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فـــي اإلمـــارات تطلعاتنـــا كبيـــرة ،وهممنـــا عاليـــة،
واألهـــم مـــن ذلـــك أن حكومتنـــا مرنـــة واســـتباقية،
وكفاءاتنـــا وفـــرق عملنـــا علـــى قـــدر المســـؤولية
محمد بن راشد آل مكتوم خالل ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء عبر
تقنية االتصال المرئي عن بعد

األمل ..إماراتي

رئيس المؤسسة

4

ومضات  -السنة السابعة  -العددان الثالث والسبعون والرابع والسبعون

ســـيتذكر المســـتقبل جيـــداً الســـاعات األولـــى مـــن
فجـــر العشـــرين مـــن يوليـــو مـــن العـــام  ،2020سيشـــعر
أطفالن ــا وأحفادن ــا وه ــم يس ــتمعون إل ــى تل ــك الس ــاعات
الخال ــدة بالفخ ــر ،حي ــث ش ــهدنا جميعــاً ،وش ــهدت معن ــا
الدني ــا بأكمله ــا ،إط ــاق اإلم ــارات «مس ــبار األم ــل» إل ــى
المريــخ .هــي لحظــات تتعــدَّ د فيهــا الــدروس ،ليــس بدايــة
مــن داللــة اســم المســبار نفســه ،وال نهايــة بــدور اإلمــارات
ف ــي قي ــادة أمته ــا العربي ــة م ــرة أخ ــرى لك ــي تع ــود إل ــى
أمجادهـــا القديمـــة ،ولكـــن فـــي ثـــوب عصـــري جديـــد،
م ــروراً بأمج ــاد ذل ــك الوط ــن ال ــذي ح ــقَّ ل ــه أن يحتف ــي،
فبع ــد خمس ــين عامــاً م ــن اإلنج ــازات المتواصل ــة ،وبع ــد
أن اس ــتثمر ف ــي اإلنس ــان والم ــكان ،ه ــا ه ــو وف ــي عي ــده
الذهبـــي يستكشـــف الفضـــاء.
يزيـــد مـــن بهـــاء هـــذه اللحظـــة ،تزامنهـــا مـــع تلـــك
الجائحــة التــي عانــى منهــا العالــم بأكملــه ،وتوقفــت فيهــا
الحيـــاة فـــي الكثيـــر مـــن القطاعـــات ،ولكنهـــا اإلمـــارات
التــي نجحــت فــي التصــدي لكوفيــد ،19-علــى المســتويات
كاف ــة ،ول ــم تتوق ــف وفاج ــأت الجمي ــع؛ فف ــي أش ــهر الوب ــاء
الكئيب ــة كان العم ــل عل ــى ق ــدم وس ــاق إلط ــاق المس ــبار.
النجــاح هنــا مضاعــف كمــا عودتنــا بالدنــا الحبيبــة دائمـاً.
إن ال ــدرس اإلمارات ــي األبق ــى يتمث ــل ف ــي أن الحي ــاة

مس ــتمرة ومتس ــارعة؛ نح ــن نعي ــش ف ــي بل ــد ال يتعط ــل في ــه
العمـــل الجـــاد والـــدؤوب لدقيقـــة واحـــدة ،ونتيجـــة لهـــذا
النشـــاط تبـــوأت اإلمـــارات مكانهـــا المســـتحق فـــي طليعـــة
التجـــارب الناهضـــة والمبشـــرة ،وكان مـــن الصعـــب تخيُّـــل
توقــف عجلــة التنميــة فــي وطــن تميــز بهــذه اإلنجــازات حتــى
ف ــي ظ ــرف تاريخ ــي ف ــارق مث ــل جائح ــة في ــروس «كورون ــا».
لق ــد تواص ــل العم ــل بهم ــة ونش ــاط ف ــي ظ ــل الفي ــروس؛
فالبني ــة التحتي ــة المتط ــورة س ــمحت بمرونته ــا واإلمكان ــات
التــي توفرهــا بــأن نجــرب ممارســة نشــاطاتنا المختلفــة عــن
بع ــد ،حي ــث نجحن ــا ف ــي مج ــاالت العم ــل المتع ــددة ،وعلين ــا
اآلن أن نتأمـــل التجربـــة ،وأن نســـتفيد مـــن التحـــدي فـــي
اس ــتثمار ف ــرص جدي ــدة كم ــا علَّمن ــا صاح ــب الس ــمو الش ــيخ
محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم ،نائ ــب رئي ــس الدول ــة ،رئي ــس
مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،لقــد كانــت الجائحــة
فرصــة للتعامــل مــع أدوات المســتقبل ،لمعاينــة أبعــاده وكيــف
س ــتكون طبيع ــة الحي ــاة والس ــلوك في ــه.
لخَّ ـــص صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد
المعن ــى الس ــابق حي ــث ق ــال« :ال م ــكان للط ــرق القديم ــة ف ــي
منظومتن ــا» ،لق ــد جــرَّب س ــموه بنفس ــه ،وتاب ــع عم ــل فريق ــه
الحكومــي فــي مختلــف المياديــن ،وفــي أعقــاب النجــاح ،كان
ال بــد أن يخــرج علينــا ســموه بالمغــزى ،وكان ال بــد أن يخبرنــا
بنتيج ــة التح ــدي؛ ف ــا م ــكان لل ــرؤى واألف ــكار واألس ــاليب
التقليديــة بعــد كورونــا ،ومــن هنــا تنبــع قيمــة المســبار الــذي
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يحمــل اســم األمــل ،وكأنــه يقــول «نحــن أكبــر مــن أي تحــدٍّ »،
نح ــن نتج ــاوز الراه ــن بمراح ــل وس ــنوات ضوئي ــة.
لق ــد اس ــتفدنا م ــن تح ــدي الوب ــاء ،بإمكانن ــا أن نق ــول :إن
ص ــورة دولتن ــا قوي ــت عل ــى المس ــتوى الدول ــي ،حي ــث ظل ــت
أيادين ــا مم ــدودة بالخي ــر والمس ــاعدات إل ــى جه ــات األرض
المختلف ــة ،يض ــاف إل ــى ذل ــك تل ــك المس ــتويات المتقدم ــة
م ــن اإلج ــراءات الطبي ــة الت ــي كافحن ــا م ــن خالله ــا «كورون ــا»
ونال ــت ثن ــاء الكثي ــر م ــن المنظم ــات الدولي ــة ،فض ــاً ع ــن
تكاتـــف واضـــح بيـــن المواطنيـــن والمقيميـــن وقيادتنـــا
الرش ــيدة ،وتـ ـوِّج كل ذل ــك بالمس ــبار.
ولكننــا كالمعتــاد نريــد المزيــد ،نســعى وراء األفــكار التــي
قــد يراهــا البعــض غريبــة ،ولكــن هــذا قدرنــا ،ونهــج تجربتنــا،
ودرس قيادتن ــا األبق ــى ،وإضافتن ــا إل ــى العال ــم؛ نرك ــض نح ــو
الرقــم واحــد -كمــا تــردِّد قيادتنــا دوم ـاً -بثقــة وقــوة.
أظهـــرت أزمـــة «كورونـــا» معـــدن وطننـــا الغالـــي ،وطـــن
اإلنجـــازات والمحبـــة والخيـــر والرجـــال ،وطـــن االبتـــكار
وإبه ــار العال ــم ،أرض الف ــرص ،وم ــن الض ــروري أن نتعلَّ ــم أن
نحل ــم بأس ــلوب مختل ــف ،حي ــث ال م ــكان ف ــي وط ــن األم ــل
لألحـــام التقليديـــة.
نح ــن ل ــم ننتص ــر عل ــى «كورون ــا» وحس ــب ،ولك ــن حقَّقن ــا
مســـتحيالً ،حيـــث آمـــن معظـــم العـــرب لعقـــود طويلـــة بـــأن
صعودنــا إلــى الفضــاء ينتمــي إلــى أســاطير :الغــول والعنقــاء،
ولكنه ــا اإلم ــارات الت ــي ل ــم تعت ــرف يومــاً بالمس ــتحيل.
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مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة
بالتعاون بين
َّ
ومعهد المواصفات البريطانية

«إدارة المعرفة في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة» في ندوة افتراضية
ومضات  -خاص
فــي وقــت تجتــاز فيــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أزمــة وبــاءٍ عالمـ ٍّـي عصــف بأمــم األرض قاطبــة،
وتخــرج مــن هــذا االختبــار بــكل نجــاح وقــوة ،مبرهنــة علــى ســداد نهجهــا وقــوة بنيتهــا التحتيــة الشــاملة،
ل ــم تفت ــأ تنش ــر تجربته ــا الرائ ــدة عب ــر الفض ــاء االفتراض ــي ،م ــن خ ــال ن ــدوات ومؤتم ــرات عل ــى كاف ــة
المس ــتويات ،لتع ِّب ــر ع ــن إنجازاته ــا المتحقق ــة عم ـ ًـا مش ــاهد ًا ال ق ــو ًال ،فحي ــن يتك ّل ــم الن ــاس ،تعم ــل
اإلم ــارات ب ــكل ج ـ ٍّـد لتتص ـ َّـدر المراك ــز األول ــى؛ وكف ــى بكورون ــا كوفي ــد 19-ش ــاهد ًا ناطق ـ ًا به ــذه الحقيق ــة
الت ــي ش ــهد له ــا القري ــب والبعي ــد.
مـــن هـــذا المنطلـــق ،عقـــدت مؤسَّ ســـة محمـــد
ب ــن راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة بالتع ــاون م ــع معه ــد
المواصفـــات البريطانيـــة ،نـــدوة افتراضيـــة حـــول
«دور إدارة المعرفـــة فـــي تحقيـــق أهـــداف األمـــم
المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة» ،شـــارك فيهـــا كلٌّ
م ــن معال ــي حس ــين ب ــن إبراهي ــم الحم ــادي ،وزي ــر
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التربي ــة والتعلي ــم ،وحمي ــد القطام ــي ،المدي ــر الع ــام
لهيئــة الصحــة فــي دبــي ،وســعادة جمــال بــن حويــرب،
المدي ــر التنفي ــذي لمؤسَّ س ــة محم ــد ب ــن راش ــد آل
مكت ــوم للمعرف ــة ،وم ــراد وهب ــة ،نائ ــب المدي ــر الع ــام
لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي ،وخالـــد عبـــد
الش ــافي ،نائ ــب مدي ــر المكت ــب اإلقليم ــي باإلناب ــة،

مديــر المركــز اإلقليمــي للــدول العربيــة فــي برنامــج
األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي ،ورون يونـــج ،الرئيـــس
والمديــر التنفيــذي للمعرفــة فــي نوليــدج أسوشــيتس
كيمب ــردج ،وثاب ــت ش ــامية ،مدي ــر أعم ــال التدري ــب،
ف ــي ب ــي إس آي الش ــرق األوس ــط وإفريقي ــا.
وف ــي كلمت ــه االفتتاحي ــة ،أ َّك ــد س ــعادة جم ــال ب ــن
حويـــرب ،المديـــر التنفيـــذي لمؤسَّ ســـة محمـــد بـــن
www.mbrf.ae

راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة ،أنَّ هـــذه النـــدوة تأتـــي
خل ٍق ــة،
ـكار َّ
ف ــي وق ــت تحت ــا ُج في ــه البش ــري ُة إل ــى أف ـ ٍ
للمســاعد ِة علــى الخــروجِ مِ ـ ْن جائحــةِ «كورونــا» التــي
َّـــة
صفَـــت بعالَمِ نـــا ،والوصـــول إلـــى نتائـــ َج إيجابي ٍ
عَ َ
ـكار مُضيئـ ٍـة تُعينُنَــا علــى الم ُِضــيِّ ُقدُم ـاً لتحقيــقِ
وأفـ ٍ
ـداف التَّنمي ــةِ المس ــتدامة.
أه ـ ِ
صاحـــب
ِ
توجيهـــات
ِ
وأضـــاف" :انطالقـــاً مِ ـــ ْن
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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أخبار

جمـــال بـــن حويـــرب :نـــدرك حجـــم ال َّتحديـــات التـــي
ســنتغ َّلب عليهــا فــي ظــل قيــادة رشــيدة وحكيمــة
م ــؤازرة لطموحاتن ــا ف ــي تعمي ــم العل ــم والمعرف ــة

الس ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم ،نائ ــب
رئي ــس الدول ــة رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء حاك ــم دب ــي،
رع ــاه اهلل ،ب ــأن تك ــو َن مؤسَّ ســ ُة محم ــد ب ــن راش ــد
آل مكت ــوم للمعرف ــة من ــار ًة للمعرف ــةِ عل ــى المس ــتوى
كريمـــة مِ ـــن ســـمو الشـــيخ
ٍ
وبمباركـــة
ٍ
العالَمِ ـــيّ ،
رئيـــس
ِ
أحمـــد بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم،
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة،
َّ
ُص ــبَ أَعْ يُنِن ــا تحقيــ َق التَّنمي ــةِ المس ــتدامةِ
َض ْعنَ ــا ن ْ
و َ
لمجتمعاتِنــاُ ،مدْرِ كِ يـ َن حَ جْ ـ َم التَّحَ دِّيــات التــي نتغلَّــبُ
وحكيمـــة مـــؤازرةٍ
ٍ
عليهـــا فـــي ِظـــ ِّل قيـــادةٍ رشـــيدةٍ
لطموحاتِنـــا فـــي تعميـــمِ العلـــم والمعرفـــةِ  ،ونَشْ ـــرِ
الخلقـــةِ بيـــ َن األجيـــالِ الشَّ ـــابةِ والعمـــلِ
ّ
األفـــكارِ
علـــى رعايتِهـــا ،الســـتدامةِ األعمـــالِ الرياديَّـــةِ ،
َص الحصـــولِ علـــى التعليـــمِ الْجَ يِّـــد.
وتعزيـــزِ فُـــر ِ
نموذج إماراتي رائد

م ــن جهت ــه ،أك ــد معال ــي حس ــين ب ــن إبراهي ــم
الحم ــادي أن نم ــوذج التعل ــم ف ــي اإلم ــارات يتص ــف
بالمرونــة ،ألنــه يبنــي علــى مــا ســبق ،وأن اإلمــارات
تعمــل علــى التطويــر المســتمر بمــا يواكــب قناعتهــا
الراس ــخة ب ــأن النظ ــام التعليم ــي فيه ــا يج ــب أن ال
يكــون قــادراً علــى المنافســة فقــط ،بــل مــن أفضــل
النمـــاذج العالميـــة القـــادرة علـــى تحقيـــق التنميـــة
المســتدامة ،وهــذا مطمــح وطنــي توفــر لــه القيــادة
الرشـــيدة فـــي اإلمـــارات كافـــة أشـــكال الدعـــم
الم ــادي والمعن ــوي إلنجاح ــه.
ونـــوّه معاليـــه بأهميـــة إدارة المعرفـــة ،التـــي
تع ــد دول ــة اإلم ــارات م ــن الس ــباقين فيه ــا ،بفض ــل
اهلل ثـــ َّم توجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة ،ومتابعتهـــا
الحثيثـــة والتوجهـــات الحكوميـــة ورؤيـــة صاحـــب
الس ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم ،نائ ــب
رئي ــس الدول ــة رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء حاك ــم دب ــي،
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رعــاه اهلل ،واستشــرافه الدائــم للمســتقبل ،وتوجيهــه
باالنتقـــال إلـــى مرحلـــة أكثـــر تطـــوراً فـــي مفاصـــل
العمـــل فـــي الدولـــة مـــن خـــال االعتمـــاد علـــى
الخدمـــات الذكيـــة.

حس ــين الحم ــادي :قناعتن ــا راس ــخة
بـــأن نظامنـــا التعليمـــي ســـيتجاوز
المنافســـة ليكـــون مـــن أفضـــل
النمـــاذج العالميـــة

نموذج عالمي

معال ــي حمي ــد محم ــد القطام ــي ،المدي ــر الع ــام
لهيئـــة الصحـــة بدبـــي ،أكَّـــد أنَّ دولـــة اإلمـــارات
العربيـــة المتحـــدة قدمـــت نموذجـــاً مميـــزاً فـــي
مواجه ــة كوفي ــد  ،19وأج ــادت الدول ــة ف ــي أنظمته ــا
وإجراءاته ــا وس ــائر أعماله ــا ف ــي التعام ــل م ــع ه ــذه
األزم ــة عل ــى الرغ ــم م ــن أنه ــا غي ــر مس ــبوقة ول ــم
تكـــن هنـــاك تجـــارب عالميـــة ،وذلـــك بتوجيهـــات
القيـــادة الرشـــيدة فـــي الدولـــة ،وقـــد تـــ َّم اتبـــاع
أفضــل النظــم واألســاليب واإلجــراءات ،ســواء علــى
المســـتوى االتحـــادي أو علـــى المســـتوى المحلـــي.
www.mbrf.ae

وأض ــاف معالي ــه أن ــه بتوجيه ــات م ــن صاح ــب
الس ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم ،نائ ــب
رئي ــس الدول ــة رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء حاك ــم دب ــي،
رعـــاه اهلل ،وبمتابعـــة مـــن ســـمو الشـــيخ حمـــدان
ب ــن محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم ،ول ــي عه ــد دب ــي
رئيـــس المجلـــس التنفيـــذي ،تـــ َّم اســـتحداث لجنـــة
عليـــا لألزمـــات والكـــوارث ،برئاســـة ســـمو الشـــيخ
منصــور بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،وبعضويــة
الجهـــات ذات العالقـــة واالختصـــاص .كانـــت هـــذه
اللجنـــة تعقـــد اجتماعاتهـــا بشـــكل يومـــي ،لمتابعـــة
كافـــة التطـــورات المتعلقـــة بكوفيـــد– ،19واتخـــذت
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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تقاريـر

كاف ــة اإلج ــراءات والتدابي ــر االحترازي ــة للح ــد م ــن
هـــذا المـــرض ،كمـــا اتبعـــت مستشـــفيات اإلمـــارة
البروتوك ــوالت العالمي ــة به ــذا الش ــأن .واس ــتحدث
مرك ــزاً للتح ُّك ــم والس ــيطرة للمتابع ــة اليومي ــة له ــذا
المـــرض .إضافـــة إلـــى أنـــه تـــ َّم االســـتمرار فـــي
إجـــراء الفحوصـــات الدوريـــة للمناطـــق المختلفـــة
فــي اإلمــارة ،وكذلــك المناطــق العماليــة ،للحــد مــن
انتشـــار المـــرض.
تكريس المعرفة للبناء

تأثيـــر هـــذه الجائحـــة بالصـــورة التـــي نراهـــا اآلن.
وأوضــح عبــد الشــافي ،أنَّ الجائحــة جــاءت لتكشــف
ثغــرات كثيــرة فــي األنظمــة الصحيــة ،وقضايــا عــدم
المســاواة ،والحوكمــة ،وبالتالــي فإنهــا د َّقــت ناقــوس
الخط ــر ،ف ــإنَّ التقدي ــرات تب ّي ــن أن ــه ألول م ــرة ف ــي
التاري ــخ من ــذ أن اعتم ــد ه ــذا المؤش ــر ف ــي ،1990
س ــيكون ثم ــة تراج ــع ف ــي مؤش ــر التنمي ــة البش ــرية
المتعل ــق باالقتص ــاد والصح ــة والتعلي ــم ،س ــيتراجع
بنس ــبة  % 6عالميـ ـاً ،وه ــي قضي ــة خطي ــرة ج ــداً.

هديـة اإلمــارات ألبناء العرب
أطلق صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

وف ــي كلمت ــه الت ــي ألقاه ــا ف ــي الن ــدوة ،أوض ــح استخدام المعرفة

م ــراد وهب ــة ،نائ ــب المدي ــر الع ــام لبرنام ــج األم ــم
المتحـــدة اإلنمائـــي ،أنَّ هـــذا اللقـــاء يأتـــي فـــي
ظـــروف صعبـــة واســـتثنائية نواجـــه فيهـــا جائحـــة
انتشـــار كورونـــا ،التـــي تحتـــ ُّل المعرفـــة دوراً بـــارزاً
ومهمـ ـاً ف ــي س ــبيل مواجهته ــا ،وألج ــل بن ــاء عال ــم
أفض ــل ،وه ــو عال ــم م ــا بع ــد كورون ــا ،ال ــذي يحت ــرم
البيئ ــة والمن ــاخ والتن ــوع البيئ ــي ف ــي كاف ــة أرج ــاء
المعم ــورة .وهن ــا يظه ــر دور المعرف ــة وفضله ــا ف ــي
التنميـــة المســـتدامة.
منظومة مترابطة

وفـــي مشـــاركته المباشـــرة خـــال النـــدوة،
أش ــار خال ــد عب ــد الش ــافي ،نائ ــب مدي ــر المكت ــب
اإلقليم ــي باإلناب ــة ،مدي ــر المرك ــز اإلقليم ــي لل ــدول
العربيـــة فـــي برنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي،
إل ــى أنَّ جائح ــة كورن ــا أظه ــرت الكثي ــر م ــن العي ــوب
المتعلقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة الـــ ،17التــي
أ َّق ــرت ف ــي الع ــام  .2015مؤك ــداً أن ــه ل ــو اس ــتغلت
الـــدول الســـنوات الخمـــس الماضيـــة فـــي اتجـــاه
تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة لمـــا كان
حميـــد القطامـــي :اإلجـــراءات
ّ
المتحققـــة
المتبعـــة والنتائـــج
جعلــت مــن اإلمــارات ودبــي واجهــة
عالميـــة رائـــدة فـــي التعامـــل مـــع
المـــرض
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وحـــول إســـهام إدارة المعرفـــة الفعّالـــة فـــي
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،أ َّكــد رون يونــج،
الرئي ــس والمدي ــر التنفي ــذي للمعرف ــة ف ــي نولي ــدج
أسوشـــيتس كيمبـــردج ،أنَّ للمعرفـــة دوراً أساســـياً
ف ــي اتخ ــاذ الق ــرارات والتص ـرُّف ،إذ تش ـكّل مجم ــوع
القيـــم والمبـــادئ ،والمعلومـــات العميقـــة ،واألمـــور
التـــي نتعلَّمهـــا ،واألفـــكار الجديـــدة والتجـــارب،
ُحســـن اســـتخدام المعرفـــة التـــي لدينـــا
فعندمـــا ن ِ
جيـــداً ،وننقلهـــا ،ونحافـــظ علـــى أهـــم مـــا تقدّمـــه،
ونســتخدمها لالبتــكار ،ونطبّقهــا ،تصبــح مؤسَّ ســاتنا
أكث ــر كف ــاءة ،وه ــذا م ــا اعتم ــده أب ــرز الق ــادة عب ــر
التاريـــخ.

نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،مشروع تحدي األمية الذي
يستهدف محو أمية

30

طفل عربي حتى عام

2030

أهمية المعايير

وأش ــاد ثاب ــت ش ــامية ،مدي ــر أعم ــال التدري ــب
فـــي بـــي إس آي الشـــرق األوســـط وإفريقيـــا،
بالتع ــاون الب ّن ــاء ال ــذي يجم ــع الهيئ ــة م ــع مؤسَّ س ــة
ـص
محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة فيم ــا يخ ـ ُّ
نظـــام ادارة المعرفـــة .وعـــن دور المعاييـــر فـــي
تمكيـــن المؤسَّ ســـات مـــن تحقيـــق أهـــداف التنميـــة
المس ــتدامة ،أك ــد أنَّ المعايي ــر ه ــي أفض ــل طريق ــة
للقي ــام بش ــيء يتف ــق علي ــه الخب ــراء والمتخصص ــون
دوليـــاً .فالمعاييـــر هـــي المعرفـــة ،وهـــي أدوات
قوي ــة يمكنه ــا المس ــاعدة ف ــي دف ــع االبت ــكار وزي ــادة
اإلنتاجيـــة ،كمـــا يمكنهـــا جعـــل المؤسســـات أكثـــر
نجاح ـاً ومرونــة وحيــاة النــاس اليوميــة أســهل وأكثــر
أمانـــاً وصحـــة وســـهولة.

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/

مليــون

أخبار

منح جائزة «محمد بن راشد للمعرفة»
في  2020لجهات تعزز مكافحة األوبئة

في األعلى:

جانب من اجتماع
مجلس أمناء الجائزة

قرر مجلس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
منح الجائزة ،لعام  ،2020لألفراد والجهات التي تسعى
إلى تعزيز ونشر المعرفة في مكافحة األوبئة واألمراض
المعدية ،وفتح الباب أمام ترشيحات األفراد والمنظمات
التي تعمل على إنتاج المعرفة حول التعامل مع األوبئة،
بحيث تشكل الجائزة منصة تجمع الخبراء للخروج
بتوصيات تبرز السياسات واألساليب العملية ،التي تدعم
المجتمعات في مواجهة األوبئة وتحدياتها .جاء ذلك
خالل اجتماع المجلس الدوري «عن بُعْد» ،برئاسة سعادة
جمال بن حويرب ،نائب رئيس مجلس األمناء األمين العام

«منحة محمد بن راشد ـ أكسفورد»
ّ
باحثين عرب َّي ْين لمتابعة دراساتهما العليا
تمكن
ْ

للجائزة ،وأعضاء مجلس الجائزة ،الذين يمثلون مؤسسات
رائدة حول العالم ،بما فيها جامعات اإلمارات والقاهرة
وأكسفورد وطوكيو ونانيانغ التكنولوجية في سنغافورة،
ومعهد التعليم الدولي .وناقش المجلس مجريات الجائزة
والمرشحين لنيلها عن عام  ،2020والعنوان األبرز الذي
سيتم تسليط الضوء عليه والجهات أو الشخصيات
التي سيتم تكريمها ضمن الجائزة هذا العام ،والجهود
الدولية المبذولة لمكافحة األمراض المعدية واألوبئة،
مثل سارس  ،CoV-2و«كوفيد ،»-19وسبل التغلب على
المشكالت التي تنتج عنها .وثمن المجلس الجهود التي
بذلت للتصدي للتحديات التي تواجه جميع البشر ،بسبب
جائحة «كوفيد ،»-19ممن يعملون معاً ،لالستفادة من
المعرفة ،والذين أظهروا تفانياً في مساعدة البشرية على
فهم التحديات التي تهدد صحتهم ومستقبلهم ،مشيراً إلى
أن الموعد النهائي الستقبال الترشيحات هو  27أغسطس
الجاري .يذكر أن قيمة الجائزة تبلغ مليون دوالر ،وتمنح
تكريماً لإلسهامات الفاعلة في نشر المعرفة اإلنسانية
وتطويرها وإلهام اآلخرين وخلق السبل لتعزيز المعرفة.
تستقبل كافة الترشيحات عبر موقع الجائزة:
https://mbrf.ae/knowledgeaward

ضمن برنامج دبي الدولي للكتابة
اختتام ورشة القصة القصيرة بنظام التدريب عن ُبعد
اختتمت أخيراً أعمال ورشة القصة القصيرة ،التي
تنظِّ مها مؤسَّ سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ،ضمن
برنامج دبي الدولي للكتابة ،بنظام التدريب عن بُعد.
وكانت أعمال الورشة قد استمرت طيلة أربعة أشهر،
وتدرَّب خاللها مجموعة من الشباب الموهوبين ،الذين
خضعوا لحصص تدريب مكثَّفة ومعمَّقة ،تعرَّفوا خاللها
أسس كتابة القصة القصيرة ،حيث عمل المدرب إسالم
أبوشكير على صقل الطاقات اإلبداعية التي يمتلكونها،
14
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لتكون جاهزة لالنطالق .وكان قد انخرط في هذه الورشة
متدرباً ،يمثِّلون طيفاً إبداعياً متنوعاً ومتعدد االهتمامات ،حيث
تميَّزوا بااللتزام والجدية ،واالندفاع القائم على الحب ،والتطلُّع
الستكشاف كل ما هو جديد ومفيد.
وقال مدرب ورشة القصة القصيرة ،إسالم أبو شكير :إنَّ
بيئة الحوار الخصب التي سادت أجواء الورشة ،أتاحت لكل
منتسب أن يعبِّر عن شخصيته اإلبداعية المستقلة ،وميوله
الخاصة ،فالورشة كانت تعنى كثيراً بأال يخرج المنتسبون
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تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد
بن راشد آل مكتوم ،رئيس مجلس دبي لإلعالم،
رئيس مؤسَّ سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة،
أعلنت المؤسَّ سة استفادة باحثين عربيَّين شابين
هذا العام من (منحة محمد بن راشد ـ أكسفورد)
الستكمال دراساتهما العليا ،حيث سيدرس الطالب
كريم المستكاوي الدكتوراه في فيزياء المواد المكثَّفة
التي تركِّز على تحقيق المزيد من التقدم واالستخدام
التجاري لخاليا البيروفسكايت الشمسية ولفهم
خصائصها الفيزيائية على نحو أفضل باستخدام
تقنيات التوصيف .كما يسعى بدران الشناوي إلى
نيل درجة الدكتوراه في علم األورام عبر دراسة
المكونات الرئيسة لنظام الكرياتين كيناز لفهم كيفية
مساهمته في الفيزيولوجيا المرضية ألمراض نقص
تروية القلب .وفي هذا السياق ،أكد سعادة جمال بن
حويرب ،المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل
مكتوم للمعرفة ،أنَّ برنامج المنح الدراسية في جامعة
أكسفورد يقدم فرصة مهمة للطالب العرب لالستفادة
من قدراتهم الفكرية.
درس الباحث كريم المستكاوي الفيزياء في جامعة

أكسفورد وتخرج فيها مع مرتبة الشرف األولى .أمّا
الباحث بدران الشناوي فقد درس علم األدوية العصبية
واكتشاف األدوية في جامعة بريستول في المملكة
المتحدة ،حيث تفوق في جوانب العمل الدوائي ،بما
في ذلك اآللية واآلثار الجانبية والحركية الدوائية.
وقد توجه الباحثان الشابان بجزيل الشكر إلى
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
إلعطائهما فرصة الدراسة للحصول على الدكتوراه
من جامعة أكسفورد.

وكأنهم نسخة واحدة متكرِّرة ،وسعت إلى إطالق جانب القصيرة خاصة ،استطعت في نهايتها أن أحسِّ ن قدرتي في
الفرادة والتميُّز لدى المبدع .وأضاف أبو شكير :ما يميِّز كتابة القصة.
ورشة هذا العام ،أنها جاءت في ظرف استثنائي ،هو وباء
«كورونا» ،وما نجم عنه من إجراءات احترازية ،غرضها
المحافظة على سالمة المنتسبين ،لكن المؤسَّ سة تمكَّنت من
تجاوز هذه العقبة ،باالستفادة من اإلمكانات التي تتيحها
التكنولوجيا الحديثة.
وقالت المتدربة نجوى العواني :الورشة خلقت لديَّ وعياً
أكثر في الكتابة ،وأضافت لي مهارات خاصة لم أعهدها من
قبل .وقال المتدرب رائد يونس النبراوي :كانت واحدة من
أنضج الورش التي حضرتها في مجال الكتابة عامة ،والقصة
www.mbrf.ae

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة
ّ
توفر مكتبــة صوتيـة ألصحـاب الهمم

أعلنت مؤسَّ سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
عن توفير مكتبة صوتية خاصة تتضمَّن مجموعة معرفية
كبيرة من الكتب والمصادر والمحتوى ألصحاب الهمم،
وذلك ضمن منصة «مركز المعرفة الرقمي» التابعة لها،
والتي تع ُّد إحدى أكبر المنصات العربية للمحتوى.
وتض ُّم التسجيالت ملخصات ألشهر الكتب
في مجاالت متنوعة تشمل التعليم ،الصحة ،البيئة،
استشراف المستقبل ،تربية األبناء ،القيادة اإلدارية

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة
متنوعة
ترفد مركز المعرفة الرقمي بملخصات
ّ
والنجاح اإلداري ،النجاح الشخصي ،حياة الشيخ زايد،
الفنون ،الذكاء االصطناعي ،التنمية الذاتية ،والسعادة
والتسامح وغيرها .ويمكن االستماع إلى الملخصات
الرقمية الصوتية وتحميلها بشكل مجاني من خالل
موقع المركز https://www.mbrf.ae/ar :مع العلم أن
الموقع يستخدم آلية اإلتاحة ألصحاب الهمم من خالل
أداة ( .)USERWAYوأكّد سعادة جمال بن حويرب،
المدير التنفيذي للمؤسَّ سة ،أنَّ تنمية مصادر المعرفة
ألصحاب الهمم هدفٌ أساسيٌّ ضمن أهداف مؤسَّ سة
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة االستراتيجية ،حيث
تدعم بشكل كبير مسألة توفير قنوات ومصادر معرفة
لجميع فئات المجتمع ،وخاصة أصحاب الهمم ،بما
يواكب استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأضاف سعادته :حرصنا عند صياغة خططنا لتعزيز
المعرفة الرقمية لجميع أفراد المجتمع ،وضع فئة
أصحاب الهمم على رأس أولوياتنا ،وتخصيص مكتبة
توفِّر لهم محتوىً معرفياً ثرياً يسهل الوصول له بأحدث
التقنيات وبطريقة سلسة وسريعة.

«أمسيات بيت الشعر االفتراضية» عالمة فارقة تع ِّزز مكانة الكلمة
انطالقـاً مـن رسـالته فـي االهتمـام بالشـعر واسـتضافة
نخبـة مـن الشـعراء فـي أغـراض الشـعر كافـة ،نظـم بيـت الشـعر
عـدداً مـن الملتقيـات والجلسـات االفتراضيـة التـي تغنَّـت بحـب
الوطـن وغيـره مـن األغـراض الشـعرية ،وذلك في ظـل اإلجراءات
االحترازية التي اتخذتها القيادة الرشـيدة في سـبيل الوقاية من
فيـروس كورونـا.
فبرعايـة سـمو الشـيخ أحمـد بـن محمـد بـن راشـد آل مكتـوم
مؤسسـة محمد بن راشـد آل
رئيـس مجلـس دبـي لإلعالم ،رئيس َّ
مكتوم للمعرفة ،نظّ م بيت الشـعر في دبي أمسـية "ملتقى شـعراء
الوطـن" علـى منصـة بيـت الشـعر عبـر تطبيـق زووم االفتراضـي،
شـارك فيهـا كلٌّ مـن الشـعراء :سـعيد مـرزوق األحبابـي ،سـالم بن
كـدح الراشـدي ،حامـد الهاشـمي ،علـي مطـر المزروعـي ،جاسـم
العبيدلـي ،مشـعل بـن عمـرو ،مشـعل الواحدي ،إبراهيم الشـامي،
16
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وأدارهـا الشـاعر واإلعالمـي أحمـد الماجـدي البدواوي.
وضمـن اهتمامـه باإلبداعات النسـائية فـي الدولة ،نظَّ م بيت
الشـعر ،مسـاء يوم الخميس  4يونيو ،أمسـية شـعرية لـ«شـاعرات
مـن اإلمـارات» عبـر منصـة «زووم» االفتراضيـة ،شـارك فيهـا كلٌّ
مـن الشـاعرة صوغـة ،والشـاعرة سـليمة المزروعـي ،والشـاعرة
حمـدة المـر المهيـري ،والشـاعرة نايلـة األحبابـي ،والشـاعرة
هنـادي المنصـوري ،والشـاعرة حمـدة العوضـي ،وأدارتهـا
اإلعالميـة رشـا رمضـان .وفـي نفـس االتجـاه ،عقـد بيـت الشـعر
أمسـية تراثيـة لشـعراء «الشـلة» علـى منصـة بيـت الشـعر عبـر
تطبيـق زووم االفتراضـي ،شـارك فيهـا كلٌّ مـن الشـعراء :بخيـت
المهـري ،حمـد بـن نعمـان الكعبـي ،خالـد بـن سـميدع النعمانـي،
مرشـان بـن نعمـان الكعبـي ،وأدارهـا الشـاعر واإلعالمـي هـزاع
الشـرياني ،وذلـك بحضـور نخبـة من محبي فنِّ الشلات التراثي.

يخصص مركز المعرفة الرقمي ،الذي أطلقته
ِّ
مؤسَّ سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بهدف تعزيز
مسارات نشر وإنتاج المعرفة ،قسماً خاصاً لملخصات
مبادرة «كتاب في دقائق» ،التي أطلقتها المؤسَّ سة منذ
أكثر من ست سنوات ،بهدف تقديم ملخصات ألهم
وأشهر الكتب العالمية باللغة العربية وضمها في باقة
واحدة ،لتحفيز مفهوم القراءة لدى مختلف فئات
المجتمع ،وتزويدهم بكل ما هو جديد من إصدارات
عالمية .ويتيح القسم الخاص بـ «كتاب في دقائق»
الفرصة لزوّار مركز المعرفة الرقمي ،لالطالع على ما
يقرب من  210ملخصات سريعة ومتنوعة ألشهر الكتب
في شتى المجاالت ،بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها
المؤسَّ سة تحت عنوان« :استثمر وقتك بالمعرفة» ،حيث
يمكن للجميع قراءة الملخصات الرقمية وتحميلها بشكل
مجاني من خالل موقع المركزhttps://www.mbrf. :
.ae/ar/#knowledge-hub
وأكَّد سعادة جمال بن حويرب ،المدير التنفيذي
لمؤسَّ سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ،أنَّ

مبادرة «كتاب في دقائق» استطاعت على مدار
السنوات السابقة تلبية اهتمامات القرّاء واالستحواذ
على إعجابهم ،عبر إتاحة الفرصة لهم لالطالع على
اإلصدارات األكثر رواجاً على مستوى العالم بشكل
مختصر ومفيد ،حيث شهدت إقباالً كبيراً من قِ بَل
الجمهور القتناء نسخ من ملخصاتها أو قراءتها من
خالل «مركز المعرفة الرقمي».

واسـتمرت األمسـية قرابـة السـاعتين ،وتضمَّنـت فنـون أداء الشلات
ومداخلات مـن الجمهـور ومشـاركة لبعـض الشـعراء علـى هامـش
األمسـية أبرزهـم الشـاعر خميـس المنصـوري الـذي حيَّـا الجمهـور
بقصيـدة جميلـة.
وفـي تعليقـه علـى إقامـة هـذه الملتقيـات الشـعرية ،أكـد سـعادة
جمـال بـن حويـرب ،المديـر التنفيـذي لمؤسسـة محمـد بن راشـد آل
مكتـوم للمعرفـة ،أن الشـعر يحتـاج إلـى جهـد كبيـر ليأخـذ مكانـه في
المجتمـع ،وأن الشـاعر علـى عاتقـه مسـؤولية كبيـرة ،حيـث يسـتنبط
الحكمـة والعبـارات الخالـدة التـي تبقـى حيـة فـي ذاكـرة النـاس.
وحـث سـعادة جمـال بـن حويـرب الشـعراء علـى المزيـد مـن
الجهـد فـي قصائدهـم وصقـل أدواتهـم واإلكثار من القراءة الشـعرية
ألنهـا تمدهـم باإللهـام ،موضحـاً أن تلـك القـراءات كلمـا تعمقـت فـي
قديـم الشـعر وحديثـة وبشـقيه الشـعبي والفصيـح زادت حصيلـة
اللغـة لـدى الشـاعر.
كمـا أوضـح سـعادته أنَّ الشـعر يعكـس جمـال الـروح ،ويبيِّن عمق
www.mbrf.ae

الوجـدان اإلنسـاني ويعطـي قيمـة وطنيـة كبيـرة تكبُـر مـن خاللهـا
األجيـال علـى المـوروث االجتماعـي الغنـي بقيـم الخيـر والمحبـة
والعطـاء ،ودور الشـعراء مهـم فـي هذا الميـدان لتعميق تلك القيم
وتأكيدهـا بكلمـات تنبـع مـن القلـب ،وتسـتقر فـي أفئـدة البشـر،
وتُحفـظ فـي كتـب التاريخ.
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مسبار

األمل

ّ
يسطر اسم اإلمـــــــــــــــــــــــارات عاليــًا فـي التاريـــــخ
إنجاز فضائـي
ومضات  -أحمد العلي:
بإنج ــاز فضائ ــي يع ــد األول م ــن نوع ــه
عل ــى المس ــتويين العرب ــي واإلس ــامي ،انطل ــق
بنج ــاح ،فج ــر ي ــوم االثني ــن العش ــرين م ــن يولي ــو
 ،2020مس ــبار األم ــل ضم ــن مش ــروع اإلم ــارات
الستكشــاف المريــخ ،وذلــك مــن مركــز تانيغاشــيما
للفض ــاء ف ــي الياب ــان ،لتك ــون أول مهم ــة فضائي ــة
الستكش ــاف الكواك ــب تقوده ــا دول ــة عربي ــة.
وانفص ــل مس ــبار األم ــل ع ــن ص ــاروخ اإلط ــاق
بنجــاح ،وتــم اســتقبال أول إشــارة مــن المســبار فــي
محط ــة التحك ــم األرضي ــة بالخواني ــج ف ــي دب ــي.
تلقَّى المسبار أول أمر من محطة التحكم،
بفتح األلواح الشمسية ،وتشغيل أنظمة المالحة
الفضائية ،وإطالق أنظمة الدفع الصاروخي ،ليشكل
ذلك فعلياً بداية رحلة المسبار إلى الكوكب األحمر،
والمتوقع أن تستمر  7أشهر ،قاطعاً خاللها مسافة
 493مليون كيلومتر ،قبل أن ينتظم في مداره حول
المريخ في الربع األول من العام  ،2021بالتزامن مع
احتفال دولة اإلمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها.
وتم اإلطالق الناجح لمسبار األمل ،بعد بدء العد
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على اليمين:

«مسبار األمل»
إلى الفضاء في
مهمته التاريخية
الستكشاف
المريخ

التنازلي ،في الثواني العشر األخيرة قبل اإلطالق،
من مركز التحكم باللغة العربية ألول مرة في تاريخ
البعثات والمهمات الفضائية ،ليصل صدى حروف
األرقام العربية لجميع أنحاء العالم.
إنجاز وطني

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،أن انطالق «مسبار
ال
األمل» في رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ حام ً
شعار دولتنا «ال شيء مستحيل» ،يشكل إنجازاً وطنياً
وعربياً ودفعة إماراتية متقدمة في مسيرة بناء
المعرفة العالمية في مجال الفضاء.
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وقال سموه في كلمته بهذه المناسبة :تابعنا اليوم
بسرور وفخر عظيم نبأ اإلطالق الناجح لمسبار
األمل الذي نشأت فكرته وتطوَّرت داخل مؤسساتنا
السياسية والبحثية الوطنية ،وجرى تصميمه
وتصنيع مكوناته الرئيسة بمشاركة أصيلة فاعلة
من نخبة كفاءات وطنية شابة ،نيِّرة العقول ،رفيعة
التأهيل والتدريب ،مخلصة ،صادقة الوالء واالنتماء.
وأضاف سموه :إن مسبار األمل يشكل إضافة
نوعية عالية القيمة تزدان بها الصدور ويزدهي بها
أبناؤنا وبناتنا ويتفاخرون وتسمو بها هامة الوطن
وتعلو وتترسخ بها مكانة دولتنا مركزاً إقليمياً رائداً
في قطاع الصناعات الفضائية ،وبناء الكوادر العلمية
المؤهلة في مجال علوم الفضاء عامة وبحوث كوكب
المريخ خاصة.
وذكر سموه أن في هذا اليوم نستذكر المغفور
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب اهلل ثراه،
وإخوانه اآلباء المؤسسين الذين أرسوا األساس المتين
لدولة قادرة على االنطالق نحو المستقبل بثقة.
مـــن جهتـــه ،أكـد صاحب السمو الشيـــخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،أن اإلمارات
تدخل التاريخ بإنجاز فضائي عربي غير مسبوق،

الفتاً سموه إلى أن الرهان على شباب اإلمارات ال
يخيب .وأضاف سموه :إن الرحلة بدأت ،والمهمة في
بدايتها ،والمحطة القادمة الكوكب األحمر ،مؤكداً
سموه أن الخروج من مجال الجاذبية األرضية هو
دخول في مرحلة جديدة في تاريخ إنجازاتنا العلمية.
بدوره ،أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة ،أن دولة اإلمارات رسَّ خت نفسها
كونها أحد صناع المستقبل واستشراف تحدياته ،انطالق المهمة
وهنأ سموه شعب اإلمارات بهذا اإلنجاز التاريخي،
وحمل مسبار األمل اإلماراتي صاروخ اإلطالق
وأضاف :مكانتنا العالمية تزداد رسوخاً وقوة بفضل «إتش  2أيه» من شركة «ميتسوبيشي للصناعات
أبناء الوطن.
الثقيلة» ،الذي يزن  289طناً ويبلغ طوله  53متراً.
وتابع سموه :إن نجاح االنطالق نحو المريخ
وفي المرحلة األولى من اإلطالق ،قام دافع
الوقود الصلب برفع الصاروخ بعد االنفصال عن
منصة اإلطالق ،قبل أن ينفصل هذا الجزء تلقائياً
بعد إتمام مهمته مع انخفاض تأثير الجاذبية األرضية
تســتغرق رحلــة مســبار األمــل إلــى
وبدء خروج الصاروخ بعيداً عن مدار األرض.
المريــخ  7أشــهر ،بحيــث يتوقــع أن
ومع انفصال هذا الجزء ،انخفض وزن الصاروخ
يبل ــغ م ــدار الكوك ــب األحم ــر ف ــي
الحامل للمسبار ،لتبدأ فترة انعدام الجاذبية
فبراي ــر  ،2021بالتزام ــن م ــع م ــرور
األرضية ،ثم انفصل الجزء الثاني من صاروخ
 50عام ــً عل ــى قي ــام اتح ــاد دول ــة
اإلطالق ،لتبدأ المرحلة الثانية حتى وصول مسبار
اإلم ــارات
األمل لمداره الصحيح حول كوكب المريخ ،محموالً
يتوج خمسة عقود من اإلنجازات التي حققتها دولة
اإلمارات في مختلف المجاالت ،مشيراً إلى أن وطننا
يحصد اليوم ما زرعه اآلباء المؤسسون في استثمار
وتمكين الكوادر اإلماراتية الذين ننافس بهم العالم.
وأكد سموه أن دولة اإلمارات تكسب الرهان،
وأبناء الدولة يثبتون قدرتهم على تحقيق المستحيل،
والقادم بإذن اهلل أفضل.
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على الجزء الثالث من الصاروخ.
وانطلق مسبار األمل بنجاح من مركز تانيغاشيما
الفضائي باليابان في تمام الساعة  01:58فجر
االثنين  20يوليو ،حيث انفصل المسبار عن صاروخ
اإلطالق بعد أقل من ساعة ،ليتم بذلك تشغيل
المسبار تلقائياً ،وفتح األلواح الشمسية في الساعة
الثالثة فجراً ،قبل أن يتم تصويب األلواح مع المسبار
باتجاه الشمس.
وتم تسجيل إشارة البث األولى من مسبار األمل
تمام الساعة  03:10فجراً بتوقيت اإلمارات ،بعد
قيام المسبار بتشغيل جهاز البث الخاص به ،ثم بدأ
مركز التحكم بالخوانيج في استقبال البيانات األولى
التي أرسلها المسبار بعد نحو ساعة من اإلطالق،
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وقام فريق العمل في المركز بتحليل أولي لهذا
البيانات للتأكد من حالة المسبار ووضعية األلواح
الشمسية ،وما إذا كانت قد فُتحت بصورة صحيحة
بالكامل ،إلى جانب التحقق من تصويب المسبار
باتجاه الشمس.
واستغرقت عملية التحليل األولية للبيانات
الواردة من المسبار نحو نصف ساعة ،وبنا ًء عليها،
تم إرسال أوامر للمسبار من مركز التحكم ،انتقل
المسبار بموجبها فعلياً إلى مرحلة العمليات.
وقام فريق مركز التحكم في الخوانيج بمراقبة
العمليات والبيانات واإلحداثيات الخاصة بحالة
المسبار ،للتأكد من أن منظومة عمل المسبار
الرئيسة سليمة ،والتحقق من سالمة األنظمة
الفرعية واألجهزة العلمية.
وسيكون مركز التحكم على تواصل مع المسبار
مدة  24ساعة متواصلة ،بحيث يتم خاللها إرسال
األوامر له واستقبال البيانات منه ،ومن المقرر أن
تستمر عملية المتابعة والمراقبة المتواصلة من
أسبوع إلى أسبوعين في البداية ،للتأكد من أن
المسبار يقوم بمهامه بدقة.
ويشكل انفصال المسبار عن صاروخ اإلطالق،
خطوة مهمة وحافزاً كبيراً لفريق العمل لبذل المزيد
من الجهد خالل المرحلة المقبلة ،إذ إن مهمة

المسبار الستكشاف المريخ تترجم شعار الدولة
الذي يحمله المسبار في رحلته الفضائية التاريخية
«ال شيء مستحيل».
مراحل التجهيز واإلطالق

إلى منصة اإلطالق ،وتركيب المسبار على الصاروخ
الذي سيحمله إلى الفضاء ،وشحن بطاريات المسبار
للمرة األخيرة .كما شملت االختبارات النهائية،
فحص أنظمة الطاقة واالتصال والمالحة والتحكم
والدفع والقيادة والنظام الحراري والبرمجيات.
وقد سبقت عملية إطالق «مسبار األمل» ،ثالث
مراحل تجهيزية أساسية ،تألفت األولى من إزالة
غطاء كاميرا االستكشاف قبل تثبيت الصاروخ على
منصة اإلطالق ،بينما شملت المرحلة الثانية تحريك
الصاروخ الذي يحمل المسبار إلى منصة اإلطالق،
وهي عملية معقدة ودقيقة ،استغرقت نحو نصف
ساعة ،واستلزمت فصل معدات التحكم األرضي عن
المسبار بشكل مؤقت ،بحيث تم إعادة تفعيل هذه
المعدات عند وصوله المنصة.
أما المرحلة التجهيزية الثالثة ،فتمثلت في
التحضيرات النهائية قبل  18ساعة من إطالق
المسبار ،حيث شملت سحب غاز النيتروجين
الخاص بالمحافظة على سالمة األجهزة ،والهواء
النظيف في غرفة االحتراق بالصاروخ ،تالها
فحص حالة البطاريات وحالة المسبار ،إلى جانب
التأكد من جاهزية الفريق في غرفة العمليات قبل
 3ساعات من اإلطالق ،بحيث ظلت عملية فحص
أجهزة المسبار مستمرة حتى ما قبل اإلطالق
بخمس دقائق.

على اليمين:

بدء العد التنازلي
إلطالق «مسبار
األمل» إلى المريخ

ومنذ وصوله إلى مركز تانيغاشيما الفضائي
باليابان في إبريل الماضي بعد رحلة استغرقت
 83ساعة ،براً وبحراً وجواً ،خضع «مسبار األمل»
الختبارات وعمليات تجهيز فائقة الدقة لإلطالق،
تضمنت تعبئة خزان الوقود للمرة األولى بـ800
كيلوجرام من وقود الهيدروجين وفحص خزان رحلة المسبار
الوقود والتأكد من عدم وجود أي تسريبات .إضافة
وستستغرق رحلة مسبار األمل إلى المريخ 7
إلى اختبار أجهزة االتصال والتحكم ونقل المسبار أشهر ،بحيث يتوقع أن يبلغ مدار الكوكب األحمر في
فبراير  ،2021بالتزامن مع مرور  50عاماً على قيام
اتحاد دولة اإلمارات.
إن مســـبار األمـــل يترجـــم رؤيـــة
وقد تمت عملية إطالق «مسبار األمل» بعد
اإلمـــارات الســـاعية إلـــى بنـــاء
تأجيل مرتين ،بسبب عدم استقرار األحوال الجوية
برنام ــج فضائ ــي إمارات ــي ،يعك ــس
في اليابان ،ليتم اختيار فجر يوم العشرين من يوليو
التـــزام الدولـــة بتعزيـــز أطـــر
ليكون موعداً مثالياً للعملية ،وذلك قبل إغالق نافذة
التعـــاون والشـــراكة الدوليـــة،
اإلغالق المتاحة حتى  3أغسطس .2020
بهـــدف إيجـــاد حلـــول للتحديـــات
ويشـكل انفصـال المسـبار عـن الصـاروخ ،خطـوة
العالمي ــة بم ــا يع ــود بالنف ــع عل ــى
نوعيـة مهمـة ضمـن جهـود فريـق عمـل كبيـر يضـم
البشـــرية
أكثـر مـن  200مهنـدس ومهندسـة مـن الكـوادر
www.mbrf.ae
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فضاء

ســـيظل المســـبار فـــي مـــدار
المريـــخ ســـنة مريخيـــة ،وتعـــادل
 687يومـــً ،حيـــث ســـيقوم
بمهم ــة علمي ــة ه ــي األول ــى م ــن
نوعهـــا فـــي العالـــم

«مسبار األمل» في مركز للبيانات العلمية في
اإلمارات ،بحيث يقوم الفريق العلمي اإلماراتي
بفهرسة هذه البيانات وتحليلها ،ومشاركتها مجاناً
مع العلماء والباحثين المتخصصين في مختلف
أنحاء العالم ،في سبيل خدمة المعرفة اإلنسانية.
اإلماراتيـة المؤهلـة.
وخالل األشهر الثالثة األخيرة ،توزع فريق
المسبار الذي يمثل وكالة اإلمارات للفضاء ومركز
محمد بن راشد للفضاء ،بين مركز اإلطالق باليابان،
ومحطة التحكم األرضية بالخوانيج في دبي ،حيث
أنجز الفريق كافة االختبارات النهائية والمتابعات
العلمية ذات الصلة بالمسبار في الوقت المحدد ،مع
تسارع العمل على المشروع ،للتغلب على التحديات
الفنية واللوجستية التي فرضها فيروس كورونا
المستجد.
وسيظل المسبار في مدار المريخ سنة مريخية،
وهو ما يعادل  687يوماً ،حيث سيقوم بمهمة علمية

هي األولى من نوعها في العالم ،من خالل توفير
أول صورة شاملة عن الظروف المناخية على كوكب
المريخ على مدار العام ،وبحث أسباب تالشي
الطبقة العليا للغالف الجوي للمريخ ،واستقصاء
العالقة بين طبقات الغالف الجوي الدنيا والعليا
على كوكب المريخ ،ومراقبة الظواهر الجوية على
سطح المريخ ،من بينها رصد العواصف الغبارية،
وتغيرات درجات الحرارة ،والكشف عن األسباب
الكامنة وراء تآكل سطح المريخ ،والبحث عن أي
عالقات تربط بين الطقس الحالي والظروف
المناخية قديماً للكوكب األحمر.
وسيتم إيداع البيانات العلمية التي يجمعها

 6سنوات من العمل الدؤوب
ويأتـــي هـــذا اإلنجـــاز ،بعـــد  6ســـنوات مـــن
العمـــل الـــدؤوب ،بـــدأت فـــي  16يوليـــو ،2014
حيـــن أعلـــن صاحـــب الســـمو رئيـــس الدولـــة،
وصاحـــب الســـمو نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس
مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي ،عـــن أضخـــم
مب ــادرة اس ــتراتيجية وطني ــة علمي ــة م ــن نوعه ــا،
لتك ــون اإلم ــارات أول دول ــة عربي ــة ترس ــل مهم ــة
فضائي ــة إل ــى الكوك ــب األحم ــر ،بم ــا يس ــهم ف ــي
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إث ــراء المجتم ــع العلم ــي العالم ــي وخدم ــة اإلنس ــانية،
ولتك ــون اإلم ــارات بذل ــك واح ــدة م ــن بي ــن تس ــع دول
فقـــط تطمـــح الستكشـــاف هـــذا الكوكـــب.
لـــم يكـــن اهتمـــام اإلمـــارات بعلـــوم الفضـــاء
والفلـــك وليـــد اللحظـــة ،بـــل يرجـــع إلـــى ســـبعينيات
الق ــرن الماض ــي ،عندم ــا التق ــى المغف ــور ل ــه الش ــيخ
زاي ــد ب ــن س ــلطان آل نهي ــان ،طي ــب اهلل ث ــراه ،فري ــق
وكالـــة الفضـــاء األميركيـــة «ناســـا» المســـؤول عـــن

ثروة علمية

وإضافة إلى اإلنجازات النوعية المرحلية
لفريق مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ «مسبار
األمل» ،التي تضمنت نقل المسبار بنجاح من مركز
محمد بن راشد للفضاء ،إلى محطة اإلطالق في
جزيرة تانيغاشيما باليابان ،ثم تجهيزه بكفاءة عالية
لإلطالق ،تتضمن إنجازات الفريق ،تطوير 200
تصميم تكنولوجي علمي جديد ،وتصنيع  66قطعة
من مكوناته في اإلمارات ،إلى جانب نشر  51بحثاً
علمياً متخصصاً وورقة عمل ،إضافة إلى استفادة
 60ألف مشارك من البرامج العلمية والتعليمية
للتعريف بمهمة المسبار.

رحلـــة أبولـــو  ،17حيـــث كان هـــذا اللقـــاء حافـــزاً
لتوجيـــه اهتمـــام دولـــة اإلمـــارات بالفضـــاء منـــذ
نحـــو  5عقـــود ،مـــا أدى إلـــى والدة قطـــاع وطنـــي
للفضـــاء مـــع تأســـيس شـــركة الثريـــا لالتصـــاالت
فـــي إبريـــل  ،1997ومؤسســـة اإلمـــارات للعلـــوم
والتقني ــة المتقدم ــة «إياس ــت» ف ــي فبراي ــر ،2006
وش ــركة الي ــاه لالتص ــاالت الفضائي ــة «ي ــاه س ــات»
ف ــي ع ــام  ،2007ووكال ــة اإلم ــارات للفض ــاء ع ــام
 ،2014ومركـــز محمـــد بـــن راشـــد للفضـــاء فـــي
فبرايـــر .2015
www.mbrf.ae

وسيجمع المسبار بيانات مهمة ،تشكل ثروة
علمية غير مسبوقة ،بحيث يوفر أول صورة شاملة
وكاملة عن الظروف المناخية على كوكب المريخ
على مدار العام ،وكيفية تغير الجو خالل فترات
اليوم ،وبين فصول السنة ،ومراقبة الظواهر الجوية
على سطح المريخ ،وتغيرات درجات الحرارة ،وتنوّع
أنماط المناخ تبعاً لتضاريسه المتنوعة ،والكشف
عن األسباب الكامنة وراء تآكل سطح المريخ.
ويحمل مسبار األمل  3أجهزة هي :كاميرا
االستكشاف ،وهي كاميرا رقمية تلتقط صوراً
للمريخ بدقة عالية ،وتقوم بقياس الجليد واألوزون
في الطبقة السفلى من الغالف الجوي باستخدام
حزم األشعة فوق البنفسجية ،والمقياس الطيفي
باألشعة تحت الحمراء ،ويستخدم لقياس التوزع
العام للغبار وسحب الجليد وبخار الماء في الطبقة
السفلى من الغالف الجوي المريخي.
وتم تحسين هذا الجهاز ،اللتقاط العوامل
الديناميكية المتكاملة في الطبقة السفلى الوسطى
من الغالف الجوي فوق نصف الكرة المريخية ،إضافة
إلى المقياس الطيفي باألشعة فوق البنفسجية ،الذي
يقوم بقياس األوكسجين وأول أكسيد الكربون في
الغالف الجوي ،وتنوع الهيدروجين واألوكسجين في
الطبقة العليا من الغالف الجوي للكوكب األحمر.
وسوف تساعد البيانات المجمَّعة على إيجاد
إجابات ألسئلة محورية حول مناخ كوكب المريخ
وفقدان غاز الهيدروجين واألوكسجين في الفضاء،
خالل عام مريخي واحد.
إن مسبار األمل ،يترجم رؤية اإلمارات الساعية
إلى بناء برنامج فضائي إماراتي ،يعكس التزام
الدولة بتعزيز أطر التعاون والشراكة الدولية ،بهدف
إيجاد حلول للتحديات العالمية بما يعود بالنفع على
البشرية ،ويحمل رسالة أمل لكل شعوب المنطقة
إلحياء التاريخ الزاخر باإلنجازات العربية في العلوم.
ويجسد المسبار ،طموح اإلمارات ،وسعي
قيادتها المستمر إلى تحدي المستحيل وتخطيه،
وترسيخ هذا التوجه قيمة راسخة في هوية الدولة
وثقافة أبنائها ،كما يعد مساهمة إماراتية في بناء
مستقبل واعد لإلنسانية.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات
المســلحة ،والتــي ترتكــز علــى االســتعداد المبكــر
للمســتقبل ،جعلــت اإلمــارات أكثــر اســتعداداً ألزمــة
تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد ،وهــذه الرؤيــة الفــذة
ستُشـكِّل منهــج عمــل للحكومــة ،لتكــون األســرع نهوضـاً
وعــودة وتعافيــاً فــي العالــم ،واألذكــى فــي اســتباق
متطلبــات مرحلــة عالــم مــا بعــد «كوفيــد.»19-

تهدف إلى تحقيق ازدهار أكبر

استراتيجية اإلمارات
ما بعد كورونا

اإلنسان ..عماد الدولة ومرتكزها

تولــي القيــادة اإلماراتيــة الحكيمــة حيــاة اإلنســان
وصحتــه وســامته أولويــة قصــوى ،وتتبنّــى تضافــر
الجهــود وتعزيــز روح الفريــق الواحــد الحتــواء
هــذه األزمــة ،وصناعــة مســتقبل مشــرق ألبنــاء

ومضات  -أحمد العلي
ترتك ــز رؤي ــة دول ــة اإلم ــارات لمرحل ــة م ــا بع ــد جائح ــة «كوفي ــد ،»19-عل ــى إع ــادة عجل ــة الحي ــاة إل ــى
طبيعتهــا ،بأقصــى ســرعة ممكنــة ،واالنطــاق إلــى حيــاة أكثــر انتعاشـ ًا ،وأقــوى ازدهــاراً ،خاصــة من الناحية
االقتصادي ــة ،م ــن خ ــال خل ــق نم ــوذج يس ــتطيع التعاي ــش م ــع الظ ــروف الراهن ــة ،والتقلي ــل م ــن آثاره ــا
الس ــلبية ق ــدر اإلم ــكان ،إل ــى أن يت ــم محوه ــا وعبوره ــا بنج ــاح ،نم ــوذج يس ــتطيع خل ــق ف ــرص جدي ــدة،
والتكي ــف م ــع تغيي ــرات جيواقتصادي ــة ضخم ــة ،ويحاف ــظ عل ــى القي ــم النبيل ــة والمب ــادئ الس ــامية.
الرؤيــة المســتقبلية التــي تتبناهــا دولــة اإلمــارات الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل،
نهيــان رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل ،وتوجيهــات صاحــب ومتابعــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
26
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اعتمـــدت دولـــة اإلمـــارات قبـــل
عق ــود س ــبقت أزم ــة «كوفي ــد»19-
علـــى
تقـــوم
اســـتراتيجيات
ّ
استشـــراف المســـتقبل ،وكثفـــت
سياســـاتها وبرامجهـــا وخططهـــا
باتجاهـــات أكثـــر مرونـــة وتنوعـــً

الدولــة والمقيميــن علــى أرضهــا الطيبــة ،بصياغــة
اســتراتيجيتها لمــا بعــد «كوفيــد ،»19-بمســتويات
اســتثنائية عبــر القطاعــات والجهــات والمؤسســات
كافــة ،وتنســيق الجهــود بتناغــم وتكامــل ،وإدارة
المرحلــة المفصليــة بــكل مهنيــة واقتــدار ،للحفــاظ
علــى الصحــة النفســية والعاطفيــة للمجتمــع اإلماراتــي،
وتأميــن الســامة واألمــان واالســتقرار االجتماعــي
واالقتصــادي ،انطالق ـاً مــن اإليمــان بــأن اإلنســان هــو
عمــاد الدولــة ومرتكزهــا األول واألخيــر.
المهمــة الحاليــة لفريــق حكومــة اإلمــارات اليــوم
تتمثــل بالتخطيــط لمــا بعــد الوبــاء ،وكيفيــة المحافظــة
علــى مكتســبات الدولــة وصونهــا ،وحمايــة مواردهــا
الماليــة والبشــرية ،وإعــادة ترتيــب أولوياتهــا الوطنيــة،
وتشــغيل اقتصادهــا ،وكيفيــة المحافظــة علــى الحيــاة
الكريمــة للمواطنيــن والمقيميــن ،علــى حــد ســواء.
تفشــي الفيــروس ،ســرّع تحويــل العديــد مــن
الحلــول المســتقبلية التــي استشــرفتها القمــة العالميــة
للحكومــات ،فحـوّل العمــل عــن بُعــد إلــى واقــع مدعــوم
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بجاهزيــة حكومــة اإلمــارات التــي تعمــل بالكامــل عــن
بُعــد ،كمــا أن التعليــم عــن بعــد تحــوَّل مــن خطــط
استشــرافية مســتقبلية إلــى واقــع عملــي عبــر منصــات
افتراضيــة أتاحــت للطلبــة اســتمرار العمليــة التعليميــة
فــي ظــل اإلجــراءات االحترازيــة للوقايــة مــن الوبــاء،
وذلــك اســتناداً إلــى تجــارب متقدمــة مثــل برنامــج
محمــد بــن راشــد للتعلــم الذكــي ،ومنصــة «مدرســة»،
واتبــاع نمــوذج لتوصيــل الخدمــات الحكوميــة للمنــازل
والشــركات.
نموذج جديد للحكومات المرنة

أوجــدت أزمــة الوبــاء فرصــة كبيــرة لخلــق نمــوذج
جديــد للحكومــات أكثــر مرونــة ،تســتطيع التعايــش مــع
المــوارد الماليــة المتاحــة ،وتطويــر مــوارد جديــدة،
والتعامــل مــع متغيــرات ســريعة وأولويــات وطنيــة
مختلفــة ،تضمــن الحفــاظ علــى حيــاة كريمــة للمواطــن،
وحكومــة اإلمــارات وضعــت أجنــدة للعمــل عليهــا خــال
الفتــرة المقبلــة ،برؤيــة واضحــة للنهــوض الســريع ،مــع
وجــود نظــام جديــد لقيــاس اإلنتاجيــة ،وتعديــل األنظمة
واللوائــح التــي تتناســب مــع مســتجدات المرحلــة
واألهــداف واألولويــات ،والتخلــي عــن الطــرق التقليديــة
فــي العمــل ،مثــل العمــل عــن بُعــد لبعــض الفئــات بشــكل
دائــم فــي ظــل وصــول نســبة االعتمــاد علــى التطبيقــات
الذكيــة فــي تقديــم الخدمــات إلــى .%95
عملــت اإلمــارات ،خــال األيــام الماضيــة ،علــى
تطويــر خطــة عمليــة إلعــادة فتــح وتنشــيط االقتصــاد،
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وتفعيــل القطاعــات الحيويــة ،مثــل الســياحة والصناعــة
والصــادرات واألســواق الماليــة والبنــوك والتجزئــة،
وغيرهــا ،وتحفيزهــا بأفــكار جديــدة ،مــن خــال إيمانها
بــأن االقتصــاد هــو محــرك للحكومــة والوظائــف واألمن
االجتماعــي واالســتقرار والحيــاة ،وأن الواقــع الجديــد
الــذي فرضــه «كورونــا» علــى العالــم ،يتطلــب جهــوداً
اســتثنائية وفــرق عمــل متخصصــة ،تســتطيع التعامــل
معــه ومواجهــة تبعاتــه ،بتوجيــه المــوارد البشــرية
لقطــاع ريــادة األعمــال مثــل القطــاع التقنــي وتقنيــات
الزراعــة الحديثــة ،وتدريــب آالف الشــباب والشــابات
فــي القطــاع الطبــي ،الــذي أكــدت الجائحــة أهميتــه فــي
تحقيــق االســتقرار االقتصــادي للــدول.
كمــا أن تجــاوز التبعــات الســلبية ألزمــة كورونــا،
يؤكــد أهميــة تبنــي رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة ،بالتخلــي عــن بعــض
الموروثــات ألنهــا ال تنفــع اإلمــارات ،مثــل اإلســراف،
بإيجــاد خطــة لتغييــر ثقافــة المجتمــع وتســريع االنتقــال
نحــو ثقافــة تتناســب مــع األوضــاع الجديدة ،وهندســتها
لعبــور األزمــة.
استعداد مبكر

اعتمــدت دولــة اإلمــارات ،قبــل عقــود ســبقت أزمــة
«كوفيــد ،»19-اســتراتيجيات تقــوم علــى استشــراف
المســتقبل ،وكثّفــت سياســاتها وبرامجهــا وخططهــا
باتجاهــات أكثــر مرونــة وتنوعـاً ،وأكثــر شــمولية وقــدرة
علــى مواجهــة التحديــات ،مــن خــال االبتــكار والمعرفة
والتحــول إلــى اقتصــاد رقمــي يســعى إلــى اســتخدام
التقنيــات المتقدمــة فــي شــتى المجــاالت ،بمــا ينهــض
باالقتصــاد ويحــرك عجلــة التنميــة ،ويضــع العمــل
الحكومــي علــى المســار الصحيــح فــي كل المجــاالت،
ضمــن اســتراتيجية تنمويــة تمضــي قدم ـاً فــي تحقيــق
خطــة الخمســين عامــاً المقبلــة ،وتبقــي الدولــة فــي
صــدارة مؤشــرات التنافســية العالميــة ،ولعــل آخــر تلــك
التوجهــات تجسّ ــدت بانطــاق اجتمــاع حكومــة دولــة
اإلمــارات عــن بُعــد ،بعنــوان «االســتعداد لمرحلــة مــا
بعــد كوفيــد ،»19-لوضــع خطــط وسياســات وآليــات
تغطــي احتياجــات القطاعــات األكثــر إلحاح ـاً ،ووضــع

مقاربــات مســتقبلية لآلفــاق االقتصاديــة والتنمويــة،
بمنظومــة عمــل مختلفــة وآليــات تنفيــذ جديــدة ،تعتمــد
الجــرأة والحســم والســرعة فــي اتخــاذ القــرارات ،مــا
يعكــس حــرص القيــادة الرشــيدة علــى البــدء بخطــوات
ســريعة مــن أجــل االســتعداد لمســتقبل يتخطــى فيــه
الجميــع كل اآلثــار التــي نجمــت عــن كورونــا.
أثبتــت اإلمــارات ،ومنــذ أن خطّ ــت رؤيتهــا
االســتراتيجية بــأن تصبــح الدولــة األفضــل عالميــاً
بحلــول عــام  ،2071قدرتهــا علــى تخطــي كل المراحــل
التــي مـرّت بهــا ،وعقــدت العــزم علــى مواصلــة النجــاح
والتميــز فــي شــتى المجــاالت.
اإلمــارات بقيادتهــا الحكيمــة التــي تتمتــع برؤيتهــا
االستشــرافية الثاقبــة ،قــادرة علــى مواجهــة األزمــات
وصناعــة المســتقبل ،ومواصلــة مســيرة التطويــر
والتنميــة ومواكبــة المتغيــرات العالميــة واالســتفادة
منهــا بمــا يرســخ مكانــة اإلمــارات وريادتهــا العالميــة،
بمعاييــر تعــزز المرونــة والجاهزيــة والقــدرة علــى
التأقلــم وتبنــي التغييــر ،وإعــادة ترتيــب األولويــات
وتطويــر الخطــط واالســتراتيجيات للتكيــف مــع
المتغيــرات بســرعة أكبــر ،وترتيــب األولويــات الوطنيــة
بمــا ينســجم مــع متطلبــات المرحلــة المقبلــة ،بســواعد
أبنــاء وبنــات اإلمــارات ،وتعزيــز التعــاون الدولــي وقيــم عملهــا بفاعليــة ،وأثبتــت قــدرة اإلمــارات علــى إدارة
التســامح واإلنســانية.
األزمــة ،ومرونتهــا الكافيــة ،لتتصــدر دول العالــم فــي
الســيطرة علــى تداعيــات الجائحــة ،وعــودة الحيــاة
لطبيعتهــا وبشــكل تدريجــي ووفقــاً لخطــط مدروســة
تطوير منظومات عمل القطاعات
وخارطــة طريــق تفصيليــة الستشــراف المســتقبل،
الحكومية
أظهــرت القطاعــات الحكوميــة االتحاديــة والمحلية والخــروج مــن األزمــة بمكاســب عديــدة تعــزز مكانتهــا
المختلفــة جاهزيــة عاليــة ،وكفــاءة متميــزة ،فــي العمــل إقليمي ـاً وعالمي ـاً ،اســتناداً إلــى حزمــة متكاملــة لدعــم
علــى تطويــر منظوماتهــا ،اتســاقاً مــع اســتراتيجية القطاعــات المختلفــة.
اإلمــارات لمــا بعــد كوفيــد ،19-مكَّنتهــا مــن مواصلــة
تركِّــز اســتراتيجية اإلمــارات لمرحلــة مــا بعــد
«كوفيــد ،»19-علــى ســتة قطاعــات رئيســة هــي:
الصحــة ،والتعليــم ،واالقتصــاد ،واألمــن الغذائــي،
اإلمــارات بقيادتهــا الحكيمــة التــي
والمجتمــع ،والحكومــة ،لتطويــر العمــل فيهــا بمــا
تتمتــع برؤيتها االستشــرافية الثاقبة
يلبــي مقتضيــات المرحلــة الحاليــة ،وضمــن رؤيــة
قــــــادرة علــــــى مواجهــة األزمــــــات
مســتقبلية ،تقتضــي حشــد أفضــل الجهــود والخبرات
وصناعــة المستقبـــــــل ،ومواصلــة
والعقــول ،لتحقيــق وبنــاء منظومــة عمــل حكومــي
مســيرة التطويــر والتنميــة ومواكبــة
حديثــة ومتماســكة ،بخطــط عمــل وأهــداف محــددة
المتغيــرات العالميــة
ومســتهدفات عاجلــة وآجلــة ،لتلبيــة االحتياجــات
www.mbrf.ae
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التنمويــة الملحــة ،والتصــدي للتحديــات الحاليــة
الناجمــة عــن أزمــة كورونــا ،واألخــذ بعيــن االعتبــار
المســتجدات والتطــورات ،فــي مختلــف القطاعــات
االقتصاديــة والتنمويــة والمجتمعيــة والخدميــة
والتكنولوجيــة فــي إطــار المحيــط اإلقليمــي للدولــة،
وضمــن المنظومــة العالميــة ككل ،إلــى جانــب صياغــة
سياســات استشــرافية للتعامــل مــع تحديــات بيئيــة
ووبائيــة وطبيعيــة مماثلــة ،ومعاينــة مواطــن الخلــل
فــي القطاعــات التــي واجهــت صعوبــات أكثــر مــن
غيرهــا فــي التعامــل مــع األزمــة ،وتدعيــم القطاعــات
التــي أثبتــت قدرتهــا علــى التكيــف ونجحــت فــي
تطويــر آليــات عمــل مرنــة ،بمــا أســهم فــي دعــم
عجلــة اإلنتــاج ،وتقديــم الخدمــات بكفــاءة كبيــرة فــي
ظــل األوضــاع الصعبــة.
اســتراتيجية دولــة اإلمــارات لمــا بعــد
«كوفيــد ،»19-تســعى لبنــاء أكبــر منظومــة بحثيــة
وفكريــة وتحليليــة علــى مســتوى الدولــة ،مــن
خــال عقــد جلســات وملتقيــات اقتصاديــة وعلميــة،
بالتنســيق مــع المراكــز والمؤسســات البحثيــة فــي
اإلمــارات ،وباالســتعانة بنخبــة مــن أبــرز الخبــراء
تتمي ــز اإلم ــارات باقتص ــاد منفت ــح
علـــى دول العالـــم ،مـــن خـــال
وجـــود الشـــركات المتعـــددة
الجنســـيات والمقـــار اإلقليميـــة
للشـــركات العالميـــة

30

ومضات  -السنة السابعة  -العددان الثالث والسبعون والرابع والسبعون

والمفكريــن والباحثيــن فــي المنطقــة والعالــم،
لوضــع أهــم القضايــا والتحديــات فــي عالــم مــا بعــد
فيــروس كورونــا علــى طاولــة البحــث ،كالتداعيــات
االقتصاديــة واالجتماعيــة محلي ـاً وإقليمي ـاً وعالمي ـاً،
وتغيّــر موازيــن القــوى االقتصاديــة فــي العالــم،
وأثــر ذلــك فــي بنــاء نظــام عالمــي جديــد ،وكيــف
يمكــن أن تتك َّيــف اإلمــارات مــع الواقــع االقتصــادي
والجيوسياســي مــا بعــد األزمــة الصحيــة ،وســبل
تعزيــز القطــاع الصحــي باإلمــارات ،وآليــات تعزيــز
األمــن الغذائــي فــي الدولــة ،بمــا يجعلهــا فــي منــأى
عــن أي خلــل قــد تتعــرض لــه سالســل إمــدادات
الغــذاء العالميــة فــي الكــوارث واألزمــات ،وضــرورة
دعــم منظومــة التعلــم عــن بعــد وإلحاقهــا كأداة
تعليميــة أساســية فــي منظومــة التعلــم التقليديــة
حتــى فــي الظــروف واألحــوال الطبيعيــة ،إلــى جانــب
صياغــة مالمــح منظومــة عمــل حكومــة المســتقبل،
وتحديــد أولويــات اإلنفــاق الحكومــي والتوجيــه
األمثــل للمــوارد ،واســتعراض آفــاق مســتقبل العمــل
الحكومــي والخــاص عــن بعــد ،وآفــاق تطويــر البنيــة
التحتيــة والرقميــة وتعزيــز كفاءتهــا ،وتصميــم مــدن
المســتقبل ،ووظائــف المســتقبل ،ودور الــذكاء
االصطناعــي والتكنولوجيــات المتقدمــة فــي تســيير
عجلــة اإلنتــاج ،وكيفيــة تــدارك المخاطــر المســتقبلية
وغيرهــا مــن قضايــا وتســاؤالت حيويــة.
دور مهم للشركات متعددة الجنسيات

تتميــز اإلمــارات ،باقتصــاد منفتــح علــى دول
العالــم ،مــن خــال وجــود الشــركات المتعــددة
الجنســيات ،والمقــار اإلقليميــة للشــركات العالميــة،
التــي أ َّثــرت إيجاب ـاً فــي تطــور قطاعــات مهمــة ،مثــل
الســياحة والســفر ،وهــي مســتعدة وجاهــزة لالنطــاق
إلــى المرحلــة الجديــدة بعــد احتــواء كورونــا،
للترحيــب بضيوفهــا مجــدداً خــال الفتــرة المقبلــة،
وتتمتــع بمرونــة كبيــرة قــادرة علــى إعــادة عجلــة
الحيــاة إلــى الــدوران ،فــي ظــل األرضيــة الصلبــة
التــي ش ـيَّدتها الدولــة ،والعــودة بقــوة والحفــاظ علــى
مكانتهــا المتميــزة فــي طليعــة الوجهــات الســياحية،
واالتجاهــات االقتصاديــة العالميــة.
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قمة المعرفة

تجارب العالم تتألق في دبي
ومضات  -خاص
فــي عصــر أضحــت فيــه المعرفــة بوصلــة العالــم التــي توجــه طاقاتــه نحــو خطــط التقــدم واالزدهــار،
كان ــت قم ــة المعرف ــة عالم ــة فارق ــة بي ــن المؤتم ــرات الت ــي تض ــع عل ــى أجندته ــا النه ــوض بالمجتمع ــات
نح ــو األفض ــل .ولع ــل النتائ ــج والتوصي ــات الب ّن ــاء الت ــي خرج ــت به ــا قم ــة المعرف ــة ف ــي كل دورة م ــن
دوراتهــا المنعقــدة علــى مــدى ســت ســنوات تؤكــد العالميــة التــي ســعت دبــي إليهــا بقيــادة صاحــب الســمو
الش ــيخ محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم ،نائ ــب رئي ــس الدول ــة رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء حاك ــم دب ــي ،رع ــاه اهلل.
ومــن هــذا المنطلــق تأسســت الشــراكة االســتراتيجية بيــن مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة
وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،بمــا يؤكــد مركزيــة الــدور الــذي تضطلــع بــه المؤسســة فــي تحقيــق
اســتراتيجية دبــي نحــو بلــوغ المراكــز األولــى علــى الــدوام.
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نوعـه فـي المنطقـة ،وأحـد أهـم وأبـرز التجمعـات
الدوليـة المعنيـة بتبـادل الخبـرات ونقـل المعرفـة،
حيـث يتخـذه المعنيـون والمتخصصـون وصنّـاع
القـرار مرجعـاً لوضـع الخطـط ورسـم السياسـات
المسـتقبلية .وقـد أصبحـت القمـة فـي وقـت قصيـر
منصـة عالميـة مثاليـة لمناقشـة سـبل ترسـيخ ثقافـة
بنـاء مجتمعـات واقتصـادات مسـتدامة .وتهـدف
القمـة إلـى تسـليط الضـوء علـى أهميـة دور المعرفـة
وتعزيـز البرامـج واألفـكار التـي تسـاعد علـى نشـر
الوعـي بالمعرفـة فـي أنحـاء العالـم كافـة ،حيـث
تجمـع جهـات المعرفـة العالميـة واإلقليميـة المؤثـرة
وقـادة الفكـر علـى منصـة واحـدة إلطلاق المبـادرات
والمشـاريع المتعلقـة بتحويـل مجتمعاتنـا العربيـة إلى
مجتمـع المعرفـة.

بـــان كـــي مـــون :تقـــدِّ ر األمـــم
المتحـــدة جهـــود الشـــيخ محمـــد
بـــن راشـــد فـــي دعـــم التنميـــة
المس ــتدامة والمعرف ــة والتعلي ــم

www.mbrf.ae

انطلقـت القمـة فـي أولـى دوراتهـا عـام ،2014
تحـت عنـوان «تمكيـن أجيـال الغـد» حيـث تداولـت فيهـا
علـى مـدى ثالثـة أيـام القضايـا المعرفيـة والتعليميـة
والتأهيليـة التـي تعانيهـا دول المنطقـة العربية ،وتعرّف
األسـباب التـي تُحفّـز الشـباب لإلقبـال علـى العلـوم
وإنتـاج وتوطيـن المعرفـة .ويعـد هـذا التجمـع األول من
نوعـه فـي المنطقة المختص بأمور نشـر ونقل وتوطين
المعرفـة وطـرق بنـاء مجتمـع واقتصـاد يتخـذان مـن
المعرفـة نهجـاً نحـو اسـتدامة التنميـة ورخاء الشـعوب.
وبنـاء علـى أهميـة القمـة منـذ بداياتهـا ،فإنهـا
اجتذبـت إلـى أهـم المتحدثيـن والمفكريـن وأصحـاب
اإلنجـازات علـى مسـتوى العالـم ،فـكان مـن أبـرز
المتحدثيـن فـي ذلـك الحـدث فـي نسـخته األولـى
جيمـي ويلـز ،مؤسـس ويكيبيديـا ،الـذي اسـتعرض
تجربتـه العالميـة فـي تأسـيس أضخـم موسـوعة
عرفتهـا البشـرية ،وبالتركيـز علـى ويكيبيديـا العربيـة،
أشـار ويلـز إلـى أنهـا واحـدة مـن األمـور األكثـر إثـارة
لالهتمـام فـي ويكيبيديـا ،وهي واحـدة من مجتمع كبير
يضـم  341000مـن المـواد التـي هـي أكبـر موسـوعة
فـي تاريـخ اللغـة العربيـة ،كمـا أنهـا الثانيـة عشـرة فـي
ترتيـب أكبـر عـدد من المحررين الناشـطين ،لذلك فهو

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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في األعلى:

أحمد بن محمد خالل
حضوره فعاليات قمة
المعرفة

في األسفل:

سلطت قمة المعرفة
في نسختها السادسة
الضوء على دور
المعرفة في تحقيق
أهداف التنمية
المستدامة ومواجهة
التحديات العالمية
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الطريق
إلى االبتكار

المعرفة..
الحاضر والمستقبل

مجتمـع نابـض بالحياة ،والخامس في الترتيب األفضل
بيـن اللغـات والتشـعب مـن حيـث العمـق والمضمـون.
وبمـا أنـه ال مجـال للحديـث عـن المعرفـة بمعـزل
عـن اإلنترنـت فـي عصـر البـركان التقنـي الـذي بـدأت
تباشـيره تظهـر منـذ بدايـات القـرن المنصـرم ،فإنـه ال
بـد أن يكـون محـوراً رئيسـاً مـن محـاور قمـة المعرفـة
فـي انعقادهـا األول .ففـي الوقـت الـذي يسـيطر فيـه
علـى النـاس اعتقـاد بـأن اإلنترنـت هـو وسـيلة للتواصـل
والمعرفـة ،تغيـب عنهـم جزئيـات لهـا أهميتهـا التـي قـد
يغفـل الكثيـر عنهـا لهـذا العملاق المعرفـي الـذي غـزا
كل منـزل .وبمـا أن أهـل مكـة أدرى بشـعابها ،فلا أحـد
أقـدر علـى التحـدث عـن هـذا المخـزون المعرفـي أكثـر الطريق إلى االبتكار
مـن مبتكـره ،مـن هنا كانت اسـتضافة قمـة المعرفة في
وفـي إطـار احتفـاء دولة اإلمـارات العربية المتحدة
باالبتـكار فـي عـام  ،2015انعقـدت قمـة المعرفـة فـي
دورتهـا الثانيـة تحـت شـعار « :الطريـق إلـى االبتـكار»،
حيـث ركَّـزت علـى االبتـكار فـي التعليـم وتكنولوجيـا
المعلومـات ،وتوظيـف االبتـكار فـي مجـال اإلعلام
وصناعـة األفلام؛ وناقشـت عبـر جلسـاتها أهـ َّم
تطوُّراتِهـا والتحديـات التـي تواجـه مسـيرة التنميـة،
وأسـاليب تأهيـل المجتمعـات العربيـة لتصبـح قـادر ًة
علـى نشـر مفاهيـم اإلبـداع واالبتـكار كأسـاليب حيـاة
بيـن أفرادهـا.
وبمـا أننـا نتحـدث عـن التعليم ،فإنـه ال بد أن يكون
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نسـختها األولـى للسـير تيـم بيرنـرز لـي ،مختـرع مفهوم
شـبكة اإلنترنـت ،الـذي تحـدَّ ث عـن الشـبكة العنكبوتيـة
وأثرهـا فـي الحفـاظ على الثقافـات والثقافات الفردية
لدينـا ،وتعزيزهـا .وأوضـح أن مـن أهـم إنجـازات
اإلنترنـت الحفـاظ علـى لغـات كانت مهـددة باالنقراض
بسـبب تقوقعهـا بيـن أهلهـا ،وقـد أسـهم اإلنترنـت فـي
نشـرها بيـن األمـم ،كمـا يمثِّـل لذلـك باللغـة اليونانيـة
التـي أيقظتهـا شـبكة اإلنترنـت مـن سـباتها الطويـل.
وهـذا ينـدرج علـى الكثيـر مـن اللغـات األخـرى التـي
بعـث اإلنترنـت فيهـا الحيـاة.

2017

الثورة الصناعية
الرابعة

جـوردون بـراون رئيـس وزراء المملكة المتحدة السـابق،
هـو المتحـدث األبـرز عـن هـذا العنصـر األساسـي
مـن عناصـر التنميـة المسـتدامة ،إذ يعـد مـن أبـرز
المناصريـن للتعليـم فـي العالـم ،والمناديـن بضـرورة
توفيـره لـكل النـاس ،وهـو المؤلـف لكتـاب «كل المواهب
لـكل النـاس» الـذي أشـرفت على نشـره مؤسسـة محمد
بـن راشـد آل مكتـوم للمعرفـة .أوضـح بـراون فـي
جلسـته خلال القمـة عـن أن نجـــاح أي اقتصـــاد فـــي
العالـــم بـــات يعتمـــد علـــى االبتكار ،واالبتكار يرتبـــط
بـــدوره بنجـــاح نظـــام التعليـــم واالستثمار فيـــه .فمــن
غيــر التعليــم ،لــن تتمكــن المجتمعــات من استكشــاف
قـدرات وطاقــات ومواهـب األطفـــال والعمـــل علـــى
توظيفهـــا بالطريقـــة الصحيحـــة فـــي المســـتقبل.
أمـا معالـي المهنـدس حسـين الحمـادي ،وزيـر
التربيـة والتعليـم اإلماراتـي ،فكانـت مشـاركته عنـوان:
«االبتـكار فـي التعليـم ..نظـرة مسـتقبلية» ،حيـث بيّـن
أن االبتـكار فـي التعليـم يتمثّـل فـي وضـع حلـول جديـدة
وطرحهـا لمشـكالت قائمـة ،أو لوجـود احتياجـات
تونـــي آبـــوت :تعـــد دبـــي واحـــدة
مـــن معجـــزات العالـــم الحديـــث
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الشباب ومستقبل
اقتصاد المعرفة

2019

المعرفة لتحقيق
التنمية المستدامة

تعليميـة جديـدة تُناسـب احتياجـات سـوق العمـل،
وأن دولـة اإلمـارات تتميـز بوجـود قـادة لهـم نظـرة
ثاقبـة للغـد؛ حيـث وضعـت رؤيـة واضحـة وصـوالً إلـى
العـام  ،2021ومحورهـا األساسـي االرتقـاء بالتعليـم
ومخرجاتـه ،كمـا أنـه تـم تخصيـص العـام  2015عامـاً
لالبتـكار ،وهـذه الخطـط مـن شـأنها وضـع ورسـم
مسـتقبل مشـرق لإلمارات عن طريق االرتقاء بالعملية
والمنظومـة التعليميـة كاملـة.
االبتـكار وتكنولوجيـا المعلومـات كانـت محـور
جلسـة نقاشـية شـارك فيها سـتيف وزنياك ،المؤسـس
المشـارك فـي آبـل ،وأوضـح خاللهـا أن الشــخص
المبتكــر يفكــر دائمــاً ولديــه الميــل باســتمرار إلــى

في األعلى:

قمة المعرفة في
دورتها الثانية كانت
تحت شعار الطريق
إلى االبتكار
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في األعلى:

إقبال كبير على
جلسات قمة المعرفة

التفكيــر فــي أنــه قــادر علــى عمــل األشياء علــى نحــو
أفضـل ممـا كانـت تبـدو عليـه مـن قبـل ،هـذا النـوع مـن
األشخاص فــي حالــة إبــداع مســتمر؛ وهــو مــا ينمــي
المهــارات والقــدرات العقليــة لديهــم.
المعرفة  ...الحاضر والمستقبل

في األسفل:

أصبحت قمة
المعرفة منصة
عالمية مثالية
لمناقشة سبل ترسيخ
ثقافة بناء مجتمعات
واقتصادات مستدامة
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كان شـعار قمـة المعرفـة فـي دورتهـا الثالثـة التـي
انعقـدت فـي الفتـرة مـن  5إلـى  7ديسـمبر 2016
«المعرفـة ..الحاضـر والمسـتقبل» ،حيـث زاوجـت فـي
طـرح الموضوعـات بيـن الواقـع القرائـي والتركيـز علـى
الشـباب لجهـة تمكينهـم مـن امتلاك أدوات المعرفـة،
فضلاً عـن استشـراف المسـتقبل واالسـتعداد لـه
بتحصيـن الفكـر والعقـل العربـي مـن معـاول الهـدم
والتغييـر الضـار.

ومضات  -السنة السابعة  -العددان الثالث والسبعون والرابع والسبعون

وشـهدت القمـة إطلاق مؤشـر القـراءة العربـي
ونسـخة  2016المحدثـة مـن مؤشـر المعرفـة العربـي،
وكالهما يصدر عن مشـروع المعرفة العربي بالشـراكة
بيـن مؤسسـة محمـد بـن راشـد آل مكتـوم للمعرفـة
وبرنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـي .ويعنـى مؤشـر
القـراءة العربـي بدراسـة ممارسـات القـراءة قـي جميـع
أنحـاء المنطقـة ودورهـا فـي تمكيـن األفـراد ،تحسـين
المهـارات والقـدرات ،ودعـم االبتـكار واإلبـداع.
ألقـى بـان كـي مـون ،األميـن العـام األسـبق لألمـم
المتحـدة كلمـة متلفـزة قـدَّ ر مـن خاللهـا جهـود صاحب
السـمو الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي ،رعـاه اهلل،
التـي تصـب فـي دعـم التنميـة المسـتدامة والمعرفـة
والتعليـم .كمـا أشـار إلـى أن المعرفـة خطـوة أساسـية
لالسـتعداد والتحضيـر للمسـتقبل ،خاصـة لـدى فئـة
الشـباب الراغبيـن فـي الحصـول على فرص مسـتقبلية
أفضـل ،وإيجـاد فـرص عمل مناسـبة لتوظيـف قدراتهم
فـي دعـم المعرفـة.
أما توني آبوت ،رئيس الوزراء األسـترالي األسـبق،
فقـد أبـدى إعجابـه بالنهضـة التي بلغتها دبي ،ووصفها
بأنهـا معجـزة مـن معجـزات العالـم الحديـث .كما أشـار
إلـى أن دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة تعتبـر بلـداً

ناجحـاً بـكل المعاييـر؛ حيـث تـؤدي حكومتهـا دوراً
رياديـاً لتمكيـن أفـراد المجتمـع ودعمهـم وتحقيـق
التكافـؤ بينهـم؛ للقيـام بالـدور المنـوط بهـم .ومـا
حققتـه اإلمـارات مـن تطـور ونهضـة يعـد مثـاالً يحتـذى
فـي المنطقـة فـي التعايـش واالنسـجام بيـن جميـع
األعـراق والجنسـيات .وعـن المعرفة ومدن المسـتقبل،
تحـدث سـعادة سـعادة سـعيد الطايـر ،العضـو المنتـدب
والرئيـس التنفيـذي لهيئـة كهربـاء وميـاه دبي ،حيث بيّن
أن أهـم عناصـر تطـور المـدن الذكيـة هـو التعـاون بيـن
القطاعيـن الحكومـي والخـاص لتحقيـق رؤيـة صاحـب
السـمو الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم لجعل مدينة
دبـي مدينـة ذكيـة ومسـتدامة ،وتتيـح جميـع خدماتهـا
علـى نحـو متصـل وتقنـي ،واالعتمـاد علـى االبتـكار
التكنولوجـي فـي تعزيـز تجربـة حيـاة سـعيدة ألفـراد
المجتمـع.
المعرفة ..والثورة الصناعية الرابعة

كانـت الـدورة الرابعـة من القمة تحت شـعار «الثورة
الصناعيـة الرابعـة» ،حيـث ناقشـت فـي جلسـاتها
مفصـل مفهـو َم وأهميّـ َة الثـورة الصناعيـة
َّ
وبشـكل
ٍ
الرابعـة ،وتاريـخ الثـورات الصناعيـة ودورهـا فـي تغييـر
حيـاة البشـر إلـى األفضل ،ودعم نمـو وتطور مجتمعات
المعرفـة ،مـن خلال تسـليط الضـوء علـى الثـورات
الصناعيـة األولـى والثانيـة والثالثـة ،واسـتعراض
تفاصيـل الثـورة الصناعيـة الرابعـة التـي انطلقـت فـي
مطلـع القـرن الحالـي ،والتـي يطلـق عليهـا «الثـورة
الرقميـة».
الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة

سـعت قمـة العـام  2018تحـت شـعار «الشـباب
آخيـــم شـــتاينر :التقـــدم الســـريع
فـــي التكنولوجيـــات الرئيســـة
هـــو مـــا يقـــود الثـــورة الصناعيـــة
الرابعـــة ويتحكـــم باقتصاداتنـــا
ومجتمعاتنـــا
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ومسـتقبل اقتصـاد المعرفـة» ،إلـى مواكبـة رؤيـة
اإلمـارات  ،2021لبنـاء اقتصـاد تنافسـي قائـم علـى
االسـتثمار فـي المعرفـة ،وداعـم لمفاهيـم االبتـكار
واإلبـداع ،وتوظيـف التكنولوجيـا المتقدمـة فـي تعزيـز
رفاهية ورخاء اإلنسـان ،لتأسـيس جيل متميز من روّاد
األعمـال ضمـن بيئـة أعمـال محفـزة .كمـا ركَّـزت علـى
دور الشـباب فـي صناعـة المسـتقبل للمنطقـة العربيـة
وللعالـم.
وفـي كلمتـه المتلفـزة التـي ألقاهـا علـى الجمهـور،
أوضـح آخيـم شـتاينر ،مديـر برنامـج األمـم المتحـدة
اإلنمائـي ،أن التقـدم السـريع فـي التكنولوجيـات
الرئيسـة هـو مـا يقـود الثـورة الصناعيـة الرابعـة اليـوم،
ويحـوِّل اقتصاداتنـا ومجتمعاتنـا ،واسـتغالل الفـرص
التـي قدمهـا هـذا التحـول أمـر بالـغ األهميـة.
أمـا سـمو األميـرة سـمية بنـت الحسـن ،رئيـس
الجمعيـة العلميـة الملكيـة ،فتحدثـت عـن دور
الحكومـات فـي تمكيـن الشـباب واقتصـاد المعرفـة،
وذلـك مـن خلال االسـتثمار في اإلنسـان ،والعلوم ،هذا
االسـتثمار القائـم علـى المعرفـة يحقـق عوائـد عاليـة
جـداً .وأوضحـت أن العلم مسـألة تتعـدى حدود الدول،
وأننـا فـي العالـم العربي أصبحنـا محترفين في تحقيق
التعـاون بيـن األطـراف المختلفـة.
السـير مجـدي يعقـوب ،الحاصـل علـى وسـام
االسـتحقاق البريطانـي وزمالـة كليـة الجراحيـن
الملكيـة بلنـدن ،وأحـد منشـئي مؤسسـة مجـدي
يعقـوب ألمـراض وأبحـاث القلـب ،الفائـزة بجائـزة

في األعلى:

جميع الجنسيات
حرصت على حضور
قمة المعرفة
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#استثمر-وقتك-بالمعرفة

https://mbrf.ae/ar/#knowledge-hub

في األعلى:

شعار قمة المعرفة
في دورتها الثالثة
«المعرفة ..الحاضر
والمستقبل»

محمـد بـن راشـد آل مكتـوم للمعرفـة فـي دورتهـا
لذلـك العـام ،فتحـدث فـي جلسـة حواريـة مـع
الفائزيـن أن مؤسسـة مجـدي يعقـوب تبـذل جهـوداً
حثيثـة مـن أجـل إنتـاج مزيـد من المعرفـة على أيدي
الباحثيـن والعلمـاء مـن مصـر والمنطقـة والعالـم
أجمـع ،ومـن أهـم مهـام المؤسسـة كذلـك علاج
أمـراض القلـب وتقديـم المسـاعدة إلـى المرضـى
الفقـراء والمعدميـن.
المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة

في اأسفل:

تع ّ ُد قمة المعرفة
أهم وأبرز التجمعات
الدولية المعنية
بتبادل الخبرات ونقل
المعرفة
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سـلِّطت القمـة فـي نسـختها السادسـة الضـوء علـى
دور المعرفـة فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة
ومواجهـة التحديـات العالميـة ،كالفقـر والجـوع وعـدم
المسـاواة ،إلـى جانـب التغير المناخـي وتعزيز االبتكار،
واالسـتهالك المسـتدام ،عبـر تقديـم الحلـول المناسـبة

ومضات  -السنة السابعة  -العددان الثالث والسبعون والرابع والسبعون

لحمايـة كوكـب األرض وضمـان تمتـع جميـع الشـعوب
باالزدهـار والسلام والعدالـة بحلـول عـام .2030
تحـدث فـي القمـة معالـي أوالفـور راغنـار
غريمسـون ،رئيـس شـبكة الدائـرة القطبيـة الشـمالية،
رئيـس آيسـلندا خلال الفتـرة ( ،)2016-1996مبينـاً
أن تدفئـة المـدن وتبريدهـا خلال القـرن الحـادي
والعشـرين  -حيـث سـيعيش ثلثـا سـكان العالـم فـي
المناطـق الحضريـة -ستشـكل تحديـاً بـارزاً أمامنـا
فـي مجـاالت الطَّ اقـة واالقتصـاد والبيئـة خلال العقـد
حـل ال يسـبب التلوث
القـادم ،وإذا لـم ننجـح فـي تقديـم ٍ ّ
أو انبعـاث غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون ،فلا أهميـة لمـا
ننجـزه فـي أي مجـال آخـر سـعياً فـي منـع تَ َغيُّـر المنـاخ
تحـد كبيـر.
ألنهـا لـن تؤتـي ثمارهـا ،إننـا بالفعـل أمـام ٍ ّ
أمـا مـراد وهبـة ،القائم بأعمال نائـب المدير العام
لبرنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـي والمديـر اإلقليمـي
لمكتـب الـدول العربيـة ،فذكـر فـي كلمتـه االفتتاحيـة
للقمـة أن العالـم يتَ َغيُّـر اليـوم أمـا َم أعيننـا بسـرعة
منتصـف الثـورة الصناعيـةِ
ِ
كبيـرةٍ  ،فنحـن حاليـاً فـي
الرابعـة التـي ظهـرت فيهـا تقنيـاتٌ جديـدةٌ ،عملت على
نعيـش فـي
ُ
مسـبوق ،فبتنـا
ٍ
بشـكل غيـرِ
ٍ
زعزعـةِ حياتنـا
والتقنيـات
ِ
عصـر عالمـيٍّ يتـ ُّم قياسـ ُه بالتقـدم السـريعِ ،
ٍ
واالتصـاالت العالميـةِ  ،إال أن هـذه الثـورةَ
ِ
الجديـدةِ،
تُقـدم لنـا فرصـ ًة غيـ َر مسـبوقة لتوجيـهِ االبتـكارِ نحـو
تحديـات
ٍ
االسـتدامةِ  ،وفـي الوقـت ذاتـه تقودنـا نحـ َو
والمجتمعـات.
ِ
لألعمـالِ

 3.5ماليـيـن مـادة رقميـة

إتاحة مفتوحة لـ  350ألف عنوان
حـلـول المستودعات المؤسسيـة  -حلول التحول الرقمي

تقاريـر

على اليمين:

حمدان بن محمد
وأحمد بن محمد
يكرمان رواد التحدي
 2018بحضور
جمال بن حويرب

في األعلى:

محمد بن راشد
خالل إطالقه
مشروع تحدي
األمية

مبادرة إماراتية محورها
تطوير اإلنسان العربي لمستقبل أفضل

ملتقى تحدي األمية...
مشعل نور ومعرفة
ومضات  -خاص
تحدثــت إليهــا وســائل اإلعــام وســألتها عــن إنجازاتهــا فــي محــو األميــة،
لــم تتمالــك نفســها حيــن َّ
ففاضــت عيناهــا بالبــكاء وهــي تســتذكر تلــك األيــام التــي قضتهــا مــع األشــخاص الذيــن أخــذت بأيديهــم
ونقلته ــم م ــن ظلم ــات األمي ــة إل ــى أن ــوار العل ــم وبصائ ــره الت ــي أض ــاءت له ــم حياته ــم .المفارق ــة ف ــي
ذل ــك أنَّ زه ــرة بن ــت س ــلمان العوفي ــة ،تل ــك الس ــيدة العماني ــة الت ــي ُك ِّر َم ــت ف ــي ملتق ــى تح ــدي األمي ــة
فــي نســخته األولــى ،لــم يتعـ َّـد تحصيلهــا العلمــي شــهادة الصــف الخامــس االبتدائــي ،ومــع ذلــك فإنهــا
أسس ــت مش ــروعها المجتمع ــي التعليم ــي ف ــي س ــلطنة عم ــان ،وس ـ َّـخرت َّ
كل م ــا لديه ــا م ــن أج ــل تحقي ــق
َّ
رس ــالتها المتم ِّثل ــة بخل ــق مجتم ــع متع ِّل ــم ومح ــو أمي ــة النس ــاء ف ــي جمي ــع الق ــرى العماني ــة ،حي ــث رأت
ـال م ــن األمي ــة.
ف ــي العم ــل التطوع ــي أم ـ ًـا ومس ــتقب ًال م ــن أج ــل مجتم ـ ٍـع خ ـ ٍ
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ليـس باألمـر المسـتغرب أن يكـو َن هـ ُّم الشـباب
العربـي علـى قائمـة أولويـات دولـة اإلمـارات العربيـة
المتحـدة ،فتطلعاتهـا كانـت ولـم تـزل تصبُّ فـي تمكين
العـرب واسـتعادة مجدهـم المبنـي علـى المعرفـة
والعلـم والنهضـة .ومـن هنـا كانـت دبـي مـن المـدن
السـبّاقة علـى مسـتوى العالـم فـي طـرح المبـادرات
والفعاليـات النوعيـة الداعمـة للتعليـم وبنـاء اإلنسـان،
بفضـل الرؤيـة الثاقبـة لقيادتنـا الرشـيدة التـي تولـي
التعليـم وتأهيـل األفـراد اهتمامـاً كبيـراً فـي كافـة
اسـتراتيجياتها التنمويـة التـي تجعل اإلنسـان محورها
األول .وانطالقـاً مـن االسـتثمار فـي اإلنسـان العربـي
كانـت انطالقـة مبـادرة «تحـدي األميـة» التـي أطلقهـا
صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم
نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكم دبي،
األميـــة خطـــر يهـــدد األمـــن
القوم ــي ،واألمي ــون ث ــروة ضائع ــة
يجـــب اســـتثمارها
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لتنهـض بالمسـتوى المعرفـي للطبقـة األميـة التـي
مثَّلـت نسـبتُها الكبيرةُ مشـكل ًة تعـوق التنمية واالزدهار
الـذي ترنـو إليـه ك ُّل الـدول.
كان «ملتقـى تحـدي األميـة» الـذي انطلـق برعايـة
سـموه ،وتحت توجيهات سـمو الشـيخ أحمد بن محمد
بـن راشـد آل مكتـوم ،رئيـس مجلـس دبـي لإلعلام،
رئيـس مؤسَّ سـة محمـد بـن راشـد آل مكتـوم للمعرفـة،
مؤتمـراً عالميـاً فـي قلـب دبـي ،عكفـت مـن خاللـه
المؤسَّ سـة علـى توفيـر منصـة شـاملة تجمـع الخبـراء
والمعنييـن بمجـال محـو األميـة مـن كافـة دول العالـم،
لتبـادل الخبـرات والتجـارب وتوطيـد أواصـر التعـاون
والعمـل المشـترك لتقديـم الحلـول الناجعـة للقضـاء
علـى األميـة فـي الوطـن العربـي ،وتسـليط الضوء على
تجـارب األفـراد والمؤسَّ سـات الملهمـة في مجال محو
األميـة إضافـة إلـى تكريـم أصحـاب اإلنجـازات فـي
مجـال محـو األميـة ،وتنظيـم ورش عمل لعرض أحدث
الدراسـات والتجـارب اإلقليميـة والدوليـة المرتبطـة
باألميـة ،ومحاولـة الوصـول إلـى أفضـل التجـارب
المناسـبة لخصوصيـات المنطقـة العربيـة.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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تغييـرات فـي عالـم أكثـر عـدالً وسـلمية
واسـتدامة .وهـذا يمكـن أن يعنـي ،علـى
سـبيل المثـال ،تغييـر أنمـاط التفكيـر،
واالسـتثمار األمثـل لإلمكانـات والمـوارد
الطبيعيـة ،وتطويـر روح المبـادرة
االجتماعيـة وسـبل العيـش المسـتدامة،
أو دعـم جهـود القضـاء علـى الفقـر.
أبطال التحدي ..مشاعل نور

في األعلى:

أحمد بن محمد
مكرماً رواد التحدي
 2019بحضور
جمال بن حويرب

ثروة يجب استثمارها

كان ملتقـى تحـدي األميـة ثمـرة لشـهور عديـدة
سبقته ،وجهود كبيرة للبحث عن أولئك األبطال الذين
رهنـوا أنفسـهم وطاقاتهـم في خدمة أبنـاء مجتمعاتهم
مـن الذيـن لـم تسـاعدهم ظروفهـم علـى اللحـاق بركب
العلـم فـي المـدارس النظاميـة ،والمؤسَّ سـات التـي
وضعـت علـى عاتقهـا هـ َّم محـو األميـة علـى قائمـة
أجندتهـا ،وهـي موقنـة أنَّ العلم والمعرفة هما السـبيل
الوحيـد للنهـوض بالمجتمـع والوصـول بالـدول إلـى
التنميـة والتقـدم .فاألميـة – كمـا صـرح بذلـك سـعادة
جمـال بـن حويـرب فـي لقاءاتـه وزياراتـه للمسـؤولين
العـرب  -خطـر يهـدد األمـن القومـي ،واألميـون ثـروة
ضائعـة يجـب اسـتثمارها.
معايير مبتكرة

بنـاء علـى عالميـة الرسـالة السـامية التـي تسـعى
اإلمـارات ودبـي دائمـاً إليهـا فـي كافـة مبادراتهـا
ومشـروعاتها ،فقـد جـاءت مبـادرة تحـدي األميـة
شـعلة أمـل أطلقـت مـن دبـي لتنيـر الـدرب لجميـع
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العالـم العربـي الـذي يقبـع الكثيـر مـن أفـراده تحـت
وطـأة األميـة .مـن هنـا كانـت معايير اختيار المشـاريع
المكرَّمـة تسـتند إلـى معاييـر االبتـكار فـي التعليـم مـن
أجـل التنميـة المسـتدامة التي تتطلَّب تجـاوز «التفكير
فـي العمـل كالمعتـاد» ،كمـا ينبغـي أن يبرهن المشـروع
المرشَّ ـح علـى اتّبـاع نهـج مبتكـر فـي التعليـم مـن أجـل
التنمية المسـتدامة ،سـواء أكان ذلك في الموضوعات
التـي يغطيهـا ،أو المنهجيـة التـي يسـتخدمها ،أو
طريقـة تصميـم بيئـة التعلـم .يمكـن أن يكـون الوصـول
إلـى قطاعـات خـارج التعليـم والعمـل مـع شـركاء جـدد
عالمـة علـى االبتـكار .إضافـة إلـى إحداثـه تحسـناً
كبيـراً فـي أعـداد المتعلميـن وزيادة كبيـرة في كفاءتهم
مـع السـعي المتواصـل إلـى التحسـين.
كمـا ينبغـي أن يمـارس المشـروع أو البرنامـج
التعليـم كتعليـم تحويلـي لدعـم التنميـة المسـتدامة،
مـا يـؤدي إلـى التغييـر الفـردي والمجتمعـي ،حيـث
يمكّن التعليم التحويلي المتعلمين من تغيير أنفسهم
والمجتمـع الـذي يعيشـون فيـه .ولذلـك ينبغـي أن
يتيـح المشـروع /البرنامـج للمتعلميـن إحـداث

فـي دورتـه لعـام  ،2018كـرَّم تحـدي
األميـة الـروَّاد الذيـن أسـهموا فـي
مواجهـة األميـة بمشـروعات ومبـادرات
بنّـاءة أثمـرت عـن نتائـج إيجابيـة فـي
تعزيـز دور العلـم والمعرفـة ضمـن المجتمعـات
العربيـة التـي اسـتهدفتها .وذلـك خلال فعاليـات
قمـة المعرفـة  ،2018التـي نظَّ متهـا المؤسَّ سـة تحـت
شـعار «الشـباب ..ومسـتقبل اقتصـاد المعرفـة» .وتـ َّم
تكريـم كلٍّ مـن :وزارة التربيـة والتعليـم فـي جمهوريـة
مصـر العربيـة عـن فئـة الحكومـات ،وذلـك عـن
دورهـا الرائـد فـي تحديـث وتطويـر منظومـة التعليـم
قبـل الجامعـي فـي مصـر وذلـك فـي إطـار المشـروع
القومـي للتعليـم .كمـا حصـدت منظمة األمـم المتحدة
للتربيـة والعلـوم والثقافـة «اليونسـكو» ،الجائـزة عـن
فئـة المؤسَّ سـات والمنظمـات الدوليـة ،لمـا قدمتـه من
مشـاريع نوعيـة فـي مختلـف دول العالـم للقضـاء علـى
األمية .كذلك حصلت الدكتورة الشـفاء حسـن ،مديرة
كرسـي «اليونسـكو» والمنظمـة اإلسلامية للتربيـة
والعلـوم والثقافـة «اإليسيسـكو» فـي جامعـة العلـوم
والتكنولوجيـا فـي جمهوريـة السـودان ،علـى الجائـزة
عـن فئـة األفـراد ،حيـث عملـت علـى تأسـيس مشـروع
توصيــات الملتقــى َّ
مثلــت خريطــة
تطري ــق نح ــو مح ــو األمي ــة وتعزي ــز
نش ــر المعرف ــة لتحقي ــق التنمي ــة
العربي ــة الش ــاملة
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محـو اﻷميـة العلميـة والتكنولوجية الشـامل للمرأة في
السـودان ،والـذي اسـتفادت منـه  2420امـرأة.
منصة عالمية

رأت مؤسَّ سـة محمـد بـن راشـد آل مكتـوم أنَّ
تحـدي األميـة مبـادرة رائـدة ينبغـي أن تُخَ َّصـص لهـا
قمـة مسـتقلة تناقـش مـن خاللهـا مـع المسـؤولين
والمتخصصيـن الفـرص والتحديـات التـي تواجـه
الـدول العربيـة للقضـاء علـى األميـة ،إضافـة إلـى
توفيـر منصـة شـاملة تجمـع الخبـراء والمعنييـن
بمجـال محـو األميـة مـن معظـم دول العالـم ،لتبـادل
الخبـرات والتجـارب .فـكان الملتقـى الـذي انعقـد
فـي دبـي تحـت شـعار «تحديـات وحلـول» .حيـث كُـ ِّر َم
عـن فئـة الحكومـات محافظـة الـوادي الجديـد فـي
جمهوريـة مصـر العربيـة ،والتـي بثّـت األمـل لألمييـن
ببرامـج فائقـة األثـر ،نتـج عنها انخفاض نسـبة األمية
فـي المحافظـة إلـى  ،% 2وهـي األقـل فـي جمهوريـة
مصـر العربيـة.
أمّـا عـن فئـة المؤسَّ سـاتَ ،ف ُك ِّرمَـت مؤسَّ سـة
فودافـون مصـر لتنميـة المجتمـع ،إذ عملـت علـى
تنفيـذ أعمـال وأنشـطة غطـت  100قريـة فـي
مصـر ،لتشـمل تطويـر  100مدرسـة ،وبنـاء قـدرات
 57ألـف طالـب ،وتدريـب أكثـر مـن  2500مـدرس
مـن القائميـن علـى العمليـة التعليميـة ،وتقديـم مـا

في األعلى:

جمال بن حويرب
خالل مؤتمر
صحفي لإلعالن
عن تفاصيل
ملتقى تحدي
األمية
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في األعلى:

جمال بن حويرب
يترأس اجتماع
لجنة المحكمين
الختيار رواد
التحدي 2019

يقـارب  100ألـف خدمـة طبيـة ،إضافـة إلـى محـو
أميـة  419ألـف مواطـن مصـري .وعـن فئـة األفـراد،
تـ َّم تكريـم كلٍّ مـن السـيدة العمانيـة زهـرة بنـت سـلمان
العوفيـة ،التي أسَّ سـت مشـروعها المجتمعـي التعليمي
فـي سـلطنة عمـان ،وسـخَّ رت كلَّ مـا لديهـا مـن أجـل
تحقيـق رسـالتها المتمثِّلـة بخلـق مجتمـع متعلِّـم ومحـو
أميـة النسـاء فـي جميـع القـرى العمانيـة .ومحمـود
عبـاس ،مؤسِّ ـس ومديـر جمعيـة األطفـال والفتـوّة ،مـن
فلسـطين ،الـذي حمـل علـى عاتقه ه َّم من لم تسـعفهم
ظروفهـم لتحصيـل التعليـم النظامـي ،دون النظـر
إلـى جنسـياتهم ،فـكان أن أسَّ ـس مشـروعه «مركـز
األطفـال والفتـوة عـام  ،»1996الذي يُ َع ُّد أو َل مؤسَّ سـة
اجتماعيـة فلسـطينية فـي لبنـان تقـوم علـى أسـاس
تطبيـق االتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل.
توصيات ب ّناءة

مثّـل ملتقـى تحدي األمية طاولة مسـتديرة جمعت
أصحـاب الخبـرة والمعرفـة والتجـارب الناجحـة فـي
مجـال تحـدي األمية ،على مسـتوى المنظمات الدولية
والمؤسَّ سـات الوطنيـة واألفـراد ،وهـذا مـا جعـل منـه
فرصـة لتالقـي العقـول وتبـادل األفـكار حـول مشـكلة
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األميـة .وقـد قـام المشـاركون بدراسـة الوثائـق التـي
أعدتهـا الجهـات المنظِّ مـة والمشـاركة فـي الملتقـى
وناقشـوا المداخلات المختلفـة التـي قدمهـا الخبـراء
الدوليّـون مـن اليونسـكو والخبـراء من دولـة اإلمارات.
ليخـرج الملتقـى بتوصيـات تمثـل خريطـة تطريـق نحـو
محـو األميـة فـي العالـم العربـي.
▪ ▪توفيـر الدعـم والمسـاعدة علـى الصعيديـن
الوطنـي واإلقليمـي لكسـب المزيـد مـن
التأييـد لقضيـة محـو األميـة وتعليـم الكبـار.
▪ ▪دعـم قـدرات الـدُّول فـي مجـال تبنّـي
سياسـات وتوجّ هـات وبرامـج معاصـرة فـي
تعليـم الكبـار فـي إطـار التعلُّـم مـدى الحيـاة.
▪ ▪تعزيـز اسـتفادة الـدُّول العربيـة مـن التقريـر
العالمـي عـن تعليـم الكبـار.
▪ ▪تشـجيع الـدول العربيـة علـى االسـتفادة مـن
مدخالت اسـتراتيجية اليونسـكو لمحو أمية
الشـباب والكبـار .2025-2020
▪ ▪تطويـر محتـوى إلكترونـي حـول مفاهيـم
ومضاميـن ومنهجيـة التعلـم مـدى الحيـاة.
▪ ▪اإلسـهام فـي إيجـاد فضـاءات ومنصـات
عالميـة مـن شـأنها تعزيـز تبـادل الخبـرات

والمعلومـات وربـط مـا يحـدث علـى الصعيـد
الدولـي واإلقليمـي.
▪تهيئـة السـبل أمـام الـدول العربية لالسـتفادة
القصـوى مـن مدخلات ومخرجـات المؤتمـر
العالمـي حـول تعليـم وتعلُّـم الكبـار ،الـذي
سـوف يعقـد فـي المملكـة المغربيـة .2022
▪التوصيـة بتشـديد العقوبـات علـى األسـر
التـي يتسـرَّب أطفالهـا مـن مراحـل التعليـم.
▪إنشـاء مسـارات مختلفـة للتعليـم االبتدائـي
لجـذب األطفـال المتسـربين مـن التعليـم.
▪العمـل علـى تغييـر القوانيـن المحـددة لسـن
األميـة للقضـاء عليهـا فـي مراحلهـا المبكِّـرة
فـي األعمـار الصغيـرة.
▪دعـوة المنظَّ مـة العربيـة للتربيـة والثقافـة
والعلـوم إلـى تبنِّـي تلـك التوصيـات وعرضهـا
علـى مجلـس وزراء التعليـم العـرب العتمادهـا.

تعليم مدى الحياة

ال ينفك موضوع مواجهة األمية عن مسألة
تعليم الكبار ،إذ هما وجهان لعملة واحدة ،وانطالقاً
من التحديات التي يواجهها التعلُّم المستمر للكبار
والمتمثلة في أزمات مثل الزيادة السكانية ،واالقتصاد
الجديد ،والصراعات السياسية ،إلى جانب أزمة
الالجئين ،وعدم توافر فرص متساوية في التعليم
للنساء ،وغيرها ،جعلت منه قضية محورية في ملتقى
تحدي األمية ،وقد نتج عن الجلسات المتعلقة بهذه
المسألة المهمة من مسائل مواجهة األمية توصيات
بنّاءة أكَّد المشاركون فيها ضرورة تبنيها لينعم أبناء
المجتمعات العربية بحياة ملؤها العلم والمعرفة.
الخبـــراء
جمعـــت
منصـــة
والمعنيي ــن بمج ــال مح ــو األمي ــة
لتبـــادل الخبـــرات والتجـــارب
وتوطي ــد أواص ــر التع ــاون والعم ــل
المشـــترك لتقديـــم الحلـــول
الناجعـــة للقضـــاء علـــى األميـــة
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خالصة هذه التوصيات:
▪ ▪ضـرورة أن يكـون التعلُّـم مـدى الحيـاة مطلبـاً
إلزاميـاً دوليـاً ،وأن تصـل مرحلـة التعلُّـم إلـى
القـدرة علـى الفهـم والتحليـل ونقـل المعرفـة
لآلخرين.
▪ ▪التركيـز فـي تعليـم الكبـار علـى اكتسـاب
المهـارات المهنيـة والحياتيـة والوطنيـة،
والتأكُّـد مـن مسـتوى مُقـدِّم التعليـم ،وهـو
المعلِّـم ،وتأهيلـه بشـكل جيـد.
▪ ▪االسـتفادة مـن النجاحـات المتحققـة فـي
هـذا المجـال مـن االهتمـام بالتعليـم المهنـي
وتنـوع برامـج تعليـم الكبـار ،مـع اسـتخدام
وسـائط متعـددة فـي هـذه البرامـج ،والتوجـه
نحـو التعليـم المفتـوح إطلاق مبـادرات
إبداعيـة تسـاعد علـى التعلُّـم مـدى الحيـاة،
ومـن أبرزهـا العقـد العربـي وتحـدي األميـة.
▪ ▪إنَّ ضعـف توافـر البيانـات يشـكِّل عائقـاً
رئيسـاً للتصـدي ألوجـه عـدم المسـاواة فـي
المشـاركة بتعلُّـم الكبـار وتعليمهـم ،علـى
جانـب أنَّ تمويـل تعلّـم الكبـار وتعليمهـم غيـر
وكاف.
ٍ
مالئـم
ٍ
▪ ▪ربـط المعاييـر والرؤية الفكرية لبرامج تعليم
الكبـار بآليـة تطويره وأهدفه االسـتراتيجية،
وهنـا تظهـر ضرورة ربطه برؤية استشـرافية
تهـدف لبناء مجتمع متعلم مسـتدام.
▪ ▪إنَّ تعلـم الكبـار ال يتوقَّـف علـى أساسـيات
التعليـم كالقـراءة والكتابـة ،بـل يسـتهدف
التمكيـن وتحقيـق االندمـاج االجتماعـي.
▪ ▪ضـرورة ديمومـة واسـتمرار التعليـم ،وتطويـر
المهـارات المكتسـبة ،وتبنـي المهـارات
الرقميـة والعمليـة ،وتوفيـر فـرص التوظيـف
للمتعلميـن .
▪ ▪ضــرورة توفيــر برامــج التعليــم والدعــم
والتوعيــة النفســية واالجتماعيــة لألطفــال
والكبــار فــي مناطــق النزاع المســلح ،إضافة
إلــى أهميــة قيــاس األثــر االجتماعــي لهــذه
المشــروعات.
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قائمة أعمالها لخدمة لغتنا العربية ،واستعادة بريقها
وألقها على مواقع التواصل االجتماعي ،وذلك من
منطلق أهدافها التي تسعى من خاللها إلى دعم الجهود
والطاقات المبذولة في خدمة المعرفة وفضاءاتها ،لتغدو
من المبادرات الرائدة على مواقع التواصل االجتماعي.
مطالبات مبالغ فيها!

في األعلى:

أحمد بن محمد
يطلع على مشروع
بالعربي

نجاح مبادرة «بالعربي» دفعنا للبحث
في قدرتها على اقتحام عالم التقنية

ً
لغة للبرمجة
العربية

واقع أم خيال؟

ومضات  -خاص
ـاركت بمســابقة بالعربــي ولــم يحالفنــي الفــوز ،إال أنــي لــم أحــزن ،فالمعرفــة التــي اكتســبتها أهــم مــن
«شـ ُ
الجائــزة» .هــذا هــو فحــوى مــا ع َّلــق بــه أحــد المتابعيــن إلحــدى صفحــات وســائل التواصــل االجتماعــي الخاصــة
بمبــادرة بالعربــي .وهــي تفصــح عــن مــدى مــا حققتــه تلــك المبــادرة مــن فائــدة جذبــت أبنــاء لغــة الضــاد إلــى
لغتهــم ،وأعــادت ارتباطهــم بهــا ،لتكــون بطلــة المشــهد علــى منصــات التواصــل ،تعيــد ألبنائهــا صلتهــم بهــا،
ليلتئــم الشــمل بيــن األســرة الواحــدة ،التــي تباعــد أفرادهــا عــن بعضهــم فــي زحــام اللغــات واللهجــات المتباينــة.
فكانــت بحــق بــادرة وفــاء للعربيــة التــي كانــت لغــة العلــوم ،وتر َّبعــت علــى عــرش المعرفــة قرونـ ًا مــن الزمــان الغابــر.
نبعت مبادرة بالعربي من قلوب شبابية مفعمة منهم عنها ،وغفلوا عن جمالياتها وأسرارها .فما كان
بحب لغتها ،سعت من خاللها إلى أن يكون لهذه اللغة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إال أن
الرائعة موطئ قدم عند أبنائها الذين تخلَّى الكثير تبنَّت هذه الجهود الطيبة ،ووضعت هذه المبادرة على
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هذا االنتشار والثمار التي أثمرت عنها المبادرة،
والصدى اإليجابي الكبير الذي بعثته في نفوس أبناء
لغة الضاد ،والتفاعالت التي حظيت بها في الوسط
االفتراضي ،بما احتوته من جماليات أدبية وفوائد لغوية
عكست المخزون البالغي والتعبيري الرائع ،المنثور
في كتب اللغة واألدب والنحو والمعاني ،التي زخرت
بها المكتبة العربية منذ عصور وحتى وقتنا الحالي...
كل ذلك دفعنا نحو وسائل التواصل ومنتديات الفضاء
االفتراضي ،التي طرحت سؤاالً مفاده :هل يمكن للغة
العربية أن تصبح واحدة من لغات البرمجة العالمية ،وأن
يكون لها موطئ قدم أمام الكم الهائل من هذه اللغات
التي سيطرت على علم البرمجيات؟
لم تفتأ مواقع التواصل االفتراضي تطرح هذا
السؤال بين الفينة واألخرى ،إذ إن الدعوات المتواترة
التي تحث على العودة إلى اللغة العربية واالهتمام بها،
تزايدت حتى بلغ بها المطاف أن طالت لغات البرمجة...
مطالبات أبدى الكثير من المتابعين االهتمام بها
وأيدوها ،والكثير منهم وجد أنها ال تعدو أن تكون أحالم
يقظة ومبالغات ال مكان لها في زحمة التطور الهائل
الذي وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة الحديثة .بل قال
بعضهم إنها هلوسات ال يمكن لها أنت تتحقق أبداً في
عصر االنفجار التقني والتكنولوجي المعتمد على لغات
البرمجة الحديثة.
أعـــادت «بالعربـــي» صلـــة العـــرب
ولمـــت شـــمل األســـرة
بلغتهـــم
َّ
الواحـــدة التـــي تباعـــد أفرادهـــا فـــي
زح ــام اللغ ــات واللهج ــات المتباين ــة

www.mbrf.ae

لغات برمجة محلية

في األعلى:

ال من وجود
يقول بعض المعارضين :ما الجدوى أص ً
لغة برمجة عربية؟» .فيجيبه اآلخر بأن هذا سؤال غريب،
واألغرب من ذلك أننا بدون هوية في زمن المعلوماتية؛
فلماذا يستخدم جميع الناس في العالم لغات برمجة
معروفة ونحاول نحن أن نكون مختلفين منعزلين؟ كنت
أظن أنه ال توجد لغات برمجة بأي لغة أخرى سوى
اإلنجليزية ،لكن تبين لي بعد البحث عن أن هناك لغات
برمجة صينية ،كورية ،إسبانية ،ألمانية ،روسية… فلماذا
يستطيع هؤالء جميعاً إنشاء أدوات برمجة بلغاتهم وال
نتمكن نحن من إنشاء لغة برمجة عربية؟
يرتض الكثير من روّاد التواصل االجتماعي
ِ
لم
هذه المطالبات ،إذ رأوا أنها مجرد عبارات مجردة من
مقومات النجاح ،وهي نابعة من منطلق إنشائي بحت،
أساسه تلك النداءات بعودة اللغة العربية إلى سابق
مجدها وتربعها على عرش اللغات األخرى .وحتى
اللغات التي تم العمل عليها في البرمجة كانت مجرد
تمسك بالعصبية .بينما العلم عالمي المصدر والمنبع،
وحتى عروبتنا وديننا اإلسالمي العالمي يدفعنا إلى
طلب العلم أينما كان ،والتماس المعرفة في مظانها
دون التعصب للغة .فالغاية المنشودة هي الوصول إلى
المعارف .وقد جانب الصواب من تقوقع على نفسه
ال عن لغته .وكثير من األمم بقيت
بحجة أنه ال يبتغي بدي ً
غارقة في غياهب الجهل والتخلف بسبب عدم انفتاحها
على معارف الدول المتقدمة.

جانب من فعاليات
بالعربي في دولة
الكويت

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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من جميع أنحاء المعمورة ومن ثقافات ولغات مختلفة،
ولكنهم جميعاً وجَّ هوا منتجاتهم باللغة اإلنجليزية .السبب
هو أنه لينجح أي منتج متقدم موجَّ ه إلى فئة المطوِّرين
فالنقطة األهم ليست فاعلية المنتج كما قد يعتقد البعض،
بل حجم الجمهور الذي يستخدم هذا المنتج .وبما أن
الغالبية العظمى من هذا الجمهور يتواصل عن طريق اللغة
اإلنجليزية فمن المنطقي استهدافها.
طريق طويل

في األعلى:

نبعت مبادرة
بالعربي من قلوب
شبابية مفعمة بحب
لغتها

أهمية اللغات األخرى

قد يقال :لقد نجحت مبادرة بالعربي في إعادة
اللغة العربية إلى حياتنا اليومية ،وعلى وسائل التواصل
االجتماعي ،بيد أنها ال تدعو بحال إلى مجافاة اللغات
األخرى .بل إن حركة الترجمة من اللغات األخرى إلى
اللغة العربية هي السبيل إلى أن نبدأ من حيث انتهى
اآلخرون ،ال أن نبدأ من المهد ثم نريد أن نبني بنياناً
آخر ،في الوقت أضحى التطور يحسب بالثواني ال باأليام
ال عن السنين.
فض ً
يقول المعارضون مرة أخرى :إ ّن الساحة اآلن مليئة
بلغات البرمجة ومع ذلك فاللغات المسيطرة معدودة على
األصابع .وال فائدة مرجوة من لغة برمجة عربية جديدة.
كما أ ّن تعلم لغة أخرى قوية في إنشاء تطبيقات عربية
متطورة تخدم المجتمع أكثر فائدة من عمل لغة برمجة
عربية .فيرد المؤيدون بأ ّن إنتاج لغة برمجة ستعمق معرفتنا
بالبرمجة أكثر من تعلمنا البرمجة في أي لغة .كم أ ّن الشعور
بالنقص ،سيؤدي إلى قتل األفكار قبل تطبيقها .محتجين
بمقولة أن مسافة األلف ميل تبدأ بالخطوة األولى.
تجربة لغات البرمجة العربية

يقول أحد المبرمجين المطالبين بلغة برمجة عربية:
لقد بدأ العرب في تصوّر وجود لغة برمجة منذ األيام
يــرى مبرمجــون أن الســاحة مليئــة بلغــات البرمجــة
ومـــع ذلـــك فاللغـــات المســـيطرة معـــدودة علـــى
األصابـــع وال فائـــدة مرجـــوة مـــن لغـــة برمجـــة
عربيـــة جديـــدة
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األولى لظهور الحاسب اآللي ،وبالفعل عملوا على إيجاد
بعضها ،منها غريب ( ،)1978خوارزمي ( ،)1978باسكال
العربي  ،1988ولغة زاي ( ،)1998لغة جيم (...)2001
وغيرها .كانت بعض هذه اللغات موجهة إلى نوع واحد من
الحواسيب قبل حقبة الحواسيب الشخصية لــ آي.بي.إم
 ،IBM-PC Clone .ثم تطورت لتصبح ترجمة ومحاكاة
للغات برمجة عالمية معروفة مثل باسكال Pascal
وكوبول  COBOLوبيسك  .8، BASICوأخيراً :لغة
(ألف) ،وهي لغة برمجة عربية مفتوحة المصدر عالية
المستوى من الجيل الثالث ،صممت سنة  ،2018وهي
لغة برمجة تعليمية األهداف ،حيث توفر للطلبة الناطقين
بالعربية أرضية سهلة لتعلم أسس البرمجة باللغة العربية،
كما تم تطويرها في العام .2020
أجل -يجيب مبرمج احترف أحدث اللغات البرمجية
العالمية المتطورة -لكن لغة من هذه اللغات المحلية
تُستخدَم في الصناعة البرمجية أو حتى االستخدامات
األكاديمية؟ الغالبية العظمى من لغات الحاسب التي ال
تعتمد على اللغة اإلنجليزية هي لغات محدودة الجمهور
طُ وِّرت في الغالب كمشروع هواية أو كمشروع تخرج وانتهى
استخدامها عند هذه النقطة .واللغة العربية ليست مستثناة
من هذه الظاهرة .هناك عدة لغات برمجة عربية ،وبعضها
طوَّرته شركات ضخمة مثل شركة صخر ،ولكن استخدامها
االحترافي يمكنني أن أقول إنه منعدم.
السبب ليس ضعفاً في اللغة العربية أو حتى ضعفاً من
المجتمع البرمجي العربي .السبب هو أنه ،شئنا أم أبينا،
اللغة األم لتقنية المعلومات هي اللغة اإلنجليزية .انظر إلى
مطوري اللغات وأنظمة التشغيل الناجحة وستجد أشخاصاً

في هذا المقام ،يضيء أحد المشاركين في تلك
القضية على ناحية مهمة ،يجب أن يراعيها العرب في
رحلتهم نحو التطوير ،وأن يسلكها المبرمجون العرب في
أبحاثهم البرمجية باللغة العربية ،وهي ّأل تكون إسهاماتهم
في البرمجة باللغة العربية مدفوعة من ردة فعل عاطفية
ترغب بأن يكون للغة العربية موطئ قدم في عالم اللغات
البرمجية ،دون النظر إلى السنين واألعمار التي أمضاها
مؤسسو علم البرمجة حتى وصلت لما هي عليه اآلن من
التطور واالزدهار .فلغات البرمجة الناجحة ليست وليدة
الصدفة أو التجربة المنقطعة ،اللغات الناجحة أنشأها
أصحابها لغرض معين ،وانتشرت لحاجة الناس إليها ،ومرَّت
بمراحل عدة حتى وصلت للشعبية التي هي عليها ،بعد أن
تقبلت وتضمنت تحسينات بنا ًء على حاجة مستخدميها.
هناك لغات برمجة عربية ،ولكن ما الذي تريده من تطوير
تلك اللغات؟! هل تريد تعلم كيفية تصميم لغة مثالً؟ شيء
رائع ،ولكن إذا أردت لغة تستخدم وال يستطيع المبرمجون
العيش بدونها فعليك أن تطوِّرها على مدى عشر سنين على
األقل لكي تلبي االحتياجات الرئيسة وتتالفى النواقص.
لكن الواقع ينطق بغير ذلك؛ فلغات البرمجة العربية
لألسف تنشأ لغير هدف وهو ما يجعلها غير قابلة للتطور
واالستمرار وتبقى حبيسة األدراج.
يضيف صديقنا المبرمج :أنا ال أعارض تطوير لغة
برمجة عربية؛ فتطوير أي لغة برمجة مهما كانت اللغة
البشرية التي تستند إليها؛ وهي مهارة ممتازة وخبرة من
الجميل جداً الحصول عليها؛ لكن هل سأطور هذه اللغة
باستمرار؟ في الغالب ال ،إال إذا وجد دعم كبير جداً
ومميزات متطورة وكافية تجعلني أترك اللغات األخرى التي
أعمل بها اآلن.
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غياب التمويل

كالم هذا المبرمج يلفتنا إلى ناحية بالغة األهمية،
وهي أن نجاح المبرمج العربي في إنتاج لغة برمجية عربية
ال يتعدى أن يكون محاوالت هواة أو باحثين أحبوا العربية
وحاولوا أن تجد لها مكاناً بين لغات البرمجة .إال أن مثل
هذا المشروع ،كي يحظى بالنجاح واالستمرار ال بد له من
التمويل ،والتمويل الكبير ،فنحن ال نتحدث عن منتج في
سوق بدائية ،بل هو تح ٍّد لمنافس أشبه ما يقال عنه إنه
حوت في سوق البرمجة .ومنافسته تكاد تكون مستحيلة
بالنظر إلى ما يخصص له من مليارات الدوالرات لتطويره،
فما بالك بالمبلغ الالزم لتأسيس منتج جديد؟!
في الختام ،ال بد من تقديم التقدير واالحترام لكل من
سعى إلى خدمة اللغة العربية في أي مضمار من مضامير
العلوم ،وأي باب من أبواب المعرفة ،ولكن بالمقابل على
العرب أن يعلموا أن تاريخ العلوم عند العرب أدلت للعالم
درساً مفاده أن الحكمة ضالة المؤمن ،وأن الغاية هي
الوصول إلى المعارف واستثمارها في خدمة البشرية ،وال
شك أن تحقيق هذا الهدف يحصل بأي لغة من لغات العالم.
كما أنه ال بد من السير على خطى العرب األوائل الذين
أدركوا معنى المعرفة ،وعشقوا الحقيقة ،فأكبوا على ثمار
عقول األولين في ترجمة كتبهم المصنفة بلغات مختلفة إلى
اللغة العربية ،وهذا قد يكون دافعاً للمبرمجين المحبين
للعربية أن يقتحموا هذا الباب ويبدعوا لغة برمجة عربية.
ال منافسة لغة البرمجة المتربعة على عرش
فإن كان مستحي ً
التقنية في هذه األيام ،فلتنشط حركة الترجمة إلى العربية،
إنه السبيل إلى أن نعكس إبداعات العالم أجمع بمرآة عربية
صافية تعبر عن المعارف بأبهى لغة عرفها التاريخ.

في األعلى:

نجحت مبادرة
بالعربي في إعادة
اللغة العربية إلى
حياتنا اليومية
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على اليمين:

المشروع ثمرة
شراكة بين
مؤسسة محمد بن
راشد آل مكتوم
للمعرفة وبرنامج
األمم المتحدة
اإلنمائي

في األعلى:

مؤشر المعرفة
العالمي هو
خريطة طريق
للتنمية المستدامة
للمجتمعات

مشروع المعرفة
ثمرة شراكة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
للمعرفة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
ومضات  -خاص
يهــدف مشــروع المعرفــة إلــى تعزيــز مجتمعــات وسياســات قائمــة علــى المعرفــة كوســائل تحويليــة لتحقيــق
الفعــال ورفــع مســتوى الوعــي بأهميــة المعرفــة والسياســات
التنميــة المســتدامة ،ويســهم فــي تعزيــز الحــوار ّ
القائمــة علــى المعرفــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة .كمــا يشــجع المشــروع علــى اســتخدام إنتاجــات المعرفــة،
بالتحديــد مؤشــر المعرفــة العالمــي ،كأدوات للتغييــر ،إضافــة إلــى اســتخدامها علــى نطــاق واســع فــي المناقشــات
المتعلقــة بالسياســات.
انطلقت الشراكة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مع تأسيس
مشروع المعرفة العربي في عام  .2008تستند الشراكة
إلى رؤية مشتركة قوامها تعزيز التنمية المستدامة القائمة
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على المعرفة في المنطقة العربية وخارجها.
منذ عام  ،2008انتقل المشروع من مرحلة الدراسات
النظرية الساعية إلى استقراء الوضع المعرفي ،إلى مرحلة
الرصد والتحليل الفعلي والكمي للمشهد المعرفي للدول،

ث ّم إلى استشراف مستقبل المعرفة حول العالم .وهذا ما
يتيح لمختلف المعنيين في الدوائر السياسية واألكاديمية
والبحثية والصناعية واالقتصادية بناء سياسات مدروسة
ومدعمة بالبيانات والشواهد العلمية ،وتقييم أي تقدم
أو تراجع في القطاعات السبعة التي يعتمدها مؤشر
المعرفة العالمي ،وهي :التعليم قبل الجامعي ،التعليم
التقني والتدريب المهني ،التعليم العالي ،البحث والتطوير
واالبتكار ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،االقتصاد،
والبيئات التمكينية.
في إطار هذه الشراكة ،أطلق مشروع المعرفة ثالثة
تقارير تركز على المعرفة من منظور تنموي في المنطقة
العربية .ركّزت تقارير المعرفة العربية على المساهمة في
للمعرف ــة دور األداة والوس ــيط ف ــي
الدم ــج الفع ــال م ــا بي ــن تكنولوجي ــا
المعلومـــات واالتصـــاالت والخبـــرات
والحوكمـــة ألجـــل تحقيـــق أكبـــر
قـــدر مســـتدام مـــن التنميـــة
البشـــرية.
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تأسيس مجتمع واقتصاد المعرفة في المنطقة العربية.
ونعني بمجتمع المعرفة المجتمع الذي تلعب فيه المعرفة
دور األداة والوسيط في الدمج الفعال ما بين تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت والخبرات والحوكمة ألجل تحقيق
أكبر قدر مستدام من التنمية البشرية.
أدى ذلك إلى تطوير وإصدار مؤشر المعرفة العربي
(عامي  2015و ،)2016الذي يعكس المعرفة من منظور
التنمية في المنطقة العربية ،بما يراعي خصوصيات
المنطقة العربية وسياقاتها الثقافية واحتياجاتها
وتحدياتها ،والتركيز كذلك على الدور المحوري للشباب
العربي كأحد أهم العناصر الالزمة لبناء مجتمعات .وفي
إطار الرؤية األوسع لمؤشر المعرفة العربي ،ت ّم نشر
مؤشر القراءة العربي (عام  )2016الذي يقدم تقييماً
موضوعياً لحالة القراءة في المنطقة العربية.
أدّى التأثير اإليجابي لمؤشر المعرفة العربي إلى
تطوير مؤشر المعرفة العالمي (صدر حتى اآلن أعوام
 2017و 2018و ،)2019وهو المؤشر الوحيد الذي يقيس
المعرفة على مستوى العالم كمفهوم شامل يرتبط ارتباطاً
وثيقاً بالتنمية المستدامة وبمختلف أبعاد الحياة اإلنسانية
المعاصرة ،وتكريس ذلك في سياق مقاربة مفاهيمية
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مؤشر المعرفة العالمي هو خريطة طريق للتنمية
المستدامة للمجتمعات .حيث يساعد الدول على صياغة
استراتيجيات التفكير االستباقي لدعم المعرفة وتعزيزها
باعتبارها عنصراً رئيساً في بناء اقتصاد معرفي أقوى مع
ضمان التنمية المستدامة.
يهدف مؤشر المعرفة العالمي إلى قياس المعرفة
كمفهوم شامل وثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة
اإلنسانية المعاصرة في سياق مقاربة مفاهيمية ومنهجية
متناسقة .ويضم سبعة مؤشرات قطاعية تغطي :التعليم
قبل الجامعي ،التعليم التقني والتدريب المهني ،التعليم
العالي ،البحث والتطوير واالبتكار ،تكنولوجيا المعلومات
واالتّصاالت ،واالقتصاد ،إضافة إلى البيئات التمكينية.
إ ّن هيكلية مؤشر المعرفة العالمي تعكس تعدد أبعاد
المعرفة ،وينطلق من افتراض أنه كلما تفاعلت هذه
القطاعات بعضها مع بعض ودُمجت في بلد معين ،زاد
مستوى المعرفة.

الت
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مؤشـــر المعرفـــة العالمـــي هـــو الوحيـــد الـــذي
يقيــس المعرفــة علــى مســتوى العالــم كمفهــوم
ش ــامل يرتب ــط ارتباط ــً وثيق ــً بالتنمي ــة المس ــتدامة

مؤشر المعرفة العالمي
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االق

ومنهجيّة متناسقة.
في الوقت الذي يقيس فيه مؤشر المعرفة العالمي
الوضع الحالي للمعرفة ،أتى تقرير استشراف مستقبل
المعرفة (صدر حتى اآلن عامي  2018و )2019ليتضمن
أداة جديدة لقياس المعرفة باستخدام البيانات الكبيرة،
فهم أفضل لكيفية تنقل المجتمعات
حيث يهدف إلى ٍ
الحالية وتحولها .كما ت ّم إطالق منصة المعرفة للجميع
في عام  ،2015وتطبيق الهواتف الذكية عام .2016
يُذكر أنه في أيلول/سبتمبر  ،2019وقّع برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي اتفاقية جديدة مدتها 10
سنوات ( )2030-2021مع مؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم للمعرفة في إطار مشروع المعرفة من مقر
األمم المتحدة في نيويورك ،وذلك لتعزيز قيادة الفكر
وصنع السياسات القائمة على األدلة من أجل التنمية

المستدامة في المنطقة العربية وحول العالم.

تصاد

( 131دولة عام  2017و 134دولة عام )2018

الغرض الرئيس من هذا التقرير هو مساعدة قادة
الدول على إعداد مواطنيهم للمشهد المعرفي المستقبلي
وتزويدهم بمهارات كافية .حيث يطمح إلى تشجيع
القيادة االستباقية بين جميع الدول لضمان استمرار
إعادة تحديد وتطوير مهارات القوى العاملة .إن استمرار
ال من أصحاب
ظهور التكنولوجيات الحديثة يدفع ك ً
العمل والموظفين على التكيف بشكل مستمر مع األنظمة
والعمليات الجديدة .باستخدام بيانات الوقت الحقيقي
لتقييم مجاالت المعرفة المستقبلية ،سيتمكن القادة
السياسيون وأصحاب المصلحة الداعمون من تصور
االحتياجات المستقبلية لمواطنيهم بطريقة موضوعية
وفعّالة.
لتحقيق هذه الغاية ،يقدم هذا التقرير أحدث النتائج
التي توصلت إليها سلسلة «تقارير استشراف مستقبل
المعرفة» ،التي تستخدم أداة مبتكرة الستشراف مستقبل
المعرفة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة وتقييم
الوعي بالمهارات والتكنولوجيا في  40دولة .تسمح منصة
الذكاء الرقمي بتطوير مؤشر الوعي التكنولوجي العالمي
( )GTAIومؤشر الوعي بمهارات المستقبل ( ،)FSAIأسبوع المعرفة
ضمن مشـروع المعرفة ،تقــــوم مؤسسة محمد
بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج األمم المتحدة
التعليم قبل
اإلنمائي بتنظيم «أسبوع المعرفة» كجزء من
الجامعي
سلسلة ورشات عمل وندوات لتعزيز استخدام
مؤشر المعرفة العالمي كأداة للتغيير ولنشره
على نطاق واسع في النقاشات السياسية،
حيث تستهدف ورشات العمل صانعي
السياسات وصنّاع القرار والطالب
مؤشر
والشباب واألساتذة والباحثين لدفع
المعرفة
الحوار وزيادة الوعي بأهمية المعرفة
العالمي
والسياسات القائمة على المعرفة من أجل
التنمية المستدامة ،وتهدف الورشات إلى
تعرُّف إمكانات الشباب من خالل استكشاف
أفكارهم المبتكرة لحل التحديات التنموية
يا الت
الب
وج صا
حث
نول االت
والمعرفية للوصول إلى مجتمع المعرفة وتحقيق
و
ا
ل
تك ت و
واال تط
وما
بتكار وير
التنمية المستدامة.
عل
الم
وقد حقق أسبوع المعرفة نجاحاً كبيراً ،حيث جمع
ت
يئا ية
الب
ن
ي
ك
تم
ال

يتكون المؤشر من  133متغيرًا تغطي  136دولة

استشراف مستقبل المعرفة

ويتيح ذلك للقارئ مقارنة مستويات الوعي في مختلف
البلدان وتحديد أفضل الممارسات من حيث التقدم
التكنولوجي وتنمية مهارات المستقبل .على غرار النسخة
األولى عام  ،2018كما يقيم هذا التقرير جاهزية الدول
بناء على نموذج يحتوي على نتائج مؤشر المعرفة العالمي
مع نتائج الوعي بالتكنولوجيا.
كما أوصى تقرير استشراف مستقبل المعرفة،
فإن التكنولوجيات األربع :الذكاء االصطناعي واألمن
السيبراني وسلسة الكتل والتكنولوجيا الحيوية تمثل
محاور جيدة للرهان واالستثمار مستقبالً ،حيث يمكن
استخدامها معاً لبناء حلول أسرع وأدق للتحديات البيئية
واالقتصادية واالجتماعية األكثر إلحاحاً في العالم مما
يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة
عشر التي حددتها األمم المتحدة.
يستطلع التقرير بنسخته الحالية الوضع في  40دولة،
بما في ذلك الدول الخمس األولى على مؤشر المعرفة
العالمي ،بنا ًء على بيانات وتحليالت من  150مليون
مصدر رقمي ،مستخدماً  23لغة.
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تقاريـر

ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

Printing, Publishing, and Distribution

ممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية والصحفيين هو أساس تحقيق أي تقدم.
في األعلى:
جلسات
إحدى
واإلعالميين والباحثين وممثلي القطاع الخاص وطالباً،
أسابيع المعرفة
ضمن مجموعات عمل تغطي قطاعات مؤشر المعرفة منتجات المعرفة
في األردن
العالمي :التعليم قبل الجامعي ،التعليم التقني والتدريب
أسبوع المعرفة
المهني ،التعليم العالي ،البحث والتطوير واالبتكار،
مؤشر المعرفة العالمي 2019
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،واالقتصاد .وكان أداء
استشراف مستقبل المعرفة 2019
مصر على مؤشر المعرفة العالمي لعام  2019نقطة
مؤشر المعرفة العالمي 2018
استشراف مستقبل المعرفة 2018
البداية .وبحسب ما أكده سعادة جمال بن حويرب ،المدير
المعرفة والثورة الصناعية الرابعة 2018
التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة،
مؤشر المعرفة العالمي 2017
فإن مبادرة أسبوع المعرفة تسعى من خالل شركائها
إطــاق التطبيــق المحمــول المعرفــة للجميــع
إلى إشراك الشباب في قيادة مسيرة البناء والتنمية،
وأن مؤشر المعرفة العالمي هو خريطة طريق للتنمية K n o l w e d g e 4 A l l
المستدامة للمجتمعات.
مؤشر القراءة العربي 2016
إ ّن االستثمار في المعرفة له تأثير إيجابي في
مؤشر المعرفة العربي 2016
التعليم وتطوير المهارات ،وهو أمر أساسي لضمان قدرة
إطالق بـــوابة المعرفــة للجميع Knowledge4All
الشباب على إحداث تغيير مستدام في السنوات القادمة،
مؤشر المعرفة العربي 2015
واالهتمام بالعنصر البشري في مجال العلوم والتكنولوجيا
تقريـــــر المعرفـــــــــة العربــــــي  :2014الشبــــاب
وتوطيــن المعرفــة
يتضم ــن تقري ــر استش ــراف مس ــتقبل المعرف ــة أداة
تقريــر المعرفــة العربــي  :2010-2011إعــداد
جديـــدة لقيـــاس المعرفـــة باســـتخدام البيانـــات
األجيــال الناشــئة لمجتمــع المعرفــة
الكبيـــرة لتحليـــل انتقـــال المجتمعـــات الحاليـــة
تقريــر المعرفــة العربــي  :2009نحــو تواصــل
وتحولهـــا بأفضـــل الســـبل
معــــرفي منتــج
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تعزيــز نشـر المعرفــة

إثــراء النشـاط الفكـري

نشــر ورقــي وإلكترونــي

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

https://qindeel.ae

تقاريـر

الشاشة الزرقاء تجمعهم في عالم واحد.
تقنيات معاصرة

في األعلى:

 منصور بنزايد يكرم حصة
المهيري لفوزها
بجائزة الشيخ زايد
للكتاب
 عبداهلل بنزايد يكرم إيمان
اليوسف عن
روايتها حارس
الشمس

برنامج دبي الدولي للكتابة
يؤسس عالمًا افتراضيًا يتخطى الحدود الجغرافية

التدريب عن ُبعد

قيمة إضافية لتوسيع قاعدة المعرفة
ومضات  -خاص
شَ ــكَّ َل التدريــب عــن ُبعــد إضافــة مهمــة لقطــاع التدريــب ،معتمــد ًا علــى عالــم التقنيــات الغنــي والواســع ،حيــث
يمكــن االســتفادة مــن العمليــات المرتبطــة بنقــل وتوصيــل مختلــف أنــواع المعرفــة والعلــوم إلــى المتدربيــن
فــي مختلــف أنحــاء العالــم باســتخدام تقنيــة المعلومــات الذكيــة عبــر شــبكات اإلنترنــت ،حيــث يمكــن متابعــة
المحاضــرات والــدروس وعقــد المؤتمــرات وغيرهــا مــن المشــاركة الجماعيــة دون أي معوقــات تذكــر.
في ظل اإلجراءات االحترازية التي حالت دون قدر من الوقت والجهد والمال.
التواصل المباشر بين الناس ،كان ال بد من البحث عن
وسائل تواصل غير تقليدية تقوم مقام العالم الحقيقي ،نتائج ملموسة
لكن دون ذهاب الطالب إلى مقاعدهم والموظفين إلى
وألن التدريب االفتراضي أو التدريب عن بُعد
مكاتبهم والباعة إلى مخازنهم ...كان ال بد من التوجه هو شكل حديث من أشكال التدريب ،فقد خاضت
نحو التقنيات المعاصرة للتغلب على الفيروس الذي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة هذا النوع
جعل حياة الناس جافة بسبب العزلة التي فرضتها من التحدي الرقمي وحقّقت في وقت قياسي نتائج
عليهم إجراءات المكافحة االحترازية التي تحول دون ملموسة من خالل برنامج دبي الدولي للكتابة ،تمثَّلت
انتشاره .ومن هنا سعى برنامج دبي الدولي للكتابة في مجموعة من الورش التدريبية كورشة أدب الطفل
إلى البحث عن أساليب متطورة لمتابعة حضوره والقصة القصيرة وأدب اليافعين والترجمة ،وقد أعطى
الالمع على الساحة المعرفية من خالل إطالق وُرش موضوع التدريب عن بُعد المجال للتوسع خارج الحدود
التدريب عن بُعد ،التي سرعان ما تحولت إلى ميدان وزيادة عدد الورش االفتراضية حيث يمكن للمدربين
للتنافس ومضمار للجري لتحقيق أفضل النتائج بأقل أن يكونوا في مكان والمتدربين في مكان آخر طالما أن
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لقد كسر التدريب عن بُعد حاجز الحدود الجغرافية
والزمنية التي تعوق عمليات التدريب ،ومع استخدام
آليات االتصال الحديثة والوسائط المتعددة من صوت
وصورة ،ورسومات ،وآليات بحث ،ومكتبات إلكترونية،
وكذلك بوابات اإلنترنت المتعددة ،أصبح العالم غرفة
دراسية تتوافر فيها كل مستلزمات النجاح ،وسواء كان
التدريب عن بعد أو في الفصل الدراسي ،المهم المقصود
هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة
للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة.
ومثلما لعبت التكنولوجيا الحديثة دوراً بارزاً في
تطوير األداء اإلداري والخدماتي والتقليل من تكاليف
وزمن أي خدمة ،فإن الكادر البشري الذي قام بمهمة
التدريب يعد من أكفأ الكوادر المسلحة بالعلم والمعرفة
والقدرة على استثمار الوقت لتكون كل حصة تدريبية
عالماً قائماً بذاته من المعرفة الميسرة التي تصل إلى
المستهدفين بأيسر وأسهل السبل.
نهج افتراضي مبكر

ومثلما كانت حكومة دبي سباقة في مفهوم اإلدارة
الذكية ،فإن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
واكبت تلك الفكرة ونهجت على نهجها ،وهو ما يشير
بالضرورة إلى التحول من مفهوم العمل بالطريقة
الورقية ،أو باألصح التقليدية ،إلى العمل دون ورق توفيراً
لجهد كبير وبتكلفة أقل ولتتحول إلى مؤسسة إلكترونية
تواكب الحياة العصرية وتتطلع نحو مستقبل أكثر
إشراقاً .ويعد برنامج دبي الدولي للكتابة ،الذي انطلق
في أكتوبر  2013واحداً من أهم المبادرات التي اتخذت
من الصيغة االفتراضية نهجاً للعمل ،حيث كان يتم
التدريب عن بُعد في كثير من الورش قبل جائحة كورونا،
مما دفع بالبرنامج في ظل الجائحة إلى استمراريته
بصيغة مُثلى ضمن خطة عمل تالئم التغيرات الطارئة
على أعمال التدريب ،وهو ما جعل البرنامج من أكثر
اإلسهامات اإلبداعية في إثراء الحركة الفكرية ،واألدبية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأنحاء العالم كافة،

www.mbrf.ae

بهدف تشجيع وتمكين المواهب الشابة ممن يمتلكون
موهبة الكتابة في شتى مجاالت المعرفة من العلوم،
والبحوث ،إلى األدب ،والرواية والشعر ،والوصول بهم
إلى العالمية.

في األعلى:

الكاتبة مريم
الزرعوني أثناء
تكريمها في جائزة
العويس لإلبداع

قاعدة صلبة

وقد أكّد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم للمعرفة ،سعادة جمال بن حويرب ،أن برنامج
دبي الدولي للكتابة ،قدَّ م للمشاركين قاعدة صلبة وبيئة
متكاملة لصقل ورعاية مواهبهم ونتاجاتهم األدبية،
وتقديمها للعالم ،األمر الذي يدعم المكتبة العربية
ويرتقي بالنتاج الفكري ألبناء هذه المنطقة.
ولفت جمال بن حويرب النظر إلى أن البرنامج
استطاع أن يصل بورشه التدريبية إلى مختلف الدول
العربية التي تزخر بالمواهب والمبدعين في شتى
مجاالت المعرفة وفنون األدب ،لينجح في تخريج عدد
كبير من الكتَّاب واألدباء العرب في شتى المجاالت.
أهداف مستقبلية

ونوَّه المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم للمعرفة ،بأنَّ تطوير قدرات ومواهب الشباب
العربي هو أحد أهم أهداف المؤسسة منذ انطالقها،
موضحاً أن هناك عدة عوامل أسهمت في نجاح برنامج
دبي الدولي للكتابة وتحقيق أهدافه ،وأهمها توفير نخبة
من المدربين األكفاء لتدريب المشاركين ،وتقديم برامج
تدريبية متكاملة ومكثفة لهم لتعلم أساليب ومهارات
ال عن طباعة ونشر مؤلفاتهم؛ سواء في
الكتابة ،فض ً
مكتبة دبي الرقمية أو المعارض والمكتبات حول العالم.
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ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻲ

Digital Knowledge Hub

أكثر من  3,5ماليين مادة رقمية متنوعة و 1,795,668مستخدمًا

مركز المعرفة الرقمي
نافذة ونظام متكامل إلدارة المحتوى الرقمي
ومضات  -خاص
فــي إطــار الــدور العالمــي لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة لخدمــة رواد المعرفــة فــي كافــة
المجــاالت ،اهتمــت المؤسســة بتطويــر منصــة معرفيــة متكاملــة ،بحيــث تكــون حاويــة للمحتــوى الرقمــي
الــذي يخــدم احتياجــات المهتميــن مــن الجمهــور العــام والباحثيــن والدارســين فــي كل المجــاالت المعرفيــة
بكافــة جوانبهــا وقطاعاتهــا المختلفــة .وتتميــز المنصــة بثــراء المحتــوى المعرفــي والتنــوع الشــكلي واللغــوي،
بمــا يتناســب مــع متطلبــات واحتياجــات المســتفيدين فــي القــرن والواحــد والعشــرين .وذلــك مــن خــال بنــاء
منظومــة متكاملــة وبنيــة شــاملة لعــرض ومعالجــة المحتــوى الرقمــي والمعرفــي بمــا ِّ
يمكــن المؤسســات العربيــة
مــن توطيــن تلــك األنظمــة ويعــزز مكانتهــا فــي البيئــة الرقميــة.
يهدف مركز المعرفة الرقمي إلى تطوير
منصة معرفية رائدة تجمع المحتوى المعلوماتي
الرقمي والمعرفي في إطار شامل ومتكامل ويسهم
في سد الفجوة الرقمية والمعرفية العربية ويعزز
مكانة المحتوى العربي على اإلنترنت .فهو يمثِّل
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منصة معرفية شاملة ومتكاملة للحلول والتطبيقات
والمحتوى الرقمي الذي توفِّره وتشارك في إنتاجه
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ،ويشمل:
الكتب ،والمجالت ،والفيديوهات ،والعروض،
والصور ،وكافة المواد الرقمية والمواد التدريبية

والمواد التعليمية وقصص األطفال .ويتيح المركز
إمكانية الوصول لمصادر معرفية متميزة تخدم جميع
المتخصصين في كل قطاعات العلم والمعرفة ،بما
يقدمه من محتوى رقمي عالي الجودة من حيث
الشكل والمضمون .كما تطبق المنصة أعلى المعايير
العالمية ،بحيث تكون إسهاماً من دبي في رفد
المعرفة العربية بمشروع يتيح العلوم بكافة أشكالها
وأصنافها لخدمة األمة العربية.
ال فعّاالً لبناء
ويع ُّد «مركز المعرفة الرقمي» ح ً
وتطوير مراكز المعلومات والمعرفة الرقمية في
العالم العربي ،كذلك هو أداة فعّالة يمكن تطبيقها
واستخدامها في حفظ الذاكرة الرقمية للمؤسَّ سات
العربية ،ما يسهم في سد الفجوة في الحلول
والمحتوى ،بحيث يسهل الوصول إليه
والتطبيقات التي تخدم المحتوى الرقمي العربي.
والبحث عن أي جزئية منه بأسرع وقت.
ويتم إدخال المحتوى في مستودع بيانات ومحتوى
8.8ركن خاص بالمحتوى المعرفي الذي تنتجه
شامل (أكثر من  3,5ماليين مادة رقمية متنوعة)
المؤسسة ،يتاح عبر المركز بشكل رقمي،
وتهيئته لالنشطار في محركات البحث والمواقع
وذلك بتحويل كافة إصدارات المعرفة
ومنصات التواصل االجتماعي .ويتكوَّن المركز من
الصادرة عن المؤسسة إلى شكل رقمي
منظومات العمل التالية:
يتيح كل المعلومات التي فيه عن طريق
حلول دبي الرقمية ،التي تنتجها مؤسسة
األجهزة الذكية والحواسيب ،ويضمن سهولة
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ،وتعتمد على
الوصول إلى المعلومة من أيٍّ منها ،وذلك
المعايير الدولية في بناء المستودعات الرقمية
ال من( :الكتب واإلصدارات
بما يشمل ك ً
وإدارة المحتوى المعرفي والرقمي.
الصادرة عن المؤسسة في شتى فنون
1.1المحتــــوى المعرفــــي لمبادرات مؤسســــة
المعرفة ،ملخصات تراجم الكتب العالمية
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
«كتاب في دقائق» ،مجالت «ومضات»
2.2حلول وإدارة التحول الرقمي بالمؤسسة.
و«فالشز» ،و«بيت القصيد» ،والمقاالت
3.3منصة للتدريب والتأهيل في كافة قطاعات
وتقارير المعرفة ،ومكتبة العرب ،إضافة
المعرفة.
إلى اإلصدارات المعرفية الصادرة عن
4.4اشتراكات في قواعد بيانات المحتوى
شركاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
الرقمي العربي (الكتب خاصة).
للمعرفة).
5.5المحتوى الصوتي العربي.
6.6المكتبات الرقمية المتخصصة (أكثر من 10
مكتبات نوعية).
مركز المعرفة الرقمي في أرقام:
7.7تطبيق موحد للمؤسسة يجمع كافة
1.1حل متكامل لمراكز المعلومات والمعرفة
المشروعات والمبادرات الصادرة عن
والمكتبات والمستودعات والذاكرة الرقمية
المؤسسة ،إضافة إلى أنه بمثابة مستودع
ونظم إدارة المحتوى الرقمي.
رقمي يضم كافة الحلول المعرفية
2.2عدد المواد الرقمية أكثر من  3,5ماليين
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مادة رقمية متنوعة.
3.3عدد الزوار  1,795,668زائراً.
المزايا والمكونات

1.1توفير بيئة عمل متكاملة تتسم باالستمرارية
إلتاحة الوصول إلى مصادر المعلومات
الرقمية.
2.2بناء حلول تمكن المؤسسات من تطوير
مستودعاتها وذاكرتها وفقاً لآلليات التي
تعمل من خاللها ،بحيث يمكن تطبيق
الحلول بمرونة في إطار عملها ووظائفها
وآليات تطبيقها.
3.3بناء كتلة حرجة من المواد الرقمية عالية
الجودة من المجموعات العربية واألجنبية
لخدمة أغراض الوصول إلى مصادر
المعلومات الرقمية بكافة األشكال واللغات.
4.4توفير حلول للمحتوى المعرفي لدعم بناء
مؤسسات ومجتمع المعرفة مع تعزيز
االستخدام متعدد التخصصات وإعادة
االستخدام لمصادر المعلومات الرقمية.
5.5توفير آليات للتخزين والمعالجة الرقمية
والحفظ لكافة أنواع المصادر الرقمية.
6.6تطبيق المعايير والبروتوكوالت الرسمية في
بناء مراكز المعلومات والمعرفة الرقمية
بما يُمكِّن من التعامل مع كافة واجهات
التطبيقات البرمجية(  (�Application Pro
.gramming Interfaces – API
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7.7تقديـم المشـورة والخدمـات االستشـارية
للمشاريع ،على سبيل المثال :حق المؤلف،
وتطويـر المصـادر الرقميـة ،والرقمنـة
والمسـح الضوئـي وبنـاء المسـتودعات
والمكتبـات والذاكـرة الرقميـة وتطويـر
خدمـات المعلومـات وإدارة المعرفـة
الرقمية...إلـخ.
8.8أداة إدارة كاملة للمحتوى واإلحصائيات
تمكِّن المؤسسات من الحصول على
إحصائيات دقيقة بالمحتوى المستخدم
وآليات استخدامه من جانب الباحثين.
مكونات مركز المعرفة الرقمي

ويوضح الشكل التالي البنية المعمارية للنظام من
حيث النماذج والنظم الفرعية المتاحة حالياً:
1 .1إدارة وأمن النظام:
يتم إدارة النظام من خالل لوحات تحكم
متكاملة للتحكم والفحص وتغذية الواجهات األمامية
بالمحتوى .يتم تأمين النظام من أي اختراقات من
خالل أعلى وأفضل منظومات التأمين التي توفرها
خدمات االستضافة السحابية .كما تتم إدارة كل
الصالحيات من خالل مدير النظام الذي يمنح
الصالحيات ويحددها في كل مستوى من مستويات
تقديم الخدمة.
2 .2خدمات التزويد بالمحتوى:
يتيح النظام للناشرين إمكانات إضافة المحتوى

إلى النظام الفرعي وتجهيزه للمعالجة .كما يتضمن
نظاماً فرعياً للنشر الذاتي يسمح للباحثين والمؤلفين
بعمليات األرشفة الذاتية للمحتوى .كل هذه العمليات
تتم من خالل منظومة متكاملة وفي إطار أمني يحكم
عمليات إضافة المحتوى بحيث يتم مراجعة المحتوى
قبل نشره على المنصة.
3 .3الفهرسة:
يشتمل النظام الفرعي للفهرسة على آليات
الفهرسة المقروءة آلياً بكل مقوماتها التي تتضمن
معالجة التسجيالت وفقاً ألحدث قواعد الفهرسة
(وصف المصادر وإتاحتها وقواعد الفهرسة األنجلو
أمريكية) إلى جانب المعالجة باستخدام نظم
التصنيف العالمية وتعديالتها العربية .كما يشتمل
النظام الفرعي للفهرسة آليات تهجير وتصدير
واستيراد التسجيالت الببليوغرافية على مستوى
المواد والمجموعات.
4 .4إدارة ومعالجة المحتوى:
يتيح النظام إمكانات بناء مجموعات ومكتبات
نوعية متخصصة وفقاً الحتياجات المؤسسة ،فعلى
سبيل المثال يمكن تجميع مكتبة متخصصة للصور
وأخرى للخرائط وثالثة لقصص األطفال ....الخ.
5 .5اإلتاحة والصالحيات:
يوفر النظام كل مقومات اإلتاحة (الوطنية
والمؤسسية والمكتبية من خالل تعريف برتوكوالت
اإلنترنت) .كما يتيح إمكانات الولوج بكلمات المرور
والكوبونات وأرقام تحديد الهوية لألفراد والمجموعات.
6 .6البحث والتصفح:
يشتمل النظام على إمكانات متنوعة للبحث
والتصفح تشمل البحث البسيط والمتقدم والمضاهاة
الجزئية والكاملة .كما يراعي النظام خصوصية اللغة
العربية ومعالجات الحروف العربية عند البحث ،إلى
جانب المعالجات الخاصة بالمفاهيم والمترادفات.
ويتيح النظام فلترة المواد وفقاً ألكثر من  10قواعد
للفترة تشمل المؤلفين والعناوين والموضوعات
والتواريخ ودور النشر...الخ.
7 .7خدمات المستفيدين:
يوفر النظام مجموعة متنوعة من خدمات
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منصـــة مفتوحـــة حاويـــة للمحتـــوى الرقمـــي
ونظ ــام معلوم ــات متكام ــل يس ــاعد المؤسس ــات
علـــى بنـــاء مســـتودعات ذاكرتهـــا الرقميـــة

المستفيدين من خالل صفحة خاصة بكل مستفيد
يمكن من خاللها تتبع نشاطه على النظام والتعرف
على طبيعة احتياجاته كما يستخدمها في التواصل
مع المجموعات والفئات التي يتم تشكيلها في
موضوعات أو عمليات معينة .كما يتيح النظام
للمستفيد كل الخدمات المتعلقة بالتفاعل مع المواد
الرقمية والتي تشمل التصفح والقراءة اإللكترونية
والتحميل والترشيح وبناء مكتبته الشخصية...إلخ.
8 .8الدفع والشراء
يشتمل النظام على منصة للدفع والشراء للمواد
التي ترغب المؤسسة في إتاحتها بتكلفة .وتشتمل
المنصة على أسلوبين للدفع هما :الكوبونات والدفع
من خالل الباي بال ،ويمكن تشغيل الدفع من خالل
بطاقات االئتمان عند توافر تعاقد مع أحد البنوك
التي توفر تلك النوعية من الخدمات.
9 .9التقارير والتحليالت
تتيح المنصة مجموعات متنوعة من اإلحصائيات
لكل األنشطة التي تتم على النظام والمتعلقة
بالمستفيدين المسجلين والمواد التي يتم استخدامها
بما في ذلك سجالت التحميل والتزاور والبحث وغيره
إلى جانب تحليالت جوجل بكافة أشكالها وتحليالت
داتا ستوديو وأنسبكتلت وغيرها.
آليات الدعم الفني والصيانة

تقوم شركة قنديل التعليمية بتوفير الدعم الفني
والصيانة الدورية للنظام وتحميل كل التحديثات التي
تتم على النظام من خالل مهندسيها وفرق عمل
الصيانة الدورية.
التدريب

تقوم شركة قنديل التعليمية بتدريب فرق العمل
بالمؤسسة على كل آليات العمل التي تحتاج إلى

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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تطبيقها على النظام وكل ما يرتبط باألداء االحترافي
لبناء المكتبة الرقمية .ويشمل التدريب:
 -موظفي المكتبة -اإلداريين -المستخدمينمواصفات مركز المعرفة الرقمي

1.1تسجيل الدخول بالهوية الفردية والمؤسسية.
2.2البحث والتصفح والعرض والتحميل.
3.3إحصائيات دقيقة عن معدالت االستخدام
والتفاعل مع مركز المعرفة الرقمي.
4.4المزامنة القرائية ألي كتاب يتم تحميله من
النظام.
5.5إمكانية إدخال المواد الخاصة بالمؤسسة
المشتركة وبناء مستودع رقمي شامل.

خصائص مركز المعرفة الرقمي:

يتميز مركز المعرفة الرقمية بواجهة استخدام
 Interfaceمعيارية تلتزم بمعايير بناء الواجهات
المعرفية من جانبين هما :هوية المستخدم User
 Identityوسلوك المستخدم User Experience
ومن خالل التجربة العملية لتطبيق حلول المعرفة فقد
تم ذلك بكل احترافية بما يضمن سهولة االستخدام
وسرعة األداء ودقة النتائج ،حيث يتمكن المستخدم
من تصفح محتوى المركز بالسرعة المطلوبة دون ملل
بانتظار النتائج.
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نستعرض فيما يلي خصائص المنصة بشكل
تفصيلي.
1.1إمكانية التسجيل في الموقع.
2.2إمكانية تسجيل الدخول.
3.3إمكانية تسجيل الخروج.
4.4عرض اإلحصائيات لحساب كل مستخدم
وتشمل (مركز المعرفة الرقمي ،الطلبات،
اإلعجاب،
المتابعات،
المشاركات،
التقييمات).
5.5عرض قائمة مكتبة المستخدم التي يتم
إضافتها على حسب (اسم المحتوى،
نوع المحتوى ،تاريخ الشراء ،مع إمكانية
الدخول على المحتوى مباشرة).
6.6عرض قائمة الطلبات حسب (رقم الطلب،
مجموع الطلب ،تاريخ الطلب).
7.7عرض تفاصيل طلب اإلضافة.
8.8عرض قائمة متابعات المستخدم حسب
(اسم المحتوى ،نوع المحتوى ،تاريخ
اإلضافة ،مع إمكانية الوصول إلى أي
متابعة من خالل رابط اسم المحتوى).
9.9عرض مشاركات المستخدم حسب
(اسم المحتوى ،إظهار المشاركة ،تاريخ
المشاركة ،مع إمكانية الوصول إلى
المشاركة من خالل رابط اسم المحتوى).
1010إمكانية تغيير كلمة المرور الخاصة
بالمستخدم.
1111إمكانية تحديث معلومات الحساب الخاصة
بالمستخدم.
1212سلة إضافة المحتوى.
1313إمكانية البحث في كامل المحتوى.
1414إمكانية البحث عن عنوان محتوى.
1515إمكانية البحث عن مؤلف.
1616إمكانية البحث عن موضوع.
1717إمكانيات البحث المتقدم (التي تشمل
البحث البوليني وتقييده بسنوات أو حقول
معينة).
1818مراعاة خصوصية اللغة العربية في البحث.

1919تحديد نطاق البحث حسب الموضوعات
الرئيسة.
2020تحديد نطاق البحث حسب الناشرين.
2121تحديد نطاق البحث حسب المؤلفين.
2222تحديد نطاق البحث حسب نوع الوثيقة.
2323عرض نتائج البحث.
2424إظهار عدد نتائج البحث حسب الوثيقة.
2525تظليل الكلمات المراد البحث عنها داخل
المحتوى.
2626عرض المحتوى حسب الموضوع (ديوي
عشري).
2727عرض المحتوى حسب العنوان.
2828عرض المحتوى حسب الناشر.
2929عرض المحتوى حسب المؤلف.
3030عرض المحتوى حسب طبيعة المحتوى
(كتب ،ملخصات ،مجالت ،صحف ،فيديو،
مقاالت ،تقارير ،مؤتمرات ،مخطوطات،
أطفال).
3131ترتيب عرض المحتوى (تصاعدياً ،تنازلياً).
3232عرض تفاصيل المحتوى حسب
.MARC21
3333إمكانية مشاركة المحتوى من خالل شبكات
التواصل االجتماعي.
3434إمكانية طباعة تفاصيل سجل المحتوى.
3535إمكانية تقييم المحتوى.
3636إمكانية إضافة مشاركات ومراجعات
للمحتوى.
3737عرض مشاركات ومراجعات المحتوى
للمستخدمين.
3838عرض كتب ذات صلة للمحتوى.
3939إمكانية اإلعجاب بالمحتوى.
4040إمكانية تصفح المحتوى حسب طبيعته
(مسموع ،فيديو.)ePub,PDF ،
4141ربط نتائج البحث في فهرس المحتوى
بالصفحات الداخلية للمحتوى.
4242ربط نتائج البحث في داخل المحتوى
بالصفحات الداخلية للمحتوى.
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يعـــد المركـــز نقلـــة نوعيـــة كبيـــرة فـــي مجـــال
تطويــر أنظمــة المعلومــات الرقميــة وبنــاء الحلــول
الت ــي تس ــهم ف ــي حف ــظ وإدارة وإتاح ــة المحت ــوى
الرقمـــي للمؤسســـات العربيـــة

4343إعادة تصفية نتائج البحث على حسب (نوع
الوثيقة ،المؤلفين ،الناشرين ،المواضيع)
مع إظهار عدد نتائج التصفية.
4444إظهار تفاصيل سجل المحتوى.
4545إضافة المالحظات على المحتوى.
4646إمكانية البحث في المالحظات.
4747عرض نتائج البحث في المالحظات.
4848استعراض المالحظات حسب أنماط
االقتباسات المعتمدة عالمياً.
4949إمكانية االنتقال إلى صفحة معينة من
خالل كتابة رقم الصفحة داخل المحتوى.
5050إمكانية االنتقال إلى آخر صفحة – أول
صفحة في داخل المحتوى.
5151إمكانية التحكم بقياس عرض المحتوى
(تكبير/تصغير).
5252موسوعة المعاجم (إمكانية البحث عن
جذر الكلمة ومشتقات الكلمات من خالل
أهم القواميس والمراجع اللغوية العربية).
الخالصة:

تم تطوير مركز المعرفة الرقمي ليكون منصة
مفتوحة حاوية للمحتوى الرقمي ،ونظام معلومات
ال للتهيئة من جانب المؤسسات لبناء
ال قاب ً
متكام ً
مستودعاتها ذاكرتها الرقمية .ويعد المركز حاوية
ال يخدم
للمحتوى الرقمي ومستودع بيانات متكام ً
الباحثين في كل قطاعات المعرفة ويدعم التعليم
والبحث العلمي بما يحتويه من محتوى متنوع وموثق.
كما يعد نقلة نوعية كبيرة في مجال تطوير أنظمة
المعلومات الرقمية وبناء الحلول التي تسهم في
حفظ وإدارة وإتاحة المحتوى الرقمي للمؤسسات
العربية بكافة أشكاله وأنواعه ولغاته.
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تقاريـر

تصنيف القراءات (عربي  -إنجليزي)

قراءات
معرفية

كتب
أدبية

تنمية
بشرية

على اليسار:

من جلسات
استراحة معرفة
استراحة مدير

خلقت كيانًا معرفيًا متكام ً
ال بين أعضائها
وع َّززت مبدأ المعرفة الشمولية للفرد

استراحة معرفة
مبادرة ترتقي بذائقة القارئ العربي
ومضات  -خاص
كانــت المعرفــة ومازالــت هــي الملهــم األساســي للبشــر فــي البحــث واالرتقــاء ،وواكــب البحــث عنهــا مســيرة
التحضر والرقي ،وامتازت حكومة دولة اإلمارات الرشــيدة بإضفاء أهمية خاصة للبحث والمعرفة ،فخصصت
لهــا المؤسســات والدوائــر المعنيــة برفــع الكفــاءة المعرفيــة فــي المؤسســات الحكوميــة ،لتشــمل أكبــر عــدد ممكــن
مــن المؤهليــن معرفيـ ًا وفكريـ ًا لتجســيد فكــر الدولــة للوصــول باإلنســان إلــى األفضــل.
ورش
عمل
محاضرات

تأهيل الجميع
معرفيًا
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مبادرات
معرفية

رحالت
المعرفة

استراحة
سيدات
(المجموعة
القرائية)
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مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
رسَّ خت مبادئ هامة ومبادرات استثنائية للنهوض
بالفرد والمجتمع معرفياً ،ومن تلك المبادرات مبادرة
ال
استراحة معرفة ،التي خلقت كياناً معرفياً متكام ً
بين أعضائها من ناحية المحتوى الشمولي الذي
تقدمه ،حيث قدمت للقارئ مجموعات مختلفة
من الكتب والمحاضرات التي تعزز مبدأ المعرفة
الشمولية للفرد.

قراءات
تاريخية

قراءات
علمية

الكشوف
الجغرافية
وأدب الرحالت

التنمية
األسرية

لجاهزيتها الرقمية ،حيث كان العديد من جلساتها
نقل المعرفة
تعد مبادرة استراحة معرفة المبادرة المجتمعية يدار عن بعد؛ فقد نظمت خالل فترة الحجر الصحي
األبرز ،حيث تبنت عدداً من المبادرات التي أسهمت في والتباعد االجتماعي  33فعالية عن بعد واستضافت
نقل المعارف للمجتمع من أبرزها استراحة سيدات حيث في لقاءات مباشرة ثمانية مؤثرين من كتّاب وإعالميين.
أسهمت هذه المبادرة في نشر ثقافة القراءة في المجتمع
داخل وخارج اإلمارات ،كما عملت على نقل المعرفة ،حيث نشر ثقافة القراءة
نظمت العشرات من الجلسات المعرفية لمتخصصين من
من المبادئ الهامة التي تسعى إليها استراحة معرفة
شتى التخصصات مع أعضاء استراحة معرفة.
ترسيخ ثقافة القراءة ،وتشجيع األفراد على قراءة أنماط
مختلفة من الكتب لالستزادة من المعارف المختلفة ،لذا
كما تعد المبادرة األكثر شمولية حيث تتعدد فعالياتها تم وضع خطة قرائية لمبادة استراحة سيدات التابعة
وارتباطها بجميع مبادرات المؤسسة المختلفة ،حيث الستراحة معرفة ،وهي المبادرة المختصة بالترويج
تعاونت مع بيت الشعر لتنظيم جلسات شعرية ،كما للقراءة كنمط حياة ضمن مجموعات ممتدة في دولة
ناقشت إصدارات برنامج دبي الدولي للكتابة ،ونظمت اإلمارات وخارجها بحيث تنظم جلسات مناقشة لكتب
جلسة خاصة مع خريجي البرنامج ،إلى جانب الجلسات مختارة بالعربية واإلنجليزية في مجموعاتها المختلفة.
النقاشية المتعددة التي تناولت فيها إصدارات قنديل
للطباعة والنشر.

المجموعات القرائية الستراحة معرفة

استراحة معرفة وكوفيد 19

منذ إطالق استراحة معرفة ومبادراتها ،تم تبني
رسالة نقل المعرفة ،بحيث يكون دور استراحة معرفة
استراحة فكرية لزيادة إنتاجية الفرد ورفع معدل
اإليجابية والسعادة لدية ،لذا كانت استراحة معرفة
استراحة مستدامة ،تؤمن ألعضائها ذلك الوقت
المستقطع لالنخراط في العلم والمعرفة بما يثري يومه
الحافل ويزيد إيجابيته ،وحين ألمت الجائحة لم تتوقف
فعاليات استراحة معرفة بل واكبت التحول الرقمي
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪دبي
▪أبوظبي
▪الشارقة وعجمان
▪رأس الخيمة
▪الفجيرة
▪العين
▪استراحة الكاتبات
▪استراحة الكاتبات المتخصصة

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪األردن
▪المجموعة الدولية
▪اللغة اإلنجليزية أبوظبي
▪اللغة اإلنجليزية دبي
▪استراحة اليافعات العين
▪استراحة اليافعات دبي
▪استراحة الزهرات
▪استراحة كتاب
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صحة

أمــام طوفــان مــن الحقائــق واألقاويــل حــول فيــروس كورونــا المســتجد،
يش ــعر الن ــاس باإلجه ــاد وع ــدم الق ــدرة عل ــى اتخ ــاذ ق ــرارات س ــليمة تتعل ــق
بالصحــة .يناقــش خبيــر العلــوم الصحيــة ناكايامــا كازوهيــرو فــي التقريــر
التالــي الحاجــة إلــى زيــادة محــو األميــة الصحيــة فــي اليابــان.

خالل الجائحة..

محو األمية الصحية
على المحك في

شـرب المـاء السـاخن أمـر مهـم؛ ألن فيـروس كورونـا
المسـتجد ضعيـف تجـاه الحـرارة» و«دواء الكامبـو (دواء
مبنـي علـى الطـب الصينـي القديـم) لـه فاعليـة للوقايـة»
و«تنـاول الناتـو أو الزبـادي يزيـد مـن المناعـة» .حتـى
إنتـاج األقنعـة لـم يسـلم مـن ذلـك وقيـل :إن «وزارة الصحـة
والعمـل والرعايـة االجتماعيـة تقـوم بإنتـاج كمامـات عليهـا
علـم اليابـان لتعويـض النقـص فـي الكمامـات» .هنـاك
العديـد مـن المعلومـات علـى اإلنترنـت ووسـائل التواصـل

اليابان
66
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صحة

هـل هنـاك قصـور في الوعـي الصحي لدى
اليابانيين؟

االجتماعـي ليـس لهـا أي أسـاس علمي ،تضـم التدابير
الوقائيـة غيـر العلميـة وأخبـاراً مُفبركـة.
تنتشـر الشـائعات حتـى فـي خـارج اليابـان مـع
انتشـار العـدوى ،وهنـاك حاجـة إلـى تعزيـز نقـل
المعلومـات والمهـارات الصحيحـة لتحديـد موثوقيـة
المعلومـات .يشـير البروفيسـور ناكايامـا كازوهيـرو
قائلاً « :فـي اليابـان ،علـى وجـه الخصـوص ،وقبـل
انـدالع فيـروس كورونـا المسـتجد ،ال توجد مؤسسـة
تعـادل المركـز األمريكـي لمكافحـة األمـراض
والوقايـة منهـا ( ،)CDCوليـس هنـاك مؤسسـات
عامـة كافيـة لتوفيـر معلومـات صحيـة سـهلة الفهـم

على اليسار:

البروفيسور ناكاياما
كازوهيرو
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للجمهـور .وكان يقـال مـن الصعـب الحصـول علـى
معلومـات طبيـة صحيـة».
«منـذ اإلعلان عـن أول حالـة إصابـة فـي اليابـان
يـوم  16ينايـر ،وأنـا أسـتغرب مـن اتجاهـات اإلعلان
لبـث المعلومـات .وهنـا أتقـدم بالتقديـر لـوزارة الصحـة
والعمـل والشـؤون االجتماعيـة التـي قدمـت فـي مرحلـة
مبكـرة نسـبياً معلومـات يمكـن اسـتخدامها عمليـاً علـى
تويتـر ،مثـل غسـل اليديـن بشـكل متكـرر وغيرهـا مـن
المعلومـات .ومـن ناحيـة أخـرى ،تم اإلعلان فقط على
نطـاق واسـع عـن عـدد الحـاالت المصابـة المتزايـد
وعـدد الوفيـات .فالمعلومـات تبـث مـن أجـل صنـع
القـرار ،ويمكنهـا أن تقلـل مـن المخاطـر إذا كان مـن
الممكـن التصـرف معهـا ،ولكـن مـن الممكـن أن تكـون
سـبباً للضغـط النفسـي فقـط إذا لـم يتـم التصـرف
معهـا .وعلـى نفـس المنـوال ،فإنـه بمجـرد اإلعلام عـن
نفـاد ورق المراحيـض ،يشـعر المسـتهلك أنـه بحاجـة
إلـى الشـراء وإال ،...واعتقـدت أنـه بالنسـبة لفيـروس
كورونـا المسـتجد ،هنـاك بعـض األشـخاص الذيـن
تعافـوا منـه وخرجـوا مـن المستشـفى ،لذلـك مـن
المهـم أال يتـم اإلعلان عـن عـدد اإلصابـات والوفيـات
فحسـب ،بـل يجـب بـث معلومـات أعـداد المتعافيـن منه
بالتـوازي مـع بـث معلومـات غيـر متحيـزة .هـذا إضافـة
إلـى ضـرورة اسـتخدام كلمـات سـهلة وبسـيطة بـدالً من
المصطلحـات المتخصصـة».

مـن أجـل الحكم والتصرف دون انصياع للمعلومات
المتحيزة والشـائعات ،يجب عليك بانتظام رفع «الوعي
الصحـي أو اإللمـام باألمـور الصحيـة» .وهنـا السـؤال:
هـل الوعـي الصحـي أو اإللمـام باألمـور الصحيـة فـي
اليابـان أعلـى أم أقـل مـن البلـدان األخـرى؟ فـي عـام
 ،2014أجـرى ناكايامـا دراسـة مقارنـة مـع اليابـان
مسـتخدماً مقياسـاً للوعـي الصحـي لعامـة النـاس تـم
تطويـره فـي أوروبـا .فـي هـذه الدراسـة ،تـم قيـاس
القـدرات األربـع ،وهـي« :الحصـول علـى المعلومـات
الصحيـة» و«الفهـم» و«التقييـم» و«االسـتخدام» بثالثـة
مجـاالت وهـي« :الرعايـة الصحيـة» ،و«الوقايـة مـن
المـرض» ،و«تعزيـز الصحـة» .أجـرى ناكايامـا هـذه
الدراسـة االسـتبيانية علـى  1054شـخصاً يابانيـاً
تتـراوح أعمارهـم بيـن  20و 69عامـاً باسـتخدام 47
سـؤاالً ،وقارنهـا بنتائـج دراسـة اسـتبيانية لــ 8دول
أوروبيـة ،منهـا ألمانيـا وهولنـدا وإسـبانيا.
علـى سـبيل المثـال ،عندمـا يتعلـق األمـر بالحصـول
علـى معلومـات الرعايـة الصحيـة ،فـإن اإلجابـة عـن
السـؤال« :العثـور علـى معلومـات حـول علاج المـرض
الـذي تبحـث عنـه» تكـون اإلجابـة عنـه بالخيـارات
«سـهل جـداً» و«سـهل إلـى حـد مـا» و«صعـب إلـى حـد
مـا» و«صعـب جـداً» .وكانـت نتيجـة الدراسـة أن نسـبة
اليابانييـن الذيـن أجابـوا بــ «صعـب» («صعـب إلـى حـد
مـا» « +صعـب جـداً») أعلـى مـن متوسـط معـدل نسـبة
الثمانـي دول أوروبيـة فـي جميـع البنـود .والجديـر
بالذكـر أن نسـبة مـن أجـاب بــ «نعـم» مـن اليابانييـن
عـن سـؤال صعوبـة الحكـم علـى مصداقيـة المعلومـات
حـول المـرض التـي يتـم الحصـول عليهـا مـن اإلنترنـت
ووسـائل اإلعلام األخـرى ،كانـت نسـبة مـن أجـاب
من أجل تحسين الوعي الصحي،
يتطلب الوضع تثقيف ًا صحي ًا منذ
الطفولة وضرورة تعلم كيفية
تحديد أسلوب حياتك وصحتك
بناء على قيمك الخاصة بك
ً
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 %73.2مقابـل المتوسـط األوروبـي البالـغ .%49.7
بالطبـع ،إنهـا دراسـة تـم إجراؤهـا فـي وقـت
السِّ ـلم ،لذلـك إذا تـم إجـراء دراسـة فـي أوروبـا فـي
ظـل «الجائحـة» الحاليـة التـي تمـر بهـا اآلن ،فقـد
تختلـف النتائـج .ولكـن ،علـى مـا يبـدو ،فـإن العديـد
مـن اليابانييـن ممـن يعتمـدون علـى المعلومـات عبـر
اإلنترنـت بشـكل يومـي ،يميلـون إلـى االعتقـاد بـأن
الحكـم علـى مصداقيتهـا أمـر صعـب.
وينصحنـا البروفيسـور ناكايامـا بخمـس نقـاط
لتحديـد مـا إذا كانـت المعلومـات التـي تـم جمعهـا
موثوقـاً بهـا أم ال:
1.1مَـ ْن كاتـب هـذه المعلومـات؟ (هـل هـو خبيـر
موثـوق بـه؟ يرجـى االنتبـاه إلـى المعلومـات
المجهولـة علـى اإلنترنـت)
2.2هـل قارنتهـا بمعلومـات أخـرى؟ (قـد تكـون
المعلومـات مختلفـة)
3.3هـل هـي علـى أسـاس علمـي؟ (قـد يكـون رأيـاً
أو انطباعـاً شـخصياً)
4.4ما الهدف وراء كتابته؟ (ربما مجرد دعاية)
5.5متـى كُتبـت هـذه المعلومـات؟ (قـد ال تكـون
أحـدث المعلومـات)
مـع األسـف تنتشـر األخطـاء والشـائعات بسـرعة
مـن خلال مشـاركة المعلومـات علـى وسـائل التواصـل
االجتماعـي وغيرهـا دون تأكـد .علـى الرغـم مـن أن
إرفـاق رابـط مصـدر المعلومـات كأسـاس للمعلومـات
يعـد ميـزة ،إال أنـك ال تجـد أي رابـط ،أو حتـى لـو كان
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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هنـاك رابـط ،إال أنـه يتـم نشـره دون االلتفـات إليـه.
عدم وجود موقع عام موثوق به

يشـير البروفيسـور ناكايامـا إلـى أنـه ال يوجـد
خبيـر إعلام صحـي فـي اليابـان يمكنـه بسـهولة نشـر
المعلومـات الطبيـة والصحيـة للجمهـور .فيقـول:
«هنـاك أبحـاث دوليـة حـول كيفيـة توصيـل المعلومـات
الصحيـة .علـى سـبيل المثـال ،تقـوم الواليـات المتحدة
بتدريـب خبيـر اإلعلام الصحـي فـي المجـال الطبـي
بشـكل منهجـي .ولكـن ،ال يوجـد مثـل هـذا النظـام
التربـوي فـي اليابـان .وأيضـاً بالنسـبة لفيـروس كورونا
الجديـد ،نظـراً لعـدم وجـود خبيـر إعلام صحـي
يمكنـه أن يكـون همـزة الوصـل بيـن المتخصصيـن فـي
األمـراض المعديـة والمواطنيـن ،وعليـه ال يتـم نقـل
المعلومـات بشـكل سـهل الفهـم».
هنـاك أيضـاً نقـص فـي المواقـع اإللكترونيـة
الشـاملة التـي توفـر معلومـات صحيـة سـهلة الفهـم،
ويمكـن االعتمـاد عليهـا للمواطنيـن .علـى سـبيل
المثـال ،أطلقـت المكتبـة الوطنية للطب ( ،)NLMوهي
مؤسسـة تابعـة للمعهـد الوطنـي األمريكـي للصحـة،
موقـع ( ،)Medline Plusالـذي يوفـر معلومـات
شـاملة ويوجـد فيـه قسـم للموسـوعة الطبيـة التـي
توفـر تفسـيرات سـهلة الفهـم مرتبـة أبجديـاً ..ولديهـا
روابـط مـع الـوكاالت الوطنيـة والجمعيـات العلميـة
الكبيـرة مثـل مركـز مكافحـة األمـراض والوقايـة منهـا
واإلدارة األمريكيـة للغـذاء والـدواء ( )FDAكمصـادر
للمعلومـات .فـإذا كنـت تريـد المزيـد مـن المعلومـات
المتخصصـة ،يمكنـك البحـث عـن مقـاالت مـن جميـع
أنحـاء العالـم مجانـاً علـى موقـع (المكتبـة الوطنيـة
للطـب) المُـدار باسـم (( )PubMedالعديـد مـن
المقـاالت اليابانيـة غيـر قابلـة للبحـث) .فلا يوجـد
موقـع فـي اليابـان يمكنـك مـن خاللـه البحـث مجانـاً
بنـــاء علـــى قناعاتـــه
إن اتخـــاذ كل شـــخص قـــراره
ً
الشـــخصية ،بعـــد أن يحصـــل علـــى المعلومـــات
ومش ــاركته ه ــذه العملي ــة بش ــكل مرئ ــي ،لي ــس
وعيـــ ًا صحيـــ ًا فقـــط ،بـــل هـــو الشـــكل األمثـــل
للمجتمـــع الديمقراطـــي
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عـن علـوم الصحـة واألبحـاث الطبيـة.
اآلن ،يركِّـز موقـع منظمـة الصحـة العالميـة علـى
نشـر المعلومـات حـول فيـروس كورونـا الجديـد .ولكـن،
ال يوجـد قسـم يابانـي لعـدم دخـول اللغـة اليابانيـة فـي
اللغـات الرسـمية السـت لألمـم المتحـدة .ففـي ظـل
هـذه الظـروف ،هنـاك حركـة فـي اليابـان حيـث يقـوم
الخبـراء ببـث المعلومـات بلغـة سـهلة الفهـم بشـكل عـام
علـى «مسـؤوليتهم الشـخصية» .فـي  16مـارس ،أنشـأ
البروفيسـور يامانـاكا شـينيا مـن جامعـة كيوتـو موقعـاً
علـى اإلنترنـت يبـث فيـه معلومـات حـول فيـروس كورونا
الجديـد ،قائلاً إنـه يفعل ذلك على مسـؤوليته الخاصة،
وليـس لمعهـد أبحـاث الخاليـا الجذعيـة المسـتحثة
متعـددة القـدرات بجامعـة كيوتـو عالقـة بذلـك .يشـرح
الموقـع خصائـص الفيـروس بطريقـة سـهلة الفهـم،
كمـا يضـم روابـط للمقـاالت والبيانـات والتقاريـر
السـابقة ذات الصلـة .إضافـة إلـى ذلـك ،يقـوم الموقـع
بتعريـف وتصنيـف المعلومـات ذات الصلة حسـب درجة
مصداقيتهـا فـي تلـك المرحلـة بكلمـات مثـل« :معلومات
تتطلـب جمـع أدلـة عليهـا فـوراً مـن أجـل التدابيـر
المسـتقبلية»« ،معلومـات لهـا أدلـة ،ومـن المحتمـل
جـداً أن تكـون صحيحـة»« ،معلومـات يمكـن أن تكـون
صحيحـة ،ولكـن هنـاك حاجـة إلـى مزيـد مـن األدلـة»،
«قـد تكـون صحيحـة ولكـن ليـس هنـاك أدلـة كافيـة»،
«تفتقـر إلـى األدلـة» ،وغيرهـا .يقـول ناكايامـا« :إن
نشـر الكثيـر مـن المتخصصيـن لمعلومـات تسـتند إلـى
اسـتيائهم مـن الوضـع الحالـي أمر ال يقـدَّ ر بثمن ،ولكني
أريدهـم أن يقولـوا إن اسـتمرار هـذا الوضـع مشـكلة».
مهارة اتخاذ القرار

الوعـي الصحـي العالـي يعنـي أنه يمكنـك الحصول
علـى المعلومـات الصحيحـة واتخـاذ قـرارات فـي
النهايـة بشـأن صحتـك« .يميـل اليابانيـون إلـى البحـث
عـن اإلجابـات التـي يريدونهـا فقـط .فـإذا لـم يكـن
لديـك القـدرة علـى التفكيـر ومقارنـة البدائـل ،فلـن
تسـتطيع االختيـار مهمـا كان قـدر المعلومـات الصحيـة
التـي لديـك .فعـدم القـدرة علـى اتخـاذ القـرار يعنـي أن
فكـرك غيـر واضـح ،وأنـه مـن الصعـب خلـق طريقـة
حيـاة تمثِّلـك .ومـن أجـل تحسـين الوعـي الصحـي،

يتطلَّـب الوضـع تثقيفـاً صحيـاً منـذ الطفولـة وضـرورة
تعلـم كيفيـة تحديـد أسـلوب حياتـك وصحتـك بنـا ًء على
قيمـك الخاصـة بـك».
يقـول ناكايامـا« :فـي الممارسـة الطبيـة ،يعـد دعـم
اتخـاذ قـرارات المرضـى أمـراً ضروريـاً ،ولكنـه ال يتـم
كاف في الوقت الحالي« .في اليابان ،كان هناك
بشكل ٍ
ميـل قـوي لتـرك الحكـم المهني لألطباء .وحتى األطباء
أنفسـهم كانـوا يعتقـدون أنهـم مـن لديهـم القـرار .فـي
األصـل ،الرعايـة الطبيـة مـن المفروض أن تتمركز على
المريـض ،أي إنهـا تمكِّـن المريـض مـن اتخـاذ قـرارات
مناسـبة لقناعاتـه نفسـه بنـاء على معلومـات .لذلك فإن
ثمـة ضـرورة لتوفيـر خيـارات لمسـاعدة المريـض علـى
اتخـاذ قـرارات بشـأن العلاج ،وشـرح المزايـا والعيـوب
لـكل منهـا بطريقـة محايـدة .وإذا كان شـرح الطبيـب
صعبـاً ،ولـم يفهـم المريض ،فيجب أن يكون الممرضون
قادريـن علـى المسـاعدة .أعتقـد أن الممرضيـن فـي
الوقـت الحالـي مـا زالـوا يتعلَّمون مهـارات دعم القرار».
فـي أوروبـا والواليـات المتحـدة ،تـم إنشـاء وسـائل
مسـاعدة علـى اتخـاذ القـرارات لدعـم المرضـى بنـا ًء
علـى معاييـر دوليـة .يقـوم البروفيسـور ناكايامـا بتطوير
شـيء يمكـن اسـتخدامه فـي اليابـان مـن خلال العديـد
مـن الدراسـات المشـتركة .علـى سـبيل المثـال ،إذا كان
عليـك اتخـاذ قـرار صعـب حقـاً ،مثـل الحفـاظ علـى
الثـدي أو اسـتئصاله فـي جراحـة سـرطان الثـدي ،فإنـه
www.mbrf.ae

يتـم تحديـد مزايـا وعيـوب كل خيـار (حسـب األولويـة).
فجعـل عمليـة صنـع القـرار مرئيـة يسـاعد المريـض
علـى اتخـاذ القـرار الـذي يقتنـع بـه.
يقـول ناكايامـا« :إن اتخـاذ كل شـخص قـراره
بنـا ًء علـى قناعاتـه الشـخصية ،بعـد أن يحصـل علـى
المعلومـات ومشـاركته هـذه العمليـة بشـكل مرئي ،ليس
وعيـاً صحيـاً فقـط ،بـل هـو الشـكل األمثـل للمجتمـع
الديمقراطـي».
ويضيـف« :اآلن ،نحـن فـي حالـة غيـر طبيعيـة
بسـبب انتشـار فيـروس كورونـا الجديـد ،ولكـن لدينـا
تاريـخ طويـل مـع األمـراض المعديـة المختلفـة ،ونعيـش
فـي عصـر األمـراض المزمنـة .فـإذا تمـت المشـاركة
فـي اتخـاذ القـرار علـى المـدى الطويـل بشـكل مرئـي
لآلخريـن فسيسـتفيد المجتمـع .وسـيبدأ العديـد مـن
المرضـى فـي كتابـة ذلـك فـي مدوناتهـم ،ألنهـم يريدون
مشـاركة ومسـاعدة مـن لديهـم نفـس المشـكلة ،مـن
خلال مشـاركة سـجالتهم علـى نطـاق واسـع .فوسـائل
التواصـل االجتماعـي فـي األصـل أداة لمشـاركة
المعلومـات بهـدف مسـاعدة بعضنـا بعضـاً .ويجب على
كل مرسـلي ومتلقـي المعلومـات أن يتغيـروا سـاعين
نحـو مشـاركة المعلومـات لعـرض الخيـارات واتخـاذ
القـرارات المبنيـة علـى قيـم المـرء ،وليـس إلعطـاء
إجابـات».
المصدرhttps://www.nippon.com :
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أثبتت التجارب أن المعلومات والعواطف
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إذاً مـا هـو البالسـيبو؟ البالسـيبو هـو العلاج
بأدويـة ال تحتـوي علـى مادة فعالـة ،وإنما تعتمد على
المعلومـات الوهميـة والقـدرة علـى إقنـاع المريـض
بهـا .علـى سـبيل المثـال ،إذا قدَّ مـت لمريـض يعانـي
مـن الصـداع النصفـي حبـوب بالسـيبو ،وهـي فـي
األصـل عبـارة عـن قطعـة سـكَّر مُغلَّفـة تأخـذ شـكل
وطعـم الحبـوب الدوائيـة وال تحتـوي علـى مـادة
فعّالـة ،وأقنعـت المريـض أن هـذه الحبـوب تحتـوي
علـى مـادة فعّالـة قويـة لمعالجـة آالم الصـداع ،هنـا
يسـتقبل العقـل هـذه المعلومـات الوهميـة ويحوِّلهـا
إلشـارات يبُثهـا علـى هيئـة أوامـر عـن طريـق الحبـل
الشـوكي لجميـع أجهـزة الجسـم ،وتحديـداً المنطقـة
المـراد عالجهـا ،وكأنـه يُهيئهـا للترحيب بهـذا العقار
وُيخبرها بقدوم المسـاعدة ،ومن ثم يشـعر المريض
بتحسـن .وهـل هـذا صحيح؟ نعم هـذا صحيح؛ حيث

د .عمرو حسن فتوح *
ســمعنا مــن قبــل عــن مصطلــح العــاج بالقــراءة
الببليوثيرابي ــا  ،Bibliotherapyواآلن ظه ــر
لن ــا مصطل ــح جدي ــد ،وه ــو الع ــاج بالمعلوم ــات
الوهمي ــة أو اإليح ــاء ،ه ــذا الن ــوع م ــن الع ــاج
يس ــمى «البالس ــيبو» والبالس ــيبو كلم ــة
التيني ــة األص ــل تعن ــي « »I shall Pleaseأي
«سأتحســن» .حيــث خَ ُلصــت الدراســات والتجــارب
العلمي ــة إل ــى أن المعلوم ــات والعواط ــف تؤث ــر
بالس ــلب أو اإليج ــاب ف ــي صح ــة المرض ــى.

إن العقـل لـه تأثيـر قـوي فـي الجسـم .هـذه العالقـة
أكدتهـا البحـوث والتجـارب العلمية في هذا المجال،
وأكَّدتهـا أيضـاً السـنة النبويـة في أحاديـث ِعدَّ ة نذكر
منهـا حديـث النبـي صلـى اهلل عليـه وسـلم« :مثـل
المؤمنيـن فـي توادّهـم وتراحمهـم وتعاطفهـم كمثـل
الجسـد إذا اشـتكى منـه عضـو تداعـى لـه سـائر
الجسـد بالسَّ ـهر والحمّـى» .فهـذه داللـة قويـة تشـير
إلـى أن أعضـاء اإلنسـان متشـابكة بعضهـا مـع بعض،
ومركـز قيادتهـا العقـل الـذي يعمـل علـى أسـاس
المعلومـات المرسـلة إليـه.
كيف ظهر البالسيبو؟

ابتكـر هـذا النـوع مـن العلاج الطبيـب األمريكـي
هنـري بيتشـر ،األسـتاذ بجامعـة هارفـارد إبـان
الحـرب العالميـة الثانيـة ،حيـث ارتفـع عـدد الجرحـى
فـي صفـوف الجيـش األمريكـي مـع نقـص شـديد فـي
األدويـة والموروفيـن المخـدِّر؛ وعليـه قامـت إحـدى
الممرِّضـات بحقـن الجنـود المصابيـن بالمحلـول
المحلّـي وإيهامهـم بأنَّـه موروفيـن مخـدر ،وبعـد
قليـل لُوحـظ تحسُّ ـن فـي الحالـة المرضيـة للجنـود،
ومـن هنـا جـاءت فكـرة العلاج بالمعلومـات الوهميـة
«البالسـيبو» .وعـن تأثيـر العلاج بالمعلومـات
الوهميـة يقـول فابـر بينيـد أسـتاذ علـم وظائـف
األعضـاء بجامعـة تورينـو بإيطاليـا :إن البالسـيبو
ظاهـرة نفسـية عصبيـة تعتمـد علـى المعلومـات
المرسـلة للمـخ ومـدى إقنـاع المريـض بهـا مـن خلال
علاج وهمـي أساسـه المعلومـات وظاهـره الـدواء
غيـر الفعـال .وأكـد أن هـذا العلاج لـه تأثيـر حقيقـي
وملمـوس فـي التعافـي مـن بعض األمـراض مثل القلق
واالكتئـاب واإلدمـان واألوجـاع المزمنـة.
البالسيبو ابتكار حديث أم موروث
ثقافي؟

وُجـدت حالـة مـن الجـدل بيـن األطبـاء حـول
تحديـد ماهيـة البالسـيبو ،هـل هـو ابتـكار حديـث أم
مـوروث ثقافـي قديـم؟ وباسـتثارة األدلـة التاريخيـة
فـي العلاج النفسـي الـذي هـو أسـاس البالسـيبو،
تبيَّـن أن جـذور هـذا العلاج ترجـع إلـى  3500سـنة
www.mbrf.ae
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سـياق الرعايـة السـريرية للمريـض ،هـذه المعلومـات
تتمثَّـل في سـرد القصـص  Storytellingالمبتكرة أو
الواقعيـة المتعلِّقـة بمرضـه لتحسـين حالته النفسـية،
ويجـب أن يكـون القائـم علـى هـذه الخدمـة مُلمّـاً
بمصـادر المعلومـات فـي مجـال الصحـة النفسـية،
فضلاً عـن التحلّـي ببعـض المهـارات الشـخصية
للتعامـل مـع المريـض.
وعـن أهميـة العلاج بالمعلومـات الوهميـة
«البالسـيبو» يقـول الدكتـور مـارك شيسـزر ،أسـتاذ
جراحـة الجهـاز الهضمـي بمستشـفى هيرزالنديـن
بسويسـرا :إنهـا سـتقلِّل تكاليـف الرعايـة الصحيـة
للمريـض ،التـي ينفقهـا فـي شـراء األدويـة واإلقامـة
ماضيـة ،حيـث وجـدت العبـارة التاليـة مُدونـة علـى
فـي المستشـفيات وزيـارات الطبيـب المتكـررة،
ورقـة مـن البـردي الفرعونـي« :ضـع يـدك علـى األلـم
وأيضـاً تحافـظ علـى مناعـة الجسـم التـي تُفقدهـا
وقـل بصـوت مرتفـع علـى األلـم أن يـزول اآلن»،
المـوا ُّد الكيميائيـة التـي تحتويهـا األدويـة.
وهـذا دليـل علـى قـدرة اإلنسـان علـى التشـافي مـن
األمـراض بـاإلرادة أو االعتقـاد؛ لـذا فالمريض الذي
هل البالسيبو يعالج كورونا؟
يتو َقّـع الشـفاء نتيجـة عقـار طبـي مُعيَّـن سيشـفى
حتـى هـذه اللحظـة لـم يتـم اإلعلان بشـكل
بـإذن اهلل ،والعكـس صحيـح؛ فالمريـض الـذي يتوقع
رسـمي عـن علاج نهائـي لفيـروس كورونـا ،ولكـن
عـدم فاعليـة هـذا العقـار سَ ـيُبطل فاعليتـه بـاإلرادة
مـا يجـري اآلن مـا هـو إال محـاوالت واجتهـادات
أيضـاً مهمـا بلغـت قـوة تأثيـره فـي الجسـد.
الكتشـاف العلاج .ومـن هنـا قـد نحتـاج إلـى العلاج
بالمعلومـات الوهميـة «البالسـيبو» فـي ظـل الظـروف
إذًا ما عالقة المعلومات بعالج
الراهنـة .ربمـا هـذا المصطلح سـيثير دهشـة القارئ
المرضى؟
ويجعلـه يتسـاءل :هل يمكن علاج كورونا بالمعلومات
تقـول روان عبـد الحميـد ،الباحثـة فـي مجـال
الوهميـة «البالسـيبو»؟ نعـم ،البالسـيبو علاج نفسـي
المكتبـات والمعلومـات بجامعـة اإلسـكندرية :إن
لكورونـا ،ويمكـن أن يترتَّـب عليـه الشـفاء الجسـدي.
خدمـة العلاج بالمعلومـات ُ Infotherapyقدِّمـت
يقـول الدكتـور ديفيـد بولـوار :إنـه أجـرى تجربـة
ألول مـرة منـذ عقديـن من الزمن فـي مكتبات العلوم
نشـرت نتائجهـا بمجلـة إنجلتـرا للطـب فـي يونيـو
الصحيـة فـي الـدول المتقدمـة ،ومـن هنـا ظهـر
 2020بمعاونـة فريـق طبـي علـى عينـة مـن المرضـى
مسـمى وظيفـي جديـد يقـدِّم هـذه الخدمـة ،وهـو
بلـغ عددهـم  800مصـاب بفيـروس كورونـا ،قُسـمت
متخصـص المعلومـات الطبيـة Informationist
ِّ
هـذه العينـة لمجموعتيـن متماثلتيـن مـن حيـث
الذي يصفه ليو دافيدوف ،وهو أسـتاذ ورئيس قسـم
العـدد ،و ُقدِّمـت لهـم حبـوب الكلوروكيـن المسـتخدمة
الجراحـة العصبيـة بكليـة ألبـرت أينشـتاين بمدينـة
فـي علاج المالريـا علـى أنهـا علاج جـذري لهـذا
نيويـورك ،بأنـه الشـخص الـذي يقـدِّم المعلومات في
الفيـروس ،ونجحـت التجربـة وتعافـى  630مصابـاً
مـن إجمالـي العينـة ،واتَّضـح الحقـاً أن هـذا التعافـي
البالســـيبو عـــاج بأدويـــة ال تحتـــوي علـــى مـــادة
ناتـج عـن تهيئة الجسـم نفسـياً للعلاج وليس من آثار
فعالــة وإنمــا تعتمــد علــى المعلومــات الوهميــة
الكلوروكيـن؛ حيـث إن التجـارب المعمليـة أثبتت فيما
والق ــدرة عل ــى إقن ــاع المري ــض به ــا
بعـد أن المـادة الفعالـة للكلوروكيـن ال تعالـج فيـروس
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كورونـا .ومـن التجـارب السـريرية الحديثـة أيضاً في
علاج فيـروس كورونـا بالبالسـيبو مـا قدمتـه الطبيبة
البريطانية إلي كانون ضمن فريق عمل كبير بجامعة
أكسـفورد ،حيـث أكـدت تعافـي بعـض المصابيـن
بفيـروس كورونـا باسـتخدام البالسـيبو؛ وكان ذلـك
مـن خلال إعطـاء المريـض جرعـة ال تحتوي على أي
مواد فعالة ،الكتشـاف ما إذا كان الشـخص سـيتعافى
مـن المـرض بفضـل اسـتعداده النفسـي أم ال؟ وقـد
نجحـت التجربـة .وقالـت كانـون :إن المرحلـة الثانيـة
من التجربة ستشمل  10آالف مصاب ،ومن المتوقع
أن تمتـد فتـرة التجربـة لمـدة عـام كامـل للتأكـد مـن
فاعليـة البالسـيبو فـي علاج هـذا الفيـروس .ويقـول
إريـك جـي لينـز الباحث بجامعة واشـنطن األمريكية،
إنه وبمشـاركة مجموعة من الباحثين يدرسـون حالياً
عالجـاً جديـداً قـد يكـون األمـل فـي علاج فيـروس
كورونـا ،وهـو دواء فلوفوكسـامين «»Fluvoxamine
المضـاد لالكتئـاب ،وفقـاً لمـا نشـرته صحيفـة «ذا
صـن» البريطانيـة ،وهـذا يؤكـد صحـة مـا سـبق بـأن
العلاج النفسـي بالمعلومـات الوهميـة «البالسـيبو» «البالسيبو» نفعاً لمعالجة هذا الفيروس ،فالشخص
أحـد األسـباب الرئيسـة للتعافـي مـن بعـض األمراض المصـاب بكورونـا بحاجـة إلـى علاج نفسـي
وعلـى رأسـها كورونـا.
بالمعلومـات اإليجابيـة الوهميـة أكثـر مـن العلاج
الجسـدي لمـا يواجهـه مـن تنمّـر وعُزلـة ،فضلاً عـن
النظرة السـلبية في أعين الناس تجاهه؛ فقد أصبح
عالج نفسي مساعد
مـن العـرض السـابق يجـد القـارئ نفسـه أمـام منبـوذاً فـي المجتمـع .وقـد أكّـد األطبـاء مـن خلال
تسـاؤل بحاجـة إلـى إجابـة :هـل البالسـيبو يُغنـي عـن تجاربهـم أن المعلومـات التـي تُنقل إلى المريض تؤثر
األدويـة ذات المـواد الكيميائيـة الفعّالـة؟ اسـتغرقت فـي نفسـيته ،ومـن ثـم تؤثـر فـي القلـب وبالتبعية تؤثر
اإلجابـة عـن هـذا التسـاؤل وقتـاً كبيـراً مـن جانـب فـي باقـي أعضـاء الجسـم؛ فكلمـا كانـت المعلومـات
الكاتـب لتجميـع اآلراء المنشـورة وتحليلهـا بشـكل والعواطـف المقدَّ مـة لمريـض كورونـا إيجابيـة فـإن
منطقـي وعرضهـا فـي سـياق علمـي ،وعليـه يُمكـن نسـبة التعافـي تكـون أكبـر؛ لـذا مـن الواجـب علينـا
القـول بـأن نسـبة نجـاح البالسـيبو كبيـرة فـي علاج اآلن أن نمـد يـد العـون لهـؤالء المرضـى مـن خلال
بعـض األمـراض مثـل االكتئـاب والقلـق واألرق وآالم التشـجيع وبـث المعلومـات اإليجابيـة التـي ترفـع مـن
العظـام واإلدمـان والربـو ،أي األمـراض المرتبطـة معنوياتهـم ،ونقـدِّم لهـم جرعـات التفـاؤل واألمـل،
بالجانـب النفسـي والعصبـي ،أمـا بالنسـبة لألمـراض وأن ننظـر لهـم نظـرة إيجابيـة خاليـة مـن التنمّـر
المُعضلـة كالسـرطان والفيـروس الكبـدي الوبائـي والتهميـش ،وعلينـا أن نعـي تمامـاً أن هـذا الوبـاء
ال فيأتي البالسـيبو كعالج نفسـي مسـاعد لألدوية ابتلاء مـن عنـد اهلل وليـس مـن اختيـار الفـرد.
مث ً
ذات المركبـات الكيميائيـة لتهيئـة الجسـم للتعافـي.
*مدرس تكنولوجيا المعلومات  -جامعة الوادي
أخيـراً ،قـد يُجـدي هـذا النـوع مـن العلاج
الجديد ،مصر
www.mbrf.ae
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تعليم

ومضات  -صائب كايا
أثــار تفشــي وبــاء فيــروس كورونــا المســتجد «كوفيــد »19-اضطرابــات كبيــرة فــي جميــع جوانــب
الحي ــاة ف ــي أنح ــاء العال ــم كاف ــة ،وكان التعلي ــم أح ــد أكث ــر القطاع ــات تض ــرر ًا م ــع إغ ــاق معظ ــم
المــدارس بســبب إجــراءات الحظــر .تقــدر اليونســكو أن نحــو  1.5مليــار متعلــم فــي جميــع أنحــاء
العال ــم غي ــر قادري ــن عل ــى الذه ــاب إل ــى المدرس ــة أو الجامع ــة بس ــبب التدابي ــر الت ــي وضعته ــا
الحكوم ــات للح ــد م ــن انتش ــار الفي ــروس.

ّ
كيف أثر كوفيد19-
في التعليم في

إفريقيا؟
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لم تشعر إفريقيا بتأثير الوباء حتى منتصف مارس،
عندما سجلت القارة ارتفاعاً كبيراً في العدوى التي
فرضت إغالقاً مؤقتاً للمؤسسات والمراكز التعليمية.
ومع استمرار ارتفاع عدد اإلصابات ،أصبح من الواضح
أن المدارس لن تفتح قريباً ،داعية إلى اتخاذ تدابير بديلة
لتمكين استمرارية التعليم.
تبنَّت بعض المدارس التعليم اإللكتروني عبر إرسال
مواد تعليمية إلى الطالب من خالل تطبيق المراسلة
عبر مواقع التواصل االجتماعي أو «واتس آب» أو عبر
البريد اإللكتروني .قامت بعض المدارس بإجراء دروس
عبر اإلنترنت باستخدام تطبيق «زووم» ،وهو تطبيق
اتصاالت فيديو .ولكن في القارة التي تعاني من صعوبات
في االتصال وإمكانية الوصول إلى اإلنترنت ،فإن التعليم
اإللكتروني غير متاح ألكبر شريحة من سكان إفريقيا.
اتصال محدود باإلنترنت

ووفقاً للجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم
المتحدة ،فإن نحو  17.8بالمائة فقط من األسر اإلفريقية
لديها اتصال باإلنترنت .ومن أجل تسهيل استمرارية
التعليم ،اقترحت اللجنة االقتصادية أن إفريقيا بحاجة
ماسة إلى اتصال واسع النطاق باإلنترنت بأسعار معقولة
إفريقيـــا بحاجـــة ماســـة إلـــى
اتص ــال واس ــع النط ــاق باإلنترن ــت
بأســـعار معقولـــة ألطفـــال
المـــدارس الذيـــن أجبـــروا علـــى
تـــرك المدرســـة بســـبب جائحـــة
كوفيـــد19 -
www.mbrf.ae

ألطفال المدارس الذين أجبروا على ترك المدرسة بسبب
جائحة كوفيد.19-
وقال مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة
الموارد الطبيعية في لجنة األمم المتحدة االقتصادية
إلفريقيا ،جان بول آدم :تحتاج إفريقيا إلى نحو  100مليار
دوالر أمريكي لتحقيق الوصول الجيد إلى اإلنترنت بأسعار
معقولة وعالمية بحلول عام .2030
ولسد الفجوة ،قام معظمهم بتنشيط استخدام منصات
مختلفة مثل استخدام قنوات اإلذاعة والتلفزيون العامة
والخاصة والمجتمعية لتقديم الدروس ألطفال المدارس
في المنزل .لكن هذا األمر لم يخ ُل من التحديات؛ فقد
أشار اتحاد تطوير التعليم في إفريقيا في تقرير نشر في
إبريل  2020إلى أن بعض المتعلمين واآلباء يجدون أن
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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والثانوية على منصات مثل (،)www.ecole-ci.online
و( ،)www.ecoleweb.mysonec.comوعلى صفحة
( )EducTVعلى موقع فيسبوك.
في السنغال ،قدمت وزارة التعليم منصة الموارد
عبر اإلنترنت؛ األداة الرئيسة إلتاحة مصادر التدريس
والتعلم عبر اإلنترنت .تجمع المنصة في مرحلتها
األولى الموارد الرقمية وتصنِّفها .وفي مرحلتها
الثانية ستكون متاحة أمام المعلِّمين والمتعلِّمين
وأولياء األمور .كما تشارك في هذه المبادرة أجهزة
التلفزيون والمحطات اإلذاعية الوطنية.
تمكين استمرارية التعليم

دروس التلفزيون «سريعة جداً» بحيث ال يمكن استيعابها.
يضطر هؤالء المتعلِّمون أحياناً إلى تسجيل الدروس
التي يتم بثها على هواتفهم المحمولة لالستماع أو
المشاهدة مرة أخرى الحقاً لتحقيق فهم أفضل .كما
أفاد المتعلِّمون أنهم يجدون صعوبة في طرح األسئلة على
مقدمي الدروس (المعلِّمين) وعليهم البحث عن إجابات
من آبائهم ،وبعضهم غير قادر على المساعدة .ويستند
التقرير إلى التعليقات التي حصلت عليها المنظمة من 12
دولة إفريقية ،وهي :بوركينا فاسو ،وساحل العاج ،ومصر،
وغانا ،وكينيا ،وموريشيوس ،والمغرب ،ورواندا ،والسنغال،
وجنوب إفريقيا ،وتونس ،وزامبيا.
جهود حكومية

في كينيا ،تستهدف البرامج التعليمية التي تبثّها
هيئة اإلذاعة الوطنية ،المتعلِّمين على وجه التحديد في
عامهم الدراسي النهائي (الثامن) .كما أطلقت وزارة
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التعليم عدداً من األساليب لألطفال ليتمكَّنوا من التعلّم
عبر اإلنترنت ،ومن خالل قناة ( )EDUأو قناة (.)Elimu
إضافة إلى الراديو والتلفزيون ،يستخدم المعهد الكيني
لتطوير المناهج الدراسية أيضاً منصة تسمى (Kenya
 )Education Cloudالتي تضم محتوى رقمياً متنوعاً
يعتمد على مجموعة متنوعة من مجاالت التعلّم المقدَّمة
من خالل ملفات «بي دي إف» والملفات الصوتية
والبصرية .وقد استكملت محطات اإلذاعة والتلفزيون
المحلية األخرى المملوكة للقطاع الخاص ،هذه الجهود،
حيث استفاد العديد من الطالب والتالميذ ممن حرموا من
التعليم خالل فترة اإلغالق ،خاصة في المناطق الريفية
في كينيا ،حيث تع ُّد األدوات اإللكترونية مثل الهاتف الذكي
أو التلفزيون أو جهاز الراديو من الكماليات.
تقول مورين كاكا ،وهي طالبة في جامعة كينية خاصة
في نيروبي« :الجامعات العامة مغلقة ،لكن الخاصة
واصلت التدريس عبر اإلنترنت .أنا أتلقى دورة في جامعة
خاصة ،وبقيت دروسنا مستمرة .عانينا عقبات فقط
عندما لم نتمكَّن من الخروج للقيام بمشاريع بسبب القيود
المفروضة على الحركة وحظر التجول».
في ساحل العاج ،وفقاً للشراكة العالمية للتعليم،
تقدِّم وزارة التربية والتعليم والتدريب الفني والمهني
من خالل المبادرة المسماة (مدرسة مغلقة لكن
دفاتر مفتوحة) بالشراكة مع (،)Eneza Education
دروساً مجانية في المدارس االبتدائية من خالل
الهواتف المحمولة .تتوافر أيضاً دروس عبر اإلنترنت
لطالب الصفوف التحضيرية واالبتدائية ،واإلعدادية

كانت أوغندا قد خططت إلعادة فتح المدارس في
 27إبريل ،لكن رئيس الدولة الواقعة في شرق إفريقيا،
يوري موسيفيني ،مدَّد اإلغالق ،وبموجب ذلك أعلنت وزارة
التعليم والرياضة عن إطار عمل جديد لتمكين استمرارية
التعليم .بموجب هذا اإلطار ،يتم تدريس الطالب من
المراحل االبتدائية والثانوية على الراديو والتلفزيون ،بينما
يُطلب من الطالب في مؤسسات التعليم العالي والجامعات
القيام بالقراءة والبحث.
لكن ما يقرب من  90في المئة من المتعلمين البالغ
عددهم  15مليوناً في أوغندا ال يمتلكون أجهزة كمبيوتر
منزلية أو هواتف محمولة ،وبالتالي فهم غير قادرين على
االتصال باإلنترنت ،في حين أن العديد من األسر ،مثل أي
مكان آخر في المناطق الريفية في إفريقيا ،ليس لديها
أجهزة تلفزيون أو حتى كهرباء لتشغيل األدوات ،وبذلك تم
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ف ــي إفريقي ــا ..التع ُّل ــم الرقم ــي
ليـــس شـــيئ ًا تقدمـــه بشـــكل
مفاج ــئ ب ــل يحت ــاج إل ــى مراح ــل

تركهم بدون خيارات للتعلم خارج المدرسة.
يشير الدكتور أحمد كاويسا سينغيندو ،عميد
الجامعة اإلسالمية في أوغندا ،وهو أيضاً خبير في
التكنولوجيا التعليمية والتربوية ،إلى أن التدريس عبر
اإلذاعة والتلفزيون هو طريقة تعليمية خاصة تحتاج
إلى تدريب المعلِّمين والمتعلِّمين على حد سواء .ويقول
الدكتور سينغيندو :إنه بدون تدريب الطرفين ،يمكن
إساءة استخدام هذا األسلوب في التدريس وجعله غير
منتِج .ويشير أيضاً إلى عدم وجود ردود فعل في هذا
النمط من التدريس .ويضيف :إن التغذية الراجعة مهمة
للغاية في عملية التعليم والتعلم ،ألنها تساعد المعلم على
تقييم ما إذا كان المتعلِّمون منتبهين ومتابعين .نوع التعليم
اإلذاعي والتلفزيوني الذي لدينا في أوغندا هو طريقة
واحدة؛ من المعلم إلى الجمهور .ال توجد مالحظات وال
تعليقات .عندما ال يكون لديك تعليقات وتمضي لألمام
في التدريس ،تكون الفاعلية معرَّضة للخطر بشكل
كبير .إن التغذية الراجعة والالحقة أمران حاسمان في
التعليم الفعال .مع تحول المزيد من البلدان اإلفريقية إلى
الراديو والتلفزيون لتسهيل التعلم المستمر ،تقول إليزابيث
كيساكي ،وهي طبيبة نفسية لألطفال :إن معلمي ومنتجي
اإلذاعة والتلفزيون بحاجة إلى جعل الدروس أكثر إثارة
لالهتمام للمتعلمين حتى يتمكنوا من المتابعة .وتضيف:
إن الوقت الذي تُبث فيه هذه الدروس مهم للغاية .وألن
المتعلمين في المنزل ،فإن ساعات الصباح أفضل
للدروس .كما أن الدروس الطويلة يمكن أن تكون مملة.
ويرى التربوي جوناثان كيفومبي أنه تم تطوير العديد
من التدخالت بسرعة دون توجيه .ويقول :إنه من دون
التحضير المسبق ،سارع صانعو السياسة األفارقة إلى
تقديم نموذج غريب للتعليم والتعلم .وختم كالمه قائالً:
يستخدم واضعو السياسات نهج النسخ واللصق .إنهم
يريدون القيام باألشياء كما يقومون بها في العالم المتقدم،
وتركوا المؤسسات تقود القطاع إلى الهاوية .التعلم الرقمي
ليس شيئاً تقدمه بشكل مفاجئ ،بل يحتاج إلى مراحل.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

79

تكنولوجيا

الذكاء
االصطناعي
هل يحقق نتائج أفضل
أم يسيطر على مكان العمل؟
ومضات  -أنس عبد الحي*
منــذ زمــن طويــل كنــا نعتقــد أن دخــول الــذكاء االصطناعــي إلــى حياتنــا سـ ِّ
ـيمكنه مــن الســيطرة عليهــا
بالتدري ــج إل ــى أن نعي ــش ف ــي عال ــم تتحك ــم في ــه اآلالت ،أو ربم ــا كان ــت تل ــك الص ــورة الت ــي نقلته ــا لن ــا
نصدقهــا .اســتمرت تلــك الفكــرة بالنمــو مــع دخــول أتمتــة الروبوتــات والــذكاء
أفــام هوليــوود وجعلتنــا
ّ
االصطناعــي إلــى مــكان العمــل ،وشــعر الكثيــرون أن وظائفهــم مهــددة وأن الروبوتــات قــد تســتولي علــى
أعمالهــم وتتــرك أعــداد ًا ضخمــة مــن النــاس بــا عمــل .وفــي الوقــت ذاتــه يتطلــع آخــرون إلــى الجــودة
التــي تضفيهــا المركبــات ذاتيــة القيــادة واألجهــزة المنزليــة المؤتمتــة علــى حيــاة األســرة.
الحقيقـــة أننـــا مـــا زلنـــا بعيديـــن عـــن أيٍّ مـــن
هذيــن المشــهدين ،علــى الرغــم مــن االســتعانة بتلــك
التقني ــة وتطبيقه ــا الس ــريع .ولك ــن م ــا ال ــذي يعني ــه
ذل ــك بالنس ــبة لن ــا اآلن؟ وك ــم س ــتتغير حياتن ــا ف ــي
المس ــتقبل القري ــب؟ س ــنلقي هن ــا نظ ــرة عل ــى أب ــرز
عناص ــر النج ــاح عندم ــا ت ــدرس اس ــتخدام وال ــذكاء
االصطناعـــي واألتمتـــة فـــي عملـــك.
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إن كن ــت تق ــرأ ه ــذا المق ــال فأن ــت عل ــى األرج ــح
تع ــرف مزاي ــا األتمت ــة الذكي ــة عل ــى صعي ــد العم ــل:
فهــي تحقــق الكفــاءة وتزيــد ســرعة العمليــات وتم ِّكــن
البشـــر مـــن تســـخير وقتهـــم للتركيـــز علـــى أمـــور
تع ــزز قيم ــة األعم ــال وترف ــع م ــن إنتاجي ــة الموظفي ــن
وتدعــم توفيــر التكلفــة .ولهــذا فــإن القيمــة المضافــة
المترتبــة علــى اســتخدام تلــك التقنيــة ســتكون هائلــة

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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 -1الروبوتات ليست قادرة على إنجاز
كل المهام

عن ــد اس ــتعمالها بالش ــكل الصحي ــح.
كمــا أن هنــاك تحديــات تفرضهــا األتمتــة :حيــث
قبل أن تقوم فرق التطوير بأتمتة
تط ــرأ الحاج ــة لتغيي ــر أدوار الموظفي ــن الت ــي ربم ــا
العمليات لكل ما يخطر على بالهم
تصبــح قديمــة أو غيــر مطلوبــة إلــى جانــب صعوبــات
يجب أن تكون لديهم رؤية واضحة
إدارة البيان ــات وس ــهولة الوص ــول والتدري ــب وزم ــن
لما ستتعامل معه األتمتة وما
يمكنها إضفاء القيمة له
التوق ــف ع ــن العم ــل والمس ــاءلة ف ــي المش ــاريع.
ل ــن ي ــدرك الن ــاس إمكان ــات التقني ــة بالكام ــل أو
القيــود التــي تح ـ ّد مــن قدراتهــا فــي الوقــت الحالــي ولكنن ــا لــم نص ــل بعــد إلــى الس ــيارات ذاتي ــة القي ــادة
إال بعــد تطبيقهــا والبــدء باســتخدامها ،فنحــن وصلنــا عل ــى نط ــاق واس ــع .وف ــي الوق ــت ال ــذي نج ــد في ــه
إلـــى مرحلـــة أتمتـــة العمليـــات اليدويـــة المتكـــررة روبوتـــات الـــذكاء االصطناعـــي مميـــزة فـــي إدارة
العملي ــات ضم ــن المؤسس ــة ،ف ــا ي ــزال م ــن غي ــر
الممك ــن له ــا إضاف ــة القيم ــة إل ــى األعم ــال بالش ــكل
الـــذي يمكـــن للبشـــر .إال أن األتمتـــة والـــذكاء
االصطناع ــي يتمتع ــان بالق ــدرة عل ــى تغيي ــر أس ــلوب
عمــل النــاس مع ـاً ،ممــا يتيــح للعامليــن القيــام بعمــل
أفض ــل وأس ــهل وأس ــرع وتحس ــين أس ــلوب تعامله ــم
م ــع مهامه ــم اليومي ــة.

على اليسار:
أنس عبد الحي
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ولتكـــون أعمالـــك جاهـــزة لألتمتـــة ،يجـــب أن
تكـــون هنـــاك منهجيـــة اســـتراتيجية تقـــوم مـــن
خاللهــا :بتحديــد مجــاالت األتمتــة ومــا الــذي يجــب
أن يبقــى تحــت إدارة البشــر ،وأن تعمــل مــع فريقــك
عل ــى نه ــج التحس ــين المرتق ــب والتعام ــل م ــع أي ــة
مقاوم ــة له ــذا التطبي ــق ،واإلق ــرار بأهمي ــة العنص ــر
البش ــري ف ــي العملي ــة.

تضيـــف األتمتـــة قيمـــة إلـــى العديـــد مـــن
مج ــاالت العم ــل ،إال أنن ــا ال ن ــزال بعيدي ــن للغاي ــة
عــن أتمتــة قــوة العمــل بالكامــل للتعامــل مــع جميــع
جوانـــب األعمـــال .قبـــل أن تقـــوم فـــرق التطويـــر
ببنـــاء روبوتـــات الدردشـــة وأتمتـــة العمليـــات لـــكل
مـــا يخطـــر علـــى بالهـــم ،يجـــب أن تكـــون لديهـــم
رؤيـــة واضحـــة لمـــا ســـتتعامل معـــه األتمتـــة ومـــا
يمكنهـــا إضفـــاء القيمـــة لـــه .كمـــا يجـــب تحديـــد
دور الروبوتـــات ودور البشـــر بوضـــوح لـــكل دور
جـــدي .مـــن المعتـــاد أن تركـــز الروبوتـــات علـــى
المهـــام المتكـــرِّرة التـــي تنـــدرج ضمـــن العمليـــات
المتسلس ــلة ،بينم ــا يخت ــص البش ــر بالمه ــام الت ــي
تحتـــاج إلـــى التفكيـــر التحليلـــي والنهـــج المـــرن أو
اتخـــاذ القـــرارات بدراســـة كل حالـــة علـــى حـــدة.

ماذا يحمل المستقبل القريب؟
ال تزال هناك حاجة للربط بين الناس لتحقيق النجاح على المستوى
المؤسسي ،ولسنا بعد في مرحلة يمكن فيها إدارة األعمال من خالل
مكان العمل االفتراضي ،ولكن مع تطوير األدوار الوظيفية واألهمية
الكبرى التي تعطى للمهارات الفكرية الدقيقة ،فإن هناك دوماً مكاناً
لفرق العمل البشرية إلى جانب الروبوتات .ويعني ذلك إمكانية تحقيق
قدر كبير من النجاح باستخدام الذكاء االصطناعي واألتمتة عند اتباع
األسلوب الصحيح والنظر إلى الصورة الكاملة بتمعّن وابتكار طرق
جديدة للعمل.

 -2ثقافة التحسين

عـــادة مـــا يكـــون الهـــدف مـــن االســـتعانة
بالتكنولوجيـــا هـــو إجـــراء التحســـينات فـــي قســـم
م ــا أو م ــكان عم ــل كام ــل ،وم ــن الن ــادر اس ــتخدامها
فقـــط ألن القســـم لديـــه فائـــض مـــن الميزانيـــة
ف ــي نهاي ــة الع ــام .ولك ــن التكنولوجي ــا ال قيم ــة له ــا
بــدون البشــر الذيــن يحققــون نجاحهــا؛ ولهــذا فــا
ب ــد م ــن التغيي ــر الثقاف ــي ال ــذي يب ــدأ م ــن اإلدارة
العلي ــا وص ــوالً للموظفي ــن وتش ــجيعهم عل ــى تبن ــي
األتمتـــة .كمـــا أن تعريـــف فـــرق العمـــل بأهميـــة
األتمت ــة وفائدته ــا له ــم وتدريبه ــم عل ــى كيفي ــة إدارة
روبوتـــات األتمتـــة ســـيدعم إدارة التغييـــر خـــال
العمليـــة بأكملهـــا.

يوفر الذكاء االصطناعي
للناس فرص ًا تجعلهم
بقيمتهم ،ولكنهما قد
على التكرار الذي يقوِّ ض
واإلبداع
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واألتمتة
يشعرون
ينطويان
الحماس

 -3للبشر قيمة أساسية في مكان العمل

تظهـــر العديـــد مـــن الدراســـات أن أداء البشـــر
يك ــون أفض ــل عندم ــا يق ـدّرون قيم ــة أنفس ــهم وقيم ــة
العمــل الــذي يســهمون بــه فــي المؤسســة؛ أي بعبــارة
أخـــرى ،عندمـــا يشـــعر البشـــر بأهميـــة عملهـــم.
يوف ــر ال ــذكاء االصطناع ــي واألتمت ــة للن ــاس مزي ــداً
مـــن الفـــرص التـــي تجعلهـــم يشـــعرون بقيمتهـــم،
ولك ــن عن ــد تحلي ــل بع ــض العملي ــات ن ــدرك بالفع ــل
ك ــم تنط ــوي عل ــى التك ــرار ال ــذي يقـ ـوِّض الحم ــاس
واإلب ــداع .وم ــن خ ــال أتمت ــة تل ــك العملي ــات يتواف ــر
المزيـــد مـــن الوقـــت لفـــرق العمـــل للقيـــام بأمـــور
أكث ــر أهمي ــة وتحفي ــزاً مم ــا يحِّ س ــن حياته ــم العملي ــة
ويمكِّنه ــم م ــن تحقي ــق فاعلي ــة أكب ــر ف ــي العم ــل.
* المدير ونائب الرئيس التنفيذي لدى بروڤن كونسلت
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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تعليم

خالل أزمة كورونا..

تعليم األطفال على طرقات

إندونيسيا

يرف ــض أنريك ــوس س ــوروتو ،أن يح ــرم تالمي ــذه م ــن التعلي ــم بس ــبب جائح ــة كوفي ــد ،19-الت ــي أرغم ــت
إندونيس ــيا عل ــى إغ ــاق الم ــدارس ،فيرك ــب الم ــد ِّرس دراجت ــه الناري ــة ،ف ــي كل أس ــبوع ،للتوج ــه إل ــى
بلدته ــم النائي ــة ف ــي كين ــان.

يمر عبر دروب جبلية متعرِّجة ،ليعطي دروساً في
عائالت فالحين فقراء في وسط جزيرة جاوة ،حيث ال
تشكِّل الحصص اإللكترونية خياراً ،بسبب غياب خدمة
اإلنترنت .ويوضح الرجل ،البالغ  57عاماً :ما من أحد
يرغمني على ذلك ،لكن شيئاً في داخلي يدفعني إلى
القيام بذلك ،ويضيف أنه يشعر ببعض الذنب ،لعدم

احترامه التعليمات الرسمية التي تدعو إلى إعطاء
الدروس عبر اإلنترنت ،وتمنع توفيرها بحضور التالميذ،
لكن الواقع هنا يجعل المهمة صعبة .ويتابع« :الحل
الوحيد هو الذهاب إلى التالميذ ،وتوفير التعليم في منزل
تلو اآلخر».

وانطلق مدرّسون آخرون ،بحسب وكالة األنباء
الفرنسية ،أيضاً على الطرقات ،متحدِّين الفيروس
واألمطار الغزيرة أحياناً ،والدروب الموحلة ،لتوفير التعليم
المنزلي في أرجاء هذا األرخبيل المترامي األطراف
الواقع في جنوب شرق آسيا .فثلث اإلندونيسيين البالغ
عددهم  260مليوناً ،يفتقرون إلى خدمة اإلنترنت ،وبعض
البلدات ال تحظى بالتيار الكهربائي حتى.
واضطر نحو  70مليون طفل وشاب في البالد إلى
مالزمة المنزل منذ إغالق المدارس ومؤسسات التعليم
العالي في مارس ،لتجنب انتشار الفيروس.
برامج تربوية

يزور أفان فتح الرحمن ،وهو مدرس في المرحلة
االبتدائية 11 ،تلميذاً في اليوم على جزيرة مادورا
شرق جاوة ،ويصف تجربته في منشورات عبر فيسبوك
يتشاركها كثيرون .ويقر بأنه يخشى أحياناً أن يمرض،
إال أن دعوة التعليم أقوى من ذلك ،ال يسعني أن أبقى
في منزلي مع علمي أن تالميذي ال يمكنهم الدراسة
بشكل سليم .ووضعت الحكومة برامج تربوية عبر
التلفزيون الوطني وعبر اإلذاعة ،حتى في بعض المناطق.
وأعلن وزير التربية نديم مكارم أحد مؤسسي الشركة
اإلندونيسية الناشئة «غوجيك» ،أن التعليم عن بعد يشكل
تحدياً ،واستغرب علناً من عدد اإلندونيسيين المقيمين
في األرياف الذين ال تصلهم خدمة اإلنترنت .وصرّح في
شهر مايو قائالً« :يجب أن نستند إلى المدرِّسين الذين
يرصون الصفوف ،لتوفير التعليم المنزلي».
وتؤكِّد كريستينا كريتستياني الخبيرة في التربية
في جامعة ساناتا دارما ،أنه «على صعيد البنى التحتية
إندونيسيا غير قادرة على توفير التعليم عن بعد ،حتى
لو كانت الدراسة عبر تقنية الفيديو ممكنة ،إال أنها
تكلِّف كثيراً جداً في المناطق الريفية» .وعالوة على
ذلك ،ينبغي على عائالت كثيرة التوفيق بين وظائف
يفتقد ثلث اإلندونيسيين ،البالغ
عددهم  260مليون ًا ،خدمة
اإلنترنت ،وبعض البلدات ال تحظى
حتى بالتيار الكهربائي
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زهيدة األجر ،ورعاية أطفال المحرومين من المدرسة.
الحرمان من اإلنترنت

وتوضح أورلني جيري وهي ربة عائلة في واحدة من
أفقر مناطق البالد في جزر نوسا تونغارا الشرقية« :جل
ما يمكنني فعله هو القول لألطفال أن يدرسوا ،ال يمكنني
أن أساعدهم مثل المدرس ،وال نملك ما يكفي من المال
لالشتراك بخدمة اإلنترنت».
وهو وضع يتكرَّر كثيراً ،على ما تقول المدرّسة فينا
في جزيرة بورنيو ،الكثير من األهل وصلوا في تعليمهم
إلى المرحلة االبتدائية أو التكميلية فقط ،وبعضهم لم
يذهب إلى المدرسة بتاتاً.
لم تعلن السلطات موعداً الستئناف المدارس عملها،
فيما يحذر علماء أوبئة من أن الوباء لم يصل إلى ذروته
في البالد بعد .وتضم إندونيسيا أكثر من  35ألف إصابة
بفيروس كورونا المستجد مع ألفي وفاة حتى منتصف
يونيو ،إال أن العلماء يرون أن هذه األرقام ال تعكس الواقع
فعالً .وحذرت جمعية أطباء األطفال اإلندونيسيين ،من
أن كوفيد 19-قد يكون أكثر خطراً على أطفال إندونيسيا
من غيرهم ،إذ يعاني  %18ممن هم دون سن الخامسة من
سوء التغذية ،فيما نحو نصف المرضى المصابين بحمى
الضنك هم من األطفال ما يسهم في إضعاف مناعتهم.
في إبريل ،توفيت فتاة في الحادية عشرة مصابة بحمى
الضنك ،من جراء كورونا ،إال أن األطفال يتشوقون للعودة
إلى المدرسة .وتوضح غراسيا راتنا فيبرياني التلميذة في
بلدة كيناالن ،أنها تشعر بالملل في المنزل ،ألنها تشتاق
للمدرسة وألصدقائها والمدرّسين.

في األعلى:
إجراءات التباعد
االحترازية أثناء
التعلم في الهواء
الطلق
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إندونيسيا

قراءة في مؤشر المعرفة العالمي

40

تصدره مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مؤشر المعرفة

إندونيسيا
الناتج المحلي اإلجمالي

9 32.26

46.5
المتوسط العالمي

عدد السكان

مليارات دوالر أمريكي

2 58,162,113

مؤشر التنمية البشرية

المؤشرات الفرعية

التعليم التقني
والتدريب المهني

التعليم
قبل الجامعي

البحث
والتطوير واالبتكار

التعليم
العالي

المرتبة

92

المرتبة

94

المرتبة

96

المرتبة

108

القيمة

49.6

القيمة

47.7

القيمة

30.1

القيمة

15.2

تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
المرتبة

81

القيمة 45.2

االقتصاد

البيئات
التمكينية العامة

71

82

المرتبة

المرتبة

القيمة 83.8

القيمة 42.1

ً
مقارنة بالمتوسط العالمي
المؤشرات الفرعية
المتوسط العالمي

المؤشرات الفرعية

49.6

التعليم
قبل الجامعي

47.7

التعليم التقني
والتدريب المهني

30.1

التعليم العالي
البحث
والتطوير واالبتكار

15.2

االقتصاد
البيئات
التمكينية العامة
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69.3
50.7

44.3
45.2

تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

86

77

42.1

77.7

49.9
59.3

83.8

0 .689

المرتبة العالمية 91/136

إكوادور

بوتان

89

90

إندونيسيا

91

قيرغيرستان

رواندا

92

93

البيئات التمكينية العامة

المرتبة

82

القيمة

59

السياسة والمؤسسات

المرتبة

68

القيمة

52

االقتصاد والمجتمع

المرتبة

87

القيمة

52

الصحة والبيئة

المرتبة

80

القيمة

77

التعليم قبل الجامعي

المرتبة

49.6

القيمة

92

رأس المال المعرفي

المرتبة

46.4

القيمة

95

البيئة التمكينية التعليمية

المرتبة

54.4

القيمة

90

التعليم التقني والتدريب المهني

المرتبة

47.7

القيمة

94

التكوين والتدريب المهني

المرتبة

35.9

القيمة

113

سمات سوق العمل

المرتبة

65.5

القيمة

29

التعليم العالي

المرتبة

30.1

القيمة

96

مدخالت التعليم العالي

المرتبة

23.2

القيمة

123

مخرجات التعليم العالي وجودته

المرتبة

35.1

القيمة

70

البحث والتطور واالبتكار

المرتبة

15.2

القيمة

108

البحث والتطور

المرتبة

11.7

القيمة

108

االبتكار في اإلنتاج

المرتبة

18.2

القيمة

94

االبتكار المجتمعي

المرتبة

22.8

القيمة

100

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المرتبة

45.2

القيمة

81

مدخالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المرتبة

56.4

القيمة

84

مخرجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المرتبة

40.4

القيمة

84

االقتصاد

المرتبة

42.1

القيمة

71

التنافسية المعرفية

المرتبة

49.2

القيمة

82

االنفتاح االقتصادي

المرتبة

32.3

القيمة

71

التمويل والقيمة المضافة

المرتبة

37.7

القيمة

74
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إصدارات

تفاعل جديد ..إضفاء الطابع اإلنساني على التكنولوجيا

في األسفل:
رنا القليوبي

88

علـــى مـــدار التاريـــخ ،أدت قـــوة الحاجـــة
واالختالفـــات بيـــن الثقافـــات والصـــراع مـــن أجـــل
المعتق ــدات إل ــى ض ــرورة المخاط ــرة وس ــعي الم ــرء
وراء حلم ــه م ــن أج ــل تحقي ــق النج ــاح .ه ــذا يقودن ــا
إل ــى الكاتب ــة المصري ــة األمريكي ــة ،رن ــا القليوب ــي،
التـــي كرَّســـت حياتهـــا ليـــس فقـــط إلثبـــات أن ال
شــيء مســتحيل إذا كنــت تؤمــن بــه ،بــل فــي الواقــع،
وَجـــدَت طريقـــ ًة إلضفـــاء الطابـــع اإلنســـاني علـــى
التكنولوجيـــا ،وخلقـــت أرضيـــة خصبـــة وســـيطة،
حي ــث يمك ــن للبش ــرية أن تتعاي ــش م ــع التكنولوجي ــا
وتتواصـــل معهـــا.
أصبحــت رنــا القليوبــي نموذج ـاً يقتــدى بــه مــن
خــال العمــل الجــاد واإلنجــازات التــي ال تحصــى،
وأبــرزت نفســها كامــرأة نــادرة فــي عالــم التكنولوجيــا
فــي الشــرق األوســط .نشــأت القليوبــي فــي مصــر
والكويــت ،ومــع التزامهــا الصــارم بالقيــم االجتماعية،
كانــت رنــا مصممــة علــى متابعــة حلمهــا ،إلــى أن
برعــت كعالمــة ،مســتعدة إلثبــات أنهــا كانــت مســؤولة
عــن تأســيس هــذا الحقــل .فقــد برهنــت
علــى فكــرة أن المــرء يمكــن أن يتبــع حلمــه
وينجــح ،وعلينــا دومــاً محاولــة التفكيــر
مــن خــارج الصنــدوق وعــدم الخــوف
أبــداً مــن الســعي وراء أحالمنــا.
كان ه ــدف رن ــا النهائ ــي إضف ــاء
الطاب ــع اإلنس ــاني عل ــى التكنولوجي ــا
قبـــل أن تجرّدنـــا (التكنولوجيـــا)
مـــن إنســـانيتنا .علـــى الرغـــم مـــن
المصاع ــب الت ــي واجهته ــا ،كونه ــا
أمـــاً لطفليـــن ،فلـــم تتـــردد أو
تستســـلم؛ فـــي الواقـــع ،كانـــت
خطواتهـــا محســـوبة للغايـــة
ومدروســـة بمـــا يكفـــي إلدراك
المخاطـــر العاليـــة المرتبطـــة
بالتكنولوجيــا ،والتــي ال يمكــن
تجنبهـــا.
مــن خــال مالحظتهــا
كيــف تتضــاءل جميــع
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حــركات التواصــل التــي تتــراوح بيــن تعابيــر الوجــه
ولغــة الجســد ،وتفاعــات النــاس مــن خــال
اســتخدام الهواتــف الذكيــة ،شــعرت القليوبــي
بالحاجــة إلــى إنقــاذ البشــرية مــن خــال المشــاركة
فــي تأســيس شــركة البرمجيــات (،)Affectiva
الرائــدة فــي المجــال الجديــد للــذكاء االصطناعــي
للعاطفــة ،والتــي تســمح للتكنولوجيــا بفهــم البشــر
كمــا يفهــم البشــر بعضهــم بعضــاً.
تــؤرخ القليوبــي فــي هــذا الكتــاب رحلتهــا مــن
كونهــا "فتــاة مصريــة لطيفــة" إلــى امــرأة جريئــة،
متخــذة طريقهــا الخــاص بهــا لتحــدث ثــورة فــي
التكنولوجيــا .ومــع ذلــك ،فقــد أثبتــت أن عمليــة تعلــم
التعبيــر عــن عواطفهــا والتصــرف فيهــا أكبــر تح ـ ّد
لهــا علــى اإلطــاق .لقــد مهَّــدت القليوبــي بعملهــا
هــذا الطريــق أمــام األجيــال القادمــة لتطويــر خــط
عملهــا ،وحمــل إرثهــا وإنشــاء عالقــة صحيــة بيــن
البشــرية والتكنولوجيــا مــن شــأنها أن تســهم فــي
اســتمرار وجــود البشــرية.

قصص التغيير واألزمات وبدايات األمل
الكل يجد صعوبة في التغيير .ومع ذلك ،على المدى
الطويل ،فإن القوة الدافعة االستثنائية في داخلنا هي التي
تجبرنا على أن نصبح أفضل وأقوى.
ما قاله الفيلسوف األلماني فريدريك نيتشه« :ما
توضح كيف أن
ال يقتلك ،يجعلك أقوى» ،عبارة شهيرة ّ
التغيير يجعل الناس يتكيَّفون مع الظروف الجديدة،
ويفضلون دائماً المضي إلى األمام ،وال يتراجعون أبداً.
ِّ
في هذا الكتاب ،تسلّط جوليا صموئيل ،المتخصصة
النفسية ومستشارة الحزن ،الضوء على دورة التغيير،
وبالتالي تعطينا رؤية عميقة ألزمات مختلفة في الحياة،
وكما أن هناك دائماً قوس قزح بعد المطر ،تحتاج البشرية
إلى إيجاد طرق للتغلب على االنزعاج من التغيير من أجل
تحقيق «النمو المنشود» ،والوصول إلى الرضا في المرحلة
الالحقة .تلقي صموئيل الضوء على القضايا الرئيسة
المتعلقة باألسرة والحب والعمل والصحة والهوية ،والتي
تؤثر بشكل غير مباشر في تنقل البشر خالل الحياة.
تقول الكاتبة صموئيل« :بما أن جميع الناس يميلون
إلى التعامل مع التغيير في قدرات وردود فعل مختلفة،
فإن مفتاح المرونة واألمل هو جودة العالقات والروابط
التي تكوَّنت بين العائالت واألصدقاء والجيران» .وهي
تعتمد على عدد ال يحصى من دراسات حاالت المرضى،
وكذلك خبرة  30عاماً من الممارسة السريرية من أجل
بناء صورة ذات مصداقية ،ورسم تأثير التغيير في حياة
الناس ،وكيفية التأقلم أثناء األزمة من أجل تحقيق
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االزدهار في عصر جديد مفعم بالفرح والسعادة .تؤكد
صموئيل كيفية وجود العديد من العالقات التي تتطوَّر
في عالقة واحدة مع مرور الوقت ،مثل كيفية تعلُّم األم
تخفيف قبضتها على ابنتها البالغة تدريجياً ،وكيف ينتقل
الرجال إلى األبوة.
أحياناً يصل التغيير فجأة ،وأحياناً يكون جزءاً
من المد والجزر الطبيعي في بحر الحياة .لذلك ،من
األفضل عدم تجاوز التجربة ،ولكن بدالً من ذلك ،يلزم
التعامل معها بحذر شديد وترتيب زمني؛ ألن الفشل
في االعتراف بالحدث المؤسف وعدم المرور بفترة ما
بعد النتيجة ،والتي يشار إليها باسم «الفراغ الخصيب»،
قد يؤدي إلى عواقب مميتة ،تمنع المرء من النمو
واالستمرار في الحياة.
الرسالة الرئيسة التي تحاول صموئيل تقديمها في
هذا الكتاب هي :عندما تمر «األوقات العصيبة» تمر
األوقات الجيدة أيضاً؛ لذلك ،يحتاج المجتمع إلى التكيف
مع النمو الفكري والتحول من خالل تجارب وخبرات
الناس حولهم من أجل تنوير رحلة المرء في أوقات
التغيير ،وليصبح نموذجاً حياً تقتدي به األجيال القادمة.

على اليمين:
جوليا صموئيل
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«مسبار األمل» إنجاز غير مسبوق
بحمد اهلل ،حققت اإلمارات بجهود قيادتنا الرشيدة إنجازاً فضائياً تاريخياً غير مسبوق،
حيث خصصنا له صفحات عدة في هذا العدد ،وقد تجلى هذا اإلنجاز العظيم في إطالق
«مسبار األمل» نحو المريخ ،في أول رحلة عربية تستهدف استكشاف الكوكب األحمر ،فقد
جرى اإلطالق بنجاح في  20يوليو  ،2020على أن يصل المسبار إلى مدار المريخ في فبراير
 2021وفقاً لتوقعات العلماء ،وبذلك تستغرق الرحلة نحو سبعة أشهر يقطع خاللها المسبار
مسافة  493مليون كيلومتر بسرعة مقدارها  121ألف كيلومتر في الساعة .وسوف يظل المسبار
سابحاً في مدار المريخ لمدة عام كامل حسب التوقيت المريخي ،أي  687يوماً.
وفي تغريدة مبشرة ،أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،على حسابه الشخصي في تويتر أن «مسبار
األمل أرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن األرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء ...صورة
لوجهته وقبلته ...تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم ضمن أجهزة مالحته الفضائية .ما أوسع
الكون! ما أعظم الخلق! وما أقرب الخالق!».
هذه الصورة من عمق الفضاء تؤكد نجاح التجربة الفضائية األهم حتى اآلن ،حيث من
المنتظر أن يجمع المسبار العديد من المعلومات المهمة الخاصة بكوكب
جمال بن حويرب
المريخ ،وسوف تتيح اإلمارات هذه الثروة المعلوماتية المذهلة بشكل مجاني
للعالم أجمع؛ من أجل تعزيز المعارف العلمية التي تخدم البشرية كلها.
المدير التنفيذي
الالفت لالنتباه أن مهندسي المحطة األرضية يجرون بانتظام سلسلة من المناورات
لتحسين مسار المسبار والتأكد من توجهه الصحيح نحو المريخ ،األمر الذي يؤكد األهمية
القصوى لدور العلم والتطور التقني الرقمي في إنجاز هذه المهمة الضخمة.
في هذا العدد أيضاً سنطالع أبرز مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة،
مثل مبادرة «تحدي األمية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتواجه
واحداً من أكبر المخاطر التي تهدد األمم ،وهو الجهل ،وكيفية التغلب عليه ،وتوفير أكبر قدر
من المعرفة للذين فاتهم قطار التعلم ،وقد نظمت المؤسسة «ملتقى تحدي األمية» برعاية سموه
وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم للمعرفة ،حيث استضاف هذا الملتقى خبراء من كل دول العالم ليضعوا الخطط
المستقبلية للقضاء على األمية في بالدنا العربية ،حتى نسترد بهاء مجدنا القديم ونخطو بثقة
نحو تشييد مجتمع العلم والرفاه.
كذلك سنقرأ في هذا العدد أهم ما حققته «قمة المعرفة» التي أطلقت المؤسسة أولى
دوراتها في  ،2014باعتبار أن مستقبل الدول مرهون بقدرتها على التزود بالمعارف والعلوم
والتكنولوجيا ،وقد حضر هذه القمة في دوراتها المختلفة كوكبة ممتازة من كبار الخبراء
والمفكرين في العالم الذين ناقشوا مستقبل المعرفة وأهميتها في تطوير الشعوب في عصر
القفزات التكنولوجية المذهلة.
أما مبادرة «بالعربي» التي أطلقتها المؤسسة ،فحققت حضوراً قوياً في وسائل التواصل
االجتماعي ألنها سعت إلى استرداد عنفوان اللغة العربية وسحرها األخاذ ،وأفصحت عن
حالوة تلك اللغة ،وأهمية أن يتطور المحتوى الرقمي العربي على شبكة اإلنترنت باعتبار أن
اللغة هي الرابط الوثيق الذي يجمع تحت ظالله نحو  400مليون إنسان عربي.
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دورات تدريبية في شتى حقول الكتابة اإلبداعية لتطوير مهاراتـك
على أيـدي أمهـر الخبـراء والمدربيـن من كافـة أرجـاء الوطـن العربـي.

تــدريب مسـتمر

رعايــة ومتــابعـة

حلـــم يتحقـق

ّ
حققت الدورات التدريبية حلم العشرات من الكتاب الشباب
ّ
العـرب ووضعتهـم على بدايـة الطريــق ليكونوا كتاب الغد.
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