب ــل الهيئ ــات الحكومي ــة
والشـــركات واألفـــراد ،ومـــن بيـــن تلـــك الخدمـــات
اإلنترنــت عبــر األقمــار الصناعيــة .ولــدى الشــركة 3
أقم ــار صناعي ــة ،وباس ــتحواذها عل ــى (الثري ــا) الت ــي
تملـــك قمريـــن صناعييـــن ســـيكون لديهـــا  5أقمـــار
صناعي ــة بالفع ــل .وم ــن المب ــادرات المهم ــة للش ــركة
برنامــج األقمــار الصناعيــة الصغيــرة (كيــوب ســات).
وأوضـــح الشامســـي أن دور شـــركة اليـــاه
ســـات يتمثـــل فـــي تمويـــل البرنامـــج وضمـــان
جـــودة التنفيـــذ وتشـــارك أيضـــاً شـــركة (نورثـــروب
غرومـــان) المتخصصـــة فـــي األقمـــار الصناعيـــة
بإنشـــاء البرنامـــج وتدريـــب المشـــاركين والتوصيـــة
بالتحديث ــات م ــن حي ــث الهي ــكل والمنه ــج ،باإلضاف ــة
إلـــى إطـــاق القمـــر الصناعـــي (الكيـــوب ســـات).
وم ــن المب ــادرات أيضــاً إط ــاق مختب ــر الي ــاه س ــات
www.mbrf.ae

ريادة
عامر الصايغ الغافري :شغل سابقاً منصب مدير إدارة تطوير
األنظمة الفضائية في مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية المتقدمة،
وهو أحد المهندسين األوائل في برنامج الفضاء الذي أنشأته
مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية المتقدمة.
مشاعل الشميمري :رائدةُ أعمال في مجال هندسة الطيران
والفضاء الجوي ،واستشارية في مجالها وقد أسهمت من خالل
عملها في  22برنامجاً مختلفاً للصواريخ ،وعملت قبل ذلك في
قسم ديناميكا الهواء في شركة «رايثيون لنظم الصواريخ».
نيكول ستوت :درست إدارة الطيران في كلية سانت بطرسبورغ،
وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة «أميري ريدل لعلوم
الطيران» بالواليات المتحدة ،وحصلت على الماجستير في اإلدارة
الهندسية.
متخصص في حمولة األقمار
ِّ
عيسى بطي الشامسي :مهندس
الصناعية ،حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية
واإللكترونيات ،وشهادة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من
المعهد األوروبي إلدارة األعمال .INSEAD
للفضـــاء؛ بغـــرض تمكيـــن الطـــاب مـــن دراســـة
وتنفيـــذ المشـــاريع المتعلقـــة بالفضـــاء بمعـــدات
متط ــورة ،وق ــد تخ ــرج ف ــي ه ــذا المختب ــر  16طالبــاً
علـــى دفعتيـــن.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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صناديق التحوط
التي كانت تبيع
أسـهمهـــا على
المكشوف تكبدت
خســائــر جسـيمـة

فقاعة
جيم ستوب

وآثارها في األسواق العالمية
30
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كمبريدج ـ جيفري فرانكل *
فــي األســبوع األخيــر مــن شــهر يناير/كانــون الثانــي ،سـ َّـجل ســعر
الســهم فــي جيــم ســتوب ( )GameStopـ ـ شــركة تجزئــة تقليديــة
تعمــل فــي مجــال ألعــاب الفيديــو ـ ـ ارتفاع ـ ًا هائ ـ ً
ا بنســبة %323
خــال األســبوع ،وبنســبة  %1700علــى مــدار الشــهر .لــم يحــدث
داخــل الشــركة أي شــيء يبــرر هــذه الزيــادة؛ إذ تظــل أساســياتها بــا
تغييــر .كانــت فقاعــة مضاربــة ـ ـ لكنهــا لــم تخــل مــن انحــراف عجيــب.
مــع أي فقاعــة ،يجنــي المســتثمرون الذيــن
يدخلــون ويخرجــون فــي الوقــت المناســب
الكثيــر مــن المــال ،فــي حيــن يتك َّبــد أولئــك
الذيــن يدخلــون فــي وقــت متأخِّ ــر أكثــر
ممــا ينبغــي ،أو يبقــون لفتــرة أطــول ممــا
www.mbrf.ae

ينبغــي ،خســائر ضخمــة .وعلــى هــذا فــإن
المشــاركة فــي فقاعــة مضاربــة أشــبه
بممارســة لعبــة الروليــت فــي كازينــو ،حيــث
تمثِّــل شــركات الخدمــات الماليــة (مثــل
تشــارلز شــواب) ومنصــات االســتثمار
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بالتجزئــة (مثــل روبــن هــود) «الــدار».
فقاعة غير عادية

لكــن فقاعــة «جيــم ســتوب» غيــر عاديــة ،ألنهــا تتحــدى
التفســيرين األكثــر شــيوعاً لألســواق الماليــة .األول
مفــاده أن األســواق الماليــة تخصــص رأس المــال
بكفــاءة للمؤسســات التــي تتمتــع بأســس اقتصاديــة
قويــة وتبعــده عــن تلــك التــي تفتقــر إلــى هــذه
األســس .أمــا التفســير الثانــي فيزعــم أن كبــار تجــار
وال ســتريت يضاربــون بطــرق تتســبب فــي زعزعــة
اســتقرار األســواق ،ويحققــون أرباحـاً غيــر الئقــة علــى
حســاب الشــخص العــادي.
ويبــدو أن المســتثمرين الذيــن اشــتروا جميــع أســهم
«جيــم ســتوب» التجــار الشــباب غالبــاً ومعظمهــم
مــن الهــواة الذيــن ينســقون تحركاتهــم علــى لوحــات
الرســائل مثــل  WallStreetBetsعلــى موقــع Reddit
ــــ يؤيــدون التفســير الثانــي .فهــم يــرون أن الشــخص
العــادي ،مــن خــال التآمــر لدفــع أســعار أســهم
الشــركات المتعثِّــرة إلــى االرتفــاع ،يهــزم مؤسســات
وال ســتريت فــي اللعبــة التــي تبــرع فــي ممارســتها.
والواقــع أن صناديــق التحــوط التــي كانــت تبيــع أســهم عيــوب خطيــرة .فــي الواقــع ،لــن نجــد أبطــاالً أو
«جيــم ســتوب» علــى المكشــوف تكبــدت خســائر أوغــاداً واضحيــن فــي قصــة «جيــم ســتوب» .فبــادئ
جســيمة.
ذي بــدء ،اســتخدم كال الجانبيــن ذات األداة :تــداول
خيــارات األســهم .فقــد اشــترت صناديــق التحــوّط
حــق البيــع اآلجــل (البيــع علــى المكشــوف) ،فــي رهــان
عيوب خطيرة
لكــن روايــة «الطيــب ضــد الشــرير» هــذه ال تخلــو مــن علــى انخفــاض ســعر الســهم .ثــم اشــترى صغــار
التجــار خيــارات الشــراء (انتظــار ارتفــاع الســعر)،
فــي رهــان علــى ارتفــاع ســعر الســهم .وقــد فعلــوا ذات
الشــيء مــع شــركات أخــرى متع ِّثــرة ،مثــل سلســلة دور
السـ�ينم ا  AMC Entertainmentوشــركة �Black
 Berryالتــي تصنــع أجهــزة محمولــة.
يميــل البائعــون علــى المكشــوف إلــى توليــد قــدر مــن
العــداء أكبــر مــن ذلــك الــذي يولــده مــن ينتظــرون
ارتفــاع الســعر ،ولكــن ال يوجــد مــا يشــين بطبيعتــه
فــي نهجهــم .بــل إنهــم ،علــى العكــس مــن ذلــك،
يــؤدون غالب ـاً وظيفــة اقتصاديــة مفيــدة .فمــن خــال
المراهنــة علــى مــا يعتبرونــه ســهماً مبالغــاً فــي
تقديــر قيمتــه ،تدفــع صناديــق التحــوط الســعر إلــى
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منطقــة أقــرب إلــى مــا تبــرره أساســيات الشــركة.
ومــن الممكــن أن تســاعد هــذه الممارســة علــى إبطــاء
مــع أي فقاعــة يجنــي بعــض
نمــو فقاعــات األســعار ،التــي قــد يكــون انفجارهــا
المســتثمرين الكثيــر مــن المــال
مدمــراً ــــ كمــا أظهــرت األزمــة الماليــة العالميــة عــام
ويتكبَّــد الذيــن يدخلــون فــي
 .2008كمــا لَـفَـــتَ البائعــون علــى المكشــوف االنتبــاه
ِّ
متأخــر أكثــر ممــا ينبغــي
وقــت
إلــى مخططــات المبيعــات المشــبوهة فــي صناعــة
المكمــات الغذائيــة فــي عــام  2015والممارســات
المحاســبية غيــر النزيهــة فــي شــركة وايــركارد حقهــم أن يقومــوا بــكال األمريــن.
األلمانيــة العــام الماضــي.
مــن المؤكــد أنــه لــو تواطــأت مجموعــة مــن صناديــق
التحــوط الكبيــرة علــى النحــو الــذي مارســه
المتداولــون علــى  ،Redditفإنهــا كانــت ســتواجه
موجة المضاربة
المســتثمرون الصغــار فــي «جيــم ســتوب» ليســوا المالحقــة القضائيــة بتهمــة التالعــب غيــر المشــروع
أوغــاداً أيضـاً .الحــق أ ْن ال أحـ َد ي َدّعــي أنــه يصـدِّق أن بالســوق .لكــن هــذا ال ينطبــق علــى مســتثمري «جيــم
قيمــة ســعر الســهم فــي «جيــم ســتوب» تســاوي  325ســتوب» ،الذيــن كانــوا صغــاراً ،ومتعدديــن ،ومنفتحيــن
دوالراً حق ـاً .ويبــدو أن دافعهــم إلــى مواصلــة الشــراء بشــأن مــا كانــوا يحاولــون القيــام بــه.
إمــا ركــوب موجــة المضاربــة ــــ مثلمــا يقامــر مرتــادو عــاوة علــى ذلــك ،فــي وقــت يتســم بالتفــاوت
نــوادي القمــار علــى ســبيل التســلية ــــ أو إلحــاق األذى المتطــرف فــي الثــروة ،يُـعَـــد المســتثمرون فــي
بصناديــق التحــوط كرســالة سياســية شــعبوية .ومــن «جيــم ســتوب» شــخصيات أكثــر اجتذاب ـاً للتعاطــف،
www.mbrf.ae
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حيــث أخــذ الجميــع جانبهــم ،مــن النائبــة األميركيــة
ألكســندريا أوكاســيو كورتيــز مــن نيويــورك (مــن
اليســار) إلــى الســناتور األميركــي تِـــد كــروز مــن
تكســاس (مــن اليميــن) .وعلــى الرغــم مــن تكبدهــا
خســائر فادحــة ،فــإن صناديــق التحــوط تظــل علــى
قــدر كبيــر مــن الثــراء.
لكــن بعــض المســتثمرين ســيعانون بشــدة .فمــن
المحتمــل أن تنتهــي الحــال بالمبتدئيــن الذيــن قفــزوا
إلــى عربــة «جيــم ســتوب» بعــد أن بــدأ الســعر يرتفــع
بالفعــل ،وقــرروا االحتفــاظ بأســهمهم إلــى النهايــة،
إلــى خســارة معظــم األمــوال التــي اســتثمروها .ولعــل
العديــد مــن هــؤالء المســتثمرين مــا كانــوا ليفكــروا

34

ومضات  -السنة السابعة  -العدد الحادي والثمانون

يميــل البائعــون علــى المكشــوف
إلــى توليــد قــدر مــن العــداء
أكبــر مــن ذلــك الــذي يولــده مــن
ينتظــرون ارتفــاع الســعر

فــي االســتثمار لــوال إلحــاح حملــة وســائط التواصــل
االجتماعــي ،وفــي بعــض الحــاالت ال يمكنهــم تحمــل
الخســائر.
قيود التداول

مــا زاد القصــة تعقيــداً أن منصــة روبــن هــود فرضــت
فــي التاســع والعشــرين مــن يناير/كانــون الثانــي
قيــوداً علــى التــداول فــي خمســين شــركة ،بمــا فــي
ذلــك تلــك التــي كان مرتــادو  Redditيراهنــون عليهــا
ــــ وهــي الخطــوة التــي تســببت فــي انخفــاض «جيــم
ســتوب» وأســهم أخــرى بشــكل حــاد واســتفزت غضــب
أوكاســيو كورتيــز وكــروز( .منــذ ذلــك الحيــن ،قلصــت
القيــود إلــى ثمانيــة فقــط مفضلــة علــى .)Reddit
يتمثــل أحــد واجبــات التنظيــم المالــي فــي حمايــة
األشــخاص الذيــن ربمــا ال يعرفــون فــي أي شــيء
يورطــون أنفســهم مــن خســارة كل شــيء .وعلــى هــذا

فقــد أصــدرت لجنــة األوراق الماليــة والبورصــات
بيان ـاً أعلنــت فيــه إجــراء تحقيــق فــي «الكيانــات غيــر
الخاضعــة للتنظيــم» ليــس الالعبيــن علــى طــاوالت
الروليــت ،بــل الــدور التــي تديرهــا ــ للتأكــد من «حفاظ
هــذه الكيانــات علــى التزاماتهــا لحمايــة المســتثمرين
وتحديــد ومالحقــة المخالفــات المحتملــة».
هــذه ليســت أول مــرة تخضــع فيهــا منصــة روبــن
هــود للتدقيــق مــن جانــب لجنــة األوراق الماليــة
والبورصــات .ففــي ديســمبر/كانون األول ،تــم تغريــم
الشــركة  65مليــون دوالر بســبب تضليــل العمــاء حــول
الكيفيــة التــي تجنــي بهــا أموالهــا( .قــادت منصــة روبــن
هــود عمالءهــا إلــى االعتقــاد بأنهــم كانــوا يحصلــون
علــى أفضــل ســعر لطلباتهــم ،لكنهــا فــي حقيقــة األمــر
أعطــت الطلبــات لشــركات حققــت إيــرادات أعلــى
للشــركة).
هامش ضئيل

علــى الســداد لعمالئهــا الذيــن ربحــوا رهاناتهــم.
تمكنــت منصــة روبــن هــود مــن جمــع المزيــد مــن
رأس المــال ،وســوف تنجــو ،وإن كان مــن المحتمــل أن
يتضــاءل حجمهــا .لكــن المســؤول التنظيمــي المقتــدر
جــاري جينســلر ،إذا تأكــد تعيينــه رئيســاً جديــداً
للجنــة األوراق الماليــة والبورصــات ،ربمــا يقــرر
تشــديد الضوابــط التنظيميــة التــي ســمحت لمنصــة
روبــن هــود بتقييــد التــداول ــــ ولنقــل مــن خــال زيــادة
متطلبــات رأس المــال.
لقــد توصــل عمــاء روبــن هــود بالفعــل إلــى أن هــذه
المنصــة ــــ التــي كان الهــدف المفتــرض مــن إنشــائها
إضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى التمويــل ــ أصبحت
مكشــوفة باعتبارهــا أحــد مكونــات المؤسســة
الماليــة .ولكــن مــن الواضــح أنهــم مــا زالــوا يؤمنــون
بلوحـ�ة رسـ�ائ ل  WallStreetBetsعلــى موقــع �Red
 .ditإنهــم يذكروننــا بضحايــا مخططــات االحتيــال
مــاض ،الذيــن كانــوا يلقــون بالالئمــة عــن
ٍ
مــن زمــن
خســائرهم فــي بعــض األحيــان ليــس علــى المحتــال
الــذي دبــر المخطــط ،بــل علــى الســلطات التــي
أوقفــت مخططــه.

خــال نوبــة «جيــم ســتوب» ،كانــت مشــكلة منصــة روبن
هــود هــي أنهــا كانــت تعمــل بهامــش ضئيــل للغايــة.
وعندمــا واجهــت قيــوداً تنظيميــة (فــي هيئــة متطلبــات
رأس المــال) ومطالبتهــا مــن قِ ـبَـــل غرفــة مقاصــة
الســوق التــي تتعامــل معهــا بوضــع المزيــد مــن الودائــع * أســتاذ تكويــن رأس المــال والنمــو فــي جامعــة
لدعــم تداولهــا ،واجهــت أيض ـاً احتمــال عــدم قدرتهــا هارفــارد
www.mbrf.ae
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التكنولوجيا والمعرفة أساس تحويلها
واستدامتها وترسيخ السعادة لدى

مدن المستقبل

متجددة وخدمات ذكية
طاقة
ِّ
()2-1

ومضات  -خاص
نعلم جميع ًا أننا نعيش
فـ ــي مجتمـ ـ ــع قائـ ــم علـ ـ ــى
التكنولوجي ــا ويعتمـ ــد عليهـا
وعندمــا نتحدث عن االبتكار،
فإنـ ــه ال بـ ـ ــد من التحـ ـ ــدث
عـ ــن االبتك ـ ـ ـ ـ ــار ف ــي الم ـ ــدن
المستقبلية.
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علينــا أن نســأل أنفســنا :هــل التكنولوجيــا نــوع
في األعلى:
مــن االبتــكار؟ وهــل وســائل النقل ،على ســبيل المثال،
سعيد الطاير خالل
حديثه في جلسة مدن
لهــا عالقــة باالبتــكار التكنولوجــي؟ وهــل بنــاء المــدن
المعرفة
الذكيــة لــه عالقــة بإقامــة الشــراكات مــع اآلخريــن،
أم لهــا عالقــة بنمــاذج االبتــكار فــي مجــال األعمــال،
وبكيفيــة بنــاء وابتــكار نمــوذج لألعمــال؟ عندمــا
نتحــدث عــن مســتقبليات مــدن المســتقبل فإنــه ال بــد
وأن تبــرز دبــي عالمــة فارقــة فــي هــذا الشــأن الــذي
تســعى إليــه الــدول المتقدمــة لتكســو دولهــا بلبــاس
التطــور واالزدهــار ،وقاطنيهــا بالرفاهيــة والســعادة.
قمــة المعرفــة فــي نســخة العــام  ،2016كانت مع مدن
المســتقبل ،ودور المعرفــة فــي تعزيــز وتســريع توجــه
المــدن نحــو المســتقبل الملــيء بالفائــدة واالزدهــار الطايــر ،العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي
والتنميــة المســتدامة .نخصــص هــذا العــدد للتوجــه لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ،وســعادة الدكتــورة عائشــة
إلــى اآلراء واألفــكار التــي أدلــى بهــا ســعادة ســعيد بطــي بــن بشــر ،للحديــث عــن عوامــل وســمات مــدن
المســتقبل ،والتوجهــات التــي ســلكتها إمــارة دبــي
للوصــول إلــى مصــاف الــدول العالميــة فــي مجــال
تنفيذ
الطاقــة والخدمــات الذكيــة.
اســتعرض ســعادة ســعيد الطايــر فــي بدايــة
إضاءاتنـا علـى هـذه الجلسـات المعرفيـة الهامـة التـي عقدتهـا
حديثــه المشــاريع الخضــراء فــي دبــي؛ مبينــاً أن
مؤسسـة محمد بن راشـد آل مكتوم للمعرفة ،تعرّف بمدى ما تسـعى
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
إمـارة دبـي إلـى تحقيقـه فـي مجـال الطاقـة وتطويـر الخدمـات التـي
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
تقدمهـا لجميـع القاطنيـن فيهـا .وهـي إن دلـت فإنهـا تـدل علـى أن
دبــي ،رعــاه اهلل ،أعلــن مشــروع دبــي للطاقــة النظيفة
خططهـا التـي تعمـل عليهـا جميـع قطاعاتهـا تخضـع لدراسـة وتنفيذ
حتــى ســنة  ،2050وســوف يكــون منهــا  %70طاقــة
واضـح ودقيـق ،بحيـث تكـون األرقـام علـى أرض الواقـع شـاهداً حيـاً
لتلـك الخطـط التـي اسـتعرضها المسـؤولون وأصحـاب القـرار فـي
نظيفــة ،ومجمــع محمــد بــن راشــد للطاقــة ســوف
مؤتمـرات المعرفـة التـي تعقدهـا المؤسسـة علـى أرض دبـي.
يــزود المدينــة بنحــو  4000ميجــاواط ،وتتكلــف 50
مليــار درهــم ،وســوف تخفــض مــن انبعاثــات الكربــون
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على اليمين:

مجمع محمد بن راشد
للطاقة الشمسية
عالمة فارقة على أرض
اإلمارات

بنســبة كبيــرة .والمبنــى الجديــد (مبنــى الشــراع) يقــع أساس تكنولوجي

فــي منطقــة الجــداف ويســع  5000موظــف ،وفيــه
ـال
أجهــزة حديثــة وذكيــة ومرتبــط بالمتــرو ،وهــو خـ ٍ
مــن االنبعاثــات الكربونيــة ،وســوف يعمــل علــى
تصديــر واســتيراد الكهربــاء مــن الشــبكة .وأوضــح
الطايــر أن اســتثمارات دبــي المســتقبلية تبلــغ 65
مليــار درهــم ،وأن لديهــا مشــروعات أخــرى تبلــغ
 3500ميجــاواط ،إضافــة إلــى مشــروع حتــا.

مجمــع محمــد بــن راشــد للطاقة
ســوف يــزود المدينــة بنحــو 4000
ميجــاواط وبتكلفــة  50مليــار
درهــم

www.mbrf.ae

وأضــاف الطايــر« :نســعى لتنفيــذ خطــة صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم حاكــم
دبــي ،وتنفيــذاً لرؤيــة دبــي كمدينــة ذكيــة ومترابطــة
تشــكّل التكنولوجيــا فيهــا األســاس لتحويلهــا إلــى
مدينــة ذكيــة ،وخلــق حيــاة ســعيدة للمواطنيــن،
وجــذب االســتثمارات والســياح .وفــي إطــار جهودنــا
لتحويــل دبــي إلــى مدينــة ذكيــة أطلقنــا عــدة
مبــادرات ،منهــا :مبــادرة شــمس دبــي التــي تبلــغ
 100ميجــاواط ،وهــي عبــارة عــن تحويــل الفائــض
مــن الطاقــة إلــى الشــبكة ،وهنالــك مبــادرة الشــاحن
األخضــر المنتشــرة فــي أنحــاء اإلمــارة ،ولدينــا بنيــة
تحتيــة قويــة تشــمل  11برنامجــاً لدعــم الشــبكة
الذكيــة ،كمــا نهتــم باإلنتاجيــة وتقليــل الفاقــد بحلــول
 .2030ورؤيتنــا أن نكــون مؤسســة مســتدامة مبتكــرة
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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مستقبليات

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
مبــادرة االقتصــاد األخضــر الــذي ســيتم بمشــاركة
األمــم المتحــدة ونتو ّقــع أن تشــارك فيــه  190دولــة،
وســنركّز علــى المجتمعــات المدنيــة ،وســيجري
إنشــاء صنــدوق االقتصــاد األخضــر بــرأس مــال
يبلــغ  100مليــار درهــم ،إضافــة إلــى تنويــع مصــادر
الطاقــة ونحــن نعتمــد علــى الغــاز بنســبة .%100
وذكاء
األكثر استدامة
ً

في األعلى:

عائشة بن بشر متحدثة
في قمة المعرفة

علــى مســتوى عالمــي ،والفاقــد الكهربائــي 3.3
ونتوقــع خفضــه هــذه الســنة ،بينمــا يبلــغ عالميـاً  6أو
 .%7وبحلــول  2020ســيكون لدينــا  1000ميجــاواط
مــن الطاقــة الخضــراء ،وســوف نفتتــح مشــروع
ألــواح الطاقــة الضوئيــة العــام المقبــل .وقــد أطلــق

إضاءة

يتمتـع سـعادة سـعيد الطايـر بخبـرة طويلـة فـي مجـاالت
االتصـاالت والطاقـة والميـاه ،ومنـذ تولي إدارة الهيئة في عام 1992
أسـهم بشـكل أساسـي فيمـا حققتـه مـن نجاحـات غيـر مسـبوقة
جعلتهـا فـي طليعـة أرقـى المؤسسـات الخدماتيـة العالميـة المتميزة
الصعـد المحليـة واإلقليميـة والعالميـة .وبمبـادرة مـن
علـى مختلـف ُّ
سـعادته تـم تأسـيس العديـد مـن الشـركات الناجحـة مثـل مؤسسـة
اإلمـارات ألنظمـة التبريـد المركـزي (إمبـاور) وغيرهـا .وهـو عضـو
فـي المجلـس التنفيـذي إلمـارة دبـي .وقـد حصـل سـعادته على عدد
مـن الجوائـز المرموقـة.
أمـا سـعادة الدكتـور عائشـة بـن بشـر فتمتلك أكثر مـن  20عاماً
مـن الخبـرة فـي مجال المعلومـات واالتصاالت وتطويـر التكنولوجيا
فـي القطاعيـن العـام والحكومي .وقد شـغلت سـابقاً منصب المدير
العـام المسـاعد فـي المكتـب التنفيـذي لصاحـب السـمو الشـيخ
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم .وهـي حائـزة علـى درجـة الدكتـوراه
فـي اإلدارة والعلـوم والتكنولوجيـا واالبتـكار ،ودرجـة الماجسـتير
فـي الفلسـفة فـي البحـوث والسياسـة فـي مجـال الهندسـة والعلـوم
والتكنولوجيـا مـن كليـة مانشسـتر لألعمـال.
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تمتلــك القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة رؤيــة الستشــراف المســتقبل،
وجعــل الدولــة األكثــر اســتدامة وذكاءً ،وذلــك تماشــياً
مــع رؤيــة الدولــة  ،2021وفــي ذلــك يقــول ســعادة
ســعيد الطايــر« :نعمــل علــى تحقيــق رؤيــة ســيدي
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم
دبــي ،رعــاه اهلل ،وخطــة دبــي  2021واالســتراتيجية
الوطنيــة لالبتــكار وخطــة دبــي لالبتــكار لجعــل
دبــي المدينــة األكثــر ابتــكاراً وتحويلهــا إلــى مدينــة
ذكيــة ومســتدامة ومتكاملــة ومتصلــة .ووفــق رؤيــة
ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم فــإن مدينــة دبــي هــي مدينــة المســتقبل ،هــي
المدينــة الذكيــة التــي تتيــح كل مرافقهــا وخدماتهــا
بطريقــة إلكترونيــة دقيقــة ومترابطــة».
عناصر النمو

ويوضــح الطايــر أن التكنولوجيــا تشــكِّل جانبــاً
مهمّــاً لتحويــل المــدن إلــى مــدن ذكيــة ،وتســاعد
االبتــكارات التكنولوجيــة المســتخدمة بطريقــة
فعالــة علــى تعزيــز تجربــة حيــاة ســعيدة للمواطنيــن
والمقيميــن .ومــن أهــم العناصــر الالزمــة لنمــو
وتطــور المــدن الذكيــة هــو التعــاون الوثيــق مــع
المعنييــن وجهــات التطــور الحضــاري أو مقدمــي
خدمــات االتصــاالت والمواصــات التعليــم والصحــة
وغيرهــا مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص.
فهنــاك حاجــة لبنــاء القــدرات لــدى المجتمــع فــي
التعامــل مــع التقنيــات الحديثــة بشــكل فعــال وكــفء
وخصوصــاً مــع التطــور الســريع.

قصة نجاح

سـعادة الدكتـورة عائشـة بطـي بـن بشـر ،وقفـت
عنـد قصـة نجـاح دبـي المختلفـة جذريـاً مـع تجربـة
الحكومـة الذكيـة ،تلـك القصـة التـي قادهـا صاحـب
السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم ،نائـب
رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء ،حاكـم دبـي،
رعـاه اهلل ،عندمـا أعلـن أن الهـدف اليـوم هـو إسـعاد
الشـعب ،حيـث تـم إدخـال مفهـوم جديـد علـى إدارة
المـدن ،بحيـث يكـون الشـعب هـو مركـز خدمـات
المدينـة ،سـواء أكانـت خدمـات حكوميـة أو غيـر
حكوميـة ،وتـم التوجيـه بـأن تكـون خدماتهـا الذكيـة
ترتكـز علـى أربعـة أمـور :تقديـم تجارب كفؤة وسلسـة
وآمنـة وغنيـة .فـي تلـك الجلسـة التـي كانت فـي العام
 ،2016أعلنـت الدكتـورة عائشـة أن علينـا فـي غضون
ثالثـة أعـوام تقديـم  100مبـادرة و 1000خدمة ذكية،
وأن حكومـة دبـي الذكيـة قـد قطعـت شـوطاً كبيراً في
تمتلــك قيــادة اإلمــارات رؤيــة
الستشــراف المســتقبل وجعلهــا
وذكاء
الدولــة األكثــر اســتدامة
ً
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الطاقـة والنقـل والخدمـات الحكوميـة ،وسـتركز على
االقتصـاد الذكـي وقطـاع الحيـاة الذكيـة؛ موضحـة
أن إمـارة دبـي تسـبق الكثيـر مـن دول العالـم فـي
القطاعـات األخـرى ،وأنـه ال يمكـن أن نتكلـم عـن
المـدن الذكيـة دون التركيـز علـى البيانـات ووفرتهـا.
سهولة حياة

وأضافـت الدكتـورة عائشـة بـن بشـر« :فـي
العـام  2014أعطانـا صاحـب السـمو الشـيخ محمـد
بـن راشـد آل مكتـوم توجيهـاً للحصـول علـى آراء
المواطنيـن باسـتخدام الموبايـل؛ لمعرفـة مـدى
سـعادتهم بسـهولة اإلجـراءات وسـهولة الحيـاة ،فقـد
وصلنـا إلـى نسـبة  %89مـن مسـتوى السـعادة ،وأنتـم
تـرون أن البرامـج التكنولوجيـة الجديـدة كافـة سـهلة
ويمكـن تنزيلهـا بسـهولة ،ولكننـا نريـد منصـة واحـدة
تخاطـب الحكومـة المواطنيـن عبرهـا ،ويناقـش
المواطنـون الحكومـة عبرهـا ،وكذلـك يمكـن إنهـاء
اإلجـراءات الحكوميـة عبرهـا؛ كاألوراق الرسـمية
ورخصـة السـيارة وغيرهـا ،ويمكـن أيضـاً عـن طريـق
هـذه المنصـة الحصـول علـى مسـاعدة إلكترونيـة
إلقامـة المشـاريع التجاريـة.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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أبرز مكامن القوة لدى الدول الثالث
التي تحتل رأس س َّلم المعرفة العالمي

نحو سياسات ال َّتميز
وال َّتفرد المعرفي
د .معتز خورشيد
معدالت أداء الدول
في مقالي السابق ،تناولت بالتحليل َّ
العشر التي حقَّ قت المراتب األولى عالمي ًا في كل من مؤشر المعرفة
العالمي ودليل االبتكار الدولي في العام ( .)2020وحيث إن معظم
هذه الدول قد احتلت الصدارة خالل الحقبة الثانية من األلفية
تحسن
الثالثة ،فإنهم يمثلون الدول الكبار معرفي ًا بوجه عام .وبرغم
ّ
تعرف
أداء مصر المعرفي في عام ( ،)2020فإنه يكون من المفيد ُّ
توجهات وسياسات ال َتّميز وال َتّفرد المعرفي لهذه الدول ،وتقييم
ُمجمل إنجازها التنموي ،كمرجعية لصياغة رؤية مصر المستقبلية
من أجل تحسين وتطوير مؤشرات مصر في هذا المجال.

في األعلى:

د .معتز خورشيد

تُعـد سويسـرا الدولـة األكثـر إنجـازاً
علمياً وتكنولوجياً ومعرفياً خالل السنوات
العشـر األخيرة من األلفية الثالثة؛ إذ إنها
احتلـت رأس سـلَّم أولويـات األداء فـي
كل مـن مؤشـر المعرفـة العالمـي ودليـل
االبتـكار العالمـي فـي العـام ( ،)2020بـل
www.mbrf.ae

حافظـت علـى الصـدارة منذ عـام ()2015
بوجـه عـام .كمـا كان ترتيبهـا الدولـة رقـم
( )5عالميـاً فـي تقريـر التنافسـية الدولـي
لعـام ( .)2019وتُفيـد نتائـج مؤشـرات
المعرفـة واالبتـكار أن سويسـرا قد احتلت
المرتبـة األولـى عالميـاً فـي مجـاالت
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

43

رأي

التعليـم العالـي والبحـث العلمـي واالبتـكار فـي العـام
( )2020بمؤشـر المعرفـة العالمـي .كمـا كان ترتيبهـا
الدولـة الثالثـة فـي التعليـم الفنـي ،والمرتبـة الثانيـة
دوليـاً فـي مؤشـرات البيئـات التمكينيـة الداعمـة
للمنـاخ المعرفـي ،وباألخـص كفـاءة وفاعليـة األداء
الحكومـي .ويُعـد بنـاء رأس المـال البشـري مـن أهـم
منجـزات سويسـرا ،وعلـى وجـه الخصـوص تدريـب
العامليـن بمؤسسـات اإلنتـاج السـلعي والخدمـي،
واسـتراتيجية التعلُّـم المُسـتمر ،وجـودة المؤسسـات
البحثيـة .وتشـير نتائـج دليـل االبتـكار العالمـي
( )2020إلـى تميّـز سويسـرا فـي مدخلات االبتـكار
باحتاللهـا المرتبـة الثانيـة فـي الحفـاظ علـى البيئـة،
والمرتبـة الرابعـة فـي نسـبة العمالـة المعرفيـة
( )Knowledge Laborإلـى قـوة العمـل اإلنتاجية،
والترتيـب الخامـس فـي التحالفـات االسـتراتيجية من
أجـل االبتـكار .بيـد أن سويسـرا حقَّقـت أيضـاً نقلـة
نوعيـة فـي مجـال مخرجـات االبتـكار ،حيـث حصـدت
المكانـة األولـى عالميـاً فـي المُخرجـات التكنولوجيـة
والمعرفيـة (المتمثلـة فـي النشـر العلمـي ،ومعـدالت
االستشـهاد للباحـث ،وبـراءات االختـراع ،واإلنفـاق
علـى البرمجيـات) .وجـاءت فـي المرتبـة الثانيـة
فـي مجـال المخرجـات اإلبداعيـة (المتمثلـة فـي
االسـتثمار في األصول غير الملموسـة ،وإنتاج السـلع
والخدمـات اإلبداعيـة ،واإلبـداع الرقمـي).
تأتـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي المرتبـة
الثانيـة علـى قائمـة التميـز المعرفـي ،حيـث احتلـت
المرتبـة الثانيـة فـي كل مـن مؤشـر المعرفـة العالمـي
( )2020وتقريـر التنافسـية الدولـي (،)2019
والمرتبـة الثالثـة بدليـل االبتـكار العالمـي (.)2020
ويَعتمـد تفـرّد الواليـات المتحـدة األمريكيـة علـى
مجالـي تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت ،والتعليـم
الفنـي والمهنـي ،التـي حصـدت بهمـا المرتبـة األولـى
عالميـاً .كمـا حقَّقـت المسـتوى الرابـع عالميـاً فـي
مجـال البحـث العلمـي واالبتـكار .وقـد نتـج هـذا
األداء عـن تميزهـا فـي مجـال سياسـات التسـويق
وإدارة األعمـال (إذ حقَّقـت المرتبـة األولـى فـي
الدليـل العالمـي لريـادة األعمـال) ،وأدائهـا المُتقـدِّم
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يعــود أداء فنلنــدا المتميــز إلــى
نجاحهــا فــي بنــاء منظومــة
نموذجيــة للتعليــم قبــل الجامعــي

السـتيعاب التقنيـات المتقدمـة بمؤسسـات إنتـاج
السـلع والخدمـات .وقـد حصلـت الواليـات المتحـدة
األمريكيـة مـن ناحيـة أخـرى علـى المرتبـة الثانية في
دليـل االبتـكار العالمـي فيمـا يخـص سياسـات إدارة
األسـواق االقتصاديـة ،وتوفيـر فـرص االقتـراض
واالسـتثمار للمشـروعات االبتكاريـة ،والقـدرة
التنافسـية فـي أسـواق التكنولوجيـات المتقدمـة.
حقَّقـت فنلنـدا مكانـة متقدمـة فـي قائمـة التميـز
والتفـرُّد المعرفـي ،حيـث احتلـت المرتبـة الثالثـة فـي
مؤشـر المعرفـة العالمـي ،وكانـت الدولـة رقـم ()7
فـي دليـل االبتـكار العالمـي .ويعـود أداؤهـا المتميـز

إلـى نجاحهـا فـي بنـاء منظومـة نموذجيـة للتعليـم
قبـل الجامعـي (احتلـت المرتبـة األولـى فـي هـذا
المجـال) ،كمـا نتـج عـن سياسـاتها لتطويـر التعليـم
الفنـي والتقنـي حصولهـا علـى المرتبـة الثانيـة
عالميـاً بيـن نحـو ( )138دولـة ُم َمثَّلـة بمؤشـر المعرفـة
العالمـي .كمـا حققـت فنلنـدا المكانـة السـابعة فـي
مجـال البيئـات التمكينيـة الداعمـة لإلنتـاج المعرفـي
(مثـل كفـاءة المنظومـة المصرفيـة ،واالسـتقالل
القضائـي) ،والمرتبـة التاسـعة عالميـاً فـي مؤشـرات
االقتصـاد الراميـة إلـى التحـول المعرفـي (مـن خلال
االسـتخدام األمثـل للتكنولوجيـات الحديثـة) .ويُفيـد
دليـل االبتـكار العالمـي بحصـول فنلنـدا علـى المرتبـة
الثانيـة فـي المؤشـر الفرعـي السـتدامة البيئـة،
والمنـاخ السياسـي ،وفاعليـة الحكومـة .كمـا احتلـت
المرتبـة الرابعـة عالمياً فـي جهودها لبناء رأس المال
البشـري ،والمكانـة األولـى فـي معدالت المشـاركة في
www.mbrf.ae

األنظمـة الرقميـة ،والدرجـة الثامنـة دوليـاً فـي نسـبة
العمالـة بالشـركات اإلنتاجيـة كثيفـة المعرفـة .ومـن
أهـم منجـزات دولـة فنلنـدا احتاللهـا المرتبـة الثالثـة
عالمياً في قوة العالقة بين الجامعات والصناعة في
مجـال البحـث العلمـي والتطوير .وأخيـراً وليس آخراً
فـإن فنلنـدا حقَّقـت المكانـة األولـى فـي التطبيقـات
التكنولوجيـة للمحمـول ،والمرتبـة الثالثـة فـي نمـاذج
الحاسـبات والمعلومـات فـي مجـال تنظيـم اإلنتـاج.
يتَّضـح مـن التحليـل السـابق ،مكامـن القـوة
ومصـادر تميـز وتمايـز الـدول الثلاث التـي تحتـل
رأس سـلَّم المعرفـة العالمـي ،وسـماتها الخاصـة
فـي مجـاالت العلـوم والبحـث والتطويـر واالبتـكار،
والتقنيـات الرقميـة ،وبنـاء رأس المـال البشـري،
وتطويـر التعليـم بمراحلـه المختلفـة ،ومـا تنتجـه مـن
سـلع وخدمـات إبداعيـة ومخرجـات تكنولوجيـة ،فـي
ظـل بيئـة تمكينيـة متكاملـة داعمـة للمنـاخ المعرفـي.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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يحتاج الناشرون إلى مواكبة التكنولوجيات
الحديثة التي غ َّيرت أساليب وتفضيالت القراء

صناعة النشر
في ظل الثورة
الصناعية الرابعة

ومضات  -خاص
القراءة هي مفتاح العلوم ،وبوابة ولوج المستقبل ،وسالح
الناجحين والرواد الذين يبتغون الترقي نحو القمم ،وإيمان ًا
بأهمية القراءة وإسهاماتها في تطوير المجتمع والشباب ،حددت
دولة اإلمارات العربية المتحدة شهر مارس من كل عام شهر ًا وطني ًا
للقراءة ،وذلك لتعزيز وزيادة االرتباط بالكتاب ،من خالل تكثيف
المبادرات والبرامج المشجعة على القراءة.
تهدف المبادرة إلى اإلسهام بفاعلية في الحفاظ
على إنجازات الدولة الثقافية والفكرية والمعرفية،
وبناء نموذج حضاري يحتذى به في مجال
القراءة والمعرفة ،وإثراء ودعم
ممكِّنات البيئة الثقافية والمعرفية
في الدولة بما يسهم في بناء
وتطوير جيل من قادة المستقبل
المتسلحين بالثقافة والمعرفة.
إضافة إلى حث وتحفيز جميع أفراد
مجتمع اإلمارات لممارسة القراءة كجزء من
أنشطتهم اليومية ،وحثهم على المشاركة الفعالة في
ترسيخ ثقافة القراءة كعادة يومية أصيلة ،وخلق وابتكار
مبادرات جديدة ومتميزة ،إلحياء االهتمام بالقراءة
ومفاهيمها ،واستعادة مكانتها وقدراتها بين أفراد المجتمع
www.mbrf.ae
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في األعلى:

المشاركون في
جلسة صناعة النشر

اإلماراتي .والقراءة في هذا الزمن أخذت منحى مختلفاً
تماماً عن السابق ،فقد أبرزت التطورات التكنولوجية
القراءة اإللكترونية على الساحة المعرفية ،حتى غدت
لها السيطرة على المعارف الحديثة ،ونحَّ ت إلى درجة
كبيرة الكتاب الورقي ،وهذا يستدعي من المعنيين بشؤون
النشر وصناعة الكتاب أن يكونوا مواكبين لتلك التطورات
كي ال يفوتهم ركب التطور ،ويفقدوا القراء الجدد الذين
يفضلون القراءة الرقمية على التقليدية .وانطالقاً من
هذه المواكبة ،وإيماناً من مؤسسة محمد بن راشد آل
مكتوم للمعرفة في إلقاء الضوء على هذا العنصر المهم
من عناصر المعرفة الحديثة ،استضافت قمة المعرفة في
نسختها لعام  2017جلسة مهمة بعنوان «صناعة النشر
في ظل الثورة الصناعية الرابعة» ،تحدث فيها كل من:
جين فريدمان ،أستاذة في الكتابة واإلعالم والنشر في

جامعتي سينسيناتي وفرجينيا ،وآر .نيل هويسون ،مؤلف
ومترجم مدير مشارك سابق لبرامج التحرير بالجامعة
األمريكية بالقاهرة .حيث ركزت على واقع الثورات
الصناعية في عالم النشر ،والمستقبل الرقمي الذي
ينتظر الناشرين والمؤلفين ،إضافة إلى مناقشة موضوع
التواصل االجتماعي واستثماره في النشر ،وتأثير الثورة
الصناعية الرابعة في سلوكيات القراءة.
تصنيف الفئات

جين فريدمان تبدأ حديثها بالتركيز على مسألة
التصنيف ،التي ينبغي على كل ناشر أن يأخذها بعين
االعتبار ،حيث أضحى من الضروري فرز المستهدفين
من المؤلفات ،وتحديد الفئات التي يرغب الناشر بتوجيه
رسالته إليها واستهدافها بالكتب المناسبة ،بدءاً من فئة
األطفال وحتى كبار السن المتقاعدين عن العمل .وهذا
ما تركِّز عليه المنصات العالمية لبيع الكتب ،مستغلة
الثورة التكنولوجية لخدمة قطاع النشر وزيادة عوائدها
من المستهدفين بمصنفاتها.
من الضروري فرز المستهدفين
وتحديد الفئات التي يرغب
الناشر بتوجيه رسالته إليها
واستهدافها بالكتب المناسبة
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المتابعة الشخصية

وفي هذا الصدد ،يرى آر .نيل هويسون أن بعض
الناشرين يكافحون ،وهم الناشرون الذين يعتمدون
على أنفسهم ،حيث ينقصهم وجود فرق تسويق وكيفية
التواصل المباشر مع العمالء ،ويعتقد أن إحدى
المسائل التي يجب أن يقلقوا حيالها هي مسألة النشر
بأنفسهم أو البيع لناشرين آخرين ،ففي «فيسبوك»
محدد
ٍ
اآلن ،يمكن استهداف مجموعة معينة على نحو
جداً مِ َّم ْن لديهم اهتما ٌم بقراءة كتابك .فإذا كان لديك
كتابٌ يرتكز على األسلوب القصصي؛ يمكنك سريعاً
تحدي ُد جمهورك المستهدف على «فيسبوك» ومعرفة
كيفية توجيه اإلعالن لهذه المجموعة فقط .وهذا
سهل على الناشرين والكتاب أن يعرفوا بأنفسهم دون
الرجوع إلى شركات اإلحصاءات من هو المستهدف
وكيفية الوصول إليه بكل سهولة.
تفضيالت القراء

مسألة ما الذي يبحث عنه القراء بالفعل فيما
يتعلق باستهالك المحتوى ،هي مسألة في غاية
األهمية سواء للناشرين أو المؤلفين ،ولتوضيح هذه
المسألة تقول جين فريدمان :لقد شاهدنا في اآلونة
األخيرة في الواليات المتحدة في مجال القصة أن
القراء يفضلون الكتب الكبيرة مثل السالسل المصوَّرة،

ال رقمياً؛ واحد ،اثنان ،ثالثة وهكذا،
التي تحمل تسلس ً
وهناك العديد من السالسل الشهيرة مثل« ،هاري
بوتر»« ،مباريات الجوع» و«المتباينة»؛ فالناس يحبون
هذا النوع من القصص المستمرة التي تتضح تدريجياً
للقارئ .وهناك أيضاً أنوا ٌع من القصص الطويلة تكون
مفضلة لدى القراء في آسيا  -في الصين تحديداً -
َّ
أكثر من الواليات المتحدة.
جمع المعلومات

وتضيف فريدمان :هناك «دار نشر جيلي» ،وهي
واحدة من أكثر الشركات التي تجري أبحاثاً عن
تحليالت القراء .ما يحدث كاآلتي :يدخل الناشر
على موقع «دار نشر جيلي» بالكتاب الذي يريد نشره،
ويبدأ الموقع بعمل اختبارات
للقراء ،حيثُ يبدأ القراء في
خبرة
قراءة الكتاب على أجهزة اآلي
باد وغيرها ،ويبدأ الموقع في
عملت جين فريدمان في عدد من المجالس المشرفة على أعمال
تتبع القراء لجمع المعلومات
الصندوق الوطني للفنون وصندوق العمل اإلبداعي ،وقد تقلَّدت
الخاصة بالكتاب ،ثم ينقل
مناصب عدة؛ منها :أستاذ في الكتابة واإلعالم والنشر في جامعتي
القائمون على العمل في
سينسيناتي وفرجينيا ،إضافة إلى كونها كاتبة عمود في جريدة
الموقع هذه المعلومات للناشر
ببليشرز ويكلي وأستاذة في ذا جريت كورسز ،وقد شاركت في تأسيس
ال بأن لديك مشكلة
ويخبرونه مث ً
 The Hot Sheetوهي صحيفة إخبارية متخصصة ،تعد عمدة في
حقيقية بعد الفصل الثاني حيث
مجال النشر للمؤلفين .أما آر .نيل هويسون ،فقد شغل منصب مدير
لم يكمل أح ٌد قراءة أي فصول
مشارك لبرامج التحرير بالجامعة األمريكية في القاهرة ،إلى جانب
أخرى بعد هذا الفصل .أيضاً
تدريسه اللغة اإلنجليزية في خدمة التطوع عبر البحار بالفيوم بمصر،
يمكنهم إخبار الناشر بسلوك
ثم في إنترناشونال هاوس سكول بالقاهرة .وهو مؤلف كتاب «الفيوم..
القراء وما العوامل التي تؤثر في
تاريخ ودليل» (.)Fayoum: History and Guide
هذا السلوك.
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يهدد  11مليون طفل في  11دولة
ِّ
في إفريقيا والكاريبي والشرق األوسط وآسيا

الجوع

تحد أخالقي يواجه أغنياء العالم
ٍّ

لندن ـ جوردون براون ،مارك لوكوك *
اليوم ،أصبح  270مليون شخص ـ ما يعادل مجموع سكان ألمانيا والمملكة
المتحدة وفرنسا وإيطاليا ـ على شفا المجاعة .تضاعف الرقم خالل األشهر
االثني عشر األخيرة .وأطفال العالم هم أكثر من يعاني.
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في األعلى:

جوردون براون،
مارك لوكوك
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فيـــروس كورونـــا ،فـــي األغلـــب نتيجـــة للحـــروب
والصراعـــات ،كمـــا أدى تغيُّـــر المنـــاخ إلـــى تفاقـــم
الجـــوع .لكـــن التأثيـــرات الثانويـــة المترتبـــة علـــى
الجائح ــة تسـ ـبَّبت ف ــي خل ــق أزم ــة ج ــوع عالمي ــة.

يواجــه مــا يقــدَّ ر بنحــو  11مليــون طفــل دون ســن
الخامس ــة الج ــوع الش ــديد أو الم ــوت جوعــاً ف ــي 11
دولـــة فـــي إفريقيـــا ،ومنطقـــة الكاريبـــي ،والشـــرق
األوســـط ،وآســـيا .بيـــن هـــؤالء األطفـــال ،ســـيموت
 168أل ــف طف ــل بس ــبب س ــوء التغذي ــة بحل ــول نهاي ــة
عــام  2022مــا لــم يتلقــوا دعمـاً عاجــاً  .ويعانــي  73شريان الحياة
ملي ــون طف ــل م ــن تالمي ــذ الم ــدارس االبتدائي ــة ف ــي
يرجــع أحــد األســباب وراء ذلــك إلــى أنَّ جائحــة
 60دول ــة منخفض ــة الدخ ــل م ــن الج ــوع المزم ــن.
م ــرض في ــروس كورون ــا ( 2019كوفي ــد )19-قطع ــت
كان الجـــوع فـــي ازديـــاد بالفعـــل قبـــل جائحـــة ش ــريان الحي ــاة المتمث ــل ف ــي الم ــدارس .لق ــد ف ــات
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أكث ــر م ــن  1.6ملي ــار طف ــل وقت ـاً ف ــي المدرس ــة من ــذ
اندلع ــت الجائح ــة ،ول ــم يَـعُـ ــد م ــا يق ــرب م ــن 200
ملي ــون طف ــل إل ــى المدرس ــة حت ــى اآلن.
أظهـــرت أزمـــات ســـابقة أنَّ إغـــاق المـــدارس
ينطـــوي علـــى تكاليـــف اجتماعيـــة واقتصاديـــة
ضخم ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك زي ــادات ف ــي زواج األطف ــال
وعمال ــة األطف ــال .وتنته ــي الح ــال ببع ــض الش ــباب
إلــى دفــع الثمــن األقصــى :تُـعَـــد مضاعفــات الحمــل
وال ــوالدة الس ــبب الرئي ــس للوف ــاة بي ــن الفتي ــات ف ــي
ســـن  15إلـــى  19عامـــاً فـــي البلـــدان المنخفضـــة
والمتوس ــطة الدخ ــل .ف ــي نهاي ــة المط ــاف ،تتســبَّب
األزم ــات ف ــي تراج ــع التق ــدم ال ــذي ج ــرى إح ــرازه
ف ــي ضم ــان تمكي ــن جمي ــع الفتي ــات م ــن الحص ــول
عل ــى تعلي ــم جي ــد.
ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،ت ــزوِّد الم ــدارس العدي ــد م ــن
فوَّ تــت كورونــا فرصــة ذهــاب 1.6
َـعـــد
مليــار طفل للمدرســة ولم ي ُ
 200مليــون منهــم حتــى اآلن
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األطف ــال الفق ــراء بوجبته ــم المغذي ــة الوحي ــدة ف ــي
اليـــوم .وعلـــى هـــذا فـــإنَّ إغـــاق المـــدارس يعنـــي
خســـارة المالييـــن مـــن األطفـــال الفرصـــة ليـــس
فق ــط للتعلُّــم ،ب ــل وأيض ـاً لتن ــاول الطع ــام .ق ــد ف ــات
األطفــال أكثــر مــن  39مليــار وجبــة مدرســية خــال
األزمـــة .والنســـاء والفتيـــات هـــن أول مـــن تفوتهـــم
وجبـــات الطعـــام ،ويمثلـــن أكثـــر مـــن  %70مـــن
األش ــخاص الذي ــن يواجه ــون الج ــوع المزم ــن.
إعاقة التقدم

الواق ــع أنَّ الض ــرر الناج ــم ع ــن أس ــابيع قليل ــة
م ــن فق ــدان التغذي ــة ق ــد يص ــل إل ــى تقزي ــم طف ــل
جائـــع مـــدى الحيـــاة ،وقـــد يـــؤدي ســـوء التغذيـــة
إل ــى إعاق ــة التق ــدم االقتص ــادي ف ــي أي بل ــد لجي ــل
كام ــل .ل ــذا ،يج ــب أن تك ــون إع ــادة األطف ــال إل ــى
المدرس ــة حي ــث يمك ــن تعليمه ــم وإطعامه ــم أولوي ــة
قص ــوى.
باالس ــتعانة بالقلي ــل م ــن الم ــال نس ــبياً ،ح َّق ــق
النظـــام اإلنســـاني الدولـــي الكثيـــر .علـــى ســـبيل
المثـــال ،يطعـــم برنامـــج الغـــذاء العالمـــي التابـــع
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لألم ــم المتح ــدة نح ــو  100ملي ــون ش ــخص س ــنوياً.
وعندمـــا تســـببت جائحـــة كوفيـــد 19-فـــي تعطيـــل
خدمــات شــركات الطيــران التجاريــة بشــدة ،أنشــأت
األمـــم المتحـــدة نظامـــاً لوجســـتيا لنقـــل العامليـــن
فـــي مجـــال الصحـــة العامـــة والمهـــام اإلنســـانية،
واإلمـــدادات الحيويـــة ،بمـــا فـــي ذلـــك الغـــذاء.
لكـــن أزمـــة بهـــذا الحجـــم تتطلـــب خطـــة طموحـــة
تتض َّم ــن أكث ــر م ــن مج ــرد توفي ــر وجب ــات مدرس ــية.
وال تس ــتطيع المنظم ــات اإلنس ــانية أن تنج ــز ه ــذا
بمفردهـــا.
فـــي قمتهـــا المقـــرر انعقادهـــا فـــي يونيـــو/
حزيـــران ،ينبغـــي القتصـــادات مجموعـــة الســـبع
الثري ــة أن تعم ــل عل ــى وض ــع خط ــة طويل ــة األج ــل
لتلبي ــة االحتياج ــات الغذائي ــة العالمي ــة المتزاي ــدة.
ويجـــب أن تتض َّمـــن هـــذه الخطـــة تدابيـــر للعمـــل
االســـتباقي :بنـــاء المخـــزون الغذائـــي ،وتطويـــر
ولكـــن هنـــاك حـــل بســـيط للغايـــة ومنطقـــي
التأمي ــن كحماي ــة ،ودع ــم مزارع ــي البل ــدان النامي ــة لألزمـــة الحاليـــة :توفيـــر أمـــوال دوليـــة جديـــدة.
م ــن خ ــال اس ــتثمارات طويل ــة األج ــل لمس ــاعدتهم فمـــن الممكـــن تخصيـــص  600مليـــار دوالر علـــى
علـــى تحقيـــق االكتفـــاء الذاتـــي.
األقـــل مـــن حقـــوق الســـحب الخاصـــة (األصـــل
االحتياط ــي ال ــذي يص ــدره صن ــدوق النق ــد الدول ــي)
طرق مبتكرة
للبلــدان األكثــر فقــراً .ومــن الممكــن أن يتفــق القــادة
كم ــا يتع َّي ــن عل ــى ص ّن ــاع السياس ــات أن يتبن ــوا والجه ــات المقرض ــة عل ــى م ــا يص ــل إل ــى  80ملي ــار
طرقـــاً مبتكـــرة لتوليـــد التمويـــل ،بمـــا فـــي ذلـــك دوالر لتخفي ــف الدي ــون ش ــريطة أن تذه ــب األم ــوال
التســـهيالت القائمـــة علـــى الضمـــان التـــي يمكنهـــا إل ــى التعلي ــم والصح ــة والتغذي ــة .ويمك ــن أن يعم ــل
أن تعمـــل علـــى تعظيـــم اســـتخدام مســـاعدات البنـــك الدولـــي وبنـــوك التنميـــة اإلقليميـــة علـــى
التنميـــة والتمويـــل مـــن القطـــاع الخـــاص ،والتـــي توســـيع نطـــاق القـــروض والمنـــح بســـرعة.
كان ــت ف ــي صمي ــم مقترح ــات أدي ــس أباب ــا ف ــي ع ــام
 2015لتموي ــل أه ــداف التنمي ــة المس ــتدامة .وم ــن جزء بسيط
األولوي ــات األخ ــرى إقام ــة ش ــراكة أوث ــق بي ــن األم ــم
باالســـتعانة بنحـــو  10مليـــارات دوالر هـــذا
المتحـــدة والبنـــك الدولـــي ــــ المنظمـــة العالميـــة العـــام ،يســـتطيع العالـــم أن يتجنَّـــب المجاعـــة فـــي
بالكام ــل الق ــادرة عل ــى تعبئ ــة م ــوارد إضافي ــة كبي ــرة اليم ــن ،وجن ــوب الس ــودان ،وش ــمال ش ــرق نيجيري ــا،
علـــى أســـاس مســـتدام.
ومنطقــة الســاحل .كمــا يســتطيع العالــم منــع الجــوع
الجماع ــي ــــ ال ــذي يس ــبق المجاع ــة مباش ــرة ــــ ف ــي
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة ،وأفغانســـتان،
إغــاق المــدارس يعنــي خســارة
وزيمباب ــوي ،ومنطق ــة تيج ــراي ف ــي إثيوبي ــا ،وغي ــر
المالييــن مــن األطفــال الفرصــة
ذلـــك مـــن المناطـــق المعرضـــة للخطـــر.
ليــس فقــط للتع ُّلــم بــل وأيضــً
ربمــا يبــدو أنَّ كل هــذا يســتلزم قــدراً كبيــراً مــن
لتنــاول الطعــام
الم ــال .لك ــن الم ــال المطل ــوب يع ــادل دوالراً واح ــداً
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تقديـــم المنـــح مقدمـــاً لبرنامـــج األغذيـــة العالمـــي
والمنظم ــات غي ــر الحكومي ــة الرائ ــدة مث ــل منظم ــة
يتعيَّــن علــى ص ّنــاع السياســات
إنقــاذ الطفولــة إلطعــام األطفــال الجوعــى وأســرهم.
تبنــي طــرق مبتكــرة لتوليــد
التمويــل لمســاعدة المحروميــن
وألنَّ  %31فق ــط م ــن األطف ــال الالجئي ــن التحق ــوا
مــن الغــذاء
بالتعلي ــم الثان ــوي ،ونح ــو  %27فق ــط م ــن الفتي ــات،
فـــإنَّ برنامـــج التعليـــم ــــ الـــذي يســـاعد األطفـــال
شــهرياً مــن كل شــخص يعيــش فــي أكثــر اقتصــادات النازحي ــن عل ــى االلتح ــاق بالم ــدارس وال ــذي جم ــع
العال ــم ث ــراءً ،ويمث ــل ج ــزءاً بس ــيطاً ال يتج ــاوز  %1مـــا يقـــرب مـــن مليـــار دوالر خـــال فتـــرة وجـــوده
مـــن اإلنفـــاق التحفيـــزي المرتبـــط بالجائحـــة فـــي الوجي ــزة ــــ يحت ــاج إل ــى تموي ــل كام ــل .م ــن خ ــال
توجيـــه المـــوارد اإلضافيـــة إلـــى التعليـــم ،يمكننـــا
البل ــدان الغني ــة.
يتع َّي ــن علين ــا أن نتح ــرك بس ــرعة .وه ــذا يعن ــي إع ــادة  136ملي ــون طف ــل ف ــي بع ــض البل ــدان األكث ــر
فق ــراً واألكث ــر ابت ــا ًء بالصراع ــات إل ــى المدرس ــة،
ومس ــاعدتهم عل ــى البق ــاء هن ــاك.
فجوة تعليمية

كشـــفت أزمـــة كوفيـــد 19-أيضـــاً عـــن فجـــوة
تعليميـــة أخـــرى :يفتقـــر ثلثـــا األطفـــال فـــي ســـن
المدرس ــة عل ــى مس ــتوى العال ــم إل ــى الق ــدرة عل ــى
الوص ــول إل ــى اإلنترن ــت ف ــي المن ــزل ،مم ــا يمنعه ــم
م ــن التعل ــم عب ــر اإلنترن ــت .الي ــوم ،يمل ــك  %5فق ــط
مــن األطفــال فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل هــذه
الق ــدرة ،مقارن ــة بنح ــو  %90ف ــي البل ــدان المرتفع ــة
الدخ ــل .وم ــن الممك ــن أن يس ــاعد مش ــروع تق ــوده
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غذاء

منظمــة اليونيســيف للربــط بيــن أجــزاء العالــم علــى
س ــد ه ــذه الفج ــوة الرقمي ــة الهائل ــة.
تعه ــدت حكوم ــة المملك ــة المتح ــدة باالضط ــاع
بـــدور عالمـــي رائـــد فـــي إلحـــاق جميـــع األطفـــال
بالمــدارس وضمــان حصــول الفتيــات علــى  12عامـاً
م ــن التعلي ــم .لكنن ــا ل ــن نحق ــق ه ــذا اله ــدف النبي ــل
مـــا لـــم تتنـــاول مجموعـــة الســـبع هـــذه القضيـــة،
إضاف ــة إل ــى األم ــن الغذائ ــي.
أظهــر التعليــم مــراراً وتكــراراً قدرتــه علــى تغييــر
األفـــراد ،واألســـر ،وبلـــدان بالكامـــل .لكـــن الجـــوع
المزم ــن م ــن الممك ــن أن يخل ــف عواق ــب وخيم ــة:
وفيـــات قاســـية يمكـــن الوقايـــة منهـــا ،وصراعـــات
عنيف ــة ،ون ــزوح جماع ــي.
وعل ــى ه ــذا ف ــإنَّ تجاه ــل آف ــة الج ــوع العالمي ــة
ليـــس بالخيـــار الـــوارد .إنَّ مـــا يحـــدث فـــي أكثـــر
األماك ــن هشاش ــة ف ــي العال ــم يخل ــف تأثي ــرات غي ــر
مباش ــرة عل ــى أكث ــر البل ــدان اس ــتقراراً.
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الحـــق أنَّ االختيـــار الـــذي يواجـــه قـــادة العالـــم
بســـيط :فإمـــا أن نتحـــرَّك اآلن للتصـــدي ألزمـــة
الج ــوع ،أو ندف ــع ثم ــن التقاع ــس باهظــاً .التح ــرك
الفـــوري أرخـــص وســـوف ينقـــذ عـــدداً أكبـــر مـــن
األرواح مقارنـــة باالســـتجابة فقـــط بعـــد حـــدوث
مجاعـــات عديـــدة وبعـــد أن تتســـبب خســـارة جيـــل
كام ــل لفرص ــة التعل ــم ف ــي إح ــداث خس ــائر فادح ــة.
* جـــوردون بـــراون رئيـــس وزراء المملكـــة
المتحـــدة األســـبق ،وهـــو مبعـــوث األمـــم المتحـــدة
الخ ــاص لش ــؤون التعلي ــم العالم ــي ورئي ــس اللجن ــة
الدولي ــة المعني ــة بتموي ــل فرص ــة التعلي ــم العالم ــي.
مـــارك لوكـــوك وكيـــل األميـــن العـــام لألمـــم
المتحـــدة للشـــؤون اإلنســـانية ومنســـق أعمـــال
اإلغاثـــة الطارئـــة.

أحدث إصدارات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

تتصور
مما
َّ
المستقبل أسرع َّ
يسعى بيتر ديامانديس وستيفن كوتلر من
خالل كتاب «المستقبل أسرع ممَّا تتصوَّر...
كيفَ يُحوِّل تزا ُو ُج التكنولوجيا أعمالَنا
وصناعاتِنا وحياتَنا» إلى رسم صورة متفائلة
لما يمكن أن يحدث ،ث َّم يقترحان األدوات
الالزمة لنعي ما يدور حولنا ،ونعيد اكتشاف
أنفسنا ،ورؤية العالم من حولنا .حيث أصبحنا
اليوم نسمع بالذكاء االصطناعي والروبوتات
والواقع المُعزَّز والطباعة ثالثيَّة األبعاد ،ومع
ذلك يظ ُّل السؤال الذي يدور في أذهان الجميع
مطروحاً ،وهو :كيف ستؤثِّر هذه األدوات
والتقنيات في حياتنا؟
وفي معرض اإلجابة عن هذا التساؤل
وغيره يؤكد أنه ال مناص لنا من أن ننض َّم
إلى ركب المستقبل؛ حيث أتيح لمستشرفي
المستقبل أن يستشعروا نسمات التغيير في

مقتبلها ،وأن يُجروا التعديالت الالزمة ليواكبوا
غضوا
أحدث الصيحات ،على عكس من ُّ
الطرف ودخلوا في حالة من اإلنكار لينتهي
بهم الحال عاطلين عن العمل.

عالم بال وظائف

الشخص َّية ليست نهائ َّية
يرى بنجامين هاردي في كتابه «الشخصيَّة
ليست نهائيَّة ...تَحرَّر من سجنك وأعِ د كتابة
قصتك» أ َّن شبح الماضي يُطاردنا طوال الوقت
َّ
ليش َّل قدرتنا على استكشاف أنفسنا ،ومن
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نرغب أن نكون ،فنشعر أنَّنا لسنا جيِّدين بما
يكفي ،أو قادرين كما نريد ،حيث تالحقنا دائماً
فكرة أنَّنا أق ُّل من اآلخرين وال نستح ُّق ما هو
أفضل؛ وهذا هو السبب الوحيد والس ُّر الكامن
وراء نجاح اختبارات الشخصيَّة الساحق ،ويرى
ُصنَّاع هذه االختبارات أ َّن رحلة األلف ميل إن
كان ال ب َّد لها أن تبدأ ،فلتبدأ باكتشاف سماتنا
وتأطير قدراتنا ،وإنَّه ال يمكن ألحدنا أن يقطع
شوطاً إضافياً واحداً ليعرف المزيد عن ذاته
من دون مساعدة اختبار أو مستشار أو موجِّ ه
أو حتَّى طبيب نفسي ،ما يجعل بعضنا يتساءل:
لماذا نتكبَّد عناء تغيير عاداتنا وسلوكيَّاتنا
وتطوير قدراتنا بأنفسنا ما دام هناك آخرون
يمكن أن ينوبوا عنَّا في ذلك؟!

في كتابه «عالم بال وظائف...
اآللة والتكنولوجيا الذكيَّة وكيف نتفاعل
معها» ،يفتتح دانيال ساس َكيْند بعدد من
التساؤالت التي تفضي بالقارئ إلى
اإلحاطة العامة بالمحتوى المعرفي
الذي يسعى إلى إيصاله ،من مثل :ما
الذي سيحدث لو بدأت اآلالت والنُّظم
ُنجز جميع األعمال والمهام التي
الذكيَّة ت ِ
يتولها بنو البشر؟ حيث يطرح في كتابه
َّ
هذه التساؤالت ويقدِّم رؤية استشرافيَّة
لمستقبل العمل والوظائف بعد هيمنة
اآلالت والتكنولوجيا الذكيَّة على حياتنا.
والكتاب يخلص إلى أن علينا
كبشر أن ننظر إلى الماضي لنفيد من
خبرات اإلنسان عبر القرون ،وأنَّ مهمَّتنا
األساسيَّة هي بناء مجتمع عادل وآمن،
سواء عمل في وظيفة مدفوعة األجر،
أو استق َّل بابتكاراته الشُّ جاعة والذكيَّة
ليبدع عالماً جديداً.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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قراءة في مؤشر المعرفة العالمي
تصدره مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

إيرلندا
الناتج المحلي اإلجمالي

388.699

مليار دوالر أمريكي

عدد السكان

4,937,796

دليل التنمية البشرية

0.942

متقدم
أداء قوي وتعليم
ِّ
حقَّقت إيرلندا أداء متميزاً على مؤشر المعرفة
العالمي  ،2020حيث كانت في المركز ( )14بين ()138
دولة والمرتبة ( )14بين  56دولة ذات تنمية بشرية
مرتفعة جدًا ،متقدمة بذلك مركزاً واحداً عمّا حقَّقته
في العام  ،2019ضمن المؤشر الصادر عن مؤسسة
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي .ويسعى «مؤشر المعرفة العالمي»
إلى توفير مدخل للدول للنهوض باستراتيجيات التفكير
المتقدم في تعزيز اقتصادات المعرفة القوية ،حيث
يقيس المعرفة على مستوى العالم ،كمفهوم شامل
ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة وبمختلف
أبعاد الحياة اإلنسانية المعاصرة.
وأظهر المؤشر أنَّ إيرلندا من الدول ذات األداء
القوي ،فقد كانت في المراكز العشر األولى ضمن
المتغيرات والمحاور والمحاور الفرعية  ،منها خمسة

متغيرات احتلت فيها المركز األول عالمياً وهي:
(الطالب الملتحقون ببرامج مهنية وتقنية ما بعد
المرحلة الثانوية ،ضعف األخالقيات المهنية في
أوساط القوى العاملة ،االستثمارات األجنبية المباشرة
ونقل التكنولوجيا ،التنافسية في قطاعي اإلنترنت
والهاتف ،التجارة) .وأظهر المؤشر أنَّ إيرلندا تتمتع
بنقاط قوة تتمثل في االستثمارات األجنبية المباشرة،
ونقل التكنولوجيا ،والقيمة المضافة للتصنيع من
الناتج المحلي اإلجمالي ،إضافة إلى تميزها في نسبة
االلتحاق اإلجمالي بالمرحلة العليا من التعليم الثانوي.
وأوضح المؤشر أنَّ أفضل أداء إليرلندا كان في
قطاع االقتصاد ،حيث احتلت المركز السادس عالمياً،
يليه قطاع البيئات التمكينية ،في المرتبة ( ،)8والتعليم
العالي ،في المرتبة ( ،)9والتعليم التقني والتدريب
المهني ،في المرتبة ( )13عالمياً.

المؤشرات الفرعية
التعليم
قبل الجامعي

البحث
والتطوير واالبتكار

58

المرتبة

19

القيمة

46.2
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التعليم التقني
والتدريب المهني

التعليم
العالي

المرتبة

8

المرتبة

13

المرتبة

9

القيمة

75.7

القيمة

67.1

القيمة

57.7

تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
المرتبة

25

القيمة 75.3

االقتصاد

البيئات
التمكينية العامة

6

8

المرتبة

القيمة 63.1

المرتبة

القيمة 83.3

إيرلندا

46.7

مؤشر المعرفة
66.1
المتوسط العالمي

المرتبة العالمية 138/14

اليابان

النرويج

إيرلندا

اإلمارات

النمسا

بلجيكا

12

13

14

15

16

17

البيئات التمكينية العامة

المرتبة

8

القيمة

83.3

السياسة والمؤسسات

المرتبة

13

القيمة

84.4

االقتصاد والمجتمع

المرتبة

6

القيمة

77.3

الصحة والبيئة

المرتبة

19

القيمة

87.8

التعليم قبل الجامعي

المرتبة

8

القيمة

75.7

رأس المال الفرعي

المرتبة

2

القيمة

83.3

البيئات التمكينية التعليمية

المرتبة

66

القيمة

64.3

التعليم التقني والتدريب المهني

المرتبة

13

القيمة

67.1

التكوين والتدريب المهني

المرتبة

18

القيمة

65.7

سمات سوق العمل

المرتبة

14

القيمة

69.2

التعليم العالي

المرتبة

9

القيمة

57.7

مدخالت التعليم العالي

المرتبة

33

القيمة

53.3

مخرجات التعليم العالي وجودته

المرتبة

7

القيمة

61

البحث والتطور واالبتكار

المرتبة

19

القيمة

46.2

البحث والتطور

المرتبة

20

القيمة

44

االبتكار في اإلنتاج

المرتبة

12

القيمة

63.3

االبتكار المجتمعي

المرتبة

35

القيمة

35.8

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المرتبة

25

القيمة

75.3

مدخالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المرتبة

21

القيمة

84.6

مخرجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المرتبة

25

القيمة

71.3

االقتصاد

المرتبة

6

القيمة

63.1

التنافسية المعرفية

المرتبة

12

القيمة

62.2

االنفتاح االقتصادي

المرتبة

7

القيمة

67.2

التمويل والقيمة المضافة

المرتبة

9

القيمة

6.6
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إصدارات

خمسة فتيان يتولون مهمة السفر إلى الكوكب األحمر بعد إعدادهم في وكالة اإلمارات للفضاء

«فرسان المريخ» إتمام «رحلة األمل» بخيال الصغار
ومضات  -خاص
تـــدور أحـــداث السلســـلة القصصيـــة «فرســـان
المري ــخ» ،الص ــادرة ع ــن «قندي ــل للطباع ــة والنش ــر
والتوزي ــع» ،ف ــي الع ــام 2034م ،وه ــي موجه ــة لفئ ــة
الفتي ــان .تتح ــدث السلس ــلة ع ــن خمس ــة فتي ــان م ــن
دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ،يت ــم اختياره ــم
علـــى أســـاس تميزهـــم وتفوقهـــم ،وولعهـــم فـــي
استكشــاف علــوم الفضــاء منــذ الصغــر ،للذهــاب فــي
مهم ــة إل ــى كوك ــب المري ــخ ،بع ــد أن يت ــم إخضاعه ــم
لبرنامــج تدريــب وإعــداد نفســي وتقنــي وعلمــي فــي
وكال ــة اإلم ــارات للفض ــاء م ــن قب ــل مختصي ــن ف ــي
مج ــال عل ــوم الفض ــاء.

تأتـــي رحلـــة فرســـان المريـــخ بمثابـــة بدايـــة
تحقيـــق الحلـــم؛ حيـــث ســـتتلخص مهمـــة الفتيـــان
الخمســة فــي الوصــول إلــى الســبب الحقيقــي الــذي
كان وراء انع ــدام الحي ــاة ف ــي كوك ــب المري ــخ ،وبح ــث
إمكانيــة عــودة الحيــاة إليــه ليصبــح مؤهــاً وموطن ـاً
ثانيـ ـاً للبش ــرية.

كم ــا ته ــدف السلس ــلة القصصي ــة عب ــر حلقاته ــا
العش ــر إل ــى ترغي ــب فئ ــة الش ــباب به ــذا الن ــوع م ــن
العلـــوم ،وجذبهـــم مـــن خـــال خـــوض مغامـــرات
تش ــويقية واكتش ــافات م ــن وح ــي الخي ــال العلم ــي،
المبن ــي عل ــى أس ــس علمي ــة صحيح ــة ال تخل ــو م ــن
المغامـــرة والتشـــويق ،وإثـــراء المعلومـــات العلميـــة
ســـتكون مـــدة البرنامـــج عاميـــن مـــن تاريـــخ للش ــباب ف ــي ه ــذا المج ــال.
انطالق ــه ،لتغ ــدو أول مهم ــة م ــن نوعه ــا بع ــد نج ــاح
تكوَّنـــت السلســـلة مـــن عشـــرة أجـــزاء ،يبـــدأ
رحل ــة مس ــبار األم ــل ،ال ــذي أطلقت ــه دول ــة اإلم ــارات
ع ــام 2021م ف ــي أبحاث ــه ،الت ــي توص ــل إليه ــا م ــع الجـــزء األول ،الـــذي يحمـــل عنـــوان «وبـــدأت
التطـــور العلمـــي الـــذي حصـــل فـــي هـــذه الفتـــرة المغامــرة» ،مــن مركــز تدريبــات فرســان المريــخ فــي
بتصني ــع أح ــدث المركب ــات الفضائي ــة ،والت ــي تك ــون وكال ــة اإلم ــارات للفض ــاء ،ف ــي الع ــام  ،2034حي ــث
قــادرة علــى اختــراق الغــاف الجــوي لكوكــب المريــخ يتأه ــب أولئ ــك الفرس ــان لتل ــك اللحظ ــة التاريخي ــة
بســام ،بعــد أن كانــت مــن أهــم العقــد التــي واجههــا لتحقي ــق حلمه ــم وحل ــم دول ــة اإلم ــارات والبش ــرية
فـــي اكتشـــاف الكوكـــب األحمـــر واالســـتقرار فيـــه،
العلم ــاء ف ــي تجاربه ــم.
وبنـــاء المســـاكن للعيـــش علـــى ســـطحه.
أحداث تدمج بين الخيال
والتشويق وتستشرف مستقبل
اإلنسان على سطح المريخ
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أم ــا الج ــزء الثان ــي ،فإن ــه يحم ــل عن ــوان «الق ــرار
الصعـــب» ،ويحكـــي عـــن لحظـــات إقـــاع المركبـــة
الفضائي ــة متوجه ــة إل ــى كوك ــب المري ــخ ،ومش ــاعر
الفرس ــان تج ــاه تل ــك الرحل ــة التاريخي ــة الفري ــدة.
ث ــم تأت ــي «الدقائ ــق الحاس ــمة» ف ــي الج ــزء الثال ــث،

حي ــث مض ــى ش ــهران ونص ــف الش ــهر عل ــى رحلته ــم
حســـب الحســـابات الزمنيـــة علـــى األرض ،والتـــي
يعيــش خاللهــا الفريــق بــروح األســرة الواحــدة التــي
تتطل ــع إل ــى مصي ــر عاب ــق بالنج ــاح واإلنج ــاز.
فـــي الجـــزء الرابـــع تســـتقر المركبـــة علـــى
ســطح الكوكــب األحمــر ،وهنــا تحيــن لحظــة العمــل
والبن ــاء ،حي ــث يق ــوم الفري ــق بإع ــداد التجهي ــزات
لبنــاء مراكــز األبحــاث التــي أحضــروا معداتهــا مــن
وكال ــة اإلم ــارات للفض ــاء .وف ــي خام ــس األج ــزاء،
تب ــدأ رحل ــة الفري ــق بالبح ــث ع ــن عالم ــات وج ــود
ميــاه علــى كوكــب المريــخ ،والبحــث عــن احتمــاالت
وج ــوده .ث ــم تتوال ــى األح ــداث والمغام ــرات عل ــى
كوكـــب المريـــخ بفقـــد بعـــض أعضـــاء الفريـــق
والبحـــث عنـــه ،والمحـــاوالت إليجـــاده .ويمـــر
الفري ــق خ ــال ذل ــك بفت ــرات عصيب ــة وتحدي ــات
جس ــيمة يتجاوزه ــا باإلص ــرار والتع ــب ومواصل ــة
www.mbrf.ae

تهدف السلسلة القصصية
العشر إلى ترغيب فئة الشباب
بعلوم الفضاء وتحفيز خيالهم
العلمي
الجه ــود والتش ــاور فيم ــا بينه ــم.
وتس ــتمر المح ــاوالت والدراس ــات واألبح ــاث،
ويتفاج ــأ الفرس ــان بمفاج ــآت علمي ــة رهيب ــة عل ــى
كوكـــب المريـــخ ،تجعـــل مـــن القـــارئ يتطلـــع إلـــى
المزيـــد ويتشـــوق للوصـــول إلـــى النهايـــة .حتـــى
تأت ــي اللحظ ــة األخي ــر بالع ــودة إل ــى أرض الوط ــن،
بعـــد إنجـــاز تاريخـــي لـــم تصـــل إليـــه البشـــرية
مـــن قبـــل ،أال وهـــو اســـتيطان الكوكـــب األحمـــر،
وبن ــاء مرك ــز أبح ــاث بش ــري عل ــى س ــطحه وإتم ــام
المهم ــة ب ــكل نج ــاح.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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آفاق الطموحات الفضائية
احتفت دولة اإلمارات العربية المتحدة بإعالن وصول مسبار األمل إلى مدار كوكب
المريخ واستقراره ألداء المهام التي أنيطت به من قبل المهندسين اإلماراتيين الذين
تولوا تصنيعه .رسالة مسبار األمل وصلت للعالم أجمع ،وكان مفادها أن اإلمارات العربية
المتحدة دولة أفعال ال أقوال ،تقول ما تفعل وتفعل ما تقول.
هي في الواقع رسائل متعددة تلك التي يمكن لمسبار األمل أن يستنبطها من نواتج هذا
اإلنجاز اإلماراتي الفريد .منها أهمية المعرفة في رحلة أي دولة نحو التطور واالزدهار،
فبالمعرفة أسست اإلمارات وخططت ونفَّذت بكل دقة لتصل إلى الغاية التي رسمتها،
وبذلك نجحت في بلوغ المسبار هدفه بنجاح ودخول مدار الكوكب األحمر الذي سبر
العرب أوصافه في أشعارهم وآدابهم ،وتفخر اإلمارات في القرن الحادي والعشرين بسبر
أغواره وسطحه بأحدث التكنولوجيات المتقدمة.
لكن ما يمكن أن يقال :هل تعد رحالت استكشاف المريخ من الترف العلمي الذي ال
طائل له على أرض الواقع؟ لعل هذا ما يعتقده الكثيرون ،علماً بأن هذا االعتقاد مما ينبغي
أن يكون قد ولَّى منذ زمن بعيد ،ال سيما بعد أن تم معاينة الفوائد الكبيرة
جمال بن حويرب
التي وصل إليها اإلنسان من صعوده نحو الفضاء وإيداع المدار األرضي
المدير التنفيذي
أقماراً اصطناعية سهَّلت حياته وأسهمت في تطوير منظومة االتصال
والتواصل وجعلت العالم قرية صغيرة كما يقال.
قد ال تتسع آفاق األشخاص العاديين الستيعاب ما يخطِّ ط له العلماء من طموحات
وابتكارات تضفي على الحياة تطوراً وازدهاراً ،وتسهم في حل العديد من مشكالت اإلنسان
التي تواجهه ،ومن هذا المنطلق قد يتحدَّ ث الكثير من الناس عن فوائد إنفاق المليارات ،أو
مئات المليارات أحياناً في سبيل استكشاف الفضاء .إال أنه بالنظر نرى أن هذه التطلعات
من شأنها أن تسهم في إيجاد أدوات ووسائل تفتح آفاقاً جديدة أمام العلماء الختراعات
قد يكون لها دور في إنقاذ حياة البشر.
إن مجرد البحث والتطوير في ح ِّد ذاته له أهمية كبرى في استمرارية التطور الحضاري
لإلنسان ،وهذا من المبادئ التي تعد غاية في األهمية ،فكم من اختراعات أضحت أساسية
في حياة اإلنسان تم اكتشافها أثناء تجارب معيَّنة بشكل غير مقصود .على سبيل المثال،
الكثير من األدوات والمواد تم تطويرها لالستخدام في مشاريع الفضاء ،إال أنه وجد
لها فيما بعد فوائد كثيرة على األرض ،وخاصة في الصناعات الطبية التي تتعلق بصحة
ال عن
اإلنسان واستخالص المواد واألدوات التي تستخدم في المجاالت الصحية .هذا فض ً
دور اقتحام تكنولوجيات الفضاء من الناحية االقتصادية على الدولة ،من حيث زيادة فرص
العمل وتنوّعها ،وجذب الشركات العاملة في المجاالت الفضائية إلى دولتنا لالستثمار فيها
باعتبارها مركزاً من المراكز المهمة في هذا المجال بسبب اهتماماتها وتجاربها في العلوم
الفضائية ،والمراكز المتقدِّمة التي أنشئت عليها.
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هديـة اإلمــارات ألبناء العرب
أطلق صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،مشروع تحدي األمية الذي
يستهدف محو أمية

30

مليــون

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

زوروا موقعنــــا لمعرفــة المزيــــد:

https://mbrf.ae/literacychallenge/

