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اإلمــــارات ستظل أقــوى وأفضــل بمواطنيهــا المخلصيـن ومقيميها
المتفانين ونعتز بجميع األبطال وبمجتمعنا وشعبنا الذي لمسنا منه
التالحم والتوحد لتجاوز هذه المرحلة ،ونفتح المجال لكافة االقتراحات
على وسم #أوائل_اإلمارات لتكريمهم
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على تويتر
معلنًا تكريم أصحاب اإلنجازات من أبطال خط الدفاع األول.

أوائل اإلمارات..
فخر الوطن
هكـــذا كانـــت اإلمـــارات ،وكذلـــك ســـتبقى ،تفخـــر

وتَبن ــي ألبنائه ــا.

مكتــوم بقولــه« :اإلخــوة واألخــوات ،وجَّ هنــا بتخصيــص حفــل

فإنجـــازات اإلمـــارات وريادتهـــا العالميـــة فـــي مختلـــف

وف ــق أح ــدث األس ــاليب العلمي ــة.

والمؤسَّ س ــات االس ــتثنائية الت ــي جعل ــت م ــن دول ــة اإلم ــارات
عل ــى وس ــم أوائ ــل اإلم ــارات ..الجمي ــع س ــيكرِّم الجمي ــع».

يعيش ــون عل ــى أرضه ــا ،ليس ــتحقوا ب ــكل ج ــدارة أن يكون ــوا
فخ ــر الوط ــن وأوائل ــه المكرَّمي ــن.

وهك ــذا ف ــإنَّ تكري ــم أوائ ــل اإلم ــارات ،الذي ــن س ــلكوا

رفاهي ــة ش ــعوبها .إال أنَّ الجان ــب اإلنس ــاني يأت ــي بالدرج ــة

أنـــاس يســـتحقون التكريـــم ،والوقـــوف بـــكل احتـــرام

مقي ــاس نه ــوض األم ــم وال ــدول ،وترس ــيخ كياناته ــا وتعزي ــز

حاك ــم دب ــي ،رع ــاه اهلل ،ألوائ ــل اإلم ــارات ،ه ــو رس ــالة

إنَّ توجي ــه س ــموه إل ــى تكري ــم ه ــذه الفئ ــة الت ــي ق ــد ال

مبادئ ــه اآلب ــاء المؤسِّ س ــون.

فـــي ســـبيل الحفـــاظ علـــى صحـــة أبنـــاء اإلمـــارات ومـــن

نعلـــم أنَّ الســـباق االقتصـــادي لـــه شـــأنه الكبيـــر فـــي

إنَّ تكري ــم صاح ــب الس ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن راش ــد

واضح ــة للعال ــم بأنن ــا نس ــير عل ــى النه ــج ال ــذي أرس ــى

مشــرفاً عالمي ـاً .إنهــم حق ـاً ثــروة وطنيــة تســتحق التقديــر،

مس ــلك المخاط ــرة وضح ــوا براحته ــم ،وأمانه ــم ،وفارق ــوا

األولـــى ،بحيـــث تُسَ ـــخَّ ر ك ُّل الطاقـــات واإلمكانـــات ألجـــل

آل مكت ــوم نائ ــب رئي ــس الدول ــة رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء

التصــدي للجائحــة ،ممــا جعــل مــن النمــوذج اإلماراتــي فــي

حي ــث كان ــت نم ــاذج رائ ــدة ف ــي الب ــذل والعط ــاء والتضحي ــة

نموذجـاً فــي التعامــل مــع جائحــة كوفيــد  ..19والترشــيحات

إلـــى أعالـــي القمـــم يحتـــاج إلـــى أداءٍ حكومـــيٍّ متطـــوِّر،

خــال الفتــرة الماضيــة ،والــدور المحــوري الــذي لعبــوه فــي

ه ــذه المعادل ــة الراس ــخة ف ــي النه ــج القي ــادي الرائ ــد

فاإلنجـــاز والتفـــوق مقياســـان ال ينفـــكان عـــن نهـــج

ورؤي ــة تق ــف وراءه ــا قي ــادة واثق ــة ،أدرك ــت أنَّ الوص ــول

يق ـدِّر جهوده ــم ،ويضعه ــم ف ــي مكانته ــم الت ــي يس ــتحقونها،

التعامـــل مـــع جائحـــة فيـــروس «كورونـــا» المســـتجد مثـــاالً

أوائــل اإلمــارات هــذا العــام لتكريــم الشــخصيات والتجــارب

القطاع ــات م ــا كان ــت لتتح َّق ــق م ــن دون عزيم ــة وإرادة
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فص ــول قي ــادة مبتكِ ــرة تع ــرف أنَّ األوط ــان تُبن ــى بأبنائه ــا

بأبنائه ــا ،تعت ــز بإنج ــازات ك ِّل م ــن اخت ــار أرضه ــا س ــكناً

اإلمــارات فــي تكريــم ك ِّل صاحـ ِـب عمـ ٍـل تفانــى مــن أجلــه.

ومضات  -السنة السابعة  -العدد الثامن والسبعون

ومقيميــن بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة ،هــو فصــل جديــد مــن

لقــاء تلــك الجهــود العظيمــة التــي بذلهــا خــط الدفــاع األول

الذي ــن واجه ــوا الوب ــاء وخدم ــوا أه ــل اإلم ــارات مواطني ــن

يع ِّب ــر عنه ــا صاح ــب الس ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن راش ــد آل

ووضـــع يـــده لبنائهـــا وتشـــييدها.

رئيس المؤسسة

أن تضـــع اإلمـــارات أبطـــال خـــط الدفـــاع األول،

فــذاً كصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،

نهض ــة اإلنس ــان وتعزي ــز مكانت ــه وتلبي ــة رغبات ــه.

تُسـلَّط األضــواءُ عليهــا عــادة ،هــو بــادرة وفــاء وتقديــر ال بــدَّ

أنهــا ســتكون حافــزاً لهــؤالء األبطــال ،الذيــن يــرون أنَّ قائــداً

www.mbrf.ae

أســـرهم ،ألجـــل أمـــن وصحـــة وســـامة اآلخريـــن ،هـــم

وتقدي ــر وإكب ــار له ــم .وه ــذا الموق ــف ي ــد ُّل عل ــى أنَّ الغ ـ َد
أكثــر إشــراقاً وبريقـاً ،والنهضــة مســتمرة ،والقــادم أفضــل

بــإذن اهلل ،طالمــا أنَّ مقيــاس اختيــار أوائــل اإلمــارات هــو
عملهـــم ألجـــل حمايـــة ومصلحـــة كل مـــن ســـكن أرضهـــا
وعش ــق ترابه ــا.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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أخبار

ضمن أنشطتها خالل معرض الشارقة الدولي للكتاب

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
تناقش تعزيز النشر اإللكتروني لقيمة المعرفة
مكت ــوم للمعرف ــة ،أن ــه ينبغ ــي لعملي ــة الرقمن ــة ف ــي
عالـــم النشـــر أن تأخـــذ مســـارها الصحيـــح فـــي
العال ــم العرب ــي م ــن الناحي ــة القانوني ــة والحقوقي ــة،
وأنَّ فوض ــى النش ــر غي ــر المش ــروع عل ــى الفض ــاء
اإللكترونــي أدى إلــى جعــل النشــر اإللكترونــي عبئ ـاً
عل ــى الناش ــرين ،بس ــبب الس ــرقات الت ــي اجتاح ــت
العالـــم االفتراضـــي للملكيـــة الفكريـــة .مبينـــاً أنـــه
ح ــان الوق ــت ك ــي يتــ َّم س ــنُّ القواني ــن الت ــي تحم ــي
حق ــوق الناش ــرين والمؤلفي ــن لنصـ ـ َل إل ــى اله ــدف
المنشـــود الـــذي يعـــزِّز قيمـــة المعرفـــة ،ويشـــجِّ ع
المبدعي ــن عل ــى ب ــذل المزي ــد م ــن الجه ــود لنش ــر
نتاجاتهـــم دون أن يعيشـــوا هاجـــس التعـــدي علـــى
حقوقهـــم.

على اليسار:

جمال بن حويرب
والمشاركون في
الحلقة النقاشية

عق ــدت مؤسَّ س ــة محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم
للمعرفـــة ،حلقـــة نقاشـــية بعنـــوان« :هـــل يعـــزز
النشـــر اإللكترونـــي مـــن قيمـــة المعرفـــة؟» تحـــدَّ ث
فيه ــا كلٌّ م ــن س ــعادة جم ــال ب ــن حوي ــرب ،المدي ــر
التنفي ــذي لمؤسس ــة محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم
للمعرف ــة ،ومحم ــد رش ــاد ،رئي ــس اتح ــاد الناش ــرين
الع ــرب ،مدي ــر ال ــدار المصري ــة اللبناني ــة ،وجم ــال
الش ــحي ،المدي ــر الع ــام ل ــدار ُك َّت ــاب للنش ــر ،عض ــو
مجلـــس إدارة مكتبـــة محمـــد بـــن راشـــد ،ومحمـــد
بـــن عبـــد اهلل الفريـــح ،مديـــر شـــركة العبيـــكان
للنشـــر والترجمـــة ،وأدارهـــا اإلعالمـــي حســـين
ض ــت
دروي ــش .حي ــث بُ َّث ــت الحلق ــة افتراضيـ ـاً وعُرِ َ
الـــدول التـــي تمتلـــك بنـــى
تكنولوجيـــة قويـــة لـــم تتأثـــر
مســـيرتها التعليميـــة بالجائحـــة
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عل ــى منص ــة مؤسَّ س ــة محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم
للمعرف ــة ضم ــن أنش ــطتها خ ــال مع ــرض الش ــارقة
الدول ــي للكت ــاب .حي ــث سـ ـلَّطت الض ــوء عل ــى دور
النش ــر اإللكترون ــي ف ــي تعزي ــز القي ــم المعرفي ــة ف ــي
المجتم ــع ،وإس ــهاماته ف ــي رفع ــة الش ــأن المعرف ــي
لـــدى كافـــة الفئـــات ،بمـــا يلبـــي تطلعـــات األفـــراد
للوص ــول إل ــى حصيل ــة معرفي ــة تواك ــب مس ــتجدات
العصـــر الـــذي يتميَّـــز بتوسُّ ـــع نطـــاق المعلومـــات
فيـــه وعـــدم كفايـــة الكتـــب الورقيـــة الســـتيعاب
المســـتجدات المعرفيـــة التـــي تتجـــدَّ د باســـتمرار.
أك ــدت الحلق ــة النقاش ــية أهمي ــة احت ــرام الملكي ــة
الفكريـــة للناشـــرين والمؤلفيـــن ،وضـــرورة ســـنِّ
القوانيـــن الصارمـــة لمواجهـــة القرصنـــة الفكريـــة،
وحتميـــة انضمـــام جميـــع الـــدول العربيـــة إلـــى
المعاهـــدات الدوليـــة المتعلقـــة بحقـــوق الملكيـــة
الفكريـــة.
وف ــي كلمت ــه ،أ َّك ــد س ــعادة جم ــال ب ــن حوي ــرب،
المدي ــر التنفي ــذي لمؤسَّ س ــة محم ــد ب ــن راش ــد آل
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ومـــن جهتـــه ،قـــال محمـــد رشـــاد ،رئيـــس
اتح ــاد الناش ــرين الع ــرب ،مدي ــر ال ــدار المصري ــة
اللبناني ــة ،إنَّ أخط ــر مش ــكلة تواج ــه الناش ــرين ف ــي
الوقـــت الحالـــي هـــي القرصنـــة ،ســـواء ورقيـــة أم
إلكتروني ــة ،وأن اس ــتفحال ظاه ــرة القرصن ــة تُك ِّب ــد
الناشــرين خســائر فادحــة ،وتدفــع كثيــراً منهــم إلــى
اللج ــوء لمص ــادر دخ ــل أخ ــرى ،مم ــا يض ــر ب ــدوره
بالنتاج ــات اإلبداعي ــة وتجع ــل المبدعي ــن يحجم ــون
ع ــن التألي ــف .وأض ــاف رش ــاد أنَّ اتح ــاد الناش ــرين
العـــرب يطالـــب بـــأن تكـــون حمايـــة الملكيـــة
الفكريـــة ثقافـــة معرفيـــة تُـــ َدرَّس ضمـــن المناهـــج
الدراس ــية ف ــي العال ــم العرب ــي ،ك ــي ينش ــأ الط ــاب
عل ــى احت ــرام حق ــوق الغي ــر وع ــدم التس ــاهل ف ــي
اس ــتنزاف والتع ــدي عل ــى جه ــود اآلخري ــن تح ــت أي
ذريع ــة كان ــت.
وفـــي حديثـــه خـــال الحلقـــة النقاشـــية ،قـــال
محمــد بــن عبــد اهلل الفريــح ،مديــر شــركة العبيــكان
www.mbrf.ae

االمتنـــاع عـــن دفـــع قيمـــة
المعرفـــة تدفـــع المبدعيـــن إلـــى
العـــزوف عـــن التأليـــف

للنش ــر والترجم ــة ،إن ــه ال يمك ــن للكت ــاب اإللكترون ــي
أن يع ــزز حض ــوره رقميـ ـاً عربيـ ـاً ودوليـ ـاً إال بوج ــود
محف ــزات للحماي ــة ،ووج ــود قواني ــن وأنظم ــة رادع ــة
لعملي ــات االنته ــاك الموج ــود ،مؤك ــداً أن ــه ل ــن يفل ــح
الكتــاب العربــي فــي تعزيــز حضــوره فــي ظــل ضعــف
القواني ــن وتطبيقه ــا عل ــى األرض.
وأوض ــح الفري ــح أنَّ الناش ــر العرب ــي ف ــي ه ــذه
األيـــام يواجـــه مشـــكالت عديـــدة تتعلَّـــق باإلنتـــاج
والتوزيـــع ،وتحويـــل المحتـــوى العربـــي مـــن ورقـــي
عل ــى رقم ــي مكل ــف ولي ــس بالعملي ــة اليس ــيرة ،وأنَّ
معظـــم الناشـــرين يعانـــون ذلـــك .مشـــيراً إلـــى أنَّ
النش ــر بش ــكل ع ــام واإللكترون ــي بش ــكل خ ــاص ه ــو
عملي ــة تكاملي ــة تحت ــاج إل ــى تضاف ــر ع ــدة عوام ــل
ك ــي يحك ــم عليه ــا بالنج ــاح.
جمـــال الشـــحي ،المديـــر العـــام لـــدار كتَّـــاب
للنشـــر ،عضـــو مجلـــس إدارة مكتبـــة محمـــد بـــن
راش ــد ،ق ــال ف ــي كلمت ــه خ ــال الحلق ــة النقاش ــية،
نعلـــم أنَّ الحلقـــة األضعـــف بالنســـبة لنـــا اليـــوم
هـــو عالـــم النشـــر اإللكترونـــي رغـــم كل الجهـــود
الموجـــودة ،وقـــد كشـــفت جائحـــة كوفيـــد  19عـــن
تجــذر هــذه األزمــة بالنســبة للناشــرين العــرب ،وأنــه
ينبغ ــي أن يتــ َّم نش ــر التوعي ــة عل ــى النط ــاق العرب ــي
بقيم ــة حق ــوق الملكي ــة الفكري ــة كم ــا يج ــب إب ــراز
اإلبداعـــات العربيـــة علـــى منصـــة موحـــدة تخـــدم
الناشـــرين والمؤلفيـــن العـــرب علـــى حـــد ســـواء.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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مشاركة فاعلة لبرنامج دبي الدولي للكتابة
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عبـــر منصتهـــا االفتراضيـــة علـــى برنامـــج
زووم ،نظّ مـــت مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل
مكتـــوم للمعرفـــة مجموعـــة كبيـــرة مـــن األنشـــطة
المعرفيـــة التـــي توزَّعـــت بيـــن أمســـيات شـــعرية
ون ــدوات فكري ــة وحلق ــات نقاش ــية تناول ــت مختل ــف
ش ــؤون المعرف ــة ،وكان له ــا أثره ــا الواض ــح ضم ــن
األنشــطة االفتراضيــة التــي تُنظَّ ــم عــن بُعــد ،والتــي
تـــم عرضهـــا علـــى شاشـــات منصـــات المؤسســـة
ضمـــن معـــرض الشـــارقة الدولـــي للكتـــاب.
وقـــد القـــت تلـــك الحلقـــات النقاشـــية مزيـــداً
مـــن االهتمـــام والمتابعـــة المباشـــرة مـــن جمهـــور
نوع ــي ف ــي المع ــرض ،ش ــارك ف ــي ط ــرح األس ــئلة
علــى منتســبي برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة ،الذيــن
عب ــروا ع ــن تقديره ــم وامتنانه ــم لمؤسس ــة محم ــد
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بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة ألنهـــا وفَّـــرت لهـــم
فرص ــة تدري ــب اس ــتثنائية وضعته ــم عل ــى الطري ــق
الصحيـــح فـــي عالـــم الكتابـــة واألدب.
فقــد نظمــت المؤسســة حلقتيــن نقاشــيتين عــن
ورشـــة القصـــة القصيـــرة ،التـــي اختتمـــت أخيـــراً
ضم ــن برنام ــج دب ــي الدول ــي للكتاب ــة عب ــر ق ــراءات
لمنتســـبي البرنامـــج ،حيـــث شـــهد اليـــوم األول
قـــراءات مـــن أربعـــة متدربيـــن فـــي ورشـــة القصـــة
القصي ــرة ف ــي برنام ــج دب ــي الدول ــي للكتاب ــة نس ــخة
العـــام .2020
وضم ــن فعالي ــات االحتف ــال بإط ــاق دورة كتاب ــة
أدب الطفــل عــن بعــد /فــرع الكويــت ،أدارت مدربــة
الورشـــة الكاتبـــة هـــدى الشـــوا قـــراءات لمنتســـبي
ال ــدورة عب ــر منص ــة برنام ــج دب ــي الدول ــي خ ــال

فعاليــات معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب .جمعــت
الورشـــة تســـعة متدربيـــن مـــن مختلـــف أرجـــاء
الوط ــن العرب ــي ،احتضتنه ــم منص ــة البرنام ــج ،ف ــي
مس ــاحة آمن ــة وخالق ــة للتب ــادل المعرف ــي ،فالكتاب ــة
اإلبداعيــة ،كمــا قالــت المدربــة ،هــي مهــارة تتطلــب
الصق ــل والتجوي ــد والتطوي ــر واالش ــتغال اإلبداع ــي،
وله ــا أص ــول فني ــة ومعرفي ــة .ل ــذا تضمن ــت ال ــدورة
برنامجـــاً تدريبيـــاً مكثفـــاً تنـــاول عـــرض وتحليـــل
وتفكيـــك نمـــاذج مـــن قصـــص األطفـــال العربيـــة،
ضم ــن معايي ــر تقيي ــم مح ــددة.
كمـــا تناولـــت الورشـــة تطبيـــق مجموعـــة مـــن
المعاييـــر والمفاهيـــم والممارســـات الفضلـــى فـــي
الكتابـــة اإلبداعيـــة ،كاالختيـــارات الفنيـــة الواعيـــة
المناس ــبة ،م ــن اختي ــار العن ــوان ،والتراكي ــب اللغوي ــة
المالئمـــة للفئـــة العربيـــة المســـتهدفة ،واختيـــار
الضمائـــر المناســـبة للنـــص ،والصيغـــة الزمنيـــة
المالئمـــة ،وتعـــرّف كيفيـــة رســـم الشـــخصية،
والحبك ــة ،وص ــوالً إل ــى النهاي ــة المؤث ــرة الت ــي تض ــع
الق ــارئ الصغي ــر أم ــام وع ــي جدي ــد .كل ه ــذا ش ـكّل
أدوات وُضعـــت أمـــام المتدربيـــن إلنتـــاج كتاباتهـــم
اإلبداعيـــة.
وبع ــد أربع ــة أش ــهر م ــن االش ــتغال اإلبداع ــي،
وكثيــر مــن المســودات ،تــم االحتفــاء بــوالدة قصــص
لتســـعة مـــن المتدربيـــن ،هـــم نـــدى أبـــو الذهـــب،
عائش ــة حبي ــب ،س ــارة رش ــوم ،مح ــي الدي ــن عب ــد
الهـــادي ،نســـيبة المنيّـــس ،ريهـــام الفـــوزان ،أبـــرار
ض ــو الن ــور ،فاطم ــة الزه ــراء ب ــن ع ــراب ،ونس ــمة
ش ــريف.
قدم ــت المجموع ــة عل ــى فت ــرة حلقتي ــن ضم ــن
فعاليــات معــرض الشــارقة قــراءات لمقتطفــات مــن
إنتاجه ــم تاله ــا نق ــاش م ــع المدّرب ــة ع ــن تجربته ــم
فـــي الكتابـــة اإلبداعيـــة ،حيـــث عبّـــر المتدربـــون
www.mbrf.ae

النشـــر اإللكترونـــي ال يمكـــن
أن يهـــدد الناشـــرين أو الكتـــاب
الورقـــي ألن لـــكل واحـــد منهـــا
دوره وراغبيـــه

ع ــن رضاه ــم ع ــن التجرب ــة التدريبي ــة االفتراضي ــة،
واس ــتفادتهم م ــن مناقش ــات ومالحظ ــات المجموع ــة
ف ــي تطوي ــر قصصه ــم الت ــي ستنش ــر قريبــاً.
كمـــا أشـــادت المدّربـــة هـــدى الشـــوا بـــدور
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة
فـــي تمكيـــن المواهـــب الشـــبابية فـــي مشـــوارهم
اإلبداع ــي وف ــي دع ــم صناع ــة أدب الطف ــل العرب ــي،
بداي ــة بالطف ــل ال ــذي ه ــو اللبن ــة األول ــى ف ــي خل ــق
مجتمعـــات المعرفـــة.
كمــا نظمــت مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
للمعرفـــة علـــى هامـــش معـــرض الشـــارقة الدولـــي
للكتــاب  2020جلســات حواريــة مــع منتســبي برنامــج
دب ــي الدول ــي للكتاب ــة  -أدب اليافعي ــن ،وق ــد أدارت
الح ــوار د .وف ــاء ثاب ــت المزغن ــي المش ــرفة عل ــى
الورش ــة ،حي ــث ق ــام منتس ــبو البرنام ــج بالتعري ــف
بكتاباته ــم وق ــراءة مقاط ــع م ــن رواياته ــم.
وقــد عبــر المشــاركون عــن ســعادتهم باالنتســاب
إلــى هــذه الورشــة وقدمــوا شــكرهم إلــى كل القائميــن
عليه ــا وأش ــادوا بال ــدور ال ــذي لعبت ــه المدرب ــة ف ــي
تجــاوز أغلــب التحديــات ،أهمهــا التدريــب عــن بعــد.
وعبــرت الدكتــورة وفــاء ثابــت المزغنــي عــن ســعادتها
بخــوض هــذه التجربــة فــي مجــال ال يــزال بكــراً فــي
البيئــة العربيــة ،وأشــارت إلــى أهميــة االســتثمار فــي
اإلنس ــان ،معب ــرة ع ــن أمله ــا ف ــي رؤي ــة ه ــذه الكت ــب
تمـــأ رفـــوف المكتبـــات العامـــة والخاصـــة وتلبـــي
احتياج ــات اليافعي ــن الق ـرّاء وتس ــتجيب لذائقته ــم.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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ال يعد التفوق الدراسي والتحصيل العلمي التقليدي
عوامل تصنع طالبًا مبتكرًا

الطريق نحو جيل االبتكار
ومضات  -إعداد :محمد سعيد القصيباتي
يعــد االبتــكار محــور النهضــة والتطويــر ،ومــن أهــم العوامــل التــي تدفــع األفــراد والــدول نحــو األمــام وإلــى
قم ــم النج ــاح .واالبت ــكار ق ــوة األم ــم المتحض ــرة ،وس ــاح المتميزي ــن ،وه ــو العالم ــة الفارق ــة الت ــي مي ــزت دول ــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مســيرتها ،حتــى غــدت درة عالميــة يشــار إليهــا ويســتفاد مــن تجاربهــا الرائــدة
فــي شــتى المجــاالت .وبنظــرة فاحصــة إلــى قمــم المعرفــة التــي عقدتهــا مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
للمعرفــة ،يتبيــن لنــا حجــم االبتــكار وقيمتــه وأمثلــة مشــرقة أتــت مــن العالــم إلــى دبــي لتتحــدث عــن تجاربهــا.
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ومـــن األدلـــة البـــارزة علـــى جهـــود المؤسســـة ل ــكل م ــن يخط ــط أن يك ــون االبت ــكار س ــبيله نح ــو
ف ــي تعزي ــز االبت ــكار تس ــليط الض ــوء علي ــه بوصف ــه المســـتقبل المشـــرق.
عن ــوان القم ــة الت ــي عق ــدت ف ــي الع ــام  2015تح ــت
عن ــوان« :الطري ــق إل ــى االبت ــكار» .ونح ــن ف ــي ه ــذا
الدعابة واالبتكار وجهان لعملة
الع ــدد نتن ــاول االبت ــكار وأهميت ــه ،ونس ــلط الض ــوء واحدة
عل ــى الفوائ ــد الت ــي يمك ــن أن تك ــون خريط ــة طري ــق
ننطلـــق فـــي الحديـــث عـــن االبتـــكار مـــن قمـــة
المعرفــة فــي نســختها للعــام  ،2015ومــع واحــد مــن
أب ــرز المبتكري ــن العالميي ــن ،وه ــو س ــتيف وزني ــاك،
المؤســـس المشـــارك فـــي شـــركة أبـــل فـــي العـــام
يولـــد الطفـــل ولديـــه غريـــزة
االبت ــكار والرغب ــة ف ــي استكش ــاف
 1976مـــع ســـتيف جوبـــز ،والـــذي منـــح الميداليـــة
العالـــم ومعرفـــة كل شـــيء
الوطنيـــة للتكنولوجيـــا مـــن قبـــل رئيـــس الواليـــات
المتحـــدة األمريكيـــة فـــي عـــام  ،1985وهـــو أعلـــى
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األش ــخاص الذي ــن يس ــتمعون إلي ــك ف ــي اتج ــاه م ــا،
مثــل ســرد القصــص التــي بهــا مســاحة تخ ُّيــل ،وهــو
شــيء لــه عالقــة أيض ـاً بمــا نســميه الخيــال العلمــي
فـــي أذهـــان البعـــض مـــن النـــاس ،وهـــذا الخيـــال
العلم ــي نج ــده ون ــراه ونش ــاهده كثي ــراً فـــي أف ــام
الخي ــال العلم ــي الت ــي تتن ــاول موضوع ــات الفض ــاء
والح ــروب الفضائي ــة ،حت ــى إنه ــم يقول ــون إن كثي ــراً
مـــن االختراعـــات واالبتـــكارات التكنولوجيـــة اليـــوم
تُمثــل مــا يــدور فــي قصــص وأفــام الخيــال العلمــي
الت ــي تُعلمن ــا كي ــف نبتك ــر ،والت ــي نش ــاهدها عل ــى
شاش ــات الس ــينما والتلفزي ــون.
اكتشاف الشخصية المبتكرة

تكري ــم ينال ــه المبدع ــون ال ــرواد ف ــي أمري ــكا .وف ــي
عـــام  ،2000كُـــرِّم مـــن داخـــل قاعـــة المخترعيـــن
األشـــهر وحصـــل علـــى جائـــزة هاينـــز المرموقـــة
للتكنولوجيـــا واالقتصـــاد والتوظيـــف لتصميـــم أول
جهـــاز كمبيوتـــر شـــخصي.
وفـــي إجابتـــه علـــى مديـــر الجلســـة بخصـــوص

على اليسار:

ستيف وزنياك
متحدثاً في قمة
المعرفة
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كيفيــة نشــر وتطبيــق أســاليب التكنولوجيــا واالبتــكار
بيـــن الشـــباب مـــن طـــاب المـــدارس والجامعـــات،
والخطـــوات اإليجابيـــة التـــي يتعيـــن اتباعهـــا فـــي
ه ــذه الناحي ــة ،وم ــا ال ــذي يج ــب أن نفعل ــه؛ أوض ــح
س ــتيف وزني ــاك أن ــه م ــن وجه ــة نظ ــره ف ــإن الم ــزاح
أو روح الدعابـــة واالبتـــكار وجهـــان لعملـــة واحـــدة؛
فهمــا متماثــان تقريبـاً ،وبينهمــا كثيــر مــن الســمات
المشـــتركة؛ فلـــو أنـــك أردت أن تكـــون مبدعـــاً
ومبتك ــراً وأن ــت تض ــع تصميمـ ـاً لمنت ــج ،أو برنام ــج
كمبيوتـــر ،أو تطبيـــق جديـــد ،فإنـــه يجـــب عليـــك
أن تك ــون منفتحـ ـاً عل ــى ع ــدة اتجاه ــات ومس ــارات
مختلف ــة س ــلكها الن ــاس م ــن قبــ ُل لك ــي تحق ــق ف ــي
النهاي ــة اله ــدف ال ــذي تري ــده ويري ــده أيضــاً الن ــاس
مـــن وراء المنتـــج الجديـــد.
أفالم الخيال العلمي

يذكـــر وزنيـــاك أنـــه فـــي أحيـــان كثيـــرة تـــروي
قصصـــاً بهـــا مـــزاح ودعابـــة تقـــود تفكيـــر وعقـــول

ه ــذا يُعلمن ــا ف ــي الحقيق ــة درســاً مه ّمــاً؛ يرك ــز
عليـــه ســـتيف وهـــو محـــور مهـــم فـــي حيـــاة كل
ش ــخص .ق ــد يس ــأل اآلب ــاء أنفس ــهم كي ــف أعل ــم أن
ولـــدي مبتكـــر ،أو كيـــف أجعـــل منـــه مبتكـــراً؟ مـــن
المه ــم أن تس ــأل نفس ــك :ه ــل أن ــا ش ــخص مبتك ــر؟
ه ــل أن ــا ش ــخص مب ــدع ف ــي عمل ــي وحيات ــي بصف ــة
عامـــة؟ هـــل ســـأقوم باستكشـــاف أفـــكار جديـــدة
وتعـــرُّف أشـــياء جديـــدة مفيـــدة؟
يـــرى ســـتيف وزنيـــاك أن الشـــخص المبتكـــر
يفك ــر دائمــاً ولدي ــه المي ــل باس ــتمرار إل ــى التفكي ــر
فــي أنــه قــادر علــى عمــل األشــياء علــى نحــو أفضــل
مم ــا كان ــت تب ــدو علي ــه م ــن قب ــل ،ه ــذا الن ــوع م ــن
األشــخاص فــي حالــة إبــداع مســتمر؛ وهــو مــا يُنمــي
المه ــارات والق ــدرات العقلي ــة لديه ــم .وف ــي مراح ــل
التعلي ــم األساس ــي ف ــي الم ــدارس ،نج ــد أن الطف ــل
يولـــد ولديـــه غريـــزة االبتـــكار؛ فهـــو لديـــه الرغبـــة
القوي ــة ف ــي ه ــذه الس ــن المبك ــرة عل ــى استكش ــاف
العالــم ومعرفــة كل شــيء عــن المحيــط الــذي يعيــش
في ــه ،ولدي ــه الرغب ــة ف ــي معرف ــة كل ش ــيء وكي ــف
إذا أحـــب اإلنســـان شـــيئًا فـــي
ســـنواته األولـــى واســـتمر فيـــه
فإنـــه ســـيحصد النجـــاح
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آفاق جديدة للطالب
أكدت أنوشا أنصاري ،وهي مؤسس
مشارك ورئيس شركة «بروديا سيستمز»
أن مجاالت التكنولوجيا ،وبشكل خاص
تكنولوجيا المعلومات ،سوف تفتح كثيراً
من اآلفاق والمجاالت الجديدة لدى
الطالب في حقل التعليم بالمدارس،
والتي يمكنهم تطبيقها على دراساتهم،
كما ستوفر لطالب الجامعات مجاالت
مختلفة جديدة للدراسة ،وهو ما لمسته
بنفسها حين تتحدث إلى الطالب في الجامعات المختلفة؛ حيث يُظهرون
حماساً شديداً من أجل تعلم هذه األشياء المفيدة لدراستهم ولحياتهم،
ويرغبون في تعلمها بسرعة ،من بينها علم النانو تكنولوجي أو التكنولوجيا
الحيوية ،وغيرهما من المجاالت.
وتأكيداً للفكرة التي طرحها ستيف وزنياك ،تذكر أنصاري أن أهم
األشياء التي صنعتها كانت خارج المدرسة والجامعة ،موضحة أن كل هذه
المهارات والقدرات في مجال االبتكار تع ُّد مختلفة تماماً عما تعلمناه في
أثناء الدراسة النظرية ،وإن كانت هذه الدراسة قد أعطتنا بعض األسس
الضرورية لمواصلة البحث واالستكشاف في الحياة العملية .ولنتذكر دائماً
أن أفضل األشياء التي يمكن أن تفعلها بنجاح هي التي تكون في أغلب
األحوال من بنات أفكارك ومن صنع خيالك بعيداً عن الكتب والمقررات
المدرسية ،ولكن األهم من هذا وذاك في النهاية أنك تدرك ثقتك بنفسك
وتثق بذكائك ،فما يبقى هو أن تجلس إلى نفسك وتبدأ في وضع تصورات
وأفكار وخطوات لما تريده ،عليك أن تكتب في الكتاب بدالً من قراءة الكتاب.
يعمـــل فـــي هـــذا العالـــم مـــن حولـــه؛ فالفضـــول
غريـــزة تولـــد معنـــا منـــذ األيـــام األولـــى .ودائمـــاً
م ــا يق ــول اآلب ــاء واألمه ــات ألطفاله ــم :عليك ــم أن
تفعلــوا هــذا الشــيء وال تفعلــوا ذلــك الشــيء ،عليكــم
أن تتصرف ــوا عل ــى ه ــذا النح ــو بالضب ــط ،وعندم ــا
تذه ــب إل ــى المدرس ــة ويدفع ــك الفض ــول إل ــى فت ــح
درج الطاولـــة لمعرفـــة مـــا بداخلـــه ،مثـــاً  ،فهـــم
يقول ــون ل ــك إن ــه غي ــر مس ــموح ل ــك أن تفع ــل ذل ــك،
وه ــو م ــا ال يس ــتطيع الجمي ــع أيضـ ـاً عمل ــه داخ ــل
فص ــول الدراس ــة.
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(الحب) أساس االبتكار

يرف ــض س ــتيف فك ــرة أن التف ــوق
المدرســي هــو معيــار االبتــكار واإلبــداع ،فغالب ـاً مــا
يوصـــف الشـــخص بالـــذكاء عندمـــا يحصـــل علـــى
درج ــات مرتفع ــة ف ــي المدرس ــة ،وغالبــاً م ــا نجع ــل
ال ــذكاء األكاديم ــي مس ــاوياً للق ــدرة عل ــى االبت ــكار.
لك ــن االبت ــكار ينش ــأ ف ــي نظ ــر س ــتيف م ــن خ ــال
مصطل ــح (الح ــب) ،ف ــإذا أح ــب اإلنس ــان ش ــيئاً ف ــي
ســـنوات عمـــره األولـــى ،ربمـــا الكيميـــاء أو العلـــوم
أو الرياضي ــات ،وربم ــا حت ــى مِ هنـ ـاً أو ِحرفـ ـاً مث ــل
النج ــارة مث ــاً  ،فإن ــه يتحت ــم علي ــه أن يس ــتمر ف ــي
ه ــذا االتج ــاه ويمض ــي في ــه إل ــى األم ــام بق ــدر م ــا
يس ــتطيع؛ ألن ــه به ــذا الح ــب س ــوف يصن ــع حتمـ ـاً
النجـــاح فـــي المجـــال الـــذي يحبـــه .فلـــن تكـــون
المدرس ــة ه ــي الوس ــيلة الوحي ــدة للتعل ــم واكتس ــاب
المهـــارات والقـــدرة علـــى االبتـــكار ،ولكـــن العالـــم
الخارج ــي بعي ــداً ع ــن محي ــط المدرس ــة والجامع ــة
ه ــو ال ــذي س ــيجعلنا نتعل ــم كل ه ــذه األش ــياء ،وه ــو
الـــذي يمكـــن أن يُعلمنـــا القـــدرة علـــى االبتـــكار
والتفكيـــر المبـــدع والخـــاق .إن مـــن الضـــروري
مواصل ــة البح ــث واالستكش ــاف ،وأن تظ ــل عيونن ــا
مفتوحـــة دائمـــاً علـــى كل مـــا هـــو جديـــد قـــد
نصادفـــه.
س ــتيف وزني ــاك يحك ــي ع ــن نفس ــه أن ــه عان ــى

على اليسار:

باتريك باودري
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ليس الذكاء هو ما يميز اإلنسان
على غيره من الكائنات بل القدرة
على التخيل واالستطالع

ف ــي طفولت ــه ،وأحياًن ــا ف ــي مرحل ــة الش ــباب ،م ــن
طريقـــة التفكيـــر التقليديـــة هـــذه التـــي تربـــط
االبتـــكار بالمدرســـة فقـــط؛ فـــكان يتحـــرج أن
يتح ــدث م ــع الن ــاس مم ــن يختلف ــون عن ــه ف ــي نم ــط
التفكي ــر ،وم ــع ذل ــك فإن ــه ف ــي مرحل ــة ش ــبابه س ــبق
جمي ــع الط ــاب ب ــأن ابتك ــر جه ــاز الكمبيوت ــر ال ــذي
ل ــم يك ــن أص ــاً معروف ـاً عل ــى المس ــتوى األكاديم ــي
التقليـــدي فـــي الدراســـة النظاميـــة .كل هـــذا لـــم
يتعلمـــه فـــي المدرســـة وال حتـــى فـــي الجامعـــة،
ولكنهـــا رغبـــة وحـــب المجـــال الـــذي ثابـــر علـــى
العم ــل حت ــى أب ــدع في ــه.
ليس الذكاء ما يميز اإلنسان

باتريــك بــاودري ،رائــد الفضــاء الفرنســي األكثــر
ش ــهرة ،ال ــذي يع ــد ثان ــي فرنس ــي يصع ــد للفض ــاء،
أدلــى بتجاربــه وأفــكاره حــول االبتــكار ،والتــي ال بــد
وأن تكــون شــعلة تضــيء الطريــق أمامنــا كــي نســلك
هـــذا الطريـــق وتكـــون أمامنـــا األســـس والقواعـــد
الت ــي نبن ــي عليه ــا رحلتن ــا نح ــو االبت ــكار المنش ــود.
يـــرى تاريـــك بـــاودري أن البشـــرية كلهـــا علـــى
كوكـــب األرض لديهـــا ســـمة خاصـــة تتميـــز بهـــا
وليس ــت موج ــودة ل ــدى الكائن ــات األخ ــرى ،وه ــذه
الميـــزة ليســـت الـــذكاء؛ ألن الـــذكاء كمـــا نعـــرف
موج ــود أيضـ ـاً ل ــدى الحيوان ــات؛ فه ــذه الخاصي ــة
تتمث ــل ف ــي ح ــب االس ــتطالع لدين ــا وف ــي قدرتن ــا
علـــى التخيـــل والتفكيـــر الخيالـــي ،وتتمثـــل هـــذه
الخاصيـــة كذلـــك فـــي روح الدعابـــة أو المـــزاح
والضحـــك لدينـــا.
حلم الطيران

الطيـــران ،حيـــث كان حلمـــه الوحيـــد عندمـــا كان
طف ــاً  .لك ــن الحل ــم ال يكف ــي ،ب ــل إن ــه عم ــل وثاب ــر
حتــى أصبــح يقــود جميــع أنــواع الطائــرات المقاتلــة
بعــد ذلــك وبعــد أن تــدرج وترقــى فــي عملــه أصبــح
طي ــا ًر محترفـ ـاً ،ب ــل ،وف ــي نهاي ــة المط ــاف ،وص ــل
إلـــى مرحلـــة متقدمـــة فـــي عملـــه ،بفضـــل تطـــور
قدرتـــه علـــى االبتـــكار والتخيـــل؛ بحيـــث يمكنـــه
اآلن صن ــع طائ ــرات جدي ــدة وابت ــكار ط ــرق جدي ــدة
للطي ــران.

نقل الخبرات لألطفال يساعدهم
على التفكير ويكسبهم القدرة
على التخيل واالبتكار

يع ــرض باتري ــك تجربت ــه الت ــي ب ــدأت م ــن حل ــم
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نقل الخبرات

إن الشـيء الرئيـس الـذي يمكـن تحقيقـه مـن
وراء العمـل مـع اآلخريـن ضمـن فريـق واحد ،بحسـب
تجربـة باتريـك ،هـو تعلُّـم أشـياء جديـدة؛ ثـ َّم نقـل
الخبـرات إلـى األطفـال حتـى يتعلمـوا هـذه التجـارِ ب
والخبـرات الجديـدة؛ وهـو مـا يسـاعدهم كثيـراً
علـى التفكيـر وتحسـين قدراتهـم الذهنيـة ،ويسـاعد
بـدوره علـى اكتسـابهم القـدرة علـى التخيـل واالبتـكار
للوصـول إلـى أفضـل الطـرق مـن أجـل التغلـب علـى
معظـم المشـكالت التـي تواجههـم بالفعـل ،أو تلـك
التـي يمكـن أن تواجههـم فـي المسـتقبل ،والعمل على
إيجـاد حلـول عمليـة لهـا ،وذلـك هـو أهـم شـيء فـي
العمليـة التعليميـة ،والتـي يمكـن أن تتحقـق لديهـم،
وهـو الهـدف نفسـه الـذي يسـعى إليـه الجميـع ،ولقـد
ناضـل باتريـك طـوال مراحـل حياته من أجل تشـجيع
األطفـال علـى التعليـم ومنحهـم فـرص التعليـم.
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أكدت أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي استند إلى رؤية
ِّ
تركز على اإلنسان كقائد ومحرك للتنمية

نجوى غريس:

«مؤشر المعرفة»

خريطة طريق العالم نحو االستدامة
ومضات  -خاص
نجح مؤشر المعرفة العالمي ،الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ،بالتعاون مع
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،في أن يكون خريطة طريق للتنمية المستدامة للمجتمعات ،حيث يساعد
الدول على صياغة استراتيجيات التفكير االستباقي لدعم المعرفة وتعزيزها باعتبارها عنصر ًا رئيس ًا في بناء
اقتصاد معرفي أقوى ،مع ضمان التنمية المستدامة .ويهدف المؤشر إلى قياس المعرفة كمفهوم شامل وثيق
الصلة بمختلف أعاد الحياة اإلنسانية المعاصر في سياق مقاربة مفاهيمية ومنهجية متناسقة .وهو ثمرة
سلسلة من التقارير التي أنجزها مشروع المعرفة العربي قبل أن ينطلق إلى العالمية.
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وانطالقاً من دورها في تعزيز المعرفة في المجتمعات،
واستشراف مستقبلها بمجموعة من المبادرات التي تجمع
كبار المتحدثين العالميين ،أطلقت مؤسسة محمد بن
راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،عن بعد ،جلسات اليوم األول من «حوارات
المعرفة» ،التي تهدف إلى معالجة أه ِّم القضايا المعرفية
الراهنة ،واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية،
إلى جانب طرح الحلول لمواجهة التحديات ،والسيما في ظل
انتشار وباء كوفيد  ،19والتحوُّالت الجوهرية التي طرأت مع
تفشي هذه الجائحة .وكان مؤشر المعرفة العالمي ،وعلى
سبيل الخصوص قطاع التعليم ما قبل الجامعي ،هو محور
الجلسة التي استضافت الدكتورة نجوى غريس ،األستاذة
إفراد التعليم ما قبل الجامعي
بمؤشر يتأتى من قيمة هذه
المرحلة في بناء رأس المال البشري
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بالمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر،
للحديث عن مؤشر التعليم ما قبل الجامعي
في مؤشر المعرفة العالمي ،حيث أدار الجلسة
الدكتور هاني تركي ،مدير مشروع المعرفة
ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
خريطة طريق

بدأت نجوى غريس حديثها بجولة عامة
في مؤشر المعرفة العالمي ،حيث أوضحت
أنه أصبح خريطة طريق للتنمية المستدامة
للمجتمعات ،حيث يساعد الدول على صياغة
استراتيجيات التفكير االستباقي لدعم المعرفة وتعزيزها
باعتبارها عنصراً رئيساً في بناء اقتصاد معرفي أقوى ،مع
ضمان التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة نجوى أن تقارير المعرفة تؤكد
العالقة التالزمية بين المعرفة والتنمية ،وبالتالي لم
يعد ينظر إلى المعرفة من المنظور الضيق الذي يمثل

في األعلى:

نجوى غريس
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المكتسبات التي تخولها األنظمة التعليمية ،وإنما هي نطاق في أنه ولد في ظرف كانت الساحة العالمية تفتقد إلى
واسع من المعارف التي تحقق التنمية الذكية والعادلة .مؤشر يقيس المعرفة في عالقتها بالتنمية باعتبار أن
وطالما أننا نتحدث عن تطور معرفي وتنمية فإنه ال يمكن المؤشر الوحيد الذي كان موجوداً وكان يقيس هذه األبعاد
أن نطور شيئاً ال يمكننا قياسه .ومن هنا كان ال بد من كان مؤشر منهجية تقييم المعرفة للبنك الدولي الذي كان
أن تتوافر لدينا أدوات لقياس المعرفة حتى نستطيع أن يرصد الوضع العام الستعداد البلدان تجاه االقتصاد القائم
نشخص ما هي الثغرات ونستطيع أن نتبين أين المواطن على المعرفة لكنه توقف منذ سنة  ،2012وبالتالي كان
التي تستحق التطوير والتنمية.
هناك فراغ وجاء مؤشر المعرفة العالمي ليسهم ضمن
المجهود العالمي في سد هذا الفراغ.
أما القطاعات التي تكوَّن منها المؤشر ،فأوضحت
حاجة ملحة
وأضافت أن أهمية هذا المؤشر تكمن بالخصوص الدكتورة نجوى غريس أنه تكون من مجموعة من القطاعات
هي قطاع التعليم الجامعي وقطاع
التعليم العالي والتعليم التقني والمهني
والبحث والتطوير واالبتكار تكنولوجيا
حماية المعرفة
المعلومات واالتصال واالقتصاد،
انطلقت أولى جلسات الحدث بمشاركة الدكتور رون يونج ،العضو المنتدب في مؤسَّ سة
أضيف إليها كذلك مؤشر آخر ال يقل
«التعليم من أجل التوظيف» بدولة اﻹمارات .وجاءت الجلسة تحت عنوان« :دور الثقافة
أهمية باعتبار أن هذه المؤشرات ال
المؤسسية في إدارة المعرفة الفعالة» .وقد بدأ الدكتور رون يونج حديثه بالحديث عن أهمية
تعمل بمعزل عن بيئاتها فهي تتفاعل
دور المعرفة في وقتنا الحالي وربط البروفيسور هذه األهمية في مواجهة وباء كوفيد-19
إذن بالظروف المحيطة وبالبيئات
والتأكيد أن المعرفة وحدها ستقدِّم لنا الحل ،ثم انتقل الحديث نحو دور الثقافة في إدارة
التمكينية التي توجد فيها .وهي
المعرفة وحاجتنا إلى إيجاد رؤية وقيم مشتركة وغرض مشترك حتى نحصل على ما نريد ،كما
قطاعات متفاعلة فيما بينها ،ويتأثر
تحدث البروفيسور عن أهمية األمن اإللكتروني واألمن السبراني في حماية المعرفة ،وأشار
بعضها ببعض.
إلى أهمية الدور الذي يقوم به األفراد في المؤسسات وكيفية التفاعل فيما بينهم ليكونوا
مبتكرين باستخدام التكنولوجيا المتاحة ،إضافة إلى دور التعليم المستمر ودعم إدارة المعرفة
في المستقبل .وانتهى الحوار بالحديث عن استراتيجية وسياسة المؤسسة وأهمية التخطيط
اإلنسان هو التنمية
المسبق لتطبيق إدارة المعرفة في شتى مجاالت الحياة.
أما بالحديث عن التعليم قبل
الجامعي ،فأوضحت الدكتورة نجوى
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غريس أن إفراد التعليم ما قبل الجامعي بمؤشر يتأتى
من قيمة هذه المرحلة في بناء رأس المال البشري وفي
االرتقاء بمنظومة المعرفة ككل باعتبار أن هذه المراحل
األولى من التعليم تؤسس لما سيأتي.
وأضافت غريس ،أن مؤشر التعليم ما قبل الجامعي
استند إلى الرؤية العامة لمشروع المعرفة ،التي تركز على
اإلنسان كقائد ومحرك لعملية التنمية ،وذلك لتعزيز قدراته
وتوسيع خبارته بما يؤهله لتنمية ذاته ومجتمعه ،وللتفاعل
بإيجابية مع التغيرات العالمية ،كما تركز على عملية
التمكين باعتبارها من أهم آليات التغيير اإلنساني المنشود تلقي المعرفة ،وما هي النواتج التي تؤول إليها.
وما تستوجبه من توافر بيئات تمكينية حاضنة ومحفزة على
وفي معرض حديثها عما وصفتها بالمعضلة الكبيرة
اكتساب المعرفة.
في معادلة التعليم ،بينت الدكتور نجوى غريس أنه عندما
تم دراسة نتائج المؤشر وجد أن البلدان العربية في أغلبها
أمنت بصورة واضحة االلتحاق واإلتمام في التعليم ،ولكن
المؤشرات ليست غاية
كذلك من المبادئ التي حرص عليها القائمون على بقيت معضلة النواتج التي ال يمكن قياسها بنسب النجاح
مشروع المعرفة في التعليم ما قبل الجامعي ،هي عدم أو المعدالت أو االنتقال من مرحلة إلى أخرى فقط .فقد
حصر أداء النظم التعليمية في عدد من المتغيرات المحدودة أصبحنا اليوم نتحدث عن جودة التعليم ،وهي ال تقاس
والمتعلقة بالتحصيل المدرسي ،بل العمل على بناء مؤشر بالنسب ،ولكن تقاس أيضاً بما يتعلمه الطالب فعالً .فكثير
يظهر هذا األداء ضمن شبكة من العالقات تتفاعل فيها من التقارير ومنها تقرير للبنك الدولي أفادت بأن هناك
العوامل الذاتية المتعلقة مع الظروف البيئية التعليمية الكثير من الطالب ينهون مراحل الدراسة دون أن يتعلموا.
وينفتح على المكونات المتعلقة بالقطاعات األخرى.
أيضاً من األمور التي تم وضعها في االعتبار ،التأكيد البيئة التمكينية
على أن المؤشرات ليست غاية بذاتها ،وال تقاس أهميتها
وأما المحور الفرعي المتعلق بالبيئة التمكينية،
بعددها أو بما ستفضي إليه من معطيات كمية ،وإنما بمدى فأفادت الدكتورة نجوى أنه يشمل اإلنفاق على التعليم،
قدرتها على كشف الواقع بكل تجرد وموضوعية ،وبقدرة بوصف التعليم أهم عملية استثمارية وإنتاجية تحتاج
الدول على تحويل األرقام إلى معلومات تنير القرار التربوي إلى تهيئة الظروف المالئمة والموارد المالية والبشرية
وتساعد على رسم سياسات تطويرية صائبة وفعالة.
كاف
المطلوبة ،وهو ما ال يمكن تحقيقه دون توافر تمويل ٍ
وسياسات إنفاق رشيدة ،يكون النصيب األوفر منها للطالب
وللعملية التعليمية ككل.
الهيكلة العامة للمؤشر
كذلك فإن برامج الطفولة المبكرة ينبغي أن تتاح
أوضحت الدكتورة نجوى غريس أن مؤشر التعليم ما
قبل الجامعي يرتكز على محورين أساسيين ،رأس المال لجميع الفتيات والفتيان فرص عادلة للحصول على نوعية
المعرفية والبيئية التمكينية ،وأنه تم التركيز على رأس جيدة منها ،وأن يتم رعايتهم في تلك المرحلة التأسيسية
المال المعرفي ألن القول بأن المعرفة هي الثروة الحقيقية حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي .كما ال بد من العناية
لألمم يفترض التسليم بأن اإلنسان هو الفاعل الرئيس بالبيئة المدرسية باعتبارها الركيزة األساسية الثانية
وأن هذا اإلنسان يتطلب تربية وتعليماً لتمكينه وتحويله والمكملة لعملية التنشئة االجتماعية ،بحيث توفر مناخاً
إلى طاقة بشرية مؤهلة ومدربة .وبالتالي فإن فاعلية أي تربوياً جاذباً ،ومرافق تعليمية مالئمة وتنظيماً مدرسياً
منظومة تعليمية تكمن في ما ستتيحه ألفرادها من أسباب موظفاً لخدمة التعليم.
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على اليمين:

المشاركون في
جلسات اليوم األول
من حوارات المعرفة
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ومضات  -كمبريدج ـ تولوال أوني *
كانت جائحة مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد  )19 -سبب ًا في
زيادة الوعي بالعيوب الكبرى التي تشوب بنيتنا األساسية الحضرية،
وتسليط الضوء على افتقارنا إلى االهتمام بالكيفية التي يجري بها
التفاعل بين صحة البشر ،واألنظمة الطبيعية ،والبيئة العمرانية،
لتحديد مدى صحة كوكب األرض .وقد بات من الواضح اآلن أنَّ
نظامنا االقتصادي يتس َّبب بزيادة انعدام األمن الغذائي ،وأنَّ شوارعنا
تعطي األولوية لحركة مرور المركبات ذات المحرك وليس التمارين
البدنية ،وأنَّ مساكننا تزيد من خطر انتقال األمراض .الواقع أننا
نستطيع ،بل يتع َّين علينا ،أن نقوم بعمل أفضل من خالل إطالق
برنامج استثماري جديد جريء للصحة الكوكبية.

النظام االقتصادي الحالي تس َّبب بزيادة انعدام األمن
الغذائي وأدى إلى تدهور حالة العالم البيئية والصحية

خطة مارشال للصحة
الكوكبية ضرورة حتمية

للتنمية المستدامة
22
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سيكون مثل هذا المخطط بمثابة دليل عالمي،
لمواءمة الحوافز وتحويل السلوكيات االعتيادية نحو
الهدف المشترك المتمثل في التنمية الحضرية الصحية
المستدامة .ويتطلب األمر موافقة ومشاركة الحكومات
الوطنية والمحلية ،وشركات التطوير العقاري الخاصة،
والمستثمرين ،والمنظمات المتعددة األطراف ،وهذا
سيستغرق بعض الوقت .عالوة على ذلك ،يجب أن تتخذ
المبادرة أشكاالً ومسارات مؤسسية متعددة ،بعضها قد
ال يكون له وجود بعد.
ثالث قضايا

يمثل التركيز شبه العالمي على الصحة بسبب
الجائحة فرصة لتعبئة جميع قطاعات المجتمع
نحو تبني أساليب استباقية في التعامل مع الرفاهة
الشاملة .وسوف يكون بناء أنظمة صحية مرنة قادرة
على الصمود ،وخاصة في سياق المدن والتنمية
ال أساسياً في هذا الصدد.
الحضرية ،عام ً
فرصة ضائعة

في أفضل تقدير ،يمثل الفشل في معالجة العواقب
السلبية المترتبة على توسع البيئة الحضرية اليوم
فرصة ضائعة لتمكين المجتمعات الموفورة الصحة.
وفي أسوأ تقدير ،يسهم هذا الفشل بقوة في تعظيم
مخاطر األمراض وانتقالها .في المملكة المتحدة،
على سبيل المثال ،أوضح ارتفاع معدل الوفيات بسبب
ـصـر نظر سياسات
كوفيد -19بين الفقراء مدى قِ َ
اإلسكان التي تفشل في وضع االعتبارات الصحية
والبيئية في صميمها.
كانت إحدى السمات اإليجابية في األزمة الحالية
التبني السريع لتدابير مبتكرة (بما في ذلك أشكال
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مختلفة من الدخل الشامل) لتخفيف األثر االقتصادي
الفوري المترتب على الجائحة .ويدل هذا على أننا
قادرون على معالجة اإلخفاقات الجهازية بسرعة
عندما تتوافر اإلرادة.
على نحو مماثل ،يتعيَّن علينا أن نعمل على إعادة
تصور بيئتنا الحضرية بشكل جذري بحيث تعمل
على تعزيز االستجابة الفورية للجائحة وتخدم كأداة
لتحسين الصحة في األمد البعيد .وفي حين أنَّ المدن
ستكون األرضية األساسية الختبار اإلصالحات الالزمة
لتعزيز الصحة والرفاهة ،فإنها ستكون ضرورية أيضاً
إلصالح أنظمة الحكومة الصحية القائمة.
خطة مارشال جديدة

ورغم أنَّ العديد من المبادرات الخيرية العالمية
سعت إلى تحسين الصحة الحضرية وقدرتها على
الصمود ،وبنتائج إيجابية بال أدنى شك ،فإنَّ األنظمة
المعيبة اليوم تحتاج إلى تحول أكثر جوهرية .األمر
ببساطة أن العالم في احتياج إلى خطة مارشال جديدة
للصحة الكوكبية ــ على غرار صفقة جديدة للتعافي
بعد الجائحة.

سوف تحتاج الحكومات واألطراف الفاعلة إلى
معالجة ثالث قضايا على وجه الخصوص.
بادئ ذي بدء ،ال ينبغي لصنّاع السياسات أن ينظروا
إلى القدرة على الصمود باعتبارها نتيجة نهائية .ذلك
أنَّ العديد من الصدمات والضغوط التي تدفع حاالت
الطوارئ الصحية الحادة والممتدة تنبع من اختيارات
مقصودة من قِ ـبَل األطراف الفاعلة المحلية والعالمية.
إضافة إلى التكيف للتغلب على هذه الصدمات
والضغوط ،يجب أن ينطوي بناء المرونة والقدرة على
الصمود على مواجهة القرارات التي تتسبب بإضعاف
األنظمة من خالل تعزيز االرتباك البيئي واألمراض.
إضافة إلى هذا ،يتعين على صنّاع السياسات أن
يتعاملوا مع مسألة «التغافل عن المشكلة» الناتجة
عن المسافة الزمنية والمكانية بين التعرض للمخاطر
الصحية والنتائج الالحقة ،وخاصة فيما يتصل
باألمراض الطويلة األمد .على سبيل المثال ،هناك
انفصال بين التنمية الحضرية الحالية والعالج داخل
المستشفيات في المستقبل بسبب الربو وأمراض
القلب ،التي قد تتفاقم بسبب تلوث الهواء ،والتعرُّض
للبيئات الرطبة ،واالفتقار إلى القدرة على الوصول إلى
المناطق اآلمنة لممارسة النشاط البدني .وتتمثل إحدى
عواقب التغافل عن المشكلة في المساءلة المخففة عن
الصحة في األمد البعيد.
أخيراً ،يتعيَّن على صنّاع السياسات أن يعكفوا على
معالجة «مشكلة الجيب الخطأ» ،والتي بسببها قد ال
يكون القطاع المستفيد من التدخل هو الذي يتحمل
تكلفة تنفيذه .يفرض هذا تحدياً على جهود تعزيز
www.mbrf.ae

الصحة من خالل التنمية الحضرية ،وخاصة في سياق
ميزانيات القطاع العام المنعزلة ،ويستلزم إعادة تصميم
التمويل الصحي.
االستثمار في الصحة

الواقع أنَّ بدائل النهج الحالي القائم على الناتج
المحلي اإلجمالي في التعامل مع التنمية االقتصادية
متوافرة بالفعل .فقد وضعت بوتان مؤشراً للسعادة
الوطنية الكلية لتوجيه صنّاع السياسات ،في حين يدعو
تحالف اقتصاد الرفاهة إلى نظام اقتصادي قائم على
الرفاهة والذي تتبناه حكومات نيوزيلندا ،وأيسلندا،
واسكتلندا ،وويلز .لكن معالجة القضايا الثالث
المذكورة أعاله تتطلب التمويل واالستثمار في أنظمة
الصحة .هنا ،من الممكن أن تساعد مؤسَّ سات تمويل
التنمية المتعددة األطراف ،مثل بنوك التنمية اإلفريقية
واآلسيوية .فباعتبارها منظمات غير تجارية توفر
رأس المال لمشاريع التنمية االقتصادية عبر مجموعة
واسعة من البلدان األعضاء ،تصبح هذه المؤسَّ سات
في وضع فريد يمكنها من قيادة مخطط على غرار
خطة مارشال.
أوالً ،تملك مؤسَّ سات تمويل التنمية المتعددة األطراف
القدرة على الجمع بين رؤساء الدول وقادة القطاع الخاص
للمشاركة في وضع مثل هذه الخطة والتصديق عليها ،مع
مراعاة الفوارق اإلقليمية .وثانياً ،من الممكن أن تجعل
مؤسَّ سات تمويل التنمية المتعددة األطراف قروض تنمية
البنية األساسية الحضرية مشروطة ضمن المخطط
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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بالدراسة الصريحة للتأثيرات الصحية المترتبة على
المشروع واستراتيجيات تعزيز الصحية.
بموجب هذه الخطة ،تقرر مؤسَّ سات اإلقراض
واالقتراض كيفية تعبئة وتخصيص رؤوس األموال على
أساس أماكن تواجد أكثر المشكالت الصحية تكلفة،
وأي الهيئات قد تكون في أفضل وضع لتوفير الوقاية
من األمراض .وسوف تستكشف أيضاً استراتيجيات
خـلقة لتشجيع السياسات المشتركة بين القطاعات
ّ
المختلفة وتمويل المشاريع التعاونية الكفيلة بتعزيز
صحة البشر وكوكب األرض .ومن الممكن أن يعمل هذا
النهج على تحفيز السياسة العامة ،على سبيل المثال
من خالل جعل مؤشر األداء األساسي الستراتيجيات
وسياسات ومبادرات تنمية البنية األساسية الحضرية
مساهمتها في الصحة.

كوفيد -19الضوء على الحاجة الملحة إلى إصالحات
طموحة وشاملة بدالً من اتخاذ تدابير تراكمية تدريجية.
وسوف تشكل خطة مارشال العالمية للصحة الكوكبية
نهجاً جديداً جذرياً ،وسوف تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز
صحة المدن السريعة النمو في المستقبل .إضافة إلى
تمويل االستثمار من القطاعين العام والخاص ،يتطلب
األمر حركة اجتماعية (بقيادة الشباب) لدفع الطلب
المتواصل على التعافي الصحي في مرحلة ما بعد
كوفيد ،-19بدعم من البحوث عبر مختلف العلوم،
والفنون ،والدراسات اإلنسانية .إنَّ منع القرارات السامة
في التخطيط الحضري وتنمية البنية األساسية يشكل
ضرورة أساسية للحد من التعرض لمخاطر األمراض،
وتقليل الحاجة إلى الرعاية الصحية ،وبناء مدن أفضل
وصحة أفضل للجميع.

* تولــوال أونــي طبيبــة متخصصــة فــي الصحــة
إصالحات شاملة
لقد سلَّط التأثير المدمر الذي خلفته جائحة العامــة وعلــوم األوبئــة الحضريــة ،وهــي كبيــرة زمــاء
جمعيــة األبحــاث الســريرية فــي جامعــة كمبريــدح،
وأســتاذة مشــاركة فخريــة فــي جامعــة كيــب تــاون،
ال ينبغي لص ّناع السياسات أن
وزميلــة منتــدى آينشــتاين التالــي لعــام  ،2015وقائــدة
ينظروا إلى القدرة على الصمود
عالميــة شــابة فــي المنتــدى االقتصــادي العالمــي
باعتبارها نتيجة نهائية
لعــام .2019
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تعزيــز نشـر المعرفــة

إثــراء النشـاط الفكـري

نشــر ورقــي وإلكترونــي

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

https://qindeel.ae
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التطعيم ضد كوفيد  19 -قد يكون بطيئًا نسبيًا
أو منخفض الفاعلية مع الوقت

مرحلة ما بعد اللقاح

السباق األصعب إلى بر األمان
ومضات  -واشنطن  -سايمون جونسون *
هناك إجماع متزايد على أنَّ لقاح ًا واحد ًا أو أكثر ضد
فيروس كورونا المستجد سيكون ُمتاح ًا في وقت ما في أوائل
عام  .2021وفي غضون عام من اآلن ،سيتم تطعيم العديد من
األشخاص في الواليات المتحدة وبعض البلدان األخرى.
بالنسبة لبعض أمراض الطفولة ،لعب تطوير اللقاح في حد
ذاته دور ًا حاسم ًا .لكن قد ال يكون هذا هو الحال بالنسبة
لفيروس كوفيد  ،19ألن التطعيم قد يكون بطيئ ًا نسبي ًا أو قد
تنخفض فاعليته مع مرور الوقت أو كليهما.

في األعلى:

سايمون جونسون
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فـــي هـــذه الحالـــة ،ستســـتمر الحاجـــة إلـــى متاح ـاً للجمي ــع ،بغ ــض النظ ــر ع ــن مس ــتوى دخله ــم.
إج ــراء اختب ــارات الفي ــروس لألش ــخاص م ــن أج ــل
الســامة الفرديــة ومنــع تفشــي المــرض .إنَّ مشــكلة قضية كبرى
االختبــار طويلــة األمــد واضحــة بالفعــل :تُعــد تكلفــة
ف ــي الوق ــت الراه ــن ،يش ــمل األش ــخاص الذي ــن
كل اختبـــار مرتفعـــة للغايـــة .فـــي أنظمـــة الرعايـــة لـــم يخضعـــوا لالختبـــار فـــي الواليـــات المتحـــدة
الصحي ــة حي ــث يت ــم تخصي ــص القلي ــل م ــن الم ــوارد معظ ــم األطف ــال الملتحقي ــن بالم ــدارس االبتدائي ــة
الطبي ــة عل ــى أس ــاس الرس ــوم مقاب ــل الخدم ــة ،كم ــا والثانوي ــة العام ــة ،إضاف ــة إل ــى المعلمي ــن وغيره ــم
هـــي الحـــال فـــي الواليـــات المتحـــدة ،هـــذا يعنـــي مم ــن يعمل ــون ف ــي تل ــك الم ــدارس .وه ــم يش ــملون
أنَّ العديـــد مـــن األشـــخاص ال يســـتطيعون تحمـــل أيضـــاً المالييـــن مـــن األشـــخاص المســـنين ،بمـــن
تكاليـــف إجـــراء االختبـــار .إضافـــة إلـــى تطويـــر فيهــم أولئــك الذيــن يعيشــون فــي مســاكن منخفضــة
اللقاحــات ،نحتــاج أيض ـاً إلــى خفــض تكلفــة اختبــار الدخ ــل (المعروف ــة باس ــم القس ــم  202لإلس ــكان).
الفيروســـات علـــى نطـــاق واســـع ،بحيـــث يصبـــح يُشـــكل االفتقـــار إلـــى القـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى
االختب ــارات قضي ــة اقتصادي ــة وأخالقي ــة كُب ــرى ال
يمك ــن تجاهله ــا.
التطعيم قد يكون بطيئًا
نسبيًا أو قد تنخفض فاعليته
مع مرور الوقت أو كليهما
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تتمحـــور المشـــكالت االقتصاديـــة حـــول
المـــدارس .إذا كانـــت األســـر والمعلميـــن قلقيـــن

بش ــأن م ــا ق ــد يح ــدث عندم ــا يذه ــب األطف ــال إل ــى فـــي المـــدارس يؤثـــر بشـــكل مباشـــر فـــي ثلـــث
المدرس ــة ،فم ــن الصع ــب إع ــادة االقتص ــاد  -بم ــا الس ــكان.
فـــي ذلـــك الوظائـــف والدخـــل  -إلـــى المســـتوى
الــذي كان عليــه قبــل الوبــاء .ســوف تعــرف الفــوارق المعلومات الصحية
التعليميــة زيــادة ملحوظــة ،والتــي أصبحــت صارخــة
إذا أصبح ــت اللقاح ــات الفعال ــة مُتواف ــرة عل ــى
بالفعـــل .إضافـــة إلـــى ذلـــك ،لـــن يتمكـــن بعـــض نط ــاق واس ــع ،فم ــن المحتم ــل أن تطل ــب الم ــدارس
األطف ــال م ــن اكتس ــاب مه ــارات الق ــراءة والحس ــاب تلقي ــح األطف ــال .وم ــع ذل ــك ،ق ــد يت ــم إعف ــاء بع ــض
الت ــي يفتقدونه ــا الي ــوم .ه ــذا م ــن المرج ــح أن يُقل ــل األشـــخاص ألســـباب دينيـــة أو صحيـــة كمـــا هـــي
م ــن دخله ــم م ــدى الحي ــاة.
الحـــال اآلن بالنســـبة للقاحـــات األخـــرى .تُعـــد
فـــي الواليـــات المتحـــدة ،علـــى ســـبيل المثـــال ،المعلومـــات الصحيـــة ســـرية للغايـــة ،لذلـــك ال
هنــاك مــا يقــرب مــن  57مليــون طفــل فــي المــدارس يمكن ــك معرف ــة اللقاح ــات الت ــي تلقاه ــا األش ــخاص
االبتدائيــة والثانويــة ،يعيشــون فــي  34مليــون أســرة اآلخـــرون .أصبحـــت اختبـــارات الفيـــروس الحـــي
(منهــا مــا يقــرب مــن  24مليــون طفــل لديهــم أبــوان اآلن غي ــر تدخلي ــة (اللع ــاب أو مس ــحة األن ــف) وه ــو
وعش ــرة ماليي ــن لديه ــم أم أو أب فق ــط) .هن ــاك م ــا أمــر يمكــن أن يكــون مُطمئنـاً  -إضافــة إلــى القــدرة
يق ــرب م ــن أربع ــة ماليي ــن معل ــم وأكث ــر م ــن ملي ــون عل ــى اكتش ــاف ووق ــف تفش ــي الم ــرض.
عام ــل ف ــي مج ــال رعاي ــة األطف ــال .وبالتال ــي ،ف ــإن
الفش ــل المس ــتمر ف ــي توفي ــر اختب ــار الفيروس ــات
نظـــراً لفتـــرة طويلـــة مـــن اإلهمـــال الرســـمي
www.mbrf.ae
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ه ــذه االختب ــارات ش ــهرياً.

%40

والتقاعـــس عـــن العمـــل ،حدثـــت حتـــى اآلن
مــن الوفيــات المرتبطــة بفيــروس كورونــا المســتجد
يُشكل االفتقار إلى القدرة على
فـــي الواليـــات المتحـــدة فـــي مرافـــق الرعايـــة
الوصول إلى االختبارات قضية
طويل ــة األج ــل ،حي ــث يعان ــي العدي ــد م ــن الس ــكان
اقتصادية وأخالقية ُكبرى ال
أمراضـــاً خطيـــرة ومعظمهـــم فـــوق ســـن الســـتين.
يمكن تجاهلها
واآلن ،أصبح ــت ه ــذه المراف ــق تتمت ــع بم ــوارد أكث ــر
لمكافحـــة العـــدوى ،واالختبـــارات مُتاحـــة ،وقـــد إل ــى خس ــائر فادح ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك ع ــن طري ــق
تحول ــت المناقش ــات نح ــو من ــع ح ــدوث أي ح ــوادث تس ــريع الش ــيخوخة ودف ــع المزي ــد م ــن الن ــاس نح ــو
اإلصاب ــة بالزهايم ــر.
مُماثلـــة مـــرة أخـــرى.
الفئات المستضعفة

لكــن ال ينبغــي لنــا أن ننســى الفئــات المســتضعفة
األخــرى ،بمــا فــي ذلــك مجتمعــات األقليــات وأولئــك
الذيــن يعيشــون فــي مرافــق «جماعيــة» مثــل المبانــي
الس ــكنية .من ــذ ش ــهر م ــارس  /آذار الماض ــي ،كان
العدي ــد م ــن كب ــار الس ــن يعيش ــون ف ــي ش ــكل م ــن
أش ــكال العزل ــة الت ــي يفرضونه ــا عل ــى أنفس ــهم ،م ــع
تجن ــب التفاع ــل م ــع اآلخري ــن ق ــدر اإلم ــكان .ب ــكل
المقاييـــس ،فـــإن العزلـــة والوحـــدة الناتجـــة تـــؤدي
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يمك ــن أن تصب ــح تقني ــة االختب ــارات الجدي ــدة،
بم ــا ف ــي ذل ــك مجموع ــات األدوات المنزلي ــة الت ــي
تس ــتخدم لم ــرة واح ــدة ،ج ــزءاً م ــن الح ــل .ال ت ــزال
هن ــاك أس ــئلة ح ــول م ــدى دق ــة ه ــذه االختب ــارات
 ك ــم ع ــدد النتائ ــج الس ــلبية واإليجابي ــة الخاطئ ــةالتـــي يجـــب أن نتوقعهـــا  -عنـــد نشـــرها علـــى
نط ــاق واس ــع .لك ــن الس ــؤال الرئي ــس ه ــو ك ــم م ــن
الوقــت سيســتغرق إنشــاء وتشــغيل سالســل التوريــد
الالزم ــة لدع ــم إنت ــاج وتوزي ــع مئ ــات الماليي ــن م ــن

يكمـــن التطـــور الواعـــد اآلخـــر
فـــي االختبـــار الجماعـــي .عـــاد ًة مـــا
تكل ــف االختب ــارات المعملي ــة لفي ــروس
كورون ــا المس ــتجد م ــا بي ــن  25دوالراً
و 125دوالراً ،اعتمـــاداً علـــى الســـوق
المحليـــة .ولكـــن إذا تـــم حســـاب
التكلفـــة مـــن األســـفل إلـــى األعلـــى،
فســـتكون األرقـــام مختلفـــة تمامـــاً:
بضعــة دوالرات لشــراء أنابيــب اختبــار
لجمــع العينــات (مــع أو بــدون مســحة)،
ومبلـــغ صغيـــر للخدمـــات اللوجســـتية
لجمـــع العينـــات علـــى نطـــاق واســـع
(ف ــي الغال ــب تك ــون خاص ــة بنقله ــا)،
وتكاليـــف تشـــغيل أنظمـــة تكنولوجيـــا
المعلومـــات ذات الصلـــة (بمـــا فـــي
ذلـــك الرمـــوز الشـــريطية لألنابيـــب
ومتطلب ــات اإلب ــاغ) .يمك ــن أن ي ــؤدي
تجميــع عشــر أو  20عينــة فــي أنبــوب
واح ــد إل ــى خف ــض التكالي ــف بش ــكل
كبي ــر ،ألن ذل ــك يوف ــر تكلف ــة الم ــواد
الكيميائي ــة الكاش ــفة المكلف ــة الالزم ــة
إلجـــراء االختبـــارات المعمليـــة.
م ــا ال ــذي نحتاج ــه لخف ــض تكلف ــة
اختب ــار الف ــرد إل ــى  5دوالرات أو أق ــل؟
باختصـــار ،نحـــن بحاجـــة إلـــى المنافســـة .نظـــراً
إل ــى أنَّ المزي ــد م ــن المختب ــرات تعم ــل عل ــى إيج ــاد
الطــرق لتقديــم خدمــات االختبــار الجماعــي ،ســوف
تســتمر األســعار فــي االنخفــاض .يمكــن للرأســمالية
والمنافســة فــي الســوق مســاعدة األشــخاص الذيــن
يمكن للرأسمالية والمنافسة
في السوق مساعدة األشخاص
الذين هم في أمس الحاجة
إلى المساعدة لتجاوز األزمة

www.mbrf.ae

هــم فــي أمــس الحاجــة إلــى المســاعدة .سيســاعدنا
ضم ــان حصوله ــم عل ــى المس ــاعدة الالزم ــة عل ــى
تج ــاوز أزم ــة وب ــاء كوفي ــد .19
* ســـيمون جونســـون هـــو أســـتاذ بكليـــة إم آي
تـــي ســـلون لـــإدارة وكبيـــر االقتصادييـــن الســـابق
ف ــي صن ــدوق النق ــد الدول ــي ،وه ــو أح ــد مؤسس ــي
المرصــد المناعــي ،وهــي منظمــة غيــر ربحيــة تركــز
علـــى توســـيع الوصـــول إلـــى اختبـــار الفيروســـات
واألجســـام المضـــادة.
حقوق النشر :بروجيكت سنديكيت.2020 ،
www.project-syndicate.org
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تكنولوجيا

في ظل غياب القارة العجوز عن الركب التقني العالمي

متى تعلن حالة الطوارئ
الرقمية في أوروبا؟
ومضات  -استوكهولم -كارل بيلدت
قدمت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين
إلى البرلمان األوروبي هذا الشهر تقييم ًا ُمتفائ ًال في تقريرها
السنوي األول عن السياسات خطاب «حالة االتحاد» .من الواضح
أنَّ االتفاق هذا الصيف بشأن صندوق إنعاش غير مسبوق بقيمة
 750مليار يورو ( 879مليار دوالر) وحزمة التجديد قد أعطى
االتحاد األوروبي شعور ًا جديد ًا بالقوة.
ولكن اآلن ليس الوقت المناسب للشعور بالرضا عن النفس.
في حين قد تفخر أوروبا بقيادة العالم نحو حيادية الكربون
و"االنتعاش األخضر» ،فإنَّ حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد 19
في القارة بدأت ترتفع من جديد ،وال تزال المنطقة مُعرضة
لخطر التخلف عن الركب في سباق التكنولوجيا العالمي.

في األعلى:
كارل بيلدت

اغتنام فرص األزمة

وفيما يتعلق باالقتصاد األوسع نطاقاً ،هناك
جدل اليوم حول انتعاش «على شكل حرف  »Kحيث
تتراجع بعض القطاعات بشكل حاد بينما تزدهر
قطاعات أخرى ،غالباً عن طريق اغتنام الفرص
التي أوجدتها األزمة نفسها .لدى االتحاد األوروبي
كل األسباب للقلق من أنَّ اقتصاده يض ُّم قطاعات
في الفئة األولى أكثر من الثانية ،والتي تركز باستمرار على
34
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المساهمات التكنولوجية األوروبية
غائبــة بشكل ملحوظ عــن القـــارة
فـــي ظل تفـــوق أمريكي وصينــي

الجيل الرابع ،والتي تُعد بالفعل تكنولوجيا األمس .وغني
عن القول أنَّ االتحاد يتخلف بشكل ملحوظ عن طرحه
لمحطات شبكات الجيل الخامس األساسية ،على الرغم
من أنها موطن لشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الكبرى مثل إريكسون ونوكيا.
آثا ٌر بعيدة المدى

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
في الواقع ،أدى الوباء إلى تسريع التحول الرقمي.
من جانبها ،ضاعفت الصين جهودها لتحقيق الهيمنة
التكنولوجية في الذكاء االصطناعي والقطاعات
الرئيسة األخرى في المستقبل .وقد تحولت شركات
مثل «زووم» من شركات غير معروفة إلى أسماء مألوفة
في غضون أشهر قليلة .لم تَعد إكسون موبيل حتى من
بين أفضل  30شركة ،والتي كانت في يوم من األيام
الشركة األكثر قيمة في الواليات المتحدة ،وذلك بعد
أن تجاوزتها شركات أخرى مثل «نتفليكس» .على الرغم
من التصحيح األخير ،تفوق القيمة السوقية المُجمعة
لشركات التكنولوجيا األمريكية العمالقة اليوم تلك
الخاصة بجميع الشركات المدرجة في أوروبا.
تفوق صيني

ومع ذلك ،على الرغم من أنَّ الحياة اليومية لمئات
كل

لــدى االتحــاد األوروبــي
األســباب للقلــق مــن َّ
أن اقتصــاده
يضــم قطاعــات تتراجــع بشــكل
ُّ
حــاد فــي ظــل األزمــة
36

ومضات  -السنة السابعة  -العدد الثامن والسبعون

الماليين من الناس أثناء الوباء قد ت َّم التوسط فيها من
خالل منتجات وخدمات شركات التكنولوجيا األمريكية،
إال أنَّ الواليات المتحدة ال تستطيع بدورها تحمل الشعور
بالرضا عن النفس .تعمل الشركات الصينية العمالقة
مثل «هواوي» و«تيك توك» على توسيع حصتها في
السوق العالمية يوماً بعد يوم .وكما أشار إلريك شميدت،
الرئيس التنفيذي السابق لشركتي «جوجل و ألفابيت»
ورئيس المجلس االستشاري لالبتكار الدفاعي التابع
لوزارة الدفاع األمريكية« ،فإنَّ الصين في طريقها إلى
التفوق علينا في العديد من المجاالت  ...نحتاج إلى
التعامل معها بجدية» .وإال ،ستحظى الصين «باقتصاد
أكبر ،والمزيد من استثمارات البحث والتطوير ،وأبحاث
ذات جودة أفضل ،وتطبيقات أوسع للتكنولوجيا ،وبنية
تحتية أقوى للحوسبة» .في الماضي ،ادّعت أوروبا بفخر
أنها أسهمت في إطالق عصر االتصاالت المتنقلة .ولكن
اليوم بعد أن أصبح العالم على وشك االنتقال من شبكات
الجيل الرابع  4Gإلى شبكات الجيل الخامس ،5G
أضحت المساهمات التكنولوجية األوروبية غائبة بشكل
ملحوظ .وجد تقرير جديد صادر عن المائدة المستديرة
األوروبية للصناعة أنَّ االتحاد األوروبي يتخلف عن
الواليات المتحدة بثالث سنوات ،والصين بنفس القدر
تقريباً ،فقط عندما يتعلق األمر بتنفيذ تكنولوجيا شبكات

سيكون العتماد أوروبا البطيء لشبكة الجيل الخامس
آثا ٌر بعيدة المدى على قدرتها التنافسية في المستقبل.
العديد من الصناعات التي يمكن أن تُحدث فيها تكنولوجيا
الجيل الخامس ثورة هي تلك التي أثبتت فيها أوروبا قوتها
تقليدياً :التصنيع والتصميم والرعاية الصحية .في الواقع،
نواجه اليوم خطراً حقيقياً يتمثل في هيمنة الصين في هذه
الصناعات من خالل الرقمنة .إنَّ تكنولوجيا شبكات الجيل
الخامس هي تقنية واحدة فقط .يُع ُّد الذكاء االصطناعي
أكثر أهمية ،والذي يعرف تراجعاً ملحوظاً في أوروبا بشكل
خاص .وفقاً لدراسة أجراها مركز ابتكار البيانات في عام
 ،2019فإنَّ الواليات المتحدة تقود السباق العالمي للذكاء
االصطناعي «في أربع من فئات المقاييس الست» التي ت َّم
فحصها (المواهب ،والبحث ،والتطوير ،واألجهزة) ،وتحتل
الصين المرتبة األولى في الفئتين المتبقيتين (االعتماد
والبيانات) .لسوء الحظ ،ال يتمتع االتحاد األوروبي
باألولوية في أي من هذه الفئات ،على الرغم من أنه قريب
من الواليات المتحدة من حيث الموهبة.
الترتيبات المؤسسية

تُع ُّد هذه المالحظة األخيرة بالغة األهمية .ال تكمن
مشكلة أوروبا في ندرة المواهب بل في االفتقار إلى
الترتيبات المؤسسية المناسبة والقيادة في هذا المجال
الحرج .تُعرقل أطر عمل الحوكمة القديمة والمضطربة
عملية طرح البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس.
إضافة إلى ذلك ،يعوق التمويل غير الكافي للبحوث
األساسية االبتكار .كما يجعل غياب أسواق رأس المال
www.mbrf.ae

العميقة من الصعب على الشركات الناشئة الحصول
على التمويل الذي تحتاجه للنمو والتوسع ،مما يُسهم
في تخلفها عن الشركات األمريكية الغنية.
تتضح نتائج هذه اإلخفاقات في تصنيفات الشركات
الناشئة التي يتجاوز رأسمالها مليار دوالر أو أكثر).
وفقاً ألحد المؤشرات الحديثة ،فإنَّ ستة من أكبر عشرة
هذه الشركات تتواجد في الواليات المتحدة ،وثالثة في
الصين ،وواحدة في سنغافورة .تُعطي مؤشرات أخرى
الصين الحصة األكبر من الشركات الناشئة أحادية
القرن الكبرى .ومع ذلك ،ال يُصنف أي مؤشر الشركات
األوروبية الناشئة في أي مرتبة بالقرب من القمة.
على الرغم من أنَّ العديد من الشركات الناشئة
ستفشل في النهاية ،إال أن بعض الشركات ذات القيمة
العالية اليوم ستستمر لتصبح عمالقة االقتصاد الرقمي
في المستقبل ،وتهيمن على حياتنا بقدر ما تفعل شركات
التكنولوجيا الكبرى اليوم .ال فائدة من الشكوى من دعم
الدولة الصينية أو األسواق األمريكية األقل تنظيما.
ستتفوق الشركات التي تُحقق النجاح في نماذج أعمال
مبتكرة تُقدم ما يريده العمالء .من أجل إعطاء زخم جديد
لالنتقال إلى اقتصاد مُحايد الكربون ،أعلن البرلمان
األوروبي في أواخر العام الماضي عن «حالة طوارئ
مُناخية» .هذا هدف مفهوم تماماً لتحديد األولويات.
يتعين على أوروبا أيضاً أن تُعلن عن «حالة طوارئ رقمية»
على المستوى المحلي ،خشية أن تستمر في التخلف عن
الركب في الصناعات التي ستكون ضرورية لتحقيق جميع
أهداف التنمية األخرى  -بما في ذلك االقتصاد األخضر.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

37

طب

ّ
ركز على أهمية مواجهة فيروس كوفيد 19
من خالل مسارين مهمين

جون نوستا:
نتفاءل في الخروج من األزمة
من غير مبالغة
انطالق ـ ًا م ــن نهجه ــا الراس ــخ وإيمانه ــا العمي ــق ب ــأن المعرف ــة ه ــي الس ــبيل إل ــى مواجه ــة كاف ــة
التحدي ــات الت ــي تعت ــرض البش ــرية ،وبن ــاء عل ــى رس ــالتها ف ــي وض ــع كل طاقاته ــا وإمكاناته ــا لتك ــون
واحــدة مــن أدوات البنــاء اإلماراتيــة التــي تعمــل بــكل مــا أوتيــت مــن جهــد ،عملــت مؤسســة محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم للمعرفــة علــى نشــر الوعــي المعرفــي المتعــدد المشــارب إلفــادة النــاس بالمعلومــات
واألفــكار التــي تكســبهم خالصــة التجــارب العالميــة فــي شــتى الحقــول ،وذلــك عــن طريــق االســتفادة
م ــن المخ ــزون المعرف ــي ال ــذي يحف ــل ب ــه أرش ــيفها الري ــادي النات ــج ع ــن مؤتم ــرات المعرف ــة الت ــي
عكفــت علــى تنظيمهــا ،وشــارك فيهــا مئــات المتحدثيــن ،وك ـ ِّرم علــى منصاتهــا ر َّواد العالــم بجائــزة
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة.
وانطالقـــاً مـــن علمهـــم بهـــذا الـــدور الريـــادي
للمؤسســـة قـــام عـــدد مـــن أبـــرز متحدثـــي قمـــة
المعرف ــة والفائزي ــن بجائ ــزة المعرف ــة ف ــي مختل ــف
المجــاالت بتســجيل فيديوهــات توعيــة حــول كوفيــد
 19ومـــا يتعلـــق بـــه مـــن متعلقـــات علـــى المســـتوى
الطبــي والتعليمــي واالقتصــادي .وفــي هــذا التقريــر

جون نوستا
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نســـلط الضـــوء علـــى خالصـــة نصائـــح وتجـــارب
مهم ــة ف ــي حق ــل التعلي ــم ،ال ــذي اس ــتمر ف ــي كثي ــر
مــن دول العالــم عبــر الواقــع االفتراضــي ،مــا يمكــن
أن يمثــل خريطــة طريــق أو نقاط ـاً مهمــة علــى درب
التعليـــم ،يفيـــد المؤسســـات التعليميـــة والطـــاب
والمعلمي ــن عل ــى ح ــد س ــواء.
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الصحة الرقمية

ج ــون نوس ــتا ه ــو مف ّك ــر راس ــخ القدمي ــن ف ــي العل ــم والط ــب
واالبتـــكار ،وقـــد أســـس نوســـتالب ،وهـــو مركـــز أبحـــاث يُ ْعنَـــى
بالصح ــة الرقمي ــة .ونوس ــتا ه ــو أكث ــر الش ــخصيات عل ــى مس ــتوى
العالـــم تأثيـــراً فـــي مجـــال الصحـــة الرقميـــة ،ويُعَـــ ُّد أحـــ َد أهـــم
المفكريـــن االســـتراتيجيين واإلبداعييـــن العالمييـــن فـــي هـــذا
المج ــال المه ــم ال ــذي ي ــزداد انتش ــاراً يومـ ـاً بع ــد ي ــوم.
يم ــزج نوس ــتا ف ــي حديث ــه بي ــن العل ــم والعاطف ــة ،م ــا يجع ــل
لحديث ــه ص ــدى ل ــدى مس ــتمعيه ،فه ــو يتب ــع األس ــلوب الح ــواري
ف ــي حديث ــه ويُش ــرِ ك جمه ــوره مع ــه فينفع ــل مع ــه الحاض ــرون ث ــم
يخرجــون مــن جلســته وقــد تعلمــوا جديــداً لــم يكونــوا يعلمونــه مــن
قب ــل .إلم ــام نوس ــتا بالط ــب والتكنولوجي ــا والتس ــويق يمنح ــه عين ـاً
ثاقب ــة ف ــي مج ــال الصح ــة الرقمي ــة ويجعل ــه أح ــد ق ــادة الفك ــر
الذي ــن يمكنه ــم إب ــراز أهمي ــة ه ــذه الحرك ــة ف ــي تاري ــخ البش ــرية.

تسطيح منحنى اإلصابات

م ــن المتحدثي ــن البارزي ــن الذي ــن خص ــوا منص ــة
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة
بالحديـــث ،جـــون نوســـتا ،فيلســـوف الصحـــة
الرقمي ــة ،الرئي ــس التنفي ــذي الس ــابق لش ــركتي آب ــل
وبيبس ــي ،حي ــث يدل ــي بنصائح ــه القيم ــة ف ــي ه ــذه
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األوق ــات الت ــي يعي ــش فيه ــا العال ــم حرب ـاً بيولوجي ــة
هــي األهــم مــن نوعهــا ،إذ يبــدأ حديثــه مركــزاً علــى
ناحيتي ــن تتعلق ــان بفي ــروس كورون ــا:
األولى« :تسطيح منحنى» عدد اإلصابات.
الثانية :منع ظهور حاالت جديدة.
ويؤك ــد نوس ــتا أن ــه ك ــي نتمك ــن م ــن «تس ــطيح
منحن ــى» ع ــدد اإلصاب ــات بفي ــروس كورون ــا بداي ــة،
مـــن المهـــم أن نطبّـــق «التباعـــد االجتماعـــي»
والعزلـــة الذاتيـــة ،فهـــذه الخطـــوات تخفّـــف مـــن
ح ــدة ارتف ــاع ع ــدد اإلصاب ــات بالفي ــروس ،وبذل ــك
فإنن ــا نقلّــل م ــن ارتف ــاع قم ــة المنحن ــى ال ــذي يم ّث ــل
ع ــدد الح ــاالت المصاب ــة .وف ــي بي ــان ذل ــك ،يوض ــح
جــون نوســتا أن المفارقــة هنــا تكمــن فــي أننــا نقلّــل
ارتفـــاع القمـــة وتســـطيحها بالتـــوازي مـــع اتّســـاع
المنحن ــى .وأن ــه ف ــي بع ــض الح ــاالت ،ق ــد ال يؤث ــر
هـــذا فـــي عـــدد المصابيـــن بالفيـــروس ،وال يقلّـــل

مـــن اإلصابـــات اإلجماليـــة ،ولكـــن ،هـــذا التدبيـــر
قـــد يقلّـــل مـــن تســـارع إصابـــة حـــاالت جديـــدة،
مم ــا يم ّك ــن الطواق ــم الطبي ــة م ــن معالج ــة جمي ــع
الحـــاالت .مـــن هنـــا كانـــت هـــذه النقطـــة بالغـــة
األهميـــة ،إذ إن تطبيـــق العزلـــة الذاتيـــة يســـاعد
المستش ــفيات واألنظم ــة الصحي ــة عل ــى اس ــتيعاب
أعـــداد المصابيـــن.
المبالغة في التفاؤل

أمـــا الجانـــب الثانـــي الـــذي الـــذي أدلـــى
تطبيــق العزلــة الذاتيــة يســاعد
علــى
الصحيــة
األنظمــة
اســتيعاب أعــداد المصابيــن
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بـــه نوســـتا فـــي حديثـــه ،فهـــو يتخطـــى «تســـطيح
المنحن ــى» إل ــى من ــع ظه ــور ح ــاالت جدي ــدة .مبينــاً
أن لدينــا فرصـاً كثيــرة إليجــاد عــاج لهــذا المــرض.
وعلــى الرغــم مــن احتمــال عــدم إيجــاد لقــاح خــال
وقـــت قريـــب ،تتـــم دراســـة بعـــض المركّبـــات مثـــل
«هيدروكس ــي كلوروكوي ــن» و«أزيثروميس ــين» ،حي ــث
بـــدأ اســـتخدامها فـــي بعـــض االختبـــارات الطبيـــة
األوليـــة.
وكـــي ال يكـــون جـــون بعيـــداً عـــن الواقـــع فإنـــه
يرك ــز عل ــى أن االختب ــارات الس ــاعية إل ــى البح ــث
ع ــن ع ــاج للم ــرض م ــا زال ــت ف ــي مرحل ــة مبك ــرة
ج ــداً ،ويقتص ــر إجراؤه ــا عل ــى عيّن ــة صغي ــرة م ــن
المرضــى؛ لذلــك ،يجــب عــدم المبالغــة فــي التفــاؤل
عل ــى الرغ ــم م ــن الف ــرص الت ــي ق ــد تقدّمه ــا ه ــذه
التج ــارب.
أنـــواع عـــاج أخـــرى تخضـــع أيضـــاً للدراســـة
كالع ــاج المناع ــي ،ال ــذي يعتم ــد عل ــى االس ــتفادة
م ــن ق ــدرة بع ــض عناص ــر الجه ــاز المناع ــي ل ــدى
اإلنســـان ،كالخاليـــا القاتلـــة الطبيعيـــة ،والعناصـــر
المضــادة للفيروســات ،والــذي تبــدو تجاربــه واعــدة
إلـــى اآلن.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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يقــدم التقريــر األخيــر الصــادر عــن األمــم المتحــدة بشــأن
توقعــات التنــوع البيولوجــي فــي العالــم ،والــذي نشــرته اتفاقيــة
التنــوع البيولوجــي ،قــراءة قاتمــة لهــذا األخيــر .إذ يقــول
التقريــر إنَّ التنــوع البيولوجــي ضــروري للتصــدي لتغيــر المنــاخ،
وضمــان األمــن الغذائــي علــى المــدى الطويــل ،ومنــع األوبئــة فــي
المســتقبل .ومــع ذلــك ،يضيــع العالــم كل هــدف ُبنــي لحمايتــه.
وإذا كان لهــذا أن يتغيــر ،يجــب علــى الشــركات أن تتخــذ إجــراءات
تحويليــة.
لقــد عــرف القطــاع الخــاص بمــا فــي ذلــك صناعــة
الطاقــة والزراعــة الصناعيــة ،شــيئاً مــن النجــاح المالــي علــى
حســاب البيئــة .ومــع تقــدم الدمــار البيئــي ،أصبحــت الكوارث
الطبيعيــة شــائعة -ومدمــرة بصــورة متزايــدة .ويــؤدي هــذا
إلــى زيــادة ســريعة فــي المخاطــر الماديــة والوجوديــة التــي
يواجههــا موظفــو الشــركات ،وسالســل التوريــد ،واألربــاح.

تقرير األمم المتحدة بشأن توقعات التنوع
البيولوجي في العالم يعطي قراءة قاتمة

في األعلى:

إيرين بيلمان
وإيفا زابي

أضرار كوفيد

وخــال هــذا العــام فقــط ،تســببت جائحــة كوفيــد-19-
التــي أدت بالفعــل إلــى وفــاة أكثــر مــن مليــون شــخص -إلــى

كيف ندفع الشركات
للعمل من أجل

الطبيعة؟
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إدمــاج هــذه التدابيــر فــي اســتراتيجياتها.
تعطيــل سالســل التوريــد ،وانخفــاض الطلــب العالمــي،
وركــود عميــق فــي االقتصــاد العالمــي .وفــي الوقــت
نفســه ،تواجــه الشــركات فــي الواليــات المتحــدة حرائــق
غابــات هائلــة ،وانقطــاع فــي التيــار الكهربائــي وســط
موجــات حــر شــديدة .كمــا أنَّ أكبــر األراضــي الرطبــة
االســتوائية فــي العالــم -بانتانــال فــي البرازيــل -تحتــرق
أيضـاً -وتعرضــت الصيــن وإفريقيــا لفيضانات شــديدة.
ومــن الواضــح أنــه مــن مصلحــة الشــركات تجنُّب انتشــار
هــذه الكــوارث ،وتزايدهــا.
وحتــى علــى المــدى القصيــر ،فــإنَّ وضــع االســتدامة
فــي قلــب عمليــة صنــع القــرار أمــر منطقــي مــن الناحيــة
التجاريــة .فمنــذ بدايــة أزمــة كوفيــد -19تفوقــت
االســتثمارات المســتدامة علــى الســوق األوســع ،ومــازال
االســتثمار فــي الشــركات التــي تحتــل مراتــب عاليــة فــي
التصنيفــات المتعلقــة بالتدابيــر البيئيــة واالجتماعيــة،
وتلــك المتعلقــة بالحوكمــة ،ينمــو بوتيــرة ســريعة .إنَّ
الشــركات التــي تهــدف إلــى جــذب االســتثمار آخــذة فــي
رغـــم المشـــاريع الواعـــدة فـــي
حماي ــة الطبيع ــة إال أ َّنه ــا تفتق ــر
إل ــى التدابي ــر الكافي ــة والتكات ــف
لتحقيـــق أقصـــى تأثيـــر
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حماية الموارد الطبيعية

لذلــك ليــس مــن المســتغرب أن يتخــذ عــدد متزايــد
مــن الشــركات إجــراءات لحمايــة المــوارد الطبيعيــة التــي
تعتمــد عليهــا ،واســتعادتها .فقــد التزمــت  530شــركة
علــى األقــل باتخــاذ إجــراءات لعكــس الخســائر البيئيــة،
وتتخــذ مــا ال يقــل عــن  1200شــركة بالفعــل تدابيــر
مثــل الحفــاظ علــى الغابــات ،أو اعتمــاد ممارســات
زراعيــة متجــددة .وتشــمل هــذه الشــركات ،علــى ســبيل
المثـ�ال ،شـ�ركة مسـ�تحضرات التجميـ�ل العمالقـ�ة �Na
( tura & Coكــو انــد ناتــورا) ،التــي تعهــدت بالوصــول
بصافــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة ،وبمعــدل إزالــة
الغابــات فــي منطقــة األمــازون ،إلــى مســتوى الصفــر.
وأصبحــت شــركة دانــون ،الشــركة األوروبيــة المتعــددة
الجنســيات المتخصصــة فــي إنتــاج المــواد الغذائيــة،
أول شــركة مدرجــة فــي قائمــة الشــركات ذات مهمــة-
وهــي الشــركات التــي تحــدد ،وفق ـاً للقانــون الفرنســي،
غرضهــا ،واألهــداف االجتماعيــة والبيئيــة المتوافقــة
مــع هــذا الغــرض فــي نظامهــا األساســي.
ا عــن ذلــك ،فــازت شــركة معالجــة الميــاه
وفضــ ً
( )SUEZســويس بعقــد تصميــم إلعــادة تأهيل األراضي
الرطبــة الناتجــة عــن التصريــف فــي مجمــع شــانغاي
للصناعــات الكيماويــة ،وتوســيعها .ويع ـ ُّد هــذا المجمــع
أكبــر قاعــدة للبتروكيماويــات فــي آســيا .وتســتخدم
المنطقــة المســماة منطقــة اليعســوب قــدرات معالجــة
الميــاه فــي البيئــة الطبيعيــة ،ومــن ث ـ َّم اســتعادة التنــوع
البيولوجــي ،وتحســين جــودة الميــاه التــي يتــم تصريفهــا.
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نعي ــش أكث ــر األوق ــات اضطراب ــً،
وال ب ــد لتجن ــب الدم ــار م ــن رس ــم
مســـار جديـــد نحـــو اقتصـــاد
إيجابـــي علـــى الطبيعـــة

وعلــى الرغــم مــن أنَّ مثــل هــذه المشــاريع واعــدة،
إال أنَّ هنــاك شــيئاً مفقــوداً ،وهــو إطــار يضمــن أن
التدابيــر التــي تُتخَ ــذ ســتكون كافيــة لحمايــة الطبيعــة
واســتعادتها ،وربــط المبــادرات مــن أجــل تحقيــق أقصــى
تأثيــر .وهــذا مــا تهــدف شــبكة األهــداف العلميــة إلــى
توفيــره.
خمس خطوات

وبنــا ًء علــى عمــل مبــادرة األهــداف المســتندة إلــى
العلــم ،والتــي حصلــت علــى التزامــات مــن أكثــر مــن
 1000شــركة لوضــع أهــداف ذات أســس علميــة للحــد
مــن االنبعاثــات ،أصــدرت شــبكة األهــداف القائمــة علــى
العلــم إرشــادات للشــركات التــي تســعى إلــى حمايــة
الطبيعــة لتحديــد أهدافهــا .وقــام العلمــاء وممثلــون عــن
المجموعــات البيئيــة ،والشــركات ،ومستشــارون بوضــع
التوجيهــات ،وبمراجعتهــا .وتشــير التوجيهــات إلــى
خمــس خطــوات لحمايــة المــوارد المشــاعة العالميــة
واســتعادتها -األرض ،والميــاه العذبــة ،والمحيطــات
والتنــوع البيولوجــي ،والمنــاخ ،وهــي مــوارد نحتاجهــا
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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بيئة

االســـتثمار فـــي الشـــركات ذات
التصنيفـــات المرتفعـــة فـــي
التدابيـــر البيئيـــة واالجتماعيـــة
ينمـــو بوتيـــرة ســـريعة

وقعــت أكثــر مــن  600شــركة -بإيرادات ســنوية مجمعة
تزيــد علــى  4تريليونــات دوالر -علــى نــداء «الطبيعــة
هــي عمــل الجميــع» ،وهــو مــا حــث الحكومــات علــى
اعتمــاد سياســات لعكــس انهيــار النظــام البيئــي الناتــج
عــن انهيــار الطبيعــة بحلــول عــام  .2030وهــذه هــي
المــرة األولــى التــي اجتمــع فيهــا كثيــر مــن الشــركات
فــي إطــار جهــود إيجابيــة للتأثيــر فــي المناقشــات حــول
إطــار التنــوع البيولوجــي العالمــي لمــا بعــد عــام .2020
تتبع التقدم المحرز

جميعــاً للبقــاء علــى قيــد الحيــاة -مــع الحفــاظ علــى
قدرتنــا التنافســية.
أوالً :يجــب علــى الشــركات إعــداد تقديــر قائــم علــى
البيانــات بشــأن تأثيراتهــا فــي نطــاق سلســلة القيمــة،
واعتمادهــا علــى الطبيعــة ،وإنشــاء قائمــة بالمشــكالت،
والمواقــع المحتملــة القابلــة لتحديــد األهــداف.
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ثانيــاً :يجــب علــى الشــركات تحديــد األولويــات.
ويجــب أن تشــمل االعتبــارات ،علــى ســبيل المثــال،
النظــم اإليكولوجيــة األعلــى قيمــة -المناطــق التــي
يعتمــد فيهــا النــاس علــى الطبيعــة إلــى حــدٍّ كبيــر فــي
حياتهــم وســبل عيشــهم -وكذلــك المجــاالت التــي يكــون
فيهــا ألنشــطة سلســلة التوريــد أكبــر تأثيــر.

جمع البيانات األساسية

وتتمثــل الخطــوة األخيــرة فــي إطــار شــبكة
األهــداف القائمــة علــى العلــم فــي قيــام الشــركات
بتتبــع التقــدم المحــرز واإلبــاغ عنــه علنـاً .وتخطــط
الشــبكة للعمــل مــع الشــركات لصياغــة اإلرشــادات
بصفــة متكــررة بهــدف تحقيــق أقصــى قــدر مــن
قابليــة االســتخدام.
ولكــن اعتمــاد الشــركات الفرديــة لألهــداف
القائمــة علــى العلــم مــن أجــل الطبيعــة مــا هــو إال
البدايــة .إذ يجــب توســيع نطــاق المبــادرات بســرعة،
وســيتطلب ذلــك تعاونـاً غيــر مســبوق ،والــذي سيســهله
إطــار العمــل المشــترك لـــشبكة األهــداف القائمــة علــى
العلــم -واإلبــاغ العــام عــن األهــداف والنتائــج.
إننــا نعيــش أوقاتـاً تعرف أكبــر قدر من االضطراب
وعــدم االســتقرار فــي التاريــخ .ولتجنــب الدمــار ،يجــب
علــى الشــركات إعــادة ضبــط بوصالتهــا ،ومســاعدة
العالــم علــى رســم مســار جديــد نحــو اقتصــاد عــادل،
ـال مــن االنبعاثــات ،وذي تأثيــر إيجابــي فــي الطبيعــة.
خـ ٍ

وبمجــرد أن تتخــذ الشــركات قــراراً بشــأن
المشــكالت الرئيســة ،والمناطــق القابلــة التخــاذ
اإلجــراءات ،يتعيَّــن عليهــا جمــع البيانــات األساســية
لمجــاالت التركيــز هــذه ،واســتخدامها لتحديــد
األهــداف -التــي تكشــف عنهــا علنـاً ،والتي تتماشــى مع
ا عــن الضــرورات المجتمعيــة.
حــدود الكوكــب ،فض ـ ً
والخطــوة الرابعــة هــي العمــل؛ إذ ينبغــي علــى
الشــركات أن تسترشــد بتسلســل هرمــي لألهــداف فــي
ســعيها لتحقيــق أهدافهــا :تجنــب التأثيــر الســلبي فــي
الطبيعــة ،وتقليــل اآلثــار التــي ال مفــر منهــا ،وتجديــد
النظــم البيئيــة الهامــة ،واســتعادتها .وفــي ســعيها
لتحقيــق هــذه األهــداف ،يجــب عليهــا التفكيــر فيمــا
يمكــن تغييــره داخــل مؤسســاتها ،وعبــر سالســل
التوريــد الخاصــة بهــا ،وخارجهــا.
* تشــغل إيريــن بيلمــان منصــب المديــرة التنفيذيــة
ومــن بيــن األمثلــة علــى اإلجــراءات التحويليــة لشــبكة األهــداف القائمــة علــى العلــم .وتشــغل إيفــا
المحتملــة التــي يتخذهــا البعــض بالفعــل الدعــوة إلــى زابــي منصــب المديــرة التنفيذيــة الشــركات مــن أجــل
السياســة ذات التأثيــر اإليجابــي علــى الطبيعــة .إذ الطبيعــة.
www.mbrf.ae
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إصدارات

يؤكد أن ممارسة ما نحبه لمدة ثالثين دقيقة في اليوم كفيلة بأن تبعث السعادة في نفوسنا

«أسرار التنمية الذاتية» نصائح مستلهمة من تجارب خبراء العالم
يعــد كتــاب «أســرار التنميــة الذاتيــة» واحــداً مــن
اإلصــدارات التــي ينطبــق عليهــا قــول رالــف والدو إمرســون:
«مقــدار قليــل مــن الفعــل أفضــل مــن كثيــر مــن النظريــات».
وهــو كتــاب صــادر عــن تــرو بوتنشــيال بروجكــت ،وترجمتــه
مليحــة العبيدلــي فــي إطــار برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة
الــذي تنظمــه مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
للمعرفــة .الكتــاب يتضمــن  21تمرينــاً للتنميــة الذاتيــة.
ا يقــود القــارئ
يؤكــد الكاتــب أن هــذا الكتــاب ليــس دليـ ً
لكيفيــة التصــرف ،وال هــو عصــا ســحرية تضمــن حــل
مشــكالت الحيــاة ،كمــا قــد يوهــم الكثيــر مــن كتــب التنميــة
الذاتيــة والتطويــر الشــخصي ،التــي تبــث األحــام الورديــة،
ولكــن الكتــاب موضــوع ليمــد الشــخص بالتماريــن المعتمــدة
التــي يتبناهــا فــي حياتــه لتصــل بــه إلــى مرحلــة التطويــر
المنشــود .وهــي تماريــن تــم اســتلهامها مــن أفضــل كتــب
التطويــر الشــخصي والمرشــدين مــن كل أرجــاء العالــم ومــن
عصــور مختلفــة .غالبيــة التماريــن هــي مــن وحــي الفطــرة
الســليمة ،بينمــا البعــض اآلخــر مبتكــر.
«أســرار التنميــة الذاتيــة» يركــز علــى أن الحــرص
علــى التعلــم المســتمر واإلصغــاء إلــى نصــح اآلخريــن مــن
أفضــل المهــارات التــي يمكــن لإلنســان أن يكتســبها فــي
هــذه الحيــاة .ومــع ذلــك فــإن التعلــم وتجربــة شــيء جديــد
ال يعنــي أنــك قــد أخفقــت فــي الســابق ،بــل يعنــي أنــك
تســتطيع تحــدي مناطــق الراحــة لديــك وشــحذ تفكيــرك،
فليــس هــذا أبــداً بالســوء ذاتــه الــذي يبــدو فــي البدايــة.
ولالســتفادة القصــوى ،ينصــح الكتــاب القــارئ بــأن يأخــذ
تمرينــاً واحــداً فــي كل مــرة.
عندمــا يقــدِّر اإلنســان مواهبــه ويثــق بقدراتــه ،فإنــه
يقدر اإلنسان مواهبه ويثق
عندما
ِّ
بقدراته ،فإنه سيعيش حياة
مختلفة تمام ًا عن اآلخرين
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استراحة فكرية أسبوعية وشهرية
تمكن األفراد من توسيع
مداركهم وتحديث معارفهم

نلتقـي
لنرتقي

حـوارات أدبيــة
نـدوات فكريــة
تنمية معرفيـة

انضموا إلينا في استراحة معرفة
ً
لتكونوا طرفا في الحوار إلغناء
معرفتكم عبر لقاءات دورية
مع أبرز الكتاب المفكرين
المعرفيين واألدباء

ســيعيش حيــاة مختلفــة تمامـاً عــن اآلخريــن .ثالثــون دقيقــة
فــي اليــوم نمــارس فيهــا أشــياء نحبهــا كفيلــة بــأن تبعــث
الســعادة فــي نفوســنا ،فمســؤوليات الحيــاة اليومية تتشــابك
فــي كثيــر مــن األحيــان مــع أجمــل أحالمنــا ومواهبنــا
الحقيقيــة .ومــع عــبء ألــف شــيء يتعيــن علينــا أن نفعلــه
فإنــه مــن الطبيعــي أن نتعجــب كيــف مــر الوقــت ونحــن
نعمــل ونعمــل لآلخريــن دون أن نقــدم ألنفســنا مــا يبــث فيهــا
األمــل والســعادة والطمأنينــة .الرســالة التــي يريــد الكتــاب
أن يهمســها فــي أذن القــارئ :أن يعيــش حيــاة ســهلة دون
وأل يســمح لمشــاغل الحيــاة ومشــكالتها أن تســيطر
قيــودَّ ،
ا دون ســعادته ،فالعمــل واألســرة
علــى أحالمــه وتقــف حائـ ً
والمــال مــا هــي إال وســائل وليســت غايــات.
www.mbrf.ae
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حوارات المعرفة
في سباق التميز واإلنجاز ،وضمن أدبيات القيادة التي علَّمنا إياها صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل ،ال مكان لصعوبات ال حل لها ،وال لتحديات ال مخرج أو مناص
منها .من هذا المبدأ الثابت فإن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة،
وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيس المؤسسة،
أطلقت عبر الفضاء االفتراضي سلسلة "حوارات المعرفة" ،التي تحرص من
خاللها المؤسسة على تعزيز مسارات نقل ونشر المعرفة ،واإلسهام في تحقيق
التنمية المستدامة ،وفي سبيل تسليط الضوء على فرص وتحديات بناء مجتمعات
المعرفة في ظل انتشار وباء كوفيد  ،19والتحوُّالت الجوهرية التي طرأت مع تفشي
هذه الجائحة.
إن هذه البادرة المعرفية الرائدة ،والتي تندرج تحت سلسلة من الخطوات
واإلسهامات المعرفية التي واجهت بها مؤسسة محمد بن راشد آل
جمال بن حويرب
مكتوم للمعرفة هذا الوباء العالمي ،تنطق بلسان حالها أن القضايا
المدير التنفيذي
المعرفية تقع على رأس أولويات واهتمامات قيادتها ،إذ تتواصل من
خاللها مع أبرز المتحدثين العالميين الستعراض أفضل الممارسات والتجارب
الدولية ،إلى جانب طرح الحلول لمواجهة التحديات ،سعياً إلى تقدُّم األمم وتنميتها
المستدامة ورفاهية شعوبها.
ولعل نظرة فاحصة في أجندة هذه الحوارات وموضوعاتها وقائمة المتحدثين
تعطي رؤية واضحة بقيمة هذا الملتقى العالمي في رفد أصحاب االختصاص
متعاف ،ووضع
ٍ
باألفكار والطروحات التي تضمن لهم تعزيز سعيهم نحو عالم
الركائز التي تخدم القطاعات الرئيسة المتأثرة بالجائحة العالمية غير المسبوقة،
بأمس
ّ
ال سيما أنَّ تنظيم هذه الحوارات المعرفية ينعقد في وقت والبشرية
الحاجة إلى مثل هذه الملتقيات التي تجمع العقول والمفكرين وأصحاب التجارب
الرائدة عالمياً في شتى المجاالت المعرفية والحقول التي أثَّرت فيها أزمة وباء
كورونا ،وذلك على الصعد االقتصادية والصحية والتعليمية ،آملين أن تتمخض
خلقة تعين أصحاب القرار والمعنيين بالتطوير على
هذه الجلسات عن أفكار َّ
مواجهة تحديات هذه المرحلة ،ليس للخروج من األزمة بأقل الخسائر ،وإنما
لنخرج من األزمة بمناعة ضد كافة الصعوبات والتحديات التي فاجأت العالم،
متمتعين باقتصادات ومقدَّ رات أكثر متانة وقوة.
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ومضات  -السنة السابعة  -العدد الثامن والسبعون

هديـة اإلمــارات ألبناء العرب
أطلق صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،مشروع تحدي األمية الذي
يستهدف محو أمية

30

مليــون

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

زوروا موقعنــــا لمعرفــة المزيــــد:

https://mbrf.ae/literacychallenge/
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