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أصبــح لإلمــارات أجنــدة للعلــوم المتقدمــة تســتثمر فــي
عق ــول أبن ــاء الوط ــن ،لوض ــع خط ــط اس ــتراتيجية ته ــدف
إل ــى تج ــاوز أي عقب ــة ربم ــا تعت ــرض طري ــق اإلم ــارات نح ــو
التقــدم واالزدهــار ،وأصبــح لهــا أيضـاً قائمــة مــن األولويــات
تعتمـــد علـــى التوظيـــف األمثـــل لمواردهـــا لتحقيـــق مـــا
يرجــوه أبنــاء الوطــن ،قائمــة تضــع فــي االعتبــار احتياجــات
األجي ــال الجدي ــدة ،فأطف ــال الي ــوم سيعيش ــون ف ــي واق ــع
مختلـــف تمامـــاً ،وال بـــد أن نؤســـس لهـــم مـــن اآلن مـــا
يمكنه ــم م ــن فه ــم ه ــذا الواق ــع والتعام ــل مع ــه.
إن نظ ــرة واح ــدة عل ــى مفاص ــل تل ــك القائم ــة تجعلن ــا
نـــدرك التناغـــم فـــي الرؤيـــة بيـــن مكوناتهـــا المختلفـــة،
فم ــن تهيئ ــة بيئ ــة علمي ــة متجانس ــة تدع ــم تحقي ــق أه ــداف
مئوي ــة اإلم ــارات  ،2071إل ــى دع ــم القطاع ــات المرتبط ــة
بمخرج ــات العل ــوم والتكنولوجي ــا ،إل ــى العم ــل عل ــى إيج ــاد
حلــول للتحديــات واستكشــاف فــرص ذات مــردود اقتصادي،
يتأكــد لنــا تجانــس الرؤيــة االســتراتيجية الكامنــة وراء تلــك
األجنــدة .أمــا القطاعــات التــي ســتعمل تلــك األجنــدة علــى
االس ــتثمار فيه ــا فتؤك ــد بدوره ــا أن استش ــراف المس ــتقبل
يق ــع ف ــي قل ــب وفك ــر قيادتن ــا الرش ــيدة ،فهن ــاك س ــعي إل ــى

نح ــن نمتل ــك كل المقوم ــات لتحوي ــل دول ــة اإلم ــارات
إل ــى مص ــدر للمعرف ــة واالبت ــكارات العلمي ــة
محمد بن راشد آل مكتوم
خالل إطالق أجندة اإلمارات للعلوم المتقدمة 2031
تعزيـــز قطـــاع الطاقـــة المســـتدامة ،وتعزيـــز األمـــن المائـــي
واألمـــن الغذائـــي ،ومواجهـــة التحديـــات الصحيـــة ،وتطويـــر
قطـــاع الصناعـــات المتقدمـــة ،والعمـــل علـــى بنـــاء منظومـــة
دع ــم لوجس ــتي تعتم ــد عل ــى دراس ــات وبيان ــات علمي ــة.
لق ــد ش ــرح 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
دبـــي ،رعـــاه اهلل ،الهـــدف مـــن األجنـــدة بالقـــول« :أجنـــدة
اإلمـــارات للعلـــوم المتقدمـــة تعكـــس توجهاتنـــا ومنهجيتنـــا
ف ــي العم ــل الحكوم ــي القائ ــم عل ــى التخطي ــط المس ــتقبلي،
والتفكيــر االســتباقي ،وابتــكار أفضــل الحلــول والممارســات..
نري ــد أن نجع ــل اإلم ــارات مرك ــزاً للعل ــوم المتقدم ــة ،ووجه ــة
للعلمـــاء والمبدعيـــن الذيـــن نرحـــب بإســـهاماتهم وشـــراكتهم
معنـــا فـــي صناعـــة مســـتقبل أفضـــل للنـــاس» ،ولعـــل هـــذه
الفق ــرة تلخ ــص لي ــس اله ــدف م ــن األجن ــدة وحس ــب ،ولك ــن
أيضـــاً العمـــل الـــدؤوب فـــي كل المجـــاالت الـــذي تشـــهده
اإلمــارات منــذ عقــود ،والــذي نعيشــه واقعـاً متحققـاً ونســتمتع
بثم ــاره ف ــي مف ــردات حياتن ــا اليومي ــة.
لقـــد باتـــت تعبيـــرات مثـــل «التخطيـــط المســـتقبلي»،
و«التفكيـــر االســـتباقي» و«ابتـــكار أفضـــل الحلـــول
والممارســـات» ،بمثابـــة اللغـــة التـــي يتحدثهـــا الجميـــع فـــي
اإلمــارات ،لغــة تحمــل التفــاؤل بقــدر مــا تختــزن القــدرة علــى
التح ــدي واإلنج ــاز ،لغ ــة تش ــكل قاموس ــها الخ ــاص المفت ــوح
عل ــى فض ــاءات النهائي ــة ،تح ــول محب ــة العل ــم واالبت ــكار إل ــى
خبـــز يومـــي ،إلـــى شـــاغل دائـــم ،إلـــى ممارســـة علـــى مـــدار
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الس ــاعة ،واأله ــم أنه ــا تتج ــاوز ح ــدود وطنن ــا إل ــى اآلخري ــن،
لغ ــة مرحب ــة بالعلم ــاء والمبدعي ــن ،مش ــجعة له ــم ،تش ــد عل ــى
أيديهـــم ،وتـــؤازر إنجازاتهـــم ،ومـــن ناحيـــة أخـــرى تصافـــح
جمي ــع الن ــاس ،واأله ــم أنه ــا لغ ــة يصحبه ــا الفع ــل والمتابع ــة
والدعـــم والتوجيـــه ،واإليمـــان بمـــا نمتلكـــه مـــن مقومـــات،
ولذلــك قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد« :نحــن
نمتل ــك كل المقوم ــات لتحوي ــل دول ــة اإلم ــارات إل ــى مص ــدر
للمعرف ــة واالبت ــكارات العلمي ــة ..ننتظ ــر م ــن علمائن ــا الذي ــن
نثـــق بعقولهـــم وإمكاناتهـــم أن يقدمـــوا اإلســـهام األكبـــر فـــي
هـــذا المجـــال».
أصب ــح لإلم ــارات أجن ــدة للعل ــوم المتقدم ــة ،إنج ــاز يدع ــو
إل ــى الفخ ــر ،نج ــاح يش ــعرنا جميعـ ـاً بالس ــعادة ،الت ــي دأب ــت
قيادتنــا علــى العمــل وعبــر الســبل كافــة إلــى تحقيقهــا .ولكــن
ونح ــن نف ــرح ،عل ــى علمائن ــا أن يكون ــوا عل ــى ق ــدر الثق ــة الت ــي
وضعهــا القائــد فيهــم ،عليهــم أن يســابقوا الزمــن ،فعــام 2031
ليــس ببعيــد ،ولكــن اإلمــارات تقــدر ،وكمــا أبهــرت العالــم فــي
عق ــود قليل ــة ،فإنه ــا تس ــتطيع أن تبه ــره م ــراراً ،م ــن خ ــال م ــا
تمتلكــه مــن مــوارد ومــا تســتثمره فــي التعليــم والبحــث العلمــي،
ومــا تمتلكــه مــن ثقافــة مفتوحــة أمــام الجميــع ،وعلــى الجميــع
التأم ــل ف ــي الرؤي ــة والتفكي ــر ف ــي االس ــتراتيجية ،والتبص ــر
فــي الجهــود ،وترســيخ اللغــة العلميــة ،والنهــوض بــكل مــا مــن
ش ــأنه أن يدع ــم االبت ــكار والفك ــر الخ ــاق ،أي عل ــى الجمي ــع
أن يدخ ــل ف ــي تح ــدٍّ م ــع الزم ــن ،حت ــى نحق ــق اله ــدف األكب ــر،
وه ــو الوص ــول إل ــى الرق ــم واح ــد.
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أخبار

محمد بن راشد يطلق استراتيجية اإلمارات للتعامالت الرقمية «بلوك تشين»
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه
اهلل» ،أن دولة اإلمارات اختارت طريق المستقبل ومواجهة
تحدياته متسلحة برؤية استشرافية علمية وإجراءات
استباقية عملية .جاء ذلك لدى إطالق سموه «استراتيجية
اإلمارات للتعامالت الرقمية  »2021بحضور سمو الشيخ
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب حاكم دبي
ومعالي محمد بن عبداهلل القرقاوي وزير شؤون مجلس
الوزراء والمستقبل وعدد من الوزراء .وقال سموه «إن
تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها في خدمة المجتمع
وتعزيز كفاءة األداء الحكومي منهج راسخ في حكومة دولة
اإلمارات ..نريد البناء عليه لتحويل  %50من التعامالت
الحكومية على المستوى االتحادي إلى منصة «بلوك تشين»
بحلول عام  .2021نريد تعزيز موقع دولة اإلمارات لتكون
من الدول األكثر تقدماً وجاهزية لتغيرات المستقبل».
وترتكز استراتيجية اإلمارات للتعامالت الرقمية على
أربعة محاور أساسية هي :سعادة المواطن والمقيم ،ورفع
مستوى الكفاءة الحكومية ،والتشريع المتقدم إلحداث نقلة
نوعية في العمل الحكومي االتحادي ،ونقله إلى مرحلة
جديدة من الكفاءة والفاعلية تعزز الموقع الريادي لدولة
اإلمارات عالمياً في مجال أمن ونقل المعلومات.
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إطالق أجندة اإلمارات للعلوم المتقدمة 2031

أكـد صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم
نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي «رعـاه
اهلل» ،أن تعزيـز بيئـة العلـوم المتقدمـة فـي دولـة اإلمـارات،
يمثـل أفضـل اسـتثمار فـي جهـود صناعـة المسـتقبل ،وأداة
رئيسـة لنقـل إبداعـات العقـل البشـري إلـى مرحلـة التطبيـق.
جـاء ذلـك ،بمناسـبة إطالق سـموه أجندة اإلمـارات للعلوم
المتقدمـة  ،2031واسـتراتيجية  2021للعلـوم المتقدمـة
المنبثقـة عنهـا ،حيـث تهـدف األجنـدة إلـى توظيـف العلـوم

المتقدمـة فـي تطويـر وابتـكار حلـول للتحديـات المسـتقبلية،
ودعـم جهـود الحكومـة فـي تحقيـق مسـتهدفات األجنـدة
الوطنيـة لرؤيـة اإلمـارات  2021ومئويـة اإلمـارات .2071
وقـال صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتوم:
«نحـن نمتلـك كل المقومـات لتحويـل دولـة اإلمـارات إلـى
مصـدر للمعرفـة واالبتـكارات العلميـة ..ننتظـر مـن علمائنـا
الذيـن نثـق بعقولهـم وإمكاناتهـم أن يقدمـوا اإلسـهام األكبـر
فـي هـذا المجـال».

مختبر اإلبداع األولمبي يناقش مستقبل القطاع الرياضي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،في  27مارس
الماضي ،يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي
عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي ،وسمو الشيخ مكتوم بن محمد
بن راشد آل مكتوم ،نائب حاكم دبي ،وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن
راشد آل مكتوم ،رئيس اللجنة األولمبية الوطنية ،وسمو الشيخ منصور
بن محمد بن راشد آل مكتوم ،مختبر اإلبداع األولمبي ،الذي نظمته
اللجنة األولمبية الوطنية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة .وخالل
www.mbrf.ae

حديث سموه إلى جانب من المشاركين في نقاشات مختبر اإلبداع
األولمبي ،أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى
أن دعم القطاع الرياضي يأتي ضمن أولويات دولة اإلمارات في ضوء
سعيها إلحراز مكانة متقدمة بين مصاف الدول األكثر تميزاً في مختلف
ميادين المنافسات الرياضية على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،مع
الحراك القوي الذي يشهده قطاع الرياضة اإلماراتي عبر منشآت
ومرافق رياضية عالمية المستوى تنتشر في ربوع الدولة ،والعمل
الدؤوب على إعداد وتأهيل األبطال في مختلف الرياضات لتأكيد
وصولهم إلى أرقى منصات التكريم ،وهو الهدف الذي ال تدخر الدولة
جهداً في سبيل تحقيقه لرفع راية اإلمارات عالياً في شتى المحافل
الرياضية الكبرى حول العالم .وتعرّف سموه من معالي حميد القطامي،
نائب رئيس اللجنة األولمبية الوطنية على المحاور المطروحة للنقاش
ضمن المختبر والتي تضمنت التخطيط االستراتيجي ،والموارد والدعم
المالي ،والشؤون الفنية والرياضية ،واالتصال والتسويق الرياضي،
والتمثيل الخارجي ،والرياضيين واكتشاف المواهب ،والمؤسسات
والمنشآت والمرافق الرياضية ،والصحة والوقاية من المنشطات،
والمعرفة والتدريب ،والبرامج والفعاليات.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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حزمة من المبادرات والمشاريع النوعية تخليدًا لمبادئ وقيم زايد

مؤسس ــة محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة
أعلن ــت َّ
عـــن إطـــاق حزمـــة مـــن المشـــاريع والمبـــادرات ،بهـــدف
تخليـــد إرث ومبـــادئ وقيـــم القائـــد والوالـــد المغفـــور لـــه
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،ط َّيــب اهلل ثــراه ،كأحــد
أعظ ــم الق ــادة والش ــخصيات عل ــى مس ــتوى العال ــم ،تزامنــاً
م ــع مب ــادرة «ع ــام زاي ــد .»2018
المتخصصــة
ِّ
المؤسســة مجموعــة مــن الفعاليــات
َّ
وتنظِّ ــم
التـــي تشـــمل قطاعـــات عـــدة ،مـــن النشـــر والطباعـــة إلـــى
الترجمـــة واألنشـــطة التفاعليـــة علـــى قنـــوات التواصـــل
االجتماعـــي ،وتأتـــي الفعاليـــات ضمـــن مبـــادرات قائمـــة
للمؤسســـة ،أبرزهـــا مبـــادرة قصتـــي ،اســـتراحة ســـيدات،
َّ
بالعرب ــي ،برنام ــج دب ــي الدول ــي للكتاب ــة ،وكت ــاب ف ــي دقائ ــق،
إضافـــة إلـــى مبـــادرات جديـــدة عـــدة.
وأكَّـــد ســـعادة جمـــال بـــن حويـــرب ،المديـــر التنفيـــذي
للمؤسَّ س ــة ،مواكب ــة مش ــاريع ومب ــادرات المؤسَّ س ــة لتوجُّ ه ــات
القي ــادة الرش ــيدة وأه ــداف ع ــام زاي ــد  ،2018ال ــذي أعلن ــه
صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس
الدولـــة ،حفظـــه اهلل ،والـــذي يشـــكِّل مبـــادرة وطنيَّـــ ًة ملهمـــ ًة
تسـ ـلِّط الض ــوء عل ــى مس ــيرة عط ــاء وإنج ــازات قائ ــد عظي ــم
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أرس ــى مب ــادئ وقي ــم التآخ ــي والتالح ــم ومس ــاعدة اآلخري ــن،
لتشـ ِّك َل نهجـاً يســير علــى خطــاه أبنــاء اإلمــارات قيــادة وشــعباً.
المؤسســـة
َّ
وضمـــن مبـــادرة «قصتـــي» التـــي أطلقتهـــا
المؤسســة عــن
َّ
بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم ،أعلنــت
تنظي ــم مس ــابقة لكتاب ــة قص ــص ع ــن المغف ــور ل ــه الش ــيخ
زايــد ،ودوره القيــادي والتنمــوي فــي خدمــة اإلمــارات ودول
العال ــم ،يتناف ــس م ــن خالله ــا الطلب ــة بالمراح ــل االبتدائي ــة
والمتوس ــطة والثانوي ــة ،ويت ــم فيم ــا بع ــد اختي ــار الفائزي ــن
م ــن كل مس ــتوى.
وم ــن خ ــال مب ــادرة «بالعرب ــي» وبمناس ــبة مئوي ــة الش ــيخ
المؤسســـة باالســـتفادة مـــن منصـــات ووســـم
َّ
زايـــد ،ســـتقوم
بالعربـــي ،لنشـــر وترويـــج أقـــوال خالـــدة للمغفـــور لـــه علـــى
مـــدار العـــام .فيمـــا ســـتقوم مبـــادرة «اســـتراحة ســـيدات»
بتنظيــم جلســات شــهرية لمناقشــة أحــد الكتــب الخاصــة عــن
المؤسس ــة وضم ــن فعالي ــات
َّ
تخص ــص
ِّ
المغف ــور ل ــه .كذل ــك
«برنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة» ،مـــن خـــال ورشـــة عمـــل
الترجمـــة ،ترجمـــة كتابيـــن عـــن المغفـــور لـــه الشـــيخ زايـــد،
ـيخصص البرنام ــج كتابي ــن آخري ــن ضم ــن ورش ــة أدب
كم ــا س ـ ِّ
الطف ــل ،للكتاب ــة لألطف ــال ع ــن المغف ــور ل ــه.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
المتخصصين العرب من خالل ورش عمل
تبرز دور
ِّ
أعلنت مؤسَّ سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ،بالتعاون
مع «لينكد إن» ،عن تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة،
المتخصصين العرب"،
ِّ
وذلك ضمن فعاليات مبادرة "ملتقى
التي أطلقها الجانبان العام الماضي ،بهدف توفير مِ ن ََّص ٍة
المتخصصين العرب من كل
ِّ
تجمع
مكان في العالم ،سعياً إلى توطيد
أواصر التعاون المشترك فيما بينهم
من جهة ،وبين الجهات الباحثة عن
الخبرات والمختصين في شتى
المجاالت من جهة أخرى.
وتهدف المؤسَّ سة من خالل
ورش العمل ،إلى تعميم الفائدة من
المتخصصون
ِّ
الخبرات التي يمتلكها
ضمن الملتقى ،واالستفادة من
تجاربهم العملية ،حيث تناقش الورش موضوعات عدَّ ة تتمحور
حول أسرار النجاح الوظيفي والسعادة ،إلى جانب محاور
االبتكار والرقمنة والعمالت الرقمية ،وستقوم جهات حكومية
عدة؛ محلية واتحادية وجامعات باستضافة الورش.

وحول الموضوع ،قال سعادة جمال بن حويرب ،المدير
التنفيذي للمؤسَّ سة :إن ورش العمل تسعى إلى االستفادة من
خبرات ومعارف نخبة من األكاديميين والتنفيذيين العرب في
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية من أعضاء
الملتقى ،حيث تهدف المؤسَّ سة و«لينكد
إن» إلى إتاحة الفرصة لألعضاء،
لترسيخ عمليات تبادل األفكار واآلراء
وتوحيد الرؤى ،والعمل معاً على
االرتقاء بالواقع الثقافي واالجتماعي
واالقتصادي للمنطقة بأكملها .وأكَّد
المتخصصين
ِّ
سعادته أنَّ «ملتقى
العرب» سيخلق حراكاً معرفياً واسعاً
عبر الفعاليات والمبادرات التي
سيطلقها خالل المرحلة المقبلة،
والتي تواكب في أهدافها متطلبات العصر اإلبداعية المتسارعة،
كما سيعمل على تفعيل أطر عمل واستراتيجيات لتنفيذها ،تسهم
في دفع عجلة التنمية المستدامة ،وتعزيز روح المبادرة واالبتكار
في المنطقة والعالم.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
َّ
تشارك في معرض لندن الدولي للكتاب 2018
شاركت مؤسَّ سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ،للعام العاشر على التوالي،
في فعاليات «معرض لندن الدولي للكتاب  ،»2018الذي أقيم في العاصمة
البريطانية خالل الفترة من  10وحتى  12إبريل الماضي ،حيث استعرضت
المؤسَّ سة أبرز مشاريعها ومبادراتها في مجال نشر وإنتاج المعرفة ،إلى جانب
تسليط الضوء على إصدارات وفعاليات شركة قنديل للطباعة والنشر والتوزيع
التابعة لها .وسعت المؤسَّ سة من خالل مشاركتها في الدورة الـ  47للحدث ،إلى
تعزيز حضورها ومشاركتها في المحافل الدولية المتخصصة بمجاالت النشر
والتوزيع وإنتاج المعرفة ،كما هدفت إلى الترويج لمشاريعها المعرفية والثقافية،
وتوطيد أواصر الشراكات والتعاون مع صنَّاع القرار والمعنيين بمجاالت النشر
والطباعة من جميع أنحاء العالم .وأكَّد سعادة جمال بن حويرب ،المدير التنفيذي
للمؤسَّ سة ،أنَّ «معرض لندن الدولي للكتاب» يع ُّد تظاهرة معرفية استثنائية ،شكَّلت
على م ِّر العقود منصة عالمية متميزة ،تجمع النخبة من المثقفين واألدباء وصنَّاع
المعرفة والخبراء في قطاعات النشر والتوزيع من كافة أنحاء العالم تحت سقف
واحد ،لتتيح لهم الفرصة لالطالع على مستجدات هذه القطاعات ،ومد جسور
ثقافية مع مختلف الحضارات المشاركة بالحدث.
www.mbrf.ae
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مدرسة زايـد..

ّ
لكل األجيال
إلهام

خ ــال الذك ــرى المئوي ــة ل ــوالدة المغف ــور ل ــه ب ــإذن اهلل الش ــيخ زاي ــد ب ــن
ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،األب المؤســس لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،نحتفــي برؤيتــه حــول أهميــة توفيــر التعليــم للجميــع.
م ــع تلقي ــه تعليم ــه الخ ــاص ف ــي مرحل ــة الطفول ــة ال ــذي تك ــون م ــن
الق ــراءة والكتاب ــة وتعالي ــم اإلس ــام ،ذه ــب المغف ــور ل ــه الش ــيخ زاي ــد ب ــن
س ــلطان آل نهي ــان إل ــى إرس ــاء أس ــس الدول ــة القائم ــة عل ــى المعرف ــة.
كان األب المؤس ــس لدول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ،الش ــيخ زاي ــد،
مؤي ــداً قويـ ـاً للتعلي ــم .وكان مـــن أول ــى مبادرات ــه واس ــعة النط ــاق لدول ــة
اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة الحديث ــة توفي ــر التعلي ــم لجمي ــع المواطني ــن.
أدى ه ــذا اإلص ــاح الش ــامل ف ــي التعلي ــم إل ــى إنش ــاء م ــدارس ومراك ــز
تعليميــة فــي جميــع أنحــاء البــاد ،يعمــل فيهــا مدرســون مــن جميــع أنحــاء
العال ــم العرب ــي لتوفي ــر التعلي ــم لألجي ــال الش ــابة.
هــذه كانــت البدايــة فقــط .قبــل افتتــاح المؤسســات المعتمــدة أبوابهــا،
مثــل جامعــة اإلمــارات ،وكليــات التقنيــة العليــا وجامعــة زايــد .كمــا تأسســت
أكاديمي ــات الش ــرطة وأصبح ــت اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة موطن ـاً لع ــدد
متزايــد مــن الجامعــات والكليــات الخاصــة المحليــة والدوليــة.
كان الشـــيخ زايـــد يؤمـــن إيمانـــاً عميقـــاً بالتعليـــم كســـاح لهزيمـــة
التحدي ــات المس ــتقبلية ،وه ــي رس ــالة يت ــردد صداه ــا الي ــوم م ــع مض ــي
اإلم ــارات عل ــى طري ــق إنش ــاء نظ ــام تعليم ــي م ــن الدرج ــة األول ــى يس ــمح
للط ــاب اإلماراتيي ــن ب ــأن يصبح ــوا األفض ــل ف ــي العال ــم.
تحـــدد خطـــة وزارة التربيـــة والتعليـــم ألعـــوام  2021 - 2017رؤيـــة
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بـــ «تعليــم مبتكــر ألجــل مجتمــع معرفــي
ورائـــد وعالمـــي» ،فـــي وقـــت يكـــون فيـــه التعليـــم أيضـــاً أحـــد األركان
األربع ــة الرئيس ــة ف ــي مش ــروع مئوي ــة اإلم ــارات ،وال ــذي يه ــدف إل ــى جع ــل
دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة أفض ــل بل ــد ف ــي العال ــم بحل ــول ع ــام
 .2071لذلــك ســوف يتطــور نظامنــا التعليمــي باســتمرار فــي هــذا العالــم
الحدي ــث ،حي ــث إن األطف ــال مس ــتعدون ألدوار وظيفي ــة مس ــتقبلية ق ــد ال
www.mbrf.ae

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

13

تقاريـر

الشيخ زايد
بن سلطان آل
نهيان في جولة
لمدارس غياثي
وليوا.1979 ،

الشــيح زايــد« :إن رصيــد أي أمــة متقدمــة
هـــو أبناؤهـــا المتعلمـــون ،وإن تقـــدم
الش ــعوب واألم ــم إنم ــا يق ــاس بمس ــتوى
التعلي ــم وانتش ــاره».

توج ــد حت ــى ف ــي ه ــذه اللحظ ــة م ــن الزم ــن.
قــال ســمو الشــيخ عبــد اهلل بــن زايــد آل نهيــان،
وزي ــر الخارجي ــة والتع ــاون الدول ــي ،رئي ــس مجل ــس
التعليـــم والمـــوارد البشـــرية فـــي دولـــة اإلمـــارات
العربيـــة المتحـــدة ،فـــي مؤتمـــر القمـــة العالمـــي
األخيـــر للحكومـــة :إن البـــاد بحاجـــة إلـــى «كســـر
القال ــب» م ــن خ ــال إع ــادة تقيي ــم المه ــارات الت ــي
يحتاجه ــا األطف ــال وتغيي ــر الطريق ــة الت ــي يتعلم ــون
بهـــا ،مـــع التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى العلـــوم
والتكنولوجيـــا والهندســـة والرياضيـــات.
واســـتطرد ســـمو الشـــيخ عبـــد اهلل بـــن زايـــد
قائ ــاً « :علين ــا إع ــادة التفكي ــر ف ــي التعلي ــم بطريق ــة
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غي ــر مس ــبوقة ،فنح ــن بحاج ــة إل ــى نظ ــام تعليم ــي
جدي ــد يتطل ــع إل ــى المس ــتقبل والق ــدرة التنافس ــية
والمتطلبـــات االقتصاديـــة للبلـــد .كمـــا أن المعاهـــد
التعليمي ــة تحت ــاج إل ــى نم ــاذج جدي ــدة تتبعه ــا ،بحي ــث
تتطــور باســتمرار وتكــون قابلــة للتكيــف مــع التغيــرات
مـــن حولهـــم» .وأضـــاف «أن المهـــارات األساســـية
للقــراءة والكتابــة والرياضيــات لــن تكــون كافيــة علــى
اإلطـــاق ،وأن المعرفـــة بالتكنولوجيـــا والهندســـة
والتمويــل أكثــر أهميــة بكثيــر ،ورأس المــال البشــري
ه ــو العام ــل الرئي ــس ف ــي ه ــذه الث ــورة».
كمـــا حـــث ســـمو الشـــيخ عبـــد اهلل اآلبـــاء
واألمهـــات علـــى تشـــجيع األطفـــال علـــى احتضـــان
وظائـــف مســـتقبلية فـــي العلـــوم والتكنولوجيـــا
والرياضيـــات والفنـــون واآلداب ،بـــدالً مـــن اختيـــار
التخصص ــات المهني ــة التقليدي ــة ف ــي االقتص ــاد أو
إدارة األعم ــال لألم ــن الوظيف ــي ف ــي القط ــاع الع ــام.
وأطلق ــت هيئ ــة المعرف ــة والتنمي ــة البش ــرية ف ــي
دبـــي الشـــهر الماضـــي برنامـــج «رحـــال» الجديـــد

الشـــيح زايـــد« :إن تعليـــم النـــاس
وتثقيفهــم فــي حــد ذاتــه ثــروة كبيــرة
نعت ــز به ــا؛ فالعل ــم ث ــروة ونح ــن نبن ــي
المســـتقبل علـــى أســـاس علمـــي».

الـــذي يتيـــح للطـــاب االســـتمتاع بفـــرص تعلـــم
أكبـــر فـــي أي مـــكان وزمـــان .وهـــو يوفـــر طريقـــة
بديل ــة للتعلي ــم م ــن خ ــال إط ــار يمك ــن تخصيص ــه
الحتياجـــات كل متعلـــم محـــدد.
وق ــال الدكت ــور عب ــد اهلل الك ــرم ،رئي ــس مجل ــس
المديريـــن ومديـــر عـــام هيئـــة المعرفـــة والتنميـــة
البشـــرية« :إننـــا نقـــوم بقفـــزة كبيـــرة بعيـــداً عـــن
النمـــوذج التقليـــدي للتعليـــم ونختبـــر مســـتقبل
التعلـــم .برنامـــج رحـــال حـــول كل شـــيء يتنـــاول
إعط ــاء الط ــاب فرص ــة لتجرب ــة إمكاناته ــم الكامل ــة
واالســـتفادة مـــن التعلـــم داخـــل وخـــارج المدرســـة،
وه ــذا يمث ــل عالم ــة فارق ــة لجمي ــع العاملي ــن ف ــي
قطـــاع التعليـــم».
مـــن خـــال رحـــال ،ســـيتمكن الطـــاب الذيـــن
يرغبـــون بالدراســـة فـــي مدرســـة عامـــة وبوقـــت
جزئ ــي ف ــي م ــكان آخ ــر ف ــي المجتم ــع المحل ــي م ــن
القي ــام بذل ــك .يت ــم إط ــاق المرحل ــة التجريبي ــة م ــن
قب ــل هيئ ــة المعرف ــة والتنمي ــة البش ــرية كج ــزء م ــن
مب ــادرة  10Xلمؤسس ــة دب ــي للمس ــتقبل .وس ــيكون
الط ــاب ف ــي المدرس ــة الهندي ــة الثانوي ــة ف ــي دب ــي
م ــن بي ــن أوائ ــل م ــن يجرب ــون المنص ــة ويس ــتفيدون
م ــن ف ــرص التعل ــم خ ــارج المدرس ــة.
كمــا اســتقبلت هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية
فـــي دبـــي أخيـــراً أكثـــر مـــن  300معلـــم مـــن أكثـــر
مـــن  95مدرســـة فـــي مناســـبة خاصـــة لالحتفـــال
بع ــام زاي ــد حي ــث تب ــادل المعلم ــون وجه ــات النظ ــر
الش ــيح زاي ــد« :إن أفض ــل اس ــتثمار للم ــال
هـــو اســـتثماره فـــي خلـــق أجيـــال مـــن
المتعلميـــن والمثقفيـــن ،علينـــا أن
نســـابق الزمـــن ،وأن تكـــون خطواتنـــا
نحــو تحصيــل العلــم والتــزود بالمعرفــة
أس ــرع م ــن خطان ــا ف ــي أي مج ــال آخ ــر».
www.mbrf.ae

وناقشــوا األفــكار لالســتلهام مــن حيــاة الشــيخ زايــد
وخل ــق ط ــرق جدي ــدة للتعل ــم لتوس ــيع دروس الحي ــاة
ف ــي الفص ــول الدراس ــية .ورك ــزت بع ــض الجلس ــات
الت ــي أقيم ــت ف ــي الم ــدارس عل ــى مه ــارات التفكي ــر
النقـــدي والـــذكاء العاطفـــي وتعليـــم الســـخاء
والتس ــامح تج ــاه األطف ــال وب ــثّ األم ــل.
وق ــال الدكت ــور الك ــرم« :إن تن ــوع قط ــاع التعلي ــم
فــي دبــي يمنحنــا فرصــة إللهــام جيــل مــن المتعلميــن
الصغ ــار ع ــن طري ــق نش ــر تعالي ــم م ــن حي ــاة الش ــيخ
زاي ــد .س ــوف يعي ــش ت ــراث الش ــيخ زاي ــد معن ــا إل ــى
األبـــد ،ويثـــري حياتنـــا ورغبتنـــا فـــي العمـــل نحـــو
تحقي ــق تق ــدم أكب ــر ف ــي المس ــتقبل».
كمـــا تـــم االعتـــراف بتأثيـــر الشـــيخ زايـــد فـــي
تطوي ــر التعلي ــم ف ــي االجتم ــاع الح ــادي والعش ــرين
لمجلــس التعليــم والمــوارد البشــرية بدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة فــي شــهر مــارس .وفــي االجتمــاع،
قــال ســمو الشــيخ عبــد اهلل بــن زايــد« :نحــن نعيــش
ســـنة اســـتثنائية نحتفـــل فيهـــا بميـــراث الشـــيخ
زايـــد بـــن ســـلطان الـــذي أرســـى األســـاس لبلـــد
أصب ــح مث ــاالً س ــاطعاً للقي ــادة والتمي ــز ف ــي جمي ــع
المجـــاالت .ستســـتم ّر مدرســـة زايـــد دائمـــاً فـــي
إلهامنـــا وأجيـــال المســـتقبل».

الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان مع
الدكتور عبد اهلل
عمران تريم بعد فترة
وجيزة من إنشاء
منتدى أكسفورد
لدراسات الخليج
وشبه الجزيرة
العربية.
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قراءة في المؤشرات المعرفية 2017

تقاريـر

نتائج الدول

الكويت

الناتج المحلي اإلجمالي 114.04

مليار دوالر أمريكي

مؤشر التنمية البشرية 0.8

عدد السكان 3,935,794

المؤشرات الفرعية

التعليم التقني
والتدريب المهني

التعليم
قبل الجامعي

البحث
والتطوير واالبتكار

التعليم
العالي

المرتبة

42

المرتبة

84

المرتبة

59

المرتبة

53

القيمة

63.5

القيمة

49.6

القيمة

40.1

القيمة

25.4

تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
المرتبة

االقتصاد

75

المرتبة

القيمة 47.7

البيئات
التمكينية العامة

54

المرتبة

القيمة 45.9

ً
مقارنة بالمتوسط العالمي
المؤشرات الفرعية
المتوسط العالمي

المؤشرات الفرعية

56

التعليم
قبل الجامعي

39
40.1

التعليم العالي
البحث
والتطوير واالبتكار
تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
االقتصاد
البيئات
التمكينية العامة
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63.5

53
49.6

التعليم التقني
والتدريب المهني

62

القيمة 61.4

27
25.4
51
47.7
45
45.9
63
61.4

الكويت

47

مؤشر المعرفة
47
المتوسط
العالمي

المرتبة العالمية 59/131

األردن

أوكرانيا

ازربيجان

الكويت

البرازيل

المكسيك

بلغاريا

62

61

60

59

58

57

56

البيئات التمكينية العامة

62

المرتبة

61

القيمة

السياسة والمؤسسات

61

المرتبة

54

القيمة

االقتصاد والمجتمع

30

المرتبة

66

القيمة

الصحة والبيئة

 122المرتبة

63

القيمة

التعليم قبل الجامعي

42

المرتبة

63.5

القيمة

رأس المال الفرعي

50

المرتبة

59

القيمة

البيئات التمكينية التعليمية

30

المرتبة

 70.3القيمة

التعليم التقني والتدريب المهني

84

المرتبة

49.6

القيمة

التكوين والتدريب المهني

47

المرتبة

54.9

القيمة

سمات سوق العمل

 126المرتبة

41.6

القيمة

التعليم العالي

59

المرتبة

40.1

القيمة

مدخالت التعليم العالي

59

المرتبة

43.7

القيمة

مخرجات التعليم العالي وجودته

64

المرتبة

37.6

القيمة

البحث والتطور واالبتكار

53

المرتبة

25.4

القيمة

البحث والتطور

67

المرتبة

19

القيمة

االبتكار في اإلنتاج

32

المرتبة

36.5

القيمة

االبتكار المجتمعي

56

المرتبة

33.8

القيمة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

75

المرتبة

47.7

القيمة

مدخالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

95

المرتبة

51.3

القيمة

مخرجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

66

المرتبة

46.1

القيمة

االقتصاد

54

المرتبة

45.9

القيمة

التنافسية المعرفية

85

المرتبة

58.2

القيمة

االنفتاح االقتصادي

58

المرتبة

34.8

القيمة

التمويل والقيمة المضافة

53

المرتبة

43.7

القيمة

www.mbrf.ae
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بيئـة

يشكل البالستيك العائم خطرًا على الحياة البحرية والبشرية

رحلة إنقاذ المحيطات
إن الك ــم الهائ ــل م ــن البالس ــتيك المتناث ــر ف ــي محيطاتن ــا لي ــس مج ــرد
أخب ــار س ــيئة بالنس ــبة للحي ــاة البحري ــة؛ فه ــي تش ــق طريقه ــا إل ــى السلس ــلة
الغذائي ــة البش ــرية أيضـ ـ ًا .يق ــول العامل ــون ف ــي ه ــذا الش ــأن إن ــه ح ــان الوق ــت
لتنظي ــف م ــا اقترفن ــاه.
18

ومضات  -السنة الخامسة  -العدد الخمسون

سـيجد أي شـخص يبحـر قبالـة سـاحل لـوس أنجلـوس أكثـر مـن
بضـع علـب بالسـتيكية فـي طريقـه ،فضلاً عـن مجموعـة متنوعـة مـن
األحذيـة وعبـوات التعبئـة وشـباك الصيـد وغيرهـا مـن حطام البالسـتيك
عبـر تيـارات المحيـط بيـن كاليفورنيـا وهاواي ،لتشـكل أكبـر مجموعة من
القمامـة العائمـة فـي العالـم.
يبلـغ حجـم دوامـة نفايـات شـمال المحيـط الهـادئ ثالثـة أضعـاف
حجـم فرنسـا ،وسـوف تكبـر مـا لـم يتـم اتخـاذ إجـراءات بشـأنها .عندمـا
كان المهنـدس األلمانـي الشـاب بويـان سلات  16عامـاً فقـط درس
مقيـاس التلـوث فـي بحارنـا ،أصبـح اآلن فـي الــ  23عامـاً ،وهـو مؤسـس
منظمـة ( ،)The Ocean Cleanupوهـي منظمـة غيـر ربحيـة تركـز على
تخليـص محيطـات العالـم مـن البالسـتيك .ومـع جمعـه ألكثـر مـن 2.2
مليـون دوالر مـن خلال تبرعـات مـن أكثـر مـن  38ألـف شـخص ،قضـى
سلات وفريقـه السـنوات الثلاث األخيـرة فـي تحليـل التصحيح من خالل
جهـود أخـذ العينـات األكثـر شـموالً حتـى اآلن.
فـي عـام  ،2015عبـر  30قاربـاً دوامـة نفايـات شـمال المحيـط
الهـادئ بالتـوازي ،ممـا أدى إلـى إنشـاء أكبـر بعثـة بحثيـة للمحيطـات
علـى اإلطلاق .ومـع رمـي الشـباك التـي اسـتولت علـى كميـات كبيـرة
مـن البالسـتيك علـى مسـاحة  3.5مليـون كيلومتـر مربـع فـي المجمـل،
جمعـت كميـة مـن البيانـات أكثـر ممـا تـم جمعهـا فـي السـنوات األربعيـن
السـابقة مجتمعـة .وقامـت البعثـات المنفصلـة أيضـاً بقيـاس التوزيـع
الرأسـي للبالسـتيك في البحر .وفي الوقت الذي يطفو البالسـتيك على
السـطح ،يمكـن دفـع قطـع صغيـرة بواسـطة الريـاح وحركـة المـوج .كمـا
أن معرفـة العمـق الملـوث فـي المحيـط أمـر ضـروري لوضـع أبعـاد ألي
عمليـة تنظيـف .النتائـج المنشـورة الشـهر الماضـي فـي التقاريـر العلميـة،
مثيـرة للقلـق ،إذ تكشـف عـن أن  1.8تريليـون قطعـة من البالسـتيك ،وهي
تـزن مـا يقـرب مـن  80ألـف طـن متـري ،تراكمـت فـي المنطقـة .وهـذه
القمامـة تكفـي لمـلء  500طائـرة جامبـو ،وهـو حجـم أعلى بــ  16مرة من
التقديـرات السـابقة .واألكثـر مـن ذلـك ،تشـكل األجسـام األكبـر %92
مـن الكتلـة ،فـي حيـن أن  %8فقـط مصنوعـة مـن اللدائـن الدقيقـة،
والمعروفـة بأنهـا قطـع أصغـر مـن خمسـة ملـم فـي الحجـم.
يتحـدث سلات إلـى «ومضـات» بقولـه :القطـع الكبيـرة حجمهـا أكبـر
مـن خمسـة ملـم ،يمكـن أن تكـون مـن صناديـق القمامـة أو األباريـق أو
شـباك الصيـد أو العلـب البالسـتيكية .إن القطـع الدقيقـة ناشـئة عـن
هـذه القطـع األكبـر التـي تتحلـل وتغـرق فـي المحيـط» .فوجـئ سلات
وفريقـه بكميـة األجسـام البالسـتيكية الكبيـرة التـي تلـوث تلـك الدوامـة.
في السـابق ،كانوا يعتقدون أن معظم الحطام يتألف من شـظايا صغيرة،
ولكـن النتائـج أظهـرت خلاف ذلـك .ومـن المثيـر للدهشـة أن البيانـات
تشـير أيضـاً إلـى أن شـباك الصيـد تمثـل  %46مـن القمامـة ،وتتألـف
غالبيـة الباقـي مـن معـدات الصيـد األخرى ،مثل الحبـال وفواصل المحار
وفخـاخ األنقليـس واألقفـاص والسلال .علـى الصعيـد العالمـي ،يُعتقد أن
معـدات الصيـد تشـكل  %20مـن الحطـام البحـري ،وبالتالـي فـإن األرقام
www.mbrf.ae

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

19

بيئـة

أعلى اليمين:
إزالة معدات الصيد
المهجورة من موطن
الشعاب المرجانية
المتأثرة في ميدواي
أتول
اليمين:
سلحفاة بحرية عالقة
في الحطام البحري
أعلى اليسار:
حوت هزيل في النرويج
قبل نفوقه

مرتفعـة بشـكل غيـر متوقـع عنـد حوالـي النصـف.
ومـاذا عـن التلـوث اآلخـر؟ مـا الـذي يشـتمل عليـه
ومـن أيـن نشـأ؟ يقـول سلات« :معظـم التلـوث يأتـي مـن
المسـتهلكين الذين يسـتخدمون المواد البالسـتيكية ذات
االسـتخدام الواحـد .العلـب والكـؤوس البالسـتيكية هـي
بعـض مـن أكثـر المنتجـات التـي تطفـو فـي المحيـط.
ليسـت مـن قبـل المجموعـات فقـط ولكـن مـن األفـراد
الذيـن يسـتخدمون هـذه المنتجـات غيـر القابلـة للتدويـر
20
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والتخلـص منهـا بعـد اسـتخدام واحـد فقـط» .ويضيـف:
«أكبـر الـدول المسـببة للتلـوث هـي ،منطقيـاً ،الـدول
المجـاورة .هـذا واضـح مـن قطـع معينـة مـن البالسـتيك
تـم العثـور عليهـا خلال اسـتطالعاتنا ،سـواء بالميـاه أو
الهـواء .ليـس مـن األهميـة بمـكان مـن هـو أكبـر ملـوث،
حيـث إن تلـوث البالسـتيك ال يمكـن أن يكـون محـدوداً إال
عندمـا تعمـل جميـع الـدول والشـركات الكبـرى معـاً علـى
نطـاق عالمـي لتقليـل االسـتخدام».

بالستيك المحيط باألرقام
 5تريليونات قطعة من البالستيك تغطي محيطاتنا حالياً
قطعة من البالستيك موجودة في دوامة نفايات شمال
 1.8تريليون المحيط الهادئ

 5مناطق
اآلثار القاتلة

مـا يقـرب مـن  100ألـف مـن الحيوانـات البحريـة
تقتـل أو تصـاب بأمـراض مـن البالسـتيك كل عام .واحدة
مـن أكثـر الحـاالت شـهرة هـي حـوت كوفييـه ذو المنقـار
فـي النرويـج فـي عـام  .2017حاول شـخصان محليان أن
ينقـذا هـذا الحـوت بدفعـه إلـى البحـر .وفشلا مرتيـن.
وعندمـا أصبـح الحـوت المنهـك والهزيل عالقـاً في المياه
الضحلـة قبالـة جزيـرة سـوترا للمـرة الثالثـة ،انهـار .كان
وزن الحـوت أقـل مـن طنيـن ،وهـو معـدل دون المتوسـط.
مـا يثيـر القلـق أكثـر مـن ذلـك ،هـو محتويـات معدتـه30 :
قطعـة كبيـرة مـن البالسـتيك ،بما في ذلـك أكياس الحمل
واألغطيـة الواقيـة .هـذه الحادثـة ليسـت الوحيـدة؛ فقـد
نفـق حـوت آخـر مـن الفصيلـة نفسـها فـي جزيـرة سـكاي
بأربعـة كيلوجرامـات مـن األكياس البالسـتيكية واألغطية
فـي معدتـه .كان الدكتـور أنـدرو براونلـو أخصائي بيطري
فـي علـم الحيـوان فـي منظمـة المشـروع االسـكتلندي
لجنـوح الحيوانـات البحريـة ،هـو الـذي اكتشـفه .وفـي
حديثـه إلـى محطـة سـكاي نيـوز البريطانيـة ،قـال« :إن
البالسـتيك ،الـذي تنـوع بيـن أكيـاس القمامـة السـوداء
واألكيـاس المضغوطـة الخاصـة بحفـظ األغذيـة فـي
الثالجـات ،انحـرف فـي أمعـاء الحـوت وأغلـق تمامـاً
جهـازه الهضمـي» .وأضـاف الدكتـور براونلـو« :بالنسـبة
لـكل واحـدة مـن هـذه القطـع ،مـن الممكـن أن يكون هناك
شـكل مـن أشـكال العمـل البشـري يمكـن أن يمنعـه مـن
www.mbrf.ae

اثنتان في المحيط الهادئ ،واثنتان في المحيط
األطلسي ،وواحدة في المحيط الهندي ،تجمع
البالستيك في مناطق تعرف باسم «بقع القمامة»

هي النسبة التي تتوقع أن تخفضها منظمة «ذا أوشين كليب آب» في
 %50دوامة نفايات شمال المحيط الهادئ خالل السنوات الخمس المقبلة.
عبرت دوامة نفايات شمال المحيط الهادئ بالتوازي في عام
 30سفينة
 2015في محاولة اللتقاط وتحليل مدى تلوث البالستيك
كيلوغرام من حطام البالستيك العائم وجد في دوامة نفايات
 80مليون شمال المحيط الهادئ وهي مصنوعة بشكل أساسي من
البولي إيثيلين والبولي بروبلين.
 1سي 130
هيركيوليز

هي الطائرة التي حلّقت على علو منخفض للمساعدة على
رسم خريطة دوامة نفايات شمال المحيط الهادئ.

الدخـول إلـى البيئـة البحريـة .كان هـذا حيوانـاً ذهـب إلـى
أماكـن يصعـب جـداً علينـا الذهـاب إليهـا وتـذوق الموجود
فيهـا ،ومـن المؤسـف أنـه دفـع الثمـن إلـى حـد كبيـر».
ال تعانـي فقـط األسـماك مـن البالسـتيك ،بـل الطيور
أيضـاً .فقـد عثـر علـى فـرخ طائـر قطـرس نافقـاً أخيـراً
بمـواد بالسـتيكية مكثفـة فـي معدتـه فـي ميـدواي أتـول،
فـي جـزر هـاواي الشـمالية الغربيـة .يقـول سلات« :فـي
النهاية ،ال يُقصد من أي من هذه المواد البالسـتيكية أن
يكـون فـي المحيـط .مـن المهـم محاولـة إزالـة أكبـر قـدر
ممكـن مـن المـواد الغريبـة ،حتـى ال يكـون لها تأثير سـلبي
أكبـر فـي النظـام البيئـي للمحيطـات».
ويضيـف« :يمكـن أن يؤثـر اسـتهالك البالسـتيك
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بيئة

الشكل العام للحطام البحري

المباشـر فـي قـدرة الحيـوان علـى السـباحة ،والصيـد،
والتغذيـة ،والتكاثـر ،ممـا يعرقـل سـلوكه الطبيعـي .ويمكن
أن تمتـد العواقـب مـن التجويـع والضعـف والضيـاع إلـى
تجنـب الهجـرة والنفـوق فـي نهايـة المطـاف .البشـر هـم
أيضـاً فـي خطـر .بمـا أن الحيـاة البحريـة المتأثـرة يتـم
ضبطهـا لالسـتهالك البشـري ،فـإن قطـع البالسـتيك
الدقيقـة تدخـل السلسـلة الغذائيـة لدينـا ،ممـا قـد يـؤدي
إلـى التسـمم والعقـم واالضطـراب الوراثـي إذا اسـتهلك
بكميـات كبيـرة .تـم العثـور فـي بلـح البحـر علـى جزيئـات
بالسـتيكية صغيـرة ،وهـو طبـق شـعبي فـي أجـزاء كثيـرة
مـن العالـم .وغيرهـا مـن األسـماك األخـرى التـي تتنـاول
البالسـتيك بالخطـأ .لـم يعـرف بعـد الخطـر الكامـل علـى
النـاس ،ولكـن هنـاك مخـاوف حقيقيـة مـن أن المـواد
الدقيقـة يمكـن أن تراكـم المـواد الكيميائية السـامة داخل
جسـم اإلنسـان».

ماذا بعد؟

نموذج أول في بحر
الشمال تم نشره في
حزيران 2016
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بنـا ًء علـى النتائـج ،سـتبدأ منظمـة «ذا أوشـين كليـن
آب» أول عمليـة تنظيـف لهـا فـي دوامـة نفايـات شـمال
المحيـط الهـادئ فـي وقـت الحـق مـن هذا العام ،وسـيقوم
الفريـق برصـد وتقييـم التقـدم وتطبيـق المعرفـة الجديدة
علـى األنظمـة الالحقـة ،والتـي سـيتم نشـرها تدريجيـاً
حتـى تصـل إلـى النشـر الكامـل المخطـط لعـام .2020
والهـدف هـو خفـض حجـم الدوامـة في السـنوات الخمس
المقبلـة .تعتمـد سـرعة الطـرح علـى مسـتوى االسـتثمار
ونتائـج تقييمـات المخاطـر التشـغيلية ،كمـا تعـد قـدرة
ال مهماً ،وتخطط منظمة
إعـادة التدويـر علـى األرض عام ً
«ذا أوشـين كليـن آب» إلعـادة اسـتخدام جميـع المـواد.
فـي حيـن يقـع الكثيـر مـن المسـؤولية بشـأن مسـتقبل
محيطاتنـا علـى عاتـق الشـركات الكبـرى والحكومـات،
فمـا الـذي يمكـن لألفـراد فعله للمسـاعدة؟ وفقاً لسلات:
«علـى األرض ،يمكـن وقـف تلـوث المحيـط بتنظيـم
عمليـات تنظيـف الشـاطئ ،باسـتخدام أكـواب مخصصـة
لالسـتخدامات المتعـددة وأكيـاس قماشـية بـدالً مـن
األكيـاس البالسـتيكية .ببسـاطة فكـر فـي الطريقـة التـي
يلقـي النـاس بهـا البالسـتيك بوتيـرة يوميـة».
ويضيف سالت« :من المهم أن نفهم أن كل البالستيك
ينتهـي فـي نهايـة المطـاف فـي المحيطـات مـن خلال
األنهـار وطـرق الميـاه األخـرى .مـن خلال عملنـا ،يمكـن
لجميـع األفـراد المسـاعدة» .كمـا يعتقـد أن الحكومـات

ومضات  -السنة الخامسة  -العدد الخمسون

يمكن أن يأتي البالستيك في بحارنا من مجموعة متنوعة
من المصادر األرضية والمرتبطة بالمحيط .يدخل
البالستيك الماء بطرق عديدة ،ويؤثر في المحيطات
والبحيرات العظيمة .وبمجرد الوصول إلى الماء ،ال تتحلل
أنقاضها تماماً.
البالستيك الشائع

أعقاب السجائر

األغلفة الغذائية

عبوات المشروبات

الشفاطات واألكواب
واألطباق

فتحات العبوات

األكياس البالستيكية

كيف أساعد؟
التخفيض
التخلص منها
بشكل صحيح

إعادة االستخدام
االنخراط في
التنظيف المحلي

إعادة التدوير
تذكر أن البر والبحر
مرتبطان

قطع البالستيك الدقيقة

هي قطع صغيرة أقل من  5ملم

القوارب  /الشبكات

تصبح معدات الصيد حطاماً بحرياً
عندما يتم فقدها أو التخلي عنها.

يمكن لألمطار والرياح أن
تجرف الحطام إلى المسطحات
المائية القريبة.
رمي النفايات

التشبيك

يمكن اإلمساك بالحياة البحرية
وقتلها في شباك الصيد المهجورة
وغيرها من بقايا البالستيك.

المطر والرياح

االبتالع

يمكن للحيوانات والطيور
بسهولة تناول حطام البالستيك
عن طريق الخطأ.

التخلص المتعمد أو غير
السليم من النفايات يسبّب
حدوث الحطام البحري.
مصارف المياه والجداول

يمكن لألنهار ومصارف العواصف
أن تحمل الحطام مباشرة إلى
المحيطات والبحيرات الكبرى.
المصدرmarinedebris.noaa.gov :

يجـب أن تقـوم بإدخـال أنظمـة إيـداع العبـوات ،وأنظمـة
جديـدة تتحكـم فـي اسـتخدام األكيـاس البالسـتيكية.
إن مشـكلة البالسـتيك فـي المحيـط هـي مثـال لمأسـاة
المشـاع ..ويضيـف« :بمـا أن دوامـات الميـاه الكبيـرة فـي
المحيـط تقـع فـي الغالـب خـارج األراضـي الوطنيـة ،فلا
يمكـن تحميـل أي طـرف المسـؤولية عـن التسـبب فـي
التلـوث البالسـتيكي أو التخلـص منـه .ونتيجـة لذلـك،
فـإن الهيئـات الحكوميـة الدوليـة أو المبـادرات الخاصـة
المسـتقلة هـي الكيانـات الوحيـدة التـي مـن المحتمـل
أن تبـدي اسـتعدادها لمعالجـة المشـكلة» .ومـاذا عـن
المسـتقبل؟ كيـف يتصـور سلات محيطاتنا في السـنوات
القادمـة؟ يقـول« :اآلن ،هنـاك طريقـة مجديـة لتنظيـف
مـا هـو موجـود بالفعـل ،وهـو يبيـن أن المشـكلة ليسـت
قضيـة خاسـرة .وهـذا مـن شـأنه أن يدفعنـا إلـى التأكـد
مـن عـدم دخـول المزيـد من البالسـتيك إلـى المحيطات.
المسـتقبل مع المحيطات النظيفة أكثر إلهاماً .يمكن أن
تصبـح المحيطـات نظيفـة مرة أخرى ،وهذا يسـاعد على
اسـتعادة الحيـاة البحريـة وحمايتهـا .فـي النهاية ،سـيكون
ذلـك أفضـل لجميـع البشـر أيضـاً».
www.mbrf.ae
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ّ
ستمكن العلماء من مراقبة المادة الحيوية
إلى مستوى غير مسبوق

تقنية الفحص المجهري
ّ
تبشر بثورة بيولوجية
ب ــات ممكن ـ ًا الي ــوم رؤي ــة اآللي ــات الجزيئي ــة للخالي ــا والكائن ــات الحي ــة بعم ــق
وتفصي ــل غي ــر مس ــبوقين ،بفض ــل التط ــورات الحديث ــة ف ــي مج ــال البح ــث
المجه ــري فائ ــق الدق ــة .كم ــا ب ــات م ــن الممك ــن الي ــوم مقارب ــة مس ــائل بيولوجي ــة
ملح ــة تتعل ــق بم ــا ه ــو أكث ــر م ــن مج ــرد كيفي ــة ح ــدوث األم ــراض.
حيوي ــة ّ
بما يتعلق باألسى الكبير الذي يسببه مرض باركنسون ،أو المعاناة العميقة التي
ترتبط بالزهايمر ،فإن من الممكن تخفيفها قريباً أو حتى القضاء عليها ،بفضل الجهود
الموحدة التي يبذلها الخبراء عبر المجتمعات البحثية المتعددة والخطوات الكبيرة إلى
األمام التي تتحقق في مجال الفحص المجهري.
تع ّد تقنية الفحص المجهري فائق الدقة من التقنيات الجديدة التي ستمكّن العلماء
من مراقبة المادة الحيوية إلى مستوى غير مسبوق ،وبدقّة كبيرة لم توجد من قبل .فعبر
تكبير صورة الجزيئات والكائنات الحية الكاملة ،سيتمكن العلماء من مقاربة مسائل لم
ال قبل عقد من الزمن .ففي حين كان من المستحيل في السابق
يمتلكوا بشأنها فهماً كام ً
رؤية أي شيء بطول أصغر من موجة ضوئية ،إال أن التقنيات البصرية الجديدة للفحص
المجهري فائق الدقة تعني أن باستطاعة العلماء مراقبة الخاليا على معدل النانومتر.
والنانومتر يعادل  1على المليار من المتر.
من الصعب تصوّر هذا الرقم ،لكن كمقارنة؛ يمكن القول إن سماكة الورقة العادية
تعادل  100.000نانومتر ،بينما تعادل سماكة ضفيرة الحمض النووي  2.5نانومتر.
يع ّد الحمض النووي لَبِنة البناء للجينوم الذي يوجه تسلسالت وهياكل البروتينات.
أما البروتينات فهي اآلالت الجزيئية للخاليا وهي واحدة من المكونات الرئيسة التي
تتحكم في العمليات البيولوجية .وهناك اآلالف من األنواع المختلفة داخل جسم
اإلنسان ،ولكل منها مهمة وموقع محددان ،وبنية ثالثية األبعاد.
اليوم ،أصبح العلماء قادرين على التعامل مع الحمض النووي وتعديل البروتينات ودراسة
عمليات البروتين على المستوى الجزيئي .كما أنهم يهتمون بتصوّر جزيئات البروتين في
الخاليا الحية لمعرفة المزيد عن علم وظائف األعضاء ومسببات األمراض .وللوصول إلى
القدرة على تصوّر الخاليا الحية والبروتينات المفردة ،فإن ثمة حاجة ألكثر أجهزة الفحص
المجهري تقدماً.
www.mbrf.ae
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«الفحـــوص المجهريـــة فائقـــة
الدقـــة أدوات بحثيـــة عظيمـــة
فـــي

مجـــاالت

البيولوجيـــا

والطـــب وعلـــوم الحيـــاة .نقـــوم
حاليـــً بأبحـــاث فـــي مجـــال
أمـــراض الســـكري والزهايمـــر»
البروفسور ثيو السر
رئيس مختبر علم البصريات الطبية الحيوية

إنها خطوة في مجال الفحص المجهري فائق
الدقة  -وهو مجال آخ ٌذ بالتوسع بسرعة ،خاصة
منذ منح جائزة نوبل في الكيمياء إلى إريك بيتزيغ
وستيفان و.هيل وويليام إي .مورنر في عام 2014
ألبحاثهم في تجاوز حدود المجهر الضوئي.
توصل هؤالء الباحثون الثالثة إلى طريقة لرؤية ما
وراء حُ يود الضوء وتمكين دقة هيكلية معززة في العينات
البيولوجية وغيرها إلى  10نانومترات .وهذا الحقل
مستمرٌّ في النمو من خالل تحالف المجمّعات والهيئات
البحثية من مختلف المجاالت؛ من الكيميائيين ،علماء
األحياء ،الفيزيائيين والمهندسين.
يوضح البروفسور كليمنس كامينسكي ،من قسم
الهندسة الكيميائية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة
كامبريدج ،كيف أن الفحص المجهري فائق الدقة
قد خضع لتغييرات كبيرة في السنوات األخيرة ،مما
يسمح بتصوّر وتحليل مباشرين للهياكل التحت خلوية
في الخاليا الحية .ويضيف« :إن العمل األساسي الذي
ابتكرناه هو استخدام تقنيات فائقة الدقة للنظر في
اآلليات الجزيئية للبروتينات التي يحصل فيها خلل؛
وهي البروتينات التي تبدأ في ربط وتبني أشكال ال
تسير وظائفها بالشكل الصحيح ،وفي تلك األشكال،
تبدأ في التجمع مع بعضها البعض وتسبب أمراضاً
مثل باركنسون .وللمرة األولى ،نجد أنفسنا قادرين،
بمساعدة هذه الطرائق والتقنيات فائقة الدقة ،على
رؤية هذه العملية مباشرة ليس في أنبوب االختبار
فحسب ،ولكن حتى في الخلية .وهذا يفتح لنا ،بالفعل،
طريقة جديدة كلياً لإلجابة عن األسئلة حول اآلليات
الجزيئية لألمراض مثل مرض باركنسون والزهايمر».
في تحليل دماغ مريض بالزهايمر ،من الممكن
مشاهدة سالسل البروتينات التي تصنع بُنى ليفية
صلبة ،ولكن في المجهر التقليدي ،تكون الصور التي
26
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نظام فحص مجهري
فائق الدقة

تظهرها موجة الضوء محدودة للغاية .يصف كامينسكي
هذه األنواع من الصور بأنها الفوضى المشوّشة وغير
الواضحة .يقول« :ال يمكننا التفريق بين ما تبدو عليه
الجزيئات على اإلطالق .ولكن بفضل الدقة الفائقة،
أصبحنا اآلن قادرين على رؤية كيف تحصل عملية
التجميع هذه بالضبط ،وكيف ينمو حجم هذه الجزيئات
وتتسبب بتأثيرات سامة تسبب موت خاليا الدماغ -
يمكننا رؤية ذلك مباشرة اآلن للمرة األولى».
هذا المجال يتطور بسرعة كبيرة بحيث أنه ليس
بمقدور مجموعات وفِ رق األشخاص في الجانب
التقني المتطور من هذا القطاع االنتظار حتى تصبح
المعدّات التجارية المستخدمة في أعمالهم متاحة،
وبالتالي يقومون ببناء وتركيب معداتهم الخاصة .يقول
كامينسكي« :علينا بناء األدوات الخاصة بنا ،لدينا
مختبرات وعلماء فيزيائيون ومهندسون وعلماء أحياء
وعاملون في القطاع الطبي يعملون جميعاً جنباً إلى
جنب لجعل هذه التطورات ممكنة».
ثمة عالم آخر حاضر في ريادة هذا المجال؛
البروفسور ثيو السر ،رئيس مختبر علم البصريات الطبية
الحيوية ( )LOBفي مدرسة البوليتكنيك الفيدرالية في
لوزان ( - )EPFLوهو معهد أبحاث وجامعة في لوزان،
سويسرا ،متخصص في العلوم الطبيعية والهندسة.
انتقل السر وفريقه إلى ما هو أبعد من الدقة
الحيّزية فقط ،وطوروا تقنية يمكنها إجراء فحص
مجهري ثالثي األبعاد فائق الدقة ،وتصوير سريع ثالثي
األبعاد في جهاز واحد .حيث إن تصوير المرحلة (أو

اليسار:
البرفسور كليمنس
كامينسكي من قسم
الهندسة الكيميائية
والتكنولوجيا الحيوية
بجامعة كامبردج
اليمين:
خاليا جلدية بشرية
متجددة (HaCaT
كيراتينية) تعبر عن
الكيراتين األلقيّ .

الطَّ ور) هو تقنية تترجم التغييرات في طور الضوء الذي
تسببه الخاليا وعضيّاتها إلى خرائط ضوئية انكسارية
للخاليا نفسها.
تجمع هذه التقنية بين الحساسية والدقة الزمنية
العالية للتصوير الطوريّ مع النوعية التحديدية والدقة
الحيزية العالية للفحص المجهري التألقي.
كما ابتكر الباحثون أيضاً خوارزمية الستعادة
معلومات الطّ ور من مجموعة من الصور الملتقطة
بواسطة مجهر كالسيكي .وللحصول على تصوير
سريع ثالثي األبعاد ،صمم الفريق موشوراً
مخصصاً لتقسيم الصور ،وهو يسمح بالتسجيل
المتزامن لحزمة من ثماني صور مزاحة .ما يعني
أن بإمكان هذا الميكروسكوب تنفيذ تصوير طوري
سريع ثالثي األبعاد .يستخدم الموشور أيضاً
للتصوير البصري ذي الدقة الفائقة (.)SOFI
تستخدم هذه الطريقة األصباغ الفلورية لتحسين
الدقة ثالثية األبعاد من خالل تحليل االرتباط
(التحليل بالمضاهاة) لإلشارة .باستخدام هذا،
أجرى الباحثون تصويراً ثالثي األبعاد فائق الدقة
للبنى الملطخة في الخاليا ،ودمجوها مع تصوير
طوري ثالثي األبعاد بدون شيفرة.
وكشفت التقنيتان المستخدمتان معاً عن صور
للهندسة الداخلية ،الهيكل الخلوي ،والعضيّات في
الخاليا الحية عبر نقاط زمنية مختلفة .يقول
البروفسور السر« :مع الفحص المجهري والدقة
الفائقة ،يمكننا رؤية التفاصيل التي لم نتمكن
من رؤيتها من قبل .إذ بفضل هذه التكنولوجيا
تحسنت الدقة بشكل جذري .نحن مستمرون في
هذه الرحلة من خالل تقنية التصوير البصري ذي
الدقة الفائقة ( )SOFIالخاصة بنا».
www.mbrf.ae

أطلق السر وفريقه على هذا النظام المجهري
الجديد اسم ( )PRISMأداة استرجاع الطّ ور عبر
الفحص المجهري فائق الدقة .ويوضح السر« :نحن
نقدم ( )PRISMكأداة مجهرية جديدة ونتوقع أن يتم
استخدامها بسرعة في المجتمع العلمي المعني بعلوم
الحياة لتوسيع نطاق التصوير ثالثي األبعاد عالي
السرعة المستخدم في األبحاث البيولوجية .ونأمل
أن يصبح األساس النظامي المعتمد لعلم األعصاب
وعلم األحياء» .من الواضح أنه مجال معقد وتقني
للغاية ،لكن من الناحية الفعلية ،كيف سيغير الفحص
المجهري فائق الدقة حياتنا؟ يقول السر موضحاً:
«ننظر للمجاهر فائقة الدقة كأدوات بحثية عظيمة
في مجاالت البيولوجيا والطب وعلوم الحياة.
نجري حالياً أبحاثاً في مجاالت أمراض السكري
والزهايمر .وقد اكتشفنا أن البكتيريا المعوية تسهل
مرض الزهايمر .اليوم ،يمكننا أن نحارب هذه
البكتيريا عن طريق تحليل الحمض النووي .إذ نحاول
استناداً إلى الميكروبيوم معرفة ما إذا كان لدى
شخص ما خطر متزايد لإلصابة بمرض الزهايمر.
قبل سنوات ،لم يكن للمرء أن يتخيل أن هذا سيكون
ممكناً في أي وقت .اليوم ،تستغرق قراءة الحمض
النووي للميكروبيوم حوالي شهر واحد .في بحثنا،
يمكننا تقصير هذه الفترة إلى أربع أو ست ساعات،
بفضل الدقة الفائقة .وبنا ًء على هذه المعرفة ،فمن
المحتمل جداً أن نتمكن من تتبع آثار أمراض أخرى
في المستقبل القريب».
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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نفذت  242مهمة لبذر السحاب في عام  2017وحده

تقنيات االستمطار
المتقدمة في اإلمارات
ّ
تع ـ ّـد ن ــدرة المي ــاه العذب ــة مش ــكلة خطي ــرة
تواج ــه كوك ــب األرض ،ووفقـ ـ ًا لمنظم ــة الصح ــة
العالمي ــة ،ف ــإن نص ــف س ــكان الكوك ــب مع ــرض
للعيــش فــي مناطــق شــحيحة بالميــاه بحــدود عــام
 ،2025وه ــذا عل ــى ُبع ــد س ــبع س ــنوات فق ــط .ف ــي
هــذا الحقــل ،تلعــب اإلمــارات دور ًا رائــد ًا فــي تطويــر
الحلــول مــن خــال أبحاثهــا فــي علــوم االســتمطار.
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نُدرة المياه أم ٌر حقيقي ،لكن األكثر من ذلك ،أن لهذا
تأثيراً يمكن أن يكون كارثياً؛ فتغير المناخ والنمو السكاني
والتحضر المدني كلها عوامل تسببت في تفاقم ما وصفه
المنتدى االقتصادي العالمي بأنه أكبر خطر عالمي من حيث
التأثير المحتمل خالل العقد المقبل.
اسألوا اإلمارات العربية المتحدة .فهذه الدولة على
معرفة بكل شيء عن ندرة المياه .مناخها قاحل ،بمتوسط
هطوالت مطرية يتراوح بين  100ملم و  120ملم سنوياً ،ولها
مستويات عالية من تبخر المياه السطحية .كما أن معدل
إعادة شحن المياه الجوفية منخفض .واألكثر من ذلك ،فقد
أدى النمو السكاني السريع والتوسع االقتصادي إلى الضغط
على مصادر المياه الموجودة.
يع ّد االستمطار ،أو البذر السحابي ،واحداً من مجموعة
حلول ممكنة لهذه الندرة في المياه .وتطور استخدام دولة
اإلمارات العربية المتحدة لهذا النوع من تحسين الطقس
وتعديله بأفضل شكل ممكن خالل عقدين ،حيث نفذت 242
مهمة لبذر السحاب في عام  2017وحده.
في طليعة األبحاث المرتبطة بهذه التقنية التي يساء فهمها في
كثير من األحيان ،يأتي برنامج أبحاث اإلمارات لعلوم االستمطار،
الذي يديره المركز الوطني لألرصاد الجوية ( .)NCMإذ إن
البرنامج مسؤول عن منحة سنوية بقيمة  5ماليين دوالر تغطي
فترة ثالث سنوات ويمكن أن يتشارك بها حتى خمسة أبحاث
مقترحة فائزة .تقول مديرة البرنامج علياء المزروعي« :يعمل
البرنامج بالفعل على تطوير الفهم العلمي من خالل معرفة جديدة
بتكوين السحب وإنتاج األمطار والعمليات الفيزيائية األخرى ذات
الصلة .كما أننا نحرص أيضاً ،من خالل هذه األنشطة ،على
تحقيق الهدف الذي ال يقل أهمية عن تطوير القدرات المحلية
والعالمية مع تشجيع ودعم التعاون البحثي المثمر».
إلى اليوم ،ارتبط عدد من الباحثين والمؤسسات الدولية
من الواليات المتحدة وأوروبا وآسيا مع البرنامج الذي لديه
اآلن شبكة من أكثر من  1200باحث من أكثر من 500
مؤسسة عالمية ،بما في ذلك المنظمة األوروبية لألبحاث
النووية ،وكالة الفضاء األوروبية ووكالة ناسا.
تقليدياً ،شملت أساليب البذر السحابي تنفيذ عملية البذر
مع مواد خاصة ونوعية .وقد اقترحت األبحاث أن المواد
الهيدروجينية هي أفضل خيار للسحب الدافئة والحَ مَالنية ،في
www.mbrf.ae
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طائرات في حالة
االستعداد لبذر
السحب في السماء

30

حين أن يوديد الفضة يع ّد الخيار األنسب لالستخدام
على التكوينات السحابية في المناخات الباردة .ويختبر
العلماء باستمرار فعالية بذر مثل هذه المواد وكيف يمكن
استخدامها بالشكل األمثل للحصول على فعالية أكبر.
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تستهدف
طائرات البذر السحابي المتخصصة تكوينات السحب
في جبال الحجر في شمال شرق البالد .عندما تحدّد
سحابة مناسبة ،يتم توزيع مواد البذر في قاعدة الغيوم
بحيث يمكن حملها لألعلى من خالل التيارات الهوائية
الصاعدة .بمجرد اشتعال عبوة البذر ،يستغرق األمر
دقيقتين إلى ثالث دقائق إلطالق المادة ،ثم ما يصل إلى
 15دقيقة لتتفاعل المادة مع جزيئات السحابة.
تقول المزروعي« :تعِ د هذه التقنية بتوفير إمدادات
مياه مستدامة وفعالة بتأثيرات بيئية أقل بكثير من الحلول
المكلفة مثل تحلية المياه .كما يمكن للتقدم التكنولوجي
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ضمان أن يصبح االستمطار عملية أكثر يسراً وأماناً».
وعلى النقيض مما هو الحال مع محطات تحلية
المياه ،التي تعتمد على الطاقة بكثافة ،فإن تقنيات
االستمطار تع ّد اقتصادية التكلفة نسبياً .في عام ،2015
على سبيل المثال ،أُنفق ما مجموعه  558000دوالر على
مهام االستمطار في اإلمارات العربية المتحدة .فيما تبلغ
تكلفة محطة التحلية على نطاق واسع والتي تنتج حوالي
 100000متر مكعب من المياه يومياً  100مليون دوالر.
وبحسب ما يقول صوفان فارح ،خبير األرصاد في
المركز الوطني لألرصاد الجوية لـ«أربيان بزنس» ،فإن
تحلية متر مكعب واحد من مياه البحر تكلف حوالي 60
دوالراً ،بينما ال يكلف استخراج الكمية ذاتها من الماء عبر
تقنية البذر السحابيّ سوى دوالر واحد فقط.
ومع ذلك ،فإن مشكلة البذر السحابي هي قياس
النجاح ،وهو أمر يصعب في الواقع قياسه ويستحيل
تقريباً تقديره .إذ مثلما يصعب التنبؤ بالطقس ،يصعب
أيضاً معرفة ما إذا كانت مهمة زرع البذرة ستسبب المطر
ال أم ال.
أو ما إذا كان المطر سيهبط فع ً
إلثبات النجاح ،تشير المزروعي إلى فترة األيام

الثالثة في عام  ،2010عندما شهدت دولة اإلمارات
العربية المتحدة هطول أمطار غزيرة .حيث كثفت خالل
تلك األيام الثالثة عمليات البذر السحابية .ونتيجة لذلك،
كانت كمية المياه التي جمعت في سدود البالد تعادل إنتاج
المياه من محطة تحلية واحدة لتسع سنوات.
تقول المزروعي« :هناك إجماع علمي اليوم على أن
عملية تحسين المطر عبر االستمطار تمثل  %10على
األقل من األمطار الهاطلة بعد عمليات البذر السحابية،
كما يع ّد تحسين غلة المحاصيل من الفوائد االقتصادية
المباشرة الناتجة عن االستمطار الفعال .على سبيل
المثال ،وجدت دراسة في نورث داكوتا في الواليات
المتحدة األميركية أن األراضي الزراعية المزروعة زادت
إنتاج القمح الزراعي بنسبة .»%5.9
في شهر يناير من هذا العام ،أعلن المركز القومي
لألرصاد الجوية عن نجاح ست بعثات لبذر السحابة وهي
األولى في عام  .2018وقد نفذت في المناطق الشرقية
والشمالية من اإلمارات العربية المتحدة ،مما أدى إلى
هطول أمطار غزيرة.
تضيف المزروعي قائلة« :أثبتت سنوات من األبحاث
www.mbrf.ae

والتجارب التي أجراها المركز القومي لألرصاد الجوية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة أن االستمطار هو
مصدر مياه بديل قابل للتطبيق واقتصادي التكلفة .لقد
قدّر العلماء في دولة اإلمارات أن عمليات البذر السحابية
يمكن أن تعزز هطول األمطار بنسبة  %30إلى %35
في الجو النظيف ،وبنسبة تصل إلى  %10إلى %15
في الجو العكر .إن مثل هذه الزيادة في مستويات هطول
األمطار توضح قدرة العلم على زيادة مصادر المياه في
البلدان والمناطق المعرضة لخطر الجفاف».
ومع ذلك ،فإن تعزيز عمليات االستمطار ليس
سوى سالح واحد في مجال مكافحة ندرة المياه .إذ إن
المسألة األكثر أهمية تكمن في تحسين إدارة الموارد
المائية ،وزيادة فاعلية الري ،والحد من االستهالك
المحلي والحفاظ على المياه العذبة« .هناك الكثير
من االهتمام في العالم بحصاد المياه العذبة ،كما أن
هناك الكثير من االستراتيجيات التي يتم بحثها ،ومنها
االستمطار» ،بحسب كالم محمد السياح ،البروفسور في
الجامعة األميركية في الشارقة.
بالنسبة لإلمارات ،ال يع ّد االستمطار مجرد مصدر
مياه عذبة اقتصادي التكلفة وصديق للبيئة فحسب،
بل إنه قادر على زيادة كمية األراضي القابلة للحصد،
والتي بدورها يمكن أن تعزز هطول األمطار ،كما يقول
البروفسور السايح الذي يضيف« :هناك العديد من
الدراسات التي تشير إلى أن حبوب اللقاح التي تنتجها
النباتات تنتج بذر السحب».
حقق برنامج اإلمارات لبحوث علوم تحسين المطر
واالستمطار نجاحاً فعلياً ،حيث تم طرح أحد مشاريعه
المدعومة للحصول على براءة اختراع مؤقتة من مكتب
الواليات المتحدة لبراءات االختراع والعالمات التجارية
في فبراير  .2017وكان ذلك لتطبيق جديد من تكنولوجيا
النانو في البذر السحابي.
وللمضي قدماً ،تهدف اإلمارات إلى تعزيز مكانتها
كمركز عالمي للتفوق في مجال االستمطار ،حيث يدعم
المشروع نمو االقتصاد القائم على المعرفة واالبتكار.
تقول المزروعي« :سيكون للرؤى والتكنولوجيات الجديدة
التي نطورها تطبيقات أوسع نطاقاً للبلدان التي تعاني من
نقص في موارد المياه الطبيعية .يقدم البرنامج بالفعل
مساهمة كبيرة في الهدف الشامل المتمثل في تشجيع
المبتكرين والمستثمرين على التعاون لدفع حدود البحث
والتطوير واالبتكار ،وضمان مساهمة تحسين المطر في
ملف أكثر اكتماالً ألمن المياه».

عملية بذر سحابيّ
ينفذها المركز القومي
لألرصاد الجوية

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

31

تقاريـر

تهدف بأبحاثها إلى تحسين جودة الحياة

مؤسسة الجليلة..
ريادة في االبتكار الطبي
يتزام ــن افتت ــاح مرك ــز أبح ــاث مؤسس ــة الجليل ــة م ــع الذك ــرى الس ــنوية الخامس ــة إلنش ــاء
المؤسس ــة الت ــي تك ــرس جهوده ــا لالرتق ــاء بحي ــاة األف ــراد م ــن خ ــال التعلي ــم واألبح ــاث ف ــي
المجــاالت الطبيــة ،وتقــدم منحـ ًا دراســية لتنشــئة كــوادر وطنيــة مــن متخصصــي الرعايــة الطبيــة.
وفــي هــذا الصــدد لــدى الدكتــورة رجــاء عيســى صالــح القــرق ،رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة الجليلــة
وعض ــو مجل ــس األمن ــاء المزي ــد ع ــن أعم ــال ونش ــاطات المؤسس ــة.
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تقول الدكتورة رجاء القرق« :نحن في حاجة اليوم
إلى أبحاث طبية حيوية فعالة إليجاد عالجات ألمراض
المستقبل؛ فتطوير األبحاث الحيوية الطبية الفعالة ال
يزال يسير بوتيرة بطيئة ،ويتكلف الكثير من األموال،
كما أنه عملية مستمرة من البحث واالستكشاف».
«وهناك تحديات جمة تواجه هؤالء الذين يرغبون
في تغيير وجه الحياة من خالل التعليم الطبي
والبحث .والهدف األسمى الذي تسعى خلفه مؤسسة
الجليلة هو أن تتبوأ دبي واإلمارات العربية المتحدة
مكاناً في طليعة االبتكار الطبي» بحسب القرق.
أطلق مؤسسة الجليلة صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
www.mbrf.ae

مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،في عام ،2013
وذلك بهدف تحقيق الريادة لدبي ودولة اإلمارات
العربية المتحدة في مجال االبتكار الطبي.
تقوم المؤسسة على تبرعات المانحين ،وقد
منحت حتى اليوم ما يقارب  20مليون درهم لـ 76
مشروعاً بحثياً ،ودعمت علماء إماراتيين وطلبة يتلقون
تدريباً مع زماالت دولية في مؤسسات عالمية رائدة
في المملكة المتحدة ،والواليات المتحدة ،واليابان.
وقد أثمر هذا االستثمار في جمع  277عالماً من
جميع أنحاء العالم تحت مظلة واحدة لتعزيز البحث
العلمي الطبي في اإلمارات العربية المتحدة ،كما
وفرت فرصاً ألكثر من  200طالب للتدريب والستكمال

صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد مع
كريمته الجليلة في
افتتاح مؤسسة الجليلة
في أبريل .2013
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تقاريـر

الدكتورة رجاء عيسى
صالح القرق ،رئيس
مجلس إدارة مؤسسة
الجليلة.
مؤسسة الجليلة تجمع
العباقرة الكتشاف
الحلول

ـد تق ــدم البح ــوث الطبي ــة أم ــرًا حاس ــمًا
«يع ـ ّ
فـــي رخـــاء البـــاد وديمومتهـــا ،ويدعـــم
عملنــا فــي مؤسســة الجليلــة رؤيــة اإلمــارات
 ،2021إذ نولـــي البحـــث واالبتـــكار أولويـــة
قصـــوى ونعتبرهمـــا مـــن صميـــم عملنـــا»

ال عن اإلسهام في نشر
دراسات ما بعد الدكتوراه ،فض ً
 148مطبوعة في عدد من المجالت العلمية الدولية.
تقول القرق« :يواصل العلماء في جميع أنحاء
العالم البحث عن أسباب إصابة اإلنسان بالمرض،
وطرق الوقاية منه والعالج ،ونتقاسم رؤية خلو
العالم من مرض السرطان ،وأمراض القلب واألوعية
الدموية ،والسكري ،والسمنة ،أو األمراض العقلية،
ونحن ملتزمون بحماية صحة أطفالنا وأحفادنا».
وتضيف« :مما الشك فيه ،يع ّد تقدم البحوث
الطبية أمراً حاسماً في رخاء البالد وديمومتها،
ويدعم عملنا في مؤسسة الجليلة رؤية اإلمارات
 ،2021إذ نولي البحث واالبتكار أولوية قصوى
ونعتبرهما من صميم عملنا .ويحدونا األمل في أن
يكون عملنا محفزاً لضمان ثقافة البحوث الطبية
الحيوية المثمرة».
وترى القرق أن البحوث الطبية الحيوية تجلب
العديد من الفوائد االقتصادية الهائلة ،ما يثمر في
ميالد جيل من المهارات والمعرفة ،وفي الوقت نفسه
يؤدي إلى تطوير طرق وقائية وعالجية وتشخيصية
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ومضات  -السنة الخامسة  -العدد الخمسون

مبتكرة تسهم في تحسين الصحة وجودة الحياة العامة
لمواطني دولة اإلمارات وللمقيمين على أرضها.
مضيفة« :ليس هناك شك في أن الرعاية الصحية
أفضل ما يميز أي اقتصاد».
واستطردت حديثها قائلة« :تؤكد استثماراتنا في
األبحاث الطبية على التزامنا بغرس البحث واالبتكار
في نسيج استراتيجية الرعاية الصحية طويلة األجل
التي تتبناها الدولة ،لما لها من قدرة على إنقاذ
األرواح ،وسوف تمهد جهودنا الحالية الطريق لتحقيق
تقدم طبي يمنح األمل للكثيرين» ،مضيفة« :وبدعم
العلماء الموهوبين ،تحقق المؤسسة أهدافها الرامية
إلى تغيير وجه الحياة من خالل تمهيد الطريق وتطوير

الجيل المقبل من المبتكرين في العلوم الصحية».
والسبب الرئيس إلنشاء مؤسسة الجليلة هو
الترويج للتعليم الطبي والبحث ،وتحقق المؤسسة ذلك
من خالل نهج ثالثي يتضمن االستثمار في قدرات
العالج الطبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
وتقديم المنح الدراسية لرعاية جيل وطني من
المهنيين الطبيين ،ودعم البحوث الرائدة التي تركز
على التحديات الصحية التي تواجهها المنطقة.
ال ثقيالً،
وتضع المؤسسة على عاتقها حم ً
خاصة أن اإلحصاءات الصحية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة تثير المخاوف ،فقد أظهرت بيانات
منظمة الصحة العالمية في عام  2013أن معدالت
السمنة في اإلمارات تضاعف معدالت المتوسط
العالمي ،فـ  %66من الرجال ،و %60من النساء
في اإلمارات مصابون بزيادة الوزن أو السمنة .وقد
أشار في وقت سابق فيكتور هيدجر مدير شركة
ماكنزي آند كامبني في دبي إلى أن معدل السمنة
في البالد يمثل أزمة قومية وقنبلة موقوتة.
وخلّف ذلك عدداً كبيراً من المصابين بمرض
السكري وبأمراض القلب واألوعية الدموية .فبحسب
االتحاد الدولي للسكري ،تجاوز عدد المصابين
بالسكري في اإلمارات في  2017المليون .وتشكل
أمراض القلب واألوعية الدموية ،والسكري والسمنة
ثالثة من بين أهم التحديات الصحية اإلقليمية
الخمسة (إضافة إلى السرطان والصحة العقلية)
التي سيركز عليها مركز أبحاث مؤسسة الجليلة الذي
سيُفتتح هذا العام في مدينة دبي الطبية.
وتقول القرق« :فكما قال صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم :إننا دليل حي على أنه إذا
كانت لدى الناس الشجاعة وااللتزام لتحويل الحلم
إلى واقع ،فال يوجد ما يمكن أن يعوقهم» .مضيفة:
«والفرصة اآلن سانحة أمام دبي واإلمارات العربية
المتحدة للمساهمة في األبحاث الطبية الحيوية
خالل السنوات المقبلة ،وقد اكتسب البحث زخماً
كبيراً وال يزال ،كما هو واضح في األجندة الوطنية
لرؤية دولة اإلمارات  ،2021التي تهدف إلى زيادة
نفقات البحث والتطوير في البالد إلى  %1.5من
إجمالي الناتج المحلي».
كما يشير عدد متزايد من الدراسات إلى أن
الحاالت الطبية التي يتم بحثها في دول أخرى تختلف
نتائجها باختالف األشخاص ،ومن الممكن أن يؤدي
www.mbrf.ae

منح مؤسسة الجليلة في مجال األبحاث
السرطان ()33
السكري ()12

السمنة ()9
الصحة العقلية ()13

أمراض القلب
واألوعية الدموية ()9

السعي إلى البحث محلياً إلى تحقيق منافع مباشرة
لسكان البالد ،وإطالق رؤى جديدة للتعاون الدولي.
فالبحث التزام دائم ومسؤولية نأخذها على عاتقنا
على محمل الجد ،بحسب القرق.
ويتزامن افتتاح مركز أبحاث مؤسسة الجليلة مع
الذكرى السنوية الخامسة إلنشائها ،وسوف يكون أول
مركز مستقل لألبحاث الطبية متعدد التخصصات
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مستفيداً من
شهرته المتأسسة عالمياً .كما سيجمع المركز
أفضل الممارسات الدولية والخبرات اإلقليمية في
بيئة داعمة مزودة بأحدث المرافق .والمؤسسة التي
تمتلك رؤية واضحة هي واحدة من  33مؤسسة
أعضاء ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم
العالمية التي تسعى إلى تحسين العالم العربي من
خالل العمل اإلنساني والتنموي والمجتمعي.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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البلورات تزودنا بأفكار جديدة عن الزالزل المستقبلية

ذاكرة البراكين الثائرة
أظه ــرت دراس ــات جدي ــدة أن البل ــورات الموج ــودة ف ــي البراكي ــن تع ـ ّـد مث ــل «الصن ــدوق
األســود» فــي الطائــرة ،لدورهــا فــي تســجيل مــا يحــدث مــن ثــورات ،وهــذا األمــر مــن المحتمــل
أن يزيــد مــن فهمنــا لتاريــخ االنفجــارات والثــورات البركانيــة والتغيــرات التــي طــرأت عليهــا.
وفقاً لمركز المسح الجيولوجي األميركي ،فإن هناك ،حالياً ،قرابة  1500بركان نشط
حول العالم ،دون أن نع ّد البراكين الموجودة في قاع المحيط .سبق أن ثار حوالي  500من هذه
البراكين في حوادث تاريخية معروفة؛ مثل ثَوَران بركانَي جبلي إتنا وفيزوف قبل  3500عام
و 2000عام على التوالي .وفي أي لحظة ممكنة ،فإن هناك ما يزيد على عشرين بركاناً يمكن
أن يصل لمرحلة االنفجار ،بحسب ما يقول وليم روز ،عالم الجيولوجيا في جامعة ميشيغان
التقنية .ورد في نسخة العام  2017من أطلس الكوكب اإلنساني (Atlas of the Human
 )Planetالصادر عن مركز األبحاث المشترك ( )JRCأنه في عام  ،2015كان هناك أكثر من
 400مليون شخص يعيشون قرب واحد من أصل أكثر  220بركاناً خطورة في العالم .حيث إن
النمو السكاني والتطور االقتصادي والحضري تع ّد من العوامل التي تدفع الناس بشكل متزايد
لالستقرار قرب البراكين ،مما سينتج عنه احتماالت متزايدة لخسارة األرواح والممتلكات خالل
حدوث الثورات البركانية.

الحد من المخاطر
ّ

تقع مدينة مكسيكو سيتي ،التي يزيد تعداد سكانها على  20مليون نسمة ،على بعد
 60كيلومتراً من بركان بوبوكاتبتبيل ،الذي ثار  15مرة على األقل خالل الخمسمائة عام
الماضية .أما مدينة نابولي فتض ّم  3.75مليون نسمة يعيشون على مسافة  30كيلومتراً من
قمة جبل فيزوف .تزود عوامل تقنيات المراقبة المتطورة والفهم العلمي األدقّ لكيفية عمل
البراكين الجهات المسؤولة العامة وعلماء البراكين بأدوات أفضل وأنجع لوضع خطط الحد من
المخاطر ،لكن تقييم التهديدات ال يزال مسألة عسيرة .إذ إن بركان جبل آغونغ في جزيرة بالي
بدأ في نوفمبر الماضي بعد شهرين من الزالزل التي سبقت ثورانه .حيث يتطلب إخالء أعداد
ضخمة من البشر وقتاً طويالً ،وعلى الرغم من التطورات الكبيرة التي شهدتها التكنولوجيا
في العقدين األخيرين ،إال أن القدرة على التنبؤ بوقت ثوران بركان ما ال تزال صعبة .العامل
الرئيس الذي يح ّد من فهمنا هو أن من الصعب جداً معرفة ماذا يحدث بالضبط داخل البركان
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جبل إتنا يثــور
في عام 2013
www.mbrf.ae
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فوق وأعلى اليمين:
عالمتا الجيولوجيا
كاري كوبر وكريستي
تِل
إلى اليمين:
بالز كامبر ،رئيس
قسم الجيولوجيا وعلم
المعادن في جامعة
ترينتي ،دبلن.

في وقت ما ،بالنظر إلى أن لكل واحد شبكة معقدة وفريدة
من القنوات التي توصل الماغما (الصهارة :الصخور
المنصهرة) إلى السطح .فمع تراكم الماغما ،تبدأ بدفع
الصخور ،ما يزيد من الضغط تحت البركان ،وهو ما ينتج
الزالزل ويحقن القمة البركانية ذات الشكل المخروطي،
مما يحدث تأثيرات يمكن مالحظتها من قمم مطلة أو من
الفضاء عبر األقمار الصناعية .المسألة الصعبة بحق هي
معرفة ما إذا كان سينتج عن تراكم الماغما ثوران بركاني،
وكم من الوقت سيستغرق بدؤه .وبكل األحوال ،فإن هذا
آخذ بالتغير بفضل االختراقات العلمية التي تركز على
البلورات البركانية.

تفسير جيولوجي

نشرت عالمتا الجيولوجيا كاري كوبر وكريستي تِل
دراسة في مجلة «ساينس» العام الماضي ركزتا فيها على
بلورات الزركون من الحُ تات والمخلفات الموجودة حول
جبل تاراويرا في نيوزيلندا .وعبر دراسة العناصر التتبعية
في البلورات ،سيكون بمقدور العلماء تحديد وقت تشكُّل
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البلورات والزمن الذي تعرضت فيه للحرارة العالية (أكثر
من  700درجة مئوية) .ومن أصل سبع بلورات دُرست من
جبل تاراويرا ،وُجد أن ستاً منها تعود على األقل لعشرات
آالف األعوام ،ومع ذلك فقد قضت أقل من  %4من ذلك
الوقت أثناء تعرضها للماغما (الصهارة).
توصل فريق البحث إلى أنه يجب على الماغما
الصلبة أو البلورية (بدرجة حرارة أقل من  650مئوية)
أن تتفاعل مع سائل أكثر سخونة مخزن في مكان ما في
خزان البركان من أجل أن تذوب وتصبح قابلة للحركة،
مما يخلق الظروف للثوران البركاني .وعند الوصول
لدرجة  750مئوية ،يستغرق األمر عقوداً أو أقل لحدوث
الثورات البركانية .وفقاً للدكتورة كوبر ،فإن هذه البلورات
تع ّد مثل «الصندوق األسود» في الطائرة ،لدورهها في
تسجيل الثورات البركانية .تقول« :يمكن أن تخبرنا هذه
البلورات ما الذي كان يحدث خالل وجودها تحت السطح،
وما قبل الثوران البركاني» .وقد وُجد أن هذا النمط من
التخزين البلوري طويل األمد في الماغما الصلبة مع
التشكيل بالحرارة المتسارعة ،قاب ٌل للتطبيق في العديد
من البراكين األخرى حول العالم .وهذا يعني أن لدى
العلماء اآلن فهماً أفضل لمتى يمكن لبركان خامل أن يثور.
بدورها ،ترى تِل أن النتائج التي توصلتا إليها سيكون
لها تأثير مهم في علم البراكين .تقول« :تطورت فكرتنا
حول سلوك خزان الماغما تحت البركان كثيراً بالمقارنة
مع السنوات الـ  10أو الـ  15الماضية» .أما جنيفر ويد،
مديرة البرامج في قسم علوم األرض في مؤسسة العلوم
الوطنية التي موّلت البحث فتقول« :لفهم الثورات البركانية،

ينبغي علينا تحليل اإلشارات التي يعطينا البركان إياها
قبل أن يثور .تركز هذه الدراسة على الوقت الذي يسبق
الثوران البركاني ،وتستخدم اإلشارات في البلورات لفهم
متى تنتقل الماغما من حالة التخزين إلى حالة االنفجار».
كما ركز بالز كامبلر ،رئيس قسم الجيولوجيا وعلم المعادن
في جامعة ترينيتي في دبلن ،وتريزا أوبد ،المحاضرة في
علم الصخور البركانية في جامعة كوينزالند على البلورات
البركانية في دراسة نشرت العام الجاري.

تحفيز العمليات الكيميائية

عندما تتدفق الماغما البركانية الجديدة في خزان
تحت أرضي موجود مسبقاً  -يكون عادة بعمق 30
كيلومتراً تحت البركان -فإنها تحفز العمليات الكيميائية
في الـ «تراكي بازلت ( »trachybasaltنوع من الصخور
البازلتية) ،مما يخلق بلورات مركبة من الكلينوبيروكسين.
ال من عناصر
وحالما تبرد هذه البلورات ،فإنها تترك سج ً
بعينها من بيئتها الجديدة الحاضرة ،بما في ذلك تشكيل
حلقات استجابة منها لوجود الماغما .وباستخدام هذه
الحلقات ،سيكون باستطاعة البروفسور كامبلر ود .أوبد
تحديد العمق الذي توجد فيه الماغما الجديدة وتحديد
www.mbrf.ae

متى يمكن أن يحدث االنفجار البركاني .توصال إلى أنه
عندما تصل الماغما إلى عمق  30كيلومتراً ،فإن نسبة
حصول الثوران البركاني في غضون أسبوعين تصل إلى
 .%90كما ركز البروفسور كامبلر ود .أوبد على عوامل
تتبعية ومحددة ،السيما الكروم ،والتي تولد صوراً مميزة
باالعتماد على مرحلة التطور.
يوضح البروفسور كامبلر أن« :ما اكتشفناه هو أن
البلورات تحوي ذاكرة على شكل طبقات نمو تبدو شبيهة
بحلقات األشجار .قد تقودنا قراءة التاريخ من هذه
الطبقات إلى مراقبة أكثر فاعلية لخطر ثوران البراكين،
بما في ذلك البراكين الخاملة ذات احتمالية أن تصبح
نشطة» .أما د .أوبد فتقول« :لمعرفة اآلليات النمطية
التي حفزت الثورات البركانية الماضية ،ومعرفة العمق
الذي تحدث فيه والزمن الذي تستغرقه هذه االندفاعات
يمكن أن تحسن جهود مراقبة البراكين مستقبالً .إذ
يمكن للسجل الموجود على البلورات أن يزودنا بأفكار
جديدة حول الخطر المحتمل إلشارات الزالزل المستقبلية
والوقت المتاح إلنجاز خطط الطوارئ».
في الختام ،ثمة حاجة للمزيد من البحث ،خاصة من
أجل الوصول لفهم أفضل لمعدالت نمو الكلينوبيروكسين
بحسب ما يقوله العلماء .وهذا ،بدوره ،سيقود في الغالب
لفهم متطور لسلوك الماغما وحركتها ،مما يتيح ،كما هو
مأمول ،لتوقع أوضح للثورات البركانية.

في األعلى:
جبل تاراويرا في
نيوزيلندا
إلى اليمين:
ماغما (صخور
منصهرة)
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ستيفن هوكينغ..

نــور ساطـع في غياهب الفيزياء
أســهم البروفســور ســتيفن هوكينــغ
بش ــكل مؤث ــر ف ــي العم ــل عل ــى تاري ــخ
الفيزي ــاء الحديث ــة ،وحظ ــي بجي ــش
مــن المحبيــن والمتابعيــن مــن جميــع
أنح ــاء العال ــم .وعل ــى الرغ ــم م ــن
جس ــده غي ــر الق ــادر عل ــى الحرك ــة،
لكن ــه أظه ــر الق ــوة المبه ــرة للعق ــل،
وكان بح ــق رائ ــد ًا ف ــي دراس ــة الجاذبي ــة
والثق ــوب الس ــوداء.

www.mbrf.ae

«عندما كنت في الثانية عشرة من عمري ،راهن أحد أصدقائي
صديقاً آخر على كيس من الحلويات في مسألة أنني لن أصل إلى
أي شيء .ال أعرف ما إذا كانا قد فعال ذلك الرهان ،وإذا كانا قد
فعال ،فبأيّ طريقة؟» هكذا كشف البروفسور ستيفن هوكينغ ،خالل
حس الفكاهة الشهير لديه.
استرجاعه ذكريات من أيام المدرسة ،عن ّ
كما أن تعليقه يستحضر إلى الذهن ذلك البريق في عينيه الكبيرتين
وتلك االبتسامة المراوغة .لقد سبب موت عالم الكونيات والفيزيائي
النظري األيقونة موجات من الحزن في كل أرجاء الكوكب المملوء
بالقوى التي عمل بال كلل على فهمها وتفسيرها.
في يوم  14مارس من العام الجاري ،توفي هوكينغ بسالم في
منزله ،في كامبريدج ،إنجلترا عن عمر يناهز ستة وسبعين عاماً .عانى
من مرض العصبون الحركي التنكّسي؛ التصلب الجانبي الضموري
( ،)ALSالذي يؤثر في الخاليا المتحكمة بالنشاط العضلي ،مثل
التحدث ،المشي ،البلع والحركة العامة للجسم.
في تكريم البروفسور هوكينغ ،سيكون من السهل للغاية التركيز
فقط على أعظم إنجازاته الستبعاد حقائق صادقة عنه كرجل عادي
في حياته اليومية  -كان يحب الكاري ذي النوعية الجيدة -ولكن
سيكون من االستخفاف تجاهل الصراعات العادية التي جعلت منه
شخصاً مثلنا جميعاً .لقد عاش النجاح والفشل في العالقات ،تزوج
مرتين وكان أباً لثالثة أطفال ،بكل ما يمكن لذلك أن يحمل من
اضطرابات وشغب .كان شخصاً متعنتاً ومجادالً ،على الرغم من أنه
لم يكن فوق االعتراف عند الخطأ ،إن كان ذلك الخطأ متعلقاً بسلوك
ثقب أسود أو مرتبطاً به نفسه.
تجادل كيب ثورن؛ عالم الفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا،
والحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام  2017عن عمله على
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

41

بروفيل

حقائق سريعة:
االسم الكامل:
ستيفن وليم هوكينغ
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تاريخ ميالده:
 8يناير 1942
توفي:
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الجاذبية ،مع هوكينغ في مناسبات عدة ،ووجده عنيداً،
لكن رائعاً في الغالب« .كان حسه الفكاهي أسطورياً..
بتعب على جهاز الحاسوب الخاص
عندما كان يبدأ جملةٍ ،
به ،لم أكن ألعرف أبداً ما إذا كان سينتهي بلؤلؤة عميقة
من الحكمة أم نكتة غريبة وغير مألوفة».
كان هوكينغ قادراً على التواصل عبر استخدام جهاز
كمبيوتر وصوت مركّب على كرسيه المتحرك ،واختيار
كلمة أو حرف باستخدام إبهامه .وبالنظر إلى أن مرض
التصلب الجانبي الضموري ( )ALSقد حرمه من الحركة،
فقد اتجه الستخدام حركات خدّه وجهاز استشعار الحركة
في نظارته لتأليف الجمل ،والتي كانت تُقرأ بلكنة أميركية
حاسوبية مألوفة .عند لقائه ملكة بريطانيا ،الملكة
إليزابيث الثانية ،قال هوكينغ بأسلوب مازح إن لهجته
الحاسوبية تلك كانت محمية بحقوق الملكية والنشر.
اعتبر هوكينغ أن الصوت األميركي المميز هو جزء
ثابت من هويته ،وقال مرة لهيئة اإلذاعة البريطانية
(« :)BBCلقد أصبحت عالمتي التجارية ،ولن أغيرها
لصوت أكثر طبيعية بلكنة بريطانية .ولقد قيل لي إن
األطفال الذين يحتاجون إلى صوت محوسب يريدونه أن
يكون مثل هذا الذي لدي».
فقد هوكينغ القدرة على الكالم بعد إصابته بااللتهاب
الرئوي الحاد أثناء زيارته للمنظمة األوروبية للبحوث
النووية ( )CERNفي جنيف عام .1985
لم يكن معروفاً إن كان هوكينغ سينجو ،وعرض
األطباء نزع جهاز التنفس ،لكن زوجته ،آنذاك ،جين
رفضت وعملت على إعادته إلى المملكة المتحدة،
حيث تمكن األطباء في مستشفى آدنبروك ،في
كامبريدج ،من احتواء المرض وأجروا له عملية ثقب
القصبة الهوائية لمساعدته على التنفس ،ما يعني
فقدانه صوته بشكل نهائي.
في فيلم السيرة الشخصية الوثائقي «هوكينغ» الذي
أنتج عام  ،2013قال العالم الكبير« :اعتقد األطباء أني
انتهيت إلى درجة أنهم عرضوا على جين الخيار بإيقاف
الجهاز .كانت األسابيع الالحقة في العناية المركزة األش ّد
ظلمة في حياتي .لكن األدوية عملت ببطء ،على الرغم
من أن ذلك الشق الصغير في حلقي حرمني القدرة على
الكالم» .الحقاً ،قال هوكينغ لهيئة اإلذاعة البريطانية:
«أعترف أنه عندما أجريت لي عملية القصبة الهوائية،
حاولت لفترة قصيرة االنتحار من خالل عدم التنفس.
لكن مع ذلك ،فإن إرادة العودة للتنفس كانت قوية جداً».
لم تكن هذه المرة الوحيدة التي هزم فيها هوكينغ الموت.
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بحسب كالم األطباء ،لم يكن هوكينغ ليعيش بعد
أواسط الستينيات .كان آنذاك طالباً خريجاً في الحادية
والعشرين من عمره عندما شخّ ص لديه مرض التصلب
الجانبي الضموري ،وكان التكهن المرير السائد آنذاك
موته في غضون ثالثة لخمسة أعوام .لكن الواقع أن
هوكينغ عاش بعدها لـ 55عاماً في إثبات قاطع على إرادته
الحديدية التي ال تصدق.
من أصدقاء هوكينغ والمتعاونين معه اآلخرين دينيس
أوفربي المراسل العلمي لصحيفة «نيويورك تايمز» .كان
هوكينغ بمثابة أستاذه ،وهو يصفه بالقول إنه «كان من أكثر
األشخاص صالبة وعناداً على اإلطالق» .دفعه إصراره
وتماسكه في مواجهة الشدائد على التجوال في الكون.
لقد دفعته المحنة الشديدة التي عاشها نحو االنطالق
للمجرة التي تحيط بنا ،وربما لوال تلك القطيعة مع جسده
لم يكن ليرتفع إلى تلك األقاصي في مجال علم الكونيات
والفلك .هوكينغ نفسه يقول« :بفقدان القدرة على التحكم
بيدي ،أجبرت على السفر عبر الزمن بعقلي ومحاولة
تصور الطرق التي كان يعمل بها».
نُشر أشهر كتب ستيفن هوكينغ «تاريخ موجز للزمن:
من االنفجار العظيم إلى الثقب األسود» عام .1988
وبقي الكتاب على قوائم الكتب األكثر مبيعاً حول العالم
لسنوات؛ إذ تُرجم إلى  35لغة ،وبيع منه أكثر من 10
ماليين نسخة .وكان هوكينغ يشير إليه مازحاً على أنه
«الكتاب األقل قراءة واألكثر شراء على اإلطالق».
شرع هوكينغ في شرح الظواهر الكونية ووصف
البحث عن نظرية موحدة للكون يمكن للشخص العادي
أن يفهمها .لكن من أعظم إنجازاته األخرى ،غير الموجهة

للشخص العادي ،المعادلة التي وضعها عام  .1974كان
هوكينغ قد تصوّر الثقوب السوداء في السابق تلك
الدوامات الهائلة المتشكلة من النجوم المنهارة -كمقابر
سماوية أبدية لم ينج منها شيء.
تسمح معادلة هوكينغ التي وضعها عام 1974
بانبعاث الحرارة من خالل دمج نظرية الكوانتم
والنسبية العامة والديناميكا الحرارية  -المعروفة اآلن
باسم إشعاع هوكينغ .وباإلضافة إلى عدد من الكتب
األخرى في مجاله وسلسلة من الروايات العلمية ،التي
كتبها باالشتراك مع ابنته لوسي ،فإن هوكينغ ،أستاذ
الرياضيات اللوكاسي السابق في جامعة كامبريدج ،نشر
مذكراته في عام  2013بعنوان «تاريخي الموجز» .يتتبع
الكتاب الرحلة المذهلة انطالقاً من طفولته وصوالً إلى
إنجازاته العلمية وشهرته العالمية.
ترك رحيل هوكينغ تأثيره في عدد ال يحصى من
األشخاص المحتفين به في جميع أنحاء العالم ،حتى وإن
لم يمتلك الكثير منهم أية صلة بالمجتمع العلمي .كما
نسق دينيس أوفربي ،الذي كتب نعي هوكينغ لصحيفة
نيويورك تايمز ،مجموعة «مركز القراء» على وسائل
التواصل االجتماعي وكرس وقتاً للرد على رسائل القراء.
سألت ليزلي فينزيغ« :أريد أن أعرف المزيد عن
أفكار السيد هوكينغ عن الذكاء االصطناعي والعلوم
ال في
والتكنولوجيا ومستقبل كوكبنا .هل كان متفائ ً
www.mbrf.ae

األساس بشأن االتجاه الذي نسير فيه؟" أجاب أوفربي:
"كان هوكينغ مؤيداً ال يمل االستكشاف بين الكواكب،
ألنه أدرك كعالم للفلك أن الشمس مستمرة في تقديم
الحرارة والتسبب بغليان المحيطات ،هذا ما لم نفجر
أنفسنا أو نتسبب بتفشي وباء عالمي».
وبالنظر لكونه من المعجبين بالتواريخ ذات الداللة-
كان يحب أن يقول للناس إنه ولد بعد  300عام من اليوم
الذي توفي فيه غاليلو  -فيبدو أنه كان على هوكينغ،
الذي كان زمالؤه في المدرسة يلقبونه باسم آينشتاين،
أن يموت في عيد ميالد آينشتاين الـ  .139أقيمت
جنازته في كنيسة سانت ماري الكبرى ،في كامبريدج،
في  31مارس.
وفي  15يونيو المقبل ،سيقام حفل تأبين كبير
في دير وستمنستر آبي في لندن ،وسيدفن رماده قرب
ضريح العالم اإلنجليزي الذي أسس الفيزياء الحديثة؛
السير إسحاق نيوتن.
عند رحيله ،أصدرت عائلة هوكينغ بياناً قالت
فيه" :كان عالماً عظيماً وشخصاً استثنائياً ،سيحيا
عمله وإرثه العلمي لسنوات عدة .لقد ألهمت شجاعته
وإصراره الممتزجين بذكائه وروح الدعابة لديه الناس
في جميع أنحاء العالم .قال ذات مرة« :لن يكون هذا
الكون ذا أهمية إذا لم يكن موطناً لألشخاص الذين
تحبهم .سنفتقده إلى األبد».

هوكينغ يلقي كلمة
خالل حفل تسلم
جائزة الفيزياء
األساسية في جنيف،
سويسرا عام .2013
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استدامة

«ديوا» ّ
تعزز مكانة رائدة لها على مستوى العالم

االلتزام باالستدامة

ركيزة أساسية في رؤية اإلمارات 2021
باتت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أول جهة حكومية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة تنضم إلى ميثاق األمم المتحدة العالمي ،مما يعكس التزام
دبي بتبني االستدامة.
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أصبحت اإلمارات العربية المتحدة ،على المستوى
العالمي ،العباً رئيساً في مجال االستدامة ،ويعد التركيز
عليها إحدى الركائز األساسية الست التي تتضمنها رؤية
اإلمارات  ،2021والتي أطلقها في  ،2010صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل.
وترمي رؤية  2021إلى أن تتبوأ دولة اإلمارات
مكاناً بين أفضل دول العالم من خالل اليوبيل الذهبي
لالتحاد ،ولتحقيق هذا الهدف ،تركز رؤية  2021على
البيئة المستدامة والبنية التحتية ،والرعاية الصحية
عالمية المستوى ،وعلى نظام تعليمي من الطراز األول،
وعلى اقتصاد المعرفة التنافسية ،وعلى نظام قضائي
متسم باألمن والعدل ،إلى جانب مجتمع متماسك يتحلى
بالحفاظ على الهوية.
كدولة من ضمن الدول األعضاء في األمم المتحدة
البالغ عددها  193دولة ،اعتمدت دولة
اإلمارات العربية المتحدة أهداف التنمية
المستدامة في سبتمبر  .2015وترسم
األهداف البالغة  17هدفاً مساراً للمضي نحو
عام  ،2030رامية إلى إيجاد طرق للقضاء على
الفقر المدقع ،وإلغاء التمييز بين الجنسين،
وحماية كوكبنا.
في  ،2016وقعت دولة اإلمارات على اتفاقية
باريس للمناخ ،باعتبارها واحدة من الدول الرائدة في
نشر الطاقة النظيفة ،بما أطلقته من مشاريع رائدة،
وبما انتهجته من سياسات متعلقة بالطاقة المتجددة
www.mbrf.ae

واالكتفاء المائي .وكانت أول دولة في الشرق األوسط
تحدد الوصول إلى معدل  %24بحلول  ،2021ولقد
ارتفع المعدل إلى .%27

إنجازات ومبادرات

وفي هذا الصدد ،ليس عجباً أن تصبح أخيراً أول
جهة حكومية في دولة اإلمارات تنضم إلى الميثاق العالمي
لألمم المتحدة ()UNGC؛ متبنية مبادئه العشرة الرئيسة
في مجال حقوق اإلنسان ،والعمل ،والبيئة ،ومكافحة
الفساد .وتتسق تلك المبادئ مع أهداف األمم المتحدة
للتطوير المستدام والتي تسري على كل الدول .والميثاق
العالمي لألمم المتحدة مبادرة تطوعية تهدف إلى تشجيع
الشركات والمنظمات العالمية على تبني سياسات مستدامة
ذات مسؤولية مجتمعية .وتعد أكبر مبادرة عالمية مؤسسية
تضم  13ألف منظمة من أكثر من  160دولة.
ويتماشى االنضمام إلى الميثاق العالمي لألمم
المتحدة مع رؤية هيئة كهرباء ومياه دبي لتصبح أداة
مستدامة ومبتكرة على مستوى عالمي ،ومن ثم لتعزيز
مكانتها الرائدة بين المنظمات العالمية المستدامة ،كما
يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم لتحقيق التنمية المستدامة المتكاملة في
دبي واإلمارات العربية المتحدة .كما ستدعم هذه المبادرة
أهداف الخطة المئوية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 ،2071ومع رؤية اإلمارات  ،2021واستراتيجية دبي
للطاقة النظيفة  ،2050وخطة دبي  ،2021بحسب
تصريحات سعادة سعيد محمد الطاير ،العضو
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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استدامة

10

المبادئ العشرة
للميثاق العالمي
لألمم المتحدة

حقوق اإلنسان
يتعين على المؤسسات التجارية دعم
واحترام حماية حقوق اإلنسان المعلنة
دولياً.
التأكد من أنها ليست ضالعة في
انتهاكات حقوق اإلنسان.

.1
.2

العمل

.3

يتعين على المؤسسات التجارية احترام
حرية تكوين الجمعيات واالعتراف الفعلي
بحق المفاوضة الجماعية.
القضاء على جميع أشكال العمل القسري
واإلجباري.

.4
.5

القضاء الفعلي على عمل األطفال.

.6

القضاء على التمييز في العمل والمهنة.
البيئة

.7

ينبغي أن تدعم األعمال نهجاً وقائياً
لمواجهة التحديات البيئية.

.8

اتخاذ مبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية
البيئية.

.9

تشجيع تطوير ونشر التكنولوجيات
الصديقة للبيئة.
مكافحة الفساد

.10
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يتعين على المؤسسات التجارية العمل على
مكافحة الفساد بجميع أشكاله ،بما في
ذلك االبتزاز والرشوة.

ومضات  -السنة الخامسة  -العدد الخمسون

المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
وعند اإلعالن عن عضوية هيئة كهرباء ومياه دبي في الميثاق
العالمي لألمم المتحدة قال الطاير «اعتمدنا االستدامة جزءاً
أساسياً من رؤيتنا وفي صميم استراتيجية عملنا .وتدخل االستدامة
في كل ما نقوم به ،وفي جميع المشاريع التي ننفذها  .نحن ندير
مشاريعنا آخذين في االعتبار األبعاد الثالثة لالستدامة ،وهي األبعاد
االقتصادية ،والبيئية ،واالجتماعية».
في الحقيقة ،هيئة كهرباء ومياه دبي ليست وافداً جديداً
على مبادرات االستدامة؛ ففي نوفمبر  ،2015أطلقت إمارة دبي
استراتيجيتها المرحلية للطاقة في دبي للعام  ،2050والتي تضع
تصوراً الستثمار إجمالي قدره  163مليار دوالر على مدى العقود
الثالثة المقبلة .وبحلول العام  ،2050سوف تحصل دبي على
 % 44من طاقتها من مصادر طاقة متجددة ،و %38من الغاز،
و %12من الوقود النظيف ،و % 6من الطاقة النووية .كما تهدف
الخطة إلى زيادة كفاءة الطاقة بنسبة  %40بحلول العام ،2050
ما سيجعل دبي المدينة ذات النسبة األقل من االنبعاثات الكربونية
على المستوى العالمي.

الصورة اليمين:
مبنى الشراع ..المقر
الجديد لهيئة كهرباء
ومياه دبي ،سوف يكون
أعلى وأكبر وأذكى
مبنى حكومي في
العالم يعمل من دون
طاقة.
الصورة اليسار:
سوف يكون مركز
االبتكار الشمسي
موجوداً داخل مجمع
محمد بن راشد
آل مكتوم للطاقة
الشمسية

خصصـــت هيئـــة كهربـــاء وميـــاه دبـــي
فـــي  2018جـــزءًا مـــن ميزانيتهـــا  7.1مليـــار
دوالر لالســـتثمار فـــي االبتـــكار االســـتراتيجي
والبحـــث والتطويـــر والطاقـــة المتجـــددة،
والتكنولوجي ــا الخض ــراء ،والش ــبكة الذكي ــة،
وكفـــاءة الطاقـــة ،وإدارة الطلـــب علـــى
الطاقـــة ،إلـــى جانـــب مشـــاريع أخـــرى.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة
الشمسية التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أكبر العب في
مجال الطاقة المتجددة ،والذي من المقرر أن يصبح
أكبر مولد للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد
بسعة إنتاجية  5جيجاوات بحلول العام  .2030وقد كانت
القدرة اإلنتاجية للمجمع  1جيجاوات ،بيد أنها زادت
فيما بعد لتبلغ  3جيجاوات ،واآلن  5جيجاوات ،وبمجرد
االنتهاء من العمل في المجمع ،سوف تقل االنبعاثات
الكربونية بأكثر من  6.5مليون طن سنوياً .وقد قدمت
بالفعل مناقصات بأول  1جيجاوات من الطاقة .ويقدر
إجمالي االستثمار المخطط له في مجمع محمد بن
راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية  13.6مليار دوالر.
وقد حققت هيئة كهرباء ومياه دبي في مرحلة
المناقصة الرابعة التي اختتمت أخيراً بـ  3.8مليار إلنجاز
توسعة بقيمة  700مليار ميجاوات في المجمع ،أقل تكلفة
إلنتاج الطاقة الشمسية في العالم حتى اآلن ،إذ بلغت
تكلفة كل كيلوواط /ساعة  7.3سنت أميركي.

تنويع مصادر الطاقة

وفي خطوة رائدة لتنويع مصادر الطاقة ،تعمل

www.mbrf.ae

هيئة كهرباء ومياه دبي على تنفيذ محطة لتوليد الطاقة
الكهرومائية للتخزين بالمضخات ،مع االستفادة من المياه
المخزنة في سد حتا ،ويعد مشروع الـ  250ميجاوات
األول من نوعه في منطقة الخليج العربي.
وتع ُّد هيئة كهرباء ومياه دبي إضافة مهمة إلى الميثاق
العالمي لألمم المتحدة باستراتيجيتها المؤسسية الرائعة.
وقد سجلت الهيئة رقماً قياسياً عالمياً في مؤشر ثقافة
االستدامة  ،2017إذ حققت نسبة  ،%88.8والتي تتجاوز
المعدل العالمي ،%62الذي سجلته الجهات الدولية
المشتركة في العام ذاته .ويدار مؤشر ثقافة االستدامة
سنوياً من قبل المنظمات لقياس قدرتها على غرس ثقافة
االستدامة في مجتمع األعمال.
وفي وقت سابق من العام  ،2018نظمت هيئة كهرباء
ومياه دبي ومعهد جامعة كامبريدج إلدارة االستدامة
( )CISLالمؤتمر الثاني لقيادة االستدامة ضمن جهودها
لتعزيز مكانة دبي كمركز رائد لالستدامة واالقتصاد
األخضر .ويعد الحدث الذي يستقطب كيانات وممثلي
القطاعين العام والخاص جزءاً من أسبوع استدامة هيئة
كهرباء ومياه دبي للعام  2018الذي عقد في الفترة من
 11إلى  15مارس .2018
كما يؤسس المقر الرئيس للهيئة لمعايير عالمية
جديدة ،إذ سيكون المبنى الجديد ،الذي أطلق عليه
اسم «الشراع» ،أعلى وأكبر وأذكى مبنى في العالم يعمل
من دون طاقة .وقد خصصت الهيئة لعام  2018جزءاً
من ميزانيتها ( 7.1مليار دوالر) لالستثمار في االبتكار
االستراتيجي ،والبحث والتطوير ،والطاقة المتجددة،
والتكنولوجيا الخضراء ،والشبكة الذكية ،وكفاءة الطاقة،
وإدارة الطلب عليها ،إلى جانب مشاريع أخرى.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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انفتاح دبي على الحضارات األخرى كان دائمًا إحدى مزاياها

رحلة في عراقة الماضي
توفــر االكتشــافات األثريــة األخيــرة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بوابــة تطــل علــى الماضــي
العريــق للدولــة وشــبه الجزيــرة العربيــة علــى العمــوم ،وقــد عرضــت كافــة المعلومــات عنهــا خــال
«مؤتمــر اآلثــار  »18األخيــر فــي مدينــة العيــن.
فيما مضى ،وتحديداً في زمن يتراوح من ستة
إلى ثمانية ماليين سنة ،كانت األفيال ،وهي أكبر من
األفيال اآلسيوية التي نعرفها اليوم ،تجوب أرجاء
أبوظبي .هذا الكالم هو فقط إحدى النتائج التي تم
التطرق إليها خالل «مؤتمر اآلثار  ،»18وهو مؤتمر
استمر أربعة أيام في العين ،وحضره خبراء عالميون
وعلماء آثار بارزون من جميع أنحاء اإلمارات العربية
المتحدة ،بعد اكتشاف ثالثة مسارات جديدة سلكتها
الثدييات العمالقة في منطقة الظفرة .في تلك
الفترة ،والمعروفة باسم العصر الميوسيني المتأخر،
كانت المنطقة عبارة عن سافانا خصبة.
ويدعم أحدث اكتشاف لألحافير األثرية أدلة
سابقة على أن األفيال كانت تجوب المنطقة بحرية،
وذلك بعد العثور على اكتشافات أولية في منطقة
بينونة منذ حوالي  15عاماً.
من جهته ،قال الدكتور بيتر ماجيه ،رئيس قسم
اآلثار في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي :إن آثار
األقدام األخيرة قدمت «رؤى ال نظير لها في طريقة
رعي وعادات هذه الحيوانات القديمة جداً في وقت
كانت أبوظبي مختلفة تماماً من ناحية البيئة».
عقد مؤتمر اآلثار ،الذي نظمته دائرة الثقافة
48

ومضات  -السنة الخامسة  -العدد الخمسون

والسياحة ،أبوظبي ،في منتجع دانة العين .وتطرّق
إلى االكتشافات المحلية األخرى وقيّم أهميتها لفهم
تاريخ اإلمارات .وقد علم الحاضرون أن المستوطنات
البشرية األولى في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
والتي يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث -
والتي تعرف أيضاً باسم المرحلة األخيرة من العصر
الحجري  -يمكن العثور عليها في أم القيوين وجزيرة
مروح ،قبالة سواحل أبوظبي .وقدمت الحفريات التي
أجريت في الجزيرة بين عامي  2015و 2018نظرة
عميقة على المستوطنة هناك ،والتي يعود تاريخها
إلى  6000قبل الميالد .وكانت رؤوس السهام
واألواني الخزفية من بين االكتشافات الموجودة
في الموقع ،التي وصفها الدكتور ماجيه «باألدلة
الحقيقية لتغيير قواعد اللعبة في كيفية فهمنا لتلك
الفترة ،ليس فقط هنا ،ولكن بشكل أوسع في جميع
أنحاء الشرق األوسط».
في وقت سابق من هذا العام ،نال الدكتور ماجيه
جائزة الشيخ مبارك بن محمد للتاريخ الطبيعي.
وقد تسلم الجائزة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك
آل نهيان ،وزير التسامح وراعي مجموعة اإلمارات
للتاريخ الطبيعي ،خالل حفل عشاء خاص في أبوظبي

بمناسبة الذكرى األربعين لتأسيس المجموعة.
قدم الدكتور ماجيه مساهمات كبيرة في قطاع
اآلثار في دولة اإلمارات العربية المتحدة على مدى
السنوات الخمس والعشرين الماضية ،منذ وصوله
ألول مرة إلى البالد في عام  .1992وتشمل إنجازاته
الرئيسة التنقيب في المواقع الرئيسة في تل أبرق
ومويلح في الشارقة ،وله كتابه عن «علم اآلثار في
عصور ما قبل التاريخ في المملكة العربية السعودية»،
الذي نشرته مطبعة جامعة كامبريدج.
أشار الخبراء في «مؤتمر اآلثار  »18أيضاً إلى
أن صائدي الجمال من العصر الحجري الحديث
كانوا نشطين في منطقة بينونة ،كما يتضح من «موقع
القتل» األول الموجود في شبه الجزيرة العربية،
وتحدثوا أيضاً عن االكتشافات من العصر البرونزي
في رأس الخيمة والفجيرة.
وقال سعادة سيف سعيد غباش ،مدير عام
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ،أبوظبي« :لفهم
www.mbrf.ae

حاضرنا والتخطيط للمستقبل ،يجب علينا أوالً
أن نفهم الماضي .علم اآلثار ال يعطينا فقط نظرة
عميقة على تاريخنا البشري المشترك ،ولكن أيضاً
على تطوّر الحضارات في منطقتنا .هناك الكثير
لتعلمه واستكشافه».
كما تم وضع تاريخ دبي القديم تحت األضواء
أخيراً في برنامج «دبي قبل الميالد» ،أطلقه المكتب
اإلعالمي لحكومة دبي ،ويتكوّن من السلسلة الوثائقية
في  10أجزاء تستكشف الماضي العريق لدبي .أنتج
السلسلة المكتب اإلعالمي لحكومة دبي بالتعاون مع
لؤي الشريف ،الباحث في الحضارات العربية القديمة.
وقال الشريف في منتدى اإلعالم العربي في
أبريل الماضي إنه تم تصوير «دبي قبل الميالد» في
خمسة مواقع أثرية قديمة في كل من ساروق الحديد،
حتا ،القصيص ،الصفوح والعشوش في دبي .من
خالل تقديم التقارير عن الحقائق التي كشفت عنها
الحفريات األثرية ،تقدم سلسلة «دبي قبل الميالد»

محمد خليفة المبارك
وسيف سعيد غباش
يزوران جزيرة مروح
لمراجعة التقدم الذي
يحرزه علماء اآلثار في
مواقع التنقيب.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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الصورة العلوية:
طبقة سميكة (سمكها
حوالي متر) من قذائف
البحر المتحجرة من
العصر الطباشيري،
وجدت في حتا.
على اليسار:
معالي الشيخ نهيان بن
مبارك آل نهيان ،وزير
التسامح ،يقدم جائزة
الشيخ مبارك بن محمد
للتاريخ الطبيعي للدكتور
بيتر ماجيه.
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رؤى عن الحضارات التي ازدهرت في شبه الجزيرة
العربية قبل ميالد المسيح ،بدءاً من األلفية الثالثة قبل
الميالد .وبصرف النظر عن الخصائص االجتماعية
واالقتصادية والثقافية الفريدة لهذه الحضارات،
تلقي السلسلة الوثائقية نظرة أعمق على الهجرات
الكبيرة التي شكلت التاريخ القديم للمنطقة.
وقــال ســالم باليوحــه مديــر إدارة الخدمــات
اإلعالميــة فــي المكتــب اإلعالمــي لحكومــة دبــي« :إن
التاريــخ هــو نقطــة البدايــة لجهــود كل دولــة لصياغــة
مســتقبلها .إن فهمنــا لماضينــا يثــري بشــكل كبيــر
رؤيتنــا للمســتقبل ،إضافــة إلــى تفاعلنــا الحالــي مــع
الثقافــات األخــرى».
وقال باليوحه« :تقدم «دبي قبل الميالد» وجهات
نظر جديدة حول نقاط القوة الحالية في دبي التي
لها جذور في الماضي .على سبيل المثال ،تُظهر
االكتشافات التي تم إجراؤها في المواقع األثرية
القديمة أن انفتاح دبي على الحضارات األخرى

ومضات  -السنة الخامسة  -العدد الخمسون

كان دائماً أحد مزاياها الرئيسة» ،وأضاف« :إن
المسلسل الوثائقي الذي يقدم ترجمة باللغة
اإلنجليزية ،كان فرصة لتقديم تاريخ وتراث دولة
اإلمارات ودبي إلى العالم».
وقـال الشـريف فـي منتـدى اإلعلام العربـي:
«أولئـك الذيـن يبحثـون فـي تاريـخ دولـة اإلمـارات
العربيـة المتحـدة سـيجدون الكثيـر مـن اآلثـار
والتحـف الفنيـة .الدولـة حديثـة ،ولكـن لديهـا تاريخاً

يعـود إلـى آالف السـنين».
في اإلمارات العربية المتحدة ،كان من المناسب
استخدام اكتشاف قديم آخر ليكون رمزاً للحداثة.
في عام  ،2002كان صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،يحلق في طائرة هليكوبتر
فوق صحراء الربع الخالي ،جنوب دبي ،وخاللها
الحظ سموه وجود منطقة رملية مختلفة اللون عن
محيطها ..ومع إجراء المزيد من البحث والتنقيب ،تم
اكتشاف مستوطنة من العصر الحديدي.
وقد عرض الموقع األثري لساروق الحديد حتى
اآلن آالف القطع األثرية ،بما فيها قطع المجوهرات.
كما أن تصميم خاتم ذهبي مكتشف في الموقع ألهم
شعار معرض إكسبو دبي « ،2020مهرجان اإلبداع
البشري» .ويقول سموه إن شعار إكسبو « 2020يمثل
رسالتنا للعالم بأن حضارتنا لها جذور عميقة .لقد
كنا وما زلنا دائماً وعا ًء يجمع الحضارات ومركزاً
لالبتكار» .وأضاف« :إن الناس الذين عاشوا في هذه
األرض لديهم روح إبداعية عميقة ،واليوم يبني شعب
هذا البلد مستقبل الدولة لقرون قادمة».

www.mbrf.ae

اكتشافات في موقع
أثري في منطقة ساروق
الحديد ،أحد أهم
المواقع في العصر
الحديدي في شبه
الجزيرة العربية.
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تعمل على جعل الدولة وجهة بارزة للعقول الالمعة

سارة األميري ..أيقونة التقدم
العلمي في اإلمارات
«العل ــم ه ــو المح ــرك الرئي ــس للتق ــدم والتنمي ــة ف ــي المجتم ــع»؛ ه ــذا اعتق ــاد
راس ــخ ل ــدى معال ــي س ــارة بن ــت يوس ــف األمي ــري ،وزي ــرة دول ــة للعل ــوم المتقدم ــة،
والت ــي تع ـ ّـد رم ــز ًا إماراتيـ ـ ًا للتق ــدم العلم ــي.
تخطط اإلمارات الستخدام العلوم المتقدمة
لمواجهة التحديات المستقبلية ودعم أهداف
خطة المئوية لعام  ،2071التي تركز على
التعليم واالقتصاد والتنمية الحكومية والتماسك
المجتمعي .وتشمل أهداف الرؤية أيضاً تطوير
التعليم ،مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة
والهندسة .في إبريل الماضي ،أطلقت اإلمارات
العربية المتحدة أيضاً أجندة العلوم الوطنية
المتقدمة  ،2031حيث سلطت الضوء على
خلق بيئة علمية متوازنة ومستدامة من خالل
دعم العلوم والقطاعات ذات الصلة ،وتمكين
العلماء اإلماراتيين والعقول اإلبداعية من خالل
تزويدهم بالموارد الالزمة المطلوبة لتحويل
المعرفة العلمية إلى واقع عملي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،عند إطالق
جدول أعمال « :2031إن تعزيز بيئة العلوم
المتقدمة في اإلمارات هو أفضل استثمار في
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صنع المستقبل وأداة رئيسة لتحويل اإلبداع
البشري إلى حقيقة» .يريد سموه أن يجعل
من اإلمارات العربية المتحدة مركزاً للعلوم
المتقدمة ووجهة بارزة للعقول الالمعة في
المجتمع العلمي ،وقد كلّف معالي سارة بنت
يوسف األميري بمقدرتها العالية إلنجاز هذه
المهمة ،من خالل تعيينها وزيرة دولة للعلوم
المتقدمة ضمن تعديل وزاري أجري في
أكتوبر الماضي.
تشكّل معالي الوزيرة األميري وجه التقدم
العلمي اإلماراتي في جميع أنحاء البالد
وخارجها بعد أن مثلت اإلمارات في المنتدى
االقتصادي العالمي ،في دافوس بسويسرا،
في وقت سابق من هذا العام ،حيث شاركت
في العديد من الجلسات التي ناقشت مستقبل
الحوكمة في العالم العربي ،ووجهات النظر
العالمية تجاه العلم ،ودور التعاون المتعدد
األطراف في تشجيع البحث العلمي ،وإعداد
بيئة مرنة للتعاون الدولي الشامل.

www.mbrf.ae
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في األعلى:
العمل على «مسبار
األمل» الستكشاف
المريخ في مركز
محمد بن راشد
للفضاء
من اليسار:
معالي سارة بنت
يوسف األميري في
المنتدى االقتصادي
العالمي في سويسرا
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قد تبدو فكرة قيام دولة صغيرة وفتية نسبياً مثل
اإلمارات العربية المتحدة تطمح ألن تصبح مركزاً
عالمياً للعلوم بعيدة كل البعد عن أولئك الذين لم
يكونوا على دراية بطموح البالد ودوافعها .لكن معالي
الوزيرة تقول :إن اإلمارات تتحرك بثبات وفق المسار
المخطط له للنمو العلمي في البالد .وخالل المنتدى
االقتصادي العالمي أشارت إلى أن دولة اإلمارات
بدأت تظهر كنموذج عالمي لدولة توفر بيئة مواتية
للبحث العلمي والتطوير .ويجري العمل بنشاط على
المشاركة في العلوم والمعرفة في جميع القطاعات،
كما يتم القيام باستثمارات ضخمة في هذا االتجاه
مصحوبة بجهود مستمرة مكثفة لتحفيز متعلمي
العلوم والباحثين والمبدعين.
وهي تستشهد بمشروع اإلمارات الستكشاف
المريخ -الذي تشغل فيه منصب نائب مدير وقائد
الفريق العلمي -كمثال بارز اللتزام اإلمارات العربية
المتحدة بالعلوم المتقدمة .وفي معرض حديثها في
ملتقى أبوظبي لألفكار في عام  ،2017قالت معاليها:
«إن مهمة المريخ اإلماراتية تهدف إلى خلق فرص في
العلوم والتكنولوجيا خاصة لعلماء المستقبل .األمر
يتعلق بإنشاء أماكن للشباب وإشراكهم في عملية
التنمية» ،مضيفة أن «مهمة المريخ في دولة اإلمارات
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العربية المتحدة ذات أهمية بالنسبة للعالم العربي ككل،
حيث إن هذه الفرصة لم تكن متاحة للشباب العربي
ألكثر من عقد من الزمان».
على الرغم من الجهود والموارد الضخمة التي يتم
ضخها في العلوم المتقدمة ،تدرك معالي سارة بنت
يوسف األميري أن التقدم ال يمكن تحقيقه بدون التعاون
العالمي .وقالت في المنتدى االقتصادي العالمي:

«كدولة صغيرة ،ال يمكننا إيجاد حلول للتحديات التي
نواجهها اليوم إال بالتعاون .نحن لسنا مجموعة كبيرة
من السكان ،وال يمكننا التعامل مع كل مجال من مجاالت
العلوم التي يتعين علينا معالجتها .وهناك العديد من
البلدان في العالم في تلك المرحلة التي يرغبون خاللها
بالدخول في أبحاث علمية متطورة» ،مضيفة أن «دوالً
مثل اإلمارات العربية المتحدة يجب أن تكون موضوعة
ضمن النظام البيئي العالمي األكبر للتنمية العلمية».
تتولى معالي وزيرة الدولة اإلشراف على تنفيذ
أجندة العلوم المتقدمة ،والتي هي نتاج الجهود المضنية
ألكثر من  100خبير من  50مؤسسة رائدة في القطاعين
العام والخاص وبالتعاون مع  55هيئة داعمة.
وبصفتها رئيسة مجلس علماء اإلمارات ،تعمل
معالي سارة بنت يوسف األميري مع أبرز العلماء
والباحثين في البالد مثل األستاذ الدكتور غالب علي
الحضرمي البريكي ،الباحث اإلماراتي في مجال
علوم األغذية ،الذي يشغل موقع بروفسور مشارك
لألبحاث في جامعة اإلمارات ،والدكتور عارف
سلطان الحمادي ،مدير ونائب الرئيس التنفيذي
لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ،والدكتورة حبيبة
الصفار ،مديرة مركز األبحاث التقنية الحيوية في
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ،وأستاذ مساعد
في الهندسة الطبية الحيوية في الجامعة ،ويُعزى
إليها تحديد الجين المرتبط بشدة بانتشار داء
السكري من النوع  2بين سكان اإلمارات.
تعد الدبلوماسية العلمية جزءاً مهماً آخر من التزام
اإلمارات بالعلوم المتقدمة .بموجبه ،ستنشئ وزارة العلوم
المتقدمة تعاوناً معززاً بين اإلمارات ومعاهد األبحاث
www.mbrf.ae

الدولية .وسبق أن عمل مركز محمد بن راشد للفضاء
عن كثب مع جامعة كولورادو وجامعة كاليفورنيا بيركلي
وجامعة والية أريزونا ألجل بعثة اإلمارات إلى المريخ.
كما تشير معاليها إلى مركز محمد بن راشد ألبحاث
المستقبل الذي أنشئ حديثاً كمثال على رغبة اإلمارات
في التعاون مع المجتمع العلمي األوسع .وقد تم إنشاء
المركز في ديسمبر  ،2017ووعد بتقديم الدعم لثالثة
آالف عالم ألجل أبحاثهم في علوم وتكنولوجيا الفضاء.
بالتعاون مع الهيئات اإلماراتية األخرى ،يعمل فريقها
على مبادرة لجذب المواهب إلى اإلمارات .في هذا
السياق ،سيلعب نظام التأشيرات الجديد الذي يخفف
متطلبات التأشيرة للعلماء دوراً مهماً.
قد تكون معالي سارة بنت يوسف األميري في
المنصب ألكثر من ستة أشهر فقط ،ولكن أهدافها
للوزارة واضحة جداً ،وذلك من قولها« :إن تقدم
العلم والتكنولوجيا من خالل البحث هو عنصر
أساسي في تشكيل مستقبل دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة في الحفاظ
على التنمية ،وخلق مستقبل أفضل لألجيال القادمة.
العلم هو المحرك الرئيس لتقدم وتنمية المجتمع .من
الضروري تحقيق رؤية اإلمارات  ،2021وخطة المئوية
 ،2071ومواءمة الجهود العلمية لتحويل القطاعات
الرئيسة وبناء اقتصاد المعرفة المستدام».

في اليمين:
معالي سارة األميري
مع صاحب السمو
الشيخ محمد بن
راشد ،بمناسبة إطالق
أجندة العلوم المتقدمة
لدولة اإلمارات 2031
في األسفل:
معالي سارة األميري
مع األميرة هيا بنت
الحسين
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أخوات
في درب العلم
رغ ــم كل المش ــقات ،حقق ــن إنج ــازات مهم ــة خدم ــت البش ــرية لس ــنوات طويل ــة،
وال ي ــزال تأثيره ــن واضح ـ ًا حت ــى يومن ــا ه ــذا .ف ــي ه ــذا الع ــدد نس ــلط الض ــوء عل ــى
خم ــس نس ــاء أس ــهمن بش ــكل كبي ــر ف ــي تق ـ ّـدم العل ــوم.
يبلغ عدد النساء المسجالت في دورات «ستيم» (تخصصات العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واالختصاصات المرتبطة بها) في
الشرق األوسط حوالي  %50من المتقدمين ،مع وجود  %60من النساء
اإلماراتيات اللواتي يشغلن وظائف في هذه المجاالت .ومع ذلك ،وفق ًا
لمؤسسة لوريال واليونسكو ،ال يزال تمثيل المرأة ناقص ًا في مجال الجوائز
العلمية بشكل سنوي ،حيث تشكل النساء  %28فقط من نسبة الباحثين
على مستوى العالم .ومنذ إنشاء جوائز نوبل في العلوم ،تم منح أقل من
 %3للنساء .ومع ذلك ،هناك نساء كثيرات بارزات في العلوم ،وهنا نطلع
إلنجازاتهن الكبيرة.
ّ
خمس منهن ينبغي االحتفاء بهن
ٍ
على
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.01

إليزابيث بالكويل

ولدت في :بريستول ،إنجلترا -عاشت من1910 - 1821 :

للمرة األولى في التاريخ ،تجاوز عدد الطالبات الملتحقات
بالمدارس الطبية في الواليات المتحدة عدد الطالب الذكور في
العام الماضي ،بنسبة  %50.7إلى  ،%49.3وفقاً لرابطة كليات
الطب األميركية .وينبغي على هؤالء الطالبات توجيه الشكر
إلليزابيث بالكويل التي فتحت الباب أمام المهن الطبية للنساء.
تع ّد بالكويل أول امرأة في أميركا تحصل على شهادة طبية،
وكانت أيضاً أول امرأة في السجل الطبي البريطاني ،مما سمح
لها بممارسة الطب على جانبي المحيط األطلسي .تركت بالكويل
منزلها في إنجلترا في عام  1832عندما استقرت عائلتها في
الواليات المتحدة بعد أن عاشت أسرتها في نيويورك ونيو جيرسي
بداية ،ثم في سينسيناتي في عام  1838توفي والدها المؤمن كثيراً
بضرورة تعليم أطفاله بعد أسابيع قليلة .بدأت إليزابيث وأخواتها
األكبر سناً بتأسيس مدرسة في منزلهن ،وكان هذا العمل أول موقع
تدريسي تشغله .ولتأثرها بوفاة صديق مقرب لها ،دفعها األمر
إلى أن تصبح طبيبة .ومن أجل دفع النفقات في مدرسة الطب،
www.mbrf.ae

أمضت بالكويل عامين في التدريس في شمال وجنوب كارولينا.
تطلب األمر تقديم  30طلباً إلى العديد من كليات الطب قبل قبولها
بكلية جنيف الطبية بجنيف ونيويورك ،وحتى ذلك كان تحت ظروف
غريبة بعد أن قبلت الكلية طلبها .في عام  ،1849تخرجت بالكويل
في كلية الطب ،وهي تبلغ من العمر  28عاماً ،لتصبح أول امرأة
في أميركا تحمل شهادة الطب .تناولت أطروحتها عند التخرج
التيفوس وأهمية النظافة الشخصية والصرف الصحي في الوقاية
من المرض .بعد قضاء وقت في العمل في باريس ولندن ،عادت
بالكويل إلى نيويورك حيث لم يكن هناك من يوظفها طبيبة .بعد
تأسيسها لممارستها الخاصة ،أنشأت مستوصف نيويورك للنساء
الفقيرات واألطفال في  ،1853ثم أعقبها مستوصف نيويورك
للنساء واألطفال المعدمين بعد عامين .وأسست الكلية الطبية
للمرأة في المستوصف في عام  ،1868وظلت مفتوحة حتى عام
 ،1899رغم أنها في عام  1869عادت إلى إنجلترا حيث أسست
عيادة كبيرة في لندن.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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.02

ماري كوري (ماريا سكلودوفسكا)
ولدت في :وارسو ،بولندا -عاشت من1934 - 1867 :

عُرفت ماري كوري باكتشاف الراديوم والبولونيوم ،ومساهمتها الضخمة في
مكافحة السرطان ،وكانت أول امرأة تفوز بجائزة نوبل وأول شخص يفوز بجائزة
نوبل لمرتين .كانت األصغر من بين خمسة أطفال ،بدأت حياتها العملية كمربية،
وكانت تقرأ وتدرس في وقت فراغها .انتقلت إلى باريس في عام  1891وحضرت
جامعة السوربون ،حيث درست الفيزياء والرياضيات ،وحصلت على درجة الليسانس
في الفيزياء والرياضيات .والتقت بيير كوري عام  1894وتزوجا بعد عام .خالل
عملهما في مجال البحوث في كلية الكيمياء والفيزياء في باريس ،بدأ الزوجان عملهما
الرائد في األشعة غير المرئية التي يطلقها اليورانيوم؛ وهي ظاهرة جديدة اكتشفها
البروفسور هنري بيكيريل .أدت أبحاثهما وتحليالتهما إلى عزل البولونيوم والراديوم.
في عام  ،1903تم منح ماري وبيير جائزة نوبل للفيزياء باالشتراك مع هنري بيكريل
لعملهما المشترك على النشاط اإلشعاعي ،رغم أنهما لم يكونا في مكان واحد .في
نفس السنة ،حصلت ماري على درجة الدكتوراه في العلوم .بعد مقتل زوجها بشكل
مأساوي في عام  ،1906أخذت مكانها كأستاذة في الفيزياء العامة في كلية العلوم،
وهي المرة األولى التي تشغل فيها امرأة هذا المنصب .أدى عمل كوري إلى الحصول
على جائزة نوبل ثانية في عام  ،1911وهذه المرة في الكيمياء إلنشاء أداة لقياس
النشاط اإلشعاعي .بعد ذلك بوقت قصير ،شيَّدت السوربون أول معهد راديوم مع
مختبرين ،أحدهما لدراسة النشاط اإلشعاعي في إطار توجّ ه كوري ،واآلخر
للبحوث البيولوجية في عالج السرطان .خالل الحرب العالمية األولى،
روّجت ماري بنشاط استخدام الراديوم للتخفيف من المعاناة.

.03

جريس هوبر

ولدت في :نيويورك ،الواليات المتحدة .عاشت من1992-1906 :

«إن السفينة في الميناء آمنة ولكن لم تب َن السفن لذلك فقط» .هذا ما قالته جريس هوبر،
عالمة الرياضيات والكومبيوتر ،التي أصبحت أيضاً أقدم ضابط في الخدمة العسكرية بالبحرية
األميركية .وحصلت خالل خدمتها على ميدالية الخدمة الدفاعية المتميزة .في الوقت الذي كانت
في سن السابعة عشرة ،قررت التخصص في الرياضيات .في عام  ،1928حصلت على درجات
علمية في الرياضيات والفيزياء من كلية فاسار ،حيث بدأت التدريس بعد حصولها على درجة
الماجستير في الرياضيات من جامعة ييل ،وحينها كانت تسعى للحصول على الدكتوراه .بعد
قصف بيرل هاربور ،انضمت جريس للمحميات البحرية األميركية وتم تعيينها في مكتب مشروع
حوسبة السفن في جامعة هارفارد .انضمت إلى الفريق الذي يعمل على الحاسبة اآللية للتسلسل
اآللي ،المعروفة باسم مارك  ، 1وهو أول حاسوب كهروميكانيكي في الواليات المتحدة .شملت
أعمالها مسارات حوسبة الصواريخ ،وخلق جداول النطاق للمدافع المضادة للطائرات
الجديدة ومعايرة كاسحات األلغام .كانت هوبر واحدة من «المبرمجين» الثالثة
األوائل ،حيث كتبت دليل المستخدم الخاص بـ مارك  ،1وواصلت العمل على
مارك  2ومارك  3مع تقدم التكنولوجيا .كما كانت ملتزمة بجعل الحوسبة
في متناول الجميع من خالل تطوير لغة كمبيوتر شاملة كانت مستندة إلى
الكلمات اإلنجليزية بدالً من الشفرة الثنائية ،وقد فازت بأول جائزة علوم
الحاسوب نتيجة لذلك .كما كانت أول امرأة تُمنح رتبة زميل متميز في
جمعية الحاسبات البريطانية .تقاعدت هوبر من البحرية
58

ومضات  -السنة الخامسة  -العدد الخمسون

.04

روزاليند فرانكلين
ولدت في :لندن  ،إنجلترا
عاشت من1958 - 1920 :

قد يكون فرانسيس كريك ،وجيمس واتسون ،وموريس ويلكنز
حصلوا على جائزة نوبل في علم وظائف األعضاء والطب في عام
 1962من أجل حل بنية الحمض النووي ،ولكن كانت الصورة الشهيرة
« »51للفيزيولوجية روزاليند فرانكلين هي التي وجهتهم في االتجاه
الصحيح .ولدت فرانكلين في لندن ،وتخرجت في جامعة كامبريدج
مع شهادة دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية .استخدمت الكيميائية
اإلنجليزية وصانعة البلورات باألشعة السينية حيود األشعة السينية
الكتشاف الهياكل الداخلية للمعادن المعقدة واألنسجة الحية .خالل
عملها كباحثة مشاركة في كلية كينغز في لندن ،أظهرت صورة فرانكلين
«الصورة  »51الحمض النووي الذي تم بلورته ،وكشف عن عالمة X
غير واضحة في مركز الجزيء .في الوقت الذي يعتقد فيه الكثيرون
في المجال العلمي أن فرانكلين لم يُنسب إليها الفضل الكافي لدورها
في اكتشاف بنية اللولب المزدوج للحمض النووي ،قامت بنشر 17
بحثاً عن الفيروسات قبل وفاتها .أصيبت بشكل مفاجئ بسرطان
المبيض في عام  ،1958عندما كانت تبلغ  37عاماً فقط.

.05

هيدي المار

ولدت في :فيينا ،النمسا
عاشت من2000 - 1914 :

قد تكون هيدي المار اإلدراج المفاجئ في
قائمتنا هذه ،فهي معروفة بشكل أفضل في التمثيل
خالل عهد هوليوود الذهبي ،لكن ظهر فيلم وثائقي
أخيراً يتعمق في عملها كمخترعة .فقد وظفتها
البحرية األميركية خالل الحرب العالمية الثانية،
استخدمت «نظام االتصال السري» لها «التنقل الحر»
لتوجيه الصواريخ التي يتم التحكم فيها عن طريق
الراديو بطريقة غير قابلة لالكتشاف من العدو.
قامت المار بتطوير النظام مع صديقها جورج أنثيل
وتم تسجيل براءة اختراعها في عام  .1942وقالت
«لوس أنجلوس تايمز» عن اختراع المار أنه «تم
بطريقة سرية من قبل الحكومة ،وعملها يع ُّد ذا قيمة
محتملة كبيرة في برنامج الدفاع الوطني» .الفيلم
الوثائقي بعنوان « »Bombshellيتضمن تسجيالت
صوتية لالمار تتحدث عن حبها للعلم.
www.mbrf.ae
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تحت المجهر

حماية الشعاب
المرجانية في
اإلمارات
ريبي ــكا بينت ــي أخصائي ــة بيئ ــة بحري ــة ف ــي مرك ــز
المه ــارة للغ ــوص ف ــي أبوظب ــي ،ومنس ــقة مؤسس ــة «ري ــف
جي ــك» ف ــي اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ،وه ــي ال ــذراع
المحليــة لمنظمــة عالميــة تجمــع بيــن التعليــم والبحــث
للمس ــاعدة عل ــى حماي ــة الش ــعاب والمحيط ــات .هن ــا،
تقـ ّـدم رؤيتهــا حــول الشــعاب المرجانيــة المحليــة لدينــا.
الشعاب المرجانية هي موائل بحرية بالغة األهمية،
وتستضيف قدراً ال يصدق من التنوع البيولوجي البحري؛ يمكن
العثور على ربع الحياة البحرية في الشعاب المرجانية ،على الرغم
من أنها تغطي فقط حوالي  %0.1من جميع المحيطات .إنها
توفر أماكن مهمة للتزاوج ،والتغذية ،والحضانة للحياة البحرية،
وتسهم في عزل الكربون ،وبالتالي تلعب دوراً رئيساً في معالجة
آثار تغير المناخ .تتعرض الحياة البحرية هنا لتقلبات سنوية
ال عن درجات الحرارة العالية
عالية في درجة حرارة البحر ،فض ً
عموماً ،إلى جانب ارتفاع الملوحة بسبب قلة األمطار ومداخل
المياه العذبة المحيطة بالخليج .يقع الساحل الشرقي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة في المحيط الهندي ،ويزورها بانتظام
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الغطاسون بسبب وفرة الحياة البحرية .أما الساحل
الغربي فضحل ورملي مع الكثير من كواسر األمواج،
والشعاب المرجانية ،وحطام السفن التي تجذب
الحياة البحرية ،وتنتج مواقع غوص رائعة .الشعاب الطبيعية على الساحل
الغربي أكثر توزعاً على نحو خفيف ،ومع ذلك فهي ال تزال تستضيف
تنوعاً مدهشاً من الشعاب المرجانية .كانت الشعاب المرجانية القاسية
من نوع «أكروبورا» ليكون أبرز نوع مرجاني ينمو على الساحل الغربي،
ولكن يبدو أن نوع «بورتيس» و«فافيا» األكثر مرونة قد ازداد بوفرة في
السنوات األخيرة ،على الرغم من أن هذا يعتمد على الموقع .سبق أن
اقترحنا أن هياكل المجتمع المرجاني في دولة اإلمارات كانت مدفوعة
بالدرجة األولى بدرجة حرارة المياه وملوحتها .ومع ذلك ،فإن الدراسات
التي أجراها خبراء المرجان المحليون تشير إلى أن الرياح ،والتيارات
السطحية ،والكلوروفيل ( )1قد ثبت أنها تلعب دوراً مهماً .تقوم شركة
«ريف جيك» في اإلمارات العربية المتحدة حالياً بتركيز جهودها في مجال
مراقبة الشعاب المرجانية في منطقة الظبية ،رأس غناضة ،والسعديات
في أبوظبي ،على الرغم من أننا نأمل في تمديد جهود المراقبة إلى
اإلمارات األخرى .إن الشعاب المرجانية في اإلمارات مهددة باالبيضاض
المرجاني؛ خاصة أن بعضها يقع في اإلمارات العربية المتحدة بالقرب
من العديد من محاور البنية التحتية سريعة النمو ،وبالتالي تتأثر أيضاً
بالترسّ ب بسبب التطور الساحلي .كما تؤثر األضرار الناجمة عن المراسي
والصيد الزائد في شعابنا الطبيعية .يمكن أن يوفر جمع معلومات أساسية
عن صحة الشعاب المرجانية في اإلمارات معلومات مفيدة لصناع القرار
في هذه القطاعات .في نهاية المطاف ،يجب إنشاء المزيد من المناطق
المحمية البحرية لتعزيز فعالية بقاء الشعاب المرجانية في اإلمارات.
في الوقت الذي تستضيف فيه اإلمارات ،وأبوظبي على وجه الخصوص،
بعض الخبراء الرائدين في العالم في مجال البحوث المرجانية ،هناك
حاجة إلى عمليات مسح منتظمة للشعاب المرجانية .نحن نتواصل مع
مجتمع الغوص المحلي والعلماء المواطنين حول مبادراتنا بشأن الغوص
اإليكولوجي إلعادة تأسيس جهود جمع البيانات .لقد تم إجراء أكثر من
 20مسحاً للشعاب في دولة اإلمارات العربية المتحدة من قبل فريق «ريف
جيك» ،إال أننا نهدف إلى إجراء  16مسحاً آخر هذا العام .بعد التدريب
المكثف ،يستطيع الغواصون المتطوعون في «ريف جيك» فحص أربعة
أنواع من البيانات وهي :وصف لكل موقع من مواقع الشعاب المرجانية
بناء على مقاييس الظروف البيئية واالجتماعية واالقتصادية؛ تصنيف
األثر البشري؛ قياس النسبة المئوية لتغطية أنواع الركائز المختلفة ،بما
في ذلك المرجان الحي والميت؛ حساب مؤشر أنواع الالفقاريات وكذلك
مؤشر أنواع األسماك .يتم استخدام هذه البيانات في إعداد تقرير
عالمي وإقليمي بشأن وضع الشعاب المرجانية .تخطط «ريف جيك»
في اإلمارات أيضاً القيام بالكثير من األنشطة خارج مسوحات الغوص.
نقوم بتنظيف الشاطئ والتنظيف من تحت الماء ،ونعقد محادثات تعليمية
ونجري عروضاً وثائقية .ينمو برنامج «ريف جيك» الناجح بدعم من
المجتمع ،ونحن نرحب بأي مساعدة من أعضاء مجتمعنا المهتمين بيئياً.
تابعوا ( )Reef Check UAEعلى فيسبوك وإنستغرام أو لمعرفة المزيد يمكن
التواصل عبر البريد اإللكتروني environment@divemahara.com
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بقوة االتحاد

صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان:
القائد والدولة
يتجلـــى فـــي هـــذا الكتـــاب الصـــادر
ع ــن مرك ــز اإلم ــارات للدراس ــات والبح ــوث
االســتراتيجية واقعيــة الشــيخ زايــد وإبداعه،
إذ يمثـــل محاولـــة علميـــة جـــادة لدراســـة
األوجـــه المختلفـــة للحيـــاة الشـــخصية
والحيـــاة السياســـية للمغفـــور لـــه الشـــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،مؤســس وبانــي
نهض ــة دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة،
وذلــك مــن خــال منهجيــة تاريخيــة واضحــة،
ويمثــل أيضـاً رؤيــة تحليليــة جديــدة لجوانــب
معين ــة م ــن تاري ــخ المنطق ــة وأحداثه ــا الت ــي
تركــت أثــراً فــي شــخصية الشــيخ زايــد ،كمــا
تمثـــل هـــذه الدراســـة األكاديميـــة امتـــداداً
للدراســـات التاريخيـــة التـــي تبحـــث فـــي

تأثيـــر شـــخصية الحاكـــم وممارســـاته فـــي
مصي ــر أمت ــه ،ويتط ــرق أيضـ ـاً إل ــى الخ ــط
السياس ــي الثاب ــت ال ــذي الت ــزم ب ــه الش ــيخ
زاي ــد عب ــر تاري ــخ إم ــارة أبوظب ــي ومراح ــل
تطورهــا ،وصــوالً إلــى مولــد دولــة اإلمــارات
العربي ــة المتح ــدة وتقدمه ــا.

العالج الشافي
لفوضى الحياة

ّ
المشفرة
األصول
دليل المستثمر الذكي إلى البيتكوين وأمثالها
مــع ارتفــاع تكنولوجيــا البيتكويــن والبلــوك
تشـــين ،يمكـــن للمســـتثمرين االســـتفادة مـــن
أكبـــر فرصـــة اســـتثمارية علـــى اإلنترنـــت.
يتنـــاول هـــذا الدليـــل الواضـــح والموجـــز
والميس ــر الثني ــن م ــن المطلعي ــن عل ــى ه ــذه
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الصناعـــة همـــا :كريـــس بورنيســـك وجـــاك
تاتــار ،كيفيــة التنقــل فــي هــذا العالــم الجامــح
الجديـــد ،وكيفيـــة االســـتثمار فـــي هـــذه
األص ــول الناش ــئة لتأمي ــن مس ــتقبلنا المال ــي.
يقـــدّم الكتـــاب كافـــة األدوات التـــي
نحتاجه ــا م ــن إط ــار عمل ــي للتحقي ــق وتقيي ــم
األصــول المشــفرة ،وتقنيــات إدارة المحافــظ
لزيـــادة العائـــدات مـــع إدارة المخاطـــر،
والســـياق التاريخـــي ونصائـــح للتنقـــل بيـــن
فقاعــات وهــزات ال مفــر منهــا ،وأدلــة عمليــة
للتب ــادل ،إضاف ــة إل ــى تقدي ــم اس ــتراتيجيات
اس ــتثمار ذكي ــة .م ــن خ ــال االعتم ــاد عل ــى
مفاهيـــم كل فصـــل ،يوفـــر الكتـــاب فهمـــاً
كامـــاً القتصـــاد التشـــفير والفـــرص التـــي
تنتظـــر المســـتثمر المبتكـــر.

مـــا الـــذي يحتـــاج الجميـــع إلـــى
معرفت ــه ف ــي العال ــم الحدي ــث؟ م ــا ه ــي
الطـــرق المروعـــة التـــي يســـير عليهـــا
النـــاس عندمـــا يشـــعرون باالســـتياء
والغطرســـة واالنتقـــام؟ كيـــف يتعامـــل
الفــرد منــا مــع الفوضــى الموجــودة فــي
الحي ــاة م ــن حول ــه؟ يجي ــب مؤل ــف ه ــذا
الكت ــاب عال ــم النف ــس الش ــهير ج ــوردان
بيترســـن عـــن هـــذه األســـئلة األكثـــر
صعوبـــة ،ويجمـــع بشـــكل فريـــد بيـــن
الحقائـــق التـــي اكتســـبها مـــن التاريـــخ
القديـــم ومـــا توصلـــت إليـــه األبحـــاث
العلميـــة المتطـــورة.
يمضـــي الدكتـــور بيترســـن فـــي
التحلي ــل عل ــى نط ــاق واس ــع ،إذ يناق ــش
االنضبـــاط والحريـــة والمغامـــرة
والمســـؤولية ،ويقســـم حكمـــة العالـــم
إلــى  12قانونـاً عمليـاً وعميقـاً للحيــاة.
تســاعد قواعــد الحيــاة هــذه علــى خلــق
مســاحات مشــتركة بيــن العلــم واإليمــان
والطبيع ــة البش ــرية ،وتضف ــي التنظي ــم
واله ــدوء واالس ــتقرار عل ــى الش ــخصية
البشــرية الفضوليــة ،فضــاً عــن تعزيــز
روح التالح ــم والتجدي ــد وح ــب الحي ــاة،
واتخ ــاذ موق ــف إيجاب ــي منه ــا.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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الحيز الذي ينبغي أن
ّ
ويتميز فيه الشباب
يتفوق
ّ
ّ
ال يعـ ّد التعليــم مســألة تعلــم الحقائــق فقــط ،بــل هــو تدريــب العقــل علــى التفكيــر.
هــذا مــا قالــه الفيزيائــي األلمانــي الشــهير ألبــرت آينشــتاين ،وعلــى الرغــم مــن أن
كلماتــه مــن الماضــي لكــن أهميتهــا تمتـ ّد إلــى وقتنــا الحاضــر؛ إذ نشــجع علــى التفكيــر
النقــدي بيــن طــاب اإلمــارات مــن أجــل اإلعــداد للمســتقبل.
ســيكون المســتقبل عصــر الــذكاء االصطناعــي والثــورة الصناعيــة ،وليــس هنــاك
شــك فــي أن الــذكاء االصطناعــي ســيجلب اضطراب ـاً إلــى ســوق العمــل ،ولكــن مــا ال
تســتطيع الروبوتــات فعلــه هــو تص ـوّر منتجــات جديــدة رائــدة .فــا يمكــن أن تهيمــن
الروبوتــات علــى األنشــطة التــي تنطــوي علــى اإلبــداع والخيــال والقيــادة والتفكيــر
العميــق ،وهــذا هــو الح ّيــز الــذي ينبغــي أن يتف ـوّق فيــه الشــباب اليــوم.
التعليــم هــو إحــدى ركائــز خطــة مئويــة اإلمــارات لعــام  ،2071عنــد إطالقهــا ،قــال
ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل« :تســارع التغيــرات مــن حولنــا
جمال بن حويرب يتطلــب أن نج ّهــز أجيالنــا بــأدوات جديــدة ،ومعــارف مختلفــة ،ومهــارات
يســتطيعون مــن خاللهــا النجــاح فــي عالــم ســيكون مختلفــاً تمامــاً عــن
المدير التنفيذي
العالــم اليــوم».
إن إفســاح المجــال أمــام خيــال الشــباب كــي يصــول ويجــول بحريتــه ســوف
يقــود إلــى ظهــور جميــع أشــكال االبتــكارات المثيــرة ،والشــباب يقــودون هــذا الطريــق
بشــكل فعلــي.
لقــد ســعدت بمعرفــة أن طالبــاً مــن جامعــة اإلمــارات قــد ابتكــروا جهــازاً ذكيــاً
بحجــم الجيــب س ـمّوه « »Brailleyeمهمتــه تحويــل النــص علــى الفــور إلــى لغــة برايــل
لفاقــدي البصــر ،وقــد تــم عــرض النمــوذج األولــي للطــاب فــي معــرض «بالعلــوم نف ّكــر»
فــي دبــي مؤخــراً .فــي الواقــع ،يع ـ ّد تحويــل فكرتهــم اإلبداعيــة إلــى حقيقــة ملموســة
خطــوة كبيــرة نحــو مســاعدة األشــخاص المعاقيــن بصري ـاً فــي حياتهــم اليوميــة ،كمــا
يع ـ ُّد مثــاالً مهم ـاً علــى قــدرة الشــباب فــي إحــداث تأثيــر كبيــر.
إن الماضــي يضفــي معنــى علــى المســتقبل ،وينبثــق التــزام دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة فــي تقديــم تعليــم عالمــي عالــي المســتوى مــن مبــادئ وقيــم المغفــور لــه
الشــيخ زايــد ،ط ّيــب اهلل ثــراه ،األب المؤســس للدولــة .وهــذا العــدد يصــدر فــي ســياق
عــام زايــد حيــث نحتفــل برؤيــة المغفــور لــه بــإذن اهلل فــي الــدور الحاســم للتعليــم.
كمــا ينبغــي لنــا أال نتوقَّــف أبــداً عــن التعلــم ،حتــى وإن كنــا نقضــي الوقــت
مــع العائلــة واألصدقــاء خــال شــهر رمضــان المبــارك ،إذ تكــون الفرصــة مواتيــة
الكتســاب الحكمــة والمعرفــة مــن األجيــال األكبــر ســناً ،وتشــجيع العقــول الشــابة علــى
االرتقــاء فكريــاً.
مع أطيب تمنياتنا لكم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

62

ومضات  -السنة الخامسة  -العدد الخمسون

Fendi.pdf

1

1/29/18

09:34

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

63

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

www.mbrf.ae

The Knowledge Award announces opening of nominations to
individuals and organizations through the website

www.knowledgeaward.org

ً

Honoring International Achievements in Knowledge & Innovation
2018
25 :
Submission Deadline : 25th June 2018
KnowAward

KnowAward

KnowAward

# KnowledgeAward

#

ومضات • السنة الخامسة • العدد  • 50مايو 2018

تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

Wamadat • 5th Year • Issue 50 - May 2018

مجلة شهرية ُتعنى بالمعرفة والتنمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

بطاقة اشتراك
مجلـــة شـــهرية تعنـــى بالمعرفـــة والتنميـــة وفنـــون اإلدارة والعلـــوم الحديثـــة واالبتـــكار وريـــادة األعمـــال
وكل مـــا مـــن شـــأنه تعزيـــز إمكانـــات وخبـــرات المـــوارد البشـــرية وخطـــط التنميـــة.
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