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«التفوق» هو الكلمة الجميلة التي تدور في أذهان الناس
طوال حياتهم؛ فبداية من سنين دراسته األولى واإلنسان يحلم
بالتفوق ويسعى إليه ،وكلما كان نصب عينيه كان التوفيق واإلنجاز
مرافقاً له ال محالة .والتفوق نهج تسعى إليه األمم أيضاً ضمن
الدائرة الواسعة ،والمنافسة والسباق نحو المراكز المتقدمة هو
ديدن الناجحين وأسلوب حياة الدول الراقية التي تسعى نحو
القمم دائماً .ولعل التجربة اإلماراتية المتفوقة والرائدة من
أبرز األمثلة العالمية على التخطيط والعمل للوصول إلى الهدف
المنشود ،فما يميز اإلمارات العربية المتحدة أنها تُطوِّع القوانين
وتسيِّر القرارات في سبيل تحقيق الغايات السامية التي تسعى
إليها ،وهذا ما يالحظه القارئ لعملية التطوير والتنمية التي
بنيت عليها هذه الدولة من تأسيسها على أيدي اآلباء وإنشاء
اتحاد دولة اإلمارات ،تلك العملية التي أشبه ما تكون بمعجزة
تطويرية أدت على بلوغ هذه البقعة من أرض الخليج العربي إلى
تصدُّر المراكز المتقدمة والوقوف بكل قوة أمام الكبار.
منذ البدايات سعت دولة اإلمارات إلى تسهيل وصول
واستقرار أصحاب األعمال والمشروعات االقتصادية في هذا
الوطن الرائد ،فكانت قوانين االستثمار والتسهيالت اإلجرائية
نوعية في استقطاب شركات عالمية حطت رحالها في وطن
اإلبداع والتفوق ،فإذا بها تَظ َه ُر ثما ُر تلك القوانين في أن أضحت
ومحط أنظار روَّاده ومبدعيه ،وإذا بألمع
َّ
دولتنا قبلة العالم

نريد للعلماء والباحثين وكل متخصص في مجاله العلمي فرصة
صناعة المستقبل ..وتطوير حلول الحتياجات التنمية مستقب ً
ال...
العلماء والمفكرون شركاؤنا في تعزيز المعرفة وبناء األجيال..
نراهن عليهم في صنع قاعدة علمية ومعرفية وتعزيز قدراتنا
البحثية الوطنية ..تقديرهم هو تقدير لمستقبل دولتنا.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

المؤسسات والشركات العالمية تحفر شعاراتها على مباني فروعها
في إمارات الدولة ،بحيث تكون مراكز إقليمية ألعمالها في عموم
الشرق األوسط ،ولتصبح دولة اإلمارات نجماً ساطعاً في سماء
العالم العربي ،ومفخرة من مفاخر إنجازات أبناء العرب.
إن من يتأمل بعمق في توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،بشأن قانون الجنسية،
واعتماد تعديالته من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
رعاه اهلل ،يستنتج أمراً واضحاً في السياسة اإلماراتية الرائدة،
وهي اشتمالها على ثوابت راسخة ،وقوانين مرنة تحكمها المصالح
والتطلعات التنموية التي تسعى إليها الدولة في خضم المنافسة
العالمية والسباق الدولي نحو النهضة التي تتطلع إليها كافة دول
العالم المتحضر.
من هنا كانت التعديالت على قانون الجنسية نابعة من روح
اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الذي أسس على رؤى
وتطلعات رائدة تسعى لتحقيقها القيادة الرشيدة ،لتكون أرض
اإلمارات وطن اإلبداع والتفوق والريادة ،ومحط أنظار المبدعين
الخلقة ،بحيث يجدون
َّ
والمبتكرين وأصحاب المواهب واألفكار
في على أرض دولتنا كل عوامل الدعم لتحقيق أحالمهم ،ما يعزز
من حضور اإلمارات في مجاالت التطوير والتنمية واالزدهار كافة.
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
معلناً القرار التاريخي« :بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه اهلل،
اعتمدنا اليوم تعديالت قانونية تجيز منح الجنسية والجواز
اإلماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء
واألطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائالتهم ..والهدف
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هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في
مسيرتنا التنموية ...سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول
على الجنسية اإلماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية
والمجالس التنفيذية ،وتم وضع معايير واضحة لكل فئة ،وسيسمح
القانون لهذه الكفاءات االحتفاظ بالجنسية األخرى التي يحملونها،
وسيحافظ جوازنا اإلماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً».
إن هذه التعديالت التي اعتمدها مجلس الوزراء تدل على عمق
الفكر االستشرافي لقيادة دولة اإلمارات؛ فهي ترسِّ خ اإلنجازات
التي حققتها دولة اإلمارات خالل السنين الماضية ،وتبني عليها،
للوصول إلى مرحلة قادمة من التطوير والتفوق النوعي؛ فقيادة
اإلمارات الرشيدة بهذا النهج االستشرافي تعلم التحوالت والتسارع
الالمحدود الذي تتطور البشرية عبره ،وأن البنى التحتية المتطورة
التي تأسست في دولة اإلمارات على كافة الصعد كفيلة بأن تكون
ال للمواهب والمبدعين ،الذين سيجدون غايتهم في وطن
موئ ً
التمكين والريادة.
قـرارات حكيمـة تتوالـى ،تعطـي اإلمـارات مـن خاللهـا الفـرص
لـكل مبـدع فـي اسـتثمار قدراتـه علـى أرضهـا ،بـدءاً مـن قوانيـن
االسـتثمار واإلعفـاء الضريبـي وقوانيـن التملـك الحـر ،وليـس انتهـاء
بمنـح اإلقامـة الذهبيـة للمبدعيـن والعلمـاء ،وتعديلات قانـون
الجنسـية التـي اعتمدهـا صاحـب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد آل
مكتـوم ...كلهـا تصـب فـي المصلحـة الوطنيـة العليـا لجعـل اإلمـارات
بلـداً رائـداً بأبنائـه ،ولتثبـت أن اإلمـارات وطـن كل مبـدع فـي شـتى
مجـاالت اإلبـداع والتألّـق ،ولكـي تكـون مسـيرة التفـوق التـي بدأتهـا
اإلمـارات منـذ األيـام األولـى لتأسـيس االتحـاد اإلماراتـي المبـارك
ماضيـة بـكل قـوة نحـو المزيـد والمزيـد مـن الريـادة.
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وقَّعـــت مؤسَّ ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم
للمعرف ــة اتفاقي ــة ش ــراكة م ــع جامع ــة الفجي ــرة وجمعي ــة
الفجيــرة الخيريــة ،وذلــك بهــدف إنشــاء «مكتبــة الفجيــرة
الرقميــة» ضمــن مشــاريع مركــز المعرفــة الرقمــي ،التابــع
للمؤسَّ س ــة ،والرامي ــة إل ــى بن ــاء منص ــات رقمي ــة لنش ــر
وإتاحـــة المعرفـــة علـــى أوســـع نطـــاق ،وبيـــن مختلـــف
الفئ ــات.
ويأت ــي مش ــروع «مكتب ــة الفجي ــرة الرقمي ــة» ضم ــن
األهـــداف االســـتراتيجية لمؤسَّ ســـة محمـــد بـــن راشـــد
آل مكتـــوم للمعرفـــة ،التـــي تســـعى مـــن خاللهـــا إلـــى
نش ــر المعرف ــة محليـ ـاً وعالميـ ـاً للمس ــاهمة ف ــي تنمي ــة
المجتمع ــات وتحس ــين ج ــودة التعلي ــم ،إل ــى جان ــب دع ــم
البحـــث العلمـــي وتفعيـــل الـــدور المعرفـــي والثقافـــي
للغـــة العربيـــة ،فضـــاً عـــن تعزيـــز ثقافـــة القـــراءة فـــي
المجتمع ــات م ــن خ ــال كاف ــة الس ــبل الكتس ــاب جمي ــع
أنـــواع المعرفـــة.
وحضـــر التوقيـــع الـــذي تـــ َّم فـــي مقـــر المؤسَّ ســـة
كلٌّ م ــن س ــعادة جم ــال ب ــن حوي ــرب ،المدي ــر التنفي ــذي
للمؤسَّ س ــة ،ومعال ــي س ــعيد ب ــن محم ــد الرقبان ــي ،رئي ــس
مجل ــس أمن ــاء جامع ــة الفجي ــرة ورئي ــس جمعي ــة الفجي ــرة
الخيري ــة ،إضاف ــة إل ــى فريق ــي مرك ــز المعرف ــة الرقم ــي
وجامع ــة الفجي ــرة.
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وأكَّـــد ســـعادة جمـــال بـــن حويـــرب أنَّ التحديـــات
األخي ــرة الت ــي ش ــهدها العال ــم أثبت ــت أهمي ــة المعرف ــة
الرقميـــة وقدرتهـــا علـــى مواجهـــة كافـــة الظـــروف مـــن
هائـــل مـــن
ٍ
حيـــث ســـهولة الوصـــول إليهـــا ،وتوفيـــر كـــ ٍّم
مص ــادر المعلوم ــات ،وق ــد أس ــهم نه ــج قيادتن ــا الرش ــيدة
فــي تعزيــز التحـوُّل الرقمــي الشــامل للدولــة ،بتوفيــر بنيــة
تحتيـــة رقميـــة فعّالـــة وقـــادرة علـــى اســـتيعاب مشـــاريع
التكنولوجيـــا المتطـــورة وأبرزهـــا المكتبـــات الرقميـــة
الت ــي تدع ــم البح ــث العلم ــي والتطوي ــر ،وتغ ــذي التنمي ــة
الثقافي ــة ل ــدى جمي ــع فئ ــات المجتم ــع.
وأضــاف ســعادته« :نســعى مــن خــال مشــاريع مركــز
المعرف ــة الرقم ــي إل ــى توفي ــر الممكن ــات المعرفي ــة الت ــي
تعـــزِّز الوصـــول الســـهل والســـلس للمعرفـــة ،وجمعهـــا
بكافــة مجاالتهــا تحــت مظلــة واحــدة بشــكل مبتكــر يح ِّفــز
الشــباب أينمــا كانــوا إلــى تبنــي ثقافــة القــراءة واالســتفادة
م ــن الزخ ــم المعرف ــي ال ــذي تقدم ــه المكتب ــات الرقمي ــة،
األم ــر ال ــذي يدع ــم األه ــداف االس ــتراتيجية للمؤسَّ س ــة
ف ــي بن ــاء ق ــدرات الش ــباب وتطوي ــر إمكانياته ــم ،والتوسُّ ــع
ف ــي المش ــاريع المعرفي ــة والثقافي ــة ف ــي جمي ــع إم ــارات
الدول ــة وخارجه ــا أيضــاً ،س ــعياً إل ــى بن ــاء ذاك ــرة رقمي ــة
هائل ــة متاح ــة للجمي ــع».
بـــدوره قـــال معالـــي ســـعيد بـــن محمـــد الرقبانـــي:
«التعـــاون مـــع مؤسَّ ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم
للمعرفـــة فرصـــة ق ِيّمـــة بالنســـبة إلينـــا .فه ُمّنـــا فـــي
ُنشـــئَت عـــام  ،2016أن نرفـــع
جامعـــة الفجيـــرة ،التـــي أ ِ
مس ــتوى الط ــاب ،وم ــن أج ــل ذل ــك بدأن ــا بالعم ــل حاليــاً
عل ــى إنش ــاء مكتب ــة الفجي ــرة الرقمي ــة لخدم ــة الط ــاب
والمجتمـــع فـــي اإلمـــارة بالتعـــاون مـــع المؤسَّ ســـة».
المتقـــدّم
ِ
وأضـــاف معاليـــه :المســـتوى المعرفـــي
ال ــذي تحظ ــى ب ــه مؤسَّ س ــة محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم
للمعرف ــة ،وخبرته ــا الواس ــعة يع ـ ِـزّزان بش ــكل نوع ــي دور
مكتبـــة الفجيـــرة الرقميـــة .وفـــي هـــذا اإلطـــار ،اتفقنـــا
اليــوم كذلــك علــى الحصــول علــى آخــر التحديثــات التــي
تقدّمه ــا المؤسَّ س ــة وإضافته ــا إل ــى مكتبتن ــا.
ِ

«محمد بن راشد للمعرفة»
تعزز القراءة الرقمية بمجموعة جديدة من اإلصدارات
عـزَّزت مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة
رصيــد إصداراتهــا المعرفيــة خــال عــام  ،2020وذلــك
مــن خــال مجموعــة كبيــرة مــن اإلنتاجــات وإصــدارات
الكتــب فــي مختلــف مجــاالت المعرفــة ،وعبــر قنواتهــا
المتخصصــة والتــي تشــمل مبــادرة «كتــاب فــي دقائــق»،
و"برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة» ،كمــا بــادرت المؤسســة
بإتاحــة مالييــن اإلصــدارات مــن خــال مشــروعها الرائــد
المتمثــل فــي «مركــز المعرفــة الرقمــي» ،بهــدف توســيع
مســارات نشــر وإنتــاج المعرفــة علــى المســتوى المحلــي
والعالمــي.
وتفصيــاً ،فقــد تابــع برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة
نشــاطاته وورشــه التدريبيــة خــال العــام  ،2020حيــث
توســع نطــاق نشــاطاته لتشــمل دوالً عربيــة عــن طريــق
اســتثمار برامــج التواصــل المرئــي عبــر اإلنترنــت ،وهــذا
مــا أنتــج عــدداً مــن اإلصــدارات والكتــب التــي قــام منتســبو
البرنامــج بتأليفهــا ،فــي مجــاالت :القصــة القصيــرة،
والترجمــة ،وأدب الطفــل واليافعيــن ،بإجمالــي ()23
عنوانـاً جديــداً تعمــل مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
للمعرفــة علــى إتاحتهــا علــى «مركــز المعرفــة الرقمــي».
فيمــا بلــغ عــدد المنتســبين إلــى ورش البرنامــج فــي العــام
 )50( 2020منتســباً مــن الكتــاب الواعديــن الذيــن صقلــت
دورات برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة مهاراتهــم اإلبداعيــة
للوصــول إلــى مصــاف كبــار الك َّتــاب والمبدعيــن ،ولترتفــع
إصــدارات البرنامــج منــذ إطالقــه وحتــى عــام 2020
إلــى أكثــر مــن ( )107إصــدارات ،تنوعــت بيــن :القصــة
القصيــرة ،وأدب الطفــل ،وأدب اليافعيــن ،والترجمــة،
ا عــن ورشــة كتابــة المقــال االســتقصائي التــي
فضــ ً
شــارك فيهــا  73منتســباً.
كمــا بــادرت المؤسســة بإتاحــة كافــة إصداراتهــا
علــى منصــة «مركــز المعرفــة الرقمــي» ،وال ســيما فــي
الوقــت الــذي لــزم فيــه النــاس منازلهــم بســبب اإلجــراءات
االحترازيــة التــي صاحبــت وبــاء كوفيــد  ،19وذلــك عبــر
مبــادرة «اســتثمر وقتــك بالمعرفــة» ،حيــث أتاحــت أكثــر
مــن  2.6مليــون مــادة رقميــة فــي شــتى شــؤون المعرفــة.
www.mbrf.ae

وأكــد ســعادة جمــال بــن حويــرب ،المديــر التنفيــذي
للمؤسســة ،أن مشــاريع المؤسســة المعنيــة بنشــر
وإنتــاج المعرفــة ،وتعزيــز مفاهيــم القــراءة والثقافــة فــي
المجتمعــات ،شــهدت نشــاطاً كبيــراً فــاق التوقعــات خــال
الفتــرة الماضيــة ،بالتزامــن مــع الظــروف العالميــة التــي
ســببتها جائحــة كوفيــد .19وأضــاف ســعادته :منــذ بــدء
الجائحــة لمســنا ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي نســبة إقبــال
النــاس علــى القــراءة اإللكترونيــة وتحديــداً عبــر منصــة
«مركــز المعرفــة الرقمــي» ،حيــث قفــز عــدد المســتخدمين
للمنصــة إلــى  252.466مســتخدماً فــي عام  2020مقارنة
مــع  182.124مســتخدم خــال عــام  ،2019مــا يؤكــد توجــه
الجمهــور أكثــر لمصــادر المعرفــة الرقميــة التــي تتيــح لهــم
الوصــول إلــى المعــارف بكافــة مجاالتهــا ،ومــن خــال
منصــة عصريــة مواكبــة الحتياجــات ومتطلبــات المرحلــة
الحاليــة .ومــن جهــة أخــرى أصــدرت مبــادرة «كتــاب فــي
دقائــق» ملخصــات  24كتابـاً فــي  ،2020وقامــت بتوفيرهــا
أيضــاً علــى منصــة «مركــز المعرفــة الرقمــي» ،وشــملت
ال مــن :التعليــم ،الصحــة
مجــاالت ملخصــات الكتــب ك ً
والبيئــة ،واألســرة العصريــة ،استشــراف المســتقبل،
إضافــة إلــى القيــادة اإلداريــة ،والــذكاء االصطناعــي،
والتنميــة الذاتيــة .لترتفــع إصــدارات المبــادرة منــذ
إطالقهــا وحتــى نهايــة عــام  2020إلــى نحــو  225عنوانـاً.

في األعلى:

الواجهة الرئيسة
لمركز المعرفة
الرقمي
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تقاريـر
سلسلة
حـوارات المعرفــة
KnowTalks Series

تحدث عن أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
َّ

يسري الجمل« :مؤشر المعرفة»
يعكس أهمية التقنية المتطورة عالميًا
ومضات  -خاص
المك ّون ــات الرئيس ــة ف ــي مؤش ــر المعرف ــة العالم ــي،
ُيع ـ ّـد قط ــاع تكنولوجي ــا المعلوم ــات واالتص ــاالت أح ــد ُ
الــذي يصــدر ســنوي ًا عــن مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي .تــؤدي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي الوقــت الحالــي دور ًا مهم ـ ًا جــد ًا فــي تحقيــق التنميــة
فــي كل الــدول ،إذ إنهــا تطرقــت لــكل أنــواع النشــاط البشــري .وبالتالــي أصبــح لهــا أهميــة كبيــرة جــد ًا خصوصـ ًا
بعــد التطــور الــذي شــهدته هــذه التكنولوجيــا فــي اآلونــة األخيــرة .و ُتمثــل تكنولوجيــا المعلومــات قاعــدة مهمــة
جــد ًا وأساســية لطرائــق البحــث واالبتــكار والتطويــر علــى مســتوى العالــم.

على اليسار:

د .يسري الجمل
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ومضات  -السنة السابعة  -العدد الثمانون

وأصبـح اإلنتـاج كثيـف المعرفـة مُرتبطـاً بتكنولوجيـا
المعلومـات واالتصـاالت .أصبحـت هنـاك حاجـة قويـة
إلـى ضـرورة وجـود مؤشـر يُعطـي لنـا صـورة حقيقيـة
لواقـع تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت ومـدى قوتهـا
وانتشـارها فـي الـدول المعنيـة ،وكان هذا هو الهدف الذي
سـعى إليـه مؤشـر المعرفـة العالمـي لقيـاس مـدى توافـر
إمكانيـات االتصـاالت والمعلومـات فـي كل دولـة .كما تؤدي
تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت دوراً محوريـاً داعمـاً
لجميـع القطاعـات األخـرى المُكوّنـة لعناصـر المعرفـة مـن
تعليـم أساسـي وتعليـم جامعـي وتعليـم تقني وبحـث وتطوير
وابتـكار واقتصـاد.
جلسـة حـوارات المعرفـة ،التـي اسـتضافت فيهـا
مؤسسـة محمـد بـن راشـد آل مكتوم للمعرفـة ،بالتعاون مع
برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـي ،الدكتـور يسـري الجمـل،
وزيـر التربيـة والتعليـم بمصـر سـابقاً ،والرئيـس السـابق

والتطويـر علـى مسـتوى العالـم .وأصبـح
لمجلـس أمنـاء الجامعـة المصريـة اليابانيـة
اإلنتـاج كثيـف المعرفـة مُرتبطـاً
للعلـوم والتكنولوجيـا ،ألقـت الضـوء علـى
فاقت تطورات
بتكنولوجيـا المعلومات واالتصاالت؛ إذ
موضـوع (قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات
التكنولوجيا كل
التوقعات وأصبحت
نجـد أن الشـركات التـي تُحقـق أعلـى
واالتصـاالت) ،الـذي يعد أحد المُكوّنات
َّق
ب
ُط
ي
جديدًا
نموذجًا
دخـل وأعلـى قيمـة فـي العالـم هـي
الرئيسـة فـي مؤشـر المعرفـة العالمـي.
نتظمة
م
بطريقة
ُ
الشـركات التـي تتعامـل مـع تكنولوجيـا
المعلومـات واالتصـاالت ،حيـث أصبحـت
ثورة التكنولوجيا
التكنولوجيـا تُمثـل فرصـة غيـر مسـبوقة لتجميـع
أوضـح الدكتـور يسـري أهميـة الـدور المنـوط
بتكنولوجيـا المعلومـات واالتصاالت في تحقيق التنمية في المعرفـة وربطهـا ونشـرها.
كل الـدول ،إذ إنهـا تطرقـت لـكل أنـواع النشـاط البشـري.
وبالتالـي أصبـح لهـا أهميـة كبيـرة جـداً ،وال سـيما بعـد االتجاه للرقمنة
التطـور الـذي شـهدته هـذه التكنولوجيـا في اآلونـة األخيرة
أسهمت الرقمنة كثيراً في تحقيق تقدم اجتماعي
من انتشـار أجهزة المحمول واإلنترنت والسـرعات الكبيرة واقتصادي في مجاالت كثيرة جداً وحسَّ نت مستوى
جـداً لشـبكات اإلنترنـت والتطـور الـذي حـدث لتطبيقـات األعمال وسُ بُل العيش .والتحول الرقمي ،كما يوضح
المحمـول .فقـد فاقـت التطـورات لهـذه التكنولوجيـا كل الدكتور يسري ،أصبح هدفاً لجميع حكومات العالم
التوقعـات التـي كانـت موجـودة .وبالتالـي أصبحـت وحدهـا وهناك سباق للوصول إلى أعلى قدرٍ من الرقمنة
نموذجـاً جديـداً يُطبَّـق بطريقـة مُنتظمـة فـي االقتصـاد والتحول الرقمي ،ومع زيادة التطبيقات ،نجح رجال
والمجـاالت االجتماعيـة.
األعمال في االستفادة من التكنولوجيا النقّالة عبر
أمـا فيمـا يتعلـق بالبحـث واالبتـكار والتطويـر ،فأكـد تحسين طول سلسلة القيمة المُضافة من خالل
الدكتـور يسـري الجمـل أن تكنولوجيـا المعلومـات تمثـل استحداث تطبيقات طوال الوقت لخدمة المستهلك
قاعـدة مهمـة جـداً وأساسـية لطرائـق البحـث واالبتـكار في جميع أنحاء العالم .وكانت جميع المؤتمرات تُوصي
صنّاع القرار بضرورة االهتمام ببناء البنية التحتية
ُ
للرقمنة حتى تُتيح للحكومة والشركات ولرجال األعمال
الخدمات الحكومية
وللمستخدم العادي ولألفراد االستفادة من الخدمات
القوية الموجودة في شتّى أنحاء العالم.
أوضـح الدكتـور يسـري الجمـل أن هنـاك مؤشـراً

للخدمـات الحكوميـة ،يقيـس إلـى أي مـدى هنـاك رقمنـة أو
أهمية المؤشر
تحـول رقمـي فـي الخدمـات التـي تؤديهـا الحكومـة ،يُعبّـر هـذا المؤشـر
بعـد هـذا االسـتعراض المجمـل الـذي بـدأ
عـن جميـع الخدمـات التـي تقدمهـا الحكومـة وإلـى أي مـدى تمـت رقمنتهـا
بحيـث يسـتطيع الشـخص الحصـول علـى هـذه الخدمـة والتعامـل معها مـن مكانة بـه الدكتـور يسـري الجمـل حديثـه ضمـن سلسـلة
حـوارات المعرفـة ،أوضـح أنـه أصبحـت هنـاك
باسـتخدام جهـازه المحمـول.
أمـا قيـاس البرمجيـات المُسـتخدمة ،فيتـم مـن خاللـه معرفـة مـدى ترخيص حاجـة قويـة إلـى ضـرورة وجـود مؤشـر يُعطـي
لنـا قـراءة حقيقيـة لصـورة تكنولوجيـا المعلومـات
هـذه البرمجيـات ،وهـذا جـزء مهـم جـداً .ال بـد أن تكـون هـذه البرمجيـات
واالتصـاالت ومـدى قوتهـا وانتشـارها فـي هـذه
المتاحـة والمسـتخدمة والتـي نعتمـد عليهـا بشـكل كبيـر جـداً مُرخّ صـة،
الدولـة ،وهـذا هـو الهـدف الـذي نسـعى إليـه من خالل
فمـدى تنصيـب البرمجيـات غيـر المُرخّ صـة يُعـ ّد أيضـاً عنصـراً
مؤشـر المعرفـة العالمـي لقيـاس مـدى توافـر إمكانيـات
سـلبياً ال بـد أن نتخلـص منـه ،لكنـه جـزء مـن مؤشـر
االتصـاالت والمعلومـات فـي كل دولـة .وقـد اتضحـت اآلن
اسـتخدامات الحكومـة والمؤسسـات.

ضـرورة أن يكـون هنـاك مؤشـر لجميـع النـاس وخصوصـاً
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سلسلة
حـوارات المعرفــة
KnowTalks Series

الحكومـات حتـى تسـتطيع أن تحـدد نقـاط ضعفهـا وقوتهـا لالتصـاالت ،وهـو أكبـر هيئـة تُصـدر دائماً بيانـات وتقارير
وكيفيـة إحـراز مـدى أكبـر فـي تكنولوجيـا المعلومـات عـن حالـة االتصـاالت والشـبكات الموجـودة فـي العالـم،
واالتصـاالت.
وكان ال بـد أن يكـون أحـد خبراءهـا مشـاركاً معنـا فـي
إعـداد وتحديـد هـذا المؤشـر.
منهجية اختيار

وأوضـح الدكتـور يسـري أنـه ال بـد أن تكـون هنـاك
منهجية ودراسات مُكثّفة في المنظمات والوكاالت الدولية
يتكـون مؤشـر تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت مـن
المُهتمـة بقيـاس قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات واالتصاالت  6محاور فرعية تضم  20متغيراً بأوزان متسـاوية .تتكون
مثـل االتحـاد الدولـي لالتصـاالت والبرنامـج اإلنمائـي المدخالت من عنصرين أساسـيين ،وهما :أوالً :مدخالت
لألمـم المتحـدة ومنظمات البنـك الدولي والمنظمات التي تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت ،التـي تضـم :البنيـة
تصـدر تقاريـر حـول المعلومـات واالتصـاالت والشـبكات التحتيـة التـي توفرهـا الدولـة وتنافسـية القطـاع ،ثانيـاً:
فـي العالـم .ومـن المهـم جـداً أوالً أن نـدرس نتائـج جميـع مخرجـات تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت ،وتضـم:
هـذه الدراسـات وهـذه المنظمـات وتقاريرهـا حتـى االشـتراكات ،واسـتخدامات األفـراد ،واسـتخدامات
نصـل إلـى الشـكل المُناسـب إلعـداد مؤشـر لتكنولوجيـا
الحكومـة والمؤسسـات ،ثـم أخيـراً التأثيـر التنمـوي
المعلومـات واالتصـاالت .ثـم بعـد ذلـك كان هناك
لإلمكانيـات المتاحـة مـن اتصـاالت ومعلومات.
مؤشـر المعرفـة العربـي الصـادر فـي 2015
تكنولوجيا
تمثل
يضـم أيضـاً مكوّنـاً مهمـاً
و 2016وكان ُ
البنية التحتية
قاعدة
المعلومات
لتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت؛
ترتكـز قـوة البنـى التحتيـة
مهمة لطرائق
فالدراسـة التحليليـة الخاصـة بـه
لتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت
البحث واالبتكار على
عنصـر مهـم .وكان ال بـد مـن استشـارة
بمـدى مـا توفِّـره الدولـة مـن تغطيـة
مستوى العالم
الخبـراء الموجوديـن فـي االتحـاد الدولـي
لشـبكات الهاتـف المحمـول ،وإلـى أي
الهيكل التنظيمي
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السـكان الموجودين في الدولة .فكلما كانت
مـدى تتـم إتاحـة هـذه الشـبكات ،وال بـد أن
هنـاك زيـادة فـي اسـتخدامات اإلنترنـت
تغطـي الشـبكة جميـع أنحـاء الدولـة فـي
أسهمت الرقمنة
يعنـي تعامـل أكبـر مـن هـؤالء األفـراد
كل متـر مربـع فـي الدولـة ،سـواء فـي
في تقدم اجتماعي
وحسنت
واقتصادي
َّ
مـع مـا هـو متـاح علـى اإلنترنـت مـن
الطـرق أو المـدن أو الصحـراء .وكذلـك
األعمال
مستوى
خدمـات ومـن معرفـة ومعلومـات ،ثـم
السـرعات؛ حيـث تُقـاس السـرعات
العيش
ل
وس
بُ
ُ
إلى أي مدى تُسـتخدم شـبكات التواصل
بنطـاق التـردد الدولـي لإلنترنـت لـكل
االجتماعـي؛ ألنهـا أصبحـت وسـيلة مهمـة
مسـتخدم ،ومـدى توافـر النطـاق الدولـي
جـداً للتواصـل ليـس فقـط االجتماعـي ولكـن
بالكيلـو بايـت /الثانيـة لـكل مسـتخدم لإلنترنـت.
أمـا الخـوادم ،فـإن المؤشـر يقيـس المسـتوى التقنـي فـي أيضـاً تواصـل للمعلومـات والتعاملات واإلعلان عـن
الـدول بعـدد الخـوادم اآلمنـة أو المؤمّنـة المسـتخدمة خدمـات وعـن سـلع.
لالتصـال باإلنترنـت لـكل مليـون نسـمة ،ويعكـس هـذا
وتعبـر اسـتخدامات الحكومـة عـن مـدى اسـتيعاب
المؤشـر قـوة الشـبكة وقدرتهـا علـى توفيـر الخدمـة .ومـن المؤسسـات للتكنولوجيـا الحديثـة .فكلمـا كان هنـاك
أجزاء قياس فاعلية البنية التحتية هو إلى أي مدى هناك اسـتيعاب للتكنولوجيـا الحديثـة فـي المؤسسـات
تنافسـية فـي هـذا القطـاع ،واألسـعار الخاصـة باالتصـال والخدمـات أدى ذلـك إلـى كفـاءة أكثـر فـي تقديـم
واألسـعار الخاصـة باالتصـال الثابـت واالتصـال المحمـول الخدمـة أو السـلع وكلمـا أتـاح للمسـتخدم الحصـول
واالتصـال باإلنترنـت ،ومـا مـدى تلاؤم هـذه األسـعار مـع علـى هـذه الخدمـة أو السـلعة بأسـلوب أفضـل مـن
مسـتوى الدخـل.
خلال االتصـال.
وأفـاد الدكتـور يسـري أنـه كلمـا أعطـت القوانيـن
المتعلقـة بتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت فرصـة الواقع االفتراضي والمعزز
ومرونـة أكبـر وسـرعة اسـتجابة للمشـاكل المطروحـة
وفـي معـرض حديثـه عـن مؤشـر تكنولوجيـا
كان ذلـك مؤشـراً علـى قـوة أكبـر لتنافسـية هـذا القطـاع .المعلومـات واالتصـاالت ،وأثرهـا خلال أزمـة وبـاء
وتنافسـية القطـاع وزنـه  15مـوزع علـى  3عناصـر كل منهـا كوفيد  ،19أوضح الدكتور يسـري الجمل أن تكنولوجيا
يضـم  5نقـاط أو  5درجـات.
المعلومـات واالتصـاالت كانـت الحـل الوحيـد لتوصيـل
خدمـات التعليـم عـن بُعـد ،حيـث ظهـرت بعـض
المنصـات والتقنيـات مثـل الواقـع االفتراضـي والواقـع
االشتراكات واالستخدامات
كمـا أن االشـتراكات المرتبطـة بالهاتـف الثابـت المُعـزّز لتوصيـل المعرفـة والتعلـم بشـكل أكبـر .أمـا
والمحمـول لهـا أثـر فـي مؤشـر تكنولوجيـا المعلومـات ،بالنسـبة للصحـة فتـم تطويـر تطبيقـات كثيـرة لتوفيـر
وتـؤدي دوراً فـي تقـدم الـدول علـى مقيـاس المؤشـر ،وذلك العناصر الصحية وتصنيف المرضى ومتابعة حالتهم.
مـن خلال معرفـة أي مـدى يشـترك الشـخص فـي الهاتـف وبالنسـبة للتسـوق زاد بشـكل كبيـر عبـر اإلنترنـت وتـم
الثابـت؛ كـم مشـترك لـكل  100فـرد فـي هـذه الدولـة .ثـم التركيـز عليـه ألنـه كان الطريـق الوحيـد للحصـول على
اشـتراكات الهاتـف المحمـول ،لـكل  100فـرد .ثـم بعـد السـلع والخدمـات دون تالمـس بسـبب توقـف سالسـل
ذلـك اشـتراك اإلنترنـت أو االتصـال ،سـواء كان االتصـال اإلمـداد نتيجـة توقـف البواخـر والطائـرات .وفيمـا
بالنطـاق العريـض الثابـت أو النطـاق العريـض المتحـرك يتعلـق بالنسـبة للتسـلية ،تـم إعـداد األفلام واأللعـاب
علـى الهاتـف المحمـول ،سـواء كان متصلاً من خالل جهاز التـي كانـت موجـودة علـى اإلنترنـت ،حتـى المتاحـف
أعـدت عـروض رائعـة باسـتخدام تكنولوجيـا الواقـع
حاسـب أو يتصـل مـن محمـول.
وكذلـك يركـز المؤشـر علـى اسـتخدامات األفراد ،عبر االفتراضـي بحيـث يسـتطيع الشـخص أن يـزور أماكـن
معرفـة نسـبة األفـراد الذيـن يسـتخدمون اإلنترنـت مـن كل جديـدة مـن خلال الحاسـب أو الهاتـف المحمـول.

www.mbrf.ae

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

13

رأي

14

ومضات  -السنة السابعة  -العدد الثمانون

قائمة الدول الكبار معرفيًا

«مؤشر المعرفة العالمي»
من أهم المؤشرات اإلحصائية
التي تقيس معدالت األداء المعرفي
د .معتز خورشيد
ُتقاس قوة الدول في األلفية الثالثة ليس فقط بقدرتها العسكرية أو إنجازها
االقتصادي ،بل أيض ًا بما تحققه في مجال العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي
واالبتكار ،وبمدى مواكبتها لعصر المعرفة ،وبما تملكه من قوى ناعمة ،وتستثمره من
أصول غير ملموسة .ومن ثم كان من الضروري قياس مؤشرات وأدلة مركَّ بة تهدف إلى
إجراء تحليل ُمقارن للتحول إلى عصر المعرفة والحداثة على المستوى العالمي.
وتُعـرف القـوة الناعمـة ()Soft Power
باعتبارهـا «اسـتقطاب آخريـن وجذبهـم عبـر آليـات
تقـوم علـى اإلقنـاع والجاذبيـة ،باالعتمـاد بشـكل أكبر
علـى مـوارد ناعمـة غيـر مادية؛ مثل الثقافـة ،والفنون
واآلداب والتعليـم ،والقيـم السياسـية ،وشـرعية
www.mbrf.ae

السياسـات الخارجيـة ،لتحقيـق النواتـج المنشـودة»،
وهـي ترتكـز مـن حيـث المبـدأ علـى رأس مـال بشـري
«مبـدع» قـادر علـى التطويـر واالبتـكار وإنتـاج سـلع
وخدمـات رمزيـة .وتُشـير مؤشـرات التنميـة العالميـة
إلـى أن الـدول التـي حققـت معـدالت أداء مُتميـزة في

في األعلى:

د .معتز خورشيد

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

15

رأي

مجـاالت التقـدم العلمـي والمعرفي ،والتطوير التقني،
توجـه نسـبة عاليـة مـن إنفاقها
والتنميـة االقتصاديـةّ ِ ،
الرأسـمالي لصالـح األصـول المنتجة للقـوى الناعمة.
كمـا يتسـم العصـر المعرفـي واقتصـاده باأللفيـة
الثالثـة ،وثـورة التكنولوجيـات الذكيـة (المُمثلـة للثـورة
الصناعيـة الرابعـة) بتزايـد معـدالت االسـتثمار فـي
«األصـول غيـر الملموسـة» ()Intangible Assets
بالمقارنـة باألصـول الطبيعيـة أو الثابتـة .وحيـث إن
األصـول غيـر الملموسـة تمثـل القـوى الدافعـة لزيادة
«المخزون المعرفي» وتعظيم معدالت االسـتفادة من
تطبيقاتـه ،فإنهـا تُعـد عنصـراً هامـاً لحـدوث االبتكار
وتأكيـد مـردودة االقتصـادي.
وبرغـم تعـدد االجتهـادات فـي مجـال تصنيـف
األصـول غيـر الملموسـة ،فـإن التصنيـف األكثـر
اسـتخداماً يُقسـم األصـول غيـر الملموسـة إلـى ثالثـة
مجموعـات ،تختـص األولـى «باألصـول المعلوماتيـة»
التـي تتضمـن برمجيـات الحاسـب اآللـي ،وقواعـد
البيانـات ،وتطبيقـات اإلنترنـت .وتعتمـد المجموعـة
الثانيـة علـى «الملكيـة االبتكاريـة» التـي تشـمل البحـث
العلمـي والتطويـر واالبتكار ،وحقوق الطباعة والنشـر،
والملكيـة الفكريـة ،والتصاميـم الصناعيـة .فـي حيـن
ترتبـط المجموعـة الثالثـة «بالجـدارات االقتصاديـة»
التـي تشـمل تنميـة رأس المـال البشـري ،ودراسـات
السـوق ،وإنتـاج العالمـات التجاريـة،
ودراسـات الدعاية واإلعالن.
وتشـير مؤشـرات التنميـة
الدوليـة فـي عـدد مـن
الـدول ذات اإلنجـاز المتميـز فـي مجـال
التنميـة المعرفيـة واالقتصادية (مثل الواليات
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المتحـدة األمريكيـة ،والمملكـة المتحـدة ،والسـويد،
وسويسـرا ،فنلندا) إلى أن االسـتثمار في األصول غير
الملموسـة يمثـل نحـو ( )%40إلـى ( )%50مـن جملـة
مخصصاتهـا االسـتثمارية.
وتســعى المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة فــي
إطــار مــا ســبق إلــى تطويــر مؤشــرات إحصائيــة
وأدلــة مركبــة تســهم فــي إجــراء تحليــل دولــي مقــارن
لقيــاس معــدالت األداء المعرفــي مــن أجــل التنميــة
علــى المســتوى العالمــي .ومــن أهــم هــذه األدلــة
وأكثرهــا شــموالً فــي الوقــت الراهــن «مؤشــر المعرفــة
العالمــي» ( ،)Global Knowledge Indexالــذي
يطلقــه برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بالتعــاون
مــع مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة.
حيــث يعتمــد المؤشــر علــى قيــاس معــدالت أداء
ســبعة قطاعــات ذات تأثيــر فــي إنتــاج ونشــر وتطبيــق
المعرفــة هــي :التعليــم قبــل الجامعــي ،والتعليــم

العالــي ،والتعليــم الفنــي والمهنــي ،والبحــث العلمــي
واالبتــكار ،والتنميــة االقتصاديــة ،وتقنيــة المعلومــات
واالتصــاالت ،إضافــة إلــى البيئــات التمكينيــة
الداعمــة للمنــاخ المعرفــي.
وقــد أوضــح مؤشــر المعرفــة العالمــي (Global
 )Knowledge Indexللعــام ( )2020بــأن الثــاث
دول األفضــل أدا ًء معرفي ـاً هــي سويســرا والواليــات
المتحــدة األمريكيــة وفنلنــدا ،يليهــا فــي المرتبــة مــن
الرابعــة إلــى الســابعة الســويد وهولنــدا ولوكســمبورج
وســنغافورة ،فــي حيــن حصــدت كل مــن الدنمــارك
والمملكــة المتحــدة وهونــج كونــج المراتــب الثامنــة
والتاســعة والعاشــرة علــى التوالــي .ومــن هنــا فــإن
الــدول العَشــر الكبــار معرفيــاً فــي عــام 2020
تتضمــن ســبع دول مــن االتحــاد األوروبــي ،ودولتيــن
مــن قــارة آســيا ،والواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن
قــارة أمريــكا الشــمالية .والجديــر بالذكــر أن نفــس
العشــر دول الســابقة قــد حصــدت أيضــاً أفضــل
المراتـ�ب فـ�ي مؤشـ�ر االبتـ�كار العالمـ�ي( (�Global In
 )novation Indexلنفــس العــام .حيــث احتفظــت
سويســرا بــرأس قائمــة التميــز فــي دليلــي المعرفــة
واالبتــكار .مــن ناحيــة أخــرى ،مثلــت معظــم هــذه
الــدول االقتصــادات األكثــر تنافســية فــي عــام 2019
www.mbrf.ae

العالمـ�ي(  (�Global Competi

بتقريـ�ر التنافسـ�ية
 ،)tiveness Indexحيــث تربعــت ســنغافورة علــى
رأس القائمــة ،وانضمــت ألمانيــا واليابــان إلــى قائمــة
التميــز .وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا المجــال إلــى أن
هــذه الــدول حافظــت علــى اســتدامة معــدالت األداء
المتميــز خــال ســنوات الحقبــة الثانيــة مــن القــرن
الواحــد وعشــرين .ومــن ثــم فــإن هــذه النتائــج تشــير
فــي مجملهــا إلــى تميــز وريــادة هــذه الــدول العشــر
وتمايزهــا عــن األقــران علــى مســتوى اإلنجــاز العلمي
والتكنولوجــي واالبتــكاري والتنمــوي ،بمــا يؤكــد أنهــم
كبــار العالــم معرفي ـاً فــي األلفيــة الثالثــة.
وأخيــراً ،تُفيــد النتائــج أن هــذه القائمــة المتميــزة
معرفيــاً تتســم بصغــر مســاحتها ومحدوديــة حجــم
ســكانها (فيمــا عــدا الواليــات المتحــدة األمريكيــة،
والمملكــة المتحــدة) ،وهــي ظاهــرة تتطلــب الدراســة
والتحليــل.
بيــد أن الســؤال الــذي يجــب طرحــة فــي هــذا
المجــال« :مــا هــي خصائــص هــذه الــدول وســماتها
المُميــزة؟ ومــا هــي التوجهــات والسياســات التــي
ارتكــزت عليهــا مــن أجــل إحــداث هــذه القفــزات
العلميــة والمعرفيــة والتنمويــة وضمــان اســتدامتها؟
وهــو مــا ســأقوم بمناقشــته فــي مقــال قــادم.
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17

مناخ

18

ومضات  -السنة السابعة  -العدد الثمانون

تراجع األنهار الجليدية وانهيار الصفائح يدق ناقوس الخطر

القطب الشمالي
على الخطوط األمامية
النكاستر ،المملكة المتحدة  -جيل وايتمان *
كان علماء المناخ يعلمون منذ سنوات أن القطب الشمالي يسخن أسرع
بكثير من أي مكان آخر على الكوكب .إال أن األشخاص الذين يتابعون القطب
الشمالي عن كثبُ ،صدموا أيض ًا بالتغييرات التي حدثت في عام 2020؛ وهو
عام عرف تسجيل أرقام قياسية ،وتراجع األنهار الجليدية ،وانهيار الصفائح
الجليدية ،وهذا يدق ناقوس خطر ُمقلق أكثر من أي وقت مضى ،ويحثنا على
تخفيض عاجل وجذري من انبعاثات غازات الدفيئة.

في األعلى:
جيل وايتمان

www.mbrf.ae
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ضمـن دائـرة القطـب الشـمالي إلـى ارتفـاع درجـات
انبعاثات قياسية
فـي العـام الماضـي ،بلغـت مسـتويات درجـات الحرارة إلى  38درجة مئوية ( 100درجة فهرنهايت،
الحـرارة فـي المنطقـة القطبيـة الشـمالية أعلـى مـا أي  18درجـة مئويـة أعلـى مـن متوسـط درجـة
سُ ـجل علـى اإلطلاق .وأدت موجـة حـر فـي سـيبيريا الحـرارة اليوميـة القصـوى فـي السـنوات الماضيـة).
وفـي الوقـت نفسـه ،تسـببت حرائـق الغابـات المهولة
فـي القطـب الشـمالي فـي انبعاثات قياسـية من ثاني
أكسـيد الكربـون ،وسـجلت رقمـاً قياسـياً جديـداً فـي
التلـوث فـي المنطقـة.
ونظـراً الرتفـاع درجـة الحـرارة ،فـإن المناظـر
الطبيعيـة فـي القطـب الشـمالي آخـذة فـي التغييـر
بوتيرة سـريعة .وألول مرة منذ بدء تسـجيل األرقام،
لـم يكـن الجليـد البحـري فـي القطـاع األوراسـي
للقطـب الشـمالي قـد بـدأ بعـد بالتجمد فـي أكتوبر/
20
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تشرين األول .وفي الشهر السابق ،انفصلت صفيحة
جليديـة بحجـم باريـس عـن أكبـر جـرف جليـدي فـي
غرينالنـد ،وفـي يوليو/تمـوز ،كان الجـرف الجليـدي
فـي كنـدا -الـذي يبلـغ مـن العمر  4000عـام -مجزأً.
ومـع ذوبـان الجليـد فـي القطـب الشـمالي ،ترتفـع
مسـتويات سـطح البحر ،مما يهدد البلدان في جميع
أنحـاء العالـم.
عالمات مقلقة

وعلى مدى العام الماضي ،اكتشـف العلماء أيضاً
عالمـات مقلقـة بشـأن انهيـار المنـاخ فـي المسـتقبل؛
إذ نظـراً ألن درجـات الحـرارة المرتفعـة تتسـبب فـي
زيـادة طـول ارتفـاع نباتـات القطـب الشـمالي ،فـإن
www.mbrf.ae

انفصلــت فــي الشــهر الســابق
صفيحــة جليديــة بحجــم باريــس
عــن أكبــر جــرف جليــدي فــي
غرينالنــد

الجليـد السـرمدي يـذوب بصـورة أسـرع -وهـي
عمليـة تطلـق كميـات هائلـة مـن ثاني أكسـيد الكربون
والميثان (غازات دفيئة أقوى بكثير من ثاني أكسـيد
الكربـون) ،ممـا يسـرع مـن ارتفـاع درجـة الحـرارة.
ففـي العـام الماضـي ،عُثر علـى فوهة أو «قمع» بعمق
 164قدمـاً فـي شـمال سـيبيريا ،بعـد أن انفجـر جيب
مـن غـاز الميثـان مـن تحت األرض ،تشـكل مـن ذوبان
التربـة الصقيعيـة فـي منطقـة التنـدرا؛ وهـذا واحـد
مـن العديـد مـن االكتشـافات التـي تـم اإلبلاغ عنهـا
فـي السـنوات األخيـرة.
إن عواقــب انهيــار المنــاخ فــي القطــب الشــمالي
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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واســعة النطــاق؛ فقــد انفتــح خــزان وقــود فــي
القطــب الشــمالي الروســي بعــد اســتقراره فــي
التربــة الصقيعيــة اللينــة ،ممــا أدى إلــى تدفــق نحــو
 150,000برميــل مــن الديــزل فــي أحــد األنهــار.
وخلُــص تقريــر لـــهيومن رايتــس ووتــش أن التغيــرات
المتعلقــة بالمنــاخ فــي أنمــاط هجــرة الحيوانــات
تجعــل مــن الصعــب علــى مجتمعــات الســكان
األصلييــن فــي كنــدا العثــور علــى الطعــام أو عبــور
المســطحات المائيــة المجمــدة ســابقاً .ويمكــن أن
تتعــرض القــرى الســاحلية للدمــار عندمــا تهاجــر
األنــواع الســمكية هربــاً مــن الميــاه الدافئــة.
ظاهرتان طبيعيتان

وقــد تبــدو هــذه القصــص بعيــدة ،بــل حتــى
مجــردة ،لمعظــم القــراء .لكــن األمــر لــن يظــل
هكــذا لفتــرة طويلــة .وإذا أظهــرت لنــا أحــداث عــام
 2020أي شــيء ،فهــو أن مــا يحــدث فــي القطــب
الشــمالي ال يبقــى هنــاك .بــل علــى العكــس مــن ذلــك،
فارتفــاع درجــات الحــرارة فــي القطــب الشــمالي
يهــدد بإحــداث تأثيــر الدومينــو المدمــر الــذي ينتهــي
بكارثــة عالميــة .ويحــدث هــذا بســبب ظاهرتيــن
طبيعيتيــن قويتيــن:
أوالً :يــؤدي ارتفــاع درجــة حــرارة القطب الشــمالي
إلــى إضعــاف التيــار النفــاث -نهــر الهــواء الــذي يتدفــق
عاليــاً فــوق ســطح األرض؛ إذ يــؤدي التناقــض بيــن
القطبيــن المتجمديــن للكوكــب وخــط االســتواء
الســاخن وظيفــة محــرك دافــع للتيــار النفــاث .ومــع
تضــاؤل هــذا التناقــض ،يتباطــأ التيــار النفــاث ،بــل
ويصــاب بالركــود .ويعتقــد العلمــاء أن هــذا التغييــر
فــي التيــار النفــاث هــو وراء عــدد مــن الظواهــر الجوية
المميتــة ،بمــا فــي ذلــك حرائــق الغابــات التــي اندلعــت
فــي كاليفورنيــا وســيبيريا ،والعواصــف الشــتوية
الشــديدة فــي شــرق الواليــات المتحــدة ،ودرجــات
الحــرارة المرتفعــة القياســية فــي صحــراء موهافــي.
والطريقــة الثانيــة التــي يؤثــر بهــا االحتــرار فــي
القطــب الشــمالي علــى بقيــة العالــم هــي تعطيــل
الدوامــة القطبيــة ،وهــي نظــام طقــس منخفــض
الضغــط يوجــد فــوق كل قطــب ويحافــظ علــى الهــواء
22
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ارتفــاع حــرارة القطــب الشــمالي
لــه تأثيــر الدومينــو المدمــر الــذي
ينتهــي بكارثــة عالميــة

البــارد هنــاك .ومــع ارتفــاع درجــة حــرارة القطــب
الشــمالي ،يُعتقــد أنــه مــن جــراء ذلــك ،هجــر الهــواء
البــارد الموجــود فــي الدوامــة القطبيــة مكانــه وانتقــل
إلــى الجنــوب ،ممــا يــؤدي إلــى طقــس شــديد البــرودة
وغيــر معتــاد فــي األماكــن البعيــدة .ففــي شــتاء هــذا
العــام ،شــهدت إيطاليــا ،واليابــان ،وإســبانيا تســاقطاً
شــديداً للثلــوج.
إعادة البناء

وخــال جائحــة كوفيــد ،19 -أصبــح «إعــادة البنــاء
بصــورة أفضــل» أشــبه بترتيلــة .ويجــب أن تكــون

أجنــدة دافــوس للمنتــدى االقتصــادي العالمــي ،كنــت
علــى رأس لجنــة رفيعــة المســتوى تهــدف إلــى تســريع
التقــدم نحــو حمايــة هــذه المنطقــة الحساســة.
إنــه لمــن المريــح أن نتخيــل القطــب الشــمالي
مكانــاً ثلجيــاً بعيــداً ،يســكنه حيــوان الرنــة والدببــة
القطبيــة .وهــو فــي الواقــع األســاس فــي نظــام المنــاخ
الــذي يحافــظ علــى اســتقرار الطقــس ،والــذي يُبقــي
مجتمعاتنــا صالحــة للســكن ،واقتصاداتنــا مزدهــرة.
وهــو يتعــرض لضغــط هائــل .إن تخفيــف هــذا
الضغــط -ال ســيما مــن خــال إنهــاء جميــع عمليــات
التنقيــب عــن النفــط والغــاز -هــو شــرط أساســي
لعالــم أكثــر اســتدامة وإنصافــاً.

تدابيــر الحفــاظ علــى القطــب الشــمالي فــي قلــب
هــذه العمليــة .وللمســاعدة فــي ذلــك ،ســتقوم منظمــة
( Arctic Basecampأركتيــك بيزكامــب) التــي
أسســتها ،بتطويــر منصــة ( Arctic Riskأركتيــك
ريســك) المفتوحــة للجميــع هــذا العــام ،لتســليط
الضــوء علــى عالمــات اإلنــذار المبكــر للمخاطــر
الناشــئة التــي تســببها التغيــرات فــي النظــام البيئــي
فــي القطــب الشــمالي.
ولحســن الحــظ ،يبــدو أن عــدداً متزايــداً مــن
صانعــي القــرار يدركــون األهميــة الحاســمة للقطــب
الشــمالي .إذ صنــف «تقريــر المخاطــر العالميــة
 »2021الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي
أخيــراً ،الطقــس المتطــرف ،والعمــل المناخــي
الضعيــف ،واألضــرار البيئيــة التــي يســببها اإلنســان
* جيــل وايتمــان هــي مؤســس منظمــة Arctic
مــن بيــن المخاطــر األكثــر احتماليــة -واألكثــر تأثيــراً ،Basecamp -التــي تتكــون مــن فريــق مــن الخبــراء
التــي ســنواجهها خــال العقــد القــادم .وخــال أســبوع والعلمــاء المتخصصيــن فــي القطــب الشــمالي.
www.mbrf.ae
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تتسبب وحدها في
وفاة أكثر من
 750ألف شخص سنويًا

مقاومة المضادات الحيوية

الجائحة الصامتة
واشنطن العاصمة /أوبساال -باتريشيا جيلي واوتو كارز *
عندما أطلقت منظمة الصحة العالمية في العام
الماضي األسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات،
قامت بتوسيع نطاق الحملة من المضادات الحيوية
إلى جميع مضادات الميكروبات -بما في ذلك األدوية
المضادة للفيروسات والفطريات ومضادات األوالي .لقد
أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن تأطير االستجابة
لمقاومة المضادات الحيوية ضمن األجندة األوسع
لمقاومة مضادات الميكروبات بما في ذلك فيروس نقص
المناعة البشرية والمالريا سوف «يسهل من التنسيق
والكفاءة على مستوى البرامج ويحفز العمل على
مستوى الدولة من أجل مكافحة االلتهابات المقاومة
لألدوية» ولكن على الرغم من وجود العديد من القواسم
المشتركة بين مقاومة المضادات الحيوية ومقاومة
مضادات الميكروبات ،إال أن هناك اختالفات مهمة تبرر
إيالء اهتمام خاص بالمضادات الحيوية.

www.mbrf.ae

في األعلى:

باتريشيا جيلي
واوتو كارز
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نقص البيانات

لقـــد كانـــت مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة
جائحــة تنمــو ببــطء وهــذا يعــود جزئي ـاً إلــى الدعــم
السياس ــي الضعي ــف نس ــبياً لتطبي ــق خط ــط العم ــل
الوطنيـــة التـــي تتضمـــن تأســـيس أنظمـــة مراقبـــة
تتواف ــر لديه ــا م ــوارد كافي ــة .لق ــد نت ــج ع ــن ذل ــك
نقــص فــي البيانــات الخاصــة بالســياق حــول العــبء
الصحـــي واالقتصـــادي للمقاومـــة ،وهـــذا النقـــص
خلــق عقبــة أمــام اإلجــراءات المرتبطــة بالسياســات.
علـــى الرغـــم مـــن وجـــود األرقـــام اإلجماليـــة
المتعلقـــة بعـــبء مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات-
26
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أكثرهـــا اقتباســـاً يأتـــي مـــن المراجعـــة المســـتقلة
لمقاوم ــة مض ــادات الميكروب ــات للمملك ــة المتح ــدة
 2016-2014والتـــي ترأســـها االقتصـــادي جيـــم
أونيـــل والتـــي تضـــع الحصيلـــة فـــي حـــدود 700
ألـــف وفـــاة ســـنوياً -فـــإن هـــذه األرقـــام ال تعكـــس
الحجـــم الحقيقـــي لمشـــكلة مقاومـــة المضـــادات
الحيويــة ،وذلــك بســبب النطــاق المحــدود للبكتيريــا
المشــمولة .وفــي واقــع األمــر ،طبقـاً للتقديــرات فــإن
مقاوم ــة المض ــادات الحيوي ــة وحده ــا تتس ــبب ف ــي
وف ــاة أكث ــر م ــن  750أل ــف ش ــخص س ــنوياً ،علمـ ـاً
أن ــه م ــن المرج ــح أن الحصيل ــة األكب ــر ه ــي تل ــك

التـــي تحصـــد األطفـــال فـــي الـــدول األكثـــر فقـــراً.
وف ــي مس ــح عالم ــي ج ــرى أخي ــراً ،أش ــار  %79م ــن
األطب ــاء الذي ــن يعالج ــون األطف ــال حديث ــي ال ــوالدة
إلـــى زيـــادة فـــي االلتهابـــات المقاومـــة لألدويـــة
المتعــددة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة ،بينمــا
ذك ــر  %54منه ــم أن مقاوم ــة المض ــادات الحيوي ــة
أصبح ــت الس ــبب الرئي ــس للفش ــل ف ــي ع ــاج تعف ــن
ال ــدم ل ــدى حديث ــي ال ــوالدة ،وه ــو ع ــدوى ال ــدم الت ــي
تصي ــب األطف ــال حديث ــي ال ــوالدة.
تحد علمي
ٍّ

فـــي الســـابق كان عـــادة مـــا يتـــم التعامـــل مـــع
مشــكلة مقاومــة األدويــة مــن خــال البحــث وتطويــر
مض ــادات حيوي ــة جدي ــدة ،ولك ــن عل ــى الرغ ــم م ــن
أن البحـــث والتطويـــر يعـــدَّ ان عنصـــراً مهمـــاً فـــي
االســـتجابة لمقاومـــة المضـــادات الحيويـــة ،ولكـــن
هــذا ينطــوي علــى تحــدٍّ علمــي ،إضافــة إلــى التكلفــة
العاليـــة .وفـــي الواقـــع ،نشـــأ ســـباق تســـلح بيـــن
تطوي ــر األدوي ــة ومقاومته ــا ،وم ــع وج ــود ع ــدد قلي ــل
م ــن المض ــادات الحيوي ــة الجدي ــدة قي ــد التطوي ــر،
نحت ــاج إل ــى حواف ــز لتحفي ــز البح ــث والتطوي ــر م ــع
فصــل عائــدات االســتثمار عــن حجــم المبيعــات مــن
أج ــل إبط ــاء تط ــور المقاوم ــة.
فـــي الوقـــت نفســـه ،فـــإن األدويـــة الجديـــدة
التـــي تدخـــل األســـواق يجـــب أن تكـــون متوافـــرة
لجمي ــع الذي ــن يحتاج ــون إليه ــا وبأس ــعار معقول ــة.
إن متوس ــط التكلف ــة اإلجمالي ــة اإلضافي ــة للمقاوم ــة
بســـبب االنتقـــال إلـــى عالجـــات الخـــط الثانـــي
يمكــن أن تكــون كبيــرة بحيــث تصــل إلــى  700دوالر
أمريك ــي لــكل إصاب ــة ،وف ــي ال ــدول الضعيف ــة ،حي ــث
تمثـــل مدفوعـــات األفـــراد الشـــخصية  %55مـــن
إجمال ــي اإلنف ــاق عل ــى الصح ــة ،ف ــإن م ــن الممك ــن
يجــب تحديــد التكاليــف الناتجــة
عــن مقاومــة المضــادات الحيويــة
إلقنــاع الحكومــات تطويــر
المضــادات الحيويــة
www.mbrf.ae

أن ي ــؤدي ذل ــك إل ــى عواق ــب وخيم ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك
زيـــادة معـــدالت اإلصابـــة باألمـــراض والوفيـــات
والفقـــر طويـــل األجـــل.
تعزيز الحوافز

يج ــب تحدي ــد التكالي ــف الصحي ــة واالقتصادي ــة
لمقاومـــة المضـــادات الحيويـــة مـــن أجـــل إقنـــاع
الحكومـــات بالتدخـــل وتعزيـــز الحوافـــز لتطويـــر
المضـــادات الحيويـــة ،وهـــذا بـــدوره ســـوف يبـــرر
االســـتثمارات والشـــراكات بيـــن القطاعيـــن العـــام
والخــاص الضروريــة إلدخــال أدويــة جديــدة للســوق.
يبـــدو أن مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة ســـوف
تفـــوز بســـباق التســـلح ،ممـــا يعنـــي زيـــادة أهميـــة
الحفـــاظ علـــى المضـــادات الحيويـــة الموجـــودة،
ولكـــن ال توجـــد طريقـــة واحـــدة تناســـب الجميـــع
ف ــي ه ــذا الخص ــوص ،علمــاً أن ــه ف ــي العدي ــد م ــن
البل ــدان ،عل ــى س ــبيل المث ــال ،ف ــإن زي ــادة فرص ــة
الحصـــول علـــى األدويـــة يعتبـــر أمـــراً ضروريـــاً
للح ــد م ــن مع ــدالت الم ــرض والوفي ــات الت ــي كان
مـــن الممكـــن تجنبهـــا ،والناتجـــة عـــن االلتهابـــات
البكتيريـــة.
تعامل جزئي

إن مب ــادرات مث ــل الصن ــدوق العالم ــي لمكافح ــة
اإلي ــدز والس ــل والمالري ــا ق ــد تعامل ــت جزئيـ ـاً م ــع
قضيـــة الوصـــول إلـــى األدويـــة الفعالـــة المضـــادة
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للفيروســـات العكوســـة والمضـــادة للســـل ،إضافـــة
إلــى األدويــة المضــادة للمالريــا .ولكــن ،وكمــا ذكــرت
منظمــة الصحــة العالميــة« ،ال يوجــد تمويــل مماثل أو
آليــة توزيــع لتلبيــة االحتياجــات المتعلقــة بمضــادات
حيويـــة فعالـــة للتصـــدي لمجموعـــة واســـعة مـــن
االلتهابــات البكتيريــة الشــائعة فــي الــدول الناميــة»،
وفــي هــذا الســياق ،فــإن الصنــدوق متعــدد الشــركاء
ال ــذي ت ــم تأسيس ــه أخي ــراً يعــ ُّد خط ــوة مهم ــة ف ــي
االتجـــاه الصحيـــح .وعلـــى الرغـــم مـــن أن النطـــاق
المالــي للصنــدوق ال يــزال متواض ًعــا ،إال أنــه ســوف
يدع ــم البل ــدان ف ــي تطبي ــق خط ــط العم ــل الوطني ــة
للتصـــدي لتهديـــد مقاومـــة الميكروبـــات بمـــا فـــي
ذل ــك مقاوم ــة المض ــادات الحيوي ــة.
مقاومــة المضــادات الحيويــة
أصبحــت الســبب الرئيــس للفشــل
فــي عــاج تعفــن الــدم لــدى
حديثــي الــوالدة
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إن إحــداث تــوازن بيــن الحاجــة إلــى المحافظــة
علـــى فاعليـــة المضـــادات الحيويـــة مـــع توســـيع
القـــدرة علـــى الحصـــول عليهـــا ينطـــوي علـــى
تحديـــات ،وذلـــك نظـــراً ألن االســـتخدام األوســـع
ســوف يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى زيــادة مقاومــة
المضـــادات الحيويـــة .علمـــاً أن هـــذه المشـــكلة
تتفاقـــم فـــي العديـــد مـــن الـــدول األكثـــر فقـــراً،
وذل ــك بس ــبب أن الصراع ــات األهلي ــة ومس ــتويات
النظافـــة والتغذيـــة الســـيئة والمـــوارد المائيـــة
الت ــي ال يمك ــن التعوي ــل عليه ــا تس ــاعد ف ــي عملي ــة
االنتش ــار الس ــريع لمس ــببات األم ــراض المقاوم ــة،
ولكــن المــدى الكامــل للمشــكلة ال يــزال غيــر واضــح
بس ــبب نق ــص أنظم ــة المراقب ــة الوطني ــة م ــن أج ــل
مراقبــة اســتخدام المضــادات الحيويــة ومقاومتهــا.
إن وجــود نهــج للنظــم الصحيــة ســيكون أمــراً حيويـاً
مــن أجــل التحقــق مــن أن العواقــب غيــر المقصــودة
للس ــيطرة عل ــى مقاوم ــة المض ــادات الحيوي ــة ل ــن
تع ــوق الق ــدرة العادل ــة والمس ــتدامة عل ــى الوص ــول
لألدوي ــة المنق ــذة للحي ــاة.

ته ــدف ه ــذه الش ــبكة إل ــى رب ــط الجه ــات الفاعل ــة م ــن
قطاعــات صحــة اإلنســان والحيــوان .إن هــذه الجهــود
مشــكلة مقاومــة المضــادات
مهمـــة بشـــكل خـــاص ضمـــن الســـياق اإلفريقـــي،
الحيويــة ال تحتــرم الحــدود وهــذا
يمكــن التغلــب عليــه فقــط مــن
حي ــث م ــن المتوق ــع أن تتحم ــل العدي ــد م ــن البل ــدان
خــال عمــل جماعــي عالمــي
المنخفضـــة الدخـــل والضعيفـــة معظـــم التداعيـــات
عاجــل
الســـلبية لمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات.
إن مشـــكلة مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة
المتزاي ــدة ال تحت ــرم الح ــدود بي ــن ال ــدول وه ــذا
موقف مشترك
لقـــد حققـــت إفريقيـــا تقدمـــاً مهمـــاً أخيـــراً فـــي باألســـاس نتيجـــة لفشـــل منهجـــي متعـــدد يمكـــن
هــذا الخصــوص؛ ففــي ســبتمبر الماضــي قــام رؤســاء التغلـــب عليـــه فقـــط مـــن خـــال عمـــل جماعـــي
الــدول والحكومــات فــي إفريقيــا بتبنــي موقــف مشــترك عالمـــي عاجـــل.
فيمـــا يتعلـــق بالســـيطرة علـــى مقاومـــة مضـــادات
الميكروب ــات ،وإضاف ــة إل ــى ذل ــك ،ف ــإن إفريقي ــا تق ــف
* باتريش ــيا جيل ــي ه ــي اقتصادي ــة تنفيذي ــة
اآلن ف ــي طليع ــة جه ــود التع ــاون فيم ــا يتعل ــق بكوفي ــد ومختصـــة بالصحـــة العامـــة فـــي مجموعـــة
  19بم ــا ف ــي ذل ــك اس ــتخدام تقني ــات مبتك ــرة مث ــل البنـــك الدولـــي.المراقب ــة الرقمي ــة وتسلس ــل الجي ــل التال ــي .إن ه ــذا
أوتـــو كارز هـــو أســـتاذ مختـــص باألمـــراض
يمك ــن أن يش ــكل مكونــاً أساس ــياً ف ــي ش ــبكة مراقب ــة المعديــة فــي جامعــة أوبســاال فــي الســويد ومؤســس
مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات التابعـــة للمراكـــز ري اكـــت المختصـــة بموضـــوع مقاومـــة المضـــادات
اإلفريقي ــة لمكافح ــة األم ــراض والوقاي ــة منه ــا ،حي ــث الحيويـــة.
www.mbrf.ae
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على اليسار:

جاي ساميت
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البيانات ركيزة بناء اقتصاد المستقبل

جاي ساميت:

نعد الجيل
هكذا
ُّ
القادم لعصر
االبتكار الالنهائي
ومضات  -خاص
ال عجب في عصر شاع الحديث فيه عن التكنولوجيا المتسارعة
أن تكون أكبر سلسلة فنادق على مستوى العالم ال تمتلك فندق ًا
واحداً! وأكبر شركات سيارات األجرة ال تمتلك سيارة واحدة ،وأكبر
شركات اإلعالم على مستوى العالم ال تمتلك أي محتوى ،وأكبر
متاجر التجزئة ليس لديها أي مخزون ،وأكبر العمالت نم ّو ًا ليست
تابعة ألي دولة .ولكن ما يشترك فيه كل هؤالء هو االستفادة من كم
هائل من البيانات.
انطالقاً من هذه المقدمة يسلِّط جاي ساميت،
رائد االبتكار المعروف ،عبر منصة قمة المعرفة
 ،2018على ثالثة متغيرات متسارعة تؤثر بشكل أكبر
في دولة اإلمارات :العملة المشفرة (اإللكترونية)،
والواقع المعزز ،والمثقاب الكهربائي؛ مبيناً أن القيام
باألعمال بشكلها التقليدي قد انتهى؛ فقد استُبدلت
اليد العاملة الماهرة باليد العاملة غير الماهرة؛
لتصميم التطبيقات والبرامج ،وقد يخسر المحاسبون
وظائفهم تماماً؛ ألنه يمكن للذكاء االصطناعي القيام
بمهامهم .أما فكرة أن الموظف بإمكانه أن يعمل
عشرين عاماً ثم يصبح شريكاً فقد ولّى زمانها
www.mbrf.ae
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وانتهت .فما سبب ذلك؟ السبب ،برأي جاي ساميت ،مضت! بينما أحضر الواقع المعزّز كل هذه البيانات
هو جميع أنواع التكنولوجيا المتسارعة ،فتكنولوجيا ووضعها على شاشة أمام أعيننا .لكن ،حينما نركز
الجيل الخامس تستهدف نقل كم أكبر من البيانات على أمر واحد متسارع ،وهو الطباعة ثالثية األبعاد،
نجد أن هذه التقنية ستحل محل  320مليون وظيفة
بسرعة أكبر ،وكل شيء فيها يخضع للحوسبة.
على مستوى العالم .يوضح جاي ذلك بقوله :تخيل أن
تحوّ الت الحوسبة
ال وُلد بدون أصابع ،فكيف سيؤثر ذلك في حياته
طف ً
ثمة أربعة تحوالت في عالم الحوسبة ،فاألول
هو الربط باآللة الذكية ،والثاني هو أن اإلنترنت
الطباعة ثالثية األبعاد ستحل
يوصلنا بجميع مراكز المعلومات في العالم .أما
محل  320مليون وظيفة على
الثالث فهو أن الهواتف المتحركة مكَّنتنا من حمل
مستوى العالم
تحصلت لإلنسان منذ  40ألف سنة
ّ
المعرفة التي
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سيحدث للعمالت إذا أصدرت شركة أمازون أو آبل
بدل من البتكوين؟ فهي ال تتقيد بالحدود،
ال عملة ً
مث ً
وموثوق بها ،وعقالنية ،وال تستدعي القلق بشأن
استقرار الدولة .إذن ستتحرك األموال بسهولة
وسالسة يداً بيد في كل مكان في العالم! إنها
حل لملياري شخص ال يتعاملون مع البنوك،
توفر ّ ً
ومع الوقت سنرى تضاؤل عدد الدول التي تتعامل
بعملتها ،وزيادة أعداد الدول التي تستخدم العمالت
الرقمية.
ما األمر المشترك بيننا جميعاً؟ إنها البيانات،
 %99من البيانات غير محللة .نحن نتوسع في
تكديس البيانات ولم نحلِّلها لنرى ما األشياء المهمة
بها .والشركات األكثر نجاحاً تستقي أكثر أعمالها
من تحليل البيانات ،وهذا هو السر! إذن ،كمية
وشخصيته! لكن بالطباعة ثالثية األبعاد يمكن بأقل البيانات الكبيرة المتوافرة تتطلّب إبداعاً أكثر.
من  50دوالراً أمريك ّياً أن يطبع طرفاً صناع ّياً! كما
يمكن أيضاً صناعة القرنية للمحرومين من النظر ،الواقع المعززّ
وزراعة األنف ،إذاً لن تحتاج إلى انتظار المتبرعين أو
إن شغف جاي ساميت بالواقع المعزز ينبع من
وفاة أي شخص.
اآلثار الرهيبة التي تنشأ منه والتسهيالت الخيالية
التي يوفرها ،فعلى سبيل المثال ،في العام ،2018
العملة الرقمية
بِي َع في الواليات المتحدة وحدها أكثر من  18مليون
في الصين ،جرت عمليات دفع عن طريق الهاتف نظارة (يبلغ سعر الواحدة منها أكثر من  100دوالر
المتحرك تقدر بـ 5مليارات دوالر في العام  ،2018أمريكي) عن طريق تطبيق واحد هو فوكاس(  (�Fo
الذي يتحدث فيه جاي ساميت أمام جمهور دبي ،)cus ،و 15مليون نظارة أخرى من تطبيق يدعى صن
فقد تخطَّ وا عصر بطاقات االئتمان .ولكن ما الذي ( ،)SUNفي المستقبل ،لن يحتاج المستهلك إلى
www.mbrf.ae
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شراء نظارة واحدة مرتفعة الثمن تؤدي وظيفة واحدة المثقاب الكهربائي

فقط ،بل سيكون بإمكانه شراء نظارة تترجم كل ما
تقع عليه عيناك إلى لغة مفهومة ،وهذا ما سيكون
نقلة نوعية في اإلنتاج والخدمات.
يظن الجميع أن الواقع المعزز يعني إضافة
األشياء ،لكن الواقع المعزّز يتعلق بتحديد األشياء؛
فإذا ذهبت إلى الطبيب وأخبرك أنك مصاب بمرض
السكري وعليك أال تأكل المواد الغذائية التي تحتوي
السكر ،فيمكنك الوقوف أمام متجر يحتوي آالف
المنتجات وتقول :أظهر لي المنتجات التي ال تحتوي
السكر ،فتختفي المواد التي تحتوي السكر ويتبقى
ما تريد.
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لعلنا ننتظر من جاي ساميت أن يخبرنا عن قصة
المثقاب الكهربائي ،وما الذي يريد أن يوضحه من
خالله .لعلنا جميعاً نستخدم المثقاب الكهربائي لمدة
ثالثين دقيقة عندما يلزمنا إلنجاز عمل ما ،فلماذا
نمتلك مثقاباً كهربائ ّياً إذا أمكننا استئجاره؟! فننجز
به المهمة ثم نمرِّره إلى الشخص التالي .هذا ما
يسمى اقتصاد التشارك ،أي إننا ال نحتكر األشياء
المادية التي نملكها؛ فأوبر اقتصاد تشارك ،وإير بي
إن بي هو اقتصاد تشارك .إذاً لن نصبح في حاجة إلى
استهالك كثير من األشياء؛ حيث إننا نمتلك البيانات
التي تحسّ ن من احتياجاتنا ،ولن يتوجب علينا تحريك

هذا المثقاب واألشياء األخرى في الصناديق من
مكان آلخر .وما يربط كل هذا هو تجربة المستهلك
الجيدة؛ ففي المستقبل سترتبط خدمة التوصيل
المقدمة من أوبر بحساب نت فليكس ،ليعرف ما هو
موجود على قائمة تشغيلك ،وزمن الرحلة ،ويقترح ما
سيُعرض.
دوام التع ّلم

اآلن أغلب الناس يضعون حدوداً لقدراتهم،
وإذا كان الكون ال حدود له وهو مخلوق مما خُ لقنا
منه فهذا يعني أننا ال حدود لقدراتنا أيضاً .آباؤنا
ومعلمونا حاولوا جاهدين أن يجنبونا اإلخفاق مع
www.mbrf.ae

أن اإلخفاق هو أهم شيء يمكن أن نتعلم منه! ابدأ
النظر إلى المشكالت التي في حياتك وفي العالم
على أنها فرص .وتذكَّر أنه ال توجد عقبة ال يمكن
تخطيها؛ فالنجاح يبدأ في اللحظة التي تُقرر فيها أن
تكون على حقيقتك .والطريق الوحيد لفعل ذلك هو
االلتزام بالتعلّم المستمر مدى الحياة .ونهاية القول،
إنه لن يوظفك أحد إال إذا استمررت في التعلّم،
فداوِ م على التعلّم ،وواصل القراءة.
يعد جاي سامت واحداً من روّاد األعمال النشطين
المعروفين على نطاق واسع في مجال االبتكار ،وقد
عمل أستاذاً جامع ّياً في جامعة جنوب كاليفورنيا،
وكان أستاذاً لالبتكار في كبرى كليات الهندسة في
الواليات المتحدة األمريكية ،وهو مؤلف كتاب «إتقان
تغيير الشخصية ،اغتنام الفرص».
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االبتــكارات الجذريــة تجعــل األمــر أشــبه بالزلــزال
وتقلــب الطاولــة علــى الخطــوات التقليديــة

جيسون سيلفا:

على العالم أن يتعلم من دبي

مظاهر التغيير ُ
ي
األ ِّ
س ّ

ومضات  -محمد سعيد القصيباتي
مما يكتب لقمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
للمعرفة ،تلك الكنوز المعرفية ،والتجارب الخالقة التي تجمع من خاللها
عقول العالم على أرض دبي ،لتداول شؤون العلم والمعرفة ،واالطالع على
حصيلة مهمة من تلك األفكار التي قد ال تتاح إال في مثل تلك اللقاءات.
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وقـــد كان جيســـون ســـيلفا ،تلـــك الشـــخصية
التــي حظيــت بشــعبية كبيــرة ،وال ســيما فــي أوســاط
الش ــباب ،م ــن خ ــال م ــا قدم ــه م ــن أف ــكار وتج ــارب
عمليـــة عـــن «ألعـــاب العقـــل» ،واحـــداً مـــن أولئـــك
المبدعي ــن الذي ــن ربط ــت القم ــة فيم ــا بينه ــم وبي ــن
جمهوره ــم الش ــغوف بالمعرف ــة م ــن العال ــم العرب ــي

إضاءة
قدم جيسون سلسلة ألعاب العقل على قناة ناشونال
جيوغرافيك ،وهو برنامج تلفزيوني يتحدث عن الكيفية التي تعمل
بها عقولنا ،حيث تتعاطى العلوم العصبية مع كيفية إدراك الواقع،
وكذا عدم فهم الواقع ،وخاصة كيف نسيء فهم االتجاهات التقنية،
وكيف نسيء فهم السرعة التي تغيِّر بها التكنولوجيا عالَمَنا .كما
قدم أيضاً حلقات تتحدث عن رحلة البشرية ،ونركز على لحظات
تحوُّل مستقبل البشرية ،اللحظات التي غيَّرت اللعبة ،كالتي نعيشها
اآلن في ظل الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث نبحث في أصل نشأة
اللغات ،وأصل نشأة الطب وأصل نشأة النقل.
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والشـــرق األوســـط .والـــذي يـــرى أن مدينـــة دبـــي
ـال عل ــى التغيي ــر األُسِّ ــيِّ  .عندم ــا نفك ــر ف ــي
تُع ــد مث ـ ً
الس ــرعة الت ــي نه ــض به ــا ه ــذا الم ــكان بالنظ ــر إل ــى
العال ــم؛ أظ ــن أن بقي ــة العال ــم يج ــب أن يتعل ــم مم ــا
رأيت ــه هن ــا م ــن مظاه ــر للتغيي ــر األُسِّ ــيِّ .
عالم متسارع

يب ــدأ جيس ــون بالحدي ــث فيق ــول :م ــا يج ــول ف ــي
خاطــري اآلن عبــارة تقــول« :هنالــك عقــود ال تشــهد
ح ــدوث أي ش ــيء ،وهنال ــك أس ــابيع تش ــهد أحداثـ ـاً
تحتــاج إلــى عقــود .هــذا االقتبــاس أفضــل مــا يصــف
مـــا يحـــدث بشـــأن التقنيـــات الســـريعة ،ومـــا يقـــال
بش ــأن أن الث ــورة الصناعي ــة تتج ــاوز ح ــدود طاقتن ــا،
والثـــورة الرقميـــة تتجـــاوز حـــدود عقولنـــا .يقـــول
الفيلس ــوف مارش ــال ماكلوه ــان :إن الفن ــان ه ــو م ــن
ي ــرى المس ــتقبل حاض ــراً ويس ــتخدم عمل ــه لتمهي ــد
الطريـــق لحدوثـــه .الفيلســـوفان اإلدراكيـــان دافيـــد
جـــون كالمـــرز وآنـــدي كالرك أشـــارا إلـــى «العقـــل
الممتـــد» فـــي نظريتهمـــا أن التقنيـــة تمثـــل حوامـــل
لعقولنـــا ،نســـتخدمها لبســـط أفكارنـــا ومســـاعينا

ورؤيتنـــا .واألمـــر دائمـــاً يســـير علـــى هـــذا النحـــو؛
ف ــإذا ذهب ــت إل ــى ال ــوراء آلالف الس ــنين ف ــي غاب ــات
الس ــافانا ف ــي إفريقي ــا عندم ــا كان اإلنس ــان البدائ ــي
األول يس ــتخدم العص ــا للوص ــول إل ــى الفواك ــه عل ــى
األشـــجار العاليـــة؛ فاألمـــر أشـــبه باســـتخدام األداة
أو الوس ــيلة للوص ــول إل ــى مس ــاعينا وإع ــادة تعيي ــن
حدودنـــا وتجاوُزهـــا ،لـــم نظـــل فـــي الكهـــوف ،ولـــم
تقتص ــر أنش ــطتنا عل ــى الكوك ــب ،وقريبــاً س ــنتخطى
حــدود العلــوم الحيويــة؛ فالتكنولوجيــا تغيــر دائمـاً مــا
نح ــن علي ــه .يق ــول الفيلس ــوف مارش ــال ماكلوه ــان:
«نحـــن نبنـــي األدوات ولكـــن هـــل تصـــدق أن هـــذه
األدوات تبنينـــا أيضـــاً».
االبتكارات الخ ّلاقة

م ــرة أخ ــرى ،كل م ــا نصمم ــه ف ــي ه ــذا العال ــم
يُصمِّمن ــا ،األم ــر أش ــبه بعملي ــة مس ــتمرة ،م ــا يس ــمى
بحلقـــات التعقيبـــات المضخمـــة ذاتيـــاً (والمحســـنة
ذاتيـاً) ،فنحــن نبنــي األدوات وهــذه األدوات تغ ِّيــر مــا
ه ــو مت ــاح بالنس ــبة إلين ــا؛ فباس ــتخدام ه ــذه األدوات
ال نحتـــاج إلـــى أن ننشـــئ أدوات أخـــرى ،وهـــذا
األم ــر أش ــبه بقط ــار عل ــى القضب ــان ،إل ــى أي م ــدى
س ــيصل وم ــا س ــرعته؟ نح ــن اآلن نعي ــش ف ــي عال ــم
الخلقــة الجذريــة ،هــذا هــو اســم اللعبــة
ّ
االبتــكارات
اآلن ،وه ــذا ه ــو العال ــم ال ــذي نحب ــه ،وم ــع أن الن ــاس
يحب ــون دائم ـاً الجدي ــد ،إال أن األم ــر ال يخل ــو دائم ـاً
مــن الخــوف مــن التغييــر؛ ألن التغييــر مخيــف ويغ ِّيــر
مـــن الحالـــة الراهنـــة .ومـــع أن التكنولوجيـــا مـــن
االبت ــكارات الخالق ــة وتُح ــدِ ث التغيي ــر ،إال أن الح ــال
اآلن تغي ــر كثي ــراً؛ فنح ــن نعي ــش ف ــي عال ــم التغيي ــر
األُسِّ ـــيِّ الســـريع؛ فاالبتـــكارات الخالقـــة الجذريـــة
والتح ــوالت التكنولوجي ــة تجع ــل األم ــر أش ــبه ب ــزالزل
تح ــت أقدامن ــا.

التفرّدية التقنية

الثــورة الصناعيــة تتجــاوز حــدود
طاقتنــا ،والثــورة الرقميــة تتجــاوز
حــدود عقولنــا

أن ــه تغ ُّي ــر عالم ــي بالفع ــل؛ ألن ــه كان أول م ــن أوض ــح
ل ــي لم ــاذا تت ــم التغيي ــرات التقني ــة الت ــي يش ــهدها
العال ــم به ــذه الس ــرعة .بالطب ــع س ــمعتم ع ــن قان ــون
مـــور الـــذي كان يُســـتخدم فـــي وادي الســـيليكون،
ويتعلـــق بـــأن عـــدد الترانزســـتورات علـــى شـــريحة
المعال ــج يتضاع ــف تقريبـ ـاً كل عامي ــن بينم ــا يظ ــل
ســعر الشــريحة علــى حالــه .وقــد طــور راي كورزوايــل
مـــن هـــذه الفكـــرة قانـــون العائـــدات المتســـارعة
الــذي أســهم فــي نجاحــه بالتنبــؤ بســرعة التطــورات
التقنيــة التــي نشــاهدها اآلن .لقــد اســتخدمت هــذا
المث ــال ف ــي الع ــام الفائ ــت ،ولكنن ــي أود أن أوض ــح
الفـــرق بيـــن التغييـــر الخطـــي والتغييـــر األسّ ـــي،
حتـــى ال يكـــون هـــذا الزخـــم التكنولوجـــي مفاجئـــاً،
لنكــون جميع ـاً مســتعدِّين لالرتقــاء بهــذه االبتــكارات
الخالق ــة لجع ــل العال ــم أفض ــل.
التغيير ُ
ي
األ ِّ
س ِّ

هن ــا يكم ــن الف ــارق؛ فعقولن ــا البش ــرية تطــوَّرت
هنال ــك مستش ــرف للمس ــتقبل ومهن ــدس يعم ــل ف ــي
غوغ ــل اس ــمه راي كورزواي ــل ،عندم ــا ق ــرأت كتاب ــه ع ــن فــي عالــم خطــي ومحلــي ،وعندمــا نفكــر فــي التغييــر
التفرّديــة التقنيــة The Singularity Is Near ،تب َّيــن لــي ســنرى أنــه فطــري يتعلــق بمــا نتمنــاه وخطــي؛ فمنــذ
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مئــات الســنين حيــن كان األســد يهاجمنــا ليفترســنا؛
اضطررنــا للحســاب الخطــي لســرعة وصــول األســد
إلينـــا ،هـــذا غريـــزي ،الحســـاب الخطـــي والتغييـــر
الخط ــي عل ــى م ــدار الوق ــت .ه ــذا ه ــو م ــا نعتق ــده،
ولكـــن التغييـــر التقنـــي ليـــس خطيـــاً .ونعلـــم أننـــا
ســيتم إعــادة تصميــم الحاســوب
فــي  25عامــً المقبلــة إلــى
أجهــزة بحجــم الخاليــا النبضيــة
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ف ــي العال ــم نس ــتخدم تعبي ــر التغيي ــر األُسِّ ــيِّ  ،وم ــع
أنن ــا نواص ــل اس ــتخدامه ،إال أنن ــا يج ــب أن ن ــدرك
الف ــارق .مث ــال راي كورزواي ــل يش ــير إل ــى أن ــك عن ــد
اتخ ــاذ  30خط ــوة خطي ــة ،تص ــل إل ــى الخط ــوة ،30
فاألمـــر بســـيط  30خطـــوة خطيـــة يعنـــي ببســـاطة
 30خطـــوة ،أمـــا  30خطـــوة أ ُسِّ ـــيَّة فتعنـــي مالييـــن
الخط ــوات؛ وله ــذا الس ــبب الهوات ــف الذكي ــة صغي ــرة
وأرخـــص بمالييـــن المـــرات وأكثـــر كفـــاءة بـــآالف
المـــرات .كنـــا نســـتخدم حاســـوباً عمالقـــاً بحجـــم
مبنـــى بقيمـــة ســـتين مليـــون دوالر أمريكـــي منـــذ
أربعيــن عام ـاً .هــذا الحاســوب العمــاق بحجــم هــذا
المبنـــى ،والـــذي كانـــت تبلـــغ قيمتـــه ســـتين مليـــون
دوالر أمريك ــي ،ح ــلَّ محل ــه ف ــي م ــدة أربعي ــن عامــاً
جه ــاز صغي ــر تضع ــه ف ــي جيب ــك ،ب ــل وأيضــاً أكث ــر

كف ــاءة ب ــآالف الم ــرات.
شرائح نانوية

هـــذا هـــو التقـــدم الســـريع ،هـــذا هـــو التغيـــر
األُسِّ ــيِّ  ،وإنه ــا لفرص ــة فري ــدة لتغيي ــر العال ــم؛ ألن ــك
تحت ــاج م ــن أج ــل ح ــل المش ــكالت إل ــى التح ــول م ــن
التغييـــر الخطـــي إلـــى األســـي .وأنـــا أرى أن دبـــي
ـال عل ــى التغيي ــر األُسِّ ــيِّ  .عندم ــا نفك ــر ف ــي
تُع ــد مث ـ ً
الس ــرعة الت ــي نه ــض به ــا ه ــذا الم ــكان بالنظ ــر إل ــى
العال ــم؛ أظ ــن أن بقي ــة العال ــم يج ــب أن يتعل ــم مم ــا
رأيتـــه هنـــا مـــن مظاهـــر للتغييـــر األُسِّ ـــيِّ  .إن فهـــم
آفـــاق التغييـــر األسّ ـــي الـــذي نتكلـــم عنـــه يفـــرض
علين ــا أن نتخي ــل وج ــود حاس ــوب عم ــاق ف ــي جيبن ــا
فهـــذا الحاســـوب العمـــاق ســـيتم إعـــادة تصميمـــه
www.mbrf.ae

فــي غضــون الخمســة والعشــرين عام ـاً المقبلــة إلــى
أجهــزة بحجــم الخاليــا النبضيــة ،ومــن المحتمــل أن
تنت ــج الهندس ــة العكس ــية أجه ــزة تُر َّك ــب ف ــي أعض ــاء
الجس ــم الداخلي ــة والم ــخ ف ــي ش ــكل ش ــرائح نانوي ــة،
تُضب ــط ف ــي ش ــكل ح ــزم برامجي ــة قابل ــة للتحمي ــل
تعالجنــا مــن الداخــل ،وال شــك فــي أن ذلــك ســيغير
اللعبـــة؛ ألن اتجاهـــات التغييـــر األسِّ ـــيِّ ســـتبقى
مس ــتمرة ،وه ــذا م ــا يجع ــل األم ــر أكث ــر إث ــارة.
إذن ،مـــاذا يجـــب علينـــا أن نفعـــل اآلن؟ علينـــا
ونحضـــر أنفســـنا لمواكبـــة هـــذا
ِّ
أن نهيـــئ األجـــواء
التغييـــر ،وتعرفـــون مـــا المطلـــوب منـــا أيضـــاً ،أن
نطـــوِّر مـــن أنفســـنا جذريـــاً ،فـــإذا لـــم نغيـــر مـــن
أنفســـنا فســـيأتينا التغييـــر مـــن الخـــارج ،هنالـــك
ش ــركات بملي ــارات ال ــدوالرات ظه ــرت فج ــأة ،ولك ــن
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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معرفة

فـــي الوقـــت نفســـه اختفـــت شـــركات أخـــرى تبلـــغ
قيمتهـــا مليـــارات الـــدوالرات ،وبعـــض الشـــركات
عندم ــا تش ــرع ف ــي االبت ــكارات الخالق ــة وتتخط ــى
الح ــدود وتنته ــج أف ــكاراً جريئ ــة وتنج ــح ف ــي ذل ــك،
تلجـــأ إلـــى التحفـــظ؛ ألن مـــن لديـــه نمـــوذج عمـــل
ناجــح يكــون حساسـاً فيمــا يتعلــق بانتهــاج االبتــكارات
الخالق ــة الجذري ــة .ولك ــن اتج ــاه التغيي ــرات األسِّ ـيَّة
ال يتوقـــف.
 3ثورات متداخلة

أعتقــد أن الغالــب علــى تفكيــر النــاس فــي هــذا
الوقـــت يتعلـــق بتشـــتُّت انتباهنـــا للمعلومـــات مـــن
حولن ــا؛ فنح ــن ال نع ــرف إل ــى م ــاذا ننظ ــر وبم ــاذا
نهتـــم .ولســـنا متأكديـــن هـــل نهتـــم باالقتصـــاد
هواتــف المســتقبل تحتــوي علــى
حــزم بيولوجيــة قابلــة للتحميــل
ســتغير مــن لعبــة الرعايــة الصحيــة
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ومضات  -السنة السابعة  -العدد الثمانون

أم المـــوارد الجديـــدة المحـــدودة؟ حيـــث هنالـــك
أكثـــر مـــن  1001إشـــارة تســـترعي انتباهنـــا؛ لـــذا
فاالهتم ــام س ــيكون متش ــعباً ،وه ــذا األم ــر س ــيكون
مُر ِبــكاً .والحقيقــة أن هنالــك ثــاث ثــورات متداخلــة
ينبغ ــي االنتب ــاه إليه ــا ،ه ــي :عل ــم الوارث ــة ،وتقني ــة
النانـــو ،والروبوتـــات والـــذكاء االصطناعـــي .لقـــد
تحدثن ــا ع ــن التغيي ــر األُسِّ ــيِّ ف ــي الفض ــاء الرقم ــي،
وق ــد س ــافرت ح ــول العال ــم ألتح ــدث ع ــن أهمي ــة
التفكيـــر األُسِّ ـــيِّ  ،ولمســـت إعجـــاب الحضـــور.
ومعظ ــم الحض ــور أعجب ــوا بالفك ــرة األولي ــة ح ــول
االبتـــكارات الرقميـــة الخالقـــة؛ ألنهـــم عايشـــوها
باســتخدام الهواتــف الذكيــة؛ حيــث أصبحــت أســرع
وأرخـــص.
وبالنظــر إلــى علــوم الوارثــة ،ســنجد أن التقانــة
الحيويـــة أحـــدث االبتـــكارات الخالقـــة فـــي هـــذا
ُقص ــد بالتقان ــة الحيوي ــة إتق ــان عملي ــة
المج ــال ،وي َ
المعلومــات الحيويــة ،فــإذا كنــا مصنوعيــن مــن لغــة،
ف ــإن الحم ــض الن ــووي يمث ــل الك ــود ال ــذي يحم ــل
المعلوم ــات «ال ــدي إن إي ــه» الوراثي ــة.
وف ــي التقان ــة الحيوي ــة تك ــون العل ــوم الحيوي ــة

وســـيطاً قابـــاً للبرمجـــة ،وهـــذا تقـــدُّم وتطـــوُّر
أ ُسِّ ـــيٌّ ؛ فمثـــاً التسلســـل الجينـــي قـــد يكـــون
ث ــاث م ــرات أس ــرع م ــن المعت ــاد بفض ــل التغيي ــر
األُسِّ ـــيِّ  .ونظمـــت مؤسســـة إكـــس برايـــز مســـابقة
لتطوي ــر جه ــاز ترايك ــودر بحج ــم هات ــف ذك ــي ،أي
جه ــاز بحج ــم هات ــف ذك ــي يعم ــل كمختب ــر يمكن ــه
تش ــخيص حالت ــك عل ــى نح ــو أفض ــل كم ــا ل ــو كان
مدمج ـاً بــه عشــرة أطبــاء معت َمــدون ،وهــذا بالطبــع
ســـيغير العالـــم عنـــد إطالقـــه.
ومـــن األمثلـــة أيضـــاً الري بايـــج المؤســـس
المشـــارك لجوجـــل الـــذي أســـس شـــركة كاليكـــو
التــي يتركــز عملهــا حــول الصحــة والطــب والرعايــة
الصحيــة ،وتهــدف إلــى تحســين نمــط حيــاة البشــر.
وســـتُعنى بالدَّ رجـــة األولـــى بتحـــدي الشـــيخوخة
واألم ــراض المرتبط ــة به ــا .يتح ــدث القائم ــون عل ــى
هــذه الشــركة عــن تطــور هائــل فــي التقانــة الحيويــة
ي ــؤدي إل ــى إطال ــة العم ــر جذري ـاً ،وتق ــدم مث ــل ه ــذه
المبــادرة فرصــة لعــدم إجبــار البشــر علــى التقاعــد
حت ــى ف ــي عم ــر الس ــتين أو الس ــبعين أو الثماني ــن
أو التس ــعين حت ــى نهاي ــة العم ــر؛ م ــا يح ـرِّر اإلب ــداع،
www.mbrf.ae

هنالــك عقــود ال تشــهد حــدوث
أي شــيء ،وهنالــك أســابيع تشــهد
أحداثــً تحتــاج إلــى عقــود

وبالتأكي ــد مب ــادرات مث ــل ه ــذه س ــتغيِّر العال ــم.
وم ــن األمثل ــة األخ ــرى مؤسس ــة اس ــتراتيجيات
لهندســـة اختـــزال الشـــيخوخة إلـــى كميـــة مهملـــة
«س ــينس» ،الت ــي تعم ــل عل ــى تطوي ــر عام ــل معال ــج
«ش ــافي» ،واألكث ــر أولوي ــة م ــن ذل ــك العم ــل عل ــى
ضبـــط اآلثـــار المترتبـــة علـــى ذلـــك ،والمســـاعدة
علــى رفــع معانــاة البشــرية مــن األمــراض ،ووصــول
الجميــع إلــى الخدمــات الطبيــة والرعايــة الصحيــة.
وس ــتكون الهوات ــف الذكي ــة ف ــي المس ــتقبل هوات ــف
التقان ــة الحيوي ــة ،وس ــتكون هنال ــك ح ــزم بيولوجي ــة
قابلـــة للتحميـــل؛ ممـــا ســـيغير اللعبـــة .وعندمـــا
نتح ــدث ع ــن تقني ــة النان ــو س ــنكون بص ــدد عال ــم
م ــادي قاب ــل للبرمج ــة ،عال ــم م ــادي بس ــيط ،تبن ــي
في ــه المبان ــي نفس ــها عل ــى س ــبيل المث ــال.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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قراءة في مؤشر المعرفة العالمي
تصدره مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

المملكة العربية السعودية
الناتج المحلي اإلجمالي

792.967

مليار دوالر أمريكي

عدد السكان

34,813,867

مؤشر التنمية البشرية

0.857

ريادة في التعليم التقني والبحث والتطوير واالبتكار
حقَّقت المملكة العربية السعودية المركز ()42
عالمياً على «مؤشر المعرفة العالمي  »2020الذي
أطلقته مؤسَّ سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ديسمبر الماضي،
متقدمة بذلك  10مراكز عمّا حقَّقته في العام 2019
ضمن المؤشر .ويسعى «مؤشر المعرفة العالمي» إلى
توفير مدخل للدول للنهوض باستراتيجيات التفكير
المتقدم في تعزيز اقتصادات المعرفة القوية ،حيث
يقيس المعرفة على مستوى العالم ،كمفهوم شامل
ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة وبمختلف
أبعاد الحياة اإلنسانية المعاصرة .وأظهر المؤشر أنَّ
المملكة العربية السعودية من الدول ذات األداء القوي،
فقد احتلت المراكز العشرين األولى في عشرين
متغيراً ومحوراً ومحوراً فرعياً ،منها خمسة متغيرات
احتلت فيها المركز األول عالمياً وهي :نسبة المعلمين

ذوي الحد األدنى من المؤهالت المطلوبة في مرحلة
التعليم األساسي ،ونسبة المعلمين ذوي الحد األدنى
من المؤهالت المطلوبة في مرحلة التعليم الثانوي ،إلى
جانب الطالب الملتحقين ببرامج مهنية وتقنية ما بعد
المرحلة الثانوية ،وعدد التقنيين (الفنيين) لكل ألف
نسمة من القوى العاملة ،ومتوسط اإلنفاق على البحث
والتطوير لكل باحث.
وأظهر المؤشر أنَّ المملكة تتميَّز بقوة نسبية
في المتغيرات التالية مقارنة بباقي المتغيرات داخل
الدولة والتي تشمل :عدد التقنيين (الفنيين) لكل
ألف نسمة من القوى العاملة ،ومتوسط اإلنفاق على
البحث والتطوير لك ِّل باحث ،وسهولة حماية مستثمري
ال عن نجاح الحكومة في نشر تكنولوجيا
األقلية ،فض ً
المعلومات واالتصاالت ،وإجمالي معدل الضريبة
واالشتراك من الربح.

المؤشرات الفرعية
التعليم
قبل الجامعي

البحث
والتطوير واالبتكار

44

المرتبة

36

القيمة

29.7
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التعليم التقني
والتدريب المهني

التعليم
العالي

المرتبة

104

المرتبة

12

المرتبة

60

القيمة

50.5

القيمة

68.5

القيمة

41.3

تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
المرتبة

36

القيمة 66.2

االقتصاد

البيئات
التمكينية العامة

54

80

المرتبة

القيمة 45.2

المرتبة

القيمة 57.6

المملكة العربية السعودية

42

مؤشر المعرفة
50.9
المتوسط العالمي

المرتبة العالمية 42/138

هنغاريا

كوستاريكا

السعودية

البحرين

شيلي

روسيا

40

41

42

43

44

45

البيئات التمكينية العامة

المرتبة

80

القيمة

57.6

السياسة والمؤسسات

المرتبة

73

القيمة

49.2

االقتصاد والمجتمع

المرتبة

76

القيمة

56.7

الصحة والبيئة

المرتبة

91

القيمة

67.2

التعليم قبل الجامعي

المرتبة

104

القيمة

50.5

رأس المال الفرعي

المرتبة

93

القيمة

51.4

البيئات التمكينية التعليمية

المرتبة

108

القيمة

49.1

التعليم التقني والتدريب المهني

المرتبة

12

القيمة

68.5

التكوين والتدريب المهني

المرتبة

23

القيمة

62.4

سمات سوق العمل

المرتبة

7

القيمة

77.6

التعليم العالي

المرتبة

60

القيمة

41.3

مدخالت التعليم العالي

المرتبة

60

القيمة

48.4

مخرجات التعليم العالي وجودته

المرتبة

71

القيمة

36.1

البحث والتطور واالبتكار

المرتبة

35

القيمة

29.7

البحث والتطور

المرتبة

33

القيمة

33.4

االبتكار في اإلنتاج

المرتبة

44

القيمة

28.7

االبتكار المجتمعي

المرتبة

92

القيمة

19.9

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المرتبة

36

القيمة

66.2

مدخالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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إصدارات

قطعة أصيلة من األدب تجمع بين الحكمة والفكاهة والحركة

«الكيمياء» تفاعالت عناصر المادة مع أكسجين الحياة
كثي ــر م ــن الك َّت ــاب والمبدعي ــن ،حي ــن يس ــتقون م ــن
ومضات  -خاص
لع ــل درب العل ــوم ال ــذي يس ــلكه أكث ــر الط ــاب حياتهـــم تفاصيـــل إبداعهـــم.
نباه ــة ف ــي ه ــذا العص ــر يحت ــم أن يحص ــل هن ــاك
تبـــدو المؤلفـــة غيـــر التقليديـــة التـــي تثقـــل
اندمـــاج وتقـــارب مـــا بيـــن اآلداب اإلنســـانية
وكتاباتهـــا متمثلـــة فـــي المبدعيـــن مـــن الكتـــاب كاهله ــا أعب ــاء العم ــل ،وكأنه ــا عل ــى أعت ــاب حي ــاة
واألدب ــاء ،وأولئ ــك العلم ــاء الذي ــن خاض ــوا غم ــار مثاليــة ،رائعــة؛ فهــي تواصــل دراســتها لنيــل شــهادة
المختب ــرات ليخرج ــوا باالبت ــكارات التجريبي ــة ،إال الدكتـــوراه فـــي الكيميـــاء فـــي جامعـــة مرموقـــة،
أنه ــم يرغب ــون ف ــي إيص ــال تجاربه ــم أو م ــا توح ــي األم ــر ال ــذي س ــيجعل والديه ــا الصينيي ــن يش ــعران
ب ــه إل ــى العال ــم بأس ــلوب أدب ــي تتفاع ــل م ــن خالل ــه بالفخـــر واالعتـــزاز .يتقـــدم لخطبتهـــا صديقهـــا
المش ــاعر م ــع العناص ــر الكيميائي ــة لتش ــكل لوح ــة الناج ــح ال ــذي لطالم ــا ش ــجعها ،ووق ــف بجواره ــا؛
فنيــة فــي صــورة روايــة لهــا كبيــر المكانــة بيــن مــن لكــن بــدالً مــن أن يعــرف األمــل طريقــه إلــى قلبهــا،
تغــرق فــي غياهــب التناقــض الوجدانــي؛ حيــث تقــع
اطلع ــوا عليه ــا.
البطلــة فريســة لإلرهــاق والســاعات الطويلــة التــي
روايـــة الكيميـــاء ،الصـــادرة فـــي نســـختها تقضيه ــا ف ــي المختب ــر ،وتتقاذفه ــا أم ــواج الحي ــرة؛
العربي ــة ع ــن «قندي ــل للطباع ــة والنش ــر والتوزي ــع» فـــا تـــدري ،هـــل تقبـــل عـــرض الـــزواج الـــذي
هـــي الروايـــة األولـــى لصاحبتهـــا الحاصلـــة علـــى لطالمـــا انتظرتـــه أم ترفضـــه؟ وعندمـــا تفاقمـــت
الشـــهادة الجامعيـــة فـــي الكيميـــاء ويكـــي وانـــج ،األمـــور لتفـــوق قـــدرة احتمالهـــا وانحرفـــت خطـــة
ولي ــس كم ــا تص ــف الرواي ــة ع ــن فش ــل بطلته ــا ف ــي حياتهــا عــن مســارها ،وجــدت البطلــة نفســها علــى
الحص ــول عل ــى الدكت ــوراه ،وإنم ــا حصل ــت ويك ــي مش ــارف رحل ــة م ــن االكتش ــافات المتوالي ــة ح ــول
علـــى الدكتـــوراه فـــي الصحـــة العامـــة ،والروايـــة كل مـــا ظنـــت أن علمهـــا قـــد أحـــاط بـــه .تحكـــي
ليســـت بالضـــرورة ســـيرة ذاتيـــة للكاتبـــة ،وإن هـــذه الروايـــة الذكيـــة والمؤثـــرة والمســـلية فـــي
تماســـت األحـــداث مـــع حياتهـــا كمـــا يحـــدث مـــع جمي ــع أحداثه ــا قص ــة البطل ــة ف ــي رحلته ــا نح ــو
َّ
النضــج .إن نجاحهــا فــي تحريــك عواطــف القــارئ
وني ــل إعجاب ــه ،أمــ ٌر مف ــروغ من ــه.
أسلوب أدبي تتفاعل فيه
المشاعر مع العناصر الكيميائية
ت ــرى الكاتب ــة األمريكي ــة آن باتش ــيت أن رواي ــة
لتشكل لوحة فنية في صورة
الكيميـــاء تبـــدأ كقطعـــة مـــن الحلـــوى الســـاحرة،
رواية لها كبير المكانة بين من
ث ــم تنتق ــل لتضي ــف طبق ــات م ــن العم ــق والتعقي ــد
اطلعوا عليها
العاطف ــي ف ــي كل صفح ــة ،ويُض ــاف إل ــى رصي ــد
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القت رواية الكيمياء اهتمام ًا
وإعجاب ًا كبيراً على المستوى
العالمي ،ال سيما أنها تبرز
تحديات المرأة الشابة
وانــج أنهــا تســتطيع أن تبــث كل هــذه الجديــة بــكل
ه ــذه الخف ــة.
القــت روايــة الكيميــاء اهتمام ـاً وإعجاب ـاً كبيــراً
عل ــى المس ــتوى العالم ــي ،فق ــد رأت الكاتب ــة إيم ــي
هيمبـــل أنهـــا روايـــة مرحـــة وأصيلـــة ومقنعـــة ،ال
س ــيما أنه ــا تب ــرز العل ــم بوصف ــه عدس ــات ممت ــازة
لرؤي ــة ويك ــي وان ــج لتجرب ــة الم ــرأة الش ــابة ،الت ــي
تناول ــت عل ــى نح ــو رائ ــع تجرب ــة الح ــب والطم ــوح
والـــوالء وبالطبـــع الكيميـــاء .وقـــد بينـــت أن مـــا
يدفـــع إلـــى قـــراءة هـــذه الروايـــة تركيزهـــا علـــى
الســـعي الحثيـــث إلـــى التميُّـــز ،وفقًـــا لمـــا طبَّقـــه
الوال ــدان المهاج ــران ،وه ــذا يرتق ــي ف ــوق األس ــئلة
األساس ــية ع ــن اكتش ــاف النف ــس.
أمـــا الشـــاعر الصنينـــي هـــا جيـــن فيؤكـــد أن
رواي ــة الكيمي ــاء قطع ــة أصيل ــة م ــن األدب ،تجم ــع
بيـــن الحكمـــة والفكاهـــة والحركـــة .وتعلـــق مجلـــة
بيبــول علــى الروايــة بأنهــا لقصــة رائعــة ،مــن خــال
االط ــاع عل ــى الفص ــول المختص ــرة الت ــي تتضمَّ ــن
مشـــاهد مـــن طفولتهـــا وحقائـــق علميـــة ،يمكـــن
القــول :إن روايــة الكيميــاء هــي الراويــة األمتــع علــى
اإلط ــاق ح ــول العي ــش تح ــت ضغ ــوط االكتئ ــاب.
www.mbrf.ae

وبفضــل أســلوبها الواضــح والنشــاط الكوميــدي
والفح ــص الحس ــاس للح ــب واالحتي ــاج والطم ــوح،
م ــن المؤك ــد أن ه ــذه الرواي ــة الباحث ــة ع ــن ال ــروح
بامتيــاز ،تُعــد واحــدة مــن أكثــر المحــاوالت األولــى
الرائع ــة ،فه ــي تحط ــم ،بم ــا في ــه الكفاي ــة ،الص ــورة
النمطيـــة لألقليـــة النموذجيـــة ،وتقـــدم صـــوت
الكاتبـــة وانـــج ليكـــون إلهامـــاً ،وذلـــك مـــن خـــال
تقديـــم رؤيـــة خاليـــة مـــن االنفعـــاالت تتجاذبهـــا
مش ــاعر الي ــأس والس ــخرية والت ــردُّد ،لكنه ــا تك ــون
حقيقي ــة دائمــاً وأبــدًا.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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خيال يبدع واقعًا
الخيال أفق واسع يتجاوز الواقع ويتطلع إلى ما وراء الحاضر ،وال ريب أن عقل اإلنسان
يتسع إلى أبعد من حدود العصر الذي يعيش فيه ،وهذا ما يضفي على هذا المخلوق عنصر
الفضل على غيره من الكائنات؛ إذ ال يكتفي بمجرد البحث عن مقومات حياته وما يبني
جسده المادي من العناصر ،بل هو كائن مفكر بالدرجة األولى ،وهذه الحدود الشاسعة من
الفكر اإلنساني التي تتجاوز واقع اإلنسان أبدع من خاللها في بناء العالم وتطوير الحياة
يوماً بعد آخر ،حتى سيطرت الثورة الصناعية والتكنولوجيا الذكية على كافة عناصر
الحياة ،وما ذلك إال دليل على فضل العقل البشري وآثاره التي تتجاوز الحدود.
لعلنا في هذا الصدد نرى حجم النتاجات األدبية التي كتبت في الخيال العلمي إلنجازات
أضحت واقعاً معيشاً ،وكانت في حقبة من الزمن مجرد خياالت لمبدعين ركنوا إلى السفر
عبر الزمن من خالل مخيالتهم الواسعة ،كتبوا من خاللها عن اختراعات واكتشافات
وسبروا أغوار المستقبل على صفحات بيضاء ،ما لبث أن أخذها العلماء إلى حيِّز الواقع
العملي ،وإذا باإلنسان يبدعها على وفق الخيال ،بل وأعلى من الخيال .فالطيران في
السماء والغوص في أعماق البحار كانت أفكاراً حملها اإلنسان معه ،ولعل
جمال بن حويرب
أفالم الخيال العلمي التي أنتجت في القرن الماضي تعطي المتابع لها
المدير التنفيذي
نماذج عن االتصاالت المرئية التي كانوا يودعونها نصوص سيناريوهاتهم،
ومن خالل متابعتنا لها حالياً نرى أنها مطبقة واقعاً على الهواتف المحمولة ،مع أنها
أنتجت قبل عقود سبقت ثورة الذكاء االصطناعي.
من خالل هذا العدد من ومضات ،نطوف على عالم االستشراف الذي يضع العلماء
من خالله أسس المستقبل ،ويسيحون بأفكارهم في عوالم الغد ،فإن كانت األزمنة األولى
من البشرية ال تشهد حدوث أي شيء خالل عقود من الزمن ،فإن أيامنا هذه تشهد أحداثاً
متسارعة تحتاج إلى عقود.
وللخوض أكثر في عملية قراءة الواقع المعرفي والعلمي الذي يميز هذا الزمن ،يرافقنا
رائد االبتكار والمتحدث البارز في شؤون المستقبل جاي ساميت ،مسلِّطاً الضوء على
ثالثة متغيرات متسارعة تؤثر بشكل أكبر في دولة اإلمارات ،مبيناً أن القيام باألعمال
بشكلها التقليدي قد انتهى.
إضافة إلى ما سبق ،سنكون على موعد مع عدد من الموضوعات المعرفية التي تفتح
آفاق قرائنا من خالل موضوعات علمية صحية وتكنولوجية تبرز الدور الذي يؤديه العلماء
في مكافحة تكيف الفيروسات مع المضادات الحيوية ،وهو الموضوع الذي يشكِّل مصدر
قلق كبير بالنسبة لألطباء .مع التركيز على المشكالت البيئية التي يتعرض لها القطب
الشمالي من كوكبنا ،لنكون على معرفة بالخطر والتحديات التي تواجه البشرية في صحتها
كأفراد ،وفي مناخها كعالم يحتضن أبناءه بكل محبة ،ويحتاج منهم نظرة واعية تجاه
حمايته من األخطار المحدقة به وبهم جميعاً.
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هديـة اإلمــارات ألبناء العرب
أطلق صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،مشروع تحدي األمية الذي
يستهدف محو أمية

30

مليــون

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

زوروا موقعنــــا لمعرفــة المزيــــد:

https://mbrf.ae/literacychallenge/
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