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الحيـــاة عبـــر ودروس ،تملـــي علـــى النـــاس مـــن
كتبهــا التــي سُ ــطِّ رت بمــداد التواصــل اإلنســاني الــذي
ـف يأخــذ منهــا الحكمــاء للحاضــر
أفــرز أحداثـاً ومواقـ َ
مــا يعينهــم علــى بنــاء صــرح المســتقبل وإعــاء شــأن
األوط ــان .ثم ــة أش ــخاص عاش ــوا الحي ــاة ودرس ــوها
وخبـــروا ســـطورها واســـتنبطوا ممـــا وراء الســـطور
مــن خبايــا الحيــاة مــا جعلهــم قــادة األمــم واســتحقوا
أن يقف ــوا معلمي ــن لألجي ــال القادم ــة م ــن وح ــي م ــا
أفاض ــت عليه ــم الحي ــاة م ــن دروس ــها.
مـــن الســـهل قـــراءة الكتـــب ،ومـــن اليســـير
أن يطالـــع اإلنســـان التاريـــخ بمـــا خلَّفـــه األولـــون
لآلخري ــن م ــن حكاي ــات س ــردوا فيه ــا أخب ــار الن ــاس
وأيامه ــم ،وقص ــوا عليه ــم م ــن أح ــداث الحي ــاة؛ أم ــا
أن تك ــون الحي ــاة ه ــي المعل ــم ،فه ــذا م ــا ال يضطل ــع
بـــه إال أفـــذاذ الرجـــال ،كصاحـــب الســـمو الشـــيخ
محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم ،نائ ــب رئي ــس الدول ــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،فهــو
ينص ــت إل ــى م ــا تملي ــه الحي ــاة م ــن ِعبَرِ ه ــا ،وتفي ــض
ب ــه أحداثه ــا م ــن دروس.
إن األس ــماع واألبص ــار وس ــائل تقليدي ــة الكتس ــاب

علمتنــي الحيــاة أهميــة الكلمــة ..شــرف الرجــل فــي كلمتــه ..ديــن اإلنســان
ف ــي كلم ــة ..بداي ــة الخل ــق كان ــت بكلم ــة ..أب ــواب الس ــماء تفت ــح بكلم ــات
أقفـــال القلـــوب تكســـر بكلمـــات ..العقـــول ترقـــى بالكلمـــة الجميلـــة..
النفـــوس والهمـــم تشـــحذ بكلمـــة صادقـــة ..كلماتنـــا تمثـــل أخالقنـــا
وقيمنـــا ومروءتنـــا ..كلماتنـــا تمثـــل أوطاننـــا ..لنشـــرف أوطاننـــا
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سلسلة «علمتني الحياة» على حساب سموه في تويتر

العلـــوم والمعـــارف ،يتشـــارك فيهـــا عامـــة النـــاس
وخاصتهـــم ،أمـــا صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن
راشـــد آل مكتـــوم فإنـــه مـــن النخبـــة الذيـــن يتمتعـــون
ببصيـــرة ثاقبـــة ،فهـــو يـــرى مـــن خاللهـــا مـــا ال يـــراه
الكثي ــرون ،ويرك ــز عل ــى دروس ــها الت ــي ق ــد ال يعيره ــا
اآلخـــرون أيَّ اهتمـــام بوهمهـــم أنهـــا أحـــداث عابـــرة
متكـــررة ال يؤبـــه لشـــأنها.
إن الحي ــاة جامع ــة ال يتخ ــرج فيه ــا إال كب ــار الق ــادة،
مـــن أمثـــال ســـموه ،الذيـــن عرفـــوا كيـــف يدرســـون
ويطالعـــون ويســـتنبطون بفكـــر ثاقـــب وإرادة وثابـــة
الكتســـاب المزيـــد واالســـتزادة مـــن كل مـــا يفيـــد،
واســـتطاعوا برؤيتهـــم الثاقبـــة وبصيرتهـــم النافـــذة
أن ينهل ــوا منه ــا م ــا يش ــيدون ب ــه البني ــان ويعل ــون ب ــه
الرايـــة .ومـــا الصـــرح اإلماراتـــي الشـــامخ إال مثـــال
عل ــى ه ــذه الرؤي ــة والبصي ــرة الت ــي أخ ــذت م ــن الحي ــاة
دروســـها وحفظـــت منهـــا ِعبَرَهـــا وأســـرارها.
ولعـــل سلســـلة «#علمتني_الحيـــاة» التـــي ينثرهـــا
صاح ــب الس ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم،
عل ــى الن ــاس بي ــن الفين ــة واألخ ــرى جدي ــرة ب ــأن يعك ــف
عليهـــا الباحثـــون والخبـــراء ،وتُســـلَّط عليهـــا أضـــواء
البحــث واالســتنباط؛ فمــا مــن عبــارة يقولهــا ســموه فــي
هــذه السلســلة إال وتــرى فيهــا مــن مخــزون الــدالالت مــا
يجعله ــا بح ــق منه ــج إدارة وقي ــادة وبن ــاء.
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يق ــول س ــموه ف ــي إح ــدى ه ــذه التغري ــدات« :علمتن ــي
الحيـــاة أن الحيـــاة ال تتوقـــف؛ تنتهـــي مرحلـــة لتبـــدأ
أخ ــرى ،وينقض ــي أم ــر ليأت ــي آخ ــر؛ كم ــا يتعاق ــب اللي ــل
والنهـــار تتعاقـــب األحـــداث ،وتتجـــدد الحيـــاة ،ويعـــود
اإلنســان دائمـاً لحركتــه التــي أرادهــا اهلل؛ ال ييــأس ،وال
يفت ــر ،ب ــل ينطل ــق ف ــي إص ــرار دائ ــم لصناع ــة الحي ــاة».
تل ــك الحي ــاة الت ــي تعلَّ ــم منه ــا س ــموه كلَّ ه ــذه األس ــرار،
والتـــي أســـهمت فـــي ارتقـــاء ســـموه قائمـــة القـــادة
المعدوديــن الذيــن ينجــزون مــا وعــدوا بــه؛ فهــم يقولــون
م ــا يفعل ــون ،ويفعل ــون م ــا يقول ــون.
إنَّ كلمــات ســموه فــي فضــل «الكلمــة» تلخــص عصــارة
نظــرة قائــد شــجاع ومقــدام نحــو اإلنســانية والقيــادة؛ إذ
ل ــم تك ــن دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة لترق ــى ف ــي
س ــلم االزده ــار إال به ــذا الفك ــر المس ــتنير ال ــذي يق ــدِّ ر
الكلمــة التــي انبثقــت عنهــا الحيــاة ،وتســتمر مــن خاللهــا
الحي ــاة عب ــر المعرف ــة الت ــي يب ــدأ تحصيله ــا بـ«الكلم ــة».
ش ــرف الكلم ــة انعك ــس عل ــى رج ــال دولتن ــا األف ــذاذ،
الذيــن ســطَّ روا مجــد اإلمــارات بوحــدة «الكلمــة» .شــرف
الكلمــة أرخــى ببركتــه علــى أبنــاء الدولــة الذيــن جمعتهــم
«الكلمـــة» .تلـــك الكلمـــة التـــي لمَّ ـــت شـــتات الكلمـــات
لتكـــوِّن منهـــا كلمـــة واحـــدة هـــي «اإلمـــارات» ســـتظل
فـــي ســـجل التاريـــخ حديـــث القاصـــي والدانـــي وفخـــر
األجي ــال القادم ــة.
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اختتمـــت أخيـــراً ورشـــة الكتابـــة لليافعيـــن
التابعـــة لبرنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة ،والتـــي
نظَّ متهـــا مؤسَّ ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم
للمعرفـــة ،وقـــد اســـتمرت خمســـة أشـــهر بطريقـــة
التدريـــب ع ــن بُع ــد .وق ــد انتســـب للورش ــة تس ــعة
كتّـــاب واعديـــن أشـــرفت علـــى تدريبهـــم الكاتبـــة
والمدرب ــة د .وف ــاء ثاب ــت المزغن ــي ،حي ــث عق ــدت
لق ــاءات الورش ــة طيل ــة األش ــهر الماضي ــة بطريق ــة
افتراضيــة انعكســت بشــكل إيجابــي علــى مخرجاتهــا
م ــن حي ــث التفاع ــل والنق ــاش الحي ــوي ال ــذي كش ــف
ع ــن وع ـ ٍـي وتفـ ـو ٍُّق ل ــدى جي ــل جدي ــد م ــن الك ّت ــاب
الطامحيـــن إلـــى كتابـــة مختلفـــة تســـتهدف جيـــل
جمـــال بـــن حويـــرب :التـــدرب فـــي
برنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة
يفت ــح آفاق ــً جي ــدة للك ّت ــاب ك ــي
يحققـــوا أحالمهـــم
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القـــرّاء اليافعيـــن.
وكانـــت مؤسَّ ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل
مكت ــوم للمعرف ــة ق ــد أطلق ــت العدي ــد م ــن ال ــورش
بآليـــة التدريـــب عـــن بُعـــد عمـــاً بشـــعار حملـــة:
#اســـتثمر_وقتك_بالمعرفة ،التـــي هدفـــت
إل ــى تحفي ــز مس ــارات إنت ــاج ونش ــر المعرف ــة ع ــن
بُع ــد ،وتش ــجيع الجمه ــور عل ــى اس ــتثمار ج ــزء م ــن
أوقاتهــم فــي المنــزل باكتســاب المعرفــة مــن خــال
قنـــوات المؤسَّ ســـة الرقميـــة.
وقــد صــرح ســعادة جمــال بــن حويــرب ،المديــر
التنفي ــذي لمؤسس ــة محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم
للمعرفـــة خـــال حـــوار مـــع المتدربيـــن ،قائـــاً  :إن
العم ــل عل ــى تقوي ــة جان ــب الكتاب ــة لليافعي ــن يعن ــي
أن هــذه الفئــة مــن القــراء لــن تكــون خــارج االهتمــام
طالمـــا أنَّ هنـــاك مـــن يقـــوم بواجبـــه نحـــو قـــراء
يبحث ــون ع ــن كتاب ــة تش ــبههم وتغ ــذي عالمه ــم بم ــا
هــو ممتــع ومفيــد .وأضــاف بــن حويــرب أن برنامــج
دبــي الدولــي للكتابــة يفتــح آفاقـاً جيــدة للك ّتــاب كــي

يحقق ــوا أحالمه ــم لي ــس ف ــي الش ــهرة فحس ــب ،ب ــل
فـــي تحقيـــق الـــذات مـــن خـــال مشـــاركتهم لبنـــاء
ثقافـــة معاصـــرة يتعانـــق فيهـــا الماضـــي بعذوبتـــه
والحاض ــر بجمال ــه والمس ــتقبل بطموحات ــه.
وتمنـــى ســـعادة المديـــر التنفيـــذي لمنتســـبي
الورشـــة النجـــاح فـــي حياتهـــم اإلبداعيـــة بعدمـــا
وضعتهـــم مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم
للمعرفــة علــى بدايــة الطريــق ،مؤكــداً أن المؤسســة
ال علـــى تعزيـــز حضورهـــم فـــي
ســـتعمل مســـتقب ً
المحافـــل المعرفيـــة داخـــل اإلمـــارات وخارجهـــا،
وتعتـــز بهـــم كونهـــم يمثلـــون نخبـــة مـــن الشـــباب
المؤهلي ــن لرس ــم خط ــوط المس ــتقبل انطالقــاً م ــن
اإلمـــارات نحـــو العالـــم األرحـــب.
كم ــا صرّح ــت د .وف ــاء ثاب ــت المزغن ــي -وه ــي
المدرّبـــة التـــي اعتمدتهـــا المؤسســـة منـــذ 2015
لإلش ــراف عل ــى العدي ــد م ــن ال ــورش الت ــي نظمته ــا
فـــي مجـــال التّدريـــب علـــى الكتابـــة اإلبداعيّـــة
الموجّ هــة لفئتــيْ األطفــال واليافعيــن داخــل اإلمــارات
وخارجه ــا  -أنّ م ــن أه ــداف الورش ــة األخي ــرة الت ــي
صص ــت للكتاب ــة لليافعي ــن :المس ــاهمة ف ــي إث ــراء
خُ ّ
السّ ـــاحة األدبيّـــة العربيّـــة بمجموعـــة ذات تكويـــن
ـال مــن الك ّتــاب المتخصصيــن فــي أدب اليافعيــن،
عـ ٍ
ال س ــيما وأن المكتب ــة العربي ــة تفتق ــر إل ــى تج ــارب
بالحج ــم المطل ــوب ف ــي ه ــذا المج ــال.
وأضاف ــت الدكت ــورة وف ــاء المزغن ــي أنّ ال ــورش
أتاح ــت فرص ــة لتب ــادل تج ــارب مختل ــف المتدربي ــن
والخب ــرة بخص ــوص الحل ــول المناس ــبة للتعام ــل م ــع
الصعوبـــات التـــي يمكـــن أن تواجـــه ك ّل مبـــدع فـــي
ّ
حق ــل الكتاب ــة القصصي ــة الموجه ــة إل ــى اليافعي ــن.
وقـــد مكنـــت المرافقـــة المســـتمرّة عبـــر البريـــد
اإللكترونـــي ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي حـــ ّل
المشـــاكل الطارئـــة واإلجابـــة عـــن االستفســـارات
www.mbrf.ae

وف ــاء المزغن ــي :الورش ــة أس ــهمت
الســـاحة اإلبداعيـــة
فـــي إثـــراء
ّ
ـال م ــن
بمجموع ــة ذات تكوي ــن ع ـ ٍ
المتخصصي ــن ف ــي أدب اليافعي ــن

فـــي عـــدد مـــن المواضيـــع المتعلّقـــة بالورشـــات،
وبالقصـــص الّتـــي ينجزهـــا المتدرّبـــون.
وع َّبــرت د .وفــاء المزغنــي عــن ســعادتها لخــوض
ه ــذه التجرب ــة الجدي ــدة ف ــي التدري ــب ع ــن بُع ــد م ــع
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة،
واألم ــل يحدوه ــا أن تتح ــول مخرج ــات الورش ــة إل ــى
ال ومضمونـــاً تكـــون
كتـــب ذات جـــودة عاليـــة شـــك ً
منص ــة للترغي ــب ف ــي الق ــراءة ل ــدى فئ ــة اليافعي ــن،
ّ
وتعيـــد للكتـــاب قيمتـــه ودوره التربـــوي والثقافـــي
والجمال ــيّ ف ــي ثقافتن ــا العربي ــة.
وبدورهـــم شـــكر منتســـبو الورشـــة مؤسَّ ســـة
محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة لم ــا قدمت ــه
لهـــم مـــن رعايـــة وعنايـــة أســـهمت فـــي بلـــورة
أفكاره ــم ،ليضع ــوا نتاجه ــم أم ــام الق ــراء اليافعي ــن
الع ــرب ،وأك ــدوا أن الورش ــة أعطته ــم فرص ــة كبي ــرة
لخــوض تجربــة جديــدة فــي الحيــاة اإلبداعيــة والتــي
يأملـــون أن تكـــون مثمـــرة.
يُ ْذ َك ــر أنَّ برنام ــج دب ــي الدول ــي للكتاب ــة يس ــعى
مـــن خـــال فعالياتـــه وأنشـــطته المختلفـــة ،إلـــى
دعـــم وتمكيـــن المواهـــب الشـــابة مِ مَّـــن يمتلكـــون
موهب ــة الكتاب ــة ف ــي ش ــتى مج ــاالت المعرف ــة م ــن
العل ــوم والبح ــوث إل ــى األدب والرواي ــة والش ــعر ،كم ــا
يهــدف إلــى رعايــة المواهــب بشــكل علمــي مــدروس،
وتعزي ــز قيم ــة الكتاب ــة العربي ــة واالرتق ــاء به ــا إل ــى
مصـــاف العالميـــة.
ّ
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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معجزة هندسية على مساحة  30ألف متر مربع

متحف المستقبل
نظرة على العالم من نافذة الغد
ومضات  -إعداد :حسين درويش
ً
ً
يع ــد متح ــف المس ــتقبل ف ــي دب ــي م ــن أكث ــر المبان ــي تط ــورا ف ــي العال ــم ،ب ــدءا م ــن
تصميم ــه الفري ــد وطابع ــه المختل ــف والمتجس ــد بروع ــة الخط ــوط العربي ــة المنقوش ــة
علي ــه ،وص ــو ًال إل ــى اس ــتخدم تقني ــة الطباع ــة ثالثي ــة األبع ــاد ف ــي عملي ــات اإلنش ــاء،
ف ــإن كن ــت ترغ ــب بإلق ــاء نظ ــرة عل ــى المس ــتقبل المش ــرق لدب ــي ،فعلي ــك بزي ــارة متح ــف
المس ــتقبل ال ــذي م ــن المق ــرر أن يت ــم افتتاح ــه الع ــام المقب ــل .حي ــث تش ــهد دب ــي تط ــور ًا
مســتمر ًا فــي مجــال العلــم والتكنولوجيــا ،وذلــك بفضــل جهــود الحكومــة المســتمرة التــي
ته ــدف إل ــى جع ــل دب ــي مدين ــة ذكي ــة ف ــي الس ــنوات القادم ــة ،م ــع حفاظه ــا عل ــى هويته ــا
الثقافي ــة وتاريخه ــا المشـ ـ ّرف من ــذ نش ــأتها إل ــى اآلن.
10
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يتميز المتحف بتصميمه البيضاوي الفريد الذي
يحاكي أهدافه الرامية إلى استضافة أحدث التطورات في
مجال التكنولوجيا والتصاميم المعمارية ،وبتكلفة إنشاء
بلغت  500مليون درهم إماراتي ،كما ستتغير المعروضات
داخله كل  6أشهر ،ليبقى بذلك متماشياً مع التغيرات
التكنولوجية العالمية ،وسينظم متحف المستقبل مجموعة
من الدورات وورش العمل لمناقشة األبحاث واإلبداعات
العلمية والتقنية واتجاهاتها وتطبيقاتها المستقبلية
والعملية.
عالو ًة على القيمة السياحية والثقافية التي يقدمها
هذا المتحف الجديد في دبي ،فإنه أيضاً سيكون محطة
www.mbrf.ae

أول متحـــف فـــي الشـــرق األوســـط
يحصـــل علـــى االعتمـــاد البالتينـــي
للريـــادة فـــي تصميـــم أنظمـــة
الطاقـــة وحمايـــة البيئـــة

رئيسة الستضافة المؤتمرات التقنية والعلمية الدولية.
هذا ويركز المتحف على مستقبل قطاع الروبوتات
والذكاء االصطناعي وتأثيرها في حياة اإلنسان ،كما
ويوفّر المتحف لروّاده تجربة تفاعلية فريدة من نوعها
تمكّنهم من إلقاء نظرة ثاقبة على مستقبل هذا القطاع.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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عالمة فارقة

كما يعد المتحف معجزة هندسية على مساحة 30
ألف متر مربع وبارتفاع  77متراً ويتألف من سبعة طوابق
ويتميز بعدم وجود أعمدة داخله ،مما يجعل من تصميمه
الهندسي عالم ًة فارق ًة في مجال الهندسة العمرانية .كما
يرتبط المتحف بجسرين ،يمتد األول إلى جميرا أبراج
اإلمارات بطول  69متراً ،والثاني يربطه بمحطة مترو
أبراج اإلمارات بطول  212متراً.
وتتم تغذية المتحف بـأربعة آالف ميجاوات من
الكهرباء التي تم إنتاجها عبر الطاقة الشمسية ،من خالل
محطة خاصة متصلة بالمتحف تم بناؤها بالتعاون مع
هيئة كهرباء ومياه دبي ،مما سيجعل المتحف عند اكتماله
أول متحف في الشرق األوسط يحصل على االعتماد
البالتيني للريادة في تصميم أنظمة الطاقة وحماية البيئة
"لييد" ،وهو أعلى تصنيف للمباني الخضراء في العالم.
إضاءة

يوفـر متحـف المسـتقبل فـي دبـي بيئـة علميـة مجهـزة بأفضـل
حلـول
ٍ
الوسـائل واألدوات لتحفيـز األشـخاص علـى االبتـكار وإيجـاد
للتحديـات التـي قـد تواجـه المـدن الذكيـة المسـتقبلية ،إذ يضـم متحـف
مختبـرات لالبتـكار فـي العديـد مـن المجـاالت ،بمـا
ٍ
اإلمـارات الجديـد
فـي ذلـك الصحـة والتعليـم والمـدن الذكيـة والطاقة والنقـل ،إضافة إلى
مختبـرات خاصـة الختبـار األفـكار.
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يعـــد متحـــف المســـتقبل أيقونـــة
ُّ
عمرانيـــة ال مثيـــل لهـــا حـــول
العالـــم ،وحصـــد جائـــزة «تيـــكال»
العالميـــة للبنـــاء

وتحتضــن الحديقــة المحيطة بمتحف المســتقبل
 80نوع ـاً وفصيلــة مــن النباتــات ،مــزودة بنظــام ري
ذكــي وآلــي علــى أحــدث مســتوى.
اقتباسات ملهمة

تتكون واجهة المتحف من  1024قطعة فنية مصنعة
بالكامل عن طريق الروبوتات ومنفذة بشكل فريد من
نوعه ،حيث تم إنتاج ألواح الواجهة باستخدام أذرع آلية
مؤتمتة في سابقة هي األولى في المنطقة .ويتألف كل
لوح من  4طبقات ،وهناك  16خطوة عملية لكي يتم
إنتاج لوح واحد .ويتم تركيب وتثبيت كل لوح على حدة،
حيث استمرت فترة تركيب الواجهة الخارجية أكثر
من  18شهراً .وتبلغ مساحة الواجهة اإلجمالية 17,600
متر مربع .وتتزين واجهة متحف المستقبل الممتدة على
مساحة  17ألف متر مربع والمضاءة بـ  14ألف متر من
خطوط اإلضاءة باقتباسات ملهمة لصاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،بالخط العربي.

خطوط وظالل

وقد صمم الخط العربي الفنان اإلماراتي مطر بن
الحج .ومن مقوالت سموه المحفورة على جدار المتحف
الخارجي« :لن تعيش مئات السنين ،ولكن يمكن أن
تبدع شيئاً يستمر مئات السنين» و«المستقبل سيكون
لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه ..المستقبل ال
يُنتظر ..المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم».
كما يع ُّد متحف المستقبل أيقونة عمرانية ال مثيل
لها حول العالم ،وحصد جائزة «تيكال» العالمية للبناء
باعتباره نموذجاً عمرانياً فريداً من نوعه ،حيث ال
يوجد أي مبنى في العالم تم تشييده بنا ًء على تقنيات
مشابهة واعتمد على تقنيات خاصة ميزته عن سائر
المباني .وذكرت «أتوديسك لبرمجيات التصميم» أن
متحف المستقبل هو أحد أكثر المباني إبداعاً في
العالم ..وقد صمم المبنى المهندس شون كيال ليقدم
للزوار تجربة تفاعلية هي األولى من نوعها.
منحنيات متينة

من مقوالت محمد بن راشد المحفورة
على جدار المتحف الخارجي

●«لــن تعيــش مئــات الســنين ،ولكــن يمكــن أن تبــدع
شــيئ ًا يســتمر مئــات الســنين»
●«المس ــتقبل س ــيكون لم ــن يس ــتطيع تخيل ــه
وتصميم ــه وتنفي ــذه»
●«المس ــتقبل ال يُنتظ ــر ..المس ــتقبل يمك ــن
تصميم ــه وبن ــاؤه الي ــوم»
انسياب الجمال

ويحاكي المتحف في انسيابيته فنون الخط
ويعد التصميم المعماري والهندسي لمتحف
المستقبل إعجازاً هندسياً ،حيث يبدو بعد اكتمال العربي وبريق المعدن السائل ،وهو من أشهر
واجهته الخارجية كأنه يطفو بدون أسس أو دعامات التصاميم العمرانية الحديثة في العالم وأكثرها
أو أعمدة ،وذلك بفضل استخدام أحدث التقنيات التي تميزاً من الناحية المعمارية والعناصر الفريدة
عززت لقبه كأكثر المباني انسيابية على مستوى العالم .لشكل واجهته الخارجية المصممة بأسلوب هندسي
وقد استخدمت في تصميم شكله الخارجي األيقوني خاص يوظف أحدث التقنيات المتقدمة في عمليات
الحسابات الهندسية متناهية الدقة من خالل برمجيات التصميم واإلنشاء ،وتم تطوير البنية الهندسية
متقدمة على حواسب عمالقة بمعالجات فائقة السرعة للمتحف بالتعاون بين «بي أيه إم إنترناشيونال»
الحتساب أفضل صيغ المنحنيات وأكثرها متانة المقاول الرئيس و«بورو هابولد لالستشارات
واستجابة في تصميم أساساته وهيكله المعدني الصلب الهندسية» الجهة المصممة للهيكل الهندسي.
وواجهته الخارجية الفريدة من نوعها.
كما يوفر المتحف بنية تحتية متكاملة لتزويد المركبات
الكهربائية بالطاقة النظيفة .ويولّد
المبنى طاقته المتجددة من أشعة
الشمس عبر محطة مستقلة
إضاءة
خاصة بالمتحف لتجميع الطاقة
يقع متحف المستقبل في موقع متميز في قلب مدينة دبي،
الشمسية ،ويمكن التحكم بأنظمة
ال عيناً على المستقبل وفرصة
شامخاً بجمال تصميمه الفريد مشك ً
اإلضاءة بشكل كامل يضفي لمسة
للمجتمع اإلنساني ،ضمن منطقة «حي دبي للمستقبل» التي تضم
جمالية على تصميم الخط العربي
أبراج اإلمارات ومنطقة  2071التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل ومركز
ويعزز روعة التصميم الخارجي من
دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي ،في منطقة هي
مختلف الجهات.
األكبر إقليمياً الستشراف وتصميم وصناعة اقتصاد المستقبل.
www.mbrf.ae
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في األعلى:

جمال بن حويرب
وهاني تركي ونجوى
جريس في جلسة
مستقبل القراءة في
الوطن العربي 2016

من أهم ما نادت به األمم المتحدة في إعالنات حقوق اإلنسان
والمرتكز الرئيس للتنمية

التعليم

المحور األبرز في قمم المعرفة
ومضات  -إعداد :محمد سعيد القصيباتي
يب ــرز التعلي ــم وتحديات ــه عل ــى أجن ــدة قم ــة المعرف ــة ف ــي كل دورة م ــن دوراته ــا ،وال غراب ــة ف ــي ذل ــك أب ــداً،
فالتعلي ــم ه ــو المعرف ــة ،والقم ــة أسس ــت عل ــى إب ــراز المعرف ــة ونش ــرها وتعميمه ــا ،وم ــا التعلي ــم إال واح ــد م ــن
أه ــم م ــا ن ــادت ب ــه األم ــم المتح ــدة ف ــي إعالن ــات حق ــوق اإلنس ــان ،وه ــو المرتك ــز الرئي ــس ال ــذي ُتبن ــى علي ــه
النهضــة والحضــارة والتطــور .لقــد كان التعليــم ذا نصيــب أوفــر فــي كافــة قمــم المعرفــة المنعقــدة فــي دبــي دون
اســتثناء ،فهــو الحاضــر بقــوة علــى منصــات القمــة وعلــى أجنــدة برامجهــا .وقــد كانــت قمــم المعرفــة فــي كافــة
دوراته ــا الس ــابقة رائ ــدة ف ــي اس ــتضافة أه ــم المتحدثي ــن الذي ــن أث ــروا القم ــة بتجاربه ــم وتوصياته ــم ف ــي كاف ــة
مناحــي التعليــم ،وال ســيما فــي التوجــه نحــو الفئــات األقــل حظ ـ ًا والتــي حرمــت مــن التعليــم بســبب الظــروف
االجتماعي ــة أو السياس ــية ،وخاص ــة ف ــي الب ــاد الت ــي تعان ــي الح ــروب والنزاع ــات.
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على اليمين:

جانب من جلسة
االبتكار في التعليم
من قمة المعرفة
2015

إلى العام  ،2021ومحورها األساسي االرتقاء بالتعليم
ومخرجاته ،كما أنه تم تخصيص العام  2015عاماً
لالبتكار في التعليم ،وأن هذه الخطط من شأنها وضع
ورسم مستقبل مشرق لإلمارات عن طريق االرتقاء
بالعملية والمنظومة التعليمية كاملةً.

ففي قمة المعرفة  ،2015جاءت جلسة «االبتكار
في التعليم ..نظرة مستقبلية» مبنية على مقولة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل« :إن الحفاظ على الريادة وإدامة النمو واالزدهار
يتطلبان االنتقال إلى عصر اقتصاد المعرفة ،في
أقرب وقت ممكن» ،وإن ذلك يتطلب أن نعرف معنى عصف ذهني
االبتكار في التعليم ،ودوره في تكوين أجيال مبتكِ رة.
مــن األفــكار الخالقــة التــي عرضــت فــي قمــة
المعرفــة ،وفــي معــرض حديــث الوزيــر الحمــادي
عــن مواجهــة التحديــات التــي تقــف أمــام التعليــم،
مستقبل التعليم في اإلمارات
وفي بيان واضح حول عالقة االبتكار بالتعليم ،جلســات العصــف الذهنــي التــي عقدتهــا وزارة
أوضح معالي حسين الحمادي أن االبتكار في التعليم التربيــة والتعليــم كثيــراً ،والتــي شــارك بهــا مســؤولو
هو وضع حلول جديدة وطرحها لمشكالت قائمة ،أو التعليــم العالــي والعــام والصناعي ،للبحث عن حلول
لوجود احتياجات تعليمية جديدة تُناسب احتياجات وأفــكار جديــدة لمواجهــة هــذه المشــكالت القائمــة،
سوق العمل ،وأن دولة اإلمارات تتميز بوجود قادة لهم وقــد أفــرزت هــذه الجلســات حلــوالً ابتكاريــة عــدة،
نظرة ثاقبة للغد؛ حيث وضعوا رؤية واضحة للوصول لمعالجــة ذلــك ،خاصـ ًة أن الدولــة حال ّيـاً تتحــول مــن
اقتصــاد النفــط إلــى اقتصــاد يعتمــد علــى المعرفــة
كأحــد مقوماتــه .كمــا أن الــوزارة تعمــل مســوحات
اهتمـــت اإلمـــارات باالرتقـــاء
دائمــة لســوق العمــل اإلماراتــي ،إلبــداء مالحظاتهــا
وجعل ــه
بمعايي ــر التعلي ــم فيه ــا
ْ
وتوجيههــا للمســؤولين عــن التعليــم العــام والعالــي
العالميـــة
مواكبـــً للمعاييـــر
والحكومــي ،لألخــذ بهــا ومعرفــة أنســب الحلــول
لمواجهــة المشــكالت المرصــودة.

www.mbrf.ae
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على اليسار:

المشاركون في جلسة
التعليم ..جامعات
المستقبل والثورة
الصناعية الرابعة
2017

وفرنسا وكوريا الجنوبية ،وتم التأكد من أن الطلبة
نظام جديد
وقد أشار الحمادي إلى المالحظات التي عملوا اإلماراتيين يحصلون على نفس المقومات التعليمية
على متابعتها ودراستها ،والتي أفرزت عدم مالءمة التي اعتمدتها تلك البلدان ،وربما أفضل منها.
تقسيم الثانوية العامة لمنهجين علمي وأدبي ،وأن ذلك
ال يتناسب مع توجُّ ه الحكومة نحو االقتصاد المعرفي مراحل تنفيذ
وتعزيزه ،وأننا بالوزارة بدأنا إدخال بعض المناهج
وفيما يتعلق بمرحلة التنفيذ ،أضاءت جلسة القمة
العلمية والرياضيات قبل هذه المرحلة؛ بحيث يمكن إلى أنه عند تطبيق تجارِ ب تعليمية جديدة يجب أال
تأهيل الطلبة وتجهيزهم جيداً للمرحلة الجامعية.
يتم تعميق مباشر على مرحلة واحدة ،بل يجب اعتماد
المرحلية في تنفيذ تلك الخطط واألهداف لضمان
تحقيقها بنجاح ،ثم يتم التوسع فيها تدريج ّياً لضمان
معايير التعليم
اهتمت اإلمارات باالرتقاء بمعايير التعليم فيها شمولية التطبيق على نحو جيد ومفيد لجميع عناصر
وجعْله مواكباً للمعايير العالمية؛ حيث يكون الطالب العملية التعليمية.
ال لمواصلة دراسته دون صعوبة في الجامعات
مؤه ً
العالمية ،بفضل هذه المعايير المشتركة ،وفي سبيل دعم األشقاء
ذلك تم تعرُّف معايير كثير من البلدان ،مثل أمريكا
ولم يغب األشقاء ،كما هي عادة اإلمارات
ومسؤوليها ،عن هذه الجلسة ،حيث أشاء معالي
الحمادي إلى مد اإلمارات يد المساعدة لكل األشقاء
عنـــد تطبيـــق تجـــارِب تعليميـــة
ممن يرغبون باالستفادة من التجربة اإلماراتية في
جديـــدة يجـــب أال يتـــم تعميـــق
مجال التعليم ،ومن النتائج اإليجابية لها ،خاص ًة أنه
مباشـــر علـــى مرحلـــة واحـــدة
من المهم وجود منهج موحد للعالم العربي ،لالستفادة
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من النتائج المشتركة ،وأن ذلك سيكون منصة للتواصل
بين الدول العربية ،بما يعود بالنفع على الجميع.

على اليمين:

هوجو هوالندرز
متحدثاً في القمة

صعوبات بيروقراطية

وفي مداخلته ضمن هذه الجلسة ،ذكر معالي
إلياس بوصعب أنه من الضروري جداً إزالة العوائق
راق
البيروقراطية في سبيل الوصول إلى تعليم ٍ
ومتطور ،حيث أشار إلى أنه عمل منذ توليه منصب
الوزارة على تنفيذ بعض البرامج الجديدة ،مثل «المنهج
التفاعلي» الذي يُعتمد عليه في كسر الحواجز بين
الطلبة والمعلمين ،عن طريق تعزيز التفاعل بينهم،
بعيداً عن طرق التصحيح والتقويم المتبعة حال ّياً،
والتي تهدر وقتاً كبيراً ،وال تعطي النتائج المرجوَّة .كما
تماس مباشر
ٍّ
أن هذا المنهج الجديد يجعل الطلبة في
بما يقدَّ م لهم من معلومات أثناء الحصة التعليمية؛ ما
يجعل المعلمين على دراية بمستويات الطاب لديهم
على نحو مباشر ،ويستطيعون بذلك توجيههم ،والعمل
على تطوير نواقصهم ،وتعزيز ما يتميزون به.
اإلبداع أساس التطوير

كما أفاد بو صعب بأن اإلبداع هو أساس تطوير
أي عملية تعليمية؛ ولذلك يجب تعليم الطالب وحثهم
على إبراز قدراتهم ،واستغاللها ،وهذا لن يتأتى بغير
تعزيز البرامج التفاعلية في التعليم ،كما أن هناك
خطة نعمل عليها باستغالل قدرات وإمكانات المدارس
المتميزة التي تمتلك كثيراً منها ،لمساعدة المدارس
األخرى التي ال تمتلك تلك المقومات ،للنهوض بها
وتحويلها نحو األفضل ،خاص ًة فيما يتعلق باإلمكانات
التكنولوجية الحديثة.
عوائق االبتكار

تجربة براون

والحديث عن التعليم ال يمكن أن يكون غائباً عن
رئيس الوزراء البريطاني األسبق جوردون براون ،فهو
رائد المطالبين بتعليم الفتيات والمحرومين من هذا
الحق .وبما أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
للمعرفة عالمية التوجه ،كان ال بد من استضافة
رئيس وزراء المملكة المتحدة األسبق للحديث عن
تجربته المهمة في هذا المجال .حيث أشاد بالتجربة
اإلماراتية في القضاء على األمية خالل فترة زمنية
وجيزة ،وتحقيق نسبة تعليم بلغت اآلن ما يقرب من
 %82في هذه البالد .كما أوضح أن دولة اإلمارات
باتت مركزاً للتعليم وعاصمة لالبتكار في العالم.

الدكتــور لحســن الــداودي حــذر مــن االســتهالك الثروة البشرية

غي ــر المب ــرر للوس ــائل التكنولوجي ــة الحديث ــة الت ــي
تبعدنـــا شـــيئاً فشـــيئاً عـــن تلقـــي العلـــوم بطريقـــة
صحيحـــة ،وأن ازدواج الشـــخصية عنـــد الشـــباب
العرب ــي ق ــد يك ــون عائقـ ـاً أم ــام اس ــتيعاب العل ــوم
الجدي ــدة واالبت ــكار فيه ــا.
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وأوضح براون أن الثروة الحقيقية لمستقبل
هذه البالد في قدرات األفراد باعتبارهم ثروة
بشرية تخدم عملية التنمية ،وهو ما تحاول اإلمارات
عمله بالفعل عن طريق االستفادة من هذه الثروة
البشرية وتوظيفها على أكمل وجه واالستثمار في
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تقاريـر

مواهب وقدرات وطاقات الشباب
اإلبداعية والخالقة ،وال سيما في
مجال التعليم .وأنه ال بد من االستفادة من بعض
خبرات وتجارِ ب الدول األخرى حول العالم في
مضمار التعليم وإصالح قطاع التعليم وتحفيز روح
اإلبداع واالبتكار لدى جيل الشباب؛ فمن شأن هذا مؤشر التعليم
أن يُعلي من مكانة دولة اإلمارات ويعزز نجاحها
المتأمل في جلسات قمة المعرفة يجد فيها زخماً
ويرسخ ريادتها كمركز لالبتكار وعاصمة عالمية ال يوصف من األفكار والنتائج ،وقد كان للتعليم نصيب
للمعرفة تتبوأ الصدارة في العالم.
أوفى من هذه الجلسات ،فقد أوضحت جلسة « مؤشرات
التعليم في المنطقة العربية» أن الدراسات الدولية
حول مؤشرات التعليم تركز على التحصيل العلمي
في مواد الرياضيات والعلوم؛ لكونها من المواد التي
التجربة األسترالية
تُعوِّل عليها المجتمعات للنهوض بكثير من مخططاتها
المستقبلية ،كما اهتمت «اليونسكو» بالمؤشرات الكمية
استضافت قمة المعرفة في
ألي مجتمع فيما يتعلق بالمعرفة والتعليم .لكن بشكل
دورتها للعام  2016واحداً من أبرز
عام ،فإن هناك فقراً في المعطيات والمعلومات التي
المطورين أيضاً للسلك التعليمي على
تساعد على فهم الواقع المعرفي للمجتمعات العربية.
مستوى العالم ،وهو توني آبوت ،رئيس
وقد جاء مؤشر التعليم العربي ليركز على  3مؤشرات
الوزراء األسترالي األسبق ،حيث أشار
وركائز رئيسة تشمل الجانب الفكري والمنهجي وتراعي
إلى تجربته في التدريس في عدد
خصوصيات المنطقة العربية.
كبير من المدارس األسترالية ،التي
أما فيما يتعلق برأس المال المعرفي ،فإنه مجموع
عززت من جهوده من أجل النهوض
المهارات األساسية للمواد التعليمية ،إضافة إلى
بالتعليم والعمل على تحسينه وتطويره ،في وقت كانت أوضاع المدارس
مهارات التعلم مدى الحياة التي ال ترتبط بمؤسسات
فيه مأساوية ،حيث واجه المعلمون بها كثيراً من المشكالت ،ولم تكن
التعليم ،وتعليم الطلبة خارج هذه األسوار ،وهناك
هنالك برامج مطوَّرة للتدريس لدى هؤالء؛ فصارت العملية التعليمية
ركيزة ثانية تهتم بالبيئات التمكينية التي لها عالقة
في حالة من الفوضى .كما كانت المشكلة الرئيسة تتمثل في كيفية
بالطفل واألسرة ،وأخذنا في االعتبار مؤشرات خاصة
تحفيز الطالب وتشجيعهم على التعليم واستيعاب المقررات والمناهج
بالمدرسة والمدرسين والفرص التعليمية واألدوات
الدراسية ،وكان ذلك كله في عام  .2009وأوضح آبوت أنه أمضى نحو
التمكينية ،كما أخذنا أيضاً اعتبارات األسرة اقتصاد ّياً
عشرة أيام يتفقد أحوال المدارس في بعض المناطق هناك؛ حيث كانت
ومستواها التعليمي ،التي هي أساس تهيئة الطلبة
أكثر من فوضوية .ورغم هذا كله ،بدأت األوضاع في التغير جذر ّياً تماماً،
للتعامل مع المراحل التعليمية المختلفة ،ويوجد أيضاً
وذلك بفضل الجهود التي بذلها بعض األصدقاء المخلصين والمعاهد
السياق التنموي العام ،وإنه ال توجد مؤسسة تعليمية
المعنية بالتعليم .واستمرت الجهود حتى استثمرت الحكومة حوالي 24
بمعزل عن المُناخ العام الموجود في أي دولة ،وهذا
مليون دوالر فيما يُسمَّى برامج تحسين المدارس النائية والمساعدة على
المُناخ العام له نقاط تتمثل في مدى توافر الموارد
منح عشرات من هذه المدارس برامج التعليم المباشر الفعالة التي تلبي
ال عن المناخ السياسي وجودة
المخصصة للتعليم ،فض ً
احتياجات ومهارات التالميذ ،بما في ذلك القدرة على العد والحساب
ال عن البُعد االجتماعي
الحياة التي نعيش فيها ،فض ً
والقراءة والكتابة والتفكير ،واآلن هذه البرامج صارت مطبقة حال ّياً في
المتعلق باإلنصاف والعدالة في التعليم  -وهل تتوافر
جميع المدارس والمناهج الدراسية كافة.
للمدارس فرص تأهيلية متساوية.
اإلمـــارات تمـــد يـــد المســـاعدة
لــكل مــن يرغــب باالســتفادة مــن
تجربتهـــا فـــي مجـــال التعليـــم
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مستقبل القراءة

ولما كانت القراءة مفتاح العلوم ،فهي حاضرة بقوة
في كل محفل يبرز فيه التعليم ،فهي القوة المتمكنة
التي تعد مؤشراً للنهضة التعليمية في المجتمعات،
ومن هنا كان مؤشر المعرفة العربي في قمة المعرفة
متبوعاً في العام التالي بمؤشر القراءة العربي ،الذي
أماط اللثام عن المحاور الواقعية البعيدة عن اإلفراط
والتفريط ،ليظهر الواقع الحقيقي بمرتكزات أممية
واقعية ولها مصداقيتها وشفافيتها.
تم إنجاز مؤشر القراءة العربي باالرتكاز على
مسح شارك فيه  160ألف مشارك تم استبعاد  12ألفاً
منهم لعدم ثبات مستوى الصدق فأصبح المشاركون
 148ألفاً .وقد سعى االستبيان لإلجابة عن األسئلة
اآلتية :هل يقرأ العرب؟ كم يقرؤون؟ ماذا يقرؤون؟
هل هي كتب أجنبية؟ هل هي كتب مرتبطة بالعمل
أم خارج العمل والدراسة؟ هل يقرؤون كتباً ورقية أم
إلكترونية؟ ما السمات الشخصية لألفراد واتجاهاتهم
في القراءة؟ وهل يوجد دافع للقراءة؟ هل األسرة
والمجتمع والمدرسة تشجع على القراءة؟

إن التعليم اإللكتروني وعن بُعد كان منذ تلك الفترة
حاضراً وبقوة على منصات نقاشاتها ،وتحدث فيه
كبار الخبراء العالميين في هذا الشأن.
حيث أوضح معالي حسين الحمادي ،وزير التعليم
اإلماراتي أن التعليم اإللكتروني واالبتكار في التعليم
أصبحا شيئاً مه ّماً وضرورياً في الوقت الحالي ،وال
يوجد بديل آخر عن مواكبة التكنولوجيا والتطورات
التي تحصل في العالم ،وإذا لم ندمجها بطريقة
إيجابية وفعالة في التعليم؛ فإننا لن نتمكن من
اللحاق بقطار التطوير واالبتكار في العالم ،فالتعليم
والتكنولوجيا وجهان لعملة واحدة؛ فالتكنولوجيا يجب
تكنولوجيا التعليم
وبما أن التكنولوجيا الحديثة أضحت حاضرة دمجها بطريقة إيجابية وتكاملية في التعليم لتساعد
بقوة في كافة مجاالت الحياة ،كان ال بد من عقد على تنمية مهارات وقدرات التالميذ.
جلسة خاصة بها في المجال التعليمي ،حيث كانت
جلسة « تكنولوجيا التعليم ..والمستقبل» لتقارن موت التعليم التقليدي
بين التعليم التقليدي والمبتكر ،ودور االبتكار في
أما طالل أبو غزالة ،فقد كان مشاركاً بخبراته
التعليم واإليجابيات والسلبيات للتعليم اإللكتروني ،الطويلة والعميقة في هذا المجال ،حيث أوضح
والتعليم في ظل الظروف القاهرة .ولعل هذه الجلسة أننا أمام ثورة وليس مجرد تغيير أو تطوير تقليدي
التي عقدت في العام  2016ألكبر دليل على حجم كالذي مرت به البشرية .ولعل استشهاد أبو غزالة
التطلعات االستشرافية التي تتمتع بها منتديات ورؤى بقول رئيس جامعة هارفارد لورانس سومرز :هنالك
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ،حيث انهيار سيقضي على المؤسسات التعليمية .وقول
جون هانسي :هنالك تسونامي سيمسح الجامعات
والمدارس التقليدية ،لعله أكبر تنبؤ على ما يحدث
اإلب ــداع أس ــاس تطوي ــر العملي ــة
اآلن أمام جائحة كورونا وإلجائها الدول والمؤسسات
التعليميـــة ولـــذا يجـــب حـــث
التعليمية على ممارسة التعليم اإللكتروني عن بُعد
الطـــاب علـــى إبـــراز قدراتهـــم
واقعاً معيشاً ال بد منه .ومن هنا صدق قول توماس
واســـتغاللها
فريدمان ،كما أوضح ذلك أبو غزالة في جلسته ،نحن
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في األعلى:

حسين الحمادي
متحدثاً في قمة
المعرفة 2016
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نرى وفاة الجامعات والمدارس،
سواء رضينا بهذا الكالم أم ال.
 100عام ..لم تتغير

إلياس أبو صعب ،خالل تلك الجلسة الشيقة،
أكد أنه دون التكنولوجيا لن نستطيع فعل شيء على
األرض لتطوير المنهج أو أي قطاع تربية في أي بلد
في العصر الذي نعيش فيه .وتعجب أبو صعب من
شكل المدرسة والصف الذي لم يتغير منذ  100سنة،
مع أن التكنولوجيا تطورت وتغيرت تتغير بشكل
مستمر .وهذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الجهد؛
ألن إبقاء حالة المدرسة على ما هي عليه وبالشكل
الذي كانت عليه ال يتواكب مع العصر الذي نعيش فيه.
ال يمكن وضع  30تلميذاً في صف واحد ،وأن نعاملهم
جميعاً بنمط واحد أو أسلوب واحد ،والمعلم تقع عليه
المسؤولية في التعاطي والتعامل مع جميع الطاب وفق
منهج محدد ،وهذا المنهج يسري على الجميع ليتعلم
منه التالميذ.
مستقبل التعليم

توني واغنر ،وهو خبير مقيم في مختبر االبتكار
في جامعة هارفارد ،أفاد بأننا عندما نتحدث عن
التكنولوجيا ومستقبل التعليم ،فإنه يجب علينا
في البداية أن نفهم السياق العام المتغير للتعليم
واألهداف العامة المتغيرة لمنظومة التعليم ككل؛ إذ
إن المدارس التي أنشأناها منذ ما يقرب من قرن من

الثـــروة الحقيقيـــة لمســـتقبل
البـــاد فـــي قـــدرات األفـــراد
باعتبارهـــم ثـــروة بشـــرية تخـــدم
عمليـــة التنميـــة

الزمان من أجل حل مشكلة األمية والجهل بين الناس
لم تعد مالئمة اآلن أو الحل األمثل في المجتمع
الرقمي العالمي والمعرفي اآلن.
وفي فكرة بالغة األهمية يبين واغنر أن المدارس،
رغم أنها أدت وال تزال تؤدي دورها في تعليم وتخريج
أعداد غفيرة من الطالب ،إال أنها لم تعد مالئمة
لمواكبة متغيرات وتطورات العصر التكنولوجي
الحالي وعصر المعرفة الرقمي ،وأننا حين نتحدث
عن االبتكار فعلينا أن نعلم أن هناك نوعين من
االبتكار :األول هو الذي يتعلق بكل ما من شأنه أن
يوفر ويخلق فرصاً جديدة في حياة البشر من قبيل
االختراعات الجديدة والعمليات التقنية والمشروعات
الجديدة وهكذا.
كما يوضح أن هنالك نوعاً ثانياً من االبتكار؛
وهو ذلك الذي يتعلق بخلق وإيجاد طرق مبتكرة
وجديدة تماماً لحل المشكالت لدينا في مجاالت
عدة مثل التعليم والرعاية الصحة والرفاهة والجوانب
االجتماعية وغيرها .صحيح أننا مولودون ولدينا هذه
القدرة على التفكير واالبتكار بحكم الفطرة ،ولكن يظل
السؤال هو :ما الذي يمكننا أن نفعله بطريقة مختلفة
لجعل الشباب أكثر قدرة على االبتكار الخاق في
مجتمعاتهم؟ أو بعبارة أخرى :لكي يصبحوا أشخاصاً
قادرين على إيجاد الحلول المالئمة للمشكالت؟
أفكار ال بد منها

وفي إجاباته عن هذه اإلشكاالت ركز واغنر على
بعض النقاط أو األفكار:
●إن التحدي الحقيقي الذي يواجه التعليم
في العصر الحاضر ال يتمثل فقط في
محاولة تحسين نظام التعليم لدينا الذي
هو أشبه ما يكون إلى خط التجميع
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للمنتجات في المصانع ،فمن
غير وجود خط للتجميع في
التجربة اليابانية
نظام التعليم يمكن به إيجاد
المخرجات التعليمية الجيدة؛
كاتسوهيسا ساجيساكا ،مدير قسم الشؤون الدولية في وزارة التعليم باليابان استهل
سوف تصبح العملية التعليمية
حديثه بتقديم عرض يوضح الجهود التي بذلتها الوزارة من أجل تسهيل وابتكار طريقة
بال جدوى ما دُمنا ال نضيف
للقراءة لدى الناس في اليابان ،وهي الطريقة التي راعت فيها معرفة بعض النسب المئوية
قيماً جديدة إلى خط التجميع
المرتبطة بهذا الموضوع من قبيل نسبة الذين يقرؤون الصحف والمجالت وهي ،%70
هذا.
وهي نسبة كبيرة بالمقارنة مع النسب العالمية .كما أوضح أن األمر المهم هنا أن النظام
●وفي إطار اقتصاد المعرفة،
الجديد الذي ابتكرته الوزارة للقراءة والكتابة يتميز بأنه مرن وسهل االستخدام والفهم،
ينطبق الشيء نفسه على
ويساعد مستخدميه كثيراً على تعلُّم مهارات القراءة والكتابة في مدة زمنية قصيرة،
هذا المجال؛ فهو لن يصبح
كما يتميز بتنوُّعه من حيث إنه يتضمن مهارات الحساب والعلوم ،كما أنه يتميز بتسهيل
مفيداً دون قيم جديدة وأفكار
استخدام اللغة فيما بين المستخدمين ،وتيسير عملية التواصل معهم .ومن وحي التجربة
مبتكرة؛ فكل من نفعله هو
اليابانية الناجحة ،نذكر هنا بعض التوجهات الناجحة التي اعتمدتها اليابان في نهجها
إضافة مقررات ومناهج
لتطوير طرق التدريس.
ومعلومات سرعان ما تتبخر
●تبسيط طريقة الكتابة من أهم المزايا في هذا النظام المبتكر.
من عقول الطالب فور
●ضرورة مراجعة هذه المناهج مرة كل عشر سنوات ،وأيضاً أن يكون الهدف منها
االنتهاء من الدراسة أو فور
هو تحفيز الطالب على التعليم والتفكير والتحليل وغرس حب الحياة في نفوسهم.
أداء االختبارات في منتصف
●تتسم هذه المناهج بتعزيز األنشطة اللغوية في العلوم والرياضيات.
العام الدراسي وفي نهايته.
●وفيما يتعلق بمادة اللغة اليابانية ،حرصت الوزارة على تنمية القدرة لدى الطالب
●بنا ًء على هذا ،فإن التحدي
على التفكير المنطقي ومهارة التواصل مع اآلخرين.
الفعلي يتمثَّل في الحاجة
●التأكيد على إتاحة الوقت الكافي لدى الطالب لتدوين المالحظات وإجراء التجارب
إلى إعادة تخيُّل أو ضرورة
الالزمة وإعداد تقرير عن ذلك ،خاصة فيما يتعلق بمادتي الرياضيات والعلوم.
وضع تصوُّر جديد للتعليم في
●تطوير دور المكتبات المدرسية أمر بالغ األهمية في إطار منظومة التعليم الشاملة
عصر االبتكار ،تماماً وكما
في اليابان؛ حيث يتم تعيين معلمين للمكتبات في كل مدرسة بها فصول دراسية
نعد تصوًرا جديداً للتعليم في
ال تقل عن  12فصاً حيث يقوم هؤالء بالتخطيط وكيفية استفادة الطالب من هذه
عصر الثورة الصناعية الذي
المكتبات والعمل على تحفيزهم على القراءة.
نعيشه اآلن.
●ال بد من التفكير في النتائج
أو المخرجات الفعلية من العملية التعليمية؛
للغايـة ،هـي :التفكيـر االنتقـادي والتحليلـي
ذلك أن المحتوى المعرفي في إطار النظام
اإليجابـي ،المشـاركة والتعـاون ،مهـارات
التعليمي يظل من األمور المهمة بطبيعة
التواصـل ،وأهـم مـن هـذا كلـه مهـارات حل
الحال ،وما من أحد يمكنه أن يجادل في
المشـكالت .والمهـم بالنسـبة إلـى المهـارة
ذلك.
األخيـرة هـو أن يكـون الطالـب قـادراً علـى
تحديـد المشـكلة قبـل أن يكـون قـادراً علـى
●إن المهـارات والقـدرات لـدى الطلاب
حلهـا ،مـع ضرورة االسـتيعاب لـكل وجهات
تعـ ُّد أيضـاً ذات أولويـة ،وربمـا كانـت هـي
النظـر واألفـكار المختلفـة المطروحة؛ ألن
األكثـر أهميـة .وعند هـذه النقطة المتعلقة
هـذه النقطـة بالغـة.
بالمهـارات ،أشـار إلـى أربـع مهـارات مهمـة
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في األعلى:

المتحدثون في جلسة
مؤشرات التعليم
العالي والتقني 2017

محاور التعليم
في مؤشر المعرفة
مرجعية عالمية متكاملة
ومضات  -خاص
تبــرز الحاجــة إلــى المؤشــرات والمقاييــس بشــكل متنـ ٍـام فــي العصــر الحديــث لمــا لهــا مــن أهميــة فــي رســم
المســتقبل واستشــراف الحلــول والخطــوات التــي تضمــن الســير علــى نهــج ســليم فــي شــتى مجــاالت الحيــاة.
وم ــا م ــن ري ــب أن المعرف ــة ه ــي م ــن أه ــم م ــا تتطلب ــه الحي ــاة المعاص ــرة والتنمي ــة الش ــاملة الت ــي تس ــعى له ــا
ال ــدول عموم ـ ًا ،كم ــا أن التعلي ــم العال ــي والبح ــث العلم ــي ه ــو واح ــد م ــن األس ــس الت ــي ترتك ــز عليه ــا المعرف ــة
الحديث ــة الت ــي م ــن ش ــأنها أن تخ ــرج العق ــول الت ــي تفض ــي إل ــى اإلب ــداع واالبت ــكار المن ــوط بهم ــا كل عوام ــل
االزدهــار والتطويــر .كمــا تبــرز أهميــة المؤشــر فــي كونــه واحــد ًا مــن المراجــع الرئيســة النطــاق المجتمعــات
اقتص ــاد المعرف ــة ،فض ـ ًـا ع ــن كون ــه ركي ــزة أساس ــية لإلنتاجي ــة والتنافس ــية االقتصادي ــة.
من هنا جاءت أهمية مؤشر المعرفة العالمي عموماً
والتعليم العالي والبحث العلمي على وجه الخصوص،
في تأهيل المنظومة التعليمية لمواكبة احتياجات سوق
االقتصاد المعرفي ،والدور الرئيس للتعليم االفتراضي
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الذي تفرضه األزمات والكوارث على الكثير من
المجتمعات ،ليكون الخطة البديلة لكي ينعم العالم
بالوفرة المعرفية مهما كانت الظروف حرجة .ومن هنا
كانت جلسات قمم المعرفة في دورات األعوام ،2017

و ،2018و ،2019زاخرة بالنتاجات التي
سنسلط الضوء على أهم مخرجاتها
لتكون في متناول أهل االختصاص من
خالل هذا الملخص.
بعد تنموي
ٌ

ومن هذا المنطلق كانت جلسة قمة
المعرفة في العام  2017لتلقي الضوء
على هذا المؤشر وأهميته التي تكمن في
التمكين من الحكم على مدى االقتراب
واالبتعاد عن المعرفة والمقارنة مع
بقية دول العالم من حيث القرب والبعد
عن المستوى المعرفي .إذ أوضح األستاذ الدكتور معتز
خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي األسبق
في مصر ،أن هناك نوعيات مختلفة من البحث العلمي،
حيث تنقسم البحوث العلمية إلى :بحوث أساسية ،وتقييم
تجريبي ،وال بد من األخذ في االعتبار المؤسسات
المنتشرة في البحث العلمي والتي لها تأثير في طبيعة
المعرفة انعكاساته على الجميع .وهناك بُعد تنموي لهذا
البحث العلمي ،وهناك بعض المؤشرات التي تتناول الطلب
كأنها خدمة اقتصادية تقدَّم للمجتمع ،وهي خدمة ذات
طبيعة خاصة ال تخضع لقواعد العرض والطلب بصفة
أساسية لكنها تتأثر بقوى العرض والطلب للبحث العلمي.
وقد أكدت الجلسة أن االبتكار يفترض أن دورة البحث

والتطوير هي دورة متكاملة تبدأ في استكشاف الرؤى
البحثية وتنتهي بمنتج يتم تسويقه والمتاجرة به؛ وبالتالي
في هذا المجال لدينا االبتكار في المراكز والبحوث
العلمية ولكنه بخالف االبتكار في الدورة المتكاملة
للبحث والتطوير التي تحوِّل االبتكار إلى منتَج يمكن
المتاجرة به ولكن إذا كنا نسعى في إطار البحث العلمي
إلى االبتكار ولدينا بنية بحثية ذات طبيعة خاصة كما
رأينا في الجامعات والمكتبات المختلفة هناك
المنتجعات البحثية ومراكز االبتكار التكنولوجي
التي دورها األساسي يكمن في ربط الصناعة
باالبتكار العلمي؛ ومن ثم ينتج عنها االنتقال من
مرحلة البحث العلمي األساسي إلى أساسيات
البحث العلمي المفترض في هذا المجال.

أحمد بالهول الفالسي
●يواجه التعليم العالي تحدياً كبيراً لتهيئة الطاب للتكيف
مع متطلبات سوق العمل بين الوظائف التي اندثرت في
عصرنا الحالي وأخرى في طريقها لالندثار.
●التحدي الكبير الذي يواجه السياسيين وصناع القرار،
هو كيفية تحفيز المواطن ليدخل قطاع البحث العلمي
وتحفيز القطاع الخاص كي يستثمر في البحث العلمي،
وسنطلق مبادرة قريباً لتعزيز البحث العلمي من الناحية
اإلبداعية .التحديات باختصار هي جودة التعليم،
والبحث العلمي.
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جلسة التعليم الركيزة
األساسية خالل قمة
2018

تعليم تكاملي

الدكتور علي إبراهيم ،األستاذ
المساعد بجامعة اإلمارات ،بين
أنه أوالً بالنسبة للقطاعات الستة،
باإلضافة إلى القطاع التمكيني ،عندما
تصورناها لم نتصوَّرها باعتبارها جزراً
منعزلة؛ بل تتأثر باآلخر وتؤثر فيه ،وكذلك
المؤشر التنموي ،ال يمكن الحديث عنه بمعزل
عن العلماء ،وال يمكن الحديث عنهم دون
الحديث عن التعليم العالي ،وال يمكن الحديث
عن التعليم العالي دون الحديث عن التعليم قبل
الجامعي ،وبعد النقاش مع الخبراء تم التوافق

في األعلى:

د .أحمد بالهول
الفالسي
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على اليسار:

جانب من جلسة
التعليم كمسرع
للحلول المستدامة
2019

على رؤية واحدة ومنهجية موحدة والمؤشر المركب مكون
من قطاعات متعددة .في واقع األمر كان للخبراء الحرية
في تبنِّي المنهجيات حسب كل قطاع ،ونحن في مجال
التعليم العالي لم نستطع التحدث عن مؤشر التعليم العالي

فاطمة الشامسي

●ينبغي إتاحة فرص التعليم للجميع بهدف خلق قوة بشرية قادرة
على االستفادة من المعلومات والمعارف المتوافرة ومشاركتها ،وأن
يكون النظام المؤسسي واالقتصادي محفزاً وداعماً يسعى إلى خلق
المعارف وتطويرها واالستفادة منها بفاعلية وكفاءة ،ويجب أن يكون
هذا النظام محفزاً وداعماً للتعليم والتطوير المهاري للطلبة.
●ينبغي أن ندرك أن اقتصاد المعرفة أصبح يعتمد على تلك الموارد
غير الملموسة التي تهتم بالمعارف
والمهارات واالبتكار ،والسبيل إلى
تلبية متطلبات اقتصاد المعرفة هو
وضع نظام تعليم متميز يأخذ هذه
المتطلبات في االعتبار ،ويسعى إلى
تخريج القوة البشرية القادرة على
توظيف هذه المعارف والمعلومات
وتطويرها وكذلك تبادل اآلراء ويقتضي
ذلك االرتباط بالقيم الثقافية ،ووضع
القواعد التي نرتكز عليها من أجل
استدامة اقتصاد المعرفة وتطويره.
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دون الرجوع إلى الكتابات والمؤشرات السابقة ،وأعتقد
أنه كانت هناك حرية لكل خبير أن يستخدم المنهجية
التي يريدها .لكن مرة أخرى يجب عدم التوقف عند
المؤشر ،وهذا ما حدث مع مؤشر المعرفة السابق الذي
تم إطالقه إذ توقفنا عند األرقام دون إجراء دراسات
تحليلية متعمقة؛ فكل بلد تقوم بدراسة قطاع معين فيه
إذا كان يرغب في التنمية والتطوير.
قطار الرقمنة

الدكتور هوجو هوالندرز ،االقتصادي والباحث،
وكبير محرري لوحة نتائج االبتكار في المفوضية
األوروبية ،أوضح أن اللغة مهمة جداً في موضوع
المعرفة ،ولكن أهم من ذلك ما تفعله بالمعرفة؛ فيجب
أن تستخدم المعرفة في معرفة أشياء جديدة ،يجب أن
تخلق قيمة مضافة ووظائف أفضل وتحوِّل االقتصاد إلى
اقتصاد رقمي ،ويجب األخذ بكل مظاهر التقدم العلمي
والقفز إلى قطار الرقمنة ،وإقامة نماذج جديدة من
وخلقين،
األعمال والخدمات .يجب أن نكون مبدعين َّ
وأن نستخدم العلوم الموجودة في بالدنا ،وهذا أمر
ضروري يجب األخذ به والسعي له ،وعليك معرفة ما
يجري في دولتك وتقييم األحداث .لدينا مؤشر يتحدث
عن اإلبداع واالبتكار وهو يستهدف رؤية المستقبل
إلى  2020الذي سيعتمد على العنصر البشري بنسبة
 ،%3والنسبة المتبقية للمنتجات والمعدات واآلالت.
وقد أُسنِد األمر إلينا لنقيس المخرجات والنتائج

لمؤشر اإلبداع ،وهناك نظام للتعقيبات
موضوعي وقوي.

جيف أوتيت

مسرع التنمية المستدامة

●المشكلة أنه عندما يحين الوقت لتغيير
نظام التعليم برمته تواجهنا صعوبات
وحواجز نفسية لدى المدرسين وأولياء
األمور والمسؤولين الذين يقارنون بين
النظام الجديد ونظامهم القديم الذي
تحول
ٍ
عهدوه؛ ولذلك نسعى إلى إحداث
جذريٍّ في فهمنا لمفهوم المعرفة.
●يمكننا تغيير المناهج الدراسية كيفما
نشاء ،لكن دون أن نلمس أي تغيير
حقيقي؛ فاألهم تغيير طريقة التعليم،
وليس المحتوى.

إن التعليم هو األساس الذي يبنى
عليه اإلنسان المتحضر ،وهو األداة
األولى في سبيل الوصول إلى التنمية
المستدامة المنشودة ،من هنا كان ال
بد أن يكون هذا العنصر األساسي
في العملية التنموية يتمتع بالجودة
والشمولية ليعم النفع جميع األفراد
لالستفادة من الطاقات الكامنة في
الشعوب التي منها تنطلق النهضة نحو
غد أفضل .من هنا كان «التعليم كمسرع
للحلول المستدامة» على رأس اهتمامات
نقاشات قمة المعرفة .2019
وقد مثلت مخرجات جلسات القمة الخاصة بالتعليم
خريطة طريق واضحة المعالم نحو تطوير التعليم في
العالم العربي ومواجهة كافة التحديات والعقبات ،ومن
أهم النتائج التي نتجت عن تلك الجلسات:
1 .المشكلة الرئيسة التي تواجه النظام التعليمي
تتمثل بكونه يدار ليبلي احتياجات الكبار اآلنية
دون النظر الحتياجات الطالب المستقبلية.
2 .اقترح إطالق منظومة اختبارات على المستويين
الدولي واإلقليمي للوقوف على مستويات قطاع
التعليم في كافة الدول ،وبالتالي العمل على
االرتقاء بمنظومة التعليم في الدول التي تمتلك
مؤشرات محدودة.
3 .أهمية التركيز على تعليم الطالب المهارات
عوضاً عن تلقينهم المعارف .فتطوير المهارات
كفيل بتعزيز معارفهم.
ينبغـــي أن تخلـــق المعرفـــة
قيم ــة مضاف ــة ووظائ ــف أفض ــل
وتحـــوِّ ل االقتصـــاد إلـــى اقتصـــاد
رقمـــي
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4تلعب مخرجات التعليم الجامعي دوراً محورياً
في تعزيز نسب البطالة بين الخريجين الجدد
كونهم عند تخرجهم يفتقرون إلى المهارات
الالزمة للنجاح في سوق العمل.
5ينبغي للقائمين على األنظمة التعليمية إدراك
أهمية التطلع إلى المستقبل عوضاً عن الرجوع
إلى الماضي عند إطالق المناهج الجديدة.
6يجب أن تتفرد كل دولة بتوضيح تفردها وهويتها
الثقافية عبر مناهجها التعليمية ،إلى جانب
تعزيز مبادئ المواطنة العالمية.
7دور المؤسسات التعليمية في زيادة الوعي
وإظهار القدرات الكامنة التي يملكها أصحاب
الهمم ،والعمل على تغيير الصورة النمطية
السائدة بأنهم أشخاص غير قادرين على
االندماج والمشاركة وتوسيع قاعدة االهتمام
بهذه الفئة في مختلف شرائح المجتمع.
8ضرورة التركيز في العمل اإلعالمي على تناول
التجارب الشخصية الملهمة ألصحاب الهمم
وتسليط الضوء على قصص النجاح وتغيير
المفاهيم السائدة داخل المجتمعات ،والنظرة
السلبية لهم والتركيز على دورهم في المجتمع
المحيط.
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تجربتها ثرية بالدروس
التي من شأنها أن تعطي الشباب جذوة اإلصرار والتحدي

مشاعل الشميمري:

اإلخفاق نواة النجاح
ومضات  -خاص
تعــد قمــة المعرفــة منصــة عالميــة رائــدة تجمــع كبــار المتحدثيــن وأصحــاب التجــارب
المعرفي ــة العالمي ــة ،وه ــي ب ــا ري ــب م ــن المؤتم ــرات الرائ ــدة الت ــي أضح ــت عل ــى قائم ــة
أهــم الملتقيــات المعرفيــة التــي تضــع علــى أجندتهــا جملــة مــن المحــاور العالميــة التــي
ته ــم المعنيي ــن والمتخصصي ــن وأصح ــاب الق ــرار عل ــى ح ــد س ــواء .فه ــي تعط ــي بمجم ــل
جلس ــاتها خالص ــات مهم ــة م ــن التج ــارب الناجع ــة الت ــي عك ــف عليه ــا أصحابه ــا وتبرزه ــا
للعال ــم .وم ــن منطل ــق س ــعيها نح ــو إب ــراز تل ــك التج ــارب الملهم ــة للق ــراء ،ف ــإن مجل ــة
«ومض ــات» ت ــرى ف ــي تس ــليط الض ــوء عل ــى تل ــك الح ــوارات مس ــهم ًا فع ــا ًال ف ــي تعري ــف
الق ــارئ عل ــى تل ــك التج ــارب واألف ــكار الت ــي أخ ــذت م ــن س ــنين أصحابه ــا الكثي ــر.
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تعد مشـاعل الشـميمري أول مهندسـة سـعودية-
أمريكيـة فـي مجـال هندسـة الطائـرات والمركبـات
الفضائيـة والصواريـخ فـي الخليـج العربـي .رائـدةُ
أعمـال فـي مجال هندسـة الطيـران والفضاء الجوي،
كبيـر
ٍ
تأثيـر
ٍ
وإحـدى المتحدثـات المفوهـات ،وذاتُ
فـي هـذا المجـال .ولـدت فـي الواليـات المتحـدة
قليلـة مـن طفولتهـا فـي
ٍ
سـنوات
ٍ
األمريكيـة ،وأمضـت
السـعودية ،حيـث بـدأ شـغفها بالفضـاء.

تساؤالت طفل

وفي حديثها ضمن قمة المعرفة للعام  ،2018التي
انطلقت في دبي تحت شعار« :الشباب ومستقبل اقتصاد
المعرفة» ،أوضحت مشاعل أن تجربتها ثرية بالدروس
التي من شأنها أن تعطي الشباب جذوة اإلصرار
والتحدي ،مهما بلغت الصعاب ،وأنه ينبغي أن نركز على
تحقيق الحلم مهما كانت الصعاب فاإلخفاق هو النواة
التي ينبت منها النجاح ،وعلى اإلنسان أن ال يخاف من
اإلخفاق وأن يأخذ المخاطرة ويحقق ما يريد تحقيقه.
بدأت مشاعل الشميمري حديثها على منصة
«حوارات المعرفة» بالقول« :بدأ فضولي مع هذا
األمر في صحراء محافظة العنيزة حيث قررت والدتي
اصطحابي إلى هناك ،وبدأت التساؤل عن النجوم في
السماء ،وكأي طفل في السادسة كنت بحاجة ماسة إلى
الحصول على إجابات ،فواصلت التساؤل ،وقررت من
هذا الوقت -وأنا في سن السادسة -أن يصير الفضاء
هو غايتي المنشودة ،وأن أصعد إلى الفضاء ،ولهذا
ينبغي أن أصنع الصواريخ ،وألصنع الصواريخ ينبغي أن
أصبح مهندسة صواريخ ،ومن هذا اليوم بدأت رحلتي؛
فحصلت على البكالوريوس في هندسة الطائرات
ممول
ً
والمركبات الفضائية ،ثم الماجستير الذي كان
من قِ بل وكالة ناسا ،وكان هدفي في هذا البحث هو
نجوم السماء في صحراء محافظة
العنيزة فتحت لدي أبواب
التساؤالت حول عوالم الفضاء
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تصميم صاروخ بدفع نووي حراري لمهام (مارس)؛
وهو نوع من الصواريخ مخصص للذهاب إلى المريخ
وبالتحديد حمل بشر إلى المريخ».
غزو الفضاء

وتتساءل مشاعل في حديثها على منصة القمة:
هل تعلمون لماذا قررت الواليات المتحدة الذهاب إلى
القمر؟ وتجيب عن السؤال بأن الحرب الباردة كانت
الشرارة األولى لذلك؛ فما حدث أن الروس أرادوا غزو
أول؛ حيث أرسلوا أول قمر صناعي (سبوتنك)
الفضاء ً
إلى الفضاء ،ثم أرسلوا أول رائد فضاء (يوري جاجارين)،
فكان جواب الواليات المتحدة :إذا ذهبتم إلى الفضاء
فسنذهب إلى القمر! مهما كانت التكلفة .ولكن كم كانت
تكلفة برنامج أبولو؟ كانت نحو  24.5مليار دوالر ،وهو
رقم كبير ج ّداً! ومنذ عام  2000بدأت العقلية تتغير،
خاصة بعد حادثة مكوك الفضاء كولومبيا 2003؛ ألن
المكوكات كافة أصبحت قديمة وتكلف الكثير لصيانتها
وتشغيلها ،ولهذا ينبغي إنهاء هذا البرنامج! ولكن ذلك
أثار حفيظة رائدي األعمال في معرفة السبب في أن
السفر إلى الفضاء أمر صعب ومكلف ج ّداً؛ لذا بدؤوا
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إقحام العبين مثل سبيس إكس ،وفيرجن غاالكتيك ،حاجة السوق

والعديد من الشركات األخرى التي تحاول فتح آفاق
شركة (مشاعل إيروسبيس) كانت حلماً يراود
جديدة حين يتعلق األمر بتكلفة السفر إلى الفضاء .من مشاعل الشميمري في سن السادسة والعشرين وقد
هذا المنطلق ،تبين مشاعل الشميمري أن مفهوم السفر أخذت القرار الحاسم بأن تحققه .وكان هدفها من هذه
إلى الفضاء في الماضي كانت تحقيق المطلوب مهما الشركة بناء الصواريخ ،وحين عرضت األمر على رئيس
بلغت التكلفة ،بينما المفهوم اآلن هو تحقيق المطلوب المهندسين في شركتها وأمعنا في النظر إلى السوق
بأقل تكلفة.
أدركا أن هناك نقصاً كبيراً في الشركات التي تقدم
خدمات إطالق األقمار الصناعية الصغيرة؛ واألقمار
الصناعية الصغيرة هي شريحة
في سوق األقمار الصناعية تشمل
األقمار الصناعية من وزن  1كجم إلى
ريادة
 500كجم ،وتلك كانت هي السوق
تعمل مشاعل الشميمري حالياً استشارية في مجال هندسة الطائرات والمركبات الفضائية
المستهدفة.
بتثقيف وإلهامِ اآلخرين من خالل المؤتمرات والندوات
ِ
والصواريخ ،وتواصل سعيها وراء شغفها
كثير من الناس يسأل مشاعل:
عبر اإلنترنت ،ووسائل التواصل االجتماعي .أثناء إقامتها في ميامي -فلوريدا أسَّ ست شركة
كيف تجنين المال؟ هل تبيعين
«مشاعل إيروسبيس» وعمرها  26عاماً ،لتحقّق حلمها في بناء الصواريخ .وعملت قبل ذلك في
الصواريخ؟ تجيب :في العادة ال أبيع
قسم ديناميكا الهواء في شركة «رايثيون لنظم الصواريخ» ،وأسهمت من خالل عملها في 22
األشخاص الصواريخ ،نحن نجني
برنامجاً مختلفاً للصواريخ .حصلت على درجة الماجستير في هندسة الطائرات والمركبات
المال من خالل خدمة إطالق قمرك
الفضائية والصواريخ ،ودرجتي البكالوريوس في تخصصي الرياضيات التطبيقية ،وهندسة
الصناعي إلى الفضاء بصواريخنا.
الطائرات والمركبات الفضائية والصواريخ من معهد فلوريدا للتكنولوجيا في ملبورن .ويركز
كما أن العمر االفتراضي للقمر
تخصصها األكاديمي على ديناميكا الهواء التجريبية والتحليلية ،وتصميم الصواريخ ،والدفع
الصناعي منذ إطالقه هو سنتان أو
النووي الحراري .تشمل خبرتها المهنية والعملية مجاالت عدة مثل الديناميكا الهوائية ،وإجراء
ثالث سنوات ،لذا يجب استبداله،
اختبارات األنفاق الهوائية ،وتصميم الصواريخ والمركبات ،والمحاكاة التنبؤية ،وتحليل مرحلة
فتأتي وتطلب إطالق قمر صناعي
انفصال الصواريخ ،مع التركيز على مجال تطوير األدوات الحاسوبية .وحصلت على جائزة
آخر؛ ألنه لن يدوم أكثر من سنتين
«المرأة العربية الملهمة» لعام .2015
أو ثالث سنوات ،وفي بعض األحيان
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قد تريد إطالق مجموعة أقمار لتعطيك أكبر تغطية.
إذن من المحتمل أن تطلق  20قمراً أو ربما  ،100وفقاً
لهدفك منها.
نجاح اإلخفاق

تعطي مشاعل على منصة القمة دروساً مهمة في
اإلصرار على تحقيق الهدف مهما بلغت التكلفة ،وأن
السن والنوع ال يمكن بحال أن تقف عائقاً يحول دون ذلك،
إذ تقول في ذلك :حين بدأت شركتي قال لي الناس :أنت
في السادسة والعشرين فماذا تعرفين؟ أجل كنت في
أفضل أن أحاول وأخفق
سن السادسة والعشرين ،ولكني ّ
على أال أحاول .حين بدأنا الشركة كان لدينا مستثمر
يمول المشروع بشكل كامل ،لكنه انسحب في منتصف
المشروع .وإذا أردت أن تقنع إنساناً ليضع أمواله في
استثمار طويل األمد يحتوي العديد من المخاطر فاألمر
معقد! لكن أكملنا طريقنا في تطوير هذه الصواريخ،
وظللتُ أبحث عن مستثمر ،عامين ونصف.
المستثمرون نوعان

من واقع تجربتها ،ترى مشاعل أن المستثمرين
نوعان؛ إما أنهم ال يفهمون طبيعة صناعة الفضاء
فيبتعدون عنها ،وإما أنهم يفهمون طبيعة صناعة
الفضاء فيضعون جميع استثماراتهم في شركة سبيس
إكس ،فكان من الصعب ج ّداً إيجاد مستثمر .وبينما
كانت تواجه هذه المشكالت المالية أخفقَت بعض
التجارب على غرفة االحتراق ،ليس لمرة وال لمرتين،

www.mbrf.ae

كان هدفـــي تصميـــم صـــاروخ
بدفـــع نـــووي حـــراري لمهـــام
صـــاروخ (مـــارس) المخصـــص
لحمـــل البشـــر إلـــى المريـــخ

بل لثالث مرات ،والسبب كان المادة المستخدمة .تقول
مشاعل :ثم وجدنا مادة صالحة لنا لكن لم يكن لدينا
الوقت وال المال الستخدام هذه المادة الجديدة ،ففكرت
في أن نختبر النظام التجريبي ،إذ لسنا في حاجة إلى
الصعود إلى الفضاء ،كل ما نحتاج إليه هو اختبار النظام
التجريبي ،وذهبنا إلى موهافي وجهزنا الصاروخ ،ولكن
المضخة لم تعمل ،فرجعنا وأتينا بمضخة أخرى،
ووضعناها ،لكن توقع ،ما الذي حدث؟ لم ينجح األمر!
ثم قال لي كبير مهندسي الشركة :ماذا تريدين أن نفعل؟
فقلت له :لديّ خياران هنا ،إما النجاح وإما الموت؛ لذا
حاولنا كثيراً حتى حققنا النجاح ،وحصلنا على عدد من
العقود المبدئية ،ونحن نصنع جميع األجزاء بأنفسنا.
شرف المحاولة

تختتم مشاعل الشميمري حديثها موضحة أنها تود
أن توصل رسالة مفادها أن ما تعلمته من تجربها أثبت
لها أنها قادرة على صناعة التكنولوجيا والصواريخ ،على
الرغم من أنها لم تحصل على مستثمر ،لكنها تتمنى
أن يأتي قريباً .تقول مشاعل موضحة ذلك :على األقل
قد حاولت ،قد أكون أخفقت من المنظور
االقتصادي ،لكني نجحت على المستوى
التقني .في بعض األحيان يكون من الصعب
على بعضنا أن يقبل بدء شيء والوقت غير
مناسب .هذا ال يعني أن عليه التخلي عنه،
إنما يعني أنه في وقت الحق قد تكون السوق
جاهزة لهذا األمر .واألهم أنه ينبغي لك أن
تركز على تحقيق حلمك مهما كانت الصعاب؛
فاإلخفاق هو النواة التي ينبت منها النجاح،
إذاً ال تخف من اإلخفاق وخذ المخاطرة
وحقق ما تريد تحقيقه.
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في األعلى:

جانب من مناقشات
أحد الكتب (أرشيفية)

ناقشت االستراحة جملة من الكتب وعقدت لقاءات مع
عدد من األكاديميين والمتخصصين

ومضات على المعرفة
ومضات  -خاص
ف ــي إط ــار رس ــالتها نح ــو تعزي ــز دور المعرف ــة ف ــي المجتم ــع ،وإث ــراء دور الكت ــاب ف ــي ش ــتى المج ــاالت
الحياتيــة ،تأتــي اســتراحة معرفــة لتكــون واحــدة مــن المبــادرات القيمــة التــي انبثقــت عــن مجموعــة مبــادرات
مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ،والتــي تحتضــن تحــت جناحهــا عــدد ًا مــن المبــادرات الفرعيــة
المنبثق ــة عنه ــا ،وم ــن أهمه ــا :اس ــتراحة س ــيدات ،الت ــي تجم ــع نخب ــة م ــن س ــيدات المجتم ــع ليناقش ــن خ ــال
جلســاتها عــدد ًا مــن الكتــب واإلصــدارات ويبــرزن مــن خــال تلــك اللقــاءات المعرفيــة القيمــة التــي اكتســبنها
وخالص ــات للقي ــم المكتس ــبة م ــن خ ــال ه ــذه المطالع ــات ،لتك ــون بح ــق واح ــدة م ــن اللق ــاءات الراقي ــة الت ــي
أثبت ــت جدواه ــا وحج ــزت لنفس ــها قيم ــة كبي ــرة ف ــي نف ــوس متابعيه ــا والمش ــاركات فيه ــا.
جيه بالسـيو ،ومن األعمال العالمية ناقشـت مجموعة
جلسات معرفة
وفي شـهر سـبتمبر تم إعداد إحدى عشـرة جلسـة عمّـان فـي مكتبـة شـومان بالعاصمـة األردنيـة عمـان
لمناقشـة أحـد عشـر كتابـاً تنوعـت بيـن القـراءات روايـة "المنـور" للروائـي البرتغالـي جوزيـه سـارماجو،
األدبيـة وغيرهـا ،وذلـك مـن خلال فـروع االسـتراحة التـي نشـرت بعـد وفاتـه بــ 36عامـاً.
فـي مجمـل إمـارات الدولـة وخـارج اإلمـارات .وكان
علـى رأس األعمـال األدبيـة العربيـة التـي ناقشـتها لقاءات متنوعة
اسـتراحة سـيدات دبـي روايـة "أعجوبـة" للكاتـب آر
ومـن الكتـب غيـر األدبيـة تـم مناقشـة كتـاب "نعمـة
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الصحـة بعيـداً عن العقاقيـر" وكان اللقاء
األول الـذي يجمـع بعضـاً مـن عضـوات
اسـتراحة سـيدات الشـارقة وعجمان في
لقـاء فعلـي فـي مكتبـة أمـزان بالشـارقة
إلـى جانـب بـث اللقـاء عبـر تطبيـق
زووم أسـوة باللقـاءات األخـرى لباقـي
المجموعـات .كمـا اسـتضافت اسـتراحة
سـيدات الفجيرة الكاتبة سـلمى الحفيتي
وناقشـت العضوات روايتها "األسـيف"...
إضافـة إلـى عقـد عـدة لقاءات وجلسـات
ناقشـت عـدداً منـا الكتـب المتنوعـة
المشـارب والتوجهـات.
ديوان المعرفة

كمـــا اســـتضاف ديـــوان المعرفـــة األســـتاذ
الدكتـــور خالـــد عبـــد الفتـــاح فـــي جلســـة حـــول
المنص ــات الرقمي ــة وصناع ــة المعرف ــة ت ــم فيه ــا
اس ــتعراض أهمي ــة المنص ــات الرقمي ــة وأنواعه ــا
وأهميـــة العربيـــة منهـــا ومجاالتهـــا المختلفـــة.
ونظمـــت اســـتراحة مديـــر جلســـات نقاشـــية

لق ــاءات االس ــتراحة طاف ــت عل ــى
مجموعـــة إصـــدارات متنوعـــة
االختصاصـــات المعرفيـــة

في األعلى:

إحدى جلسات استراحة
سيدات (أرشيفية)

لموظفـــي مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد للمعرفـــة
منه ــا جلس ــة بعن ــوان " كي ــف تط ــور مهارات ــك ع ــن
طريـــق التعلـــم الذاتـــي" والتـــي قدمهـــا الدكتـــور
هانـــي تركـــي.

أعجوبة
الكاتب :آر جيه بالسيو
الناشر :دار جامعة حمد بن خليفة للنشر
عدد الصفحات432 :
الفئة :اجتماعية
خالصة الكتاب:

تتحدث الرواية عن طفل يواجه تحدي مرض نادر جداً احتاج منه العديد من
العمليات ليظهر بشكل عادي على أقل تقدير ،ولكنه أبداً ليس بعادي ،وهذا التحدي
جعله يواجه مصيراً مختلفاً عن باقي األطفال .الجميل هنا ،بداية موقف األم واألب من
هذا التحدي ،حيث اختارا التفاهم ،الحب والمشاركة ليواجهوا المجتمع المحيط بهم.
من الالفت لالنتباه أن الكاتب لم يكن لديه بطل وحيد للرواية ولكن الكاتب يتركنا مع
كل شخصية للتشعب ونرى أبطاالً آخرين يروون بلسانهم ما يشعرون.
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وهج البنفسج
الكاتب :أسامة مسلم
الناشر :مداد للنشر
عدد الصفحات304 :
الفئة :خيالية

في قرية منسية مجموعة من البيوت المهجورة تركها أصحابها وغادروا دون رجعة ،حتى
أتى يوم انبرى من هذه القرية عمال بناء وتشييد ردموا كل تلك البيوت وشيدوا في فترة زمنية
قليلة قصراً شامخاً وحل بهذا القصر رجل مع ابنته ولفيف من المريدين.
االبنة تدعى هياء وكانت في الثانية عشرة من عمرها مترفعة بداللها عن أهل هذه القرية،
لكن والدها قد أسند إليها مهمة غريبة وهي أن تقوم بتوزيع الكعك الذي يخبزه طاهي القصر
على أبناء الحي وتقوم مربيتها حليمة بمرافقتها ،وهنا تتعرف على السيد أمين أحد جيرانها،
الذي جعلها تعيش أموراً غريبة .اعتمد المؤلف أسلوب الحوار في الكتابة ،وهو األسلوب
الشائع المستخدم للكاتب في كتاباته أخيراً ،لغة الكتابة بسيطة ومباشرة ،وكان أسلوب
االنتقال الزمني في األحداث هو الركيزة لسير الكتابة .الرواية تستند إلى التجزئة الرئيسة
للرواية من خالل روايات ثانوية تمر بها البطلة وتغير من خاللها شخصيتها تغيراً كبيراً.

نعمة الصحة بعيدًا عن العقاقير
الكاتبة :د .حنان سليم
الناشر :قنديل للطباعة والنشر والتوزيع
عدد الصفحات170 :
الفئة :طب بديل
خالصة الكتاب:

تجارب فعالة للتخلص من الدهون واكتساب الطاقة الصحة والعقل هما أساس ما جمعت
بهم الكاتبة لحياة صحية خالية من األمراض .الصحة والطاقة المرتفعة لجعل حياتنا في
حالة اتزان وامتنان .كتاب عميق جداً يوصلنا إلى أسرع وأسهل األساليب الصحية والطرق
السليمة التي تزودنا بالطاقة بسرعة "RPH .هي اختصار لطرق التزود بالطاقة للحصول
على نتائج سريعة تدوم لألبد .والكتاب يعرف القارئ بهذه المفاهيم بأسلوب عميق وسهل.
كما يحتوي الكتاب على تجارب ومواقف واقتباسات من أصحاب النظريات استخدمتها
الكاتبة بأسلوب يشجع على التعمق بالمحتوى.
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رحالة
الكاتب :أولغا توكارتشوك
الناشر :دار التنوير 2020
ترجمة :إيهاب عبد الحميد
عدد الصفحات375 :
الفئة :رواية علمية /أنثروبولويجية /نفسية

عمل معقد يحتوي على العديد من الخيوط الخيالية التي تمر عبره :قصة عالم
التشريح الفلمنكي فيليب فيرهاين من القرن السابع عشر ،الذي اكتشف وتر العرقوب
من خالل تشريح ساقه المبتورة؛ عبد من شمال إفريقيا تحول إلى حاشية نمساوية تم
حشوه وعرضه بعد وفاته؛ رحلة قلب شوبان من باريس إلى وارسو؛ والحكاية المعاصرة
لشاب تختفي زوجته وطفله في عطلة في جزيرة كرواتية .لكن ،في النهاية ،التفاصيل ال
ال طموحاً ،مزدهراً في فواصل الفلسفة والتاريخ والخيال والعلوم
تهم .الكتاب يمثل عم ً
والسفر والمزيد ،وهو ليس كتاب السفر الخيالي .إنه غوص عميق في طبيعة السفر،
الحركة ،الحياة نفسها ،مليء برؤى سامية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات
والحالة اإلنسانية بشكل عام.

األسيف  -األزيدية في جبل سنجار
الكاتب :سلمى الحفيتي
الناشر :دار كتاب للنشر والتوزيع 2016 -
عدد الصفحات267 :
الفئة :رواية أدبية اجتماعية  -جغرافية

ت ــدور الرواي ــة ح ــول "عم ــر" الطبي ــب الباح ــث ع ــن الهوي ــة واالنتم ــاء م ــن العابري ــن
ف ــي حيات ــه ،ش ــخصية كئيب ــة هاوي ــة ل ــدور الضحي ــة واألل ــم من ــذ أبص ــر الحي ــاة ف ــي
خ ــط درام ــي يب ــدأ م ــن الموص ــل حت ــى جب ــل س ــنجار .تمي ــز س ــرد الرواي ــة بالتنق ــل
التدريجــي فــي أغــوار األزيديــة ومعتقداتهــا بيــن مســميات قــرى جبــل ســنجار وأســرار
طقوس ــها الت ــي تصوره ــا الكاتب ــة عل ــى لس ــان وح ــوار الش ــخصيات المختلف ــة عرقيــاً
وعقائديــاً ،وبتش ــبيهات ومف ــردات مدعم ــة بالعامي ــة العراقي ــة األصيل ــة الت ــي حاك ــت
ظــرف الزمــان فــي تلــك الفتــرة .لغــة الروايــة عميقــة رغــم بســاطتها واألســلوب ســلس
امت ــاز بالب ــطء ف ــي البداي ــة ث ــم الن ــزول الس ــريع عن ــد النهاي ــة.

www.mbrf.ae

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

33

تقاريـر

الكاتبة الكويتية هدى الشوا لـ «ومضات»:

التعليم عن ُبعد

أسس لتجربة رائدة عابرة للحدود
ومضات  -حوار :حسين درويش
تعــد الكاتبــة الكويتيــة هــدى الشــوا ،حاصلــة علــى درجــة ماجســتير التربيــة فــي تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة
م ــن كلي ــة ني ــو جيرس ــي بالوالي ــات المتح ــدة وبكالوري ــوس اقتص ــاد وعل ــوم سياس ــية م ــن الجامع ــة األمريكي ــة
فــي القاهــرة ،مــن أبــرز األســماء التــي تكتــب فــي ميــدان أدب الطفــل ،فقــد حــاز كتابهــا المتميــز «رحلــة الطيــور
إلــى جبــل قــاف» جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب ألدب األطفــال عــام .2008
كمــا اختارتهــا مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة أخيــر ًا
للتدريــب فــي برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة ،حيــث عملــت علــى
تدريــب تســعة موهوبيــن فــي حقــل الكتابــة للطفــل فــي ورشــة
اس ــتمرت أربع ــة أش ــهر أثم ــرت ع ــن تس ــع قص ــص مكتمل ــة
العناصــر الفنيــة والفكريــة.
ألَّفت العديد من كتب األطفال ،منها الكتاب
المتميز« ،رحلة الطيور إلى جبل قاف»« ،دعوى
الحيوان ضد اإلنسان عند ملك الجان»« ،الرجل
األصفر»« ،كاشف األسرار»« ،رحلة فيل»« ،أبوللو
على شاطئ غزة».
أسست شركة «طاقة» لإلنتاج ،التي تنتج
المشاريع الثقافية في الكويت والمنطقة
العربية؛ من إنتاجها األوبريت العربي
«أخناتون» ،والفيلم الوثائقي القصير،
«غرفتي الوردية» ،والمونودراما
« »Freyaوغيرها.
في هذا الحوار مع مجلة «ومضات»
تكشف هدى الشوا بعض أورق عملها في
الكتابة والتدريب وتسرد قصة نجاح
تتوجها قيمة العمل الذي تنتشر فائدته
لتصل إلى أقاصي الوطن العربي.
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ثغرات وفراغات

* لماذا اخترت الكتابة للطفل في وقت يتجه
فيه الكثير من الكتاب نحو كتابة الرواية للكبار؟
 كانت أول تجربة لي في كتابة أدب الطفل لسدما وجدته من ثغرات وفراغات في كتب األطفال
قبل خمسة عشر عاماً تقريباً ،أغلب ما كان موجوداً
آنذاك كتب مترجمة ،أو كتب مباشرة في خطابها
الوعظي .ولم أجد من الكتب العربية ما ينافس جمال
وإبداع الكتب األجنبية .كانت ابنتي الصغيرة مغرمة
بالخيل ،وتقرأ العديد من القصص عن عوالم الخيل
باللغة اإلنجليزية .فأردتُ أن أكتب قصة مستوحاة
من عالم الفروسية العربي ،قدمت تجربتي األولى
مع قصة «عنبر» وفيها إشارة إلى أجواء الفارس
الشاعر العربي عنترة بن شداد ،والمعروف بعالقته
الخاصة مع حصانه األبجر .لم أفكر بالكتابة للكبار،
رغم كتابتي عدداً من المسرحيات للصغار وللكبار.
وأنا سعيدة بالتطوّر الذي يحصل اآلن في مجال
أدب الطفل ،الذي يعيش فترة ازدهار ذهبي في
الزمن الحالي .أرتك ُز على مبدأ التعليم الترفيهي
 edutainmentفي صنعتي ،إيماناً بأن المحتوى
اإلبداعي الذي أقدمه ال بد أن يكون مشوقاً ،مسلياً،
بعيداً عن الوعظية والخطابية ،وأن يتيح المجال
للتساؤل ،للتفكير ،وللتغيير ..إضافة إلى إثراء
القيمة المعرفية العلمية.
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* أين تضع هدى الشوا نفسها قبل جائزة زايد
للكتاب وبعد فوزها بالجائزة؟
 كان فوزي بجائزة الشيخ زايد نقطة تحول فيمساري األدبي ،إذ أدركتُ أن مشواري األدبي في
هذا العالم المبهج ال بد أن يتطور ويستمر ويُصقَل.
فتحت لي الجائزة األبواب للمشاركة في العديد من
الفعاليات والندوات ضمن معارض الكتب العربية،
مثل معرض القاهرة للكتاب ،ومعرض أبوظبي،
ومهرجان اإلمارات لآلداب ،ومهرجان الشارقة
القرائي مما أتاح لي التواصل مع جهات عديدة،
من المؤلفين والناشرين والناشطين والفاعلين في
صناعة أدب الطفل بكل تجلياتها :فنون الرسم،
والمسرح ،والكتابة لبرامج الطفل التلفزيونية.
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حقيقة ،أنا مدينة لجائزة الشيخ زايد للكتاب،
التي تحظى بمصداقية عالية وتقدير عربي وعالمي،
لوضعي على درب الكتابة اإلبداعية ،ولن أنسى حفل
توزيع الجوائز في قصر اإلمارات ،الذي كان أمسية
من العمر.
مؤشرات إيجابية

المنتج األدبي الراهن لألطفال ،ومن المالحظ
النقلة النوعية في مجال أدب الطفل من كل النواحي:
إخراج الكتب ،المحتوى ،الرسومات المصاحبة،
التقنيات المستعملة ،ومن المالحظ أيضاً ازدهار
مشاريع ومبادرات رقمية في تقديم محتوى تربوي
وإبداعي لألطفال ،وهذه كلها مؤشرات إيجابية.

* هل ترافقت طفرة الكتابة للطفل بمواكبة
* عدد الكُ تاب الذين يكتبون للطفل يتزايد في
نقدية من قبل نُقاد معروفين بعيد ًا عن النقد
السنوات العشر األخيرة ،ما هو مؤشر ذلك؟
 هذا مؤشر حيوي وصحي ،أتابع باهتمام االنطباعي السريع؟ فـي رأيـي المبـادرات الجـادةاإلبداعيـة هـي التـي تسـتقطب
النقـد الجـاد اإلبداعـي ،مثـل
إضاءة
مبـادرة تحـدّي القـراءة ،التـي
اسـتقطبت مشـاركة عربية واسـعة،
هدى الشوا كاتبة كويتية تكتب في حقل أدب الطفل والناشئة .وهي مؤسسة ومديرة
وتعكـس اهتمامـاً أصيلاً ومدروسـاً
استوديو «الطاقة اإلبداعية» إلنتاج العروض المسرحية في الكويت .من أعمالها المسرحية:
لدعـم فعـل القـراءة بطريقـة غيـر
إخناتون ،إيكارا ،فيل في المدينة ،جلّنار وطائر النار ،وسلسلة «دُمى في دارنا».
مسـبوقة .مـا زلنـا بحاجـة إلـى
حازت هدى جائزة الشيخ زايد في فرع أدب الطفل  ،2008وجائزة دولة الكويت في فرع
المزيـد مـن العمـل الجـاد فـي دعـم
أدب الطفل  .2017تشمل إصداراتها( :من دار الساقي ،بيروت) :رحلة الطيور إلى جبل قاف
القـراءة ،علـى جميـع المسـتويات؛
(الحاصل على جائزة الشيخ زايد  )2008دعوى الحيوان ضد اإلنسان عند ملك الجان ،كاشف
بـدءاً مـن وزارات التربيـة والتعليـم،
األسرار ،رحلة فيل (حائز جائزة دولة الكويت التشجيعية  )2017جلّنار أميرة زنجبار .ومن
فـي الصـف المدرسـي ،فـي البيـت،
إصدار مؤسسة تامر التعليمية :ماذا يحدث في حديقة البيّارة ،أبوللو على شاطئ غزة ،تنّين
وفـي المكتبـة ،إلـى مبـادرات
بيت لحم ،سماء سامية الملونة ،ستّي الفلسطينية ،محرّك الدُمى .ومن دار ذات السالسل
إبداعيـة مسـتقلة فـي القطـاع
الكويتية :النخل صور ،مسابقة الطبّاخين ،أميرة من بالد ما وراء النهر (.)2020
الخـاص .األبحـاث والدراسـات
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النقديـة هـي جـزء مـن «صناعـة» أدب الطفـل التـي
تتكـون مـن عـدة عناصـر :مؤلفـون ،رسـامون ،فنانون،
ناشـرون ،موزعـون ،والقـوة شـرائية فـي المكتبـات،
المـدارس .ال بـد لـكل هـذه العناصـر أن تـدور حتـى
تلحـق ببعضهـا بعضـاً .وقـد تكـون الشـراكات بيـن
القطـاع العـام والخـاص أنجح الطـرق لتحقيق ازدهار
فـي صناعـة أدب الطفـل فـي جميـع مسـتوياته.
معايير الكتابة

الكتابـــة اإلبداعيـــة مهـــارة
تتوجـــب الصقـــل والتجويـــد
والتطويـــر واالشـــتغال اإلبداعـــي
ولهـــا أصـــول فنيـــة ومعرفـــة
علميـــة

النهاية ،وتضمنت الدورة عرض وتحليل وتفكيك
نماذج من القصص العربية ،ضمن معايير تقييم
محددة .كل هذا شكّل أدوات وُضعت أمام الكاتب
إلنتاج كتابة إبداعية.
قد اتجهت المؤسسات والجامعات والمعاهد
التعليمية األكاديمية الغربية إلى تعليم مادة الكتابة
وهو مجال
اإلبداعية Creative writing
أكاديمي جديد نوعاً ما في عالم التعليم الغربي،
وما زلنا بحاجة إلى توطين هذا الحقل المعرفي
في المؤسسات العربية ،كتأسيس برنامج بكالوريا
ال في الكتابة اإلبداعية في جامعاتنا
أو ماجستير مث ً
العربية ،وبالطبع هذا يختلف تماماً عن ماجستير
اللغة وآداب العربية .وفي غياب هذه البرامج
األكاديمية ،يقوم برنامج دبي الدولي للكتابة بتوفير
بيئة حاضنة لدعم مواهب الشباب العربي وتطوير
مهاراتهم الكتابية عبر البرامج الثقافية اإلبداعية
المتنوعة التي يقدمها البرنامج.

* أنت مدربة كتابة للطفل ،ما هي مقومات
المدرب في هذا الميدان وما هي أدواته؟
أفض ُل مفهوم «الميسر»  facilitatorفي
ِّ
منظومة التدريب ،إلتاحة مساحة للتبادل المعرفي
الفعّال بين المجموعة المتدربة ،حيث الجميع
شركاء في خلق «معرفة» ،إضافة إلى اكتشاف
االستراتيجيات ومعايير كتابة أدب الطفل.
فالكتابة اإلبداعية هي مهارة ،تتطلَّب الصقل
والتجويد والتطوير واالشتغال اإلبداعي ولها أصول
فنية ومعرفة علمية؛ إضافة إلى الموهبة الفطرية
التي تلعب دوراً في الكتابة اإلبداعية ،لذا تضمنت
الدورة مجموعة من المعايير والمفاهيم في الكتابة
اإلبداعية ،كاالختيارات الفنية الواعية المناسبة ،من
اختيار العنوان ،والتراكيب اللغوية ،صيغ الضمائر،
الصيغة الزمنية المناسبة للنص ،اختيار وتطوّر
الشخصية ،رسم الحبكة ،والنهاية المؤثرة .كما
نوقشت الممارسات الفضلى في الكتابة اإلبداعية ،حلول مبتكرة
من اختيار الفكرة إلى مخطط الكتابة ،وصوالً إلى
* هل ساعد التدريب عن بُعد على تحقيق أهداف
برنامج دبي الدولي للكتابة من وجهة نظرك؟
 أعتقـــد أن خـــوض مؤسســـةمحمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة
مجـــال التدريـــب االفتراضـــي (عـــن
بُعـــد) ،مـــن خـــال برنامـــج دبـــي
الدولـــي للكتابـــة ،كانـــت مـــن أوائـــل
المبـــادرات العربيـــة فـــي التحـــوّل
الرقمـــي فـــي ميـــدان التدريـــب
االفتراض ــي ،لتق ــدم حل ــوالً مبتك ــرة
وبدائ ــل لمفه ــوم التدري ــب التقلي ــدي
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تقاريـر

* هل كانت فترة التدريب ( 4أشهر) كافية إلعداد
كاتب مؤهل لكتابة قصة لألطفال؟
 نعم .أرى أنها كانت مدة كافية لتحقيق الهدفوهو إنتاج قصة أطفال لكل متدرب ،وقد أنتجت
الورشة تسع قصص جميلة وأشعر بالفخر والسعادة
أنها ثمرة هذا العمل الدؤوب.
البدائل االفتراضية

* ما هي نصيحتك للمتدربين في دورات برنامج
دبي الدولي للكتابة (الكتابة للطفل)؟
 أنصح المتدربين بتجاوز مفهوم أنماط النشرالورقي التقليدي ،والتفكير بالبدائل االفتراضية
والرقمية التي تواكب الحياة العصرية ،فعالم أدب
الطفل عالم بديع فسيح؛ يشمل ،إضافة إلى النشر
الورقي ،ميادين النشر اإللكتروني والمنصات الرقمية
والتطبيقات اإللكترونية وكتابة محتوى content
لأللعاب اإللكترونية أيضاً .هناك نقص كبير في
الوسائط العربية غير المدبلجة أو المترجمة ،وهناك
ازدياد في الطلب على إنتاج محتوى عربي مبتكر حداثي،
يخاطب طفل اآليباد والهواتف الذكية والتطبيقات،
عبر كتابة إبداعية توفّر محتوى مميّزاً ومشوّقاً ،وبرؤية
فنية مستمدة من البيئة المحلية .فنصيحتي للكتاب :ال
والمنصات الرقمية في مجال القصص
ّ
تهملوا المواقع
واأللعاب لتقديم محتوى عربي مبتكر ،لتلبية احتياجات
المراحل الراهنة والقادمة ،خاصة في ظروف جائحة
كورونا وما بعد كورونا ،وفي راهن تحوّل رقمي صاعد
في كل مجاالت صناعة الثقافة.

(الوجاه ــي) .وه ــذا يعك ــس توج ــه المؤسس ــة ف ــي
مواكبـــة التقنيـــات المعاصـــرة كنهـــج مســـتدام.
بالنس ــبة لتقييم ــي الخ ــاص للتجرب ــة ،فإنه ــا ناجح ــة
بامتيـــاز ،مـــن حيـــث التـــزام المتدربيـــن بالوقـــت،
والحض ــور ،والتفاع ــل ،عب ــر منص ــة البرنام ــج ف ــي
أجـــواء مريحـــة وهادئـــة وبدعـــم ومتابعـــة فريـــق
برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة المهنــي الــذي أشــرف
علـــى كل خطـــوة مـــن خطـــوات الورشـــة ووفّـــر كل
مســـتلزمات نجـــاح البرنامـــج.
كمــا أن التدريــب عــن بُعــد أســس لتجربــة ثقافيــة
رائـــدة عابـــرة للحـــدود ،مـــن خـــال التعـــرف علـــى
زمــاء وزميــات مــن المتدربيــن مــن مختلــف أرجــاء
الوط ــن العرب ــي ،والتع ـرّف إل ــى تجاربه ــم المتنوع ــة.
ف ــكان م ــن الممك ــن لمتدربي ــن م ــن الجزائ ــر مث ــاً
التواص ــل م ــع متدربي ــن ف ــي دب ــي والكوي ــت .أت ــاح
ه ــذا االنفت ــاح للمتدربي ــن االط ــاع عل ــى مب ــادرات
ثقافي ــة ل ــم نك ــن لنتع ــرف إليه ــا ل ــوال خاصي ــة «ع ــن
َّ
بُع ــد» ،الت ــي فتح ــت آفاق ـاً واس ــعة للتالق ــح الثقاف ــي مشروع بناء
المتن ــوع.
* لو قيض لك تكرار التجربة مع برنامج دبي
الدولي للكتابة ،هل ستعيدين الكرَّ ة؟ ولماذا؟
بالتأكيد سأعيدها بال تردد ،ألنها جدَّ دت
ُ
أرتكـــز علـــى مبـــدأ التعليـــم
خلقة في
مواطن المعرفة لدي ،وأمدتني بطاقة ّ
الترفيهـــي إيمانـــً بـــأن المحتـــوى
مجال عملي وشغفي ،خاصة أن التجربة ضمن إطار
الـــذي أقدمـــه ال بـــد أن يكـــون
عمل مؤسسي ال يهدف للربح ،فالهدف هو بناء
مشـــوقًا بعيـــدًا عـــن الوعظيـــة
الوعي المعرفي العربي ،بدءاً من اللبنة األساسية
و ا لخطا بيـــة
في بناء الوعي المعرفي اإلنساني وهي الطفولة.
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اإلنسان الرقمي
نهضة البشرية الرابعة تشمل الجميع

يبحـــث كريـــس ســـكينر فـــي كتابـــه مح ــدو ٌد م ــن البش ــر تحقي ــق الث ــروة ،ف ــإن
هـــذا حـــول القيمـــة العظيمـــة المُضافـــة الث ــورة الرقمي ــة س ــتوفر فرص ـاً للجمي ــع،
الت ــي تطرحه ــا المنص ــات الذكي ــة ،الت ــي لكنهـــا لـــن تكـــون فرصـــاً متســـاوية.
مهـــدت الســـبيل القتصـــاد المشـــاركة
الـــذي سيشـــمل الجميـــع حـــول العالـــم.
ويبي ــن أن رقمن ــة حياتن ــا س ــتنتج
عنهـــا تحـــوُّالتٌ كبيـــرةٌ ألن
َضم كل مــن
الشــبكات الرقميــة سـت ُّ
يعيشــون علــى كوكبنــا اليــوم ،وتوفــر
للجميـــع فـــرص التواصـــل والتـــداول
والتعامـــل ،وعقـــد صفقـــات عابـــرة
للقـــارات .وعلـــى العكـــس مـــن الثـــورة
الصناعي ــة الت ــي اس ــتطاع خاللَه ــا ع ــد ٌد

الشيخ المعلم

ما يتع َّلمه القادة من َّ
محمد بن راشد آل مكتوم
الشيخ
َّ

يجـــيء كتـــاب «الشَّ ـــيخ المعلّـــم»
للدكتـــور يســـار جـــرار ،مســـلِّطاً الضـــوء
مـــن جديـــد علـــى السِّ ـــمات القياديَّـــة
لصاحـــب الســـمو الشَّ ـــيخ محمـــد بـــن
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راش ــد آل مكت ــوم ،ويقدِّمه ــا م ــن منظ ــور
علمـــي وأكاديمـــي موَّثـــق ،مركِّـــزاً علـــى
ســـمات اإلنجـــاز والتنفيـــذ والمتابعـــة
والعـــزم فـــي تحقيـــق األهـــداف ،حيـــث
يسـ ـلّط الض ــوء عل ــى م ــا ورد ف ــي كت ــاب
«قصتـــي» حـــول حضـــور الشَّ ـــيخ القمَّـــة
العالم َّي ــة الحكوم َّي ــة ع ــام  ،2013حينه ــا
س ــأله إعالم ــي :مت ــى س ــتبطئ دب ــي م ــن
حركته ــا وتس ــتق ُّر مش ــروعاتها بعدم ــا
حقَّقتـــه مـــن إنجـــازات؟ فأجـــاب
س ــموُّه :ل ــن يح ــدث ذل ــك أب ــداً،
ف ــي ه ــذا الس ــباق ،ال يوج ــد
خـــط نهايـــة.
ُّ

حرية التركيز
كيف ترفع إنتاجيَّتك بأقل
جهد ممكن

يـــرى رجـــل األعمـــال
واالستشـــاري مايـــكل هيـــات
أنَّ اإلنتاجيَّـــة الحقيقيَّـــة تتعلَّـــق
بح ــذف م ــا ال يج ــب عمل ــه ،قب ــل
البـــدء بإنجـــاز مـــا يجـــب عملـــه.
فاإلنتاجيـــة ال تتحقَّـــق بإنجـــاز
المزي ــد م ــن المه ــام ،ب ــل بإنج ــاز
المهـــام الصحيحـــة مـــن خـــال
التركي ــز عليه ــا؛ ألنَّ أش ــياء كثي ــرة
وإيجاب َّي ــة تح ــدث عندم ــا نتو َّق ــف
عــن العمــل لوهلــة ،ونمعــن النظــر
ف ــي رس ــالتنا ف ــي الحي ــاة ،فنعي ــد
صياغـــة حياتنـــا انطالقـــاً مـــن
معناهــا لنــا ،وذلــك اســتناداً ،وهــو
يرك ــز ف ــي ذل ــك عل ــى أن اله ــدف
هنـــا ليـــس هـــو أن ننجـــح ماديـــاً
فقـــط ،بـــل أن نعيـــش ســـعداء
ونوطِّ ـــد عالقاتنـــا األســـريَّة
واالجتماعيَّـــة والكونيَّـــة بحكمـــة
وسَ ـــويَّة.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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يجب أن تذكرنا خسائر الوباء
بأهمية العلوم والسياسة العامة والتعاون الدولي

ومضات  -جيفري فرانكل
منذ بداية انتشار وباء كوفيد  ،19هناك اعتقاد سائد بأنه «ربما
اليوم على األقل سنكون جادين بشأن معالجة أزمة تغير المناخ».
يمكن للمرء بالتأكيد أن يرى المنطق الكامن وراء هذا التفكير.
يجب أن تذكرنا الخسائر الفادحة التي أحدثها الوباء بأهمية ثالثة
أشياء ضرورية أيض ًا لمكافحة ظاهرة االحتباس الحراري :العلوم
والسياسة العامة والتعاون الدولي.
لذلـك ،يجـب أن نسـتمع إلـى العلمـاء الذيـن
حـذروا منـذ عقـود من أنَّ انبعاثـات غازات االحتباس
الحـراري غيـر المُنضبطـة سـيكون لهـا عواقـب بيئيـة
وخيمـة .يبـدو أنَّ حقيقـة أن بعـض هـذه العواقـب
 بمـا فـي ذلـك حرائـق الغابـات واألعاصيـر وحتـىطاعـون الجـراد فـي إفريقيـا  -التـي ظهـرت بشـكل
كبيـر فـي نفـس العـام الـذي شـهد العالـم فيـه انتشـار
وبـاء كوفيـد  ،19تُعـزز هـذه الرسـالة.
أوجه التشابه

فـي بعـض البلـدان مثـل الواليـات المتحـدة والبرازيـل
والمكسـيك وحتـى المملكـة المتحـدة التـي كانـت
حريصـة فـي السـابق التقليـل مـن أهميـة الوبـاء
وتجنـب توصيـات العلمـاء ،فيمكنهـم فعـل الشـيء
نفسـه مـع أزمـة تغيـر المنـاخ.
ينبغـي أن يُذكـر الوبـاء الجميـع بـأن تجاهـل
حقائـق الطبيعـة أمـر مسـتحيل ،وأن هـذا التقدم يتبع
مسـاراً علميـاً .إن نظريـات المؤامـرة التـي تدعـي أن
تغيـر المنـاخ مجـرد خدعـة اخترعتهـا الصيـن ليسـت
أكثـر صحـة مـن تلـك التـي تزعـم أن فيـروس كورونـا
المسـتجد هـو عبـارة عـن مؤامـرة صينيـة.

في األعلى:

جيفري فرانكل

ولكـن فـي حيـن تبـدو أوجـه التشـابه بيـن وبـاء
كوفيـد  19وأزمـة تغيـر المنـاخ سـليمة منطقيـاً،
أخشـى أن تكـون الصلـة السياسـية المسـتنتجة غيـر العوامل الخارجية السلبية
متسلسـلة .إذا كان بإمـكان بعـض القـادة وأتباعهـم
علاوة علـى ذلـك ،تُعـ ُّد األمـراض المُعديـة
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ينبغي أن ي ِّ
ُذكر الوباء الجميع
بأن تجاهل حقائق الطبيعة أمر
مستحيل

مـن خلال منظمـة الصحـة العالميـة واتفاقيـة باريس
للمنـاخ ،أو بـأي وسـيلة أخـرى.
إحراز التقدم

هنـاك العديـد مـن الروابـط المباشـرة األخـرى
بيـن الصحـة العالميـة والبيئة العالميـة .يبعث بعضها
األمـل فـي أنَّ التقـدم فـي أحـد المجاليـن قـد يعنـي
إحـراز التقـدم فـي المجـال اآلخـر.
علـى سـبيل المثـال ،تـؤدي عمليـة إزالـة الغابـات
فـي الوقـت نفسـه إلـى زيـادة ثانـي أكسـيد الكربـون
فـي الغلاف الجـوي وتجبـر الخفافيـش والحيوانـات
األخـرى التـي قـد تكـون حاملة للمـرض على االتصال
بالبشـر ،وهـو مـا كان علـى األرجـح سـبب ظهـور هـذا
الفيـروس التاجـي .علـى المدى الطويـل ،من المرجح
أن يـؤدي االحتبـاس الحـراري إلـى نقـل أمـراض
اسـتوائية يحملهـا البعـوض مثـل فيـروس غـرب النيـل
وزيـكا والمالريـا إلـى خطـوط العـرض الشـمالية.

واألضـرار البيئيـة أمثلـة تقليديـة لمـا يُسـميه
االقتصاديـون العوامـل الخارجيـة السـلبية :وهـي
التحديـات التـي ال تسـتطيع األسـواق التعامـل معهـا
بمفردهـا ،ألن األشـخاص الذيـن يعطسـون بـدون
قنـاع أو يلوثـون الهـواء ال يتحملـون العواقـب الكاملـة
المترتبـة عـن أفعالهم .إنَّ االعتـراف المتزايد بالدور
األساسـي الـذي تلعبـه السياسـة العامـة قـد يقـود
البنـدول إلـى االبتعـاد عـن أيديولوجيـة الحكومـات
الصغيـرة .بعبـارة أخـرى ،يجـب أن يكـون التدخـل
الحكومـي مُصممـاً بـذكاء ويكـون مُوجهـاً لتحقيـق خطر الغازات
أهدافـه بكفـاءة.
فـي الواقـع ،تُعـ ُّد حرائـق الغابـات فـي الواليـات
الغربيـة األمريكيـة (وفـي أجـزاء مـن أسـتراليا
حتـى اإلجـراءات التـي تتخذهـا الحكومـات وسـيبيريا وأوروبـا) إلـى حـدٍّ كبيـر نتيجـة لالحتبـاس
الوطنيـة الفرديـة لـن تكـون كافيـة ،ألنَّ الوبـاء وتغيـر الحـراري .لكنهـا تُسـهم أيضـاً فـي زيـادة انبعاثـات
المنـاخ مـن العوامـل الخارجيـة العالميـة .إنهـا تدعـو الغـازات الدفيئـة مـن خالل إرسـال العديد من أطنان
إلـى تحقيـق درجـة معينـة مـن التعـاون الدولـي ،سـواء ثانـي أكسـيد الكربـون إلـى الغالف الجوي .ويمكن أن
تتسـبب الجسـيمات المنبعثـة مـن الدخـان فـي إتالف
رئتـي األشـخاص المعرضيـن بالفعـل لخطـر اإلصابة
عالم مترابط
بفيـروس كوفيـد .19
ستجرى االنتخابات األمريكية القادمة على خلفية تفشي وباء
من ناحية أخرى ،أدى الركود االقتصادي الناجم
خطير وتهديدات مُناخية متزايدة .في كلتا الحالتين ،يجب على
عـن انتشـار الوبـاء إلـى انخفاض الطلـب على النفط،
الناخبين األمريكيين اختيار ما إذا كانوا سيعيدون االحترام للعلم
ليصـل سـعره إلـى مـا كان عليـه قبـل خمـس سـنوات،
والسياسة العامة السليمة ،والوعي بأننا نعيش في عالم مترابط.
عنـد نحـو  40دوالراً للبرميـل .بالنسـبة للبلـدان
الناميـة (وخاصـة المُصـدرة للنفـط) التـي تسـتخدم
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فـي إبطـاء ظاهـرة االحتبـاس الحـراري .وكمـا أثبـت
المعدية واألضرار البيئية
األمراض ُ
الركود في الفترة ما بين  2007و ،2009فإن تراجع
أمثلة تقليدية للعوامل الخارجية
األنشـطة االقتصاديـة يعنـي انخفـاض انبعاثـات ثانـي
السلبية
أكسـيد الكربـون .هـذا ينطبـق بشـكل خـاص علـى
الدعـم المالـي إلبقـاء األسـعار المحليـة للطاقـة قطاع النقل الجوي ،الذي تضرر بشـدة جراء انتشـار
منخفضـة بشـكل مصطنـع ،سـيكون الوقـت مناسـباً فيـروس كورونـا المُسـتجد.
اآلن إلصلاح هـذه السياسـة والسـماح لألسـواق
بتحديـد السـعر .هـذه اإلعانـات الماليـة تضـر بالبيئة
من المفترض أن يكون الركود مؤقتاً ،لكن التأثير
وتقـوض الكفـاءة االقتصاديـة والميزانيـة .سـيكون فـي قطـاع النقـل الجـوي قـد يسـتمر لبعـض الوقـت.
إلغاؤها بمثابة إصالح شـامل للجميع ،وإن كان دائماً سـيعرف قطـاع السـياحة انتعاشـاً فـي المسـتقبل
محفوفـاً بالمخاطـر علـى المسـتوى السياسـي.
القريـب .لكـن بالنسـبة للعديـد منـا ،لـم يعُـد السـفر
إلـى بلـد مـا لمشـاهدة عـروض «باوربوينـت» مُشـوقاً،
مقارنـ ًة بمشـاهدة نفـس العـروض فـي المنـزل .بـدالً
أهمية تراجع األنشطة
بصـرف النظـر عـن الترابـط اإليجابـي بيـن مـن إنقـاذ صناعـة الطيـران بأكملهـا لتجنـب حـاالت
وبـاء كوفيـد  19وتغيـر المنـاخ ،تتبـع بعـض الروابـط اإلفلاس أو عمليـات اإلدمـاج أو االنكمـاش طويـل
المباشـرة مسـاراً آخـر :تُسـهم بعـض جوانـب الوبـاء األجـل ،ينبغـي أن تهـدف السياسـات الحكوميـة إلـى
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خفـض انبعاثـات الطائـرات إلـى درجـة مُماثلـة لتلـك البيئة الخضراء

الخاصـة بالسـيارات.
عجز مالي

مـن الصعـب التنبـؤ بمـا إذا كان الوبـاء سـيجذب
الدعـم لمزيـد مـن الجهـود الحاسـمة لمكافحـة تغيـر
المنـاخ .سـيزعم البعـض أن الحكومـات غيـر قـادرة
علـى إنفـاق األمـوال علـى معالجـة أزمـة االحتبـاس
الحـراري فـي وقـت ترتفـع فيـه معـدالت البطالـة
والديـون علـى نحـو متزايـد.
ربمـا كان الجانـب المشـرق األكثـر إلحاحـاً فـي
أزمـة وبـاء كوفيـد  19هـو التأثيـر الـذي أحدثـه سـوء
إدارة الرئيـس األمريكـي دونالـد ترامـب للوبـاء علـى
احتمـاالت إعـادة انتخابه .إذا اسـتعاد الديمقراطيون
السـيطرة علـى البيـت األبيـض ومجلـس الشـيوخ فـي
نوفمبـر /تشـرين الثانـي المقبـل ،فمـن المرجـح أن
يعـود احتـرام الخبـرة العلميـة والسياسـة العامـة
المصممـة جيـداً والتعـاون الدولـي .يجـب أن يجلـب
ذلـك فوائـد بعيـدة المـدى ،بـدءاً مـن حمايـة بيئيـة
أقـوى ومحـاوالت جـادة لمعالجـة عـدم المسـاواة إلـى
احتمـال عـودة الواليـات المتحـدة إلى االتفـاق النووي
اإليرانـي لعـام  ،2015ناهيـك عـن قيـادة أفضـل
للصحـة العامـة.

44

ومضات  -السنة السابعة  -العدد السابع والسبعون

كيـــف تبـــدو السياســـة العامـــة الســـليمة فيمـــا
يتعل ــق بتغي ــر المن ــاخ ف ــي الظ ــروف الحالي ــة؟ لق ــد
كتب ــت ف ــي ذروة رك ــود ع ــام « 2009اس ــتثمروا ف ــي
البيئ ــة الخض ــراء الي ــوم ،لف ــرض ضرائ ــب خض ــراء
فــي المســتقبل» .نفــس الوصفــة تنطبــق علــى األزمــة
الحالي ــة .عل ــى الم ــدى القصي ــر ،نح ــن بحاج ــة إل ــى
تجديـــد الحوافـــز الماليـــة .لذلـــك ،يتعيـــن علـــى
صن ــاع السياس ــة اس ــتغالل الفرص ــة «إلع ــادة البن ــاء
بش ــكل أفض ــل» ،كم ــا يق ــول المرش ــح الديمقراط ــي
للرئاس ــة األمريكي ــة ج ــو باي ــدن ،م ــن أج ــل مس ــاندة
البيئ ــة وف ــي نف ــس الوق ــت دع ــم االقتص ــاد أيضــاً.
لكـــن بالنظـــر إلـــى مـــا بعـــد الركـــود ،يجـــب
أن يكـــون هنـــاك إدراك للحـــدود الماليـــة .يميـــز
هـــذا االعتـــراف مـــا ســـتفعله إدارة بايـــدن بشـــأن
تغيـــر المنـــاخ عـــن الصفقـــة الخضـــراء الجديـــدة
التـــي قدمتهـــا عضـــوة الكونغـــرس الديمقراطيـــة
ألكس ــاندريا أوكاس ــيو كورتي ــز ،عل ــى األق ــل إذا ت ــم
النظـــر فـــي مشـــروع القانـــون المقتـــرح حرفيـــاً.
ســـيكون فـــرض ضريبـــة الكربـــون علـــى مراحـــل
ح ــاً فع ــاالً للجمي ــع ،يتف ــق مع ــه خب ــراء االقتص ــاد
الديمقراطيـــون والجمهوريـــون.

الموجات الجديدة من العدوى
نذر بأوضاع أشد وطأة على االقتصاد العالمي

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
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كان تكوين السوق مقيدًا بحدود مادية وجغرافية
ثم تغيرت األمور مع ظهور الدفع اإللكتروني

االنتباه إلى فجوات االقتصاد الرقمي
المتزايدة االنكماش
ومضات ـ مايكل سبنس
من المعروف منذ فترة طويلة أنَّ انعدام التجانس بين المشترين والبائعين يؤدي
إلى إضعاف أداء السوق .ولكن بفضل التكنولوجيا الرقمية والمجمعات الضخمة التي
يمكن الوصول إليها بسهولة من البيانات التي تعمل على توليدها ،بدأت هذه الفجوات
المعلوماتية تتقلص ،وبدأت أوجه التفاوت وانعدام التجانس تنحسر.

حتى وقت قريب ،كان تكوين السوق مقيداً بحدود
مادية وجغرافية .يتلخص شرط أساسي لتمكين تكوين
السوق في قدرة المشترين والبائعين على العثور على
ُنـجـزَت هذه العملية تقليدياً في
بعضهم بعضاً ،وقد أ ِ
المساحات العامة مثل البازارات ،أو أسواق األوراق
المالية ،أو المتاجر ،أو وكاالت البيع المرخصة (وإن
كان ذلك ينطوي على وسطاء يستخدمون الهواتف
وأجهزة الفاكس لتسهيل المعامالت) .ثم بدأت األمور
تتغير مع ظهور  ،eBayالنموذج األصلي للعديد من
األسواق عبر اإلنترنت .وعلى نحو مفاجئ ،لم تعد
الحدود الجغرافية تعمل كحواجز ال يمكن التغلب عليها
بين المشترين والبائعين المنتشرين على نطاق واسع.
تحرير األسواق

ربما يكون بوسعنا أن نقول إن تحرير األسواق
من القيود الجغرافية كان له أعظم األثر على قدرة
www.mbrf.ae

السكان في األماكن النائية على الوصول إلى
األسواق .في العديد من األماكن على مستوى
العالم ،ولمجموعات فرعية من المستهلكين
المحتملين في كل مكان ،قد تكون القنوات عبر اإلنترنت
الخيار العملي الوحيد للوصول إلى مجموعة واسعة
من السلع والخدمات ،بما في ذلك الرعاية الصحية
األولية والتعليم .ينطبق هذا على كل من جانب الطلب
وجانب العرض .وألن المستهلكين يتمتعون بقدرة
موسعة على الوصول إلى السلع والخدمات ،يستطيع
البائعون والمنتجون أن يتوسعوا بشكل كبير لتلبية
الطلب المتزايد .في الصين ،على سبيل المثال ،كان
التوسع الرقمي للسوق المحتملة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الحجم دافعاً رئيساً لقدر كبير من تطور
شركة  ،Alibabaعلى النحو الذي يوضح كيف تدفع
التكنولوجيات الرقمية ،جنباً إلى جنب مع النمو السريع
الذي طرأ على اإلنترنت عبر األجهزة المحمولة على
مستوى العالم ،أنماط نمو أكثر شموالً.

في األعلى:

مايكل سبنس

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

47

اقتصاد

إضافية تتعلق بالمعلومات حتى تعمل األسواق
فاعلية السوق
ولكن مع تطور األسواق عبر اإلنترنت ،سرعان ما بفاعلية .على سبيل المثال ،نظراً لصعوبة اكتشاف
بات من الواضح أنَّ األمر يستلزم معالجة مشكالت المشترين لالختالفات في الجودة بين البائعين وبين
السلع والخدمات المعروضة على اإلنترنت ،نشأت
الحاجة إلى المزيد من المعلومات للتعبير عن جدارة
المشاركين في السوق بالثقة والقدرة على التعويل
عدم االنسجام
عليهم .والمشكلة هي ذاتها في األساس لكل من
تطورت األسواق الرقمية القائمة على البيانات من مجاهدة
المشترين والبائعين ،مع انشغال المشترين بتلقي ما
الفجوات المعلوماتية إلى الحصول على كثافة معلوماتية أعلى من
يدفعون للحصول عليه وانشغال البائعين بتحصيل
نظيراتها غير المتصلة باإلنترنت ،مما يترك عدداً أقل من الفجوات
ثمن ما يبيعون.
المعلوماتية وأوجه عدم االنسجام .وتسمح إمكانية الوصول إلى
البيانات الرقمية بنشوء آليات فحص جديدة وسلوكيات معبرة ال
منصات الدفع الرقمي
وجود لها غالباً في العالم غير المتصل باإلنترنت.
هذا هو على وجه التحديد النوع من عدم
بطبيعة الحال ،ال تخلو مخازن البيانات التي يمكن الوصول
تجانس المعلومات الثنائية الذي يمنع تكوين السوق
إليها من مخاطر حقيقية وكثيراً ما أخضعت للمناقشة ،ومن
أو يحد من التداول في السوق في المقام األول.
األهمية بمكان معالجة هذه المخاطر من أجل تحقيق الكفاءات
وعلى هذا فقد أنشئ عدد من منصات الدفع
المحتملة وفوائد الشمولية المعروضة.
الرقمي في مستهل األمر لمعالجة مشكلة «الثقة»
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األساسية في األسواق عبر اإلنترنت .وجرياً على
نموذج أنظمة السند المعلق المألوفة في المعامالت
العقارية ،أنشأت منصات التجارة اإللكترونية
وسطاء كانوا يأملون أن يكونوا محل ثقة لتحصيل
المدفوعات من المشترين وتعليقها حتى يتم تأكيد
تسليم السلع أو الخدمات.
في حالة  Alipayفي الصين و Mercado
 Pagoفي أميركا الالتينية ،كانت هذه األنظمة
مصممة في البداية للتعجيل باستيعاب منصات
التجارة اإللكترونية ،لكنها بمرور الوقت تطورت إلى
أنظمة للدفع عبر األجهزة المحمولة المستخدمة في
وضع عدم االتصال باإلنترنت وفي مختلف قطاعات
االقتصاد .وهذه العملية متقدمة للغاية في الصين،
في حين يظل النقد مستخدماً في أميركا الالتينية.
الواقع أنَّ هذه األنظمة لم تسفر عن كنز من البيانات
العظيمة القيمة وحسب ،بل وسمحت أيضاً لمنصات
صنع السوق باكتساب المزيد من القوة مع كل معاملة،
مع تراكم البيانات.
تدابير الحماية

األسواق عبر اإلنترنت ،بدأ المستخدمون يواجهون
صعوبات في العثور على ما يبحثون عنه ،ألنهم لم
يكن بوسعهم التصفح عبر الخيارات بذات الطريقة
التي يستخدمها المرء عند التسوق في المتجر
الفعلي .لمعالجة هذه المشكلة ،طورت المنصات
عبر اإلنترنت خوارزميات البحث ومحركات التوصية
التي ال تعتمد على تصفح المستخدمين فرادى
وتاريخ المشتريات وحسب ،بل وأيضاً على البيانات
السلوكية من جميع المستخدمين اآلخرين .ث َّم طرأ
المزيد من التحسن على هذه الخوارزميات بفضل
التقدم في الذكاء االصطناعي والزيادات في حجم
وجودة البيانات .تشكل محركات البحث والتوصية
ال جزئياً لمشكلة المضاهاة ،وهي تعمل بالتالي
ح ً
كمصدر رئيس ألداء األسواق عبر اإلنترنت .وهي
تضيف القيمة لكل من المشترين والبائعين ،وتعمل
على تعزيز حجم المعامالت بشكل كبير ،وخاصة
لصالح البائعين والعالمات التجارية األقل شهرة.

أصبحت تقييمات البائعين (والمشترين أحياناً)
والمنتجات ِسـمة شائعة اآلن في األسواق عبر
اإلنترنت ،وتشير الدراسات إلى أنَّ هذه التقييمات
شديدة التأثير في قرارات المشترين .ولكن لكي تخدم
هذه الوظيفة غرضها الصحيح ،كانت المنصات في
احتياج إلى تطوير أنظمة وتدابير حماية إضافية لمنع
التالعب بالتقييمات ،ومنع المستخدمين المحظورين
من العودة إلى الظهور تحت ألقاب جديدة .وبالتالي،
إضافة إلى سد فجوات المعلومات ،تعمل التقييمات
أيضاً على خلق الحوافز للمشاركين في السوق
دور المعلومات
للتصرُّف بشكل أفضل.
وألنها متاحة على نطاق واسع والوصول إليها غير
مع ظهور المزيد والمزيد من «األشياء» في
ال
مكلف ،فقد ساعدت المعلومات عبر اإلنترنت فض ً
عن ذلك على التقليل من عدم تجانس المعلومات
مــع تطــور أســواق اإلنترنــت
خارج نطاق التجارة اإللكترونية .على سبيل المثال،
بــدأ المســتخدمون يواجهــون
طرأت تحوالت أيضاً على أسواق السيارات ،والرعاية
صعوبــات فــي العثــور علــى مــا
الصحية ،والتأمين ،حتى في العالم غير المتصل
يبحثــون عنــه
باإلنترنت ،مما يجعل المستهلكين أفضل اطالعاً وأكثر
www.mbrf.ae
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تمكيناً في التعامل مع البائعين.
يتعلق تحدٍّ معلوماتي أخير بالقدرة على
الوصول ،وتحديداً منح المستهلكين هويات يمكن
الوصول إليها عبر اإلنترنت وسجالت إنجاز تشير
إلى جاذبيتهم كأطراف مقابلة في مجموعة متنوعة
من سياقات السوق.
أسواق االئتمان

يُـعَـد االئتمان مثاالً جيداً هنا .في العالم غير
المتصل باإلنترنت ،لكل شخص أو شركة سجل
إنجاز وتاريخ مالي يمكن استخدامهما افتراضياً
لدعم أسواق االئتمان أو التأمين .تكمن المشكلة في
أن هذه السجالت غير المتصلة باإلنترنت تميل إلى
أن تكون مبعثرة وال يمكن الوصول إليها ،في حين
أنها في االقتصاد الرقمي ــ وخاصة بعد االنتشار

يمكــن اســتخدام خوارزميــات
الــذكاء االصطناعــي لتقييــم
ائتمــان األفــراد والشــركات بــدون
ضمانــات
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القوي للمدفوعات عبر األجهزة المحمولة والتجارة
اإللكترونية ــ أصبح من السهل استرجاعها وأصبحت
مفيدة بدرجة أكبر كثيراً .والبيانات ،مثلها في ذلك
كمثل المعرفة ،ليست تنافسية :فاستخدامها ال يقلل
من قيمتها للمزيد من االستخدام أو استخدامها من
قِ ـبَـل أطراف متعددة.
كما يمكن استخدام خوارزميات الذكاء
االصطناعي لتقييم وتسعير االئتمان لألفراد
والشركات بدون ضمانات وقليل من االتصال المسبق
مع االقتصاد التقليدي غير الرقمي والقطاعات
المالية .وكما هي الحال في أنظمة التقييم القائمة
على المنصات ،يجري تقليص الفجوات المعلوماتية
وتحسين الحوافز ،في حين يجري توسيع قدرة األسر
والشركات الصغيرة على الوصول إلى األسواق.
في نهاية المطاف ،يجب أن تكون المؤسسات
(بما في ذلك الحكومات) التي تجمع البيانات وتعمل
كحراس للبوابات الرقمية محل ثقة أيضاً .كحد أدنى،
يجب أن تكون خاضعة لضوابط تنظيمية قابلة للتنفيذ
وأن تقدم تعريفات واضحة لحقوق األفراد فيما
يتصل بالشفافية ،واستخدام البيانات ،والخصوصية،
واألمن .وهنا ربما يكون بوسعنا أن نقول إننا نحرز
تقدماً ،لكن الطريق ال تزال أمامنا طويلة.

ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

Printing, Publishing, and Distribution

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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مع تزايد الوفيات يتوقف التقدم الذي أحرز بشق األنفس
في ما يتصل بالحد من تأثير أمراض أخرى

تعافي خدمات الصحة
األساسية في ظل الجائحة
بروجيكت سنديكيت  -أناتول مانزي*
تعطل تقديم الرعاية الصحية في كل البلدان تقريب ًا بسبب افتراض
أولي خاطئ من جانب صناع السياسات مفاده أن األنظمة الصحية
ستتمكن من تحقيق فوز سريع في المعركة ضد جائحة مرض فيروس
كورونا ( 2019كوفيد  .)19-مع تزايد عدد حاالت اإلصابة بالعدوى
والوفيات في هذه الجائحة يومي ًا ،يتسبب هذا في إيقاف أو عكس اتجاه
التقدم الذي أحرز بشق األنفس في ما يتصل بالحد من تأثير أمراض
أخرى ،من السكري إلى المالريا.
في األعلى:

في بداية الجائحة ،اعتبر العديد من صناع السياسات والقادة الصحيين أن
تعطل خدمات الصحة األساسية لمدة قصيرة نسبياً أمر مقبول ،ولكن بات من
الواضح اآلن أن أزمة كوفيد -19ستستمر لفترة أطول كثيراً مما كان متوقعاً .لم يعد
بوسع البلدان تأجيل تسليم الخدمات الصحية المهمة .وفي غياب التحرك الفوري
لضمان استمرارها ،ستكون حصيلة الوفيات في المستقبل بسبب األمراض المعدية
وغير المعدية مرتفعة إلى حد غير مقبول.

أناتول مانزي

في تقدير أخير مخيف للتكاليف العالمية المترتبة على أزمة كوفيد  ،19 -ذكرت
مؤسسة بِـل وميليندا جيتس أن الجائحة ،في غضون  25أسبوعاً ،أعادت العالم إلى
الوراء بنحو  25عاماً في ما يتصل بتغطية اللقاحات ــ وهو دليل جيد على كيفية أداء
األنظمة الصحية لوظيفتها في اإلجمال .ومن الواضح أن الوقت حان اآلن للتأكد من
عدم تراجع خدمات الصحة األساسية.
يتطلب هذا تخصيص التمويل ،وتبني أساليب مبتكرة ،وإضفاء طابع غير مركزي
www.mbrf.ae
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على الخدمات حتى يتسنى لها الوصول إلى المجتمعات
األكثر مرضاً وفقراً في العالم .وينبغي لصناع السياسات
أن يعكفوا على إعادة تخصيص األموال في الميزانيات
الوطنية وتكوين الشراكات مع المستثمرين من القطاع
الخاص لحشد الموارد الالزمة .من األهمية بمكان
أيضاً إنشاء صناديق تضامن محلية وعالمية ،على غرار
الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا؛
فإنشاء مثل هذه الصناديق المخصصة من الممكن أن
يساعد البلدان والمؤسسات المتعددة األطراف في
الحفاظ على استمرارية خدمات الصحة األساسية،
وبالتالي تعزيز أنظمة الرعاية الصحية واالقتصادات
الوطنية في األمد البعيد.
حتى قبل الجائحة ،كانت التقديرات تشير إلى أن
نصف سكان العالم البالغ عددهم  7.8مليارات نسمة
يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى خدمات الصحة
األساسية .على مستوى العالم ،يموت ستة ماليين طفل
ال عن  2.8مليون امرأة حبلى وطفل حديث
ومراهق ،فض ً
الوالدة ،سنوياً ،بسبب أمراض يمكن الوقاية منها أو
عالجها .كما تسببت جائحة كوفيد -19في زيادة هذه
مــن الواضــح أن أزمــة كوفيــد19-
ستســتمر لفتــرة أطــول كثيــرًا
ممــا كان متوقعــً
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األرقام وتآكل القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية.
كان خبراء الصحة العالمية لفترة طويلة على دراية
باالرتباكات التي قد تحدثها حالة طوارئ طويلة األمد
في الخدمات الصحية .في عام  ،2018حددت منظمة
الصحة العالمية حزمة أساسية من الخدمات التي يجب
أن تكون متاحة بدون رسوم أثناء األزمات الممتدة.
وتشمل هذه األزمات الرعاية الصحية لألمهات وحديثي
ال عن عالج األمراض المعدية وغير المعدية،
الوالدة فض ً
والصحة النفسية ،وأمراض المناطق المدارية الـمُـهـمَـلة.
وهنا يبرز العديد من التحديات التي تحول دون
تمكين تسليم هذه الحزمة .فأوالً ،تراجعت الخدمات
المقدمة لألمراض غير المعدية بشكل ملحوظ؛ فبين
 155دولة شملتها دراسة استقصائية أجرتها منظمة
الصحة العالمية ،تحدث  %53عن تعطل جزئي أو كلي
لخدمات عالج ارتفاع ضغط الدم ،ونحو  %49عن تعطل
خدمات عالج مرض السكري ،ونحو  %42عن تعطل
خدمات عالج السرطان ،ونحو  %31عن طوارئ أمراض
القلب واألوعية الدموية.
كما تأثر اختبار وعالج مرض فيروس نقص المناعة
البشرية والسل .كانت جنوب إفريقيا بين البلدان األكثر
تضرراً بهذه األمراض .وأثناء فترة اإلغالق ،أدى تضاؤل
اختبارات السل إلى تراجع التشخيص بنسبة  .%33كما
انخفض عدد مرضى السل ونقص المناعة البشرية
الذين يطلبون أدويتهم في الموعد المحدد .ومن المؤكد

أن ضعف االلتزام على هذا النحو من شأنه أن يؤدي في
نهاية المطاف إلى زيادة حدة مقاومة األدوية ،والفشل
العالجي ،وارتفاع تكاليف العالج.
غير أن بعض البلدان األخرى ،بما في ذلك رواندا،
ونيوزيلندا ،وتايوان ،أظهرت نجاحاً الفتاً للنظر في ضمان
استمرارية خدمات الصحة األساسية .في تايوان ،على
سبيل المثال ،استمرت تغطية الرعاية الصحية الشاملة
المنخفضة التكلفة طوال فترة الجائحة ،وواصلت رواندا
تشغيل مركز جديد للعالج اإلشعاعي لعالج السرطان.
في سيراليون ،حيث تتعرض واحدة من كل  17من
األمهات لخطر الوفاة المرتبط بالوالدة مدى الحياة،
يعمل مستشفى كويدو الحكومي في منطقة كونو مع
منظمة «شركاء في الصحة» العالمية غير الربحية ،في
إدارة حملة اتصاالت جماعية لتذكير النساء الحوامل
باستخدام خدمات األمومة .وبعد انخفاض حاد في
زيارات ما قبل الوالدة ،عادت النساء مرة أخرى إلى
استخدام هذه الخدمات.
كما تبتكر العيادات في منطقة جنوب الصحراء
الكبرى في إفريقيا لمواصلة مراقبة عالج  19مليون
مريض بالسكري في المنطقة أثناء الجائحة .على سبيل
المثال ،عملت جمعية الغدد الصماء والتمثيل الغذائي
في الكاميرون على تطوير عشر «قواعد ذهبية» في إدارة
التصدي لجائحة كوفيد -19ومرض السكري ،بما في
ذلك المعلومات حول التمرينات أثناء الوالدة .كما قدمت
عيادات مرض السكري برنامج لالستشارات عن بُـعـد
للحد من الحاجة إلى زيارة العيادات الخارجية.
عالوة على ذلك ،تبحث بعض البلدان عن طرق
مبتكرة لضمان تقديم الرعاية .على سبيل المثال،
تستخدم رواندا طائرات بدون طيار لتوزيع األدوية
على مرضى السرطان وروبوتات لمراقبة العالمات
الحيوية لمرضى كوفيد -19ومنع العدوى الملتقطة في
المستشفيات.
لتحقيق نتائج مماثلة ،تحتاج بلدان عديدة بشكل
عاجل إلى إصالح أنظمة تخصيص وتسليم الرعاية
الصحية .وحيثما أمكن ،يجب إدماج جهود تقديم
خدمات الصحة األساسية ،بما في ذلك فحص حاالت
مثل الحمل العالي الخطورة واألمراض المزمنة ،في
مراكز اختبار وعالج كوفيد.-19
www.mbrf.ae

مــن األهميــة بمــكان إنشــاء
محليــة
تضامــن
صناديــق
وعالميــة لمكافحــة الوبــاء

عالوة على ذلك ،من الممكن أن يؤدي إضفاء طابع
ال مركزي على الخدمات الصحية إلى تعزيز االستعداد
الجهازي والحد من االرتباك .ويتطلب هذا تدريب فريق
موسع من العاملين في مجال الصحة المجتمعية ،بما
في ذلك أرباب األسر ،والمعلمين ،والقادة الدينيين،
والمعالجين التقليديين .في ليبيريا ،على سبيل المثال،
يضطلع المساعدون في مجال الصحة المجتمعية بدور
مركزي في االستجابة لكوفيد ،19-في حين يواصلون
تسليم الخدمات األساسية.
من الواضح أن ارتباكات أنظمة الرعاية الصحية
نتيجة ألزمة كوفيد -19يمكن التغلب عليها .من األهمية
بمكان أن تعيد البلدان تقييم استراتيجياتها في تسليم
الخدمات وأن تعكف على تنفيذ استثمارات موجهة في
خدمات الصحة األساسية؛ فالقيام بهذا من شأنه أن
يعزز قدرتها على الصمود في مواجهة أزمات صحية
مماثلة في المستقبل.
*أناتول مانزي نائب الرئيس الطبي المسؤول عن
الجودة السريرية وتقوية األنظمة الصحية في منظمة
«شركاء في الصحة» ،وهو أستاذ مساعد في جامعة
عدالة الصحة العالمية في رواندا ،وزميل أصوات أسبن
الجديدة لعام .2020
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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جابور بورت
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جابور بورت متحدثًا إلى أصحاب الشركات
عن أفكار مواجهة تبعات الجائحة

اإلبداع أسلوب النجاة
من أنياب األزمات
ومضات  -خاص
انطالق ًا من نهجها الراسخ وإيمانها العميق بأن المعرفة هي السبيل إلى مواجهة كافة التحديات التي
تعترض البشرية ،وبناء على رسالتها في وضع كل طاقاتها وإمكاناتها لتكون واحدة من أدوات البناء اإلماراتية
التي تعمل بكل ما أوتيت من جهد ،عملت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على نشر الوعي
المعرفي المتعدد المشارب إلفادة الناس بالمعلومات واألفكار التي تكسبهم خالصة التجارب العالمية في
شتى الحقول ،وذلك عن طريق االستفادة من المخزون المعرفي الذي يحفل به أرشيفها الريادي الناتج عن
مؤتمرات المعرفة التي عكفت على تنظيمها ،وشارك فيها مئات المتحدثين ،وك ِّرم على منصاتها ر َّواد العالم
بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وانطالقــاً مــن علمهــم بهــذا الــدور الريــادي
للمؤسســة قــام عــدد مــن أبــرز متحدثــي قمــة
المعرفــة والفائزيــن بجائــزة المعرفــة فــي مختلــف
المجــاالت بتســجيل فيديوهــات توعيــة حــول كوفيــد
 19ومــا يتعلــق بــه مــن متعلقــات علــى المســتوى
الطبــي والتعليمــي واالقتصــادي .وفــي هــذا التقريــر
نســلط الضــوء علــى خالصــة نصائــح وتجــارب مهمــة
فــي حقــل التعليــم ،الــذي اســتمر فــي كثيــر مــن دول
العالــم عبــر الواقــع االفتراضــي ،مــا يمكــن أن يمثــل
خريطــة طريــق أو نقاط ـاً مهمــة علــى درب التعليــم،
يفيــد المؤسســات التعليميــة والطــاب والمعلميــن
علــى حــد ســواء.
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أسد مفترس

ففــي عرضــه لنصائحــه لرجــال األعمــال
وأصحــاب الشــركات ،يدلــي جابــور جــورج بــورت،
مؤســس  ،Slingshot Frameworkبكلماتــه
بأســلوب شــائق ،كمــا هــي عادتــه فــي عرضــه
ألفــكاره ،حيــث يبــدأ حديثــه بقولــه :تخيَّــل أن
هنــاك  3ســيّاح يســيرون فــي ناحيــة «ســيرينغيتي»
فــي إفريقيــا خــال رحلــة ســفاري .فجــأة ،يخــرج
عليهــم مــن خلــف األشــجار أســد مفتــرس األســد
يــزأر كاشــفاً عــن أنيابــه ،ويحــدّق فيهــم مباشــر ًة
مــن مســافة قريبــة .نوايــاه واضحــة جــداً تجاههــم.
ردة فعــل السـيّاح حيــال هــذا الخطــر المميــت كانــت
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أفضــل فائــدة يجنيهــا صاحــب
العمــل مــن العامليــن وقــت
األزمــات هــو القــدرة علــى اإلبــداع

صــدم وتوقّــف تمامــاً عــن
كالتالــي :الســائح األول ُ
الحركــة ،حيــث شُ ــ ّل مــن كثــرة الخــوف .الســائح
الثانــي بــدأ برمــي أغراضــه بعــد مــرور لحظــات،
فرمــى زجاجــة المــاء ،والبوصلــة ،والحــزام الــذي
يعلّــق عليــه أغراضــه ،رمــى قميصــه ،وحقيبــة الظهــر.

ال يــزال جامــداً فــي مكانــه ،نظــر الســائح األول
ال إيــاه :مــاذا
بطــرف عينــه إلــى زميلــه الثانــي ســائ ً
تظّ ــن أنــك فاعــل؟ أجابــه الســائح الثانــي :أتخلّــص
مــن كل مــا يمكننــي التخلــص منــه ألقلــل مــن وزنــي
بهــدف الهــروب بأقصــى ســرعتي .ر ّد عليــه الســائح
األول :هــل جننــت؟! مهمــا فعلــت ،ال يمكنــك التفــوق
علــى ســرعة هــذا األســد .قــال الســائح الثانــي:
كالمــك صحيــح ،لكننــي ال أريــد أن أســبق األســد بــل
أن أســبق واحــداً منكــم علــى األقــل .م ـرّت لحظــات
ولعــ ًة
قليلــة ،وأخــرج الســائح الثالــث مــن جيبــه ّ
وأضاءهــا .أخافــت النــار األســد وهــرب.

و ّلاعة النجاة

ردات فعل

يعلــق بــورت علــى هــذه القصــة مبينــاً أن لــكل
أمــا الســائح الثالــث فــكان يــدرس الحالــة بــكل
هــدوء واضعـاً يديــه فــي جيبــه ،بعــد لحظــات ،بينمــا واحــد مــن هــؤالء السّ ــياح طــرق تفكيــر مختلفــة

إضاءة

ولـد جابـور جـورج بـورت فـي العاصمـة المجريـة بودابسـت .وحصـل علـى درجـة البكالوريـوس فـي
علـم النفـس مـن كليـة «أمهرسـت» بالواليـات المتحـدة ،كمـا حصـل علـى الماجسـتير فـي إدارة األعمـال
مـن «إنسـياد» بفرنسـا .علـى مـدى العقـد الماضـي ،اكتسـب السـيد جابـور اعترافـاً دوليـاً فـي عالـم اإلدارة
كرائـد فـي المنظـور االسـتراتيجي «تحـدي الحكمـة التقليديـة» ،فضلاً عن أنه خبي ٌر بار ٌز في «اسـتراتيجية
ٍ
بنشـاط في
ٍ
ناجحة .ويشـارك
ٍ
اسـتراتيجيات
ٍ
المحيط األزرق» ،وهو إطا ٌر يحوِّل األفكار غير التقليدية إلى
متنوعـة مـن العملاء الدولييـن الذيـن يمتـدّون مـن قائمـة «فورتشـن 500
ٍ
لمجموعـة
ٍ
تشـكيل االسـتراتيجية
«« »Fortune 500إلـى الشـركات الناشـئة الناجحـة ،إضافـة إلـى تطبيـق مبـادئ «اسـتراتيجية المحيـط
األزرق» و"تحـدي مبـادئ الحكمـة التقليديـة» مـن خلال مبادراتـه الخاصـة.
مـن بيـن الفعاليـات البـارزة ،قـدم عرضـاً افتتاحيـاً فـي منتدى التسـويق العالمي ،كما صمم واسـتضاف
منتـدى الشـراكة مـن األميركتيـن ،وهـو تجمـع لرجـال األعمـال والقـادة الحكومييـن مـن جميـع أنحـاء نصف
تنفيذية من
ٍ
فـرق
مجلـس إدارةٍ فـي معهـد االبتـكار العالمـيّ  ،ويعمـل مع ٍ
ِ
الكـرة الغربـيّ  .السـيد جابـور عضـو
الشـركات متعـددة الجنسـيات ،والشـركات الصغيـرة والمتوسـطة ،والـوكاالت الحكوميـة ،والمنظمـات غيـر
الحكومية ،والشـركات الناشـئة.
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وردات فعــل متباينــة ،وهــي تمثــل تمام ـاً األســاليب
التــي يمكــن أن نواجــه بهــا أزمتنــا الحاليــة .فالســائح
األول أبــدى ردة الفعــل األســوأ علــى اإلطــاق؛ ألنــه
لــم يدافــع عــن نفســه ،ولــم يف ّكــر بخطــة مواجهــة،
وبالتالــي ،لــم يقــم بــأي ردة فعــل ،حيــث بــدا مكشــوفاً
بشــكل كامــل أمــام خطــر األزمــة .مــا فعلــه الســائح
الثانــي كان أفضــل مــن األول ،لكــنّ تفكيــره ركّــز
علــى طريقــة تنقــذه علــى المــدى القصيــر؛ فتخلّــص
بشــكل عشــوائي وأعمــى مــن مــوارده.
إن هــذا يعطــي أصحــاب األعمــال إضــاءة مهمــة
نحــو التصــرف فــي أوقــات األزمــات ،فأنــت كرجــل
أعمــال لديــك شــركة ،إذا عصفــت بــك أزمــة مــن
األزمــات ،كمــا هــي الحــال اآلن فــي أزمــة كوفيــد
 ،19التــي تأثــرت مــن جرائهــا الكثيــر مــن الكيانــات
االقتصاديــة ،إذا اتّبعــتَ ردة الفعــل المماثلــة لــردة فعــل
التخلــي عــن الموظفيــن وقــت
األزمــات يضعــف القــدرة علــى
االســتفادة مــن حــاالت الطــوارئ
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الســائح الثانــي فــي شــركتك وتخلّيــت عــن أصولــك
أو عــن قســم مــن موظّ فيــك ،فأنــت تُقــوّض وتُضعــف
قدرتــك علــى االســتفادة مــن هــذا الظــرف الطــارئ.
الحل في اإلبداع

وفــي إيضاحــه عــن الطريقــة المثلــى لتعامــل
أصحــاب األعمــال مــع مثــل تلــك األزمــات ،يبيــن
بــورت أن الســائح الثالــث قــدّم طريقــة التفكيــر
والتعامــل المثلــى؛ حيــث اســتفاد بأفضــل مــا يمكــن
مــن المــورد الــذي نمتلكــه جميعـاً ،ويتحلّــى بــه جميــع
العامليــن فــي شــركتك ،وهــو «القــدرة علــى اإلبــداع».
فعندمــا نبــدع نســتطيع التفكيــر بشــكل مختلــف
للســيطرة علــى حالــة مــا.
وفـــي ســـبيل المســـاعدة علـــى تبنّـــي هـــذا
األســـلوب مـــن التفكيـــر وفهـــم منهجيـــة تطبيقـــه
يقـــدم بـــورت ،خـــال هـــذه األزمـــة ،سلســـل ًة مـــن
الحصــص عبــر اإلنترنــت يشــرح فيهــا كيفيــة إيجــاد
ف ــرص جدي ــدة للنم ــو ،بحي ــث توس ــع عن ــد أصح ــاب
األعم ــال دائ ــرة تأثيره ــم ،وتس ــاعدهم عل ــى تمتي ــن
العالقــات مــع عمالئهــم باتبــاع األســاليب اإلبداعيــة
فـــي إدارة األزمـــات.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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حان الوقت للنظر في ضرورة اإلحاطة باالتجاهات التي
ستعيد تشكيل مجتمعنا واقتصادنا لألفضل

دليل استراتيجيات األمل
في زمن الجائحة

على اليسار:

محمد عبد اهلل العريان
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بروجيكت سنديكيت  -محمد عبد اهلل العريان*
اســتحوذت ال ــمآسي اإلنســانية واالرتبــاكات االقتصاديــة الهائلــة التــي
أحدثهــا مــرض فيــروس كورونــا ( 2019كوفيــد )-19ب ــحق علــى اهتمــام
وص ّنــاع السياســات ألكثــر مــن ســتة أشــهر ،وينبغــي لهــذه
جماهيــر النــاس ُ
الحــال أن تســتمر .ولكــن فــي إدارة األزمــة المباشــرة ،ال يجــوز لنــا أن َنـغـ َف ــل
عــن الفــرص .الواقــع أنَّ المقولــة التــي كثيــر ًا مــا ُيـسـتَـشـ َه ــد بهــا حــول ضــرورة
الصلــة إلــى هــذا الحــد.
عــدم إهــدار فرصــة األزمــة نــادر ًا مــا كانــت وثيقــة ِ ّ

عندمــا يتعلــق األمــر بالشــركات ،والحكومــات،
واألســر ،والمؤسســات المتعــددة األطــراف التــي
تبحــر عبــر هــذه الفتــرة الـمُـربـِــكة ،ال تختلــف المهمــة
األساســية :التغلُّــب علــى االرتبــاكات الناجمــة عــن
الجائحــة بطــرق تؤكــد أيضــاً الجوانــب المشــرقة
لألزمــة .اآلن حــان الوقــت للنظــر فــي ضــرورة اإلحاطــة
باالتجاهــات والظــروف التــي ســتعيد تشــكيل مجتمعنــا
واقتصادنــا لألفضــل فــي األمــد البعيــد .مــع وضــع
هــذا الهــدف الشــامل فــي االعتبــار ،إليكــم أفضــل ســتة
جوانــب مشــرقة أســتطيع تمييزهــا.
يتلخَّ ــص الجانــب المشــرق األول فــي أننــا نعيــش
فــي واحــدة مــن أكثــر الفتــرات إثــارة وتبشــيراً فيمــا
يتصــل باالختــراع واإلبــداع الطبــي .فبرغــم أن التركيــز
المباشــر ينصــب عــن حــق علــى إنتاج لقاحــات وعالجات
كوفيــد ،-19فإنــه ينبغــي لنــا أن نتوقــع أن يُـــفضي العمــل
البحثــي الجــاري حالي ـاً إلــى مجموعــة مــن االكتشــافات
www.mbrf.ae

ينبغــي أن نتوقــع أن يُـــفضي
العمــل البحثــي الجــاري حاليــً
إلــى مجموعــة مــن االكتشــافات

األخــرى ،والتــي ســيحقق كثيــر منهــا فوائــد جـــمة
ودائمــة .عــاوة علــى ذلــك ،تجبرنــا األزمــة علــى مواجهــة
مجموعــة مــن القضايــا المعقــدة المتعلقــة بتســعير
األدويــة وتوزيعهــا ،علــى المســتويين المحلــي والعالمــي،
ا عــن نطــاق مــن أوجــه التفــاوت االجتماعــي وغيــر
فضـ ً
االجتماعــي التــي ســمحنا لهــا بــأن تتفاقــم.
ثانيـاً ،يعمــل التعــاون األعمــق بيــن مؤسَّ ســات القطاع
الخــاص عبــر الحــدود ،والــذي يحــدث غالبــاً خــارج
إطــار الحكومــات ،علــى تغذيــة عمليــة القفــزة العلميــة
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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اإلحصــاءات الرســمية التــي تجمعهــا الحكومــات ،ممــا
يو ِّفــر مجــاالً كبيــر لممارســات المقارنــة والتبايــن التــي
يمكنهــا أن تســاعد علــى تحســين جــودة جهــود جمــع
البيانــات وإبــراز أهميتهــا فــي دعــم السياســات.

هــذه .ففــي إطــار التعبئــة ضــد فيــروس كورونــا ،يتبــادل
العلمــاء فــي مختلــف أنحــاء العالــم المعلومــات كمــا لــم
يحــدث مــن قبــل قَـــط ،وتتعــاون شــركات األدويــة علــى
نحــو غيــر مســبوق .وتحظــى هــذه الجهــود الجماعيــة
بالدعــم مــن قِ ـبَـــل شــراكات ديناميكيــة بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص ،ممــا يــدل علــى أنَّ أدوات التنميــة مــن
الممكــن أن تحقــق «الربــح للجميــع» ح ّق ـاً عندمــا تكــون
مركــزة علــى النحــو الصحيــح وعندمــا يكــون التوافــق
بينهــا واضح ـاً.

رابعـاً ،عملــت صدمــة كوفيــد -19علــى زيــادة وعينــا
الجماعــي وحساســيتنا تجــاه «المخاطــر التاليــة» النادرة
الحــدوث ولكنهــا شــديدة التأثيــر .فعلــى نحــو مفاجــئ،
بــدأ كثيــرون فــي القطاعيــن الخــاص والعــام يفكــرون
بشــكل أكثــر عمقـاً فيمــا يتصــل بالتوزيــع الكامــل للنتائــج
المحتملــة ،فــي حيــن كانــوا فــي الماضــي يركــزون
ص ّنــاع
فقــط علــى األحــداث األكثــر احتماليــة .وأصبــح ُ
السياســات أكثــر انفتاح ـاً علــى تحليــل الســيناريوهات
والنطــاق األوســع مــن محادثــات مــن قبيــل «إذا حــدث
ذلــك ،فيجــب أن نفعــل كــذا» التــي تثيرهــا مثــل هــذه
التحليــات.
فــي حالــة تغيــر المنــاخ ــــ وهــو خطــر كبيــر اعتبــره
بعــض المراقبيــن بالخطــأ خطــراً بعيــد االحتمــال
وليــس خطــراً أساســياً ــــ زودنــا االنخفــاض الحــاد
فــي االنبعاثــات الضــارة خــال األزمــة الحاليــة بدليــل
واضــح علــى إمكانيــة إيجــاد طريقــة جديــدة .واآلن بــات
مــن المقبــول علــى نطــاق واســع أنَّ الحكومــات يجــب
أن تضطلــع بــدور مهــم فــي ضمــان التعافــي الدائــم
والشــامل .والبــاب مفتــوح لمزيــد مــن االســتثمار العــام
فــي التخفيــف مــن حــدة تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه،
وهنــاك جوقــة متناميــة تطالــب بــأن يكــون الوضــع
المعتــاد الجديــد «أخضــر».

ثالث ـاً ،عملــت االرتبــاكات االقتصاديــة الناتجــة عــن
الجائحــة علــى دعــم جهــود القطــاع الخــاص المتعــددة
لجمــع وتحليــل نطــاق أوســع مــن البيانات العاليــة التكرار
فــي مجــاالت تمتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن الطــب .فــي
مجــال االقتصــاد علــى ســبيل المثــال ،نجــد طفــرة هائلــة
فــي االهتمــام بطــرق جديــدة مبدعــة لقيــاس النشــاط
االقتصــادي مــن خــال مؤشــرات عاليــة التــردد مثــل
يحيلنــا هــذا إلــى الجانــب المشــرق الخامــس .لقــد
التنقــل (تحديــد المواقــع الجغرافيــة بواســطة الهاتــف
دفعــت الجائحــة البلــد تلــو اآلخــر إلــى إدارة سلســلة
الذكــي) ،واســتهالك الكهربــاء ،وحركــة بيــع التجزئــة،
مــن «التجــارب الطبيعيــة» ،التــي ســلطت الضــوء
ا عــن اســتخدام بطاقــات االئتمــان والحجــز فــي
فض ـ ً
علــى مجموعــة مــن القضايــا التــي تتجــاوز الصحــة
المطاعــم .وتعمــل هــذه المقاييــس اآلن علــى تكميــل
واالقتصــاد .فقــد خضعــت أنظمــة الحكــم وأنمــاط
القيــادة للتدقيــق ،ممــا كشــف عــن تبايــن واســع فــي
عملــت صدمــة كوفيــد علــى
قدراتهــا علــى االســتجابة لــذات الصدمــة الكبــرى .ولــم
زيــادة وعينــا الجماعــي تجــاه
تقتصــر هــذه القضايــا علــى القطــاع العــام .فقــد أ ُبـــرزت
مخاطــر نــادرة الحــدوث ولكنهــا
مســؤولية الشــركات مــع اندفــاع الشــركة تلــو األخــرى
خطيــر ة
لالســتجابة لمــا كان غيــر وارد فــي الســابق .وقــد تب َّيــن
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أنَّ التعــاون المتعــدد األطــراف منقــوص ،ممــا يزيــد مــن
حــدة الخطــر الــذي يهــدد الجميــع.
أخيــراً ،ألزمــت األزمــة العديــد مــن الشــركات
بإجــراء محادثــات صريحــة حــول التــوازن بيــن العمــل
والحيــاة ،وابتــكار حلــول مبدعــة لتلبيــة احتياجــات
الموظفيــن .وقــد حدثــت بالفعــل تغيــرات بعيــدة المــدى
فــي الكيفيــة التــي نــزاول بهــا أعمالنــا ،ونتفاعــل مــع
الزمــاء ،ونســتهلك الســلع والخدمــات ،وبعــض هــذه
التغيــرات فقــط ربمــا ترتــد إلــى ســابق عهدهــا بعــد
انقضــاء الجائحــة.
الواقــع أنَّ هــذه الجوانــب المشــرقة الســتة تشــكل
فقــط قائمــة أوليــة بالفــرص التــي تتيحهــا الجائحــة.
المهــم فــي األمــر هنــا ليس اســتبعاد ِحـــدة حالة الصدمة
وعــدم اليقيــن التــي واجهــت غالبيــة ســكان العالــم .لقــد
دامــت الجائحــة زمنــا أطــول كثيــراً ممــا توقــع كثيــرون،
وال تــزال تخلــف المأســاة والدمــار فــي طريقهــا.
لكــن هــذا مــن األســباب اإلضافيــة التــي تســتوجب
www.mbrf.ae

دفعــت الجائحــة البلــد تلــو
اآلخــر إلــى إدارة تجــارب طبيعيــة
تتجــاوز الصحــة واالقتصــاد

محاولــة تحقيــق أقصــى قــدر مــن االســتفادة مــن
اســتجابتنا الجماعيــة .ويتم َّثــل التحــدي اآلن فــي توســيع
هــذه القائمــة وضبطهــا ،حتــى يتســنى لنــا اغتنــام
الفــرص المعروضــة وتســخير اتجاهــات أكثــر إيجابيــة
لألمــد البعيــد .ومــن خــال العمــل معـاً ،نســتطيع تحويــل
فتــرة مــن المحنــة الشــديدة إلــى فتــرة مــن الرفاهــة
المشــتركة لنــا وألجيــال المســتقبل.
*محمــد عبــد اهلل العريــان كبيــر المستشــارين
االقتصادييــن فــي أليانــز ،والرئيــس المنتخــب لكليــة
كوينــز فــي جامعــة كمبريــدج ،وكان رئيســاً لمجلــس
الرئيــس األميركــي بــاراك أوبامــا للتنميــة العالميــة.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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إصدارات

كتاب مليء بال ّنصائح التي تساعد على نجاح أي هدف

«مخطط االنضباط الذاتي» دليل عملي لحياة أكثر إنجازًا وسعادة
يعـــد كتـــاب «مخطـــط االنضبـــاط الذاتـــي»،
لباتريـــك إدبـــاد ،وهـــو أحـــد مخرجـــات برنامـــج
دبـــي الدولـــي للكتابـــة ،فئـــة الترجمـــة ،مـــن كتـــب
التنميـــة الذاتيـــة التـــي القـــت رواجـــاً كبيـــراً لـــدى
الق ــراء ،ألن ــه يُر ِّك ــز عل ــى أهم ّي ــة االنضب ــاط بم ــا
يكف ــي لتش ــكيل م ــا يُســمّى «الع ــادات المِ حوَرِ َّي ــة».
يق ــول س ــتيف س ــكوت ،وه ــو الكات ــب األكث ــر مبيع ـاً
فـــي صحيفـــة «وول ســـتريت جورنـــال» ،إنّ كتـــاب
«مُخطَّ ـــط االنضبـــاط الذّ اتـــيّ » مـــن الكتـــب التـــي
ـنوات مَض ــت،
تمنّي ــت ل ــو كن ــتُ ق ــد قرأتُه ــا من ــذ س ـ ٍ
ُكتـــظ بالنّصائـــح العمليّـــة التـــي تســـتطيع
ّ
إنّـــه م
تطبيقه ــا الي ــوم ،وأن ــا واث ــق م ــن أن ــك ستكتش ــف
ف ــي الصفح ــات التالي ــة كن ــزاً دفينــاً م ــن الع ــادات
التـــي ستســـاعدك فـــي تحقيـــق النّجـــاح بالنّســـبة
أليّ هـــدف.
يؤك ــد الكت ــاب أن األم ــر الوحي ــد ال ــذي يق ــوم
ـكل مختل ــف ه ــو قدرته ــم عل ــى
ب ــه النّاجح ــون بش ـ ٍ
القيـــام باألمـــور التـــي ال يحـــبّ اآلخـــرون القيـــام
بهـــا .فهـــم يقومـــون بمـــا يتعيّـــن عليهـــم فِ علُـــه
للحصـــول علـــى النّتائـــج التـــي يُريدونَهـــا؛ ســـواء
رغب ــوا بفع ــل ذل ــك أم ال ،وألنّه ــم يفعل ــون دوم ـاً م ــا
ال يفعل ــه غيره ــم ،فإنه ــم يحصل ــون عل ــى نتائ ــج ال
يحصـــل عليهـــا غيرهـــم.

مــن التَّش ـتُّت والقيــام بمــا هــو ســهل ،يتطلــب منــك
دائـــم تقريبـــاً أن تتـــرك أمـــراً
ٍ
نحـــو
ٍ
النّجـــاح علـــى
ال لصالـــح القيـــام بأمـــر صعـــب ،والبشـــرى
ســـه ً
الســارة هــي أ ّنــه إذا لــم تشــعر بأ ّنــك تُجيــد القيــام
بذل ــك حال ّيــاً ،فبإمكان ــك تدري ــب نفس ــك ِلتُصب ــح
أفض ــل .س ــوف أس ــتعرض ف ــي ه ــذا الكت ــاب كي ــف
يُمكـــن أن تُصبـــح أكثـــ َر انضباطـــاً ،كمـــا ســـأضع
كل العـــادات واالســـتراتيجيّات األساســـيّة التـــي
تحتاجهـــا لتطويـــر انضبـــاط ذاتـــيّ قـــويّ  .مـــا
ستكتشـــفه هـــو البرامـــج والخطـــط ذاتهـــا التـــي
أس ــتخدمها يوم ّي ـاً ،واس ــتخدمتها ألس ــاعد المئ ــات
مــن زبائــن التّدريــب واأللــوف مــن ال ُقـرّاء لتأســيس
االنضب ــاط الذّ ات ــيّ ال ــذي يحتاج ــون إلي ــه لتحقي ــق
أهدافهـــم .ســـآخذ بيـــدك ،وأرشـــدك لـــكل ذلـــك
خطـــوة بخطـــوة ،كل مـــا عليـــك القيـــام بـــه هـــو
المتابع ــة وتطبي ــق خط ــوات العم ــل المذك ــورة ف ــي
نهايـــة ك ّل فصـــل».
الحياة َّ
الطيِّبة

بصــرف النَّظــر عــن كل مــا يــدور حــول النجــاح
وقيمتـــه ورغبـــة النـــاس فيـــه ،فـــإنّ هـــذا الكتـــاب
يــدور حــول أمـ ٍـر أعمــق .يقــول شــارحاً هــذا بقولــه:
تَخ ّيــل للحظــة أ ّنــك ذلــك الشــخص الــذي يســتطيع
القي ــام بم ــا يتع َّي ــن علي ــك فعل ــه ،ف ــي الوق ــت ال ــذي
يتعيَّـــن عليـــك فعلـــه ،ســـواء رغبـــت بذلـــك أم ال،
طريق النجاح
يقـــول إدبـــاد ،فـــي شـــرحه عـــن كتابـــه« :أيـــاً مـــاذا ســـيكون شـــعورك عندمـــا :تســـتيقظ فـــي
كان مــا تــو ُّد إنجــازه ،فإ ّنــه يقتضــي أن تكــون لديــك الصب ــاح دون غف ــوة إضافي ــة؛ تتب ــع دوم ـاً البرنام ــج
الق ــدرة عل ــى االنضب ــاط والمب ــادرة بالعم ــل ب ــدالً الصباحـــي الـــذي لطالمـــا أردتـــه؛ تصـــل دومـــاً
ف ــي الوق ــت المح ــدد؛ تب ــدأ كل ي ــوم عم ــل بإنه ــاء
المهمــة األكثــر صعوبــة علــى الفــور؛ تتنــاول طعامـاً
صحيـــاً خـــال اليـــوم؛ تذهـــب للنـــادي الرياضـــي
يتميــز ال ّناجحــون بالقــدرة علــى
كمــا هــو مخطــط لــه؛ تفــي دومـاً بوعــودك لنفســك
يحــب
إنجــاز المهــام التــي ال
ُّ
وللمقربي ــن من ــك ...س ــيكون ه ــذا ش ــعوراً رائعـ ـاً،
اآلخــرون القيــام بهــا
ألي ــس كذل ــك؟ ه ــذا ألن ــك أن ــت ،وكل إنس ــان آخ ــر،
لديك ــم الحاج ــة إل ــى تحقي ــق ال ــذات؛ للتعبي ــر ع ــن
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القــدرات الكامنــة وبلــوغ أقصــى مــا يمكــن تحقيقــه
مــن إمكانــات ،ولهــذا يعــد االنضبــاط الذّ اتــيّ مهمـاً
ج ــداً؛ ال ألن ــه ي ــؤدي إل ــى النّج ــاح (م ــع ك ــون ذل ــك
منفع ــة إضافي ــة رائع ــة) ،ولك ــن ألن ــه يُعــ ُّد مُتطلبــاً
ُرضي ــة.
أساس ــياً لحي ــاةٍ س ــعيدة وم ِ
مــن هــذا المنطلــق كان الكتــاب مصــدر إعجــاب
كبيــر مــن عــدد مــن كبــار الشــخصيات ،حيــث يقــول
عنــه تونــي ســتابلباين مُؤسّ ــس « :coach.meلــم
ـط ش ــخصاً ،خ ــال مس ــيرة حيات ــي ،أكث ــر
أقاب ــل ق ـ ّ
اتســـاقاً مـــع التفاصيـــل التـــي يتطلّبهـــا النجـــاح.
يحـــوي كتـــاب (مُخطَّ ـــط االنضبـــاط الذّ اتـــيّ )
لبات ــرك كل خط ــوة الزم ــة للنّج ــاح ،ت ــم اختباره ــا
عل ــى المئ ــات م ــن األش ــخاص ،ث ــم تنس ــيقها عل ــى
ش ــكل مس ــار س ــهل لتتم ّك ــن م ــن اتباع ــه وتحقي ــق
أيّ ه ــدف ،االنضب ــاط ه ــو ِســ ُّر النّج ــاح ،وباتري ــك
ـخص أَعر ُف ــه».
يُ َعلِّ ــم ذل ــك أفض ــل م ــن أي ش ـ ٍ
طعم الرضا

لعـــل االنضبـــاط الذاتـــي الـــذي يعـــد مؤلفـــه
الق ــارئ بأن ــه س ــيحصل علي ــه ه ــو الثم ــرة الكب ــرى
الت ــي كت ــب ألجله ــا الكت ــاب ،حي ــث يج ــد الق ــارئ
نفســـه يقـــوم بالعمـــل عندمـــا يتعيّـــن عليـــه ذلـــك،
ســواء رغــب بذلــك أم ال ،وســيقوم باألمــور التــي ال
يح ــبُّ اآلخ ــرون القي ــام به ــا ،ويحص ــل عل ــى نتائ ــج
ال يحصـــل عليهـــا غالبيّـــة النّـــاس ،واألهـــ ّم مـــن
ذل ــك ،س ــيتذوق طع ــم الرِّض ــا والسّ ــعادة النا ِبعَي ــن
م ــن إظه ــار كامِ ــلِ إمكانا ِت ــك.
قســـم باتـــرك كتابـــه «مُخطَّ ـــط االنضبـــاط
الذّ اتـــيّ » إلـــى ثالثـــة أجـــزاء :الجـــزء األول هـــو
المقدمـــة ،والجـــزء الثانـــي تنـــاول فيـــه العـــادات
األساســـيّة لالنضبـــاط الذّ اتـــيّ  .أخيـــراً ،خصـــص
الجـــزء الثّالـــث ،الستكشـــاف االســـتراتيجيات
األكثـــر فاعليّـــة ،التـــي ســـيتمكن مـــن يطبقهـــا
ويســتخدمها بالشــكل األمثــل مــن مزاولــة مــا يجــب
عليـــه القيـــام بـــه ك ّل يـــوم وبـــكل ســـرور وســـعادة.
www.mbrf.ae

لعــل الكثيــر مــن النــاس ،وخاصــة فــي هــذا الزمــان
الممل ــوء باألعب ــاء ،يحت ــاج الق ــارئ إل ــى مخرج ــات
ه ــذا الكت ــاب ،فالعب ــارات المحف ــزة الت ــي يلتقطه ــا
الق ــارئ في ــه من ــذ البداي ــات تجعل ــه منس ــاقاً إل ــى
المتابع ــة .ول ــذا فإن ــه المؤل ــف ينص ــح الق ــارئ من ــذ
المصاع ــب تُصب ــح حاف ــزاً
ِ
البداي ــة قائ ــاً ل ــه :دَع
ـكل مباش ــر،
واج ــه المقاوم ــة بش ـ ٍ
للمب ــادرة بالعم ــلِ ،
مــراراً وتكــراراً ،إذا قمــت بذلــك ،فســتجد أنَّ األمــر
لنفســك
ِ
يُصبــح أســهل قليــاً فــي كل م ـرّة ،س ـتُثبِت
أنّـــك مســـؤو ٌل عـــن حالتـــك النّفســـيّة ،وســـوف
تتأقل ــم م ــع المصاع ــب ،وتك ــون مرتاحــاً لش ــعورك
بعــدم االرتيــاح؛ باختصــار ،ســوف تُط ـوِّر انضباط ـاً
ذاتيــاً قويــاً.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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حجر األساس
يعيــش العالــم حتــى اآلن مخــاض الخــروج مــن أزمــة جائحــة كوفيــد  ،19بجميــع تبعاتهــا
ا عــن الصحيــة .إال أن التعليــم يقــع علــى رأس األولويــات
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،فض ـ ً
التــي ينبغــي علــى المشــرعين والــدول أن توليــه كل العنايــة واالهتمــام .فمــع تطلــع العالــم
ومنــاداة الهيئــات الدوليــة بانضــواء جميــع النــاس تحــت ســقف بنــاءٍ تعليمــي شــامل ومتكامــل
يســتوعب أطفــال العالــم قاطبــة ،دون تمييــز ،لــم يــزل مالييــن األطفــال محروميــن مــن نيــل
حقهــم فــي التعليــم.
للولوج إلى عالم أكثر صحة وأماناً وتطوراً ال بد من إيالء التعليم األهمية القصوى على
قائمة أجندات الدول ،وإن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ،ومن خالل تسليط
ال
الضوء في هذا العدد على التعليم في قمة المعرفة ،لتضع أمام القراء بجميع فئاتهم سج ً
ال باإلنجاز والتوصيات المتعلقة بالتعليم ،وهذا ما أسفر عن نتائج غاية في األهمية في
حاف ً
هذا المحور الذي يلخص مستقبل العالم وتنضوي تحت مظلته كل التطورات واالبتكارات
التي تضمن سعادة أبنائه.
لم يغب التعليم أبداً عن قمة المعرفة في جميع نسخها ،بل كان الحاضر األبرز واألهم
في كل دورة تعقد ،ومن خالل التركيز على هذا الجانب من جوانب قمة
جمال بن حويرب
المعرفة في هذا العدد نرى حجم الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات العربية
المدير التنفيذي
المتحدة في خدمة أبناء العالم .ومن خالل هذا العدد ،فإننا نسلط الضوء
على جملة من التوصيات والنصائح التي أدلى بها نخبة من الخبراء والمسؤولين التعليميين
العالميين ،المعنيين بشؤون التعليم وتطويره ،فمن التجربتين األسترالية واليابانية ،إلى
جلسات االبتكار في التعليم ،وكيفية الوصول إلى الفئات المحرومة في المناطق النائية
ومناطق النزاع المسلح ،حيث ركَّزت جلسات القمة المنعقدة على ضرورة تنحية األطفال
عن كل صراع ،والمطالبة بإلزامية تطبيق المعاهدات الدولية التي تنص على حق كل البشر
في التعليم والوصول إلى مصادره دون أي تقييد.
كما يركز العدد على إبراز محاور مؤشر المعرفة العالمي ،إذ يمثل التعليم بشكل عام
والتعليم العالي والبحث العلمي على وجه الخصوص واحداً من األسس التي ترتكز عليها
المعرفة الحديثة التي من شأنها أن تنتج للعالم علماء مبدعين تناط بهم عوامل االزدهار
والتطوير .كما تبرز أهمية المؤشر في كونه واحداً من المراجع الرئيسة النطالق المجتمعات
ال عن كونه ركيزة أساسية لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية.
نحو اقتصاد المعرفة ،فض ً
وتزامناً مع عام االستعداد للخمسين ،الذي خصص لعقد اللقاءات وطرح األفكار
والرؤى لالنطالق بدولة اإلمارات العربية المتحدة نحو المستقبل ،يحتل مستقبل التعليم
مرتكزاً أساسياً على أجندة تلك المشروعات والعصوف الذهنية لتوليد أفكار إبداعية
ترتقي بالتعليم أكثر وأكثر ،وتأخذ على عاتقها أن تبقى دولة اإلمارات رأس الحربة في قيادة
المبادرات التي تسهم في خدمة العملية التعليمية ،وتؤسس لمنهج عالمي يجعل من التعليم
حجر األساس في البناء والتشييد واإلعمار ،كي نحتفل بالمئوية المباركة لتأسيس دولة
اإلمارات العربية المتحدة ونحن في القمة كما عودتنا قيادة هذه األرض الطيبة.
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ومضات  -السنة السابعة  -العدد السابع 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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