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برعـايـة وحــضـــور

نــائب رئيس دولـــة اإلمـــــارات العـــربية المتحــــدة 
رئيس مجـلس الوزراء حــاكــم دبـــي 



صاحب السمو الشيخ

نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
- رئيس مجلس الوزراء -حاكم دبي

- رعاه اهلل -



سمو الشيخ

    ولي عهد دبي - رئيس المجلس التنفيذي



سمو الشيخ

رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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الجلسة الرابعةالجلسة الثالثةالجلسة الثانيةالجلسة األولى

«االبتكار في التعليم.. نظرة مستقبلية»  جلسة حوارية مع جوردون براون التكريماالفتتاح
رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق.

البحث العلمي واالبتكار والتطويراالبتكار وتكنولوجيا المعلومات 

1539556985 32

 اليوم

األول
7 ديسمبر 2015

1
المحتويات

المتحدثون:

معالي المهندس حسين الحمادي
 وزير التربية والتعليم اإلماراتي

معالي إلياس بوصعب 
وزير التربية والتعليم العالي اللبناني

معالي الدكتور لحسن الداودي
 وزير التعليم العالي وتكوين األطر 

المغربي

بونام بوجاني 
رئيس مؤسسة األنظمة اإلبداعية في 

التعليم الهندي

مدير الجلسة:
ميساء جلبوط

الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله 
الغرير للتعليم.

المتحدثون:

سعادة المهندس
حسين بن ناصر لوتاه 

المدير العام لبلدية دبي.

ستيف وزنياك 
مؤسس مشارك في أبل.

باتريك باودري
كولونيل متقاعد في سالح الجو 

الفرنسي ورائد فضاء سابق.

أنوشا أنصاري،
مؤسس مشارك ورئيس بروديا 

سيستمز.

مدير الجلسة:
أ.ريز خان

مذيع تلفزيوني

المتحدثون:

سمو األميرة غيداء طالل
رئيسة هيئة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان.

هيو هير 
مهندس وعالم فيزيولوجي، المسؤول 

عن المجموعة البحثية لألحياء الميكاترونية 
في مختبرات معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا بالواليات المتحدة األمريكية

أ. بيت موريس
مستشار إداري في مجموعة آيسيس 

لالبتكار بجامعة أوكسفورد.

روبن هانسون
أستاذ االقتصاد في جامعة جورج ميسين.

مدير الجلسة:
فالنتينا قسيسية

الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الحميد 
شومان.

مدير الجلسة:

أ. نارت بوران
رئيس سكاي نيوز العربية

السالم الوطني. «

مقدم االفتتاح.. جورج قرداحي. «

كلمة سعادة جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد  «

بن راشد آل مكتوم.

كلمة متلفزة لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون. «

كلمة الدكتورة سيما بحوث األمين العام المساعد لألمم  «

المتحدة والمدير اإلقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي.

أحمد الشقيري.. اإلعالن عن مؤشر المعرفة العربي. «

إعالن اسم الفائز بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  «

للمعرفة.
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المتحدثون:

الدكتور يسري الجمل 
وزير التربية والتعليم بمصر سابًقا 

والرئيس السابق لمجلس أمناء الجامعة 
المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

الدكتور خالد الوزني
الخبير االقتصادي ومستشار 

االستراتيجيات والمعرفة بمؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم.

الدكتور معتز خورشيد
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

بمصر سابًقا.

الدكتور جاك فان دير مير 
رئيس قسم التنافسية واالبتكار في 

بنك االستثمار األوروبي.

مدير الجلسة:
ندى هاروارد

الخبيرة بالشؤون الدولية واألستاذة 
بجامعة السوربون أبوظبي.

المتحدثون:

سعادة جمال بن حويرب
 العضو المنتدب لمؤسسة محمد 

بن راشد آل مكتوم.

الدكتور طارق شوقي
 رئيس المجالس التخصصية 

للرئاسة المصرية، عميد كلية 
العلوم والهندسة بالجامعة 

األمريكية بالقاهرة، ورئيس المجلس 
التخصصي للتعليم والبحث العلمي.

الدكتورة نجوى غريس
 األستاذة بالمعهد العالي للتربية 

والتكوين المستمر في تونس.

الدكتور إيريك فواش
 مدير جامعة السوربون أبوظبي.

مدير الجلسة:
الدكتور ماجد عثمان

رئيس المركز المصري لبحوث الرأي 
العام »بصيرة«

 اليوم

الثالث
 اليوم

الثاني

الجلسة األولى

توظيف االبتكار  في
 اإلعالم وصناعة األفالم

171

الجلسة الثانية

االبتكار في ألعاب العقل

191
الضيف:

جيسون لويس سيلفا
 مذيع تلفزيوني ومتخصص 

في ألعاب العقل

الجلسة األولى مؤتمر صحفي

مؤشر المعرفة العربي:
المنهجية والمكونات

مؤتمر صحفي لإلعالن
عن نتائج مؤشر المعرفة العربي

121 109

الجلسة الثانية

 مؤشرات اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا
المعلومات والبحث والتطوير واالبتكار

137

الجلسة الثالثة

مؤشرات التعليم في المنطقة العربية

155

23
المتحدثون:

ديفيد بينت
مدير التطوير في ناشيونال جيوغرافيك.

نايلة الخاجة
مخرجة وكاتبة سيناريو ومنتجة إماراتية.

علي مصطفى
مخرج ومنتج وصانع أفالم إماراتي.

ريز خان
 مذيع تلفزيوني.

جورج قرداحي
مذيع تلفزيوني.

مدير الجلسة:

مهند الخطيب
مقدم أخبار وبرامج سياسية، 

سكاي نيوز عربية.
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المتحدثون:

سعادة جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤسسة محمد 

بن راشد آل مكتوم.

الدكتورة سيما بحوث
األمين العام المساعد لألمم 

المتحدة والمدير اإلقليمي لمكتب 
الدول العربية ببرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي.

المتحدثون:

الدكتورة نجوى غريس
األستاذة بالمعهد العالي للتربية 

والتكوين المستمر – تونس.

الدكتور علي الحمدي 
خبير التعليم الفني والخبير بمنظمة 

العمل العربية.

الدكتور محمد إسماعيل
رئيس قسم اإلحصاء بكلية االقتصاد 
والعلوم السياسية جامعة القاهرة،  

ومستشار رئيس الجهاز المركزي 
للتعبئة واإلحصاء بمصر.

الدكتور عصام حجي 
عالم الفضاء المصري في وكالة ناسا 

ألبحاث الفضاء.

مدير الجلسة:
الدكتور علي الكعبي

 نائب مدير جامعة اإلمارات لشؤون  
الطلبة والتسجيل.
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اليوم األول
االفتتاح

         محاور الجلسة:

السالم الوطني. «

مقدم االفتتاح.. جورج قرداحي. «

كلمة سعادة جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد  «

بن راشد آل مكتوم.

كلمة متلفزة لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون. «

كلمة الدكتورة سيما بحوث األمين العام المساعد لألمم المتحدة  «

والمدير اإلقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي.

أحمد الشقيري.. اإلعالن عن مؤشر المعرفة العربي. «

إعالن اسم الفائز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. «
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السالم
الوطني
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جورج قرداحي:

بــن  مــن مؤسســة محمــد  بدعــوة  المعرفــة  أهــل  يجتمــع  الثانــي  للعــام 
راشــد آل مكتــوم، فــي دبــي، ومــا أروَعــه مــن مــكان إلطــالق هــذه القمــة 
المعرفيــة، واســتعراض ثالثــة محــاور تتنــاول قضايــا »التعليــم، تكنولوجيــا 
وصناعــة  اإلعــالم  مجــال  فــي  االبتــكار  توظيــف  االبتــكار،  المعلومــات، 
ــكار« المســتوحى مــن  ــى االبت ــق إل اإلعــالم«، ومــن خــالل شــعارها »الطري
مقولــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم »االبتــكار أو 

االندثــار«.
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كلمة سعادة جمال بن حويرب
 العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم:

رئيس  الــدولــة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي 
مجلس الوزراء حاكم دبي

أصحاب السمو والمعالي والوزراء والشيوخ 
السيدات والسادة، 

الحضور الكريم،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 بداية اسمحوا لي أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
حكام  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  إخوانهما  وإلــى  الله،  رعــاه  دبــي، 
اإلمارات، والنواب وأولياء العهود، وإلى شعب دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
يحفظ  أن  وجل  عز  المولى  من  متمنيًا  واألربعين،  الرابع  الوطني  اليوم  بمناسبة 

دولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان والرخاء.
األبرار  المسلحة وشهدائها  بمنتسبي قواتنا  الفخر واالعتزاز  أؤكد  أن  أودُّ  كما 
كافة، الذين قدموا التضحيات الجليلة دفاعًا عن الوطن، وذودًا عن مكتسباته، 

ا وألسرهم وذويهم كل التقدير واإلجالل واإلكبار.    فلهم منَّ
الكريم  الحضور  أيها  إليكم  مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  مؤسسة  تتقدم  كما 
المعرفة  قمة  في  اليوم  معنا  وجودكم  ويشرفنا  ويسعدنا  التحيات،  بأطيب 

2015 - الطريق إلى االبتكار. 

اإلخوة واألخوات، 

تأتي قمة المعرفة هذا العام في وقت أصبح فيه التحول إلى اقتصاد المعرفة، 
فالمعرفة  الترف،  باب  من  ليس  االبتكار  ثقافة  على  قائمة  مجتمعات  وبناء 
ظل  في  الــدول،  بين  والتفوق  القوة  مقياس  أصبحا  المبتكرة  الحلول  وطــرح 
المتغيرات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم كله. وال سبيل للحاق بركب 
التطور، والوجود على خارطة التقدم وديمومة النمو، دون تعزيز ثقافة المعرفة 

واالبتكار في جميع القطاعات، بل في مناحي الحياة كافة. 
نجتمع اليوم لندشن حدثًا معرفيًا بامتياز، اتخذ من »الطريق إلى االبتكار« شعارًا له 
تماشيًا مع  توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 

»حفظه الله« بإعالن عام 2015 عامًا لالبتكار، الذي يأتي ضمن إطار أوسع يتمثل 
في تبني الدولة استراتيجية شاملة تحت عنوان »االستراتيجية الوطنية لالبتكار«، 
الهادفة إلى تعميم ثقافة اإلبداع واالبتكار لدى فئات المجتمع اإلماراتي كافة. 

أعزائي الحضور،

اليخفى على أحد ما تواجهه منطقتنا من تحديات كثيرة وصعبة، وفي مقدمتها 
الكريم  العيش  وسبل  الوظائف،  تأمين  إلى  الحاجة  حيث  االقتصادية،  التحديات 
للماليين من الشباب. وتأتي قمة المعرفة هذا العام لتكون إحدى المساهمات 
التي تسعى إلى طرح الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، من خالل إيجاد 
نشر  بأمور  والمختصين  ــرواد  وال والخبراء  المفكرة  العقول  تجمع  عالمية  منصة 
المعرفة وتوظيف االبتكار، لكي تطرح الرؤى واألفكار، وتعرض أفضل الممارسات 
آالف  ومنذ  فحضارتنا،  العربية.  مجتمعاتنا  في  المعرفة  قيم  استعادة  أجل  من 
للتنوير  منابر  وأسست  والتنمية،  والتقدم  المعرفة  في  العالم  قــادت  السنين، 
والتنمية من خالل العلوم واالكتشافات العربية، وحرية التجارة، والتسامح الديني. 
العربية،  المعرفة  بوابة  مثل  القمة،  لفعاليات  المصاحبة  والمشاريع  المبادرات  أن  كما 
القيمة  بمثابة  هي  للمعرفة،  مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  وجــائــزة  المعرفة،  ومؤشر 
اع  السياسات وُصنَّ راسمي  ز  المنطقة، وتحفِّ التي ستضفي زخمًا معرفيًا في  المضافة 
الجامعات،  الباحثين والمفكرين وطلبة  أمام  المعرفة  إلى  الوصول  د سبل  القرار، وتمهِّ

ُم أصحاب اإلنجازات العالمية ممن أثروا مجاالت ومسارات نشر ونقل المعرفة.  وتكرِّ
 

السيدات والسادة،

منطقتنا  في  يتم  أن  االبتكار  على  القائمة  المعرفة  اقتصاد  صــوب  للتحرك  كــان  إن 
العربية، فال بدَّ من تطوير مجاالت االبتكار في التعليم وتكنولوجيا المعلومات والبحث 
وتؤمن  التعصب،  تلفظ  مجتمعات  بناء  نحو  وركيزة  أساسيًا  مطلبًا  تعدُّ  التي  العلمي، 
التطرف،  لمواجهة  سالحًا  العلم  من  وتتخذ  العالم،  على  واالنفتاح  التعايش  بقيمة 
جاءت قطاعات  المنطلق  هذا  والرخاء. ومن  التنمية  نحو  المعرفة سبياًل  على  ل  وتعوِّ
التعليم وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي، محاور رئيسة على أجندة جلسات قمة 

المعرفة 2015؛ لما لها من األثر األكبر في ضمان ديمومة التدفق اإليجابي للمعرفة. 
 فأهاًل وسهاًل بكم في دولة اإلمارات العربية المتحدة، التي آمنت منذ نشأتها بأن 

أقصر الطرق إلى التنمية الشاملة هو تقديم حلول غير تقليدية لتخطي الصعوبات.
 فقد شهدت دولتنا خالل السنوات األخيرة خطوات حثيثة نحو تعميم ثقافة 
اإلبداع واالبتكار في المجتمع اإلماراتي، وجعلهما من ركائز الخطط المستقبلية 
أجل  من  االتحادية،  الحكومة  على  عــالوة  إمــارة،  كل  المحلية في  للحكومات 

الوصول إلى »مجتمع المعرفة«.
ترسيخ  وعالمّيًا في  إقليمّيًا  ُتسهم  نواة  المعرفة  قمة  تكون  أن  نأمل  الختام  وفي 

مفاهيم المعرفة القائمة على االبتكار،  سبياًل للتنمية المستدامة ورخاء الشعوب. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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رسالة صوتية لكلمة بان كي مون
 األمين العام لألمم المتحدة:

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلس 
ــوزراء، معالــي  ــه، أصحــاب الســعادة والســمو األمــراء وال ــوزراء حاكــم دبــي رعــاه الل ال
إليكــم  أبعــث  الســيدات والســادة،  بــراون،  بريطانيــا األســبق جــوردون  رئيــس وزراء 
بأطيــب تحياتــي، وأتوجــه بالتحيــة الخاصــة إلــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، الــذي كانــت لتوجيهاتــه الحكيمــة وقيادتــه الرشــيدة الفضــل األكبــر 
ــة اإلمــارات فــي مجــال المعرفــة، وأيًضــا مــا قدمتــه  ــه دول فــي التقــدم الــذي حققْت
مــن مســاهمات فــي تقديــم المســاعدات اإلنســانية فــي أرجــاء العالــم، والعمــل علــى 

تشــجيع التنميــة المســتدامة.
ولقــد لمســت بنفســي، وعــن كثــب، كيــف أن ســخاء وعطــاء ســموه قــد صنعــا فرًقــا 
كبيــًرا فــي كل هــذه المياديــن، الســيدات والســادة، تفيــد التقاريــر المتعاقبــة أن هــذه 
ــة إلــى مزيــد مــن المعرفــة وتمكيــن المــرأة  المنطقــة المهمــة فــي العالــم بحاجــة ماسَّ
الــدول العربيــة يعانــي مــن ويــالت وأهــوال اإلرهــاب  والحريــة، كمــا أن كثيــًرا مــن 
والقهــر، واالنتهــاكات التــي ُترتكــب ضــد حقــوق اإلنســانية، وفــي مواجهــة ذلــك ال 
بــد مــن توفيــر الفــرص المالئمــة وتحقيــق مزيــد مــن الديمقراطيــة، وحقــوق اإلنســان، 
خاصــًة للشــباب فــي هــذه البلــدان؛ فنحــن بحاجــة إلــى منحهــم المســاواة الكاملــة، 
وأيًضــا بحاجــة إلــى االســتثمار فــي تحســين جــودة التعليــم، والعمــل علــى تشــجيع 

ــاء، وتشــجيع الحــوار الهــادف. ــر النقــدي البنَّ التفكي
م العالــم العربــي كثيــًرا مــن اإلســهامات البــارزة والعظيمــة،  عبــر القــرون الماضيــة قــدَّ
الحيويــة  المنطقــة  لهــذه  يمكــن  واآلن  البشــرية،  م  تقــدُّ علــى  ســاعدت  التــي 
العالــم،  م  وتقــدُّ نهضــة  فــي  جديــد  مــن  تســهم  أن  العالــم  مــن  واالســتراتيجية 
ــي روح االبتــكار، وتشــجيع المعرفــة، والبحــث العلمــي، والتنــوع الثقافــي  وذلــك بتبنِّ
ــم األخــرى، ومــن ناحيتهــا تقــف  ــرات والبرامــج مــع دول العال ــادل الخب والفكــري، وتب
األمــم المتحــدة إلــى جانبكــم وتؤازركــم فــي هــذه المســاعي والجهــود التــي مــن 
شــأنها أن تســاعد علــى تأميــن المســتقبل المشــترك لنــا جميًعــا. وختاًمــا، ال يســعني 

إال أن أتقــدم لكــم جميًعــا بالشــكر الجزيــل.
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الدكتورة سيما بحوث 
األمين العام المساعد لألمم المتحدة 

والمدير اإلقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي:

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي، الســادة أصحــاب الدولــة والمعالــي والســعادة، أشــعر بالفخــر والســعادة 
للمشــاركة فــي هــذه القمــة المعرفيــة، التــي ُتعــزز المعرفــة علــى الصعيديــن اإلقليمــي 

ــي. والدول
ويســرنا فــي األمــم المتحــدة أن تســهم هــذه القمــة بإطــالق أحــدث نتائــج مؤشــر المعرفــة 
العربــي فــي المرحلــة األولــى، الــذي مــا كان ليحقــق إنجازاتــه لــوال شــراكة مؤسســة محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، خاصــًة مــع مــا تشــهده منطقتنــا مــن أزمــات؛ ألن التنميــة المعرفيــة 

هــي أهــم ســبل الوقايــة ضــد التطــرف.
ولقــد اكتســب المؤتمــر مكانــة متميــزة حــول العالــم؛ لوضعــه أسًســا كبيــرة لتحقيــق الرفــاه 
ــاه قائــدو العالــم، لوضــع أســس  والتنميــة المســتدامة فــي العالــم العربــي، وهــذا مــا تبنَّ
قويــة وصــواًل إلــى عــام 2030، باســتخدام المعرفــة واالبتــكار وتحريــر المالييــن مــن البشــر 

للخــروج مــن دائــرة الفقــر، وإتاحــة التعليــم لتحقيــق حيــاة أفضــل.
ا  ا فــي برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي؛ حيــث تواجدنــا ميدانيًّ ومثلــت المعرفــة ركًنــا أساســيًّ
ــا،  ــد وقــوي كوســيط لتســخير المعرفــة عالميًّ ــا مــن لعــب دور فري ــة، وتمكنَّ فــي 177 دول
لمتالزمــة  الجهــود  ســنا  كرَّ  ،2007 عــام  فــي  العربــي  المعرفــة  تأســيس مشــروع  ومنــذ 
المعرفــة والتنميــة مــن خــالل سلســلة التقاريــر المعرفيــة الثالثــة، التــي ُأصــدرت علــى مــدار 

أعــوام.
ويوفــر مؤشــر المعرفــة العربــي أداة لرصــد وتقييــم التقــدم نحــو تأســيس المجتمعــات 
واســتدامة المعرفــة، وتشــكل المنصــة اإللكترونيــة بوابــة واســعة مــع جميــع المعنييــن مــن 

ــي والطــالب. ــن للسياســات والمجتمــع المدن ــاع القــرار والمخططي ــن وُصن الباحثي
ونؤكــد التزامنــا، فــي المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة، ببرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، 
ــز  ــوم لتعزي ــن راشــد آل مكت ــة التعــاون مــن خــالل شــراكتنا مــع مؤسســة محمــد ب لمواصل
المعرفــة فــي العالــم العربــي، ولــوال جهــود المؤسســة َلَمــا خــرج مؤشــر المعرفــة العربــي 
بــن راشــد آل  بهــذه الصــورة المتألقــة، وُتعتبــر مبــادرات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

ــا. مكتــوم ملهمــة لنــا جميًع

نأمل من خالل الشراكة مع 
راشد  بن  محمد  مؤسسة 
المساهمة  مكتوم  آل 
في تنفيذ أجندة التنمية 
 2030 الـــمـــســـتـــدامـــة 
على  العربية  بالمنطقة 

أحسن وجه. 



28

ــم مقولــة فــي  وفــي مداخلتــه أوضــح مقــدم البرامــج التلفزيونيــة أحمــد الشــقيري أنــه تعلَّ
علــوم اإلدارة ظلــت عالقــة بذهنــه تقــول: »إذا لــم تســتطع قيــاس الشــيء، فلــن تســتطيع 
إدارتــه«، وأنــه فــي ظــل غيــاب األرقــام والمؤشــرات، فإنــه يوجــد مؤيــدون دون وعــي 
لــون(، كمــا يوجــد أنــاس ُمحِبطــون ألي عمــل جديــد، وفــي الحالتيــن يغيــب االعتــدال  )ُمَطبِّ

فــي الطــرح.
ــة )عــدد مــن يقــرأ( بلغــت 18 % مــن  وأظهــرت األرقــام فــي عــام 1960 أن نســبة الالأمي
العــرب، وفــي عــام 2015 وصلــت نســبة مــن يقــرأ مــن الشــعوب العربيــة 82 %. وتوضــح 
ر الــذي نعيشــه، حتــى إنــه لــو كان العالــم العربــي  األرقــام أنهــا غيــر كافيــة لمواجهــة التطــوُّ

دولــة واحــدة ألصبــح ترتيبنــا 110 فــي مؤشــر ترتيــب الــدول.
وتشــير األرقــام إلــى حجــم اإلنجــاز فــي دول الخليــج العربيــة؛ حيــث بلغــت نســبة مــن يقــرأ 
ا لإلنجــاز الحاصــل، وأنــه  والمتعلــم  95 %، وأن هــذه األرقــام ُتعتبــر مؤشــرات قويــة جــدًّ
بجهــود وتكاتــف الجميــع يمكــن أن تصــل نســبة الالأميــة إلــى 100%، وإن تدشــين مؤشــر 
المعرفــة العربــي يضــع مؤشــرات فــي كل المجــاالت التنمويــة، وســيكون نقلــة نوعيــة فــي 

تعزيــز المعرفــة فــي عالمنــا العربــي.
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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
يدشن مؤشر المعرفة العربي.

 دشــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه اللــه، البــدء فــي اســتخدام البرنامــج بإطــالق إشــارة البــدء مــن جهــاز 
لوحــي، حيــث يدعــم المؤشــُر الــدوَل فــي مســيرتها المعرفيــة كقاطــرة للتنميــة، بمــا يملكــه 
مــن 300 مؤشــر، شــارك فــي إعدادهــا 140 باحًثــا وخبيــًرا، وبمشــاركة 1000 طالــب جامعــي، 

كمــا شــاركت فــي إعــداده 27 دولــة مــن خــالل استشــارات متخصصــة.
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فــاز بمبلــغ ربــع مليــون دوالر أمريكــي مــن قيمــة جائــزة المعرفــة، وهــو عالــم وأســتاذ قســم 
نظــم االبتــكار فــي كليــة الدراســات العليــا للعلــوم الهندســية فــي جامعــة أوســاكا وصاحــب 
َر كثيــًرا  أكثــر مــن 300 بحــٍث علمــيٍّ فــي أنظمــة وأجهــزة الكشــف والروبوتــات التفاعليــة، وطــوَّ

لــْت لَحْصــد الجوائــز الدوليــة.  مــن الروبوتــات التــي تأهَّ

هيروشي إيشيغورو
مدير مختبر الروبوتات الذكية

أحمد الشقيري
مذيع تلفزيوني

فــاز بمبلــغ ربــع مليــون دوالر أمريكــي كونــه أحــد أبــرز المؤثريــن والمحفزيــن للشــباب العربــي 
ــز علــى المركــز  حيــث يتابعــه فقــط علــى تويتــر مــا يزيــد علــى 12 مليــون شــخص، وهــو الحائ
األول فــي فئــة البرامــج التوعويــة، كمــا اختيــر ضمــن قائمــة أكثــر 500 شــخصية مؤثــرة فــي 

العالــم العربــي، وصاحــب فكــرة ومقــدم برنامــج “خواطــر”.

جيري نيل
المدير التنفيذي - ناشيونال جيوغرافيك

ناشــيونال جيوغرافيــك حصلــت علــى نصــف قيمــة الجائــزة وهــو نصف مليــون دوالر أمريكي 
لدورهــا البــارز بصفتهــا إحــدى أهــم قنــوات نشــر المعرفــة فــي العالــم حيــث اســتطاعت منــذ 
تأسيســها فــي عــام 1997 أن تبحــر مــع اإلنســان إلــى أعمــاق المحيطــات، وتمشــي بــه علــى 
ســطح األرض وتبحــث داخلهمــا، وتطيــر بــه بعيــًدا الكتشــاف الكواكــب والمجــرات مرّكــزًة 
ــًرا فــي التاريــخ القديــم بشــخصياته وأحداثــه العظيمــة فــي محاولــة  علــى أكثــر األمــور تأثي

لرصــد كل مــا هــو جديــد فــي العلــم التكنولوجــي الحديــث أو فــي علــوم األحيــاء.
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مليون دوالر قيمة جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم وســمو الشــيخ أحمــد بــن محمد بن 
مــان الفائزيــن بجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، وهــم:  راشــد آل مكتــوم يكرِّ

»ناشــيونال جيوغرافيــك، وعاِلــم الروبوتــات يايــا هيروشــي، والمذيــع أحمــد الشــقيري«.
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االبتكار ليس ترًفا بل سر 
م الدول نهضة الشعوب وتقدُّ

محمد بن راشد آل مكتوم
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اليوم األول
الجلسة األولى

«االبتكار في التعليم.. نظرة مستقبلية» 

         محاور الجلسة:

ما معنى االبتكار في التعليم؟ «

إلى أي مدى يؤثر دوره في تكوين أجيال مبتِكرة؟ «

ما ُسبل االرتقاء بالتعليم وتعزيز االبتكار من خالل تجاِرب  «

المتحدثين؟

ما الحلول الجديدة والمبتَكرة للمشاكل التي تواجه التعليم؟ «

39
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شـــغـــل مـــعـــالـــي الـــمـــهـــنـــدس حــســيــن 
التربية والتعليم  الحمادي منصب وزير 
فيه  ظــهــرت  ــت  وقـ فــي   ،2014 فــي 
ًة أهمية رؤية وزارة التربية وعملها  جليَّ
اللذين يرتكزان على تحقيق الريادة في 
إعداد الطالب في نظام التعليم العام 

لحياة منتجة في عالم دائم التغير.
ى معاليه مناصب عدة في المجال  تولَّ
أمناء  مجلس  رئــيــس  فهو  التعليمي، 
ورئيس  التطبيقية،  التكنولوجيا  معهد 
مجلس أمــنــاء جــائــزة حــمــدان بــن راشــد 
المتميز،  التعليمي  لــألداء  مكتوم  آل 
محمد  لبرنامج  العليا  اللجنة  ورئــيــس 
من  وغيرها  الــذكــي،  للتعلم  راشــد  بــن 

المناصب المهمة.
اكتسب معاليه طوال مسيرته العملية 
نته من إدارة خبرات عدة متخصصة، مكَّ

النحو  عــلــى  الــمــتــنــوعــة  مــســؤولــيــاتــه 
كان  كما  الفــتــة.  وبــكــفــاءة  المطلوب 
ــغ فـــي تحقيق  ــال ــب ال ــه األثــــر  ــادرات ــمــب ل
صعيد  على  ومــمــيــزة  مهمة  إنــجــازات 

تعزيز مكانة التعليم.

مجال  فــي  عالمية  ــدة  رائـ هــي  جلبوط  ميساء 

في  أخيرًا  تعيينها  تــمَّ  وقــد  بالتعليم.  التنمية 

الله  عبد  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  منصب 

الغرير للتعليم.

ــي بــنــاء  ــا فـ ــاًمـ ــن 20 عـ ــهــا خـــبـــرة أكـــثـــر مـ ــدي ل

التي  ــشــراكــات  وال والــمــبــادرات  المنظمات 

تــســتــهــدف الــشــبــاب فــي جــمــيــع أنــحــاء كندا 

وكانت  النامية.  ــدول  والـ األوســـط  والــشــرق 

المدير التنفيذي المؤسس لمؤسسة الملكة 

رانيا العبدالله.

استراتيجيات  ووضــعــت  أبــحــاًثــا  أنتجت  كما 

مهمة في كثيٍر من مجاالت التعليم والتنمية 

العربي  للشباب  التعليم  نشر  ذلك  في  بما 

والالجئين أيًضا.

ــيــة  ــتــرب ــو وزيــــــر ال ــاس بـــوصـــعـــب هــ ــ ــي ــ إل
والــتــعــلــيــم الــعــالــي فــي لــبــنــان. شــارك 
معاليه في تأسيس الجامعة األمريكية 
الرئيس  نائب  ــي»AUD«، وهــو  ــ دب فــي 
التنفيذي للجامعة، تلك التي تعد أول 
جامعة معتمدة من الواليات المتحدة 
معاليه  وأشــرف  الخليج،  منطقة  وفي 
أبــرز  مــن  واحـــدة  لتصبح  تطويرها  على 
وأهم مؤسسات التعليم في المنطقة.
فــي مــحــاولــة مــنــه لــســد الــفــجــوة بين 
للمنح  برنامًجا  أنــشــأ  والــغــرب،  الــشــرق 
ــة بـــاســـم الـــرئـــيـــس كــلــيــنــتــون  ــيـ ــدراسـ الـ
فرصة  المتحدة  الواليات  طالب  لمنح 

الدراسة في الشرق األوسط.
ــا كــبــيــًرا من  َلـــِقـــَي هـــذا الــبــرنــامــج دعــًم
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس  الــدولــة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 
ــارات  ــ ــة اإلمـ ــ مــجــلــس الــــــوزراء فـــي دول

العربية المتحدة، حاكم دبي.

معالي إلياس بوصعب

لــلــدكــتــور لــحــســن الــــــداودي كــثــيــٌر من 
ــاث االجــتــمــاعــيــة  ــحــ ــ اإلصــــــــدارات واألب
واالقتصادية وهو حاصل على دكتوراه 
الدولة في العلوم االقتصادية، وعلى 
ليون  بجامعة  الــثــالــث  السلك  دبــلــوم 
في  العليا  الــدراســات  ودبلوم  بفرنسا 

العلوم االقتصادية.
رئاسة قسم االقتصاد  الــداودي  ى  تولَّ
الحقوق بفاس ثم عمل معاليه  بكلية 
الحقوق  بكلية  االقتصاد  لقسم  رئيًسا 
ـــى منصب  بــســال الـــجـــديـــدة. كــمــا تـــولَّ
للتنمية  اإلســالمــي  بالبنك  مستشار 
والنشر،  البحوث  أشغال  لتقييم  بجدة 
المدير  نائب  منصب  توليه  عن  فضاًل 
بالتعاون  االجتماعي  بالعمل  المكلف 

الوطني.

المؤسس والرئيس  بونام بوجاني هي 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــؤســـســـة »األنـــظـــمـــة 
ــي الـــتـــعـــلـــيـــم«، وهـــي  ــة فــ ــ ــي ــداعــ ــ اإلب
مجال  في  الرائدة  الدولية  المؤسسة 
ــي في  ــ ــاص بــمــديــنــة دب ــخـ الــتــعــلــيــم الـ
اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، والــتــي 
تهدف إلى توفير تعليم على مستوى 
7700 طفل من أكثر  العالم ألكثر من 
بونام في  كما شاركت  بلًدا.   120 من 
ودور  الــمــدارس  بعض  نهضة  تأسيس 
واستمرار  ــي،  دب فــي  الــرائــدة  الحضانة 

تلك النهضة.
وقد حصلت بونام على لقب »الرئيس 
»رائـــدة  وكــذلــك  للتعليم«  التنفيذي 

.»ITP« األعمال الهندية« من ِقَبل

المتحدثون: 

مدير الجلسة:

معالي المهندس حسين الحمادي
 وزير التربية والتعليم اإلماراتي

معالي إلياس بوصعب 
وزير التربية والتعليم العالي اللبناني

معالي الدكتور لحسن الداودي
 وزير التعليم العالي وتكوين األطر المغربي

بونام بوجاني 
رئيس مؤسسة األنظمة اإلبداعية في التعليم الهندي

ميساء جلبوط
الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم.

معالي المهندس حسين الحمادي

بونام بوجاني معالي الدكتور لحسن الداودي
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ميساء جلبوط

الجلســة،  مديــرة  جلبــوط،  ميســاء  اســتهلت 

النقــاش بمقولــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 

»إن  اللــه:  رعــاه  دبــي  حاكــم  الــوزراء  مجلــس 

الحفــاظ علــى الريــادة وإدامــة النمــو واالزدهــار 

يتطلبــان االنتقــال إلــى عصــر اقتصــاد المعرفة، 

فــي أقــرب وقــت ممكــن«، وأن ذلــك يتطلــب 

أن نعــرف معنــى االبتــكار فــي التعليــم، ودوره 

فــي تكويــن أجيــال مبتِكــرة.
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خطط لرسم مستقبل التعليم في اإلمارات

بــأن  التربيــة والتعليــم فــي اإلمــارات، حديثــه  الحمــادي، وزيــر  بــدأ معالــي حســين 
االبتــكار فــي التعليــم هــو وضــع حلــول جديــدة وطرحهــا لمشــاكل قائمــة، أو لوجــود 
احتياجــات تعليميــة جديــدة ُتناســب احتياجــات ســوق العمــل، وأن دولــة اإلمــارات 
تتميــز بوجــود قــادة لهــم نظــرة ثاقبــة للغــد؛ حيــث وضعــوا رؤيــة واضحــة وصــواًل 
إلــى العــام 2021، ومحورهــا األساســي االرتقــاء بالتعليــم ومخرجاتــه، كمــا أنــه تــم 
تخصيــص العــام 2015 عاًمــا لالبتــكار فــي التعليــم، وأن هــذه الخطــط مــن شــأنها 
وضــع ورســم مســتقبل مشــرق لإلمــارات عــن طريــق االرتقــاء بالعمليــة والمنظومــة 

التعليميــة كاملــًة.
 وكانــت لــدى اإلمــارات فجــوة بيــن مخرجــات التعليــم العــام والعالــي، مــن حيــث عــدم 
س  مالءمــة وموافقــة النتائــج مــع متطلبــات ســوق العمــل اإلماراتــي، مــن خــالل تكــدُّ
تخصصــات معينــة، مــع وجــود افتقــار لتخصصــات أخــرى يقــوم عليهــا ُصْنــع مســتقبل 

رهــا.. األمــم وتطوُّ

جلسات العصف الذهني أفرزت حلوًلا جيدة

وعقــدت وزارة التربيــة والتعليــم كثيــًرا مــن جلســات العصــف الذهنــي، شــارك بهــا 
مســؤولو التعليــم العالــي والعــام والصناعــي، للبحــث عــن حلــول وأفــكار جديــدة 
ابتكاريــة  أفــرزت هــذه الجلســات حلــواًل  القائمــة، وقــد  لمواجهــة هــذه المشــاكل 
ــا تتحــول مــن اقتصــاد النفــط إلــى اقتصــاد  عــدة، لمعالجــة ذلــك، خاصــًة أن الدولــة حاليًّ

يعتمــد علــى المعرفــة كأحــد مقوماتــه.

مسوحات دائمة لسوق العمل

وشــملت المحــاور التــي ناقشــناها كيفيــة تطويــر مناهــج التعليــم العــام، وهنــاك دور 
مهــم تقــوم بــه الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت؛ حيــث إنهــا تعمــل مســوحات دائمــة 
لســوق العمــل اإلماراتــي، إلبــداء مالحظاتهــا وتوجيههــا للمســؤولين عــن التعليــم 
العــام والعالــي والحكومــي، لألخــذ بهــا ومعرفــة أنســب الحلــول لمواجهــة المشــاكل 

المرصــودة.

التعليم اإلماراتي 
ق معايير عالمية  يطبِّ
واستثمارات ضخمة 

لتعزيزه

االبتكار في التعليم 
هو وضع حلول جديدة 

للمشاكل القائمة

قادة اإلمارات لديهم 
خطة استشرافية 

للمستقبل حتى عام 
2021
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قادة اإلمارات مدركون للتغيرات العالمية

وقــد تميــزت اإلمــارات بوجــود قــادة يدركــون أهميــة التغييــر وإحداثــه علــى نحــو 
إيجابــي وســريع يتناســب مــع المتغيــرات العالميــة، وأن ذلــك يســاعد الدولــة علــى 
اســتثمارات ضخمــة  توفيــر  خــالل  مــن  النفــط،  بعــد  مــا  لمرحلــة  ــا  تدريجيًّ االنتقــال 

والصناعــة. للتعليــم 
ــًرا بجــودة التعليــم الــذي توفــره لمواطنيهــا وللمقيميــن  كمــا أن اإلمــارات تهتــم كثي
ــزال تهتــم، بأوضــاع المعلميــن وتأهيلهــم بطريقــة  علــى أرضهــا، وأنهــا اهتمــت، وال ت
مالئمــة؛ انطالًقــا مــن أن ذلــك أســاس العمليــة التعليميــة، وهــو مــا يضمــن تحقيــق 

قفــزة مســتقبلية للدولــة.

دعم األشقاء العرب باستمرار

ويمكــن لمــن أراد مــن األشــقاء العــرب االســتعانة بالتجربــة اإلماراتيــة فــي مجــال التعليــم، 
واالســتفادة مــن النتائــج اإليجابيــة لهــا، خاصــًة أنــه مــن المهــم وجــود منهــج موحــد للعالــم 
العربــي، لالســتفادة مــن النتائــج المشــتركة، وأن ذلــك ســيكون منصــة للتواصــل بيــن الــدول 

العربيــة، بمــا يعــود بالنفــع علــى الجميــع.
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نظام جديد لطلبة الثانوية العامة

كمــا أن أهــم المالحظــات التــي توصلنــا إليهــا، هــي عــدم مالءمــة تقســيم الثانويــة 
ــه الحكومــة نحــو  العامــة لمنهجيــن علمــي وأدبــي، وأن ذلــك ال يتناســب مــع توجُّ
العلميــة  المناهــج  إدخــال بعــض  بدأنــا  بالــوزارة  المعرفــي وتعزيــزه، وأننــا  االقتصــاد 
جيــًدا  وتجهيزهــم  الطلبــة  تأهيــل  يمكــن  بحيــث  المرحلــة؛  هــذه  قبــل  والرياضيــات 
للمرحلــة الجامعيــة، خاصــًة أنــه مــن وجهــة نظــري ال يمكــن االنتظــار 12 عاًمــا لتخريــج 
هــذه الدفعــات؛ ولذلــك فقــد كان الحــل البديــل هــو األنســب، وقــد أدخلنــا تعديــالت 
ــة،  ــج أول دفعــة خــالل 3 ســنوات مقبل ــكل 4 ســنوات، وتخري ــى مراحــل ل المناهــج عل
وفــي ســبيل ذلــك أنشــأنا ِفرًقــا إلعــداد المناهــج وتقويــم القيــاس، وتأهيــل المعلميــن.

معايير عالمية للتعليم تراعي خصوصية اإلمارات

ــا للمعاييــر العالميــة؛  وقــد اهتمــت اإلمــارات باالرتقــاء بمعاييــر التعليــم فيهــا وجْعلــه مواكًب
حيــث يكــون الطالــب مؤهــاًل لمواصلــة دراســته دون صعوبــة فــي الجامعــات العالميــة، بفضل 
هــذه المعاييــر المشــتركة، وفــي ســبيل ذلــك تــم التعــرف علــى معاييــر كثيــر مــن البلــدان، مثــل 
أمريــكا وفرنســا وكوريــا الجنوبيــة، وتــم التأكــد مــن أن الطلبــة اإلماراتييــن يحصلــون علــى 

نفــس المقومــات التعليميــة التــي اعتمدتهــا تلــك البلــدان، وربمــا أفضــل منهــا.

اعتماد مراحل تنفيذ للتجاِرب الجديدة

ويجــب عنــد تطبيــق تجــاِرب تعليميــة جديــدة أال يتــم تعميــق مباشــر علــى مرحلــة واحــدة، 
بــل يجــب اعتمــاد المرحليــة فــي تنفيــذ تلــك الخطــط واألهــداف لضمــان تحقيقهــا بنجــاح، 
ــا لضمــان شــمولية التطبيــق علــى نحــو جيــد ومفيــد لجميــع  ثــم يتــم التوســع فيهــا تدريجيًّ
برنامــج  تطبيــق  اإلماراتيــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  وبــدأت  التعليميــة،  العمليــة  عناصــر 
»العلــوم المتقدمــة« فــي المرحلــة الثانويــة عبــر عــدد مــن المــدارس بالدولــة، وســيتم 

تعميمــه مســتقباًل.

استحداث وظائف مستقبلية ُتناسب سوق العمل

إن التحــدي الحقيقــي الــذي يواجــه واضعــي السياســات التعليميــة هــو أن الطلبــة 
ــا، لكــن هنــاك وظائــف مســتحدثة مســتقباًل ال يمكــن معرفتهــا، وإن  يتعلمــون حاليًّ
التحــدي الحقيقــي هــو كيفيــة تطويــر إمكاناتهــم حســب احتياجــات ســوق العمــل، 
ــا  ــى، وأن كثيريــن حاليًّ خاصــًة أن زمــن الوظيفــة الثابتــة التــي تســتمر لســنوات قــد ولَّ
ــرون وظائفهــم بمــا يزيــد علــى 4 مــرات طــوال حياتهــم، وأن هنــاك مســؤولية  ُيغيِّ
تقــع علــى عاتــق التربوييــن بحيــث يفكــرون مــن أجــل الوصــول إلــى ُطــُرق تعليميــة 

ــة. ــا المقبل ــدة ُتناســب العشــرين عاًم جدي

جلسات العصف 
الذهني بين مسؤولي 

التعليم باإلمارات 
أفرزت حلوًلا ابتكارية

دراسة معايير التعليم 
العالمية الختيار ما 
يناسب التعليم 

اإلماراتي

التي  المبادرات  من  كثير  إطــالق  في  اقة  سبَّ اإلمـــارات  إن 
القراءة  »تحدي  مبادرة  مثل  العربي،  الشباب  تستهدف 
الجديدة،  األجيال  بثقافة  االرتقاء  تستهدف  التي  العربي« 
الذكي«  للتعلم  راشد  بن  »الشيخ محمد  فضًلا عن مبادرة 

ا في كثير من الدول. التي يتم التوسع فيها حالّيً
اقة بمبادراتها الخيرية في كل أنحاء العالم؛ وهو  وإنها سبَّ

ما جعلها أكبر دولة مانحة بالعالم في عام 2013.
العربية  الــدول  مع  للتواصل  كبيًرا  استعداًدا  هناك  وإن 
تحديات  لمواجهة  وتأهيله  الجديد  الجيل  إفــادة  بهدف 

المستقبل.
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صعوبات بيروقراطية حكومية

وفــي مداخلتــه ذكــر معالــي إليــاس بوصعــب أن التجربــة اللبنانيــة فيمــا يخــص تعزيــز االبتــكار، 
واجهتهــا بعــض الصعوبــات المتمثلــة فــي العوائــق البيروقراطيــة للحكومــات، وأن البرامــج 
ــق تقابلهــا قوانيــن عقيمــة تؤخــر تنفيذهــا؛ ممــا يعــوق ويؤخــر مــن  التطويريــة التــي ُتطبَّ
النتائــج المرجــوة منهــا، وأن المناهــج التعليميــة الحاليــة متأخــرة بمــا ال يقــل عــن 15 عاًمــا 

ــا. عمــا هــو موجــود حاليًّ

المنهج التفاعلي مهم للطالب والمعلمين

يــُت منصــب الــوزارة بــدأت تنفيــذ بعــض البرامــج الجديــدة، مثــل »المنهــج  وأنــه منــذ تولَّ
التفاعلــي« الــذي ُيعتمــد عليــه فــي كســر الحواجــز بيــن الطلبــة والمعلميــن، عــن طريــق 
ــا، والتــي تهــدر  تعزيــز التفاعــل بينهــم، بعيــًدا عــن طــرق التصحيــح والتقويــم المتبعــة حاليًّ

ة. وقًتــا كبيــًرا، وال تعطــي النتائــج المرجــوَّ

تطوير الطلبة وإبداعاتهم

م لهــم مــن معلومــات  وهــذا المنهــج الجديــد يجعــل الطلبــة فــي تمــاسٍّ مباشــر بمــا يقــدَّ
أثنــاء الحصــة التعليميــة؛ مــا يجعــل المعلميــن علــى درايــة بمســتويات الطــالب لديهــم علــى 
نحــو مباشــر، ويســتطيعون بذلــك توجيههــم، والعمــل علــى تطويــر نواقصهــم، وتعزيــز 
مــا يتميــزون بــه، كمــا أن ذلــك يقلــل مــن طــرق الحفــظ المتبعــة للمناهــج، ويوجــه الطلبــة 

لإلبــداع واالبتــكار واالكتشــاف.

التزام أخالقي تجاه الطلبة السوريين

ويــدرس بمــدارس لبنــان الحكوميــة مــا يقــرب مــن 250 ألــف طالــب، فــي حيــن أنها اســتقبلت 
نحــو 450 ألــف نــازح مــن ســوريا؛ وهــو مــا يترتــب عليــه التزامــات أخالقيــة مــن حيــث توفيــر 
ب عبًئــا علــى الحكومــة اللبنانيــة تحــاول التغلــب عليــه بإيجــاد  مقاعــد دراســية لهــم؛ ممــا يســبِّ

فترتيــن، صباحيــة ومســائية للدراســة.

استغالل قدرات المدارس المتميزة

إن اإلبــداع هــو أســاس تطويــر أي عمليــة تعليميــة؛ ولذلــك يجــب تعليــم الطــالب وحثهــم 
علــى إبــراز قدراتهــم، واســتغاللها، وهــذا لــن يتأتى بغيــر تعزيز البرامج التفاعليــة في التعليم، 
كمــا أن هنــاك خطــة نعمــل عليهــا باســتغالل قــدرات وإمكانــات المــدارس المتميــزة التــي 
تمتلــك كثيــًرا منهــا، لمســاعدة المــدارس األخــرى التــي ال تمتلــك تلــك المقومــات، للنهــوض 

بهــا وتحويلهــا نحــو األفضــل، خاصــًة فيمــا يتعلــق باإلمكانــات التكنولوجيــة الحديثــة.

ا دبي تكرِّس الجهود للتطور يومّيً

إننــي أعتــز - بصفــة شــخصية - بتجِربتــي المهنيــة وقتمــا كنــت أعمــل فــي دبــي، كمــا أنــي 
شــاهد علــى التطــور والتقــدم اللذيــن تســعى وراءهمــا كل يــوم إمــارة دبــي، كمــا أنــي 
تعلمــت مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه اللــه، أن ال شــيء مســتحيل؛ ولذلــك فــإن هــذا الرخــاء 
ــه  ــرت بمبادرات ــان تأث والتقــدم اللذيــن تعيشــهما اإلمــارات ليســا غريبيــن عليهــا، كمــا أن لبن
وبــدأت تطبيــق مبــادرة »تحــدي القــراءة العربــي« لالســتفادة واالرتقــاء بقــدرات الجيــل 

ــا. الجديــد ثقافيًّ

اإلمارات قدوة 
لدول عربية بفضل 

مبادراتها االبتكارية 
المستمرة
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معالي إلياس بوصعب 

إن اإلمــارات مــن خــالل خططهــا االســتراتيجية فــي هــذا 
الشــأن أصبحــت قــدوة لكثيــر مــن الــدول العربيــة، 
التــي تســعى لتحقيــق نجاحــات مشــابهة فــي مجــال 

ــة. ــة التعليمي ــر المنظوم ــكار وتطوي االبت
ــط  ــارات تخط ــة باإلم ــة والواعي ــادة الحكيم ــا أن القي كم
ــن  ــري م ــا يج ــًدا عم ــة، بعي ــا كل لحظ ــتقبل بلده لمس

ــة. ــا العربي ــن بلدانن ــر م ــهده كثي ــر يش ــع مري واق

تطوير المؤسسة التعليمية اللبنانية

وأختــم حديثــي بــأن التحديــات التــي نواجههــا كثيــرة، وأنــه رغــم ذلــك فــإن العمــل جــاٍر 
لمواجهــة ذلــك، للبــدء والتوجــه نحــو تطويــر المؤسســة التعليميــة فــي لبنــان، وأؤكــد 
علــى األهميــة الكبيــرة للمعلــم مــن حيــث تطويــر قدراتــه، باإلضافــة إلــى دور األســرة الــذي 
ُنعــول عليــه كثيــًرا، كمــا أنــي أطالــب بمجهــود عربــي مشــترك مــن خــالل منظومــة متكاملــة 

ــم لضمــان الحضــور بقــوة فــي المســتقبل. ــر التعلي للتعــاون بهــدف تطوي
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تربية النشء على االبتكار

ــــ  وبتوجيــه الســؤال لمعالــي الدكتــور لحســن الــداودي عــن أهميــة قمــة المعرفــة 
ــة لالتجــاه نحــو مجتمــع المعرفــة،  ــة مثالي ــل بيئ ــكار، أجــاب أنهــا تمث ــى االبت ــق إل الطري
خاصــًة أن المســتقبل ال َيعتــدُّ بغيــر ذلــك اآلن، وأؤكــد أن االبتــكار ثقافــة فــي حــد ذاتــه، 
ويجــب تربيــة النــشء علــى تكوينــه داخــل شــخصياتهم، وأن حضــوري للقمــة ُيعتبــر 
ــًدا  ــا وأفــكاًرا وتجــاِرب مــن شــأنها االســتعداد جي ــي؛ ألنهــا تحمــل خطًط ــًرا ل شــرًفا كبي

للمســتقبل العربــي.

حث المجتمعات على االبتكار

نســأل  أن  يجــب  بالكــون،  وتعالــى  الخالــق ســبحانه  اكتشــاف ســنن  نريــد  وعندمــا 
أنفســنا أواًل: هــل لدينــا القــدرة الســتيعاب هــذا العلــم؟ ولذلــك فإنــي أشــجع بشــكل 
دائــم علــى الســعي نحــو تعزيــز مجتمــع المعرفــة فــي عالمنــا العربــي، وتربيــة النــشء 
ــه مــن الضــروري أن تتجــه ثقافــة المجتمعــات نحــو  ــذا فإن ــى الجهــد والعطــاء؛ ول عل

ــا. العلــم ثــم االبتــكار الحًق

تقليد الغرب ليس مطلوًبا

ــد الغــرب بشــكل عشــوائي، وإنمــا يجــب أن نتبعهــم بطريقــة  ــه ال يجــب فقــط تقلي كمــا أن
صحيحــة ومفيــدة لالســتفادة ممــا وصلــوا إليــه مــن تقــدم فــي جميــع مناحــي العلــوم، 
الحديثــة  التكنولوجيــة  للوســائل  المبــرر  الوقــت ذاتــه مــن االســتهالك غيــر  محــذًرا فــي 
التــي تبعدنــا شــيًئا فشــيًئا عــن تلقــي العلــوم بطريقــة صحيحــة، وأن ازدواج الشــخصية عنــد 
الشــباب العربــي قــد يكــون عائًقــا أمــام اســتيعاب العلــوم الجديــدة واالبتــكار فيهــا، وأدلــل 

ــد لكــن ال أســتطيع«. ــة »أري ــك بمقول ــى ذل عل

بقوة  ذلك  مجاراة  يستلزم  مما  بسرعة؛  تتطور  العلوم  إن 
واستغالل األوقات على نحو أمثل وأفضل.

كما أن العلماء يقضون أوقاتهم ليل نهار داخل معاملهم 
للوصول إلى اكتشافات علمية غير مسبوقة.

يجب  لكنه  الجامعات،  من  كثيٌر  لديه  العربي  عالمنا  وإن 
بالتوازي مع ذلك إطالق العنان لالبتكار واكتشافه وتعزيزه 

بشخصيات الطلبة.

قمة المعرفة بيئة 
مثالية الستعراض 
التجاِرب ومواجهة 
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مفاهيم متعددة يجب إدراكها

وباشــَرت الحديــث بونــام بوجانــي حيــث قدمــْت التهنئــة لمؤسســة محمــد بــن راشــد  آل 
مكتــوم لنجــاح تنظيــم القمــة، التــي ُيشــرفها تواجدهــا بهــا، وبتوجيــه مديــرة الجلســة ســؤااًل 
لهــا عــن أفضــل العوامــل والممارســات فــي حقــل االبتــكار فــي التعليــم، قالــت إنــه فيمــا 
ــا إلــى الطريقــة التــي نتحــدث بهــا عــن االبتــكار، حيــث  يخــص االبتــكار فإنــه يجــب النظــر جوهريًّ
إن هنــاك مفهــوم االختــالف والتبايــن، وهنــاك مفهــوم التحســين والتطويــر؛ حيــث إننــا 

نصنــع االختــالف مــن أجــل القــدرة علــى تحســين األشــياء التــي نفعلهــا.

التكنولوجيا وسيلة وليست غاية

ــا تعــد أحــد العوامــل الرئيســة  ــر التعليــم المغربــي، فــإن التكنولوجي وكمــا ذكــر معالــي وزي
فــي ضمــان أن االبتــكار يعمــل بالطريقــة الصحيحــة التــي نريدهــا، كمــا أود التأكيــد علــى أن 
التكنولوجيــا مجــرد وســيلة وليســت غايــة فــي حــد ذاتهــا، وأود أن تشــاركوني نتائــج البحــث 
الــذي قمنــا بــه فــي مؤسســتنا، والــذي اعتمــد بعضــه علــى التكنولوجيــا ولــم يعتمــد بعضــه 

اآلخــر عليهــا.

نماذج إيجابية لالبتكار

إدخــال  ومثالــه  التكنولوجيــا،  علــى  القائــم  االبتــكار  عــن  أواًل  أتحــدث  أن  لــي  اســمحوا 
ــل »ليجــو«،  ــر مــن القطاعــات، مث ــام بمهــام مختلفــة فــي كثي ــات للقي ــا للروبوت مجتمعاتن
ــا، وهــو فــي معنــاه البرمجــة لمحــاكاة  وهــذه الروبوتــات تفعــل مــا يقــوم بــه األطفــال يدويًّ
أشــياء يبتكرونهــا، وذلــك هــو مــا يتعلــق بالحديــث عــن التكنولوجيــا ودورهــا فــي عمليــة 

االبتــكار.

وسائل التواصل االجتماعي ضرورية

كمــا أن انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي ســاعدت الطلبــة واألطفــال الصغــار علــى تعزيــز 
االبتــكار لديهــم، وثبــت نجــاح ذلــك مــن خــالل نتائــج أســبوع االبتــكار فــي اإلمــارات؛ حيــث 
قــدم األطفــال تجــاِرب عمليــة ناجحــة البتكاراتهــم، وأيًضــا اســتخدام الفيــس بــوك وتويتــر 
ســاعد المــدارس والطلبــة وأوليــاء أمورهــم علــى إيجــاد تواصــل جيــد بينهــم، وهــذا فــي حــد 
ذاتــه نــوع مــن االبتــكار، ويبيــن أن األطفــال الصغــار لديهــم قابليــة ســريعة للتعلــم واالبتــكار.

فــي  المتميــزة  القمــة  هــذه  فــي  لمشــاركتي  بســعادتي  حديثــي  أختــم  أن  ويســعدني 
بلــد يعــج بأكثــر مــن 200 جنســية تتعــاون فــي عالقاتهــا اإلنســانية للتواصــل الحضــاري 
ــل اآلخــر وفهمــه، وهــذا  والثقافــي، وأن مــدارس الدولــة ُتعتبــر فرصــة للتواصــل الجيــد وتقبُّ

بإيجــاز طريقــة أخــرى مــن طــرق االبتــكار فــي مجــال التعليــم.

في  واالبتكار  المعرفة  مجتمع  إن 
جوهرية  تغييرات  أحــدَث  دبــي 
بفضل  وذلك  هنا،  المدارس  في 
اســتــخــدام أجـــهـــزة الــتــابــلــت 
الطلبة  تساعد  التي  والتلفزيون 

على اإلبداع.
في  المعملية  التجارب  أن  كما 
أن  يمكن  ــدارس  ــم ال مختبرات 
ُيجريها الطلبة عن طريق التابلت.

دور كبير للتطور 
التكنولوجي لضمان 

تعزيز االبتكار 
واالستفادة منه
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اليوم األول
الجلسة الثانية
جلسة حوارية مع جوردون براون 
رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق.

مدير الجلسة:

أ. نارت بوران
رئيس سكاي نيوز العربية

نــيــوز العربية  ــوران هــو رئــيــس ســكــاي  ــ ب نـــارت 

التجارية  األهداف  تحقيق  عن  المسؤول  وهو 

المتميز  المستوى  على  والــحــفــاظ  للشركة 

ــا. أصــبــحــت ســكــاي نيوز  لــســكــاي نــيــوز عــالــمــيًّ

واحدة   2012 عام  في  أطلقت  التي  العربية، 

الرائدة  والمعلوماتية  اإلخبارية  القنوات  من 

أبوظبي،  فــي  ومقرها  الــعــربــي،  العالم  فــي 

التنفيذي ومدير  الرئيس  ومــازال  نــارت  وكــان 

قسم األخبار لسكاي نيوز.

نارت  بيزنس«  »آريبين  2012،اخــتــار  عــام  في 

في  تــأثــيــًرا  العربية  الشخصيات  أكــثــر  ضمن 

العالم.
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نارت بوران

جــوردون  بــراون،  بكــم مجــدًدا ســيد  أرحــب 
ــراون شــغل منصــب رئيــس وزراء المملكــة  ب
زعيًمــا  كان  كمــا  الســابق،  فــي  المتحــدة 
لحــزب العمــال البريطانــي فــي الفتــرة مــن 
يــه  عــام 2007 إلــى عــام 2010، وقبــل تولِّ

بــراون  عمــل  البريطانيــة،  الحكومــة  رئاســة 
وزيــًرا للماليــة فــي الفتــرة مــن عــام 1997 
إلــى عــام 2007، وفــي شــهر يوليــو مــن عــام 
ــا مــن ِقبــل  2012، تــم تعيينــه مبعوًثــا خاصًّ
األمــم المتحــدة للتعليــم فــي العالــم، فضــاًل 

عــن عملــه فــي مكافحــة الفقــر.
الشــديدين  وحبــه  بشــغفه  معــروف  وهــو 
إطــالق  إلــى  دفعــه  مــا  وهــو  للتعليــم؛ 
مبادرتــه بعنــوان »العمــل العالمــي لضمــان 
التعليــم للجميــع« وهــو متــزوج مــن الســيدة 

رعايتهــا  عنهــا  المعروفــة  بــراون،  ســارا 
طفــالن،  منهــا  ولديــه  الخيريــة،  لألعمــال 
وأنشــأ بــراون مؤسســة باســم ســارا جــوردون 
بــراون تمــول جميــع النشــاطات الخيريــة التــي 

يقــوم بهــا هــو وزوجتــه، وهــي المؤسســة 
األعمــال  رواد  بتشــجيع  أيًضــا  ُتعَنــى  التــي 
الصحيــة  الرعايــة  وتحســين  الشــباب،  مــن 
وتشــجيع  المدنــي،  بالمجتمــع  والنهــوض 
التعليــم ومكافحــة الفقــر فــي العالــم مــن 

لــكل طفــل. أجــل ضمــان مســتقبل أفضــل 
 الســيدات والســادة، رحبــوا معــي بالســيد 
التــي  الكلمــة  مــع  اآلن  وأترككــم  بــراون، 

الحضــور. أمــام  ســُيلقيها 
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ذلــك فــي حــد ذاتــه يعكــس نجــاح القيــادة الحكيمــة والرشــيدة للبــالد، وال يســعني هنــا إال 
أن ُأبــدي تقديــري وأقــر بالنجــاح المبهــر الــذي حققْتــه دولــة اإلمــارات فــي المجــاالت كافــة؛ 
وهــو مــا شــاهدته عبــر زياراتــي وجوالتــي المســتمرة حــول العالــم، وهــو أيًضــا مــا رأيتــه هنــا 

بنفســي فــي هــذه المــرة؛ فهــو بحــق نجــاح متميــز وفريــد مــن نوعــه.

الثروة البشرية أهم من النفط

لقــد قلتــم يوًمــا مــا إن النفــط والغــاز ضروريــان ومهمــان لحاضــر هــذه البــالد، ولكــن الثــروة 
الحقيقيــة لمســتقبل هــذه البــالد تكمــن فــي قــدرات األفــراد باعتبارهــم ثــروة بشــرية تخــدم 
عمليــة التنميــة، وهــو مــا تحاولــون عملــه بالفعــل عــن طريــق االســتفادة مــن هــذه الثــروة 
البشــرية وتوظيفهــا علــى أكمــل وجــه واالســتثمار فــي مواهــب وقــدرات وطاقــات الشــباب 

اإلبداعيــة والخالقــة، وال ســيما فــي مجــال التعليــم.
ولكننــي أود اإلشــارة فــي هــذا المقــام اليــوم إلــى أنكــم ال تســيرون علــى الــدرب الصحيــح 
ــرات وتجــاِرب  ــم واالســتفادة مــن بعــض خب ــا التعلُّ ــك، وإنمــا يمكنكــم أيًض فقــط لتحقيــق ذل
الــدول األخــرى حــول العالــم فــي مضمــار التعليــم وإصــالح قطــاع التعليــم وتحفيــز روح اإلبــداع 
واالبتــكار لــدى جيــل الشــباب؛ فمــن شــأن هــذا أن ُيعلــي مــن مكانــة دولــة اإلمــارات ويعــزز 
نجاحهــا ويرســخ ريادتهــا كمركــز لالبتــكار وعاصمــة عالميــة للمعرفــة تتبــوأ الصــدارة فــي العالــم.
ولكننــي أريــد أن أقــول شــيًئا آخــر وأنــا أســتهل تعليقاتــي هــذه، مــا أود قولــه هــو أن التعليــم 
يتعلــق بالفــرص المتاحــة، وهــو يتعلــق أيًضــا بالكفــاءة والفعاليــة االقتصاديــة وبتحفيــز روح 

االبتــكار لدعــم االقتصــاد، ولكــن التعليــم يرتبــط أيًضــا ارتباًطــا وثيًقــا باألمــل. 

إذا غاب التعليم يغيب األمل.

إذ إن الشــخص المتعلــم الــذي نــال قســًطا كافًيــا مــن التعليــم لديــه القــدرة علــى التخطيــط 
للمســتقبل، واألفــراد الذيــن لديهــم مؤهــالت علميــة ودراســية هــم وحدهــم القــادرون 
واإلعــداد  القادمــة  لحياتهــم  والتخطيــط  والتفكيــر  المســتقبل  آفــاق  استشــراف  علــى 
الجيــد لهــا؛ ففــي ظــل غيــاب التعليــم، لــن يكــون هنــاك أمــل علــى اإلطــالق بانتظــار هــؤالء 

الشــباب، أو ربمــا ينتظرهــم القليــل مــن األمــل.
وفــي حيــن أن المــأكل والمشــرب والمــأوى ُتَعــد مــن االحتياجــات األساســية للبقــاء علــى 
قيــد الحيــاة، وهــو أمــر مهــم للغايــة ال يمكــن إنــكاره، فإنهــا مــن األشــياء ذات األهميــة 
الحــروب  مــن  الفاريــن  الالجئيــن  مــن  المتدفــق  الســيل  هــذا  إلــى  بالنســبة  القصــوى 
والصراعــات التــي تفجــرت فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم؛ فهــذه المشــكلة اإلنســانية 
تشــكل واحــًدا مــن أكبــر التحديــات اإلقليميــة اليــوم، وبرغــم أن الطعــام والمــأوى مــن 
الضــرورات التــي ال غنــى عنهــا لألفــراد، كمــا أشــرت، فــإن التعليــم والحصــول علــى مؤهــالت 
دراســية والحصــول علــى الوظيفــة المالئمــة هــي التــي تمنحهــم األمــل وتســاعدهم علــى 

التخطيــط مــن أجــل المســتقبل.
عندمــا شــرفت برئاســة مجموعــة العشــرين وأنــا علــى رأس الحكومــة البريطانيــة، وهــي 
المجموعــة المعنيــة بمعالجــة مشــكلة الركــود فــي االقتصــاد العالمــي فــي عــام 2009، 
فــي منظومــة االقتصــاد  الســائدة  االتجاهــات  حــول  إجــراء مســح شــامل  عكفنــا علــى 

العالمــي، ومــا الــذي يعنيــه ذلــك بالنســبة لمــا يجــب أن نفعلــه مــن أجــل المســتقبل.

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، الســيدات والســادة الضيوف األفاضل، 
يشــرفني ويســعدني دائًمــا أن أحــل ضيًفــا علــى دبــي وعلــى دولــة اإلمــارات بشــكل عــام، 
كمــا أنــه مــن دواعــي ســروري الخــاص أن أكــون بينكــم هنــا بســبب ذلــك النجــاح المبهــر الــذي 

حققْتــه دبــي ودولــة اإلمــارات بأكملهــا.
وأود فــي هــذا المقــام أن ُأعــرب عــن عميــق تقديــري واحترامــي لصاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لقيادتــه الحكيمــة هنــا فــي إمــارة دبــي، وللنجــاح الهائــل الــذي 
تحقــق علــى يديــه، والــذي قــد لمســناه ورأينــاه بأنفســنا للتــو مــن خــالل الجــداول اإلحصائيــة 

التــي قــد ُعرضــت أمامكــم منــذ لحظــات. 
وال شــك فــي أن القضــاء علــى األميــة فــي فتــرة زمنيــة وجيــزة، وتحقيــق نســبة تعليــم 
ــة  ــا، كمــا أن وضــع دول بلغــت اآلن مــا يقــرب مــن 82% فــي هــذه البــالد، يعــد إنجــاًزا رائًع
اإلمــارات فــي الصــدارة ضمــن اإلحصــاءات وجــداول البيانــات فــي العالــم فــي مجــاالت 

ــم لُهــَو دليــل آخــر علــى هــذا اإلنجــاز. المعرفــة والتعليــم والتعلُّ

اإلمارات تتمتع برؤية مستقبلية للتعليم

بــل إن وجــود رؤيــة مســتقبلية لهــذه البــالد، التــي باتــت مركــًزا للتعليــم وعاصمــة لالبتــكار 
فــي العالــم كلــه لُهــَو أقــوى دليــل علــى صــدق وواقعيــة هــذه اإلنجــازات، هــذه الرؤيــة 
تهــدف ألن تكــون دولــة اإلمــارات ضمــن أفضــل دول العالــم بحلــول اليوبيــل الذهبــي 
لالتحــاد. ومــع االحتفــال باليوبيــل الذهبــي لدولــة اإلمــارات ومــرور 50 عاًمــا علــى تأسيســها 
لفاعليــات  اإلمــارات  اســتضافة  مــع  الذكــرى  هــذه  تتزامــن  2021، ســوف  عــام  بحلــول 

معــرض إكســبو 2020 الــذي سيشــارك فيــه ممثلــون مــن جميــع أنحــاء العالــم.
ولكــن أن تكــون لــدى دولــة اإلمــارات مثــل هــذه الرؤيــة المســتقبلية للتعليــم واالبتــكار، فإن 

تحوالت في االقتصاد العالمي

ــه قــادة اإلمــارات بشــأن التخطيــط للمســتقبل،  ــاًل لمــا قــام ب ــا شــيًئا مماث لقــد فعلن
فقــد وجدنــا أنــه منــذ عــام 1980 شــهد العالــم مــا يطلــق عليــه الثــورة الصناعيــة، أو 
ثــورة الصناعــات التحويليــة؛ حيــث تحولــت القــوة اإلنتاجيــة فــي الغــرب باتجــاه الشــرق 
إلــى دول القــارة اآلســيوية؛ ُثــمَّ علــى مــدى مــا يقــرب مــن مائتــي عــام، اســتحوذت 
ــة  ــا علــى حوالــي 50% مــن مجمــوع األنشــطة التصنيعيــة والتجاري أمريــكا ودول أورب
ــم. وفــي الوقــت الراهــن،  ــة فــي العال ــة والخدمي واالســتثمارية والقطاعــات اإلنتاجي
تســيطر الصيــن ودول آســيا وبعــض بلــدان الشــرق األوســط ودول أمريــكا الالتينيــة 
بدرجــة متزايــدة علــى نصيــب كبيــر مــن المنتجــات فــي هــذه القطاعــات االقتصاديــة.

الثورة االستهالكية قادمة في غضون 20 عاًما

الشــيء الثانــي الــذي توصلنــا إليــه مــن هــذه الدراســة أن هنــاك ثــورة اســتهالكية بــدأت 
تحــدث بالفعــل، وأنــه فــي أنحــاء العالــم وبــداًل مــن هيمنــة أمريــكا وأوربــا علــى الســوق 
االســتهالكية الضخمــة، فــإن بقيــة العالــم، فــي غضــون العشــرين عاًمــا القادمــة، مــن 
المتوقــع أن تصبــح أكثــر أهميــة بالنســبة إلــى اإلنفــاق االســتهالكي وعلــى نحــو يتجــاوز 
حتــى أمريــكا وأوربــا اللتيــن هيمنتــا علــى الســوق االســتهالكية فــي العالــم طــوال مائــة 

وخمســين عاًمــا. 
ــذي  ــر ال ــل فــي التغي ــث يتمث ــا اتجــاه ثال ــن لن ــك، وفــي ســياق هــذه الدراســة، َتبيَّ وبعــد ذل
طــرأ علــى بيانــات دخــول الثــروات كنتيجــة للطفــرة النفطيــة والتغيــرات فــي الســلع بصفــة 
عامــة، وهــذا ُيَعــد مؤشــًرا علــى أن الغــرب ســوف يفقــد هــذه المكانــة فــي غضــون الثالثيــن 

أو األربعيــن عاًمــا القادمــة.
ــن لنــا مــن الدراســة أن االتجــاه األكبــر كان ينعكــس فــي بــروز أكبر للطبقة المتوســطة  كمــا َتبيَّ
فــي العالــم؛ حيــث كان هنــاك نصــف مليــار شــخص فــي العالــم يمثلــون هــذه الطبقــة فــي 
عــام 1980، ثــم ارتفــع هــذا العــدد إلــى مليــار شــخص فــي 1990، ومليــاَري شــخص فــي عــام 

2010، إلــى أن قفــز هــذا العــدد إلــى أربعــة مليــارات كمــا توقعنــا مــن قبــل.

اإلنفاق االستهالكي تضاعف خالل 15 عاًما

ــًرا  ــا كبي ــا اقتصادًي ــي ســتحقق نجاًح ــدول الت ولكــن كمــا تعرفــون، وهــو األهــم، أن ال
هــي تلــك الــدول التــي ســتحصل علــى نصيــب األســد مــن الســوق االســتهالكية 
الجديــدة؛ نظــًرا لتضاعــف عــدد أفــراد الطبقــة المتوســطة وبالتالــي تضاعــف اإلنفــاق 
المســتفيدين مــن  15 عاًمــا. وأكبــر  الحجــم فــي غضــون  االســتهالكي مــن حيــث 
ذلــك لــن يكــون الــدول الكبــرى، وإنمــا الــدول التــي ركــزت علــى االبتــكار وضخــت 
اســتثمارات ضخمــة فــي هــذا المجــال، وبعبــارة أخــرى، تلــك الــدول التــي رأت أن هنــاك 
مخترعــات وأجهــزة تكنولوجيــة حديثــة ُتطــرح فــي األســواق العالميــة يوًمــا تلــو اآلخــر، 
ــي الشــركات فــي هــذه الــدول خطًطــا لالبتــكار ُتواكــب التطــورات فــي  وحيــث تتبنَّ
هــذا الميــدان، وحيــث تســتغل هــذه الشــركات التقنيــات الجديــدة، وعلــى األخــص 

تكنولوجيــا المعلومــات، مــن أجــل ضمــان مســتقبل أفضــل. 

العالم يشهد ثورة 
استهالكية تستحوذ 
فيها آسيا وأفريقيا 

والشرق األوسط على 
الحصة األكبر في 

مقابل أمريكا وأوربا
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اقتصاد العالم يعتمد على االبتكار

ــكار  ــكار، واالبت ــات يعتمــد علــى االبت ــم ب ــل، نجــاح أي اقتصــاد فــي العال كمــا قلــت مــن قب
مــن  مجموعــات  ثــالث  وهنــاك  فيــه.  واالســتثمار  التعليــم  نظــام  بنجــاح  بــدوره  يرتبــط 
األشــخاص الذيــن ال بــد أن ُيعَنــى بهــم ويســتهدفهم نظــام التعليــم حتــى يتســنى للدولــة 
ــا  ا وضروريًّ أن تحقــق النجــاح الــذي تنشــده: التعليــم األساســي، الــذي ُيَعــد عنصــًرا أساســيًّ
بحيــث يشــمل الجميــع باالســتفادة وال ُيســتثنى منــه أي طفــل باعتبــاره مــن الحقــوق 

اإلنســانية التــي نصــت عليهــا وكفلتهــا دســاتير العالــم. 

تشجيع البحث العلمي بهدف التنمية

مــن غيــر التعليــم، لــن تتمكــن المجتمعــات من استكشــاف قدرات وطاقــات ومواهب 
المســتقبل.  فــي  الصحيحــة  بالطريقــة  توظيفهــا  علــى  والعمــل  األطفــال  هــؤالء 
وهنــاك أيًضــا مرحلــة التعليــم الثانــوي، كمــا نعــرف جميًعــا، ثــم التعليــم العالــي الــذي 
ترتقــي فيــه مهــارات وقــدرات الطــالب فــي مجــال األبحــاث والتجــاِرب العلميــة بدرجــة 
أكبــر، والــذي يوفــر لنــا أيًضــا احتياجاتنــا مــن المهنييــن وقــادة األعمــال الذيــن تنتظرهــم 

ســوق العمــل.
ولكــن مــن األهميــة بمــكان فــي نفــس الوقــت والتــوازي مــع هــذا، أن نولــي اهتماًمــا أكبــر 
بالتنميــة وأن نشــجع علــى تطويــر البحــث العلمــي ودعــم ذوي الخبــرة فــي هــذا المجــال؛ 
ألن ذلــك مــن شــأنه أن يخلــق جيــاًل مــن المبتكريــن والمبدعيــن والباحثيــن الذيــن يحتــاج 

إليهــم أي بلــد للنهــوض باقتصــاده وتنميتــه فــي المســتقبل.

4 عوامل لضمان نجاح التعليم

إذا مــا كان لديــك هــذه المجموعــات أو الفئــات الثــالث مــن األشــخاص فــي هــذه 
المراحــل التعليميــة، فســوف تضمــن بــال شــك النجــاح لالقتصــاد وللتنميــة بصفــة 
عامــة. ولكنــك ســوف تحتــاج أيًضــا إلــى أربعــة أشــياء ُتَعــد حاســمة للغايــة لضمــان 
نجــاح وفاعليــة نظــام التعليــم، وهــي التــي ال غنــى عنهــا ألي بلــد؛ ألنهــا تضمــن 
كذلــك النجــاح لــه فــي المجــاالت األخــرى، وهــذه الخصائــص أو العوامــل تتضافــر 
أعلــى مســتوى مــن  المدرســة علــى  المعلــم فــي  وتعمــل مًعــا: األول أن يكــون 
الجــودة فــي مهنــة التدريــس؛ إذ يجــب أال ننســى أن المدرســة ذاتهــا مجتمــع قائــم 
بذاتــه، وأن نجــاح هــذا المجتمــع الصغيــر يتوقــف علــى جــودة وكفــاءة المعلــم الــذي 
يتولــى التدريــس وتعليــم األطفــال، كمــا يجــب أال ننســى أنــه مــا لــم يحــَظ المعلــم 
بالمكانــة الالئقــة بــه، فإنــه لــن يســتجيب، وســيكون مــردوده أقــل فــي إطــار العمليــة 

التعليميــة بُرمتهــا، وبالنســبة إلــى مدخــالت التعليــم التــي نحتاجهــا.
)ناظــر  المدرســة  خــالل مديــر  مــن  القيــادة  هــو وجــود  الثانــي  العنصــر  أو  العامــل 
المدرســة( الجيــد؛ فلــن تكــون لديــك مدرســة ناجحــة دون أن يكــون هنــاك مديــر جيــد 
وُكــْفء علــى رأســها، شــخص يتولــى إدارتهــا بكفــاءة واقتــدار، ولديــه القــدرة علــى 
التحفيــز واإللهــام ومواكبــة المتغيــرات والمســتجدات، وخاصــًة فــي حقــل التعليــم.

ــة  ــوم، نائــب رئيــس الدول ــن راشــد آل مكت وكمــا أن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب

االبتكار في التعليم مفتاح النجاح

ممــا ســبق قولــه، نخلــص إلــى أن االبتــكار فــي مجــال التعليــم ســوف يصبــح مفتــاح النجــاح 
فــي المســتقبل، وألن االبتــكار هــو المفتــاح إلــى التعليــم، فــإن التعليــم ُيعتبــر المفتــاح إلــى 

المســتقبل؛ فكالهمــا متالزمــان.
بالعــودة إلــى الحديــث عــن مشــكلة الالجئيــن فــي المنطقــة، يســعدني أن يكــون معنــا هنــا اليــوم 
بعــض األشــخاص الذيــن يقومــون بعمــل رائــع فــي هــذا المضمــار بمــا يســهم فــي التخفيــف مــن 
مأســاة هــؤالء الالجئيــن؛ فمعنــا اليــوم ســمو األميــرة غيــداء طــالل رئيســة هيئــة أمنــاء مؤسســة 
الحســين للســرطان، التــي تبــذل كثيــًرا مــن الجهــد لجمــع األمــوال والتبرعــات لدعــم األبحــاث الخاصــة 

بعــالج مــرض الســرطان فــي هــذه المنطقــة، وأنــا ُأثنــي علــى جهودهــا العظيمــة.
ومعنــا أيًضــا وزيــر التعليــم اللبنانــي، إليــاس بوصعــب، الــذي تمكــن، بفضــل جهــوده الفرديــة، 
فــي  تعليمهــم  ــي  لتلقِّ الســوريين  الالجئيــن  أطفــال  مــن  ألــف   200 حوالــي  إحضــار  مــن 
س  المــدارس اللبنانيــة، فعلــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي تواجههــا بــالده، فإنــه كــرَّ

جهــوده لهــذه المهمــة اإلنســانية النبيلــة وجعلهــا شــغله الشــاغل.

6 ماليين الجئ سوري

وكمــا تعرفــون، يمكــن لنــا أن نفعــل مــا هــو أكثــر فــي هــذا الشــأن؛ فهنــاك حوالــي 
مليونيــن مــن أطفــال الالجئيــن الســوريين فــي المنطقــة بســبب الحــرب الدائــرة فــي 
ســوريا، فضــاًل عــن مزيــد ومزيــد مــن هــؤالء األطفــال الالجئيــن جــراء الصراعــات التــي 
نشــبت فــي الســنوات األخيــرة فــي ليبيــا والعــراق، وبالطبــع ال يمكــن أن ننســى األطفال 
الفلســطينيين، وهــم جميًعــا يســتحقون كل الدعــم والمســاندة بســبب مــا يحــدث لهــم. 
وهنــاك حوالــي ســتة مالييــن مــن األطفــال الســوريين النازحيــن الذيــن يعيشــون داخــل 
ــة المحيطــة، والذيــن اضُطــروا إلــى النــزوح  األراضــي الســورية أو فــي المناطــق الحدودي
ــا مــن ويــالت وأهــوال الحــرب والمعــارك  ــة هرًب ــى الداخــل واالنتقــال إلــى مناطــق نائي إل
ــا، وهــو نفــس الهــدف الــذي عكســْته الكلمــة  فــي هــذا البلــد. وعلــى ذلــك، فــإن هدفن
المســجلة التــي اســتمعنا إليهــا اليــوم مــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة بــان كــي مــون، 
وهــو أيًضــا مــا تعاونــت فيــه معــه، أقــول إن هدفنــا فــي غضــون األشــهر القليلــة القادمــة 
هــو التأكــد مــن أن مليوًنــا علــى األقــل مــن أطفــال الالجئيــن الســوريين ســوف ينخرطــون 
فــي مراحــل التعليــم المختلفــة خــالل العــام القــادم؛ وهــو مــا يعنــي أن ننتقــل مــن المائَتــي 
ألــف طفــل الجــئ فــي لبنــان وفــي األردن أيًضــا إلــى رقــم المليــون هــذا الــذي أشــرت إليــه.
كمــا أن هدفنــا هــو ضمــان أن كل واحــد مــن هــؤالء األطفــال الالجئيــن قــد حصــل فــي 
ــه. ومــن  ــاة أفضــل ل ــا وحي ــة علــى حقــه فــي التعليــم لكــي يضمــن مســتقباًل آمًن النهاي
الحديثــة والــدورات  التكنولوجيــة  الممكــن هنــا أن نســتخدم االبتــكارات واألســاليب 
التعليميــة عبــر اإلنترنــت للمســاعدة علــى تحقيــق ذلــك الهــدف. كمــا نريــد أن يتــم 
تدريــب المعلميــن ممــن يمكــن أن يســاهموا فــي هــذا الجهــد؛ فهنــاك أعــداد كبيــرة 
ــا يشــارك فــي  منهــم بــال عمــل؛ فنحــن نريــد أن نجعــل مــن هــذا الهــدف جهــًدا دوليًّ
الشــعور  علــى  يتغلــب  األمــل  أن  علــى  نبرهــن  أن  نريــد  الدولــي،  المجتمــع  تحقيقــه 
بالقنــوط واليــأس لــدى النــاس، وأن نمنحهــم األمــل فــي التخطيــط مــن أجــل المســتقبل 

الواعــد والمبشــر بالخيــر.

رئيــس مجلــس الــوزراء، هــو بحــقٍّ رائــد االبتــكار والتعليــم فــي دولــة اإلمــارات اليــوم، 
فإننــا بحاجــة أيًضــا إلــى نفــس هــذا النمــوذج وهــذه القــدوة فــي كل مدرســة، فنحــن 
االســتعداد  ولديــه  للمعرفــة،  ق عاشــق  خــالَّ وإنســان  مبتِكــر ومبــِدع  إلــى  بحاجــة 
والرغبــة فــي قضــاء الوقــت وتكريــس الجهــد فــي تشــجيع اآلخريــن وإلهــام الطــالب 

فــي المــدارس.
الدراســية  المناهــج  الثالــث، أال وهــو  العامــل  أو  العنصــر  إلــى  أيًضــا  بحاجــة  ونحــن 
ــا أود القــول  المالئمــة التــي تتوافــق واحتياجــات ومواهــب وقــدرات الطــالب، وهن
ــا. بــأن مــا يحــدث فــي قطــاع التعليــم فــي هــذا البلــد أمــر مثيــر للدهشــة واإلعجــاب حقًّ
تتميــز  هنــا  المــدارس  فــي  ُتــدرس  التــي  الدراســية  والمقــررات  المناهــج  أن  ذلــك 
بأنهــا تحفــز الطــالب وتنمــي قدراتهــم علــى التخيــل واإلبــداع واالبتــكار؛ ممــا ينمــي 
قدراتهــم العقليــة؛ وهــو مــا يجــب أن نفعلــه فــي كل دول العالــم. ويكفــي القــول 
بــأن ذلــك اإللهــام الــذي يســتمده الطالــب فــي المدرســة مــن دراســته، علــى ســبيل 
المثــال، لمركبــة فضائيــة أو برنامــج فضائــي، ســوف يســاعد بالتأكيــد علــى تحفيــز 

خيالــه ويكــون عوًنــا لــه فــي إعمــال فكــره والتشــجيع علــى االبتــكار.
وهــو أمــر ســوف يعمــل فــي النهايــة علــى إحــداث تغييــر جوهــري وجــذري فــي 
الحيــاة المســتقبلية لألجيــال القادمــة مــن الشــباب وبمــا ُيلبــي طموحاتهــم فــي 
هــذه البــالد، خاصــًة أنهــم يــرون أحالمهــم وتطلعاتهــم بالســفر يوًمــا مــا عبــر الفضــاء 
وقــد تجســدت بالفعــل فــي المناهــج والمقــررات التــي يدرســونها فــي الفصــول 
الدراســية، وأمــام أعينهــم؛ وهــو مــا ينطبــق كذلــك علــى الموضوعــات األخــرى خالًفــا 
لموضوعــات الفضــاء، مثــل التعامــل مــع األجهــزة التكنولوجيــة العصريــة وغيرهــا. 
وفــي ضــوء هــذا كلــه، يجــب أال نغفــل الــدور المهــم والرئيــس الــذي يمكــن أن تلعبــه 
ــة وضــرورة أن ُتلبــي هــذه المناهــج  ــة التعليمي المناهــج الدراســية فــي إطــار العملي

احتياجــات المســتقبل.
وأخيــًرا، يأتــي العامــل الرابــع وهــو يتمثــل فــي التطبيــق العملــي للتكنولوجيــا. وكمــا 
تعرفــون، فــإن الفــرص التــي توفرهــا لنــا التكنولوجيــا اليــوم ُتَعــد فرًصــا هائلــة؛ فهــذه 
التكنولوجيــا تســمح حتــى لألطفــال األكثــر فقــًرا فــي أبعــد المناطــق فــي هــذا العالــم 
مــن حولنــا بالوصــول إلــى أجهــزة التكنولوجيــا الحديثــة، بمــا فيهــا الكمبيوتــر واآلي بــاد 

والتابلــت واآلي فــون وغيرهــا مــن أجــل التواصــل والتفاعــل مــع محيطهــم.
كمــا أن األســاليب التكنولوجيــة الحديثــة تســمح للطــالب بالوصــول إلــى المختبــرات 
واالطــالع علــى أحــدث األبحــاث والتجــاِرب العلميــة وأحــدث المعــارف والعلــوم حتــى 
ــة،  ــم مــن خــالل هــذه األجهــزة والهواتــف المحمول ــة مــن العال فــي المناطــق النائي
فضــاًل عــن إمكانيــة الوصــول إلــى الــدورات التعليميــة والدراســية والمحاضــرات عــن 
ُبعــد مــن خــالل مواقــع اإلنترنــت المتخصصــة فــي هــذه الناحيــة، وكمــا أشــرت مــن 

قبــل.
وهــذه بإيجــاز هــي العناصــر أو العوامــل األربعــة الجوهريــة الالزمــة لنجــاح العمليــة 
التعليميــة فــي أي بلــد فــي العالــم؛ ثــمَّ يمكنــك النظــر إلــى المعلــم باعتبــاره محاضــًرا 
يقــوم بالتدريــس لطالبــه، وأيًضــا باعتبــاره خبيــًرا أو مبتكــًرا لديــه القــدرة علــى حــل 
المعضــالت والمســائل العلميــة التــي تواجــه الطــالب فــي نفــس الوقــت، وأيًضــا 

باعتبــاره ممتحًنــا وناصًحــا وموجًهــا وملهًمــا للطــالب.

التكاتف لمساعدة الالجئين وتعليمهم

يجــب علينــا جميًعــا أن نســهم فــي هــذا الجهــد لمســاعدة هــؤالء األطفــال الالجئيــن، 
ومنحهــم ذلــك الحــق األساســي فــي التعليــم وضمــان تســخير جميــع وســائل التكنولوجيــا 
العصريــة واالبتــكارات لخدمــة هــذا الهــدف، وكمــا فعــل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد مــن خــالل رؤيتــه الطموحــة للتعليــم واالســتثمار فــي التعليــم، وعلــى النحــو المثالــي 

والرائــع الــذي نشــهده اآلن فــي دولــة اإلمــارات.
ولكــن دعونــا نبرهــن للعالــم أيًضــا أنــه مــن الممكــن، حتــى فــي أقســى الظــروف وأصعبهــا، 
إعطــاء الفرصــة واألمــل لهــؤالء األطفــال الذيــن ســيطرْت عليهــم فــي لحظــات مشــاعر 
ــه بحلــول نهايــة العقــد الحالــي، فــإن كل  ــا نتأكــد وُنثبــت للعالــم أن اليــأس واإلحبــاط. دعون
طفــل مــن أطفــال هــذا العالــم، بصــرف النظــر عــن منطقتــه أو موقعــه، وبصــرف النظــر 
عــن الظــروف القاســية التــي يعيشــها والمعانــاة التــي يكابدهــا، ســيكون لديــه الحــق فــي 

ــا. ــام، ال يســعني إال أن أشــكركم جميًع ــم. وفــي الخت الحصــول علــى فرصــة التعلي

اعتمدت الصين في نجاحها 
االقتصادي على البحث العلمي 
وتطوير األساليب التكنولوجية 
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ويمكــن القــول بــأن موضــوع المناهــج الدراســية ينطــوي علــى أهميــة كبيــرة، وجــرت 
مناقشــته بالفعــل فــي لبنــان وأيًضــا فــي العــراق؛ حيــث أمكــن إحــراز تقــدم كبيــر بهــذا 

الشــأن، وهــو مــا تحقــق هنــا أيًضــا فــي اإلمــارات.

نجــد أنــه حتــى فــي بعــض الــدول الغربيــة، مــن بينهــا المملكــة المتحــدة، كان هنــاك 
كثيــر مــن الصــور والرســوم الكاريكاتوريــة التــي جــرى تداولهــا عبــر وســائل اإلعــالم 
الدولــة  تنظيــم  ى  ُيســمَّ مــا  عناصــر  ُتظهــر  والتــي  االجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع 
مــن  كثيــًرا  فــي صفوفهــا  تضــم  وهــي  مثــاًل،  ســوريا،  فــي  »داعــش«  اإلســالمية 
الشــباب واألطفــال الذيــن أمكنهــا تجنيدهــم للقتــال فــي صفوفهــا؛ فهــل مــن شــيء 
تــود قولــه بالنســبة إلــى موضــوع المناهــج وعالقتــه بتــورط وانخــراط هــؤالء الشــباب 
واألطفــال فــي القتــال إلــى جانــب »داعــش«، خاصــًة أن بعضهــم قــادم مــن دول 

أوربيــة أيًضــا؟

هــذا موضــوع بالــغ األهميــة والحساســية أيًضــا فــي تناولــه والحديــث عنــه؛ ألنــه 
يشــغل الــرأي العــام اآلن، خاصــًة أن لــه عالقــة بوســائل التواصــل االجتماعــي التــي 
ت دوًرا كبيــًرا فــي هــذا الشــأن؛ حيــث إن وســائل اإلعــالم فــي الغــرب بصفــة عامــة  أدَّ
ا مــن الحريــة، وال شــك فــي أنهــا قامــت بــدور بــارز فــي نقــل  تتمتــع بقــدر كبيــر جــدًّ
الرســائل واألفــكار المتشــددة لــدى أعضــاء جماعــة داعــش، وهــي تســمح بذلــك 
فــي نقــل هــذه األفــكار واآلراء الهدامــة إلــى النــاس البســطاء والعادييــن، كمــا أنهــا 
تعمــل، ومــن خــالل أســاليب الدعايــة الموجهــة، علــى غــرس هــذه األفــكار ونشــر اآلراء 

ــن الشــباب. المدمــرة بي

األلعاب اإللكترونية تغذي التعصب 

إنهــا تغــذي فــي نفوســهم روح التعصــب مــن خــالل عــرض ألعــاب إلكترونية تتســم 
بالعنــف علــى مواقــع مختلفــة مثــل تويتــر، وغيرهــا مــن األلعــاب التــي توصــف 
ــا بأنهــا غيــر ضــارة، كمــا نجــد أن دعــاة التشــدد والتطــرف ممــن ُيروجــون  أحياًن

ــرون هــؤالء الشــباب مــا  لهــذه األفــكار علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ُيخيِّ
بيــن الوقــوف، مثــاًل، إلــى جانــب داعــش، أو العمــل ضدهــا، فــإذا مــا اختــرت 
الوقــوف ضدهــا فهــذا يعنــي أنــك أصبحــت معادًيــا للديــن، وهكــذا أشــياء 

كثيــرة مــن هــذا القبيــل تبثهــا هــذه المواقــع، وبشــكل خــاص المواقــع 
اإللكترونيــة التابعــة لهــذا التنظيــم المتطــرف.
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المقابلــة التــي أجراهــا الصحفــي نــارت بــوران، المديــر العــام 
لشــبكة تلفزيــون »ســكاي نيــوز العربيــة« مــع جــوردون 
بــراون، رئيــس وزراء بريطانيــا الســابق عقــب االنتهــاء مــن 

كلمتــه أمــام القمــة:

 ســيد بــراون، مــن الــذي يقــرر نوعيــة المناهــج التــي ُتــدرس لهــؤالء األطفــال الالجئيــن 
فــي ســوريا عبــر هــذه المناطــق الحدوديــة الشاســعة؟ ومــا أفضــل الطــرق إلدارة 

هــذه العمليــة بُرمتهــا؟

الموضــوع،  بشــأن هــذا  بالصعوبــة  تتســمان  هنــاك طريقتــان مختلفتــان ولكنهمــا 
األولــى تكمــن فــي اللغــة؛ ألن اللغــة العربيــة كمــا نعــرف هــي األكثــر اســتخداًما فــي 
التعليــم لألطفــال الالجئيــن، وإن كانــت اللغتــان اإلنجليزيــة والفرنســية ُتســتخدمان 

ــال. ــان، علــى ســبيل المث أيًضــا فــي التدريــس لألطفــال فــي لبن
والثانيــة تتمثــل فــي نوعيــة المناهــج أو المقــررات الدراســية؛ حيــث نالحــظ أن تقدًمــا 
قليــاًل قــد تحقــق فــي هــذا الصــدد، وقــد التقيــت بأحــد المســؤولين عــن التعليــم 
فــي إحــدى المــدارس فــي لبنــان، وأخبرنــي أنــه بالنســبة لألطفــال فــي ســن التاســعة، 
ليســت هنــاك مناهــج ُتظهــر أو تركــز علــى أهميــة التنــوع الثقافــي والدينــي، وكذلــك 
ــرام  ــن الثقافــات المتعــددة مــع ضــرورة احت ــن واالختــالف فــي اآلراء بي ــة التباي أهمي

قيمــة االختــالف فــي الــرأي.

اآلراء المتشددة ال تساعد على التعايش

ــن لنــا أنــه بســبب اآلراء المتشــددة والرســائل المتطرفــة التــي يتــم تناقلهــا،  كمــا َتبيَّ
فإنــه ال توجــد إمكانيــة للتعايــش المشــترك بيــن المنتميــن إلــى هــذه الثقافــات؛ إذا 
كانــت لديــك مقــررات تعليميــة ومناهــج دراســية توضــح وُتظهــر هــذا التنــوع الدينــي 
ــا  والثقافــي والتبايــن الفكــري فــي أنحــاء المنطقــة، فســوف ُيحــدث ذلــك فرًقــا جوهريًّ

قــد يســاعد فــي تحقيــق التقــارب بيــن هــذه الثقافــات.

المناهج الدراسية ضرورية لتوعية الشباب

وأود التأكيــد علــى أنــه مــن المهــم للغايــة أال يتأثــر الشــباب واألطفــال أيًضــا بــآراء 
البعــض مــن المعلميــن فــي المــدارس ممــن لديهــم فكــر متطــرف أو يحاولــون إيصــال 

ونشــر أفــكار ورســائل متشــددة.



مواقع التواصل االجتماعي لها آثار سلبية وإيجابية

فأنــا أوافقــك الــرأي بــأن موضــوع المناهــج الدراســية مهــم للغايــة فــي المــدارس، 
الســلبية  وآثارهــا  االجتماعــي  التواصــل  أيًضــا موضــوع مواقــع  منــه  األهــم  ولكــن 
والخطيــرة علــى الشــباب واألطفــال، وهــو موضــوع بالــغ الخطــورة ألنــه يمــس الجانــب 
الفكــري لديهــم. وبوســعك إغــالق موقــع أو أكثــر مــن هــذه المواقــع، ولكــن يجــب 

ــة الشــباب. ــة لتوعي ــا وإيجابي ــر أماًن ــل أكث عليــك أن تجــد بدائ

برأيــك، مــا المنــاخ أو األجــواء التــي يتــم مــن خاللهــا تجنيــد هــؤالء الشــباب واألطفــال 
فــي ســن الدراســة مــن أجــل االنضمــام إلــى صفــوف تنظيــم »داعــش«؟ 

لقــد قــرأت العديــد مــن الدراســات التــي ُنشــرت حــول هــذا الموضــوع، والتــي تتنــاول 
أو  البريطانييــن  أكانــوا مــن  الشــباب واألطفــال، ســواٌء  الســبب وراء تجنيــد هــؤالء 

الفرنســيين أو البلجيكييــن وغيرهــم مــن دول أوربــا.
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ــًرا  مــن الجهــود مــا يكفــي لكــي تبعــث بهــذه الرســائل، ال ســيما أن هنــاك عــدًدا كبي
مــن المــدارس قــد اســُتهدف مــن ِقبــل جماعــات مثــل داعــش فــي اآلونــة األخيــرة؛ 

وهــو مــا أثــر ســلًبا فــي ذهــاب األطفــال إلــى المــدارس ومواصلــة تعليمهــم؟

مــا مــن أحــد يمكنــه القــول بــأن أي منظمــة دوليــة تبــذل جهــوًدا كافيــة فــي هــذا 
المجــال، ال ســيما مــع وضــع حجــم المشــاكل التــي نواجههــا فــي االعتبــار. ولتنظــر إلــى 
ــر مــن 200  ــاك أكث ــرى أن هن ــال، لت مــا يجــري فــي هــذه المنطقــة، علــى ســبيل المث

مليــون شــاب دون ســن الخامســة والعشــرين.

منظمات دولية تعجز عن التصدي للبطالة ومشكلة التعليم

وفــي بعــض الــدول، ســتجد أن معــدل البطالــة بيــن هــؤالء الشــباب يصــل إلــى حوالــي 
50% أحياًنــا؛ ولهــذا، فــإن منظمــات دوليــة مثــل اليونيســيف واليونيســكو، أو برنامــج 
هــذه  لمواجهــة  المــوارد  مــن  يكفــي  مــا  لديهــا  ليــس  اإلنمائــي،  المتحــدة  األمــم 
المشــاكل والتصــدي لحــل مشــكلة البطالــة أو مشــكلة التعليــم فــي هــذه الــدول 
وغيرهــا، وأيًضــا التعامــل مــع المشــاكل االجتماعيــة والصحيــة والنفســية الناجمــة عــن 
هــذا الوضــع المتدهــور؛ لــذا، فإنــه مــن المؤكــد أن هــذه المنظمــات ال تبــذل جهــوًدا 

كافيــة فــي هــذه النواحــي.

التعليم ال يحظى باالهتمام والدعم الكافيين

ــة التابعــة لألمــم  ــيَّ هــو أن كل هــذه األجهــزة الدولي ــر أن أهــم شــيء بالنســبة إل غي
المتحــدة يجــب عليهــا مواصلــة تقديــم الدعم في مجال المســاعدات وأعمال اإلغاثة 
اإلنســانية وإبــراز دور الــدول التــي تســاهم بهــذه المســاعدات، ســواٌء أكانــت بريطانيــا 
أو أمريــكا أو غيرهمــا، فمــن شــأن ذلــك أن يغيــر مــن الصــورة النمطيــة المأخــوذة عــن 
مثــل هــذه الــدول، كمــا أنــه مــن الضــروري تخصيــص مزيــد مــن الدعــم المالــي لهــذه 
المســاعدات لتوفيــر المــأوى والمــأكل وأيًضــا التعليــم للشــباب واألطفــال فــي أنحــاء 
العالــم كافــة؛ وهــو مــا يجعلنــي أؤكــد مــن جديــد علــى أن قطــاع التعليــم ال يحظــى 

باالهتمــام الكافــي والدعــم الــالزم فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم.

داعش تعرض نفسها على أنها جماعة إيمانية

إذ إن هــذا التنظيــم يعــرض مــن خــالل وســائل التواصــل صــورة نمطيــة علــى أنــه جماعة 
ــون العنــف أو يختارونــه طريًقــا لهــم، وإنمــا ُيطبقــون  مــن المؤمنيــن الذيــن ال يتبنَّ
أحــكام الشــريعة وتعاليــم الديــن؛ فالمســألة، كمــا ُيروجــون لهــا، ال تتعلــق بانتهــاج 

ــة وتطبيــق الشــريعة. العنــف، ولكــن بنشــر أفــكار ومعتقــدات ديني

داعش تتصرف بشكل دموي وإجرامي

غيــر أن جميــع الدراســات أثبتــت أن التجــاِرب لــدى هــذه الجماعــة تبرهــن علــى أنهــا 
تفعــل مــا هــو عكــس ذلــك تماًمــا علــى أرض الواقــع؛ حيــث إن أفرادهــا يرفعــون شــعار 
العنــف ويتصرفــون بشــكل دمــوي وإجرامــي يشــكل انتهــاًكا ألبســط حقــوق اإلنســان، 
ــو التــي يبثونهــا علــى اإلنترنــت بيــن  ــا مــن خــالل شــرائط الفيدي وهــو مــا يبــدو واضًح

الحيــن واآلخــر لترويــع وإرهــاب النــاس.

إذا مــا عدنــا للحديــث عــن دورك كمبعــوث خــاص للتعليــم لــدى األمــم المتحــدة، 
ومناطــق  بالتعليــم  تتعلــق  معينــة  رســائل  بإرســال  األمــر  يتعلــق  حيــن  وخاصــًة 
الصراعــات فــي هــذه المنطقــة، فهــل لديكــم االعتقــاد بــأن المنظمــة العالميــة تفعــل 

نارت بوران: ما السن األنسب، من وجهة نظرك، لذهاب الطفل إلى المدرسة؟

علــى  وقدرتــه  بالمدرســة  اللتحاقــه  تماًمــا  مناســبة  ُتَعــد  الرابعــة  ســن  أن  أعتقــد 
الفهــم واالســتيعاب والتحصيــل الدراســي، ولكــن مــع افتــراض أن الطفــل الالجــئ، 
ــن الســوريين فــي دول الجــوار، بحاجــة إلــى عشــر  ــر مــن الالجئي ــن العــدد الكبي مــن بي
ــه ربمــا ُينهــي مراحــل  ــمَّ فإن ــه؛ ومــن َث ــالزم ل ــم ال ــى األقــل لتلقــي التعلي ســنوات عل
التعليــم األساســية وهــو فــي ســن الخامســة أو السادســة عشــرة، ولكــن األهــم هــو 
إيجــاد المرافــق والمنشــآت التعليميــة الكافيــة الســتيعاب األطفــال الالجئيــن مــن 
الســوريين، وهنــا أشــير مــرة أخــرى إلــى إمكانيــة تطبيــق نظــام الدراســة علــى فترتيــن 
ــرة  ــان واألردن؛ حيــث ُتخصــص الفت فــي المــدارس، كمــا هــي الحــال فــي مــدارس لبن
الصباحيــة لألطفــال اللبنانييــن، بينمــا ُتخصــص الفتــرة المســائية لألطفــال الســوريين، 
المتعلقــة بتعليــم هــؤالء  أنــه نظــام فعــال ويمكــن أن يعالــج المشــكلة  وأعتقــد 

األطفــال.

ال توجد مشكلة بالمنشآت التعليمية 
في مناطق اللجوء، بل المطلوب دعم مادي.

هــذه  فــي  لالجئيــن  المســاعدة  توفيــر  يخــص  فيمــا  لالهتمــام  المثيــر  الشــيء  إن 
ــه ليــس هنــاك نقــص فــي المبانــي أو المخيمــات المخصصــة لهــم،  المنطقــة هــو أن
ومــن بينهــا المنشــآت التعليميــة، كمــا ال يوجــد نقــص فــي عــدد المدرســين، ال ســيما 
وأن هنــاك، كمــا ذكــرت مــن قبــل، كثيــًرا مــن المدرســين بــال عمــل، ومــن بيــن الالجئيــن 
الســوريين أنفســهم بعــض هــؤالء المدرســين العاطليــن الذيــن يمكــن توظيفهــم 
للتدريــس لهــؤالء األطفــال، ولكــن المشــكلة الحقيقيــة تتمثــل فــي نقــص المــوارد 

ــا. ــر بالنســبة لن الماليــة؛ فهــي تشــكل التحــدي األكب

250 مليون دوالر غير كافية لمواجهة قضية التعليم

ولمواجهــة ذلــك النقــص فــي األمــوال الالزمــة للتعليــم، نحــن بحاجــة إلــى جمــع أموال 
ا، وهــو ليــس بالمبلــغ الضخــم بالمقاييــس  إضافيــة تصــل إلــى 250 مليــون دوالر ســنويًّ
المنطقــة  وبلــدان  وأمريــكا  أوربــا  دول  فيــه  تتشــارك  أن  يجــب  والــذي  العالميــة، 
نفســها، وأعتقــد أنــه إذا أمكــن جمــع هــذا المــال، فمــن الممكــن المســاعدة فــي 
توفيــر المــوارد الضروريــة لتعليــم األطفــال الالجئيــن الســوريين فــي دول المنطقــة.

وجود مناهج دراسية سُيظهر التنوع 
الديني والثقافي في أنحاء المنطقة، 

وسوف ُيحدث فرًقا جوهرّيًا قد يساعد على 
تحقيق التقارب بين الثقافات المختلفة
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 ولكــن فــي غضــون عشــر ســنوات، كمــا ســبق أن أشــرت، ســيكون هنــاك حوالــي 
مليونيــن مــن األطفــال الالجئيــن بحاجــة إلــى التعليــم، وهــو رقــم مخيــف فــي الواقــع!

نعــم، فهــو كذلــك بالفعــل. ولكــن ال بــد مــن حصــول هــؤالء علــى التعليــم فــي مــكان 
مــا، وفــي حــال عودتهــم إلــى بالدهــم األصليــة ســوف ترتفــع تكلفــة تعليمهــم أكثــر؛ 
وهــو مــا ســيحدث حتًمــا يوًمــا مــا، كمــا يجــب أال ننســى أن هنــاك ســتة مالييــن مــن 

األطفــال النازحيــن الذيــن ُشــردوا مــن منازلهــم داخــل ســوريا نفســها.

يمكن استخدام وسائل التكنولوجيا العصرية
 في تعليم األطفال السوريين

علــى  هنــاك  المتحاربــة  األطــراف  مــع  اتفــاق  إلــى  التوصــل  مــن  ــا  نَّ تمكَّ أننــا  ولــو 
ــك شــأن دور  ــة والمــدارس، شــأنها فــي ذل ــة التعليمي ــى األبني ضمــان المحافظــة عل
العبــادة والمستشــفيات، وضــرورة حمايتهــا وعــدم اســتخدامها ألغــراض عســكرية 
أو اســتهدافها ضمــن عمليــات القصــف، واإلبقــاء عليهــا لتواصــل دورهــا ووظيفتهــا 
فــي إطــار العمليــة التعليميــة، فســوف نضمــن فــي هــذه الحالــة علــى األقــل تعليــم 
المالييــن مــن األطفــال النازحيــن داخــل المناطــق والمــدن الســورية. وهنــا، يمكــن 
اســتخدام وســائل التكنولوجيــا العصريــة فــي تعليــم هــؤالء األطفــال ونقــل المناهــج 
الدراســية إليهــم عبــر أجهــزة مثــل اآلي فــون والتابلــت واآلي بــاد وغيرهــا، وكلهــا 

حلــول نعكــف علــى استكشــافها فــي الوقــت الحالــي.

اســمح لــي بالعــودة مجــدًدا إلــى موضــوع االبتــكار فــي مجــال التعليــم، والــذي ُتبــدي 
ــا بــه، ودائًمــا مــا تتحــدث عنــه. مــا المحــركات األساســية  ا اهتماًمــا خاصًّ أنــت شــخصيًّ

لالبتــكار مــن وجهــة نظــرك؟

 أذكــر أننــي قــرأت فــي اآلونــة األخيــرة موضوًعــا أو دراســة عــن غرفــة الدراســة أو 

أمثلة بارزة في مناطق 
النزاعات تؤكد أن هناك 

أمًلا كبيًرا بالمستقبل

أقــول،  مــا  علــى  واضــح  وكدليــل 
فقــد شــاهدت ذلــك بنفســي خــالل 
إلــى جنــوب الســودان قبــل  زيارتــي 
مــن  الرغــم  وعلــى  أشــهر،  بضعــة 
أن  كيــف  هنــاك،  األهليــة  الحــرب 
التقيتهــم  الذيــن  الشــباب  لــدى 
مزيــد  تحصيــل  فــي  القويــة  الرغبــة 
للنظــام  البنــاء  وإعــادة  العلــم  مــن 
التعليمــي هنــاك، وقــد زرت إحــدى 
المــدارس الواقعــة فــي قريــة فــي 
العاصمــة جوبــا ورأيــت أن 30 طفــاًل 
ــون تعليمهــم فــي هــذه  فقــط يتلقَّ
المدرســة الصغيــرة التــي بهــا فصــل 
دراســي واحــد، ولكنهــم ُمفَعمــون 
تحقيــق  فــي  والطمــوح  باألمــل 

المســتقبل. فــي  مــا  شــيء 
كمــا ال أنســى هــذه األم التــي 
طفليــن  لديهــا  إن  لــي  قالــت 

أولويــة  تضــع  ولكنهــا 
المقــام  فــي  تعليمهمــا 

الطعــام  وليــس  األول، 
التعليــم  ألن  والشــراب؛ 
شــيء مهــم فــي الحيــاة 

اآلن.

ــة إلــى تغييــره مــن حيــث الشــكل  الفصــل الدراســي، وأن هنــاك ضــرورة وحاجــة ماسَّ
ــا الحاضــر. ــر االبتــكاري فــي وقتن والجوهــر فــي المســتقبل بمــا يتماشــى مــع التفكي

المعلم شخص مبتكر وليس محاضًرا

أيًضــا أحــد األشــياء التــي تحدثــت عنهــا هــو دور المعلــم فــي المدرســة، وكمــا قلــت، 
فإنــه ال يجــب النظــر دائًمــا إلــى المعلــم علــى أنــه المحاضــر، ولكــن علــى أنــه شــخص 
التقنيــات الحديثــة وتوظيفهــا بشــكل جيــد لخدمــة  مبتكــر باســتطاعته اســتخدام 

العمليــة التعليميــة.
وهــذا الموضــوع بالــغ األهميــة، وال بــد مــن إعطائــه أولويــة والتركيــز عليــه، كمــا أن 
هنــاك دورات تعليميــة لــدى أفضــل الجامعــات فــي العالــم، مثــل هارفــارد وبرنســتون 
وســتانفورد، ويمكــن تطبيقهــا هنــا فــي جامعــات اإلمــارات إذا مــا قــررت تطبيــق 

ــا الجديــدة فــي التعليــم. التكنولوجي

السنوات المقبلة ستشهد تقدًما هائًلا 
في التعليم ووسائل االتصال

وهنــاك الكثيــر مــن جوانــب التقــدم فــي قطــاع التعليــم حــول العالــم، ومــن المهــم 
لــن  القادمــة،  عاًمــا  عشــر  الخمســة  أو  العشــرة  غضــون  وفــي  منهــا،  االســتفادة 
نشــهد تقدًمــا هائــاًل فــي التعليــم فحســب، ولكــن أيًضــا فــي جميــع وســائل االتصــال 

المســتخَدمة فــي نقــل المعلومــات.
مذهــاًل  تقدًمــا  نشــهد  ســوف  القادمــة،  العشــر  الســنوات  غضــون  فــي  إنــه  بــل 
ى بتقنيــة التواصــل مــن خــالل الموجــات الدماغيــة؛ حيــث تتحــول هــذه  فيمــا ُيســمَّ
الموجــات، وبــدون الحاجــة إلــى الــكالم، إلــى أفــكار يمكــن رؤيتهــا. وهــذا يفتــح بــدوره 

آفاًقــا واســعة أمــام العمليــة التعليميــة نفســها.

 هــل أنــت متفائــل بشــأن مســتقبل التعليــم فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم ومــا 
بعــد ذلــك؟

ــى الجامعــات  ــاًل، إل ــك، وعندمــا أذهــب، مث ــال ذل ــا مــا أشــعر بالتفــاؤل حي ــي دائًم إنن
ــر مــن  ــم، ألتقــي باســتمرار بشــباب لديهــم الكثي حتــى فــي أبعــد المناطــق فــي العال
القــوي فــي أن يحققــوا شــيًئا مختلًفــا  العريضــة والحمــاس  الطموحــات واآلمــال 

ومتميــًزا فــي حياتهــم.

مواقع التواصل 
االجتماعي لها أثر 
خطير في تجنيد 

وانضمام الشباب إلى 
صفوف تنظيم داعش 

من خالل نشر الفكر 
المتطرف لديه
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اليوم األول
الجلسة الثالثة

«االبتكار وتكنولوجيا المعلومات» 

         محاور الجلسة:

االبتكار في صناعة اإلعالم التلفزيوني. «

إلى أين وصل هذا التطور حتى اآلن؟ «

ما الذي يحدث اآلن في هذه الصناعة الحيوية على الصعيد  «

العالمي؟

التعليم واالبتكار وكيفية تأثير ذلك في تخريج أجيال مبدعة. «
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حسين  المهندس  ســعــادة  تعيين  تــم 
ناصر لوتاه لتولي منصب المدير العام 
بعد   .2009 يناير   7 فــي  دبــي  لبلدية 
تــخــرجــه فـــي الــهــنــدســة الــمــدنــيــة من 
المهنية  حياته  بدأ  المتحدة،  الواليات 
مهندسًا مع الوزارة االتحادية للكهرباء 
في  محورًيا  دوًرا  ى  أدَّ وقــد  والــمــيــاه، 
 30 مــن  أكثر  على  دبــي  بلدية  حصول 

جائزة محلية وإقليمية ودولية.
باإلضافة إلى كونه المدير العام لبلدية 
أيــًضــا عــضــو فــي المجلس  ــي، هــو  ــ دب
التنفيذي لحكومة دبي، ويترأس بعض 
ويعد  الــمــذكــور،  المجلس  فــي  اللجان 
المجالس  من  كثير  في  ناشًطا  عضًوا 
الحكومية  وغــيــر  الحكومية  والــلــجــان 

على المستوى المحلي والدولي.

المهمة  المقابالت  كبيًرا من  عدًدا  خان  ريز  أجرى 
التي تضم مجموعة متنوعة من القضايا، وقدم 

العرض األول واألهم على محطة »بي بي سي 
 1991 نوفمبر  وفي  لألخبار«،  سيرفيس  وورلــد 

خ خان مكانته كشخصية إعالمية ناجحة، برزت  رسَّ
أكثر عندما عمل في قناة »CNN« الدولية في 

عام 1993 حيث تم تعيينه رئيًسا لقسم األخبار.
»الــجــزيــرة«  قــنــاة  ــى  إل انتقل   ،2005 عــام  فــي 

المعروفة  للشبكة  المؤسس  المدير  ليصبح 
عالمًيا قناة »الجزيرة اإلنجليزية«.

مر  على  ساهم  ومشرًفا،  بــارًعــا  متحدًثا  كونه 
المناسبات  فــي  وجــــوده  إثــبــات  فــي  السنين 

الشركات  فعاليات  وأهــم  ــدة،  ــرائ ال العالمية 
ستاندرد  و»بــنــك  »سيسكو«  مثل  العالمية 

تشارترد«.

باتريك باودري هو رائد الفضاء الفرنسي 
في  متقاعد  وكولونيل  شهرة،  األكثر 
 1980 عام  في  الفرنسي.  الجو  سالح 
أصــبــح بــــــاودري عـــضـــًوا فـــي »الــمــركــز 
 – بفرنسا  الــفــضــاء  لــدراســات  المحلي 

« CNES
فرنسي  ثــانــي  أصــبــح   1985 عـــام  فــي 
ــلــفــضــاء، بــعــد مــواطــنــه جــان  يــصــعــد ل
متن  على  سافر  عندما  لــوب،  كريتيان 
مكوك الفضاء STS-51-G ديسكفري 

التابع لناسا.
بـــاودري  كـــان   ،2003 إلـــى   1993 مــن 
ــاًرا لــــلــــرحــــالت الـــفـــضـــائـــيـــة  ــشــ ــ ــت ــســ مــ
فــــــــــي،»EADS« وكـــــان مـــديـــر فحص 
س  أسَّ كما   .Airbus لشركة  الطائرات 
مهرجان  في  تدريبي  أوربــي  مركز  أول 

»كان« لإلعداد للحياة في الفضاء.

باتريك باودري

أساسية  بصفة  وزنياك  ستيف  ساهم 
ــي تـــشـــكـــيـــل صـــنـــاعـــة الـــحـــاســـوب  ــ فـ
بتصميمه النسخة األولى من منتجات 
أساسًيا  دوًرا  ى  أدَّ وقد   ،II وأبــل   I أبل 

في شعبية »ماكنتوش«.
وزنــيــاك وستيف  قــام   ،1976 عــام  فــي 
جوبز بتأسيس شركة »أبل كمبيوتر« التي 
I الذي صممه  انطلقت مع كمبيوتر أبل 
وزنياك  التالي، طرح  العام  وزنياك. وفي 
شكل   .II أبــل  الشخصي  الكمبيوتر  جهاز 
انطالق  فــي  األســـاس  حجر   II أبــل  جهاز 

صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
ــه فــي شــركــة أبـــل، ُمنح  ــجــازات تــقــديــًرا إلن
وزنياك الميدالية الوطنية للتكنولوجيا من 
األمريكية  المتحدة  الواليات  رئيس  قبل 
يناله  تكريم  أعلى  وهــو   ،1985 عــام  في 
عام  فــي  أمــريــكــا.  فــي  ــرواد  ــ ال المبدعون 
المخترعين  قاعة  داخــل  من  م  ــرِّ ُك  ،2000
األشهر وحصل على جائزة هاينز المرموقة 
ــاد والــتــوظــيــف  ــتـــصـ لــلــتــكــنــولــوجــيــا واالقـ

لتصميم أول جهاز كمبيوتر شخصي.

أنــصــاري هــي مؤسس مشارك  أنــوشــا 
»بروديا سيستمز« منذ  ورئيس شركة 
أنظار  أنوشا  لفتت  عاًما.   20 من  أكثر 
العالم واإلعالم في جميع أنحاء العالم 
باعتبارها أول سائحة فضائية. باإلضافة 
تاريخية  مكانة  على  ذلــك، حصلت  إلى 
كونها رابع شخص يقوم بزيارة الفضاء 
عــبــر بــرنــامــج اســتــكــشــاف ســيــاحــي في 
من  فضاء  رائــد  وأول  الــخــاص،  القطاع 

أصل إيراني.
بما  عــديــدة،  جــوائــز  وقــد حصلت على 
الوطنية  ــة  ــادي ــري ال الــجــائــزة  ذلـــك  فــي 
للمرأة صاحبة األعمال الحرة، إلى جانب 
جائزة التميز الريادية في األعمال الحرة 

- جامعة جورج ميسون.
أنوشا  المهنية،  إنجازاتها  إلى  باإلضافة 
أنصاري تسعى جاهدة لتمكين أصحاب

تغيير  إلحـــداث  االجتماعية  المشاريع 
جذري على الصعيد العالمي.

المتحدثون: 

مدير الجلسة:

سعادة المهندس حسين بن ناصر لوتاه 
المدير العام لبلدية دبي.

ستيف وزنياك 
مؤسس مشارك في أبل.

باتريك باودري
كولونيل متقاعد في سالح الجو الفرنسي ورائد فضاء سابق.

أنوشا أنصاري
مؤسس مشارك ورئيس بروديا سيستمز.

أ.ريز خان
مذيع تلفزيوني

سعادة المهندس حسين بن ناصر لوتاه 

أنوشا أنصاريستيف وزنياك 



وفيمــا بعــُد إلــى قنــاة الجزيــرة الدوليــة حيــث أعمــل اآلن مذيًعــا ومقدًمــا للبرامــج. وأثنــاء 
فتــرة عملــي لــدى بــي بــي ســي، كنــا قــد بدأنــا بالفعــل فــي التخلــي عــن اســتخدام كاميــرات 

التصويــر التــي تســتخدم أفالًمــا.
ــي  ــة، الت ــرات وأجهــزة الكتاب ــوع مــن الكامي ــة الحقــة مــن اســتخدام هــذا الن ــا فــي مرحل وتحولن
كانــت فــي حجــم طاولــة تنــاول القهــوة، حتــى صرنــا نســتخدم اآلن أجهــزة متطــورة للغايــة، 
ا فــي أحجامهــا بحيــث  وباإلمــكان نقلهــا أو حملهــا مــن مــكان آلخــر بســهولة، وهــي صغيــرة جــدًّ
أو  الخبريــة  القصــة  وإرســال  كتابــة  اآلن  باســتطاعتنا  وأصبــح  ــا،  يدويًّ معهــا  التعامــل  يســهل 
الموضــوع أو المقــال عبــر أجهــزة الهواتــف المحمولــة المــزودة بكاميــرات تصويــر، وأيًضــا بخاصيــة 

التصويــر بالفيديــو، إلــى الصحــف ووكاالت األنبــاء لنشــرها أو إذاعتهــا فــي الحــال.
وقــد تحقــق هــذا كلــه بفضــل التطــور فــي مجــال التكنولوجيــا ووســائل االتصــاالت حــول 
العالــم؛ وهــو مــا يجعــل هــذه األجهــزة الصغيــرة تقــوم بالمئــات مــن األشــياء وبأعلــى 
مســتوى مــن الكفــاءة والجــودة. ولكننــي مــا زلــت أفكــر، حيــن يتعلــق األمــر بتوقعاتنــا 
وتطلعاتنــا، فــي المــدى الــذي يمكــن أن يصــل إليــه هــذا التقــدم والتطــور المتالحــق الــذي 
نشــهده فــي عالــم االبتــكار والتكنولوجيــا الجديــدة. وأحياًنــا نجــد أن توقعاتنــا وآمالنــا هــذه 

ــر ممــا نتصــور. تبــدو عريضــة وأكب
ــة بســعادة المهنــدس  ــا فــي هــذه الجلســة، وأن أرحــب فــي البداي يســعدنا أن يكــون معن
حســين بــن ناصــر لوتــاه المديــر العــام لبلديــة دبــي، الــذي كان لــه الفضــل فــي حصولهــا علــى 
أكثــر مــن ثالثيــن جائــزة عالميــة، والــذي شــغل مــن قبــُل كثيــًرا مــن المناصــب المهمــة، وهــو 
أيًضــا عضــو فــي المجلــس التنفيــذي لحكومــة دبــي، وســتيف وزنيــاك، المؤســس المشــارك 

فــي شــركة أبــل فــي عــام 1976 مــع ســتيف جوبــس، وهــو أيًضــا مختــرع جهــاز كمبيوتــر أبــل 
2، ولديــه ثالثــة تصميمــات شــهيرة فــي هــذا المجــال، فضــاًل عــن حصولــه علــى عــدة جوائــز 
عالميــة، وباتريــك بــاودري، الكولونيــل المتقاعــد فــي ســالح الجــو الفرنســي ورائــد الفضــاء 
الســابق، وهــو أيًضــا ســفير النوايــا الحســنة لــدى األمــم المتحــدة، وثانــي رائــد فضــاء فرنســي 
ينضــم إلــى رحلــة المكــوك الفضائــي ديســكفري لــدى وكالــة ناســا الفضائيــة األمريكيــة، 
كمــا أجــرى كثيــًرا مــن التجــارب العلميــة خــالل رحلتــه فــي الفضــاء، ويســعدني أن أرحــب 
بأنوشــا أنصــاري، األمريكيــة مــن أصــل إيرانــي، وهــي مؤســس مشــارك ورئيــس شــركة بروديــا 
سيســتمز، وهــي أيًضــا أول مســلمة فــي الفضــاء، ولديهــا ســجل حافــل مــن النجاحــات علــى 
مــدى أكثــر مــن عقديــن فــي مجــال األعمــال، وخاصــًة التكنولوجيــا الرقميــة، وقــد نالــت عــدة 
مــي  جوائــز عالميــة مــن هيئــات ومنظمــات دوليــة، كمــا ُتشــارك بفاعليــة فــي تشــجيع منظِّ

األعمــال الشــباب علــى تأســيس مشــروعاتهم الصغيــرة والمتوســطة.
وْلتســمحوا لــي بــأن أبــدأ بســعادة المهنــدس حســين بــن ناصــر لوتــاه المديــر العــام لبلديــة 
دبــي وأســأله: مــا مــن شــك فــي أن دبــي ُتعتبــر اآلن معجــزة فــي التكنولوجيــا بالنســبة 
ــة  ــكار، كمــا أن دول ــدة فــي مجــال االبت م عدي ــب تقــدُّ ــى مــا تشــهده مــن إنجــازات وجوان إل
أ مكانــة بــارزة فــي العالــم اآلن كدولــة رائــدة فــي مجــال االبتــكار  اإلمــارات نفســها باتــت تتبــوَّ
ــا؛ حيــث نشــاهد فــي كل يــوم كيــف ُتحقــق الدولــة قفــزات هائلــة فــي هــذه  والتكنولوجي
المياديــن؛ فكيــف تــرى هــذا التمــازج أو التــواؤم بيــن االبتــكار وتكنولوجيــا المعلومــات فــي 

دبــي وفــي اإلمــارات بشــكل عــام؟
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شــكًرا جزيــاًل لكــم أيهــا الســادة والســيدات، يســرني 
أن أكــون بينكــم هنــا إلدارة هــذه الجلســة، تحــت 

عنــوان »االبتــكار وتكنولوجيــا المعلومــات«. فــي 
ــوان هــذه الجلســة مجموعــة  الواقــع، يتضمــن عن

ســنحاول  ولكننــا  الموضوعــات،  مــن  متنوعــة 
التركيــز علــى بعــض المجــاالت المثيــرة لالهتمــام 

بصفــة خاصــة. ولدينــا هنــا فــي الجلســة نخبــة مــن 
أصحــاب الخبــرات المتنوعــة فــي هــذه المجــاالت، 

ولكــن كمــا تعرفــون، ســألت نفســي قبــل أن تبــدأ 
هــذه الجلســة: كيــف وبــَم يتعلــق األمــر بصناعــة 

ــا؟ مــا  اإلعــالم التلفزيونــي، التــي أعمــل بهــا حاليًّ
الــذي يحــدث اآلن فــي هــذه الصناعــة الحيويــة 

حياتــي  بــدأت  لقــد  العالمــي؟  الصعيــد  علــى 
المهنيــة مذيًعــا فــي هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة 

انتقلــت  عــدة ســنوات،  بــي ســي« قبــل  »بــي 
إلــى شــبكة »ســي إن إن« األمريكيــة،  بعدهــا 



دبي أكثر مدن العالم تطوًرا

مــن جهتــه، اســتهل ســعادة المهنــدس حســين بــن ناصــر لوتــاه المديــر العــام لبلديــة 
دبــي حديثــه بــأن دبــي ُتعتبــر اليــوم مــن أكثــر مــدن العالــم تطــوًرا وتقدًمــا فــي مضمــار 
التكنولوجيــا الحديثــة واالبتــكار، وهــو واقــع نلمســه جميًعــا؛ ففــي غضــون الخمســة 
عشــر عاًمــا الماضيــة تقريًبــا، شــهدت اإلمــارات قفــزة هائلــة فــي التحــول التنمــوي إلــى 
المســتقبل الــذي جــرى التخطيــط لــه فــي دبــي وفــي دولــة اإلمــارات بصفــة عامــة، ليــس 

فقــط اعتمــاًدا علــى التكنولوجيــا وحدهــا، بــل أيًضــا اعتمــاًدا علــى المنافســة.

تحدٍّ كبير وخطط مستقبلية لإلمارات

وأكــد علــى ذلــك صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد بضــرورة أن ُتواصــل البــالد 
الســير علــى الطريــق المرســوم لهــا توافًقــا مــع رؤيــة 2030 المســتقبلية التــي وضــع 
ــم،  ســموه مالمحهــا ورســم خطوطهــا مــن أجــل أن تصبــح اإلمــارات األولــى فــي العال
وذلــك يمثــل تحدًيــا كبيــًرا لنــا، وأعنــي أيًضــا التحــدي بيــن جميــع الشــركات والــوزارات 
والمصالــح واألجهــزة فــي أنحــاء الدولــة، ســواء القطــاع العــام أو الخــاص، وهــو التحــدي 

ــم األفضــل لديهــا. ــا تســعى لتقدي ــذي يجعلهــا جميًع ــر ال الحقيقــي واألكب

تعاون كبير بين مؤسسات الدولة

مــن هــذا المنطلــق، وفــي ظــل هــذه الــروح والحمــاس، فقــد ســعينا للعمــل لتحقيــق 
هــذا الهــدف مــن خــالل العمــل الجــاد والتعــاون بيــن جميــع المؤسســات واألجهــزة 

المحليــة العاملــة فــي الدولــة؛ ولــذا، فإننــا إذا مــا وضعنــا تصنيًفــا لذلــك، فســنجد 
أن هنــاك عــدًدا مــن األهــداف المحــددة بدقــة، والتــي فــي مقدمتهــا أن تصبــح 

مدينــة دبــي مدينــة ذكيــة وتشــهد تنميــة مســتدامة.

سعادة المهندس حسين بن ناصر لوتاه 
وضعــت جميــع مؤسســات الدولــة الخطــط الالزمــة للتنفيــذ والوصــول 
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــا صاح ــال أيًض ــا ق ــوب، وكم ــتوى المطل ــى المس إل
محمــد بــن راشــد، فــإن فــي هــذا الســباق وصــوًلا إلــى تحقيــق األهــداف 
المنشــودة، وهــو ســباق مفتــوح وال خــط نهايــة لــه، وإن علــى الجميــع 
ــذا  ــى ه ــتناًدا إل ــم، واس ــا لديه ــل م ــاء أفض ــد إلعط ــارى الجه ــذل قص ب
ــي  ــل الُمض ــا نواص ــًخا بأنن ــاًدا راس ــا اعتق ــإن لدين ــامي، ف ــه الس التوجي

ُقدًمــا فــي الطريــق الصحيــح نحــو مســتقبل أفضــل لمدينــة دبــي.
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تفعــل ذلــك، وهــو مــا ال يســتطيع الجميــع أيًضــا عملــه داخــل فصــول الدراســة.
وغالًبــا مــا توصــف بأنــك ذكــي عندمــا تحصــل علــى درجــات مرتفعــة فــي المدرســة، وغالًبــا مــا نجعــل 
الــذكاء األكاديمــي مســاوًيا للقــدرة علــى االبتــكار، وفــي دراســتنا لمنهــج العلــوم، علــى ســبيل المثــال، 

نتعلــم كثيــًرا مــن المعرفــة واألمــور عــن هــذا العالــم فــي الماضــي وفــي المســتقبل.

حب األشياء دافع لالبتكار فيها

إذا مــا أحببــَت شــيًئا فــي ســنوات عمــرك األولــى، ربمــا الكيميــاء أو العلــوم أو الرياضيــات، 
وربمــا حتــى ِمهًنــا أو ِحرًفــا مثــل النجــارة مثــاًل، يجــب عليــك االســتمرار فــي هــذا االتجــاه 
والُمضــي فيــه إلــى األمــام بقــدر مــا تســتطيع؛ ألنــك ســوف تصنــع حتًمــا النجــاح فــي 

المجــال الــذي تحبــه.

االستكشاف يبدأ مع مرحلة الطفولة

إن الشــخص المبتكــر يفكــر دائًمــا ولديــه الميــل باســتمرار إلــى التفكيــر فــي أنــه قــادر علــى 
عمــل األشــياء علــى نحــو أفضــل ممــا كانــت تبــدو عليــه مــن قبــل، هــذا النــوع مــن األشــخاص 
فــي حالــة إبــداع مســتمر؛ وهــو مــا ُينمــي المهــارات والقــدرات العقليــة لديهــم. وفــي مراحــل 
التعليــم األساســي فــي المــدارس، نجــد أن الطفــل يولــد ولديــه غريــزة االبتــكار؛ فهــو لديــه 
الرغبــة القويــة فــي هــذه الســن المبكــرة علــى استكشــاف العالــم ومعرفــة كل شــيء عــن 
المحيــط الــذي يعيــش فيــه، ولديــه الرغبــة فــي معرفــة كل شــيء وكيــف يعمــل فــي هــذا 
العالــم مــن حولــه؛ فالفضــول غريــزة تولــد معنــا منــذ األيــام األولــى. ودائًمــا مــا يقــول اآلبــاء 
واألمهــات ألطفالهــم: عليكــم أن تفعلــوا هــذا الشــيء وال تفعلــوا ذلــك الشــيء، عليكــم أن 
تتصرفــوا علــى هــذا النحــو بالضبــط، وعندمــا تذهــب إلــى المدرســة ويدفعــك الفضــول إلــى 
فتــح درج الطاولــة لمعرفــة مــا بداخلــه، مثــاًل، فهــم يقولــون لــك إنــه غيــر مســموح لــك أن 

الدعابة واالبتكار وجهان لعملة واحدة

التكنولوجيــا  أســاليب  وتطبيــق  نشــر  كيفيــة  بخصــوص  الجلســة  مديــر  علــى  إجابتــه  وفــي 
واالبتــكار بيــن الشــباب مــن طــالب المــدارس والجامعــات، والخطــوات اإليجابيــة التــي يتعيــن 
اتباعهــا فــي هــذه الناحيــة، ومــا الــذي يجــب أن نفعلــه؛ أوضــح ســتيف وزنيــاك أنــه مــن وجهــة 
ــا  نظــره فــإن المــزاح أو روح الدعابــة واالبتــكار وجهــان لعملــة واحــدة؛ فهمــا متماثــالن تقريًب
وبينهمــا كثيــر مــن الســمات المشــتركة؛ فلــو أنــك أردت أن تكــون مبدًعــا ومبتكــًرا وأنــت تضــع 
ــا  ــه يجــب عليــك أن تكــون منفتًح ــد، فإن ــر، أو تطبيــق جدي ــج، أو برنامــج كمبيوت ــا لمنت تصميًم
ــُل لكــي تحقــق فــي النهايــة  علــى عــدة اتجاهــات ومســارات مختلفــة ســلكها النــاس مــن قب

الهــدف الــذي تريــده ويريــده أيًضــا النــاس مــن وراء المنتــج الجديــد.

االختراعات الحالية انعكاس ألفالم الخيال العلمي

وإنــه فــي أحيــان كثيــرة تــروي قصًصــا بهــا مــزاح ودعابــة تقــود تفكيــر وعقــول األشــخاص 
ــل، وهــو  الذيــن يســتمعون إليــك فــي اتجــاه مــا، مثــل ســرد القصــص التــي بهــا مســاحة تخيُّ
شــيء لــه عالقــة أيًضــا بمــا نســميه الخيــال العلمــي فــي أذهــان البعــض مــن النــاس، وهــذا 
الخيــال العلمــي نجــده ونــراه ونشــاهده كثيــًرا فــي أفــالم الخيــال العلمــي التــي تتنــاول 
موضوعــات الفضــاء والحــروب الفضائيــة، حتــى إنهــم يقولــون إن كثيــًرا مــن االختراعــات 
واالبتــكارات التكنولوجيــة اليــوم ُتمثــل مــا يــدور فــي قصــص وأفــالم الخيــال العلمــي التــي 

ــا كيــف نبتكــر، والتــي نشــاهدها علــى شاشــات الســينما والتلفزيــون. ُتعلمن

اكتشاف الشخصية المبتكرة من 18-23 عاًما

ــا؛ كيــف نبتكــر األشــياء مــن قبيــل المركبــة الفضائيــة التــي  ــا فــي الحقيقــة درًســا مهمًّ هــذا ُيعلمن
نراهــا فــي هــذا النــوع مــن األفــالم. واألشــخاص الذيــن لديهــم الرغبــة فــي ابتــكار شــيء مــا فــي 
حياتهــم هــم بالقطــع أفضــل مــن هــؤالء الذيــن يتحدثــون فقــط. كمــا أن مــن المهــم أن تســأل 
فــي عملــي وحياتــي بصفــة عامــة؟  أنــا شــخص مبــدع  أنــا شــخص مبتكــر؟ هــل  نفســك: هــل 
هــل ســأقوم باستكشــاف أفــكار جديــدة والتعــرف علــى أشــياء جديــدة مفيــدة؟ ودعنــا َنُقــل إن 
شــخصيتك تصبــح مســتقرة وتتشــكل إلــى حــد كبيــر فــي ســن تتــراوح مــا بيــن 18 و23 عاًمــا، مثــاًل.
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ــت  ــًرا، وأصبح ــر كثي ــزة الكمبيوت ــت أجه ــي أحبب ــة أنن ــي الجامع ــت ف ــا كن ــدت عندم وج
مولًعــا بهــا للغايــة، لقــد اكتشــفت هــذه األجهــزة حتــى قبــل أن تعــرف طريقهــا إلــى 
ــة أو  ــارج المدرس ــا خ ــا وأن ــي كله ــي حيات ــياء ف ــل األش ــفت أفض ــدارس، واكتش الم
الجامعــة، وليــس أثنــاء الدراســة، وأحببــت هــذه األجهــزة بدرجــة كبيــرة، وكنــت أخصص 
لهــا وقًتــا أطــول ممــا أخصصــه لالســتذكار فــي كتــب ومقــررات المدرســة أو الجامعــة.

77

76

االبتكار في مجال التكنولوجيا سيشهد 
ما ُيعرف بـ »الكمبيوتر الواعي«، وهو 

شيء لم ُيختَرع بعُد حتى اآلن



الفضاء يتيح خياًلا وقدرة على االبتكار العلمي

وفــي الفضــاء، لــم أقــم فــي الحقيقــة بإجــراء تجــاِرب عمليــة، وإنمــا ســافرت فــي رحلــة إلــى 
الفضــاء؛ حيــث كان حلمــي مــن الطيــران أن أذهــب إلــى مــدى أبعــد مــن ذلــك، وأن أذهــب إلــى 
مــا وراء الحــدود التــي رســمتها لنفســي. واليــوم، فــإن حلمــي هــو الســفر فــي رحلــة فضائيــة إلــى 

كوكــب المريــخ، ونحــن اليــوم نعمــل بالفعــل وبشــكل دائــم علــى ســطح كوكــب القمــر.
كمــا أننــا نــدور حــول كوكــب زيــوس مثلمــا فعــل رائــد الفضــاء األول جاجاريــن قبــل ســتين عاًمــا، 
ــا المــكان الــذي تتجســد  ــر الفضــاء أيًض ــًرا ومذهــاًل، ويعتب وبالنســبة لــي، ُيعــد هــذا شــيًئا مثي
فيــه الطموحــات واألحــالم، وهــو يمثــل أيًضــا الخيــال والقــدرة علــى االبتــكار العلمــي، وكلهــا 

صفــات آخــذة فــي التطــور علــى أحســن وجــه فــي الوقــت الحاضــر. 

أو  الفضــول  بيــن  رأيــك  فــي  الفــرق  مــا  بــاودري:  باتريــك  إلــى  ســؤااًل  خــان  ريــز  ويوجــه 
حــب االســتطالع والــذكاء؟ أجــاب قائــاًل »يســعدني كثيــًرا أن أكــون معــك اليــوم فــي 
هــذه الجلســة، وأن ُتتــاح لــي مثــل هــذه الفرصــة الجيــدة للحديــث عــن موضــوع التعليــم 
ومســتقبل التعليــم واالبتــكار فــي مجــال التعليــم، وأن أتحــدث أيًضــا عــن أي شــيء لــه 

الموضــوع«. بهــذا  عالقــة 

القدرة على التخيل واالستطالع يميزان اإلنسان

وإنــي أرى أن البشــرية كلهــا علــى كوكــب األرض لديهــا ســمة خاصــة تتميــز بهــا وليســت 
موجــودة لــدى الكائنــات األخــرى، وهــذه الميــزة ليســت الــذكاء؛ ألن الــذكاء كمــا نعــرف 
موجــود أيًضــا لــدى الحيوانــات؛ فهــذه الخاصيــة تتمثــل فــي حــب االســتطالع لدينــا وفــي 
قدرتنــا علــى التخيــل والتفكيــر الخيالــي، وتتمثــل هــذه الخاصيــة كذلــك فــي روح الدعابــة أو 

المــزاح والضحــك لدينــا.

حلمت منذ الصغر بالطيران، واآلن أصنع طائرات

أمــا عــن حلمــي الوحيــد بينمــا كنــت طفــاًل صغيــًرا، فقــد كان فــي أن أطيــر يوًمــا مــا، 
وهــو مــا تحقــق لــي فيمــا بعــد حيــث التحقــت بســالح الطيــران الفرنســي وأصبحــت طيــاًرا 
مقاتــاًل أقــود طائــرة حربيــة، بــل أصبحــت أقــود جميــع أنــواع الطائــرات المقاتلــة بعــد 
ذلــك وبعــد أن تدرجــت وترقيــت فــي عملــي مــن طيــار تحــت االختبــار إلــى أن صــرت طيــاًرا 
محترًفــا، وفــي نهايــة المطــاف، وصلــت إلــى مرحلــة متقدمــة فــي عملــي، بفضــل تطــور 
قدرتــي علــى االبتــكار والتخيــل؛ بحيــث يمكننــي اآلن صنــع طائــرات جديــدة وابتــكار طــرق 

جديــدة للطيــران.
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ــم  ــو تعلُّ ــد ه ــق واح ــن فري ــن ضم ــع اآلخري ــل م ــن وراء العم ــه م ــن تحقيق ــذي يمك ــس ال ــيء الرئي إن الش
أشــياء جديــدة؛ ثــمَّ نقــل الخبــرات إلــى األطفــال حتــى يتعلمــوا هــذه التجــاِرب والخبــرات الجديــدة؛ وهــو 
ــابهم  ــي اكتس ــدوره ف ــاعد ب ــة، ويس ــم الذهني ــين قدراته ــر وتحس ــى التفكي ــًرا عل ــاعدهم كثي ــا يس م
ــى التخيــل واالبتــكار للوصــول إلــى أفضــل الطــرق مــن أجــل التغلــب علــى معظــم المشــاكل  القــدرة عل
التــي تواجههــم بالفعــل، أو تلــك التــي يمكــن أن تواجههــم فــي المســتقبل، والعمــل علــى إيجــاد حلــول 
ــو  ــم، وه ــق لديه ــن أن تتحق ــي يمك ــة، والت ــة التعليمي ــي العملي ــيء ف ــم ش ــو أه ــك ه ــا، وذل ــة له عملي
ــجيع  ــل تش ــن أج ــي م ــل حيات ــوال مراح ــت ط ــد ناضل ــع، ولق ــه الجمي ــعى إلي ــذي يس ــه ال ــدف نفس اله

ــم. ــرص التعلي ــم ف ــم ومنحه ــى التعلي ــال عل األطف
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حققت حلم حياتي 
بالسفر إلى الفضاء، 

وما زلت أحلم بالسفر 
إلى كوكب المريخ

سعدت بصحبة أول 
رائد فضاء عربي 

مسلم، وهو األمير 
سلطان بن سلمان، 

وأعتز به كثيًرا

المهم دائًما هو أن 
نبتكر أدوات وأساليب 
جديدة من أجل حياة 
أفضل، ولكي نعيش 
مًعا حياة أفضل على 

هذا الكوكب



الطباعــة  تكنولوجيــا  أو  التقنيــة،  هــذه  خــالل  مــن  ألنــه  األبعــاد؛  الثالثيــة  التقنيــة 
ــر علــى  ــرة، فإنهــا تؤث الثالثيــة األبعــاد، وإذا مــا قمــت بطباعــة ألعــاب أو أشــياء صغي
كثيــر مــن المجــاالت المثيــرة لالهتمــام األخــرى، ومــن بينهــا، علــى ســبيل المثــال، 
ــة، وحتــى المالبــس  ــرات والطباعــة والمحــركات والصناعــات الغذائي ــع والطائ التصني

والمنتجــات الجلديــة كالحقائــب.
إن الطباعــة الثالثيــة األبعــاد هــذه تســمح لنــا بتغييــر أشــياء كثيــرة فــي حياتنــا، وأال 
ننقــل كثيــًرا مــن األشــياء التــي نحتاجهــا. والتوجــه اآلخــر المثيــر لالهتمــام أيًضــا، والــذي 
رأيتــه، هــو الــذي يتعلــق بكيفيــة تراُبــط وتضاُفــر مجــاالت مختلفــة فــي حقــل العلــوم 
لكــي تعمــل وتتوافــق بعضهــا مــع بعــض لكــي تخلــق لنــا أشــياء جديــدة، وأحــد األشــياء 
التــي رأيتهــا اليــوم مــن خــالل المناقشــات والمداخــالت التــي جــرت فــي هــذه الجلســة 
هــو تكنولوجيــا المعلومــات، وهــذه التكنولوجيــا فــي المســتقبل، مــن وجهــة نظــري، 
لــن تكــون مجــااًل منفصــاًل، وإنمــا ســوف تصبــح جــزًءا مــن كل فــرع مــن فــروع العلــوم 
التــي نراهــا فــي حياتنــا، مثــل العلــوم اإلنســانية وأيًضــا الفنــون؛ حيــث نــرى اآلن كثيــًرا 
يعنــي  مــا  الفنيــة؛ وهــو  اللوحــات  ُتســتخدم فــي رســم  التكنولوجيــا  أســاليب  مــن 

اندمــاج التكنولوجيــا مــع الفنــون.

تكنولوجيا المعلومات ستفتح آفاًقا جديدة للطالب

وفــي ضــوء هــذا كلــه، أرى أن مجــاالت التكنولوجيــا، وبشــكل خــاص تكنولوجيــا المعلومــات، 
ســوف تفتــح كثيــًرا مــن اآلفــاق والمجــاالت الجديــدة لــدى الطــالب فــي حقــل التعليــم 
بالمــدارس، والتــي يمكنهــم تطبيقهــا علــى دراســاتهم، كمــا ســتوفر لطــالب الجامعــات 

ويبــادر مقــدم الجلســة ريــز خــان بســؤال أنوشــا أنصــاري: مــا المجــاالت التــي تتوقعيــن لهــا 
ــر علــى  ــارة وتشــويًقا فــي عالــم االبتــكار، والتــي مــن الممكــن أن تؤث ــر إث أن تكــون األكث

حياتنــا فــي المســتقبل؟

التكنولوجيا تتطور بشكل متسارع

وتوضــح أنوشــا أننــا نعيــش فــي وقــت تتطــور فيــه التكنولوجيــا بوتيــرة ســريعة للغايــة؛ 
ولــذا فإننــا نــرى األشــياء تتغيــر فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة، وأن كثيــًرا مــن وســائل وأســاليب 
التكنولوجيــا المختلفــة صــارت تتــرك آثارهــا بوضــوح علــى مختِلــف جوانــب حياتنــا اآلن؛ لــذا، 
فــإن أحــد االتجاهــات التــي نراهــا فــي الوقــت الحاضــر هــو تنامــي وازديــاد أدوات التكنولوجيــا 

التــي تقــدم الجديــد فــي كل يــوم.
ومــا أعنيــه هــو أننــا بدأنــا بأجهــزة الكمبيوتــر الشــخصي، وتطــور األمــر حتــى أصبــح لدينــا بعــد 
ذلــك أجهــزة صغيــرة الحجــم يمكــن حملهــا باليــد، واآلن لدينــا أجهــزة التابلــت واآلي بــاد، 
وفــي القريــب العاجــل ســيكون لدينــا أجهــزة أكثــر تطــوًرا، وكل هــذه األشــياء تســمح لنــا 
بالتفاعــل مــع المحيــط الــذي نعيــش فيــه، وتمثــل إضافــة مهمــة إلــى مجــال التكنولوجيــا، 

واالبتــكار فــي هــذا المجــال.

التكنولوجيا تساعد ذوي اإلعاقة كثيًرا

كمــا أن هــذه األجهــزة تســمح لنــا بمعرفــة أمــور كثيــرة عــن أنفســنا وعــن البيئــة المحيطــة 
ــا انتشــاًرا  ــر وأيًض ــل، ســوف تشــهد تطــوًرا أكث ــا، وفــي وقــت قريــب، كمــا ذكــرت مــن قب بن
أكبــر؛ ممــا يزيــد مــن قيمتهــا وإمكانيــة بقائهــا واســتدامتها، وهنــاك كثيــر مــن هــذه الوســائل 
التكنولوجيــة يمكــن اســتخدامها فــي مجــاالت جيــدة ومفيــدة لإلنســان، وبصفــة خاصــة 
األشــخاص مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة؛ حيــث يمكنهــم أن يســتفيدوا منهــا جيــًدا فــي 
أداء كثيــر مــن األعمــال واألنشــطة عوًضــا عــن الوظائــف أو األعضــاء التــي فقدوهــا والعمــل 

علــى اســتعادتها.

مستقبل مذهل للطباعة الثالثية األبعاد

ويجــب علينــا أن نتوخــى الحــذر الشــديد فــي التعامــل مــع هــذه الوســائل واســتخدامها 
فــي حياتنــا؛ ألن التكنولوجيــا نفســها عبــارة عــن أداة، والطريقــة التــي ُتســتخدم مــن 
ــمَّ مــا إذا كان يمكــن  ــي تحــدد نفعهــا أو ضررهــا؛ ومــن َث خاللهــا هــذه األداة هــي الت
ــد مــن المجــاالت  ــا، كمــا أن هــذا ُيَع أن تضمــن مســتقباًل أفضــل أو أســوأ بالنســبة لن
ى الطباعــة التــي تعتمــد علــى  التــي أهتــم بهــا كثيــًرا؛ فأنــا لــديَّ اهتمــام بمــا ُيســمَّ

مجــاالت مختلفــة جديــدة للدراســة، وهــو مــا ألمســه بنفســي حيــن أتحــدث إلــى الطــالب 
فــي الجامعــات المختلفــة؛ حيــث ُيظهــرون حماًســا شــديًدا مــن أجــل تعلــم هــذه األشــياء 
المفيــدة لدراســتهم ولحياتهــم، ويرغبــون فــي تعلمهــا بســرعة، مــن بينهــا علــم النانــو 

تكنولوجــي أو التكنولوجيــا الحيويــة، وغيرهمــا مــن المجــاالت.
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أعتقــد أن علــوم الفضــاء وصناعــة الفضــاء ســوف تشــهدان 
ا فــي  ا ســريًعا فــي الفتــرة القادمــة لتصبحــا جــزًءا أساســّيً نمــّوً
حياتنــا المســتقبلية؛ حيــث نــرى اآلن محطــات فضائيــة كاملــة 
يتــم إنشــاؤها فــي الفضــاء، وغيــر ذلــك مــن جوانــب التطــور 
ــي  ــرى ف ــي ُتج ــاث الت ــرى أن األبح ــا ن ــن، كم ــذه الميادي ــي ه ف
ــر  ــارت تؤث ــة، وص ــة األهمي ــج بالغ ــق نتائ ــاء ُتحق ــوم الفض عل

ــا اليوميــة. علــى كل شــيء فــي مختِلــف جوانــب حياتن
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ســؤال مــن أحــد الحضــور: أفكارنــا االبتكاريــة اآلن قامــت علــى طــرق تقليديــة ونمطيــة 
ــد مــن  ــا بحاجــة إلــى العــودة إلــى المدرســة مــن جدي ــر؛ ولهــذا، أعتقــد أنن فــي التفكي
أجــل تطويــر وتنقيــح طــرق التفكيــر التقليديــة لدينــا حتــى نصبــح أكثــر قــدرة علــى 

االبتــكار. فمــا رأيــك فــي هــذا الموضــوع؟

وزنيــاك: كمــا ســبق أن ذكــرت فــي كلمتــي منــذ قليــل، أنــه لن تكون المدرســة هي الوســيلة 
الوحيــدة للتعلــم واكتســاب المهــارات والقــدرة علــى االبتــكار، ولكــن العالــم الخارجــي بعيــًدا 
عــن محيــط المدرســة والجامعــة هــو الــذي ســيجعلنا نتعلــم كل هــذه األشــياء، وهــو الــذي 

يمكــن أن ُيعلمنــا القــدرة علــى االبتــكار والتفكيــر المبــدع والخــالق.
ــا علــى  ــا مفتوحــة دائًم إن مــن الضــروري مواصلــة البحــث واالستكشــاف، وأن تظــل عيونن
ا قــد عانيــت فــي طفولتــي، وأحياًنــا فــي مرحلــة  كل مــا هــو جديــد قــد نصادفــه، وأنــا شــخصيًّ
الشــباب، مــن طريقــة التفكيــر التقليديــة هــذه؛ فكنــت أتحــرج وأخشــى مــن التحــدث إلــى 
النــاس ممــن يختلفــون عنــي فــي نمــط التفكيــر، خاصــًة أننــي كان لــديَّ تفكيــري المســتقل، 
ولكــن هــذا علمنــي فــي الوقــت نفســه أننــي يجــب أن أثــق فــي قدراتــي الداخليــة علــى 

التواصــل مــع اآلخريــن والتفاعــل معهــم.
وفــي ســن الشــباب كنــت بــدأت لتــوي فــي العمــل فــي تصميــم أجهــزة الكمبيوتــر حتــى قبــل 
أن يتعامــل معهــا عــدد كبيــر مــن الطــالب فــي المــدارس؛ فهــي لــم تكــن معروفــة وال بهــذا 
القــدر مــن االنتشــار كمــا هــي الحــال اآلن، وأعتــرف أنــه قــد صادفنــي كثيــر مــن المصاعــب 
فــي بدايــة عملــي فيمــا يتعلــق بتجميــع األجــزاء وعددهــا والرغبــة فــي تقليصهــا والوقــت 

الــذي يمكــن أن أســتغرقه فــي ذلــك.
ولكننــي دائًمــا مــا قلــت لنفســي إننــي أريــد أن أصبــح مهندًســا ناجًحــا ولــديَّ كفــاءة عاليــة، 
وفــي النهايــة، تحقــق لــي هــذا األمــر وتمكنــت مــن تطويــر مهاراتــي وقدراتــي فــي مجــال 
تصميــم الكمبيوتــر، وهكــذا أصبحــت بارًعــا فــي عملــي؛ ألننــي، كمــا قلــت، كنــت أريــد أن 
أكــون مهندًســا ناجًحــا وماهــًرا، بــل واألهــم أيًضــا، مبتكــًرا فــي عملــي، وهــو مــا تحقــق لــي، 

والهندســة تعنــي الكفــاءة، والكفــاءة تعنــي القــدرة علــى اإلبــداع واالبتــكار.
ــم أتعلمهــا فــي المدرســة أو حتــى فــي الجامعــة. وكمــا قلــت، فــإن  وكل هــذه األشــياء ل

االنتقــال والبحــث عــن موقــف النتظــار الســيارات وغيــر ذلــك.
كمــا أننــا نعهــد إلــى أجهــزة الكمبيوتــر بمهمــة التحقــق والتأكــد مــن أداء وتنفيــذ األعمــال 
علــى النحــو المطلــوب؛ بحيــث ُيتــرك األمــر لنــا فــي الموافقــة عليهــا أو رفضهــا، هــذه هــي 

الخطــوة التاليــة التــي نعمــل عليهــا اآلن. 
وأعتقــد أنــه فــي غضــون األعــوام القليلــة القادمــة، ســوف يتــم االنتهــاء مــن هــذا 
ــا المتطــورة فــي  ــه التكنولوجي المشــروع الطمــوح الــذي نأمــل أيًضــا أن تســاعدنا في
صناعــات مثــل الفضــاء، مــن خــالل اســتخدام األقمــار الصناعيــة أو مجــال التكنولوجيــا 
وأحــدث األســاليب فيــه مــن أجــل تســريع نقــل المعلومــات؛ فنحــن نعيــش فــي عصــر 
يتــم فيــه إنجــاز األشــياء فــي كل يــوم اعتمــاًدا علــى التكنولوجيــا واألجهــزة اإللكترونية. 
ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه بعــد هــذا كلــه هــو: مــا الــذي يبقــى للنــاس كــي 
يفعلــوه؟ فهــذه هــي المشــكلة. أعتقــد أن النــاس ســوف يســافرون إلــى الفضــاء هرًبــا 

وبحًثــا عــن شــيء آخــر يفعلونــه.

ســؤال: أنــا مختــرع شــاب أعــرض أحــدث اختراعاتــي خــارج هــذه القاعــة، وأريــد أن أســأل 
الســيد ســتيف وزنيــاك: أنــا مؤســس لشــركة تعمــل فــي مجــال التكنولوجيــا، وبعبــارة 
أكثــر تحديــًدا، نحــن متخصصــون فــي النشــر والكتــب ونحــاول تطويــر أســاليب مبتكــرة 
تســاعد النــاس علــى توفيــر أفضــل طريقــة للقــراءة، وســؤالي هــو: هــل يمكــن تطبيــق 
نفــس الطريقــة المســتخدمة فــي متاجــر التطبيقــات فــي الخــارج لتشــجيع النــاس علــى 

القــراءة؛ فنحــن نحــاول أن ُنجــرب نفــس الفكــرة علــى متاجــر الكتــب والمكتبــات؟

وزنيــاك: إننــي ُأِكــن كل اإلعجــاب ألشــخاص مثلــك رأيتهــم فــي جميــع رحالتــي حــول العالــم؛ 
توظيــف  فــي  يرغبــون  األفــكار ممــن  التفكيــر وهــذه  مــن  النــوع  هــذا  لديهــم  أشــخاص 
هــذه األفــكار لخدمــة اآلخريــن، ومســاعدة مجتمعهــم علــى التنميــة والتطــور، مــن خــالل 
وســائل التكنولوجيــا العصريــة. وهنــا، أود التأكيــد علــى أن الشــيء المهــم هــو كونــك قــادًرا 

أهــم األشــياء التــي صنعتهــا كانــت خــارج المدرســة والجامعــة. ومــا أريــد قولــه هــو أن كل 
هــذه المهــارات والقــدرات فــي مجــال االبتــكار ُتعتبــر مختلفــة تماًمــا عمــا تعلمنــاه فــي أثنــاء 
الدراســة النظريــة، وإن كانــت هــذه الدراســة قــد أعطتنــا بعــض األســس الضروريــة لمواصلــة 

البحــث واالستكشــاف فــي الحيــاة العمليــة.
ولنتذكــر دائًمــا أن أفضــل األشــياء التــي يمكــن أن تفعلهــا بنجــاح هــي التــي تكــون فــي أغلــب 
ــًدا عــن الكتــب والمقــررات المدرســية،  ــك بعي ــع خيال ــات أفــكارك ومــن صن األحــوال مــن بن
ولكــن األهــم مــن هــذا وذاك فــي النهايــة أنــك تــدرك ثقتــك فــي نفســك وتثــق فــي ذكائــك، 
ــدأ فــي وضــع تصــورات وأفــكار وخطــوات لمــا  فمــا يبقــى هــو أن تجلــس إلــى نفســك وتب

تريــده، عليــك أن تكتــب فــي الكتــاب بــداًل مــن قــراءة الكتــاب.

ريــز خــان: أتوجــه بالحديــث إلــى ســعادة المهنــدس لوتــاه.. فقــد قلــت فــي كلمتــك شــيًئا مثيــًرا 
ا، وهــو أن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم قــال ذات مــرة  لالهتمــام جــدًّ
إنــه ال وجــود لخــط النهايــة فــي برامجنــا الهادفــة إلــى تحقيــق طموحاتنــا، أو باألحــرى ال نهايــة 
لطموحاتنــا، وهنــا أود أن أتســاءل: حيــن يتعلــق األمــر بموضــوع االبتــكار، كيــف ينطبــق مثــل هــذا 
الشــعار علــى مجــال االبتــكار؟ وبمعنــى آخــر: إن األشــخاص يدركــون أن هنــاك أهداًفــا محــددة، 

ولكــن فــي نفــس الوقــت هنــاك طموحــات ال نهائيــة، فكيــف ذلــك؟

لوتــاه: حســًنا، كمــا تعلــم أن لــدى جميــع المــدن الكبــرى اآلن إدارات أو وزارات معنيــة 
ــذي  ، فــإن لــدى هــذه المــدن الزخــم ال ــمَّ ــم الخدمــات للمواطنيــن؛ ومــن َث ومختصــة بتقدي
يجعلهــا تواصــل مســيرتها التنمويــة. والمهــم فــي هــذا هــو عنصــر أو عامــل الوقــت؛ ألن 
الجميــع يحرصــون علــى احتســاب الوقــت وفــي ســباق مــع الزمــن، والجميــع يدركــون هــذا 

جيــًدا ألن الوقــت يمــر ســريًعا وال مجــال هنــا لالنتظــار.
ولهــذا فقــد تركــزت جهودنــا علــى: كيــف يمكــن أن يكــون االبتــكار عامــاًل مســاعًدا فــي هــذه 
الناحيــة، وكيــف يمكــن أن يجعــل مــن أداء المهــام واألعمــال أمــًرا أكثــر ســهولة وأســرع مــن 

ذي قبــُل وأيًضــا أفضــل.
وهــذه هــي الطريقــة أو المفهــوم األساســي لنظــام االبتــكار لدينــا واآلليــة التــي نعمــل بهــا؛ ففــي 
 «D 10« بلديــة دبــي، علــى ســبيل المثــال، قمنــا فــي اآلونــة األخيــرة بتنفيــذ مشــروع يطلــق عليــه
وهــو برنامــج يــزوره فــي كل يــوم مــا يقــرب مــن 500 إلــى 600 مــن المستشــارين والخبــراء فــي 

مجــاالت شــتى فــي قطاعــات مثــل البنــاء والمقــاوالت وغيرهــا.
وفــي الوقــت الحاضــر، نفذنــا نســبة 80 % تقريًبــا مــن هــذا البرنامــج ألننــا اســتخدمنا أحــدث 
الوســائل وأشــرطة الفيديــو الســمعية والمرئيــة والتــي يتــم مــن خاللهــا تحميــل البيانــات التــي 
نريدهــا؛ ثــمَّ تواصلنــا مــع المستشــارين، كلٍّ فــي مجــال عملــه؛ ممــا يســاعد علــى إيجــاد الحلــول 
للمشــاكل المحتملــة عــن طريــق التواصــل معهــم عبــر جهــاز المونيتــور، وُدون الحاجــة إلــى مغادرة 
هــؤالء لمكاتبهــم أو االنتقــال إلــى مواقــع العمــل فــي المشــروع، أو اســتخدام ســياراتهم فــي 

علــى خلــق أو إيجــاد شــيء مــا، وأيًضــا مواصلــة العمــل لتحقيــق هــذا الشــيء، والكيفيــة 
التــي تســتخدمها مــن أجــل إنجــازه وجْعلــه مقبــواًل لــدى النــاس فــي النهايــة، وهــذا مهــم 
أيًضــا. وجميــع األشــخاص األكثــر ذكاًء وقــدرة علــى االبتــكار ممــن قابلتهــم طــوال حياتــي 
وجــدت أنهــم مولعــون بالقــراءة، وهــم يقــرؤون كثيــًرا مــن الكتــب فــي مختَلــف المجــاالت 
ــة الشــباب؛ وذلــك ألن القــراءة تســاعدهم  والمعــارف، وعلــى األخــص فــي ســنوات مرحل

كثيــًرا فــي عمليــة التفكيــر واالبتــكار.

ــاس علــى  ــكار ويشــجع الن ــؤدي اإللهــام لالبت ــز خــان: كيــف برأيــك ســيد باتريــك يمكــن أن ي ري
التفكيــر فــي العمــل فــي أشــياء جديــدة، مثــل الفضــاء، وكيــف يســاعد الفضــاء علــى االبتــكار؟

ـــــ باتريــك: فــي كثيــٍر مــن األحيــان، يفكــر النــاس فــي طــرق جديــدة ألداء المهــام، وهــم 
ــدة. وفــي الحقيقــة هــذا مــا كان  ــكار واألفــكار الجدي ــروح االبت ــن ب يفعلــون ذلــك مدفوعي
واضًحــا فــي حديــث ســتيف وأنوشــا؛ فنحــن نفكــر كثيــًرا ونعمــل كثيــًرا علــى تطويــر األمــور 

واالبتــكار فــي مجــال التكنولوجيــا.
ال يــزال ينقصنــا التفكيــر علــى مــا يبــدو فــي طريقــة مــن شــأنها أن تحســن كثيــًرا مــن 
الطريقــة التــي تســاعدنا علــى القــراءة، والمهــم فــي هذه الحالة عامــل الوقت المخصص 
لذلــك، ومــن المرجــح أن يأتــي اليــوم الــذي يتوصــل فيــه أحــد الحاضريــن فــي هــذه القاعــة 
إلــى طريقــة لحــل المشــاكل المختلفــة التــي تصادفنــا فــي مجــال التكنولوجيــا، والعمــل 
علــى التقريــب فيمــا بيننــا مــن أجــل مســتقبل أفضــل لنــا وللبشــرية كلهــا، ومجــال الفضــاء 
ــه فــي  ــا ب ــًرا فــي هــذا الشــأن، وهــو مــا قمن مــن المجــاالت التــي يمكــن أن تســاعد كثي

رحلتنــا إلــى الفضــاء.
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اليوم األول
الجلسة الرابعة

»البحث العلمي واالبتكار والتطوير«

         محاور الجلسة:

االبتكار في صناعة اإلعالم التلفزيوني. «

إلى أين وصل هذا التطور حتى اآلن؟ «

ما الذي يحدث اآلن في هذه الصناعة الحيوية على الصعيد  «

العالمي؟

التعليم واالبتكار وكيفية تأثير ذلك على تخريج أجيال مبدعة. «
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الملكي  الــســمــو  صــاحــبــة  تــخــرج  بــعــد 
تاون  جــورج  جامعة  في  غيداء  األميرة 
مجال  في  عملت  الخارجية،  للشؤون 

الصحافة.
وفي عام 1991، تزوجت األميرة غيداء 
األردنـــي  الملكي  السمو  صــاحــب  مــن 
ــن مــحــمــد، وطــالــبــهــا  ــالل بـ ــر طــ ــيـ األمـ
بن  حسين  الــراحــل  الملك  لــه  المغفور 
طالل بتأسيس مكتب اإلعالم الدولي 
ــلــديــوان الــمــلــكــي الــهــاشــمــي،  الــتــابــع ل
الملكي  السمو  صاحبة  تصبح  أن  على 

المسؤول الصحفي له.
 في أكتوبر 2001، عينها جاللة الملك 
لمؤسسة  رئــيــســة  ــي  ــان ــث ال الــلــه  عــبــد 
الحسين للسرطان، فقد كّرست حياتها 
التبرعات  وجــمــع  الــســرطــان  لمكافحة 

والدعوة للمؤسسة.

التنفيذي  الــرئــيــس  هــي  قسيسية  فالنتينا 

عضو  وهــي  شــومــان،  الحميد  عبد  لمؤسسة 

ناشط في مجلس األمناء التابع للمركز الوطني 

لمجلس حقوق اإلنسان، وهي أيًضا عضو في 

مجلس األمناء في جامعة البلقاء التطبيقية.

شومان  الحميد  عبد  مؤسسة  فالنتينا  تقود 

ــثــقــافــي  ــي اإلبــــــــداع ال ــار فــ ــثـــمـ ــتـ نـــحـــو االسـ

واالجتماعي للتأثير اإليجابي في المجتمعات 

المحلية من خالل الركائز الثالث: قيادة الفكر، 

والفنون واآلداب، والعمل واالبتكار.

وقــبــل انــضــمــامــهــا إلـــى مــؤســســة شــومــان، 

العام  المدير  منصب  تشغل  فالنتينا  كانت 

رئيًسا  دوًرا  ْت  أدَّ حيث  األردن  نهر  لمؤسسة 

الــشــبــاب  بــرامــج دعـــم تمكين  إطــــالق  فــي 

وريادة األعمال وسالمة األطفال.

اإلداري  المستشار  هــو  مــوريــس  بيت 
ــزيـــس لــالبــتــكــار« -  فـــي مــجــمــوعــة »أيـ
جامعة أكسفورد. يتمتع موريس بخبرة 
15 عاًما في العمل داخل شركة تريبل 
حول  الواسعة  خبرته  تتمحور  هيلكس 
والمخرجات  االبــتــكــار  صناعة  مــجــاالت 

األكاديمية والتمويل الحكومي.
كــمــا أن  لــديــه خــبــرة فــي الــعــمــل في 
مختلف القطاعات الصناعية المتعددة 
بما في ذلك القطاع البيئي، والسيارات، 
وتحديد  األغــذيــة،  ومعالجة  والفضاء، 
لتحسين  الجديدة  التكنولوجيا  ودمــج 
اإلنتاجية والكفاءة والربحية التنافسية. 
للمشاريع،  أيزيس  إلى  انضمامه  وقبل 
ــي مــخــتــبــر الــفــيــزيــاء  ــوريـــس فـ عــمــل مـ
ــى مــهــام  ــول الـــوطـــنـــي»NPL« حــيــث ت
والمعرفة  الــتــدريــب  شــبــكــات  تحسين 

العملية لدى المختبر.

بيت موريس

لألحياء  البحثية  المجموعة  هيو  يرأس 
الــمــيــكــاتــرونــيــة فــي مــخــتــبــرات معهد 
ابتكر  للتكنولوجيا.  ماساتشوستس 
التي تحاكي  هيو األطراف اإللكترونية 

وظيفة األطراف الطبيعية.
وفي عام 2011 لقبته مجلة تايم »رائد 
الصناعية”  األطــراف  مجال  في  عصره 
ــثــوريــة فــي األحــيــاء  ــه ال ــجــازات ــظــًرا إلن ن
جديد  عملي  حقل  وهــو  الميكاترونية 
يدمج بين الخصائص الفيزيائية البشرية 
هيو  ويعمل  الكهربائية.  والميكانيكة 
هير، الذي فقد رجليه في  حادثة تسلق 
الجديد  الجيل  بناء  30 سنة، على  قبل 
مـــن األطـــــراف اإللــكــتــرونــيــة الــحــيــويــة 
ــة االصــطــنــاعــيــة  ــي ــوت ــروب واألطــــــراف ال

المستوحاة من تصميم الطبيعة.
في عام 2007، حاز هير على جائزة هاينز 
للتكنولوجيا،  عشرة  الثالثة  السنوية 

واالقتصاد والتوظيف.

أستاذ  هانسون هو  روبين  البروفيسور 
في االقتصاد في جامعة جورج ميسون 
مستقبل  معهد  في  مشارك  وباحث 
ــي جــامــعــة أكــســفــورد،  اإلنــســانــيــة فـ
ــروفــيــســور روبـــيـــن شــهــادة  ــب يــحــمــل ال
من  االجتماعية  العلوم  في  دكــتــوراه 
ودرجة  للتكنولوجيا،  كاليفورنيا  معهد 
الفيزياء والفلسفة من  الماجستير في 
جامعة شيكاغو، ويمتلك تسع سنوات 
من الخبرة كمبرمج للبحوث في شركة 

»لوكهيد« و»وكالة ناسا«.
ــمــامــات  ــانـــســـون اهــت ــــن هـ ــي ــ ــدى روب ــ لـ
استباق  في  برع  لكنه  متنوعة،  بحثية 
ــاع األســــــواق، وكـــان  ــ واســـتـــقـــراء أوضـ
حول  مفصلة  دراســـات  كتب  مــن  أول 
على  للحصول  األســواق  ودعــم  إنشاء 
ــرات أفــضــل عــلــى الــمــوضــوعــات  ــقــدي ت

المهمة والمتنوعة.

المتحدثون: 

مدير الجلسة:

سمو األميرة غيداء طالل
رئيسة هيئة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان.

هيو هير 
مهندس وعالم فيسيولوجي، ومسؤول عن المجموعة البحثية لألحياء الميكاترونية 

في مختبرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالواليات المتحدة األمريكية.

أ. بيت موريس
مستشار إداري في مجموعة آيسيس لالبتكار بجامعة أوكسفورد.

روبن هانسون
 أستاذ االقتصاد في جامعة جورج ميسين.

فالنتينا قسيسية
الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الحميد شومان.

سمو األميرة غيداء طالل

البروفيسور روبن هانسونهيو هير 



األوسط ال تزال متأخرة في هذا المجال حتى اآلن؛ حيث إن عدد البحوث التي ُتجرى 
وُتنشر في هذه المنطقة ال يزال منخفًضا بالمقارنة مع تلك التي ُتجرى وُتنشر في 
الغرب، والتوسع في هذا المجال ال يكاد ُيذكر، ناهيك عن أن الدور الذي يتعين على 
القطاع الخاص القيام به لدعم وتمويل البحث العلمي ال وجود له تقريًبا، وجودة 
متواضعة،  جودة  ُتعتبر  بسرعة  تتطور  التي  الحديثة  التكنولوجيا  مجال  البحث في 
ضعف  نقطة  هــذا  وقتنا  حتى  يمثالن  والمعرفة،  التكنولوجيا  نقل  أن  عن  فضاًل 

ر فينا سلًبا. رئيسة، تؤثِّ
لها،  والتصدي  التحديات  هــذه  مواجهة  على  ونعمل  نتحرك  أن  الــضــروري  من  إن 
ُتعَنى بدعم  المنطقة، وهي  وأتشرف بكوني رئيسة ألول مؤسسة تأسست في 
الجائزة  العلمي، وهي  البحث  عربية في  جائزة  أول  العلمي، وحصلْت على  البحث 
وأعمال  وإمــكــانــات  طــاقــات  الستكشاف  كبيرة  دفــع  قــوة  وأعطتنا  حفزتنا  التي 

الباحثين العرب والوصول إليهم في أنحاء العالم العربي.
قطعْت بعض دول الخليج العربية شوًطا كبيًرا في مجال البحث العلمي، وخصصت 
الحيوي، وحقق  الجانب  مبالغ طائلة من األموال من ميزانياتها لدعم وتعزيز هذا 
التعليمية  أنظمتها  ضمن  واالبتكار  العلمي  البحث  دمج  في  كبيًرا  تقدًما  بعضها 
اقتصاداتها  جْعل  بهدف  وذلــك  المحلية؛  بالتنمية  الخاصة  وبرامجها  وأجنداتها 
أقل اعتماًدا على المواد الخام مثل النفط، والعمل على تنويع هذه االقتصادات 
اقتصاد  إلى  التحول  العلمي، والعمل على  والبحث  االبتكار  إلى  التحول  من خالل 

المعرفة.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قبل أيام عن إطالق صندوق بقيمة 
ملياَري درهم مخصص لدعم المبتكرين والعمل على مساعدتهم لتحويل ما لديهم 
إلى مشروعات لالبتكار واالختراعات، كما أن هذا الصندوق يؤدي دوًرا  من أفكار 
المتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولة  في  االقتصادية  التنمية  مسيرة  إطار  في  ا  حيويًّ
ويشرفني أن أتولى إدارة هذه الجلسة المهمة، والتي يشارك فيها نخبة متميزة 
مة والمفيدة  من الخبراء والمبتكرين الذين سيقدمون لنا مزيًدا من المعلومات القيِّ

حول هذا الموضوع.

غيداء طالل
م لكم أعضاء لجنة المتحدثين الرئيسين، وأن أبدأ بسمو األميرة  اسمحوا لي أن أقدِّ
غيداء طالل، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان، وهي قد تخرجت في 
ها قد عملت أيًضا في  جامعة جورج تاون األمريكية، كلية الشؤون الخارجية، وُسموُّ
ها من سمو األمير طالل بن محمد  مجال الصحافة، وفي عام 1991، تزوجت ُسموُّ
نها جاللة الملك عبد الله الثاني،  من مملكة األردن، وفي أكتوبر من عام 2001، عيَّ
عاهل المملكة األردنية الهاشمية، رئيسة لمؤسسة الحسين للسرطان، وباعتبارها 
زوجة ألحد الناجين من مرض السرطان، كرست األميرة غيداء كل وقتها وجهدها 
إلى مكافحة هذا المرض اللعين، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل بال كلل أو ملل في 

جمع التبرعات والدعوة إلى محاربة السرطان.

هيو هير
فيسيولوجي،  وعالم  مهندس  هير،  هيو  هو  اليوم  جلسة  في  الثاني  والمتحدث 
معهد  مختبرات  فــي  الميكاترونية  لــألحــيــاء  البحثية  المجموعة  عــن  ومــســؤول 
اختراع  في  نجح  وقد  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
عدسات عضوية جديدة تحاكي العدسات الطبيعية لدى اإلنسان، وفي عام 2011، 
لما  تقديًرا  البيولوجي  للعصر  ــًدا  رائ الشهيرة  األمريكية  »ساينس«  مجلة  اختارته 
حققه من إنجازات في مجال الثورة البيولوجية، وخاصًة لجهوده في ظهور ونشأة 
البشرية  الفيسيولوجيا  بين  ما  دمج  والذي  الميكاترونية،  األحياء  تكنولوجيا  مجال 
وعلم الميكانيكا الكهربائية، وهو أيًضا مسؤول عن تطوير عدد كبير من االبتكارات 
بحيث  الخاصة؛  االحتياجات  ذوي  من  األشخاص  ِقبل  من  المستخَدمة  واألجــهــزة 
تعينهم على مزيد من القدرة على الحركة. وفي عام 2007، حصل هير على جائزة 

سنوية عالمية في مجال التكنولوجيا واالقتصاد والتوظيف.

ستيف موريس
إداري  المتحدثين فهو ستيف موريس، وهو مستشار  الثالث في لجنة  العضو  أما 
الخبرة  من  عاًما   15 ويمتلك  أوكسفورد،  بجامعة  لالبتكار  آيسيس  مجموعة  في 
في التعامل مع االبتكارات الصناعية واإلنتاج األكاديمي والتمويل الحكومي، وهو 
المجال الذي حصل من خالله على كثير من الجوائز العالمية، ويمتلك ستيف أيًضا 
ذلك  بما في  المختلفة،  وفروعه  الصناعي  القطاع  لدى  العمل  في  واسعة  خبرة 
استخدام  طريق  عن  وذلــك  الغذائية،  والصناعة  والفضاء  والسيارات  البيئة  مجال 
الكفاءة  مستوى  ورفــع  الربحية  وزيـــادة  اإلنتاجية  لتعزيز  الجديدة  التكنولوجيات 

والمزايا التنافسية.

روبن هانسون
أما العضو الرابع واألخير في اللجنة فهو روبن هانسون، أستاذ االقتصاد في جامعة 
جورج ميسون، وهو أيًضا كبير الباحثين في مجال الدراسات اإلنسانية، وحاصل على 
الفيزياء  في  الماجستير  ودرجة  للتكنولوجيا،  كاليفورنيا  معهد  من  الدكتوراه  درجة 
والفلسفة من جامعة شيكاغو األمريكية، ولديه تسع سنوات من الخبرة في مجال 
برامج البحث في شركة لوكهيد ووكالة الفضاء »ناسا«. ولدى البروفيسور هانسون 

أيًضا خبرة كبيرة في مجموعة متنوعة من الموضوعات األخرى.
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فالنتينا قسيسية

سوف  ألنــهــا  للغاية  شائقة  الــيــوم  جلسة  ُتــَعــد 
تــنــاقــش مــوضــوع »الــبــحــث الــعــلــمــي واالبــتــكــار 
والــتــطــويــر«، وهــو الــعــنــوان الــرئــيــس لــهــا. وكما 

أمــر مهم  العلمية  الــبــحــوث  إجـــراء  فــإن  نــعــرف، 
وهو  والمعلومات،  المعرفة  لتطوير  بالنسبة 
أيًضا المحرك الرئيس الذي يمهد الطريق لضمان 

أن  كما  أطــول،  وحياة  أفضل  على صحة  الحفاظ 
اقتصاد  إلـــى  ــؤدي  يـ ــذي  الـ هــو  العلمي  الــبــحــث 

العلمي  البحث  بأن  مأثور  المعرفة، وهناك قول 
هو شريان الحياة لالقتصاد المعرفي.

مجال  فــي  ــتــكــارات  االب يــعــزز  العلمي  البحث  إن 
التكنولوجيا، ومن أجل ضمان التنمية المستدامة، 
والبحث  بالتكنولوجيا  االهتمام  مــن  بــد  ال  فإنه 

العلمي واالبتكار، ولكن لسوء الحظ أننا نجد حتى 
اآلن العاَلم الذي نعيش فيه منقسًما إلى شمال 
بالبحث واالبتكار؛ ففي حين  وجنوب فيما يتعلق 

نجد أن الشمال يشهد مزيًدا من التطور في مجال 
الشرق  منطقة  فــإن  واالبــتــكــار،  العلمي  البحث 



ودعونــي بعــد هــذا التقديــم والتعريــف بالمتحدثيــن مــن أعضــاء اللجنــة َأُعــْد مــرة أخــرى إلــى ســمو 
األميــرة غيــداء: بصفتــك رئيســة هيئــة أمنــاء مؤسســة الحســين للســرطان، فقــد أصبــح مركــز 
الملــك حســين للســرطان واحــًدا مــن أهــم وأبــرز مراكــز عــالج الســرطان فــي المنطقــة العربيــة مــا 
لــم يكــن األهــم واألشــهر علــى اإلطــالق فــي هــذه المنطقــة؛ وهــو مــا ُيشــعرنا بالفخــر؛ فهــل 
تتفضليــن ســموك بإعطائنــا مزيــدًا مــن المعلومــات عــن مؤسســة الحســين للســرطان، ولمــاذا 
ــا بالنســبة إلــى اكتشــاف طــرق مبتكــرة فــي  تعتقديــن أن البحــث العلمــي ُيعتبــر اآلن جــزًءا مهمًّ

عــالج مــرض الســرطان؟

ف لــي وألعضــاء اللجنــة الموقــرة  شــكًرا جزيــاًل لــِك فالنتينــا علــى هــذا التقديــم الُمشــرِّ
والتعريــف بهــم. ولســت متأكــدة مــا إذا كنــت أســتحق مثــل هــذا التقديــم، وخصوًصــا مــع 
وجــود مثــل هــذه النخبــة المتميــزة مــن الخبــراء والباحثيــن المعروفيــن جيــًدا علــى الصعيــد 

العالمــي.
 ولكــن لــديَّ قصتــي التــي أود أن أرويهــا لكــم، ولهــذا اســمحوا لــي بــأن أعــود بكــم إلــى الــوراء 
قليــاًل، وتحديــًدا فــي شــتاء عــام 1992؛ ففــي ذلــك الوقــت، كنــت فــي مدينــة نيويــورك 
ا، وكنــت عروًســا متزوجــة حديًثــا، وبينمــا كنــت أجلــس علــى  حيــث كان الطقــس بــارًدا جــدًّ

مقعــد فــي صالــة مركــز ميموريــال لعــالج الســرطان، والســبب فــي وجــودي هنــاك أن 
زوجــي الــذي تزوجتــه قبــل ســتة أشــهر كان يعانــي مــن مــرض الســرطان، وكان قــد أنهــى 

لتــوه إحــدى جلســات عالجــه. 

تعهدت بمكافحة المرض ومساعدة المصابين بالدول العربية

ومنــذ ذلــك الحيــن قطعــت عهــًدا علــى نفســي بأنــه فــور عودتــي إلــى بلــدي األردن ســأكرس 
كل جهــدي ووقتــي مــن أجــل المســاعدة علــى عــالج مرضــى الســرطان، وأن أبــدأ فــي تأســيس 

أحــدث مركــز لعــالج الســرطان والمصابيــن بــه، ليــس فقــط مــن األردنييــن، ولكــن أيًضــا المرضــى 
مــن جميــع أنحــاء العالــم العربــي. وكمــا تعرفــون جميًعــا، فــإن مــرض الســرطان ال يعــرف 
الحواجــز أو الحــدود؛ فهــو يغــزو كل بيــت وكل أســرة. وهنــا وفــي هــذا المقــام، أود أن أطلــب 
مــن جميــع الحضــور فــي هــذه القاعــة ممــن أصابهــم الســرطان، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 

أن يتفضلــوا بالوقــوف حــداًدا علــى ضحايــا هــذا المــرض اللعيــن.
وبعــد ذلــك بســنوات قليلــة، شــرفني جاللــة الملــك عبــد اللــه الثانــي بتعيينــي فــي رئاســة 
ــي بعــالج مرضــى الســرطان، كان  ــذي كان يعتن مركــز »األمــل للســرطان«، وهــو المركــز ال
بــه طبيبــان فقــط فــي ذلــك الوقــت عنــد تأسيســه، وكان صغيــًرا، ولكنــه بمــرور الوقــت 
ل إلــى مؤسســة الحســين للســرطان، أهــم وأشــهر مركــز لعــالج  أصبــح مركــًزا، وبعدهــا تحــوَّ

الســرطان فــي المنطقــة كلهــا.

الملك حسين حارب السرطان وحطم القيود والمحظورات

وكان تغييــر اســم المركــز هــو أول مــا فعلتــه حيــن توليــت رئاســته؛ وذلــك تقديــًرا وتكريًمــا للمغفــور 
ــي متأثــًرا بهــذا المــرض بعــد أن ظــل يقاومــه بــكل مــا أوتــي مــن  لــه الملــك حســين الــذي ُتوفِّ
شــجاعة، ولكــن الملــك حســين فعــل مــا هــو أكثــر مــن ذلــك بكثيــر؛ حيــث تمكــن مــن تحطيــم جميــع 
ــًرا عــن آالمــه  ــق بمــرض الســرطان فــي األردن، وقــد تحــدث كثي ــود فيمــا يتعل المحظــورات والقي
بســبب هــذا المــرض بشــكل علنــي وأمــام الجميــع وعْبــر شاشــات التلفــاز العالميــة، بــل إنــه خلــع بعــد 
ذلــك قبعتــه التــي كان يرتديهــا كغطــاء للــرأس لكــي ُيظهــر لــكل شــخص مصــاب بهــذا المــرض أنــه 
ليــس مــن المخجــل أو العيــب أن تكــون مصاًبــا بالســرطان، وبعــد ذلــك ســارت األمــور علــى مــا يــرام 
وبســرعة؛ حيــث صممــت علــى وضــع كلمــة ســرطان علــى الالفتــة الخاصــة بالمؤسســة لكــي أقــول 
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يجب تأسيس مجموعة 
عربية تعاونية معنية 

بإجراء بحوث مرض 
السرطان.

  َنشــرْت مؤسســُة الحســيِن للســرطاِن أكثــَر مــن 290 
ــي  ــرطان، والت ــول الس ــاِت ح ــاِث والمطبوع ــن األبح م
ُنشــر كثيــرٌ منهــا فــي دوريــاٍت ومجــالٍت طبيــٍة عالميــٍة 
شــهيرة، مثــل »جورنــال أوف كلينينــكال أونكولوجــي«، 
ــدٍد  ــَع ع ــاٍث َم ــراِء أبح ــراكٍة إلج ــي َش ــا ف ــا دخْلن ــا أنن كم

ــة. ــِز الدولي ــن المراك م



للنــاس عليكــم أن تهزمــوا العــدو الــذي يقــض مضاجعكــم.
كان يجــب علــيَّ الذهــاب إلــى الواليــات المتحــدة علــى الفــور لمقابلــة الخبــراء والعلمــاء مــن 
أصحــاب الريــادة فــي مجــال مكافحــة الســرطان مــن أجــل تقديــم الدعــم الــالزم لنــا؛ فقــد التقيــت 
هنــاك مــع رئيــس ومســؤولي المركــز الوطنــي للســرطان، حيــث أبــدوا رغبــة قويــة فــي دعمنــا، 

وأرســلوا مســؤولين لديهــم للمســاعدة علــى تأســيس مؤسســة الحســين للســرطان.

220 عامًلا بالمؤسسة يعالجون 30 ألف حالة

واآلن، بعــد مــرور 14 عاًمــا، وبعــد أن كان لدينــا اثنــان فقــط مــن األطبــاء، أصبــح لدينــا اليــوم 
بيــن علــى أعلــى المســتويات العالميــة،  أكثــر مــن 220 مــن العامليــن بالمؤسســة مــن المدرَّ
والذيــن يتولــون عــالج مــا يقــرب مــن 30 ألــف حالــة لمــرض الســرطان؛ حيــث يأتــي المرضــى 
ذلــك ســوريا وفلســطين واليمــن  فــي  بمــا  العربــي،  العالــم  أنحــاء  فــي  عــدة دول  مــن 

والعــراق، وغيرهــا مــن الــدول التــي تدهــورت فيهــا أنظمــة الرعايــة الصحيــة والعالجيــة.
وهــذا األمــر يتعلــق بمــا يجــب أن نفعلــه ومــا هــي األولويــات لدينــا، واألهــم لدينــا هــو 
تقديــم أفضــل عــالج ورعايــة طبيــة للمرضــى، وأيًضــا أكثــر العالجــات المتاحــة مــن حيــث 
ــا؛ ألن: مــا نفــع أو جــدوى توفير نصف  األمــان؛ ألن أي شــيء آخــر عــدا ذلــك ُيعتبــر ثانويًّ
العــالج لمريــض الســرطان؟ فهــذا ال يحقــق أي نتيجــة لمرضــى الســرطان؛ ونتيجــة 
لهــذا الجهــد المســتمر، حصلنــا علــى تقديــر وشــهادات مــن العديــد مــن الجهــات 
الســرطان،  مــرض  مكافحــة  مجــال  فــي  العاملــة  الدوليــة  والمنظمــات  والهيئــات 
حتــى أصبحنــا المؤسســة األولــى فــي هــذا المجــال فــي العالــم النامــي، وحصلنــا 
علــى المرتبــة السادســة علــى مســتوى العالــم، كمــا نجحنــا فــي عقــد شــراكات مــع 
المؤسســات والمراكــز األخــرى علــى مســتوى العالــم، ومــن بينهــا مركــز شــهير فــي 
تكســاس بالواليــات المتحــدة. وفــي هــذه المرحلــة فقــط، شــعرنا بأنــه حــان الوقــت 

ــا للبحــوث فــي مجــال الســرطان، أي أبحــاث الســرطان.  لكــي نولــي اهتمامن

ا عن السرطان مؤسسة الحسين نشرت 290 بحًثا علمّيً

وفيمــا يتعلــق بالبحــوث، فقــد نشــرت مؤسســة الحســين للســرطان حتــى اآلن أكثــر مــن 
290 مــن األبحــاث والمطبوعــات فــي هــذا الشــأن، والتــي ُنشــر عــدد كبيــر منهــا فــي 
دوريــات ومجــالت طبيــة عالميــة شــهيرة، مثــل »جورنــال أوف كلينيــكال أونكولوجــي«، 
كمــا أننــا دخلنــا فــي شــراكة مًعــا إلجــراء أبحــاث مــع عــدد مــن المراكــز الدوليــة، مــن بينهــا 
التعــاون مــع مؤسســة إم جــي أندرســون، وتضمنــت بحوًثــا علــى ســرطان الثــدي، مثــل ذلــك 

ــرًا.  ــي أخي ــا جول ــة الشــهيرة أنجلين ــة العالمي ــه الممثل ــذي أصيبــت ب ال
وهكــذا، فقــد دخلــت مؤسســة الحســين للســرطان مرحلــة إجــراء بحــوث الســرطان، 
أبحــاث  فــي حقبــة  اآلن  نعيــش  ونحــن  خاصــًة  لنــا،  بالنســبة  وهــي خطــوة متقدمــة 
الســرطان علــى مســتوى العالــم كلــه؛ فقــد أدركنــا جيــًدا أنــه يتحتــم علينــا اإلقــدام 
علــى هــذه الخطــوة وإجــراء األبحــاث الخاصــة بنــا لعــدة أســباب، أهمهــا وأولهــا أن 
عوامــل المخاطــرة مختلفــة، واالســتجابات لعالجــات معينــة مختلفــة؛ ونتيجــًة لهــذه 
التجربــة، تمكنــْت مؤسســة الحســين للســرطان مــن إجــراء كثيــر مــن األبحــاث الكيميائيــة 
ــون مــن  ــى شــريحة بعينهــا مــن المرضــى ممــن يعان ــي عل المتطــورة والعــالج الكيميائ

أنــواع مختلفــة مــن الســرطان.
ولقــد وجدنــا أنــه لــكل هــذه الحقائــق واالعتبــارات، كان يجــب علينــا البــدء فــي إجــراء بحوثنــا 
حتــى لــو كانــت لدينــا ميــزة الوصــول إلــى كثيــر مــن األبحــاث التــي ُتجــرى فــي الغــرب؛ فإننــا 

مــا زلنــا مختلفيــن، ومرضانــا مختلفــون أيًضــا.

أتمنى تأسيس صندوق لعالج مرضى السرطان

أود أن أوجــه رســالة مــن أجــل العمــل: أواًل ضــرورة تأســيس مجموعــة عربيــة تعاونيــة 
معنيــة بإجــراء بحــوث مــرض الســرطان، واألمــر الثانــي هــو العمــل علــى تأســيس 
ذلــك  قــول  إلــى  يدفعنــي  الــذي  والســبب  الســرطان،  مرضــى  لعــالج  صنــدوق 
والحديــث عــن هــذا األمــر هــو أن لدينــا أربعــة مراكــز مهمــة فــي العالــم العربــي لعــالج 
الســرطان: مؤسســة الحســين للســرطان فــي األردن، ولدينــا مركــز »تــوام« لعــالج 
مرضــى الســرطان فــي دولــة اإلمــارات، ومستشــفى الملــك فيصــل فــي الســعودية، 
وأخيــًرا فــي لبنــان مركــز »إيــه يــو بــي إم ســي«. فــكل مؤسســة مــن هــذه المؤسســات 
ال يمكنهــا أن تقــوم بإجــراء أبحــاث الســرطان اعتمــاًدا علــى نفســها وبصــورة مســتقلة؛ 
وذلــك لألســباب التاليــة مــرة أخــرى، التــي أهمهــا التكلفــة العاليــة التــي ال يمكــن أن 
ــي هــو  ــة واحــدة، والســبب الثان تتحملهــا مؤسســة واحــدة بمفردهــا، أو حتــى دول

أن الخبــرات المتاحــة فــي كل هــذه المؤسســات األربــع ليســت كبيــرة إلــى حــد مــا، 
وأخيــًرا أن أعــداد المرضــى الذيــن هــم بحاجــة فعليــة إلــى عالجــات طبيــة فعالــة 
ــن فــي هــذا  ــن والمتخصصي ــاء المؤهلي ــر مــن األطب ــى عــدد كبي ــا إل بحاجــة أيًض

المجــال، وهــو مــا ال يتوافــر فــي دولــة واحــدة.
إن أمنيتــي الكبــرى هــي أن يصبــح باســتطاعتنا أن نبــدأ مــن اليــوم فــي وضــع 

اللِبنــة األولــى أو األســاس مــن أجــل إنشــاء مجموعــة بحثيــة عربيــة لمــرض 
الســرطان، وأيًضــا تأســيس صنــدوق لهــذا الغــرض، ويحدونــي كل األمــل 
فــي أنــه بحلــول العــام القــادم، ومــع انعقــاد قمــة المعرفــة القادمــة 

ا مثــل هــذه المجموعــة البحثيــة  فــي دبــي، يمكــن أن ندشــن رســميًّ
العربيــة.
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أطرافــي التــي فقدتهــا فــي هــذا الحــادث المــروع، وبالفعــل بــدأت كثيــًرا مــن المحــاوالت 
فــي هــذا االتجــاه. وبالنظــر عميًقــا إلــى الطبيعــة مــن خــالل منظــور العلــوم، يســتخرج 
المصممــون المبــادئ والعمليــات والمــواد التــي تشــكل القاعــدة األساســية لمنهجيــة 
التصميــم مــن التركيبــات االصطناعيــة التــي تماثــل المــواد البيولوجيــة إلــى نظــم حســابية 
تضاهــي العمليــات العصبيــة، الطبيعــة ُتســاير التصميــم، التصميــم أيًضــا ُيســاير الطبيعــة 
المصممــون  يطــور  التركيبيــة،  والبيولوجيــا  التجديــدي  الطــب  الموروثــات،  فــي حقــل 
تقنيــات جديــدة غيــر متنبــأ بهــا أو متوقعــة مــن الطبيعــة، هندســة اإللكترونيــات الحيويــة 

تبحــث فــي التفاعــل بيــن علــم األحيــاء والتصميــم.

تجاِرب كثيرة تؤكد نجاح الدمج اإللكتروني بالجسد

اليــوم ســأروي قصًصــا إنســانية عــن الدمــج اإللكترونــي، كيــف أن الكهروحركيــات تتصــل 
ــن قــدرة  ــن العجــز والمقــدرة، بي ــة لســد الفجــوة بي ــه، وهــي بداي بالجســم مزروعــة داخل
اإلنســان المحــدودة وقــدرة اإلنســان الكامنــة، اإللكترونيــات الحيويــة حــددت قدرتــي 
الــذي  تلــف األنســجة مــن الصقيــع  ُبتــرت ســاقاي بســبب   ،1982 البدنيــة. فــي عــام 
تعرضــت لــه خــالل حــادث تســلق جبلــي فــي ذلــك الوقــت، لــم أكــن أنظــر لجســدي علــى 
ــم أبــًدا؛ التكنولوجيــا معطلــة،  ــم، وقــد اســتنتجت أن اإلنســان ال يمكــن أن يحطَّ أنــه محطَّ
لحــث  الفكــرة بســيطة ولكنهــا قويــة، كانــت دعــوة  التكنولوجيــا غيــر مالئمــة، هــذه 
التكنولوجيــا علــى إلغــاء عجــزي، وفــي نهايــة المطــاف عْجــز اآلخريــن، لقــد بــدأت بتطويــر 
أطــراف متخصصــة قــد ســمحت لــي بالعــودة إلــى العالــم العمــودي مــن تســلق الحجــارة 
والثلــج، لقــد أدركــت ســريًعا أن العضــو المصطنــع فــي جســدي مــرن قابــل ألخذ أي شــكل 
وأي وظيفــة كصفحــة بيضــاء مــن خاللهــا يمكــن صنــع هيــاكل باســتطاعتها أن تمتــد لمــا 
بعــد القــدرات البيولوجيــة، لقــد جعلــت طولــي قابــاًل للتعديــل؛ أســتطيع أن أكــون قصيــًرا 

بقــدر خمســة أقــدام، أو طويــاًل بقــدر مــا أشــاء.

بفضل االبتكارات التكنولوجية رجعت لرياضتي المفضلة

عندمــا كنــت أشــعر باألســى علــى نفســي أو بانعــدام الثقــة، ُأقــِدم علــى زيــادة طولــي، 

ولكــن عنــد شــعوري بالثقــة والقناعــة أقلــل مــن طولــي قليــاًل فقــط ألعطــي المنافســين 
فرصــة، واألقــدام النحيلــة واإلســفينية ســمحت لــي بتســلق صــدوع صخريــة شــديدة 
االنحــدار، والتــي يصعــب علــى قــدم اإلنســان اختراقهــا، واألقــدام الشــائكة ســمحت 
الجليــد العموديــة دون أن أشــهد أي إجهــاد عضلــي. مــن خــالل  لــي بتســلق جــدران 
االبتــكارات التكنولوجيــة، عــدت إلــى رياضتــي أقــوى وأفضــل. التكنولوجيــا أزالــت عجــزي 
ا تكــون التكنولوجيــا  ومنحتنــي براعــة تســلق جديــدة كشــاب، كنــت أتصــور عالًمــا مســتقبليًّ
ــص العالــم مــن العجــز، عالًمــا يســمح فيــه الــزرع العصبــي  ا بحيــث ُتخلِّ فيــه متطــورة جــدًّ
لضعيفــي البصــر بالرؤيــة، عالًمــا يســتطيع فيــه المشــلول المشــي بواســطة هيــاكل جســم 

خارجيــة. لألســف، بســبب قصــور التكنولوجيــا يتفشــى العجــز فــي العالــم.

مهمة مركز MIT ترسيخ القدرات التكنولوجية
 لإلصالح التجديدي للبشر

أسســنا فــي مختبــر الوســائط MIT مركــًزا لإللكترونيــات الحيويــة القصــوى، ومهمة المركز 
هــي وضــع العلــوم األساســية والقــدرات التكنولوجيــة التــي ستســمح للبيوميكاترونــك 
باإلصــالح التجديــدي للبشــر علــى نطــاق واســع للعجــز الدماغــي والجســدي، واليــوم 
فــي  بــه  نقــوم  لمــا  كمثــال  عملهمــا  وكيفيــة  ســاقيَّ  تشــغيل  كيفيــة  لكــم  ســأروي 
هــذا المركــز؛ حيــث تســتلزم اإللكترونيــات الحيويــة هندســة واجهــات فريــدة: واجهــة 
ميكانيكيــة، وكيــف ترتبــط أطرافــي بجســدي البيولوجــي؛ واجهــة ديناميكيــة، وكيفيــة 

تحركهــا كأنهــا حيــة؛ واجهــة إلكترونيــة، وكيفيــة تواصلهــا مــع جهــازي العصبــي.

أعضائي اإللكترونية موصولة بجسدي الحيوي

ومتــى  إليهــا  تحتــاج  حيثمــا  وناعمــة  صلبــة  المالبــس  فيــه  تكــون  مســتقباًل  تخيلــوا 
تحتــاج إليهــا، للدعــم والمرونــة المثاليــة دون التســبب فــي االنزعــاج علــى اإلطــالق، 
أعضائــي اإللكترونيــة موصلــة بجســدي الحيــوي عــن طريــق جلــود صناعيــة مــع تفــاوت 
فــي الصالبــة التــي تعكــس الميكانيكيــة الحيويــة ألنســجتي الكامنــة، ولتحقيــق هــذا 
ا لطرفــي الحيــوي، لهــذا الغــرض اســتخدمنا  االنعــكاس فــي البدايــة طورنــا نموذًجــا حســابيًّ
أدوات تصويريــة كالتصويــر بالرنيــن المغناطيســي لنــرى داخــل جســمي لمعرفــة هندســته 

ومواقــع األنســجة المختلفــة.

نقوم بدمج المستشعرات والمواد الذكية
 في الجلود االصطناعية

الجلــد  الجســم صلًبــا يجــب أن يكــون  المثاليــة هــي: عندمــا يكــون  ولقــد اكتشــفنا أن 
الصناعــي ناعًمــا، وعندمــا يكــون الجســم ناعًمــا يجــب أن يكــون الجلــد الصناعــي صلًبا، وهذا 
ــر امتثــال كل األنســجة مــع هــذا الســياق. أنتجنــا أطراًفــا إلكترونيــة،  االنعــكاس يحــدث عْب
هــي أكثــر األطــراف التــي لبســتها راحــة. وبوضــوح، فــي المســتقبل مالبســنا وأحذيتنــا 

ا، وهــو المســؤول عــن المجموعــة البحثيــة  يعتبــر هيــو هيــر مهندًســا وعالًمــا فيســيولوجيًّ
بالواليــات  للتكنولوجيــا  الميكاترونيــة فــي مختبــرات معهــد ماساتشوســتس  لألحيــاء 
المتحــدة األمريكيــة، وقــد نجــح فــي اختــراع عدســات عضويــة جديــدة تحاكــي العدســات 

الطبيعيــة لــدى اإلنســان.
وفــي عــام 2011، اختارتــه مجلــة »ســاينس« األمريكيــة الشــهيرة رائــًدا للعصــر البيولوجــي 
تقديــًرا لمــا حققــه مــن إنجــازات فــي مجــال الثــورة البيولوجيــة، وخاصــًة لجهــوده فــي 
ظهــور ونشــأة مجــال تكنولوجيــا األحيــاء الميكاترونيــة، الــذي دمــج مــا بيــن الفيســيولوجيا 
ــر مــن  ــر عــدد كبي ــا مســؤول عــن تطوي ــة، وهــو أيًض ــكا الكهربائي ــم الميكاني البشــرية وعل
االبتــكارات واألجهــزة المســتخدمة مــن ِقبــل األشــخاص مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة؛ 
بحيــث تمنحهــم مزيــًدا مــن القــدرة علــى الحركــة، وفــي عــام 2007، حصــل هيــر علــى 

جائــزة ســنوية عالميــة فــي مجــال التكنولوجيــا واالقتصــاد والتوظيــف.

فــي البدايــة أود أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى جميــع الحاضريــن فــي القاعــة، والذيــن 
يســعدني أن أكــون بينهــم اليــوم، وأريــد أواًل إعطــاء فكــرة عمــا أفعلــه، ومــا الدوافــع التــي 
ا ومســؤواًل  تحفزنــي فــي عمليــة البحــث واالبتــكار، وبصفتــي مهندًســا وعالًمــا فيســيولوجيًّ
فــي مختبــرات معهــد ماساتشوســتس  الميكاترونيــة  لألحيــاء  البحثيــة  المجموعــة  عــن 
األطــراف  مــن  الجديــد  الجيــل  بنــاء  علــى  األساســي  اهتمامــي  ينصــب  للتكنولوجيــا، 
اإللكترونيــة الحيويــة واألطــراف الروبوتيــة االصطناعيــة المســتوحاة مــن تصميــم الطبيعــة، 
وتظهــر تقنيتــه الرائعــة فــي محادثــة تدمــج مــا بيــن الجانــب التقنــي والشــخصي العميــق.

الطبيب أخبرني أنه من الصعب العودة إلى طبيعتي مرة أخرى

ــا؛ ففــي هــذه  ــرى مــن خــالل الشــرائح المعروضــة اآلن علــى الشاشــة التــي أمامن كمــا ن
الصــورة، كمــا تــرون، أظهــر فيهــا بعــد مــدة قصيــرة مــن بتــر ســاَقيَّ االثنتيــن عقــب تعرضــي 
لحــادث أليــم فــي عــام 1982 أثنــاء قيامــي بممارســة رياضــة تســلق الجبــال، وبعــد عــدة 
أيــام علــى هــذا الحــادث، اســتيقظت وأنــا أجــد نفســي وجســمي علــى هــذه الحالــة، 
فســألت نفســي: ومــاذا بعــد؟ وســألت الطبيــب الــذي أجــرى لــي جراحــة البتــر للســاقين 
ــردد أن ذلــك  ــال ت ــه أجــاب ب ــى عملــي، ولكن ــه لكــي أعــود مجــدًدا إل عمــا يمكــن أن أفعل
ســيكون أمــًرا صعًبــا ومســتحياًل، ولكننــي قلــت فــي نفســي إن الطبيــب علــى خطــأ فــي 

رأيــه هــذا، وإننــي ال أوافقــه فــي ذلــك.

الحادث دفعني البتكار أطراف تعوضني عن المفقودة

بــدأت علــى الفــور فــي البحــث عــن ابتــكار أو اختــراع شــيء جديــد يمكــن أن يعوضنــي عــن 
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نريــُد أن نخطــَو خطــوًة إلــى األمــاِم ونطمــُح إلــى إغــالِق الفجــوِة 
ــا  ــوُم حالّيً ــث نق ــة، حي ــِة الحيوي ــراِف اآللي ــاِن واألط ــن اإلنس بي
بتجــاِرَب نســتطيُع مــن خالِلهــا زراعــَة أعصــاٍب ُمســتأصلٍة تمــرُّ 
ــى الطــرِف  ــواٍت علــى شــكِل ممــراٍت دقيقــة، عل مــن خــالِل قن
اآلخــِر مــن القنــاِة يتصــُل العصــُب مــع خاليــا الجلــد والعضــالت



وأســاورنا واألطــراف االصطناعيــة لــن ُتصمــم وُتصنــع باســتخدام اســتراتيجيات الحرفييــن، 
بــل دفعــت البيانــات اإلطــار الكمــي فــي ذلــك المســتقبل، أحذيتنــا لــن تســبب تقرحــات 

ــة. ــود االصطناعي ــة فــي الجل ــا بدمــج المستشــعرات والمــواد الذكي مجــدًدا، نقــوم أيًض

ر المواد التي طورها معهد ستانفورد ُتغيِّ
صالبتها تحت التأثير الكهربائي

تحــت  بكاليفورنيــا  لألبحــاث  الدولــي  ســتانفورد  معهــد  طورهــا  التــي  المــواد  هــذه 
ــر الكهربائــي ُتغيــر صالبتهــا حتــى تحــت جهــد كهربــي يســاوي صفــًرا؛ فالمــواد غيــر  التأثي
متوافقــة، إنهــا مرنــة مثــل الــورق، وعنــد ضغــط الــزر يتــم تطبيــق الجهــد الكهربــي، وتصبــح 
قاســية كلــوح خشــبي، دمجنــا هــذه المــواد فــي الجلــد االصطناعــي الــذي يصــل الطــرف 
الصناعــي بالجســد البيولوجــي عنــد المشــي، هنــا ال يوجــد جهــد كهربــي مفعــل تفاعلــي 
ــزر يتــم تطبيــق الجهــد الكهربــي، حينهــا تتصلــب، تزودنــي  ليــن ومتوافــق، عنــد ضغــط ال
ــة،  ــاكل الخارجي ــا الهي ــة، نحــن نبنــي أيًض ــاورة فــي األطــراف اإللكتروني ــة للمن بقــدرة هائل
هــذا الهيــكل الخارجــي يصبــح قاســًيا وناعًمــا فقــط فــي المناطــق اليمنــى مــن دورة 
فــي  البيولوجيــة مــن االصطدامــات والتهتــك،  المفاصــل  أجــل حمايــة  مــن  التشــغيل 

المســتقبل ســنرتدي كلنــا الهيــاكل الخارجيــة فــي نشــاطات اعتياديــة مثــل الركــض.

)BiOMs( نبني أطراًفا للجسد ُيطَلق عليها

ــدرس كيــف يقــوم البشــر الطبيعيــون بالوقــوف والمشــي  ــر MIT للوســائط ن فــي مختب
ــل الشــوكي عليهــا؟ يدعــم هــذا  والركــض؟ مــاذا تفعــل العضــالت وكيــف يســيطر الحب
العلــم األساســي عمليــة البنــاء؛ حيــث نقــوم ببنــاء كواحــل وُرَكــب وأوراك إلكترونيــة، 
كذلــك نبنــي أطراًفــا للجســد بأكملــه. ُتدعــى األطــراف التــي أرتديهــا »BiOMs«، وقــد تــم 
تركيبهــا لمــا يقــارب 1000 مريــض، 400 منهــا تــم تركيبهــا لجنــود جرحــى أمريــكان. كيــف 

ــر. تعمــل؟ حالمــا يلمــس الكعــب األرض بتحكــم مــن الكمبيوت
منتصــف  وفــي  بــاألرض،  الطــرف  ارتطــام  مــن  للتخفيــف  بالصالبــة  النظــام  يتحكــم   
ــة  ــى وضعي ــن لرفــع الشــخص إل ــة يقــوم الطــرف بضــخ طاقــة وعــزم دوران عاليي العملي
ا  م العضــو لألمــام مهــم جــدًّ الخطــوة كطريقــة عمــل عضــالت الســاق الخلفيــة، تقــدُّ

الواقــع. للمرضــى علــى أرض 

نطمح إلغالق الفجوة بين اإلنسان
 واألطراف اآللية الحيوية

نريــد أن نخطــو خطــوة إلــى األمــام ونطمــح إلــى إغــالق الفجــوة بيــن اإلنســان واألطــراف 
ــا بتجــاِرب نســتطيع مــن خاللهــا زراعــة أعصــاب مســتأصلة تمــر  اآلليــة الحيويــة، ونقــوم حاليًّ
ــاة يتصــل  ــوات علــى شــكل ممــرات دقيقــة، علــى الطــرف اآلخــر مــن القن مــن خــالل قن

العصــب مــع الخاليــا، خاليــا الجلــد وخاليــا العضــالت. مــن خــالل هــذه القنــوات نســتطيع 
ــى الطــرف  ــم إرســالها إل ــد الشــخص أن يقــوم بهــا، والتــي يت استشــعار الحركــة التــي يري
ا؛ ثــمَّ يمكــن تحويــل الحساســات علــى الطــرف اآللــي إلــى محفــزات فــي  اآللــي الســلكيًّ

قنــوات حســية مجــاورة.

األطراف الصناعية ستتمتع  بالقدرات الحيوية للحم والعظم 

عندمــا يتــم إكمــال المشــروع المنشــود ويتــم توفيــره لخدمــة اإلنســان، فــإن أشــخاًصا 
مثلــي لــن يتمتعــوا فقــط بأطــراف صناعيــة تتحــرك مثــل اللحــم والعظــم، بــل سيشــعرون 

بهــا كأنهــا لحمهــم وعظمهــم. 
يجــب أن تصبــح الوظائــف الفيزيائيــة األساســية ضمــن حقــوق اإلنســان؛ فــكل شــخص 
لديــه الحــق فــي أن يعيــش حيــاة خاليــة مــن اإلعاقــة إذا اختــار ذلــك، حقــه فــي أن يعيــش 
حيــاة خاليــة مــن االكتئــاب، حقــه فــي أن يــرى شــخًصا يحبــه دون أن يشــعر بــأي فــرق، أو 
حقــه فــي أن يمشــي أو يرقــص بالرغــم مــن شــلل طــرف مــا أو فقدانــه بالكامــل. كمجتمــع 
واحــد نســتطيع تحقيــق هــذه الحقــوق، وذلــك فــي حــال تقبلنــا فرضيــة أن جميــع البشــر 
ليســوا معاقيــن. ال يمكــن لإلنســان أن ُيكســر، ولكــن البيئــة والتكنولوجيــا التــي صنعناهــا 

عقيمــة وعديمــة القــدرة.
ونحــن البشــر يجــب أال نقبــل بمــا يقيدنــا، وبإمكاننــا تجــاوز اإلعاقــة مــن خــالل االبتــكار 
التكنولوجــي ومــن خــالل التقــدم لألمــام بنســق ثابــت بهندســة األطــراف البيولوجيــة 
خــالل هــذا القــرن؛ فإننــا سننشــئ قاعــدة تكنولوجيــة تزيــد بدورهــا خبــرة ووعــي اإلنســان 

مــن أجــل القضــاء علــى اإلعاقــة.
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32% من تمويل األبحاث في المملكة المتحدة 
يأتي من ميزانية الحكومة

يجــب اإلشــارة إلــى أن 32% مــن تمويــل األبحــاث فــي المملكــة المتحــدة يأتــي مــن ميزانيــة 
ــة التخطيــط االســتراتيجي القائــم علــى  ا فــي عملي ــد أمــًرا أساســيًّ الحكومــة، وهــذا مــا ُيَع
إلــى الحديــث عــن تريبــل هيلكــس فــي جامعــة أوكســفورد، فقــد  المعرفــة. وبالعــودة 
ــا إيجــاد البيئــة المالئمــة لهــذا الفــرع الجديــد مــن فــروع العلــم والبحــث األكاديمــي  حاولن
فــي خدمــة التنميــة االقتصاديــة مــن خــالل دعــم القطاعــات البحثيــة الصناعيــة وتشــجيع 

األكاديمييــن.
وفــي عــام 1987، تــم تأســيس شــركة مســتقلة لنقــل التكنولوجيــا الصناعيــة، كان الهــدف 
ــا فــي الواقــع وترســيخ مبــدأ  مــن تأسيســها هــو تطبيــق نتائــج األبحــاث العلميــة عمليًّ
المشــاركة والتعــاون فــي أنحــاء العالــم، وفــي الوقــت الحالــي، يعمــل لــدى هــذه الشــركة 

بيــت موريــس يشــغل وظيفــة المستشــار اإلداري لــدى مجموعــة آيســيس لالبتــكار فــي 
ى »تريبــل هيلكــس«، فهــل  جامعــة أوكســفورد. بيــت، لقــد كنــت تعمــل لــدى مــا ُيســمَّ
تتفضــل بإعطائنــا فكــرة عــن ذلــك وكيــف يمكــن تقديــم بيئــة محفــزة ومشــجعة علــى 

االبتــكار فــي مجــال البحــث العلمــي؟

كلمة بيت موريس

الســالم عليكــم، أود أن أشــكركم جميًعــا علــى دعوتــي للحضــور إلــى هنــا والتحــدث إليكــم، 
كمــا يســعدني أن أكــون واحــًدا مــن هــذه المجموعــة الرائعــة مــن المتحدثيــن. اســمحوا لــي 
فــي البدايــة أن أتحــدث قليــاًل عــن تريبــل هيلكــس؛ فأنــا أعمــل لــدى جــزء أو فــرع تابــع لجامعــة 
أوكســفورد التــي تعتبــر أقــدم جامعــة تتحــدث اإلنجليزيــة فــي بريطانيــا وفــي العالــم كلــه؛ 
ج فيهــا كثيــر مــن كبــار السياســيين عبــر مئــات الســنين، مــن بينهــم 26  ــم وتخــرَّ حيــث تعلَّ
ــز نوبــل العالميــة فــي مختلــف التخصصــات  رئيًســا للحكومــة و51 مــن الحائزيــن علــى جوائ

العلميــة.

العقول النيرة هي التي تفرز وتنتج 
البحث األكاديمي الجيد

ــل هيلكــس  ــل العنصــر األول فــي ســياق مفهــوم »تريب إن هــذه الجامعــة العريقــة تمث
Triple Helix«، الــذي يقصــد بــه هنــا التميــز أو االمتيــاز األكاديمــي؛ إذ إن العقــول 
النيــرة هــي التــي تفــرز وتنتــج أساًســا البحــث األكاديمــي الجيــد، وهــذا مفهــوم بســيط 
ا. ولكــن البحــث فــي حــد ذاتــه ليــس كافًيــا وإن كان ينطــوي علــى قيمــة  وواضــح جــدًّ
كبيــرة؛ حيــث إنــه يجــب أن تتحقــق قيمتــه الفعليــة مــن التطبيــق فــي مجــال االقتصــاد، 
وأن تكــون لــه آثــاره الواضحــة ونتائجــه المفيــدة علــى االقتصــاد وأفــراد المجتمــع جميًعــا، 
ومــع وجــود البحــث الجيــد تأتــي الرغبــة فــي العمــل لــدى المؤسســات المختلفــة فــي 

قطــاع االقتصــاد. 

التمويل الحكومي يساعد على إجراء البحوث العلمية

وال بــد إذن مــن وجــود التميــز األكاديمــي، والتمويــل الحكومــي، وأخيــًرا تطبيــق هــذا 
العلــم علــى أرض الواقــع فــي مجــال صناعــات توفــر تطبيقــات واســتخدامات جديــدة 
للعلــم، فضــاًل عــن وجــود باحثيــن وأكاديمييــن وخبــراء يوفــرون أفــكاًرا جديــدة وخبــرات 
البحــوث  إجــراء  الممكــن  مــن  يجعــل  تمويــل حكومــي  وأيًضــا  واختراعــات،  مبتكــرة 

العلميــة.
ــل الــذي تقدمــه الحكومــات  ــر مــن هــذه البحــوث يعتمــد علــى التموي إن الجــزء األكب
، فــإن العقــول النيــرة تقــدم أبحاًثــا  للمراكــز والمؤسســات العلميــة والبحثيــة؛ ومــن َثــمَّ
متطــورة تســهم بتأثيــر إيجابــي فــي حيــاة النــاس وتلبــي متطلباتهــم، ومــن الضــروري 
أيًضــا التأكيــد علــى أهميــة التمويــل الحكومــي والتوظيــف األمثــل للمــوارد مــن أجــل 

دعــم عمليــة البحــث والتطويــر.

أكثــر مــن مائــة شــخص، وقــد دخلــت الشــركة فــي شــراكات عديــدة مــع غيرهــا مــن الكيانــات 
الصناعيــة األخــرى فــي العالــم، حتــى إنهــا حققــت مــا يصــل إلــى 2500 بــراءة اختــراع مــع كثيــر 
مــن المخترعيــن فــي العالــم، ومــا يصــل إلــى 1450 مــن تراخيــص الحصــول علــى التكنولوجيــا 
ا، وذلــك مــن خــالل التعــاون مــع حوالــي 500 مــن المستشــارين والخبــراء فــي هــذا  ســنويًّ

المجــال كل عــام.

كثيرٌ من األنظمة والتطبيقات
 يخدم التنمية بالقطاع االقتصادي

علــى مــدار األحــد عشــر عاًمــا الماضيــة، ومــع تزايــد مســتوى االبتــكار فــي العالــم، اســتطعنا 
تطويــر كثيــر مــن األنظمــة والتطبيقــات التــي تخــدم التنميــة فــي القطاع االقتصــادي، وأيًضا 
ى االقتصــاد البيئــي، كمــا أسســنا شــعبة مســتقلة خاصــة بالمشــروعات  تطويــر مــا ُيســمَّ
الجديــدة  االبتــكارات  تطويــر  علــى  كبيــرة  بدرجــة  نركــز  ونحــن  شــركتنا،  لــدى  والشــركات 
للمجتمــع المالــي واالقتصــادي، والتعــرف علــى الثغــرات ومكامــن الضعــف وتحديدهــا فــي 
هــذه القطاعــات مــن أجــل إيجــاد الحلــول لهــا فــي إطــار تطويــر أنظمــة االقتصــاد الكلــي 

ــز علــى البحــث العلمــي للتوصــل إلــى نتائــج حقيقيــة علــى أرض الواقــع. البيئــي والتركي

اإلمارات لديها طاقات وقدرات هائلة للبحث العلمي

ــق البحــث  ــق بتطبي ــة فيمــا يتعل ــة اإلمــارات طاقــات وقــدرات هائل ــاك فــي دول ــأن هن أشــعر ب
المشــاركة  مــن  مزيــد  إيجــاد  علــى  والعمــل  االبتــكار  تحفيــز  بهــدف  والتكنولوجيــا  العلمــي 
والتعــاون بيــن القطاعــات المختلفــة المعنيــة بموضــوع االبتــكار والمعرفــة، وهنــاك مزيــد مــن 

األشــخاص العامليــن فــي هــذه المنطقــة يــرون هــذا األمــر ويدركونــه بدرجــة جيــدة.

بيت موريس
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فيمــا  هائلــة  وقــدرات  طاقــات  باإلمــارات  يوجــد 
يتعلــق بتطبيــق البحــث العلمــي والتكنولوجيــا 
بهــدف تحفيــز االبتــكار، والعمــل علــى إيجــاد مزيــد 
مــن المشــاركة والتعــاون بيــن القطاعــات المختلفــة 

ــة ــكار والمعرف ــوع االبت ــة بموض المعني



البروفيســور  روبــن هانســون، العضــو الرابــع فــي لجنــة المتحدثيــن، وحاصــل علــى درجــة 
الدكتــوراه فــي الفلســفة، وأســتاذ فــي االقتصــاد فــي جامعــة جــورج ميســون، وباحــث 
مشــارك فــي معهــد مســتقبل اإلنســانية فــي جامعــة أوكســفورد، يحمــل شــهادة دكتــوراه 
فــي  الماجســتير  ودرجــة  للتكنولوجيــا،  كاليفورنيــا  معهــد  مــن  االجتماعيــة  العلــوم  فــي 
الفيزيــاء والفلســفة مــن جامعــة شــيكاغو، ويمتلــك تســع ســنوات مــن الخبــرة مبرمجــًا 
للبحــوث فــي شــركة »لوكهيــد« و»وكالــة ناســا«، ولديــه أيًضــا اهتمامــات بحثيــة متنوعــة، 
ــة حــول إنشــاء  ــرع فــي اســتقراء أوضــاع األســواق، وكان أول مــن كتــب دراســات مفصل وب
ودعــم األســواق للحصــول علــى تقديــرات أفضــل علــى الموضوعــات المهمــة والمتنوعــة.

فالنتينــا قسيســية: أتوجــه بالســؤال لــك، وهــو أن هنــاك اآلن التباًســا أو غموًضــا فــي 
الخلــط بيــن مصطلَحــي أو مفهوَمــي االبتــكارات واالختراعــات؛ فهــل توضــح لنــا الفــرق 

بينهمــا؟

روبــن: منــذ زمــن طويــل، بــدأت دراســة الفيزيــاء، ثــم فــي وقــت الحــق أمضيــت تســع ســنوات 
ــا مــن وجهــة النظــر هــذه أن المهنييــن  ــر، وأتذكــر انطالًق فــي العمــل فــي أبحــاث الكمبيوت
والتقنييــن يميلــون إلــى دراســة العلــوم االجتماعيــة، وفــي هــذه المرحلــة، بــدأت أولــى 
خطواتــي ألن أصبــح عالًمــا فــي مجــال العلــوم االجتماعيــة، وهــي علــوم ُتقــدم لنــا فــي 
الحقيقــة رؤيــة شــاملة عــن العالــم مــن حولنــا، وتوفــر لنــا إمكانيــة اختــراع األشــياء بطريقــة 
ــي نعيــش فيهــا، كمــا  ــة الت ــط أو البيئ ــم عــن االنســجام والتناغــم االجتماعــي مــع المحي تن

توفــر لنــا المعرفــة عــن عمليــة االبتــكار نفســها.

معظم االختراعات ليس بالضرورة أن تكون ابتكارات

ولكننــي أريــد أن آتــي علــى ذكــر بعــض األشــياء المثيــرة التــي ُتَعــد مفاجــأة عــن بعــض 
االختراعــات، وفــي البدايــة، تجــب اإلشــارة إلــى أن معظــم االختراعــات ليــس بالضــرورة أن 
تكــون ابتــكارات؛ إذ إن هنــاك بعــض الفــروق الموجــودة التــي تلــزم مراعاتهــا عنــد المقارنــة 
الدراســات  بــدور  المتعلقــة  األساســية  النقــاط  وبعــض  واالبتــكارات،  االختراعــات  بيــن 
األكاديميــة والبحــوث العلميــة، وخاصــًة مــع تزايــد التركيــز العالمــي فــي الســنوات األخيــرة 
علــى مفهــوم االبتــكار واإلبــداع، والحاجــة المتناميــة لتحديــد المتطلبــات المســتقبلية، 

والثغــرات الموجــودة فــي مســيرة التنميــة.
كمــا أن االختــراع نفســه يمثــل جــزًءا صغيــًرا مــن عمليــة االبتــكار، وهــو أيًضــا الجــزء الســهل 
مــن هــذه العمليــة، فضــاًل عــن ذلــك فــإن معظــم االختراعــات واالبتــكارات ال تســتند، فــي 
كثيــر مــن األحيــان، إلــى أبحــاث علميــة دقيقــة أو إلــى أســس علميــة، وإنمــا إلــى الممارســة 

العمليــة المتكــررة.

االختراع عملية توليد لألفكار الجيدة

يمكــن القــول بــأن االختــراع )Invention( هــو عمليــة توليــد الفكــرة الجيــدة، فــي حيــن 
أن االبتــكار )Innovation( هــو عمليــة تحويــل الفكــرة إلــى منتــج جديــد أو عمليــة أو 
خدمــة جديــدة؛ فاالختــراع يعمــل علــى التأثيــرات الفنيــة فــي توليــد الفكــرة الجديــدة، 
فــي حيــن أن االبتــكار يحقــق التأثيــرات االقتصاديــة فــي عمليــة تحويــل أكثــر أهميــة 
فــي نقــل الفكــرة إلــى المنتــج الجديــد، كمــا أن االبتــكارات ليســت بحاجــة إلــى أن 
قيمــة؛ ألنهــا  بالضــرورة  تحمــل  االبتــكارات ال  ابتــكارات طبيعيــة، ومعظــم  تكــون 
ــا فــإن معظــم  ــى األفــراد والمجتمــع ككل، وأيًض ــر ســلبي عل ــى تأثي قــد تنطــوي عل
االبتــكارات صغيــرة للغايــة مــن حيــث الحجــم والتأثيــر، والوســط العلمــي واألكاديمــي 
ــر البحــث  م وتطوي ــا مــن أجــل االبتــكارات فقــط، وال حتــى بهــدف تقــدُّ ًم ليــس ُمصمَّ

العلمــي، ولكــن بهــدف أداء المهــام علــى نحــو جيــد.

البروفيسور روبن هانسون
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ر الجهــد العلمــي والبحثــي، فــي  توجــد بعــض المؤسســات ال ُتقــدِّ
ــن  ــة م ــاء بحزم ــم العلم ــي دع ــرى ف ــات أخ ــس مؤسس ــن تتناف حي
الحوافــز التشــجيعية لدعمهــم علــى مواصلــة البحــث والتطويــر؛ 
ولهــذا فمــن المهــم أن تضطلــع المؤسســات والهيئــات البحثيــة 
بدورهــا فــي تمكيــن الباحثيــن لتحويــل أفكارهــم المبتكــرة إلــى 

إنجــازات تخــدم البشــرية.
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العلوم االجتماعية تقدم لنا رؤية 
شاملة عن العالم من حولنا، وتوفر لنا 

إمكانية اختراع األشياء بطريقة تنم 
عن االنسجام والتناغم االجتماعي مع 
المحيط أو البيئة التي نعيش فيها.



العلماء العرب لديهم ِحس وطني لرد الجميل لمجتمعاتهم

عائالتهــم  مــع  ويعــودون  أمريــكا  يتركــون  الــذي جعلهــم  الســبب  ولكــن 
أنهــم يحبــون بالدهــم، وهــم بحاجــة كمــا قلــت إلــى بيئــة علميــة مناســبة 
ألداء العمــل، وأيًضــا بحاجــة إلــى ظــروف مواتيــة لنشــر أبحاثهــم؛ ولهــذا كلــه 
فإنــه إذا مــا اســتطعت توفيــر وإيجــاد كل هــذه الظــروف المالئمــة، فمــن 
الممكــن إعــادة العقــول المهاجــرة إلــى المنطقــة، كمــا ال ننســى أن لــدى 
العــرب دائًمــا ذلــك الِحــس الوطنــي بالرغبــة فــي رد الجميــل إلــى المجتمــع، 

والرغبــة فــي خدمــة النــاس، وذلــك فــي رأيــي مكســب كبيــر.

يجب توفير المناخ العلمي المناسب للعلماء والباحثين 

يبــدو مــن الصعــب للغايــة أحياًنــا إقنــاع العلمــاء والباحثيــن واألطبــاء العــرب 
مــع  مســتقرة  بيئــة  فــي  يعيشــون  الذيــن  الغــرب،  دول  إلــى  المهاجريــن 
أســرهم، بالعــودة إلــى أوطانهــم األصليــة بينمــا يحصلــون هنــاك علــى كثيــر 
ولــذا  كبيــرة؛  أجــوًرا  ويتقاضــون  والمعيشــة  العمــل  فــي  االمتيــازات  مــن 
فــإن إقناعهــم بالعــودة يبــدو أمــًرا صعًبــا، وحتــى لــو نجحنــا فــي ذلــك، فإنــه 
ــا وتوفيــر األجــواء المهنيــة والمعيشــية  بــد مــن تعويــض هــؤالء ماديًّ ال 
ر معالجــة مشــكلة  المواتيــة لهــم، وخالصــة القــول أنــه وإن كان مــن المتعــذَّ
هجــرة العقــول إلــى الغــرب، فــإن مــن الواجــب أيًضــا توفيــر الُمنــاخ العلمــي 

المناســب للعلمــاء والباحثيــن.

بيــت موريــس: أعتقــد أن ســمو األميــرة علــى حــق فيمــا ذكرْتــه بشــأن ضــرورة 
توافــر البيئــة العلميــة الســليمة للعلمــاء والباحثيــن، وهنــا أود اإلشــارة إلــى 
شــيء مهــم، وهــو أن لدينــا اعتقــاًدا خاطًئــا بــأن الجامعــات هــي المــكان 
الوحيــد الــذي تحــُدث فيــه االبتــكارات، ثــم عليــك أن تنظــر إلــى الطريقــة 
التــي تأسســت وقامــت عليهــا هــذه الجامعــات وتعمــل مــن خاللهــا، والتــي 
تنحصــر فقــط فــي التعليــم باعتبــاره وظيفتهــا الرئيســة، ثــم يأتــي البحــث 

العلمــي فــي المرتبــة الثانيــة.

متطلبات ضرورية كثيرة إليجاد البيئة العلمية المالئمة

إن عقــد شــراكات واتفاقــات تعــاُون مــع الجهــات والمؤسســات العلميــة 
واألكاديميــة األخــرى يحتــل مرتبــة أقــل مــن حيــث األهميــة؛ لهــذا، فإننــا 
حيــن نتحــدث عــن ضــرورة وجــود وتهيئــة البيئــة المالئمــة للعلمــاء والباحثيــن، 
ســوف نــدرك فــي الحــال أن هــذا هــو الســبب الجوهــري لهجرتهــم إلــى 
الخــارج، وإلــى أماكــن أخــرى مثــل أوديــة الســيليكون، وجامعــات مثــل جامعــة 

األشخاص المبتكرون لديهم شغف بعملهم

وقبــل أن أختــم كلمتــي، لــي تعليــق بســيط، وهــو أن هنــاك أشــخاًصا مبتِكريــن تلقــوا 
تدريبــات علــى أعلــى المســتويات، وهــؤالء األشــخاص لديهــم شــغف شــديد بعملهم، 
وهــم يفعلــون مــا يقومــون بــه ألنهــم يحبــون استكشــاف األشــياء الجديــدة، وهــم ال 
يحبــون القيــام بتجــاِرب أو أشــياء قــد تنطــوي علــى الفشــل، وهــذا الشــيء قــد لمســته 
بنفســي مــن جانــب أحــد الخبــراء الذيــن عملــوا فــي فريقــي البتــكار أطــراف وأجــزاء 
صناعيــة لســاقي حتــى وصــل األمــر إلــى أنهــم أجــروا كثيــًرا مــن التجــاِرب علــى مكــون 

أو جــزء واحــد مــرات ومــرات لكــي يصلــوا إلــى العنصــر المثالــي المطلــوب.
ــل  ــون مث ــي ينبغــي أن يفكــر بهــا أشــخاص موهوب ــة الصحيحــة الت وهــذه هــي العقلي
هــؤالء ال يريــدون أن يصادفــوا الفشــل فــي عملهــم، ولعــل أصــدق مثــال علــى مــا 
أقــول هــو المختــرع العظيــم تومــاس إديســون الــذي ُيَعــد مــن أفضــل المخترعيــن 
فــي تاريــخ البشــرية؛ فقــد كان حريًصــا قبــل اختراعــه أي شــيء علــى إجــراء كثيــر مــن 
التجــارب عليــه لكــي يضمــن النجــاح لــه، وهــي واحــدة مــن الصفــات العظيمــة لــدى 
هــؤالء المخترعيــن؛ ولهــذا أمكنــه اختــراع المصبــاح الكهربائــي، كمــا نعلــم جميًعــا. كمــا 
اختــرع عــدًدا كبيــًرا مــن األجهــزة األخــرى التــي كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى البشــرية حتــى 

يومنــا هــذا.

ــا: أتوجــه بالســؤال إلــى ســمو األميــرة غيــداء: لمــاذا تعانــي منطقتنــا العربيــة مــن  فالنتين
مثــل هــذا النــزوح للعقــول، وهــذه المشــكلة ال توجــد فــي األردن فقــط، بــل فــي كثيــر مــن 
ــا الــذي كان يزخــر  ــا العمــل علــى اســتعادة تاريخن الــدول العربيــة األخــرى؛ فكيــف يمكــن لن

بالعلــم والعلمــاء، وأن ننجــح فــي إعــادة مــن هاجــر منهــم إلــى دول الغــرب؟

مشكلة هجرة العقول َتنُتج لعدم توافر البيئة المالئمة

األميــرة غيــداء: حســًنا، فــي هــذا المجــال مــن الممكــن أن أحصــر حديثــي فــي نطــاق 
منطقتنــا، وأرى أن الســبب الرئيــس وراء مشــكلة هجــرة العقــول هــذه هــو عــدم توافــر 
البيئــة المالئمــة؛ أي البيئــة األكاديميــة الســليمة التــي يمكــن أن يعمــل هــؤالء فــي 
إطارهــا، وقــد أشــرت فــي حديثــي منــذ قليــل إلــى تجربــة مؤسســة الحســين للســرطان 
التــي بــدأت العمــل قبــل ســنوات اعتمــاًدا علــى اثنيــن فقــط مــن األطبــاء حتــى زاد هــذا 
ــا فــي الوقــت الحالــي، ومعظمهــم قــد تلقــوا تدريباتهــم  العــدد ليصــل إلــى 222 طبيًب
فــي الواليــات المتحــدة، وأغلبهــم أيًضــا مــن األمريكييــن العــرب الذيــن لديهــم وظائــف 
للعمــل  األردن  إلــى  العــودة  المزايــا وفضلــوا  تركــوا كل هــذه  أمريــكا ولكنهــم  فــي 
لــدى مؤسســة الحســين، علــى الرغــم مــن إدراكهــم جيــًدا أننــا نعيــش فــي عالــم عربــي 

ــر مســتقر. مضطــرب وغي

ــب كثيــًرا مــن التجــاِرب واألبحــاث المعمليــة حتــى  ألبســه فــي ســاقي الصناعيــة هــذه قــد تطلَّ
أمكــن تصنيعــه فــي شــكله النهائــي وعلــى هــذا النحــو الــذي ترونــه اآلن.

ــًرا مــن األبحــاث  ــاًل، واســتلزمت كثي ــا طوي فقــد اســتغرقْت عمليــة ابتــكار هــذا الكاحــل وقًت
ــق  ــى الرقائ ــاًل، عل ــق، مث ــا مــا ينطب ــه، وهــو أيًض ــة الهندســية لتركيب ــات الميكانيكي والعملي
ــر مــن  ــب ذلــك عمــل كثي فــي هــذا الجــزء، وهكــذا بالنســبة إلــى األجــزاء األخــرى، كمــا تطلَّ
التصميمــات كمــا ذكــرت مــن قبــل، وأيًضــا القيــام بأعمــال فنيــة، وذلــك اعتمــاًدا علــى بيانــات 

وإحصــاءات دقيقــة ُتعتبــر بالغــة األهميــة.
ومــن أجــل بنــاء مجتمــع مبتِكــر ال بــد أواًل مــن تدريــب الشــباب الواعديــن علــى أســاليب 
وطــرق التفكيــر الخــالق والمبــدع؛ بحيــث يصبــح لديــك مــن بيــن هــؤالء الشــباب نخبــة مــن 
المهندســين الميكانيكييــن، ومجموعــة مــن المصمميــن المتميزيــن، ثــم مجموعــة ثالثــة مــن 

البيولوجييــن، وهكــذا.

فالنتينــا: ســؤالي اآلن إلــى هيــو هيــر هــو: تحدثــت مــن قبــُل فــي كلمتــك عــن مفهــوم 
ف االبتــكار؟ ومــا هــي، وهنــا أعــود إلــى ســؤالي الســابق، العناصــر  االبتــكار، فكيــف ُتعــرِّ
الرئيســة التــي ال بــد أن تتوافــر لــدى األشــخاص المبتِكريــن أو لــدى المجتمــع المبتِكــر؟

االبتكار عملية صعبة إليجاد فكرة جديدة ال توجد عند اآلخرين

هيــو هيــر: طــوال مســيرة حياتــي المهنيــة، اتضــح لــي أن االبتــكار عمليــة صعبــة حيــن يكــون 
لديــك الكثيــر مــن األفــكار، ولكــن مفهــوم االبتــكار يعنــي فــي الحقيقــة أن تكــون لديــك فكــرة 
مــا جديــدة ليســت لــدى اآلخريــن وُتقدمهــا إلــى العالــم، هــذه هــي ببســاطة عمليــة االبتــكار.

أعتقــد أن نســبة واحــد فــي المائــة مــن االختراعــات وبــراءات االختــراع األمريكيــة تصــف فــي 
الواقــع تكنولوجيــات يتــم اســتخدامها مــن ِقبــل أفــراد المجتمــع؛ لــذا، فــإن االبتــكار قــد يبــدأ 
بفكــرة صغيــرة بســيطة تســجلها علــى الــورق، وهــي مجــرد فكــرة ولكنهــا تســتحق البحــث 
والدراســة والتنفيــذ والتحــول إلــى مرحلــة التنفيــذ لكــي تصبــح مفيــدة ومتاحــة للمجتمــع 

وألي قطاعــات فيــه.

ضرورة قصوى للتأكيد على روح المبادرة  
والرغبة في البحث

ــر مــن المؤتمــرات والمناســبات عــن المواصفــات أو العناصــر  ــا مــا أســأل فــي كثي ــا غالًب وأن
التــي يمكــن أن تتوافــر لــدى الشــخص المبتكــر أو المجتمــع المبتكــر، وهنــا مــن الضــروري 
التأكيــد علــى روح المبــادرة والرغبــة فــي البحــث، وأيًضــا ُتعتبــر أوديــة الســيليكون ذات 
أهميــة فــي هــذه الناحيــة بمــا لديهــا مــن إمكانــات وطاقــات بحثيــة وعلميــة تتمثــل فــي 

الخبــراء والباحثيــن الذيــن يعملــون لديهــا.

الكعب الذي ألبسه في ساقي الصناعية 
تطلَّب تجاِرب وأبحاًثا معملية كثيرة

وهنــاك شــرط أو عنصــر آخــر، وهــو التنــوع بيــن األجنــاس البشــرية المختلفــة، الــذي يحفــز 
علــى االبتــكار، وهــو مــا تحقــق عْبــر العصــور، وهنــاك عنصــر ثالــث يتركــز فــي ضــرورة اســتمرار 
التجربــة والبحــث وصــواًل إلــى النتيجــة المطلوبــة، وكمثــال علــى ذلــك، فــإن الكعــب الــذي 

عة
راب

 ال
سة

جل
/ ال

ل 
ألو

م ا
يو

ال
ر«

وي
ط

الت
 و

كار
البت

وا
ي 

لم
لع

ث ا
بح

»ال
 

103

102

هناك بعض الفروق الموجودة التي تلزم 
مراعاتها عند المقارنة بين االختراعات 
واالبتكارات، وبعض النقاط األساسية 
المتعلقة بدور الدراسات األكاديمية 

والبحوث العلمية.



أوكســفورد أو جامعــة كمبريــدج؛ حيــث إن هــذه األماكــن توفــر لهــم البيئــة 
لنظــام  الالزمــة  العناصــر  فيهــا  يجــدون  وألنهــم  المناســبة،  األكاديميــة 

االبتــكار والبحــث العلمــي.
وهنــاك أيًضــا الُمنــاخ الثقافــي المواتــي والحوافــز والمكافآت، وحتــى التعويضات 
فــي حــال مواجهــة المخاطــر غيــر المتوقعــة أثنــاء العمــل، فضــاًل عــن الفــرص 
المتاحــة للعمــل والتعــاون مــع الشــركات الصناعيــة، وفــرص الوصــول إلــى الموارد 
الماليــة، وهنــاك الفرصــة أيًضــا فــي أوديــة الســيليكون لالســتفادة مــن الخبــرات 
الكبيــرة مــن العلمــاء والباحثيــن العامليــن هنــاك؛ وكلهــا إمكانــات َتُفــوق تلــك 
التــي لــدى بعــض الجامعــات، وهــذا باختصــار أهــم المتطلبــات الضروريــة إليجــاد 
البيئــة العلميــة المالئمــة، والتمويــل الضــروري، وأيًضــا المــكان الجيــد؛ ممــا يــؤدي 

إلــى التحفيــز علــى عمليــة االبتــكار ويشــجع العلمــاء علــى ذلــك.
حيــن يتعلــق األمــر بابتــكار جديــد، فإننــا نجــد أن الغالبيــة مــن النــاس تتحــدث 
عــن ذلــك االبتــكار باعتبــاره إنجــاًزا كبيــًرا، ولكــن دون أن تكــون لديهــم درايــة 
عــن الجهــد الــذي ُبــذل لتحقيقــه، ودون النظــر إلــى الحديــث عــن الترويــج 
والدعايــة لــه، وأيًضــا الظــروف التــي أحاطــت بعمليــة االبتــكار وغيرهــا مــن 
تواجــه  ربمــا  التــي  القيــود  أو  والبحــث،  العمــل  بيئــة  إطــار  فــي  العوامــل 
ل أبحــاث االبتــكار. المبتكريــن مــن ِقبــل المؤسســات والجهــات التــي ُتمــوِّ

ــل تكلفــة شــراء مثــل  هيــو هيــر: دول العالــم المتقــدم الغنيــة هــي التــي يمكنهــا فقــط تحمُّ
هــذه التكنولوجيــا المتطــورة فــي مجــال اســتخدام األطــراف الصناعيــة الحيويــة أو األجهــزة 
الطبيــة ذات الصلــة. وباســتطاعة المــرء االبتــكار مــن أجــل الوصــول إلــى حــل لهذه المشــكلة.

مادة »فاب الب« لها مواصفات معقدة ومتطورة للغاية

ــه وتوزيعــه علــى  ــا فــي الترويــج ل هنــاك أشــخاص لهــم عالقــة بهــذا المجــال يفكــرون حاليًّ
المســتوى العالمــي، ومــن بيــن هــؤالء الدكتــور آدم، وهــو متخصــص فــي ابتــكار وتركيــب 
مــا يســمى »فــاب الب«، التــي ُتصنــع فــي أنحــاء العالــم، وهــذه المــادة لهــا مواصفــات 
ن رئيــس فــي تصنيــع األطــراف العضويــة  معقــدة ومتطــورة للغايــة، وهــي تدخــل كمكــوِّ
مــن هــذا النــوع، ومــادة الفــاب الب هــذه يمكــن اســتخدامها أيًضــا فــي بنــاء لوحــات كرتونيــة 
وأجهــزة وآالت، وأيًضــا آالت ُتســتخدم فــي الزراعــة، ومــن شــأن هــذا أن يجعــل بإمــكان 
ــا التــي تعكــس ثقافاتهــا الفعليــة، وأيًضــا ســوف  المجتمعــات المحليــة تصنيــع التكنولوجي
نهــا مــن تصنيــع هــذه األشــياء فــي النطــاق المحلــي، ومــن خــالل ذلــك ســوف يصبــح  ُيمكِّ
الــذي أســتخدمه  الجهــاز  ا؛ فهــذا  باإلمــكان تقليــص تكلفــة تصنيعهــا بنســبة كبيــرة جــدًّ
فــي ســاَقيَّ يســاوي عشــرات اآلالف مــن الــدوالرات، ومــع ذلــك إذا تمكنــَت مــن تصنيــع 
ــا مــع وجــود وتوافــر هــذه المكونــات، فســوف تكــون التكلفــة  مكوناتــه األساســية محليًّ

أقــل بالقطــع.

روبــن هانســون: هنــاك مقولــة شــهيرة وشــائعة بــأن مــن الممكــن أن تصنــع 
أشــياء مفيــدة للنــاس بأســعار معقولــة وبســيطة، وهــذا ال يعنــي بالضــرورة 
تغييــر المفاهيــم واألفــكار المتعلقــة باالبتــكارات واالختراعــات؛ فكثيــر مــن 
إلــى  تــدور حــول هــذا المفهــوم، كمــا أن كثيــًرا منهــا يهــدف  االبتــكارات 
االســتخدام لــدى أكبــر عــدد مــن األشــخاص وجْعلهــا متاحــة لهــم بتكلفــة 

أقــل، وتحقيــق الفائــدة العامــة مــن ورائهــا. 

مسألة االبتكار نسبية 

تكــون  تــكاد  الوَفَيــات  أن معــدالت  نجــد  مثــاًل،  المتحــدة،  الواليــات  فــي 
واحــدة فــي المستشــفيات الكبيــرة والصغيــرة أيًضــا علــى حــدٍّ ســواء؛ وذلــك 
ــا فــي إجــراء العمليــات الجراحيــة، علــى الرغــم مــن  بســبب أخطــاء تقــع أحياًن
ــات  ــرة التــي لديهــا إمكان ــى فــي المستشــفيات الكبي أن تكلفــة العــالج أعل

ر الجهد العلمي والبحثي بعض المؤسسات ال ُتقدِّ

ر الجهــد العلمــي والبحثــي لــدى العلمــاء والباحثيــن،  هنــاك بعــض المؤسســات ال ُتقــدِّ
فــي حيــن أنــه يوجــد فــي المقابــل هيئــات ومؤسســات أخــرى توفــر لهــم جميــع الســبل 
م لهــم الحوافــز الماديــة التــي تشــجعهم علــى مواصلــة البحــث فــي  لالبتــكار، وُتقــدِّ
هــذا المجــال؛ ولهــذا، فمــن المهــم العثــور علــى هيئــات ومؤسســات بحثيــة تكافــئ 
النــاس علــى إنجازاتهــم، وال تضيــق عليهــم أو تعاقبهــم؛ ألن مــن شــأن ذلــك عرقلــة 

االبتــكار.

الحصــول علــى ســاقين  آخــر  الممكــن ألي شــخص  لكــن هيــو هيــر، هــل مــن  فالنتينــا: 
لــدى  ومقبولــة  متاحــة  االبتــكارات  أو  االختراعــات  نجعــل  وكيــف  كهاتيــن؟  عضويتيــن 

الجميــع؟ 

تبــدو نســبية، ونفــس الشــيء يمكــن قولــه  أفضــل، وهنــا المســألة قــد 
بالنســبة إلــى عمليــة التمويــل لالبتــكارات، فمــا   الحــل؟ الحــل ربمــا يكمــن 
فــي طــرق جديــدة إلجــراء الجراحــات، ولكنــه ليــس بالحــل المضمــون. وهــو 
مــا ينســحب أيًضــا علــى االبتــكارات بصفــة عامــة؛ فاالبتــكارات تهــدف إلــى 

تحويــل أفــكار جديــدة إلــى منتجــات وأدوات جديــدة لالســتخدام العــام.

ــي أســئلة جمهــور المســتمعين، أريــد أن  فالنتينــا: قبــل أن نبــدأ فــي تلقِّ
أســأل بيــت موريــس: إذا مــا كان لدينــا التمويــل الكافــي، فهــل تعتقــد برأيــك 
أن منطقتنــا العربيــة ســوف تكــون قــادرة علــى الُمضــي ُقُدًمــا إلــى األمــام 

فــي طريــق االبتــكار والبحــث والتنميــة؟

هــذه نقطــة بالغــة األهميــة وجديــرة بالحديــث عنهــا فــي الواقــع،  بيــت موريــس: 
خاصــًة أن التمويــل ُيَعــد مــن المشــكالت الرئيســة فــي عمليــة التنميــة، وهــذه المشــكلة 
الــذي  النجــم كيفيــن كوســتنر،  رائًعــا فيلــم شــاهدته مــن بطولــة  ــدها تجســيًدا  جسَّ
ــا يســتفيد منــه الشــباب فــي ممارســة لعبــة  كان كل حلمــه هــو أن يبنــي اســتاًدا رياضيًّ
البيســبول المفضلــة، ولكنــه صــادف كثيــًرا مــن العقبــات لتحقيــق حلمــه. وهــذا يمكــن 
دت األســاس أو القاعــدة العلميــة،  قولــه بالنســبة إلــى عالــم االبتــكار؛ فإنــك إذا شــيَّ
فســوف يأتــي إليــك العلمــاء والباحثــون مــن كل مــكان، وأنــت تحتــاج مــن أجــل ذلــك 
جميــع المرافــق والتســهيالت الالزمــة؛ فعنصــر التمويــل يعتبــر العنصــر األساســي الــذي 
يربــط العناصــر األخــرى مًعــا، وأيًضــا يجمــع بيــن األشــخاص المعنييــن. وعلــى ذلــك، يمكــن 
ــك؛  ــر ذل ــا، وغي ــكار، ونقــل التكنولوجي ــدة، واالبت ــة الجي ــأن القاعــدة التكنولوجي القــول ب

ــا. ــر مــن المتطلبــات الضروريــة هن تعتب

يجب إضفاء الصبغة التجارية 
والتسويقية على التكنولوجيا

هنــاك حاجــة إلــى أشــخاص لديهــم الحافــز القــوي والرغبــة فــي االبتــكار 
ومدربيــن علــى أعلــى المســتويات للقيــام بذلــك، وأيًضــا يمكنهــم الحصــول 
فــي المقابــل علــى المكافــأة تقديــًرا لجهودهــم؛ وذلــك بالفعــل كل مــا 
نحتاجــه، إضافــة طبًعــا إلــى اإلمكانــات األخــرى مــن إضفــاء الصبغــة التجاريــة 
والتجهيــزات  المنشــآت  لبنــاء  وأمــوال  التكنولوجيــا،  علــى  والتســويقية 

والقــدرات العلميــة المرتبطــة بذلــك كلــه.
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ــي  ــركة، الت ــل أي ش ــن داخ ــح أو القواني ــد واللوائ ــا   القواع م
ــكار؟ ــي االبت ــة ف ــة والرغب ــط العزيم ــى تثبي ــؤدي إل ــن أن ت يمك

هيو هير
 أنــا أعمــل مســؤواًل عــن المجموعــة البحثيــة لألحيــاء الميكاترونيــة لــدى شــركة »إم آي تــي« 
ــا، وهنــاك سياســة صارمــة داخــل هــذه  فــي مختبــرات معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجي
الشــركة، وهــي تقضــي بأنــه يجــب علــى كل مهنــدس أو عالــم فيزيائــي مثلــي أن يختــرع 
أو يبتكــر شــيًئا مــا ضمــن جــدول زمنــي محــدد، وإال فإنــه قــد يتعــرض للفصــل مــن العمــل.

 ومــع ذلــك، فــإن ُمنــاخ العمــل بالشــركة يشــجع علــى االبتــكار وعمــل أشــياء جديــدة؛ لــذا، أود 
أن أقــول إن هنــاك توقعــات وآمــااًل داخــل كل شــركة بــأن يحقــق العاملــون لديهــا أهداًفــا 

محــددة لهــم فــي فتــرات زمنيــة معينــة.
ل للمختبــرات فــي شــركتنا ال يمكنــه   ولكــن، أود أيًضــا اإلشــارة إلــى أنــه حتــى الشــخص الممــوِّ
أن ُيملــي علــى الباحثيــن أو العلمــاء مــا يجــب أن يفعلــوه، أو أن يحــدد لهــم المســألة التــي 
يجــب أن يتعاملــوا معهــا مــن قبيــل افعــل هــذا وال تفعــل ذلــك، أو أن الحــل ال بــد أن يكــون 
هكــذا؛ فاألمــوال تأتــي إلــى المختبــرات التــي نعمــل بهــا دون أي قواعــد أو شــروط عمــا 
يجــب أن نفعلــه أو مــا هــو الشــيء المهــم الــذي يجــب أن نعمــل عليــه؛ لهــذا، فــي مختبــرات 
الشــركة، يتــم تخصيــص جــزء أو حصــة مــن هــذه األمــوال لــكل باحــث لكــي يســتخدمها فــي 
ابتكاراتــه وأبحاثــه، ومــن أجــل مواصلــة تجاربــه علــى استكشــاف األشــياء التــي يحبونهــا 
ل. وهــي  الممــوِّ أنهــا مهمــة مــن وجهــة نظرهــم وليــس مــن وجهــة نظــر  يــَرْون  والتــي 
مســألة قــد تتضمــن عنصــر المخاطــرة، ولكنهــا منظمــة بشــكل دقيــق. وال مجــال لدينــا 
ــم األنظمــة والقوانيــن أو اللوائــح فــي عملنــا داخــل الشــركة؛ وهــو مــا  علــى اإلطــالق لتحكُّ
ســمح فعــاًل لمختبــرات الشــركة باالبتــكار وعمــل اختراعــات وتقديــم أشــياء جديــدة دون أي 
عقبــات، وهــذا مــا يجعــل مختبراتنــا تعمــل بنجــاح، وهــذا مثــال علــى موضــوع التمويــل الــذي 

نتحــدث عنــه.

روبن هانسون
ُتَعــد مــن  أو االبتــكار  ُتعرقــل عمليــة االختــراع  التــي  القواعــد  إلــى أن  أود اإلشــارة هنــا 
عــدم  المموليــن  علــى  يجــب   ، َثــمَّ ومــن  عليهــا؛  التغلــب  يجــب  التــي  الكبــرى  العقبــات 
ــل فــي أعمــال المخترعيــن أو المبتكريــن، أو فــرض شــروط معينــة عليهــم فــي أداء  التدخُّ
ــق فــي جميــع الشــركات والمؤسســات  أعمالهــم، وال بــد أن تكــون هــذه سياســة عامــة ُتطبَّ
العلميــة والبحثيــة ذات العالقــة بموضــوع االبتــكار. وأحياًنــا مــا نجــد أن كثيــًرا مــن االهتمــام 
ــداًل  ــة يتركــز علــى المموليــن مــن األشــخاص المشــهورين المرتبطيــن بالموضــوع ب والعناي
مــن االهتمــام بالمخترعيــن والمبتكريــن أنفســهم باعتبارهــم هــم الذيــن أنتجــوا األشــياء 

المبتَكــرة فــي النهايــة.

األميرة غيداء
مــا أود أن أضيفــه فــي الحديــث عــن هــذه المســألة هــو أن المقارنــة تبــدو هنــا غيــر عادلــة؛ إذ 
ال يمكــن مقارنــة العاَلــم العربــي مــع الغــرب شــكاًل ومضموًنــا عنــد مناقشــة موضــوع القيــود 
والعقبــات التــي ُتعرقــل عمليــة االبتــكار، أو فيمــا يتعلــق أساًســا بموضــوع البحــث العلمــي؛ 
ــا أن  ــد لن ــه ال ب ــا، فإن ــى النحــو األكاديمــي الســليم أحياًن ــل هــذه األبحــاث عل ــا ال ُنجــري مث ألنن
نبــدأ مــن األساســيات، وأن نولــي اهتماًمــا أكبــر بالبحــث العلمــي ونشــر األبحــاث والتمويــل، 
ــرى فــي الخــارج، وربمــا  كمــا يجــب البــدء فــي إقامــة شــراكات للتعــاون مــع المؤسســات الكب
يســتغرق األمــر عشــر ســنوات، مثــاًل، للوصــول إلــى تحقيــق هــذا الهــدف، ولكــن ال ضيــر فــي 
ذلــك؛ فالواليــات المتحــدة وبريطانيــا قــد احتاجتــا إلــى مئــات الســنين مــن أجــل الوصــول إلــى 
مــا وصلتــا إليــه فــي مجــال االبتــكار واالختــراع والتقــدم فــي البحــث العلمــي. وكمــا ذكــرت فــي 
ــة إلــى إنشــاء اتحــاد عربــي معنــي بالبحــث العلمــي، والمهــم  حديثــي مــن قبــل، هنــاك حاجــة ماسَّ
أن نبــدأ وأن نخطــو الخطــوة األولــى فــي هــذا االتجــاه. ومــرًة أخــرى، مــن الصعــب مقارنتنــا مــع 

الغــرب؛ ألن شــعوبنا العربيــة تختلــف ببســاطة عــن شــعوب الغــرب.

بيت موريس
ليــس هنــاك نمــوذج بعينــه محــدد القتصــاد معيــن لكــي يتمكــن مــن تطويــر قدراتــه فــي 
مجــال البحــث العلمــي، أو تطويــر قدراتــه وإمكاناتــه بالنســبة لنظــام االقتصــاد البيئــي؛ ألن 
هنــاك كثيــًرا مــن الطــرق المختلفــة لذلــك، والتــي مــن أهمهــا االعتمــاد علــى مكامــن القــوة 
لديــك، وأيًضــا التعــاون مــع الغــرب لتطويــر وتحســين قدراتــك فــي البحــث العلمــي، وأيًضــا 

إمكانيــة الوصــول إلــى أســواق المــال العالميــة.

107

106

مداخالت
الجمهور



108

اليوم الثاني
مؤتمر صحفي لإلعالن

عن نتائج مؤشر المعرفة العربي

         برنامج المؤتمر الصحفي:

كلمة سعادة جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة  «

محمد بن راشد آل مكتوم.

كلمة الدكتورة سيما بحوث األمين العام المساعد لألمم  «

المتحدة والمدير اإلقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي.
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مؤشر المعرفة العربي خارطة طريق للشعوب العربية

ـــــ وفــي كلمتــه أوضــح ســعادة جمــال بــن حويــرب أن مؤسســة محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم منــذ نشــأتها عملــت علــى رصــد واقــع المعرفــة فــي الــدول العربيــة، واســتمراًرا 
فــي بــذل الجهــد ومتابعــة عمليــات البحــث واالســتقصاء والدراســة والتحليل واالســتبيان 
للتعــرف علــى مواطــن القــوة والضعــف ورصــد التحديــات، أطلقــت المؤسســة، بالتعــاون 
مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، مؤشــر المعرفــة العربــي، خــال الــدورة األولــى 
لقمــة المعرفــة العــام الماضــي. واليــوم ســوف نســتعرض نتائــج جهــد دؤوب، اســتمر 
علــى مــدار عــام كامــل، مــن خــال بحــوث منهجيــة، وسلســلة مــن ورش العمــل فــي عــدد 
مــن الــدول العربيــة والعالميــة، مثــل المملكــة العربيــة الســعودية والمغــرب وأمريــكا 

وبريطانيــا وفرنســا.

نخبة من المتخصصين وضعوا آلية
 لمراعاة خصوصيات الدول

ــم نخبــة مــن أبــرز المتخصصيــن فــي  ولقــد شــارك فــي إعــداد هــذا المنتــج المعرفــي القيِّ
العالــم العربــي؛ وذلــك لضمــان ســير المؤشــر وفــق آليــة مدروســة، واشــتملت محــاوره 

دة لدرجــة المعرفــة فــي كل دولــة. علــى 6 مــن المعاييــر المحــدِّ
وشــملت هــذه القطاعــات التعليــم مــا قبــل الجامعــي والجامعــي والمهنــي والبحــث 

والتطويــر واالبتــكار وتكنولوجيــا المعلومــات والمجــال االقتصــادي.
وقبــل الكشــف عــن نتائــج المؤشــر ينبغــي اإلشــارة إلــى نقطتيــن مهمتيــن، األولــى أن 
المؤشــر يضــع بعيــن االعتبــار الخصوصيــات الوطنيــة والتاريخيــة والثقافيــة لــكل دولــة 
عربيــة؛ إذ يتميــز بالمرونــة بحيــث يمكــن اســتخدامه فــي أي دولــة تمتلــك مقومــات 

تنمويــة.
ــف أو يعطــي مراكــز، بــل هــو أداة  والنقطــة الثانيــة أن هــذا المنتــج المعرفــي ال يصنِّ
علميــة لتوضيــح درجــة المعرفــة فــي عالمنــا العربــي، وتكويــن خارطــة طريــق لوضــع 

العربــي. الوطــن  فــي  والمجتمعيــة  االقتصاديــة  النهضــة  اســتراتيجيات 
م بيانــات علميــة مســتقاة مــن آليــة بحــث منهجــي وبطريقــة  إن وجــود المؤشــر ُيقــدِّ
علميــة ســتعمل علــى خلــق بيئــة تنافســية، تحفــز الحكومــات والجهــات المختصــة لوضــع 
ل مــن مجتمعــات  مزيــد مــن برامــج نشــر المعرفــة وصــواًل للهــدف المأمــول، وهــو التحــوُّ

رة للمعرفــة. مســتهِلكة للمعرفــة إلــى مجتمعــات منِتجــة ومصــدِّ
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مؤشر المعرفة العربي

هــو مؤشــر يرصــد واقــع المعرفــة فــي الوطــن العربــي بشــكل ســنوي، مــع األخــذ بعيــن 
االعتبــار الوضــع الخــاص بالمنطقــة العربيــة. ويتضمــن المؤشــر عــدًدا مــن المؤشــرات 
الفرعيــة فــي المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والمعرفيــة الدالــة علــى التقــدم، 

لخلــق مجتمعــات وأنظمــة اقتصاديــة قائمــة علــى المعرفــة.

وتأخذ هذه المؤشرات بعين االعتبار العوامل اآلتية:

عدد الكليات والجامعات ومراكز البحث العلمي ومدى فاعليتها. «
الميزانيات التي تخصصها الحكومات لتطوير البحث العلمي. «
ا. « ل سنويًّ عدد براءات االختراع التي ُتسجَّ
مشاركة القطاع الخاص في دعم مراكز البحث العلمي وتمويلها. «
تطور البنية التحتية لاتصاالت كأداة أساسية في نشر المعرفة. «
ا. « عدد الكتب والترجمات التي ُتنشر سنويًّ
الجهود المبذولة في التوثيق الورقي أو اإللكتروني. «
الجهود المبذولة في تطوير المحتوى باللغة األم. «

كمــا يعــدُّ المؤشــر أداة عمليــة إلتاحــة المعرفــة فــي العالــم العربــي، ويقــدم معلومــات 
ــاع القــرار والخبــراء والباحثيــن فــي المجتمعــات العربيــة. دقيقــة وواقعيــة لُصنَّ

مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم تعمــل مــن خــال 
منظومــة متكاملــة لرصــد واقــع المعرفــة في الــدول العربية 
ونســتخرج  نكتشــف  أن  اســتطعنا  لمــا  المعرفــة  ولــوال 

النفــط، ولذلــك فإننــا نعتبــر أن بتــرول المعرفــة ســيكون 
مــن خــال هــذا المؤشــر الــذي سيســاعد الحــكام علــى 
وضــع خططهــم التنمويــة بنجــاح والتــي تعتمــد علــى 

ــة. ــة صحيح ــات ورؤي معلوم

البحث 
والتطوير

البيئة السياسية  االبتكار
واالجتماعية والمؤسساتية
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نُة لتركيبة مؤّشِر المعرفِة العربّي العناصُر الُمكوِّ

مؤّشر المعرفة العربيالركائُز الرئيسة لمؤّشر البحث والتطوير واالبتكار

التعليم التقني والتدريب المهنياالقتصادالبحث والتطوير واالبتكار

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالتعليم العاليالتعليم ما قبل الجامعي
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 إن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بالتعــاون مــع مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
أطلقــا أحــدث نتائــج الشــراكة الخاقــة الخاصــة بمشــروع المعرفــة العربــي؛ حيــث أطلقــا 

مؤشــر المعرفــة العربــي وبوابــة المعرفــة للجميــع المصاحبــة لــه علــى اإلنترنــت.

المعرفة والتنمية متالزمتان النطالق األمم

وإن المؤشــر والبوابــة اإللكترونيــة يأتيــان كامتــداد طبيعــي الهتمــام مشــروع المعرفــة 
ــن المعرفــة  ــة بي ــذ تأسيســه عــام 2007، بتكريــس العاقــة الازمــة والضروري ــي، من العرب
تباًعــا  التــي صــدرت  الثاثــة،  بأجزائهــا  العربيــة  المعرفــة  والتنميــة مــن خــال سلســلة 

وركــزت علــى المعرفــة والشــباب والتعليــم النوعــي فــي المنطقــة العربيــة.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
ا ا ودولّيً تحمل راية الريادة عربّيً

الســادة الحضــور، يهمنــي أن ُأَحيــي مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
علــى النجــاح الباهــر لقمــة المعرفــة، التــي صــارت، علــى حداثــة عهدهــا، 
تشــكل َمعلًمــا فــي مســيرة التنميــة والمعرفــة فــي العالــم كلــه؛ مــا ُيعــزز 
ــادة المؤسســة فــي مجــال الفكــر والثقافــة علــى الصعيديــن العربــي  ري
والدولــي، وإن المؤشــر ُيعتبــر أداة معرفيــة لتقييــم التقــدم فــي مجــال 
المعرفــة واالقتصــاد، كمدخــل لتحقيــق التنميــة البشــرية المســتدامة 

فــي المنطقــة العربيــة.

بوابة المعرفة للجميع منصة إلكترونية 
الستقطاب الباحثين واألكاديميين

وتشــكل بوابــة »المعرفــة للجميــع« منصــة إلكترونيــة، للتواصــل األوســع مــع جميــع 
ومخططــي  القــرار  وُصنــاع  واألكاديمييــن  الباحثيــن  مــن  الجهــود  بهــذه  المعنييــن 
السياســات والمجتمــع المدنــي والطــاب، ويمثــل مؤشــر المعرفــة العربــي إضافــة 
نوعيــة جديــدة، ومــا كان ليحقــق إنجازاتــه لــوال هــذه الشــراكة المثمــرة مــع المؤسســة 
والقيــادة الفــذة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه اللــه، خاصــًة فــي هــذا الوقــت الــذي 
نتــج  تمــر فيــه المنطقــة العربيــة بأصعــب أزماتهــا وأكثرهــا عنًفــا وتطرًفــا، والــذي 
لعــدم وجــود تعليــم ومعرفــة نوعيــة؛ ولذلــك يظــل القضــاء علــى الفقــر والبطالــة 
مداخــل أساســية للتنميــة المســتدامة علــى المســتويات كافــة االجتماعيــة والبيئيــة 

والحضاريــة.

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدأ أجندة التنمية المستدامة 2030

ونحــن نتطلــع فــي المكتــب اإلقليمــي ببرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي إلــى مواصلــة 
الشــراكة الرائــدة علــى كل مــا ُيثــري القاعــدة المعرفيــة والثقافيــة وتعزيــز آفــاق المعرفــة 
اإلنســانية المســتدامة، ونحــن بالفعــل بدأنــا تنفيــذ أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030، التــي 
نأمــل مــن خــال هــذه الشــراكة المســاهمة فــي تنفيذهــا بالمنطقــة العربيــة علــى أحســن 

وجــه كمــا عهدنــا.
وال يســعني ســوى توجيــه الشــكر لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
علــى جهــوده الكبيــرة فــي دعــم التنميــة والمعرفــة فــي المنطقــة العربيــة والعالــم أجمــع، 

وتطيــب لــي اإلشــادة بتواُصــل مبادراتــه الملِهمــة لنــا جميًعــا.

ــد آل  ــن راش ــد ب ــة محم ــع مؤسس ــراكة م ــال الش ــن خ ــل م نأم
ــتدامة  ــة المس ــدة التنمي ــذ أجن ــي تنفي ــاهمة ف ــوم المس مكت
إلــى  ونتطلــع  وجــه،  أحســن  علــى  العربيــة  بالمنطقــة   2030
مواصلــة الشــراكة الرائدة بشــأن كل مــا يثري القاعــدة المعرفية 

ــتدامة. ــانية المس ــة اإلنس ــاق المعرف ــز آف ــة وتعزي والثقافي
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س: هل سُيتاح للموهوبين واألدباء نشر
 إبداعاتهم على موقع بوابة المعرفة؟

ج: أوضــح ســعادة جمــال بــن حويــرب أن كل مــن لــه مســاهمته اإلبداعيــة فــي مجالــه 
يســتطيع نشــر مــا يريــد علــى موقــع بوابــة المعرفــة، بعــد االطــاع عليــه مــن خــال لجــان 
التنميــة  فــي  الجــاد  وإســهامه  معاييــره  دقــة  مــن  وتتأكــد  محتــواه  ُتراجــع  متخصصــة 

المعرفيــة.
وأكــدت مــن جهتهــا الدكتــورة ســيما بحــوث أن هــذه فرصــة حقيقيــة للمثقفيــن فــي كل 
المجــاالت المختلفــة لوضــع إنتاجهــم المعرفــي وبنــاء قاعــدة معرفيــة للجميــع، الفتــة أن 

هنــاك تحديًثــا للمحتــوى علــى البوابــة المعرفيــة بشــكل دائــم.
إن التحــدي الكبيــر يتمثــل فــي جمــع المعلومــات، ونريــد أن يكــون لدينــا فــي منطقتنــا 

العربيــة مرجعيــة خاصــة بهــا تضــع قاعــدة معرفيــة راســخة.

س: ماذا عن الدول التي توجد
بها قالقل وتحديات أمنية؟

وأن  والمســتمر،  الدائــم  للتحديــث  آليــة  لديــه  المعرفــة  مؤشــر  أن  بحــوث  تجيــب  ج: 
ــة،  ــي بهــا بعــض األزمــات والقاقــل األمني ــدول الت ــي مــن خــال ال ــي تأت المعلومــات الت
نراعــي فيهــا اعتبــارات معينــة لوضــع البلــد، وأن هــذا يتــم مــن خــال مكاتبنــا التــي تجمــع 
يتــم  مــا  وغالًبــا  الــدول،  بهــذه  الحقيقــي  الواقــع  حســب  وتكــون  هنــاك،  المعلومــات 
تجميعهــا علــى نحــو يومــي ومســتمر لنســتطيع تقييــم التحديــات، وهــذه الــدول موضــع 
فــي  لمســاعدتها  التنمويــة  المؤشــرات  تجمــع  التــي  الدوليــة،  المؤسســات  اهتمــام 

المجــاالت اإلنســانية وإعــادة البنــاء فيهــا.

س: هل المؤشر خاص فقط بالدول العربية؟

المؤشــر  المقبــل ســيكون  العــام  ابتــداًء مــن  أنــه  بــن حويــرب  ج: يجيــب ســعادة جمــال 
المعرفــي متاًحــا للــدول اإلســامية، خاصــًة أن مؤشــر المعرفــة يمكنــه رصــد َمواطــن القــوة 
ــق فيهــا، وقــد قصدنــا تشــجيع الــدول علــى الُمضــي علــى طريــق  والضعــف للبلــدان المطبَّ

المعرفــة واالبتــكار.

ــى  ــم عل ــات إلطالعه ــع الحكوم ــل م ــم التواص ــل يت س: ه
تفاصيــل المؤشــرات المعرفيــة فــي بلدانهــم؟

ج: تجيــب بحــوث أنــه بالفعــل يتــم التواصــل مــع الحكومــات والمســؤولين والمنظمــات 
المعرفيــة فــي كل مجتمــع،  الجامعــات والمكونــات  عــن  المعنيــة والمجتمعيــة فضــًا 
إلطاعهــم علــى النتائــج الخاصــة ببلدانهــم لوضــع خططهــم، وبمــا يجــب تنفيــذه، وأن 

الجميــع ُيعتبــرون جــزًءا ال يتجــزأ مــن تطويــر المؤشــر.

ــال  ــي، ومث ــة العرب ــع المعرف ــي واق ــادرات ف ــر المب ــا تأثي س: م
ــراءة؟ ــام الق ــك ع ذل

ج: يقــول جمــال بــن حويــرب إنــه َيعتبــر تخصيــص عــام للقــراءة مــن األشــياء اإليجابيــة التــي 
ســتزيد مــن مؤشــر المعرفــة فــي اإلمــارات، ومبــادرات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 
زايــد آل نهيــان وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، مبــادرات ُتشــجع علــى 
المعرفــة، وفــي الســنوات المقبلــة ســترتفع المؤشــرات والنتائــج أكثــر مــن خــال فعاليــات 
القــراءة واالبتــكار، كمــا أن حصــد النتائــج يحتــاج وقًتــا، وأتمنــى أن تحــذو الــدول العربيــة حــذو 

اإلمــارات فــي إدراج المعرفــة ضمــن خططهــا التنمويــة.
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اليوم الثاني
الجلسة األولى

 »مؤشر المعرفة العربي:
المنهجية والمكونات«

         محاور الجلسة:

مقدمة تعريفية عن مؤشر المعرفة العربي «

الغرض من مؤشر المعرفة العربي  «

دور المؤشرات العالمية في رصد الواقع المعرفي العربي «

منهجية ومكونات مؤشر المعرفة العربي «

المراحل المستقبلية للمؤشر «
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المستشار   - حويرب  بن  جمال  سعادة 
تعيينه  تمَّ  دبــي،  حكومة  الثقافي في 
لمؤسسة  المنتدب  العضو  بمنصب 
بموجب  مكتوم  آل  راشـــد  بــن  محمد 
الشيخ  السمو  صاحب  أصــدره  مرسوم 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

»رعاه الله« في مايو 2013.
خ وأديب إماراتي متخصص  هو أيًضا مؤرِّ
ــاحـــب تــجــربــة مــهــمــة فـــي تــوثــيــق  وصـ
الحركة الثقافية واإلبداعية إلمارة دبي 

وباقي إمارات الدولة والخليج العربي.

الدكتور ماجد عثمان هو رئيس المركز المصري 

لبحوث الرأي العام »بصيرة«.

لإلحصاء  أستاًذا  عثمان  ماجد  الدكتور  ويعمل 

بجامعة  السياسية  والعلوم  االقتصاد  بكلية 

االتصاالت  وزيــر  منصب  شغل  وقــد  القاهرة، 

وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات فــي الــفــتــرة من 

رئاسة  تــولــى  كما   ،2011 يوليو  ــى  إل فــبــرايــر 

القرار بمجلس  اتخاذ  المعلومات ودعم  مركز 

يناير  إلى   2005 يناير  من  الفترة  في  الــوزراء 

إدارة  عثمان  مــاجــد  الــدكــتــور  يتولى   ،2011

والتنمية  السكان  وسياسات  قضايا  مشروع 

2003 وحتى اآلن، ويشرف على  من نوفمبر 

إصدار التقرير الرسمي حول حالة السكان في 

مصر.

ــورة نــجــوى غــريــس هــي أســتــاذة  ــدكــت ال
ــالـــي لــلــتــربــيــة  ــالــمــعــهــد الـــعـ ــة ب جــامــعــي
ــتــكــويــن الــمــســتــمــر بــتــونــس وخــبــيــرة  وال
التعليم بمؤشر المعرفة العربي ورئيسة 
بالمعهد  الــتــربــيــة ســابــًقــا  عــلــوم  قــســم 

العالي للتربية والتكوين المستمر.
الدكتورة نجوى باحثة متعاونة مع المركز 
والبحوث  البيداغوجي  للتجديد  الوطني 
ــتــونــس، وعــضــو فـــي جمعية  ب ــتــربــويــة  ال
وعضو   – تونس  في  األكاديمية  التعليم 
في بمختبر بحوث “التربية والتعليم وعلم 
النفس” بالمعهد العالي للتربية والتكوين 
»تطوير  جمعية  فــي  وعــضــو  المستمر، 

التربية المدرسية«.
كما شاركت د. نجوى في عدة ملتقيات 
بالقضايا  اهتمام  ذات  ودولية  إقليمية 
التربوية، إلى جانب تعاونها مع عدد كبير 
من المنظمات اإلقليمية والدولية، من 
لبرنامج  العربي  المعرفة  مؤتمر  بينها 
اإلنــمــائــي ومؤسسة  الــمــتــحــدة  األمـــم 

محمد بن راشد آل مكتوم.

د. نجوى غريس

ــور طـــــارق جــــال شـــوقـــي هو  ــتـ ــدكـ الـ
للرئاسة  التخصصية  المجالس  رئيس 
التخصصي  المجلس  ورئيس  المصرية، 
عميد  وهو  العلمي،  والبحث  للتعليم 
الميكانيكية  والهندسة  العلوم  كلية 
بــالــجــامــعــة األمــريــكــيــة بــالــقــاهــرة منذ 

2012 وحتى اآلن.
ــر مكتب  ــديـ ــور طـــــارق مـ ــتـ ــدكـ الـ كــــان 
ــعــلــوم  ــل الـــيـــونـــيـــســـكـــو اإلقـــلـــيـــمـــي ل
في  العربية  الــدول  في  والتكنولوجيا 

الفترة من 2008 إلى 2012.
األمريكية  الرئاسية  الــجــائــزة  على  حــاز 
وقــام   ،1989 ــام  عـ الــبــحــثــي  لــلــتــفــوق 
حــول  الــمــشــروعــات  مــن  كــثــيــٍر  بتنفيذ 
تكنولوجيا  تطبيقات  مجال  العالم في 
التعليم  في  والمعلومات  االتصاالت 

والعلوم والثقافة.

الدكتور إيريك فواش هو مدير جامعة 
ــاذ  ــتـ الـــســـوربـــون فـــي أبـــوظـــبـــي وأسـ
الجغرافيا  الطبيعية في جامعة باريس 

سوربون.
وإضافة إلى ذلك هو حالًيا نائب رئيس 
ــة لــعــلــوم الــجــغــرافــيــا   ــي ــدول ــطــة ال ــراب ال
في  مــهــم  عــضــو  ــا  ــًضـ أيـ ــو  وهــ  )IAG(

المعهد الجامعي بفرنسا.
قــام الــدكــتــور فـــواش بــأبــحــاث عديدة 
منطقة  فــي  الجغرافية  القضايا  فــي 
البحر األبيض المتوسط والبحر األسود، 
والـــشـــرق األدنــــى واألوســــــط، وآســيــا 

الوسطى.
إيــريــك فــواش كتابين، وحــاز  وقــد نشر 
ــي عــامــي  ــ ــز عــــديــــدة. وفـ ــ ــوائ عـــلـــى جــ
من  جائزة  على  حصل  و2007،   2000
في  الفرنسية«  الجغرافية  »الجمعية 

باريس عن مؤلفاته.

المتحدثون: 

مدير الجلسة:

سعادة جمال بن حويرب
 العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

الدكتور طارق شوقي
 رئيس المجالس التخصصية للرئاسة المصرية، عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة 

األمريكية بالقاهرة، ورئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي.

الدكتورة نجوى غريس
 األستاذة بالمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر في تونس.

الدكتور إيريك فواش
 مدير جامعة السوربون أبوظبي.

الدكتور ماجد عثمان
 رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام »بصيرة«

سعادة جمال بن حويرب

د. إيريك فواشد. طارق شوقي



األفــكار إلــى فــرص تســتهدف خدمــة اإلنســانية، مــن خــال االســتفادة مــن األفــكار 
اإليجابيــة االبتكاريــة المتميــزة، وتحويلهــا لواقــع يمكــن االســتفادة منــه، كمــا أكــدت   

أهميــة إعطــاء مســاحة كافيــة للرعايــة واإلبــداع بهــدف التنميــة.
أوضحــت الجلســات أهميــة القــراءة واالطــاع لتعزيــز المعرفــة، وأن الدعــوة التــي 

قادتهــا اإلمــارات بإعــان عــام 2016 عاًمــا للقــراءة ُتعتبــر أحــد اإلنجــازات التــي 
غــٍد  والمعرفــة الستشــراف  العلــم  ِقيــم  ترســيخ  نحــو  القيــادة  ــه  توجُّ تؤكــد 

مشــرق.
ويحتــل مفهــوم القيــاس أهميــة كبيــرة فــي تعزيــز وتطويــر المعرفــة؛ لمــا لــه 

هــة لجميــع المشــاريع التنمويــة بــأي دولــة عربيــة، خاصــًة  مــن ُبوصلــة موجِّ
أن مؤشــر المعرفــة العربــي باســتخدامه هــذا المنهــج يعكــس الواقــع 

الراهــن بعالمنــا؛ بحيــث يمكــن أن تكــون هنــاك صــورة واضحــة ألهــم 
ــات بهــدف التغلــب عليهــا. التحدي

تحويل الواقع المعرفي من 
استهالكي إلبداعي

عربيــة  مرجعيــة  ُيعتبــر  العربــي  المعرفــة  إن ظهــور مؤشــر 
خالصــة يمكنهــا تحويــل واقعنــا المســتهِلك للمعرفــة إلــى 

الكبيــر  الشــكر  توجيــه  يجــب  فإنــه  ولذلــك  لهــا؛  مبــدع 
ــى  ــوم لقيامهــا عل ــن راشــد آل مكت لمؤسســة محمــد ب

هــذا العمــل الضخــم الــذي ســيكون مــن شــأنه نقــل 
عالمنــا وُدولنــا العربيــة إلــى مناطــق تنمويــة جديــدة 

حتــى  خططهــا،  محــور  وتجعلــه  باإلنســان  تهتــم 
يمكننــا التغلــب علــى التحديــات المســتقبلية التــي 

تواجهنــا.
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د. ماجد عثمان

ــف وراءه  ــاز يق ــة إنج ــة المعرف قم
ــز ــقون التمي ــادة يعش ق

أكــد الدكتــور ماجــد عثمــان أن مــا شــوهد خــال 
قمــة المعرفــة هــو إنجــاز منقطــع النظيــر؛ حيــث 

فــي  »قمــة  عليهــا  ُيطَلــق  أن  القمــة  تســتحق 
المعرفــة«، بســبب مــا تضمــه مــن تجــاِرب وأفــكار 

كمــا  بهــا،  واالهتمــام  إليهــا  االلتفــات  تســتحق 
يأتــي وجــود القيــادة الرشــيدة واإلرادة السياســية 

ليؤكــد أهميــة العمــل الجماعــي والرؤيــة الثاقبــة 
نحــو الغــد، ومــا تشــكله مــن قــوة دافعــة للتحليــق 

فــي آفــاق أرحــب مــن التقــدم والتطــور.
لقــد أظهــرت الجلســات أهميــة قصــوى لتحويــل 



ويأتــي مؤشــر المعرفــة العربــي مــن خــال مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم والشــراكة 
المتميــزة مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي لتفعيــل مبــادرات أكثــر وبرامــج متميــزة 
خــال الفتــرة المقبلــة، مــن أجــل نشــر وتوطيــن المعرفــة، ثــم تصديرهــا إلــى العالــم الخارجــي، 

لكــي يســتطيعوا معرفــة أوضاعنــا الحقيقيــة.
ــل وجــود حساســيات قــد يوِجدهــا المؤشــر إذا اعتمدنــا  إن الوطــن العربــي أصبــح ال يتحمَّ
رهــا عنــد تطبيــق مؤشــرات التقريــر؛  علــى وجــود ترتيــب يفصــل مواقــع الــدول العربيــة وتطوُّ
رهــا، واتفقنــا  ولذلــك فقــد قررنــا االبتعــاد عــن تقييــم الــدول ووضــع مراتــب لهــا ُتصنــف تطوُّ
لــة مــن تطبيــق التقريــر والمؤشــر، معتبريــن  علــى تســليط الضــوء علــى اإليجابيــات المتحصَّ

أنــه ُيَعــد مــن أصــدق المؤشــرات المعرفيــة، وأنــه مؤشــر عربــي عربــي.

تهتــم مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بالبحــث عــن 
المعِرفــة وتوطينهــا ونقِلهــا إلــى الوطــن العربــي، خاصــة 
ــع  ــل الواق ــٍر لتحلي ــٍد ومؤّش ــود مرَص ــى وج ــاج إل ــا نحت أنن
الموجــود حتــى تكــون هنــاك صــورة حقيقيــة معبــرة عمــا 
ــتقبلية  ــة المس ــا التطويري ــي ُخَطِطن ــه ف ــه ونحتاج نعيش
ــه مــن غــرس المعرفــة اليــوم لنجنــي  كافــة، ونتمكــن خال

ــتقبل.  ــي المس ــازات ف اإلنج
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عملــت مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، منــذ تأسيســها عــام 2007 مــن ِقبــل صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
ــة،  ــة التنمي ــي ودعــم عملي ــم العرب ــز المعرفــة فــي العال ــى تعزي ــه، عل ــي رعــاه الل حاكــم دب
خاصــًة أن مؤشــر المعرفــة العربــي ُيَعــد خارطــة طريــق الســتدامة المعرفــة فــي عالمنــا 

العربــي.

مؤشر المعرفة العربي واَجه تحديات وتغلَّب عليها

إن الشــراكة مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي أخــرج 3 تقاريــر معرفيــة، وُيعتبــر األخيــر 
مــن أهــم التقاريــر التــي تســاعد الباحثيــن والُحــكام بُدولنــا العربيــة، فضــًا عــن المثقفيــن 
مــن معلومــات ومقارنــات  بــه  والطــاب، لاســتفادة ممــا  والمتخصصيــن  والمهتميــن 

تســاعدهم فــي تشــكيل قاعــدة معرفيــة صحيحــة لمشــاكلنا الراهنــة.
المتحــدة  األمــم  برنامــج  مــع  قررنــا  فيمــا  الماضــي،  العــام  األول  التقريــر  أطلقنــا  وقــد 
التحديــات  بعــض  وواجهنــا  العربــي«،  المعرفــة  »مؤشــر  إصــدار  علــى  العمــل  اإلنمائــي 
ــن مــن  ــاج المؤشــر لســنوات عــدة للتمكُّ ــات، خاصــًة فيمــا يتعلــق بالوقــت واحتي والصعوب
إطاقــه، لكــن مــع العمــل الــدؤوب واإلرادة المســتقاة مــن قادتنــا الذيــن يعشــقون النجــاح 
ــا، وإنــي َأعتبــر أن هــذا  نــا مــن إطاقــه فعليًّ ــز وتحويــل الصعــاب إلــى قــوة دفــع، َتمكَّ والتميُّ
ــق؛ ألننــا نعتمــد علــى كل المؤشــرات التــي تأتــي مــن خــارج عالمنــا  المؤشــر حلــم لــي قــد تحقَّ
هاتهــا ومصــادر معلوماتهــا، وإن كانــت  العربــي، والتــي فــي كثيــر مــن األحيــان ال نعــرف توجُّ

ــة. صحيحــة أو حديث

نهتم بالبحث عن المعرفة وتوطينها 

إن مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم تهتــم بالبحــث عــن المعرفــة وتوطينهــا ونقلهــا 
إلــى الوطــن العربــي، خاصــًة أننــا نحتــاج إلــى وجــود مرصــد ومؤشــر لتحليــل الواقــع الموجــود 
دون أن يبالــغ فيــه، حتــى تكــون هنــاك صــورة حقيقيــة معبــرة عمــا نعيشــه ونحتاجــه فــي 
خططنــا التطويريــة المســتقبلية كافــة، ونتمكــن مــن خالــه مــن زراعــة المعرفة اليــوم لجْني 
اإلنجــازات فــي المســتقبل، ولــوال هــذه المعرفــة لمــا اســتطعنا أن نكتشــف ونســتخرج 
النفــط؛ ولذلــك فإننــا نعتبــر أن بتــرول المعرفــة ســيكون مــن خــال هــذا المؤشــر الــذي 

سيســاعد الحــكام فــي وضــع خططهــم التنمويــة بنجــاح، والتــي تعتمــد علــى معلومــات 
ورؤيــة صحيحــة، ومعرفــة الوضــع الحقيقــي المعرفــي لهــم اآلن.

اعتمدنا أفضل المعايير القياسية العالمية

ولقــد اعتمدنــا إلصــدار مؤشــر المعرفــة العربــي أفضــل المعاييــر القياســية العالميــة فــي 
هــذا المجــال، حتــى نتمكــن مــن الوصــول لمؤشــر حقيقــي وصــادق، خاصــًة أن التقاريــر 
المعرفيــة ســيمكنها ســد فجــوات معلوماتيــة كبيــرة لدينــا، يحتاجهــا المتخصصــون بالخــارج 

ــا. ــا العربــي بشــفافية؛ حيــث إنهــم يجهلــون الكثيــر عن لمعرفــة واقعن
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سعادة جمال بن حويرب



ويعتبــر مشــروع »بنــك المعرفــة« فــي مصــر نموذًجــا جيــًدا يعكــس كيفيــة االســتفادة مــن 
وجــود منصــة كبيــرة للمعلومــات؛ إذ ُيعتبــر بوابــة معرفيــة ضخمــة تســاعد المتخصصيــن 
فــي اســتجاء الحقائــق؛ حيــث تــم تجميــع المعلومــات مــن مصادرهــا ووضعهــا فــي منصــة 
ًمــا مــن المعلومــات واألرقــام لاعتمــاد  واحــدة تضــم حتــى 30 مصــدًرا تتيــح محتــًوى قيِّ

عليهــا فــي بنــاء خطــط واضحــة للمشــاريع المســتقبلية بالدولــة.
فــي  االســتثمار  كيفيــة  يتعلــم  مجتمــع  بنــاء  فــي  األولــى  الخطــوة  هــي  هــذه  وُتعتبــر 
ل عليهــا لتحويــل  المعرفــة؛ ألنــه ببســاطٍة أصبــح أحــد أهــم االصطاحــات الحديثــة التــي ُيعــوَّ
ــا، بــل  المعرفــة لمشــروعات مفيــدة، وخاصــًة أن هــذا النــوع مــن االســتثمار لــم يصبــح ترًف
ا لصناعــة الغــد فــي أي دولــة تســعى ألن يكــون لهــا دور متنــاٍم بيــن الــدول  إنــه ضــروري جــدًّ

المتقدمــة والحديثــة.

أهميــة  نشــر  فــي  وأساســي  مهــم  بــَدور  اإلعــام  ينهــض 
ــة أساســية فــي مجتمعاتنــا  المعرفــة وبنائهــا كركيــزة تنموي
ــة  ــام المختلف ــائل اإلع ــام وس ــرورة قي ــن ض ــًلا ع ــة، فض العربي
بدورهــا الحيــوي فــي تثقيــف الشــعوب بمفاهيــم االبتــكار 
ــة المترتبــة  ــد االقتصادي وعاقتهــا بأهميــة االســتثمار والعوائ

عليهــا حــال اســتخدامها بطريقــة جيــدة
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ــن راشــد آل مكتــوم لقيامهــا علــى هــذا  ــزاز لمؤسســة محمــد ب أتوجــه بــكل الشــكر واالعت
العمــل الضخــم، الــذي مــن شــأنه عكــس الواقــع المعرفــي العربــي بشــكل حقيقــي ليتــم 
مــن خالــه البنــاء إليجــاد مســتقبل مشــرق لشــعوبنا العربيــة، خاصــًة أن العالــم العربــي اليــوم 
يواجــه تحديــات كبيــرة وضخمــة، فضــًا عــن التمــزق الحاصــل الــذي ينعكــس علــى األجيــال 
الجديــدة التــي يجــب أن نوفــر لهــا مســتقبلها الائــق، ويأتــي مؤشــر المعرفــة العربــي وقمــة 
المعرفــة إلعطــاء رؤيــة واضحــة ورائعــة تســتهدف العمــل بجــد، وبشــكل صحيــح يعتمــد 

علــى أســس راســخة وحقيقيــة.

دور اإلعالم كبير للتعريف بالمفاهيم المعرفية الحديثة

وتعزيزهــا  المعرفــة  بأهميــة  التعريــف  فــي  ا  وأساســيًّ ــا  مهمًّ دوًرا  لإلعــام  أن  وأرى 
بمجتمعاتنــا العربيــة، وصــواًل إلــى مفاهيــم االبتــكار وعاقتهــا بأهميــة االســتثمار والعوائــد 
االقتصاديــة المترتبــة عليهــا حــال اســتخدامها علــى نحــو جيــد، خاصــًة أن المفاهيــم الســائدة 
فــي  االســتثمار  بعكــس  عليهــا،  الحصــول  ســرعة  واقــع  مــن  الربحيــة  لاعتبــارات  تنظــر 

المعرفــة الــذي يحتــاج إلــى مــدة طويلــة ليؤتــي ثمــاره بدرجــة مقبولــة.

إيجاد خطط عمل على مستوى الحكومات وُصناع القرار 

وإنــه يجــب علــى كل المؤسســات المعنيــة الخــروج بمؤشــر المعرفــة العربــي إلــى آفــاق أكبــر 
لعــوا عليــه ويســتوعبوه بالشــكل األمثــل، حتــى  لضمــان وصولــه لعــدد كبيــر مــن النــاس ليطَّ
يمكــن الخــروج بــدروس مســتفادة، وإيجــاد خطــط عمــل علــى مســتوى الحكومــات وُصنــاع 

القــرار لتطويــر مــا لديهــم مــن قصــور، وهــو مــا أشــار إليــه المؤشــر.
وأودُّ أن أشــير إلــى أن مــن األهميــة أن تكــون هنــاك قــراءة واعيــة لــكل األرقــام التــي 
ــر لقضيــة  ــر التــي تؤطِّ ــات بيــن جميــع المعايي يكشــف عنهــا المؤشــر، مــن أجــل عقــد مقارن
معرفيــة معينــة؛ وذلــك بهــدف اســتجاء الحقائــق بيــن أيــدي القــراء، كمــا أنــه مــن المهــم 
ا أن ُنطــور مــن أدوات المؤشــر بهــدف عمــل قيــاس معرفــي لمهــارات األطفــال فــي  جــدًّ
القــرن الحــادي والعشــرين، للخــروج بنتائــج حديثــة تكشــف لنــا عــن كيفيــة إعدادنــا للخطــط 
التــي ســيعمل عليهــا هــؤالء األطفــال فــي المســتقبل، واالبتعــاد عــن التقليديــة فــي األداء 

واالعتمــاد علــى نتائــج غيــر حديثــة؛ ألن المهــارات تتطــور بشــكل متاحــق لتتناســب مــع 
ر التكنولوجــي. ــا مــن حيــث التطــوُّ ــد الــذي تعيشــه مجتمعاتن الواقــع الجدي

مشاريع رائدة في مصر لتعزيز المعرفة

إن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة مصــر العربيــة محظوظتــان لوجــود قيــادات 
واعيــة ورائعــة بهمــا، تــدرك أهميــة العمــل مــن أجــل استشــراف الغــد؛ وهــذا مــا تقــوم بــه 
مصــر مــن خــال تجِربتهــا الجديــدة بمبــادرة »نحــو مجتمــع مصــري يتعلــم ويفكــر ويبتكــر«، 
وهــو المبــدأ الــذي يعتمــد علــى فكــرة التعليــم المســتمر مــدى الحيــاة، وهــو المنهــج ذاتــه 

الــذي تتبعــه اإلمــارات فــي مشــاريعها التنمويــة.

دور اإلعام ضروري للتعريف 
بالمفاهيم المعرفية الحديثة 

ونشر ثقافة االبتكار واآلثار 
االقتصادية المترتبة عليه

د. طارق شوقي
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بأنــه مــن الضــروري العمــل مســتقبًا وبشــكل دائــم علــى تطويــره وتعزيــز اإلبــداع المهنــي 
فيــه أكثــر وأكثــر، بمــا يســاعدنا علــى الدخــول فــي شــراكات مؤسســية مــع مؤشــرات 
ــا، مــن أجــل تطويــره واالنطــاق بإمكاناتــه إلــى آفــاق أرحــب  ــا وخارجيًّ وِجهــات أخــرى داخليًّ

مــن التنافســية التــي يكــون مــن مردودهــا نتائــج إيجابيــة بعالمنــا العربــي.

5 معادالت معرفية واجهتها فرق العمل

وعنــد االطــاع علــى التحديــات والصعوبــات التــي واجهــت فــرق عمــل مؤشــر المعرفــة، 
البيانــات وتحديــد  أثنــاء جمــع  5 معــادالت صعبــة  راعينــا وجــود  إننــا  القــول  نســتطيع 
الخصوصيــة  مراعــاة  أهميــة  المعــادالت  وضمــت  المؤشــر،  إلصــدار  العمــل  اتجاهــات 
والكونيــة؛ حيــث كان لزاًمــا علينــا مراعــاة وجــود مؤشــرات خاصــة لواقــع عالمنــا العربــي، 
وفــي الوقــت نفســه عــدم االنعــزال عــن العالــم الخارجــي؛ ولذلــك أردنــا مؤشــًرا يكــون 
بوابــة معرفيــة ُتذلــل المســافات التــي تفصلنــا عــن العالــم المتقــدم، ومــن أجــل ذلــك 
ــة أنفســنا بــدول متقدمــة  ــا عنــد مقارن ــا لن ــر خاصــة لتكــون مرجًع ــا فــي عمــل معايي فكرن

ــن نحــن منهــا. لنعــرف أي
ــة والصرامــة فــي آٍن واحــد؛ بحيــث  ــزام بالمرون ــة االلت ــة ألهمي ــة الثاني وتطرقــت المعادل
بعنــوان  الثالثــة  المعادلــة  إلــى  تطرقنــا  فيمــا  للتطبيــق،  قابــل  مؤشــر  إيجــاد  حاولنــا 
»المأمــول والممكــن«، والرابعــة »االختــزال والشــمولية« وأخيــًرا »الراهــن والمســتقبل«؛ 
ولذلــك كان هــذا تحدًيــا كبيــًرا لنــا، خاصــًة فــي ظــل عــدم وفــرة المعلومــات بســهولة، وأن 
ذلــك ســيجعلنا قادريــن علــى وضــع خطــة مســتقبلية لجمــع البيانــات بعيــًدا عــن التعقيــد 

ــا. الحاصــل حاليًّ

اعتمــد مؤشــر المعرفــة العربــي علــى فريــق 
كبيــر مــن المشــاركين فيــه خاصــة الفريــق 
ــي  ــات، وه ــات والبيان ــع المعلوم ــي لجم الفن
مــن   المراحل الصعبة التي واجهتنا، بســبب 
نــدرة المعلومــات الصحيحــة والموثقــة، فضــًلا 

عــن مصداقيتهــا وحداثتهــا.
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اتبــع مؤشــر المعرفــة العربــي منهجيــة متخصصــة أثنــاء وضــع مكوناتــه التــي تغطــي كثيــًرا 
ــة  ــه، وإنمــا هــو وســيلة لغاي ــا فــي حــد ذات ــر هدًف مــن المجــاالت، كمــا أن المؤشــر ال ُيعتب
أســمى، وهــي تكريــس واقــع يعتمــد علــى المعرفــة ســبيًا، وإيجــاد حلــول مبتكــرة نحــو 
مشــاكل الغــد، ومســاعدة المجتمعــات الناميــة فــي إيجــاد حلــول لمشــاكلها بعيــًدا عــن 
األدوات التقليديــة، واالســتفادة مــن التطــور الكبيــر فــي مجــال التكنولوجيــا لتنعكــس علــى 

مــة لشــعوبنا العربيــة. ــر الخدمــات المقدَّ تطوي

المؤشر أداة رصد وتقييم وقياس للواقع الراهن

وُيعتبــر المؤشــر أداة رصــد وتقييــم وقيــاس للواقــع الراهــن، وقــد يقــول قائــل: لمــاذا يأتــي 
هــذا المؤشــر اآلن، خاصــًة أن هنــاك مؤشــرات أخــرى موجــودة مــن قبــل؟ وكيــف ســيضيف 
جديــًدا لواقعنــا الُمعــاش؟ ونحــن بدورنــا نــردُّ بــأن المؤشــرات الســابقة ظلــت عاجــزة فيمــا 
يتعلــق بمســألة اكتشــاف اإلبداعــات التنمويــة المحليــة، بينمــا يســاعد هــذا المؤشــر فــي 
اكتشــاف تفاصيــل دقيقــة ألشــياء قــد تبــدو صغيــرة وغيــر مؤثــرة، ولكــن بالبنــاء عليهــا يمكن 
الخــروج منهــا بنتائــج باهــرة، وهــذا مــا يعمــل عليــه المؤشــر، كمــا أنــه يطغــى علــى المؤشــر 
ــه ببســاطة، مــن أســباب رفــاه المجتمعــات  ــه؛ ألن الُبعــد االقتصــادي، وهــو مــا نســعى إلي
علــى  المؤشــر  يركــز  كمــا  لإلنتــاج،  مبتكــرة  أســاليب  واســتخدام  باقتصاداتهــا  االهتمــام 

الجزئيــة الخاصــة باالهتمــام باإلنســان ووجــود وتفعيــل دوره علــى كل المســتويات.
ــي المعرفــي بمراحــل متعــددة، شــملت  ــي للواقــع العرب ل وقــد مــر هــذا التشــخيص األوَّ
البــدء بعمليــة جــرد ومتابعــة ألي مؤشــرات مشــابهة أخــرى بالــدول العربيــة، ثــم البــدء 
ــب  ــة لهــذه المؤشــرات حتــى نتمكــن مــن معرفــة جوان ــة النقدي ــة القــراءة الوصفي بمرحل
القصــور والســلبيات لتافيهــا، فيمــا تطرقنــا لمرحلــة البنــاء مــن أجــل وضــع أســس وركائــز 

ــن المؤشــر مــن التطبيــق واالنطــاق. ُتمكِّ

6 قطاعات سيعمل على تطويرها المؤشر

ــد المجــاالت التــي ســيعمل عليهــا  ــل المفاهيمــي اســتطعنا تحدي ومــن خــال هــذا التحلي
مؤشــر المعرفــة العربــي، والتــي ترتكــز علــى 6 قطاعــات، شــملت التعليــم بــكل أشــكاله 
ومراحلــه، ســواٌء قبــل الجامعــي وبعــده أو التعليــم الفنــي، إضافــة إلــى قطــاع المعلومــات 

واالتصــاالت واالقتصــاد والبحــث والتطويــر واالبتــكار، وكلهــا ُتعتبــر قطاعــات محوريــة 
الشــباب  طاقــات  واســتغال  العربــي  بتاريخنــا  الئــق  غــٍد  استشــراف  نحــو  وأساســية 

والشــعوب العربيــة بشــكل مثمــر.

هناك تواصل مع الخبراء بالخارج والداخل

وفــي ســبيل ذلــك تــم اســتخدام المنهــج التشــاركي الــذي اســتطعنا مــن خالــه التواُصــل 
مــع كثيــر مــن الخبــراء مــن الخــارج، فضــًا عــن علمائنــا بالمنطقــة العربيــة، ولقــد اســتفدنا مــن 
هــذه المؤشــرات واالستشــارات فــي عمــل ورشــات إقليميــة لعــرض مــا تــم التوصــل إليــه 

مــن نتائــج لاطــاع عليهــا والبنــاء علــى مكتســباتها.
وقــد احتــاج هــذا العمــل واإلنجــاز الكبيــر لفريــق كبيــر مــن المشــاركين فيــه، خاصــًة الفريــق 
واجهناهــا،  التــي  الصعبــة  المراحــل  إحــدى  وهــي  والبيانــات،  المعلومــات  لجمــع  الفنــي 
قــة، فضــًا عــن مصداقيتهــا وحداثتهــا، وهــذا  ــدرة المعلومــات الصحيحــة والموثَّ بســبب ن
كلــه احتــاج مــن القائميــن علــى المؤشــر عمــًا ضخًمــا لتنقيــة هــذه المعلومــات حتــى يمكــن 

هــات التــي تحملهــا. ــًدا عــن المبالغــات والتوجُّ االعتمــاد عليهــا بطريقــة صحيحــة بعي

يجب االنطالق في المستقبل آلفاق تطويرية أكبر

ــا إلخــراج مؤشــر  لن إن هــذا العمــل الُممنهــج العلمــي والتشــاركي كان مــن نتائجــه أن توصَّ
المعرفــة العربــي إلــى النــور حتــى يتمكــن مــن منافســة المؤشــرات األخــرى، كمــا أننــا ُنقــر 
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الظــروف والبيئــات التــي ســيعمل مؤشــر المعرفــة مــن خالهــا، ولكــن بالضــرورة ســوف تكــون 
التجربــة مفيــدة للبنــاء عليهــا بنســبة تطابــق األهــداف والغايــات المنشــودة.

بعــد ذلــك يمكننــا تعريــف الفجــوات والعمــل علــى نحــو شــامل وهــادف لبنــاء إطــار عمــل 
للتدريــب وإعــداد الكــوادر المطلوبــة فــي فــرق العمــل فــي كل دولــة ثــم إعــادة رســم 
ــام بمهامهــا  ــدول للقي ــة فــي تلــك ال ــن فــرق العمــل المحلي ــات والوســائل التــي ُتمكِّ اآللي
فــي رصــد وجمــع وتحليــل المعلومــات والبيانــات بمــا يعــزز النتائــج المســتهدف اســتخاصها 

لرفــد مؤشــر المعرفــة ببيانــات تتمتــع بالمصداقيــة والواقعيــة.

ــرف  ــي أن أتع ــت ل ــارات أتاح ــة اإلم ــي دول ــة ف ــي المهني تجربت
ــة ــات العربي ــة للمجتمع ــورة اإليجابي ــى الص عل

فــي  الســوربون  جامعــة  فــي  عملــي  فتــرة  مــدار  علــى  مماثلــة  تجــارب  لقــد عشــت 
أبوظبــي، وكانــت مفاجــأة لــي عندمــا كنــت أقــوم بعقــد مقابــات شــخصية مــع شــباب 
قادميــن مــن الــدول األوربيــة أو الشــرق األوســط، وكانــوا يقولــون لــي إنهــم يشــعرون 
بفخــر كبيــر لوجودهــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإنهــا المــرة األولــى التــي 
ــر، حيــث إن  ــم العربــي. وبالتالــي فهنــاك تحــدٍّ كبي يشــاهدون فيهــا صــورة إيجابيــة للعال
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ال تمثــل نفســها كدولــة عربيــة وفقــط، ولكنهــا تتبنــى 
ــج  مبــادرات عربيــة رائــدة كمثــل هــذا النــوع مــن المشــروعات الــذي يهــدف إلــى أن ينِت
العالــم العربــي مؤشــرات بياناتــه ويســتخلص منهــا النتائــج ويعــرف مــن خالهــا مســتقبل 
المعرفــة لألجيــال القادمــة، لتثبــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للعالــم أجمــع بأنكم 
يمكنكــم وضــع عامــات الطريــق للمســتقبل والســير علــى خطاهــا بأســلوب عملــي 

ومنهــج متكامــل.

أمامنــا ترجمــة حيــة لمشــروع ضخــم يجمــع بيــن قيمــة المعرفة 
ــاد المعرفي واالقتص

ــات التــي يقــوم المؤشــر بجمعهــا وتحليلهــا ولكــن فــي  ــوع البيان ــر ليــس فــي ن يتمثــل التحــدي الكبي
المنهجيــة التنظيميــة األساســية التــي تســهل علــى جميــع الجهــات اتبــاع أســلوب موحــد لرصــد 
البيانــات وتحليلهــا وفــق معاييــر موحــدة، حتــى نصــل بالمخرجــات النهائيــة إلــى نتائــج يمكــن قراءتهــا 
بلغــة االقتصــاد والتســويق واالســتثمار؛ وذلــك األســلوب يتمثــل فــي اســتثمار البيانــات الكبيــرة 
التــي يســتطيع هــذا المؤشــر أن يســتخلصها وتحويلهــا إلــى عوائــد اقتصاديــة، ولدينــا أمثلــة حقيقيــة 
لمؤسســات تجنــي أرباًحــا كبيــرة مــن بيــع البيانــات، عــن طريــق رصدهــا وتجميعهــا وتحليلهــا إلــى 

ــل أحــد أشــكال االســتثمار الربحــي.  ــات فــي هــذا العصــر تمث ــم فــإن البيان مؤشــرات ومــن ث
أواًل  بهــا  تقــوم  الحكومــات  البيانــات وإتاحتهــا هــي مســؤوليًة واجبــة علــى  يعــّد جمــع 
لتوفيرهــا للمســتفيدين، وفــي نفــس الوقــت تســتطيع تجميعهــا فــي مؤشــرات يمكــن 
أيدينــا اآلن مشــروع ضخــم بمعنــى  بيــن  مــا  ربحيــة.  توظيفهــا كاســتثمار يحقــق عوائــد 
الكلمــة يجمــع بيــن القيمــة الكبيــرة فــي المضمــون والفائــدة العظيمــة مــن حيــث األشــكال 

المختلفــة عندمــا يتــم توظيفــه بمفهــوم االقتصــاد المعرفــي.

تهنئــة صادقــة للبرنامــج اإلنمائــي 
باألمــم المتحــدة ومؤسســة محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم علــى نتــاج 
خــرج  التــي  المتميــزة  الجهــود 
ــت  ــي توقي ــة ف ــر المعرف ــا مؤش به
ا يلبــي حاجــات المنطقــة  مهــم جــّدً
دولــة  ريــادة  ويؤكــد  العربيــة 

المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات 

مؤشر المعرفة يؤكد ريادة اإلمارات 
في قطاع التنمية المستدامة

لقــد كان مــن المهــم إصــدار مؤشــر ســنوي للمعرفــة، وخاصــة فــي إطــار التطــورات الحاليــة 
التــي يشــهدها الربيــع العربــي، حيــث ينتظــر العالــم بشــغف نتائــج هــذا الربيــع العربــي ولكــن 
ــر  ــادة التغيي ــادرات الهادفــة لقي ــا تتبنــى المب ــة المتحــدة كمــا عودتن ــة اإلمــارات العربي دول
نحــو بنــاء اآلثــار اإليجابيــة وغــرس المفاهيــم األساســية للتطــور الحضــاري للشــعوب علــى 

مســتوى العالــم العربــي ومنطقــة الخليــج. 

مقاربة هادفة بين نتائج التجارب العالمية
 واحتياجات شعوب المنطقة  

ينطلــق هــذا المؤشــر مــن المنطقــة إلــى العالــم معتمــًدا علــى أســاليب منهجيــة تقــوم على 
تطويــر وتدريــب الكفــاءات البشــرية مــن أجــل بنــاء منظومــة متكاملــة لرصــد اإلحصــاءات 
وجمــع وتحليــل البيانــات بمفهــوم شــامل ال يعتمــد فقــط علــى عمليــات مســح وتجميــع 
ــاء التوقعــات المدعومــة  البيانــات التــي تحــدد واقــع المعرفــة ولكــن يتجــاوز ذلــك نحــو بن
بالتوصيــات والملحوظــات إلــى صنــاع القــرار مــن أجــل بنــاء المســتقبل المعرفــي علــى أســس 

ومعاييــر محــددة.
إنهــا المــرة األولــى التــي نــرى فيهــا مشــروًعا ضخًمــا مثــل مؤشــر المعرفــة يقــوم برصــد 
واقــع المعرفــة بأيــٍد عربيــة؛ حيــث تتبنــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنــاء مصــادر 
ــا يرصــد واقــع  المعلومــات والبيانــات للمــرة األولــى عــن العالــم العربــي لتنتــج مؤشــًرا عربيًّ
المعرفــة  تعــزز مفاهيــم  العربيــة  للمجتمعــات  حلــواًل عمليــة  ويقــدم  العربيــة  المعرفــة 
واالبتــكار ودعــم الشــباب ورفــد العقــول العربيــة بمــوارد ضخمــة للمعرفــة ليتبنــى الجميــع 
مبــدأ »التعليــم أواًل« ثــم يعــززه بمبــادرة هادفــة لقيــاس مخرجــات التعليــم ونتائــج المعرفة، 
ليســتخدمها الجميــع فــي تحليــل وتحديــد احتياجاتــه. عندمــا تذهــب إلــى الطبيــب يعطيــك 
التشــخيص وكذلــك الــدواء ولكــن ال تســتطيع قــوة مهمــا كانــت أن تفــرض عليــك تنــاول 

الــدواء مــا لــم تكــن مؤمًنــا بــه.

مؤشر المعرفة قدم مثاًلا عملًيا لمشروع ضخم 
يقوم على استراتيجية شاملة ومفهوم متكامل

هــذا المشــروع الضخــم هــو األول مــن نوعــه، ولكــن مــن الضــروري وضــع إطــار عمــل اســتراتيجي 
وشــمولي الســتمرار الجهــود واســتكمال النتائــج للوصــول إلــى آثــار ملموســة وفّعالــة. ومــن 
ــرى إطــاق هــذا المشــروع وفــق مخرجــات ســنوية تتكامــل ضمــن مســؤوليات  المشــجع أن ن
عــدة للتكاتــف مــن أجــل تحقيــق النتائــج. يظــل هــذا المشــروع الكبيــر خطــوة كبيــرة علــى الطريــق 

الصحيــح نحــو بنــاء مســتقبٍل أفضــل للشــباب العربــي والبيانــات العربيــة.
حجــم  ألرى  الضخــم،  المشــروع  هــذا  عمــل  منهــج  أطالــع  عندمــا  كبيــرة  بســعادة  أشــعر  إننــي 
التعــاون مــع مؤسســات عالميــة ورائــدة تتمتــع بخبــرة وتخصــص كبيــر مثــل المجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي لألمــم المتحــدة؛ حيــث يمتلكــون معاييــر محــددة ليــس مــن الضــروري أن تطابــق 

ما بين أيدينا اآلن مشروع 
ضخم بمعنى الكلمة يثبت 

قدرة اإلمارات في قيادة قاطرة 
التنمية المستدامة
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ونحــن اآلن لدينــا رؤيــة بمــا ســوف نفعلــه بعــد صــدور مؤشــر المعرفــة العربــي، 
ــر ومتابعــة الحديــث، فضــًا عــن الوصــول للعالــم الخارجــي  خــال مرحلــة التطوي

والمنظمــات المتخصصــة الدوليــة إلطاعهــا علــى مــا وصلنــا إليه، واالســتفادة 
مــن إمكاناتهــم، وتبــاُدل التجــاِرب والمعلومــات، كمــا أنــه مــن الــوارد االشــتراك 

مــع جامعــة الــدول العربيــة لعمــل برامــج ومشــروعات أخــرى تضيــف باتجــاه 
تعزيــز المعرفــة فــي وطننــا العربــي.

ســعادة جمــال بــن حويــرب: إن المؤشــر بدايــة حقيقيــة لعمــل 
ــر المؤشــر يحمــل حلــواًل ســحرية  ــل، كمــا يجــب أال نعتب كبيــر ُمقِب
انطــاق  نقطــة  اعتبــاره  يجــب  بــل  العربــي،  عالمنــا  لمشــاكل 

نفــط  همــا  واالبتــكار  »المعرفــة  أن  خاصــًة  للمســتقبل، 
بذلــك،  االهتمــام  جميعهــم  العــرب  وعلــى  المســتقبل«، 

مســؤولين وغيــر مســؤولين، إلعــاء ســيادة شــعوبهم عــن 
المعرفــة. طريــق 

مداخات
الجمهور

134

135

ــ ماذا عن إدارة األفكار وتحويلها للتنفيذ؟
ــــ مــا المعاييــر عنــد وجــود صعوبــٍة مــا فــي قيــاس بعــض األهــداف، وهــل هنــاك نيــة 

النضمــام بعــض الــدول غيــر العربيــة مســتقبًا للمؤشــر المعرفــي؟
ـــــ لمــاذا ال يتــم التعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة الســتحداث مؤسســة تابعــة لهــا 

يكــون مــن مهامهــا قيــاس التطــورات بعالمنــا العربــي؟

الدكتــور طــارق شــوقي: فيمــا يخــص اإلجابــة عــن كيفيــة إدارة األفــكار االبتكاريــة، 
ــدة،  ــع المســتفيدين مــن تطبيــق األفــكار الجدي ــى جمي فــإن مــن المهــم الوصــول إل
مثــل طلبــة المــدارس والجامعييــن، وقــد وفــرت مصــر بنــك المعرفــة ليكــون إحــدى 
قــة، كمــا  األدوات التــي تســاعد هــؤالء للحصــول علــى المعلومــة الصحيحــة الموثَّ
أن هنــاك مجهــودات مــن أجــل تطويــر المناهــج إلدارة وتطبيــق األفــكار اإليجابيــة، 
ويجــب اســتغال الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة، مثــل إيجــاد تطبيقــات إلكترونيــة 
يرجــع إليهــا الطلبــة بســهولة لاطــاع علــى الجديــد المعرفــي الــذي يســاعدهم علــى 

ــر أفكارهــم. تطوي

الــدول  فــي  اإلحصائيــة  األجهــزة  مــن  العديــد  هنــاك   : نجــوى غريــس  الدكتــورة 
العربيــة تهتــم بإيجــاد معلومــات َكميــة وأرقــام فقــط، بعيــًدا عــن إضفــاء القيمــة 
المضافــة عليهــا لمســاعدة المتخصصيــن، كمــا أنــه ال يوجــد تنســيق مــع هــذه الــدول 
لاســتفادة ممــا هــو متــاح لديهــا مــن معلومــات للبنــاء عليهــا واالســتفادة منهــا فــي 
دول أخــرى، وأن التجِربــة الوحيــدة الناجحــة فــي هــذا المضمــار هــي مؤسســة محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، لكونهــا تجِربــة مكتملــة األركان وقياســية فــي معلوماتهــا 
ودراســاتها لواقعنــا، فضــًا عــن أنهــا متاحــة لمــن يريــد فــي دولنــا العربيــة االســتفادة 

منهــا.
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اليوم الثاني
الجلسة الثانية

» مؤشرات اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا 
المعلومات والبحث والتطوير واالبتكار«

         محاور الجلسة:

أهمية مؤشر تكنولوجيا المعلومات وهل هو منفصل عن  «

باقي المؤشرات أم متقاطع معها

ماذا نقصد بالمؤشرات االقتصادية التي لها تأثير في الوضع  «

المعرفي

هل كان هناك أهمية لدمج مؤشر البحث والتطوير ومؤشر  «

االبتكار في مؤشر واحد

هل تواجه تلك المؤشرات مشكلة نقص البيانات «

أهّم ما كشفت عنه هذه المؤشرات الجديدة «

آفاق تطوير مؤشرات التكنولوجيا واالقتصاد والبحث  «

واالبتكار
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في  أستاذ  هو  الجمل  يسري  الدكتور 
هندسة علوم الحاسوب، شغل سابًقا 
منصب وزير التربية والتعليم بجمهورية 
لمجلس  رئيًسا  كــان  العربية،كما  مصر 
أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم 
إدارة  مجلس  ورئــيــس  والتكنولوجيا، 

الجمعية العلمية للحاسبات.
الــدكــتــور يــســري حــاصــل على دكــتــوراه 
الــعــلــوم فــي هــنــدســة الــحــاســبــات من 
ــورج واشــنــطــن األمــريــكــيــة،  جــامــعــة جــ
وقد تمَّ تكريمه بجائزة ريتشارد ميروين 

ألفضل باحث لعام 1984.

السوربون  جامعة  أســتــاذة في  ــاروارد هي  هـ نــدى 
أبوظبي، وخبيرة في الشؤون الدولية.

عاًما   18 من  أكثر  إلــى  العالمية  نــدى  خبرة  تمتد 
في  خبرتها  تتمحور  الدولية،  الشؤون  مجال  في 

والعلوم  الــدولــي  القانون  مثل  عــديــدة  مــجــاالت 
المنظمات  والمرأة،  اإلنسان  حقوق  السياسية، 

ــم الــمــتــحــدة والــمــراكــز  ــة بــمــا فــيــهــا األمــ ــي ــدول ال
الثقافية والمتاحف العالمية. كما اكتسبت ندى 

المشاريع  إدارة  فــي  كبيرة  خــبــرة  أيــًضــا  ــاروارد  هــ
الثقافية واإلنمائية.

الدكتور معتز خورشيد هو الوزير السابق 
في  العلمي  والبحث  العالي  للتعليم 
ــيـــس الــجــامــعــة  ــائـــب رئـ ــر، وهــــو نـ مـــصـ
البريطانية في مصر. وقد شغل سابًقا 
الــدراســات  شــؤون  رئيس  نائب  منصب 

العليا والبحوث في جامعة القاهرة.
يعمل الدكتور خورشيد منذ عام 1996 
وحتى اآلن أستاًذا في قسم دعم اتخاذ 
والمعلومات،  الحاسبات  كلية  الــقــرار، 

جامعة القاهرة.
الغنية شارك  العلمية  رحلته  على مدار 
الـــدكـــتـــور خــورشــيــد فـــي الــعــديــد من 
مــشــاريــع الــبــحــوث الــتــطــبــيــقــيــة، وكــان 
ــشــاًرا لــلــعــديــد مـــن الــمــنــظــمــات  مــســت
الدولية واإلقليمية والوطنية، وله أكثر 

ا. ا مهمًّ من 75 منشوًرا علميًّ

د. معتز خورشيد

الخبير  ا  حاليًّ هــو  الــوزنــي  خالد  الدكتور 
االستراتيجيات  ومستشار  االقتصادي 
راشد  بن  محمد  بمؤسسة  والمعرفة 
الــرئــيــس  آل مـــكـــتـــوم. وكـــــان ســـابـــًقـــا 
وخبير  االقتصاديين  وكبير  التنفيذي 
ــًا في  ــي ــًا مــال ــجــيــات ومــحــل ــي ــرات االســت
شــركــة الــتــجــمــع االســتــشــاري »إســنــاد 
لــاســتــشــارات«، وقــبــل ذلـــك عــمــل د. 
ا لشركة  ا ورئيًسا تنفيذيًّ خالد مديًرا عامًّ
ــة  ــي »ســـرايـــا الــعــقــبــة« و»تــعــمــيــر األردن
المدة  في  تولى  و»دارات«  القابضة« 
2006 عدة  عــام  إلــى   1999 عــام  مــن 
ــر الــعــام  مــنــاصــب مــهــمــة مــنــهــا الــمــدي
ــة ومــســتــشــار في  ــ ــي ــ ــجــمــارك األردن ــل ل
والمدير  الهاشمي،  الملكي  الــديــوان 

العام لمؤسسة الضمان االجتماعي.
األبــحــاث  مــن  الــعــديــد  الــوزنــي  للدكتور 
وهو  المنشورة،  والكتب  ــدراســات  وال
عضو فاعل في العديد من المنتديات 
أنه  كما  والعلمية،  المهنية  والمجالس 
عدد  فــي  إدارة  مجلس  وعــضــو  رئــيــس 

كبير من المؤسسات والشركات.

ــر مــيــر هــو رئــيــس قسم  ــان ديـ ــاك فـ جـ
التنافسية واالبتكار في بنك االستثمار 

.»EIB« األوربي
ــه الــبــحــثــيــة حــول  ــمــامــات تــتــمــحــور اهــت
البحث  ومــجــاالت  الفكري  المال  رأس 
في  تناولها  مواضيع  وهــي  والتطوير 
ــزت عــلــى الــعــوامــل  أطــروحــتــه الــتــي ركـ
البحث  استراتيجيات  لنجاح  الرئيسة 
والتطوير في صناعة أشباه الموصات 
ــيــة، وقــد حــاز عام  والــصــنــاعــات الــدوائ
هذا  في  الدكتوراه  درجــة  على   1987
ــل انــضــمــامــه إلـــى بنك  الــمــجــال. وقــب
ــي فــي عــام 1991،  ــ االســتــثــمــار األورب
ــر مــيــر مــحــاضــرات  ــان ديـ ــاك فـ ألــقــى جـ
مهمة عن االستراتيجية وإدارة االبتكار 
فـــي كــلــيــة »روتــــــــردام لـــــــإلدارة« في 

جامعة إراسموس.
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ندى هاروارد

المعرفة  اقــتــصــاد  مــؤشــرات  عــن  الــحــديــث  إن 

والتطوير  والبحث  المعلومات  وتكنولوجيا 

واالبتكار، يجعلنا نتطرق لثالثة من المؤشرات 

له  ــل  الــمــوكَّ الــفــريــق  حــددهــا  الــتــي  الـسبعة 

ــذي تعمل  وضـــع مــؤشــر الــمــعــرفــة الــعــربــي الـ

مكتوم  آل  راشـــد  بــن  محمد  مؤسسة  عليه 

اإلنمائي،  المتحدة  برنامج األمم  بالتعاون مع 

واالبتكار،  والتطوير  »البحث  شملت  والتي 

ــا الــمــعــلــومــات واالتــــصــــاالت،  ــوجــي ــول ــكــن وت

ولذلك  االقتصادية«؛  والجوانب  والمؤشرات 

فإن السؤال الذي نبدأ به جلسة اليوم هو: ما 

وما  المعرفة،  مجتمع  لمساعدة  المؤشر  دور 

المنهجية التي يعمل بها، فضاًل عن التحديات 

والعقبات التي واجهته؟



اإلمارات خَطْت نحو تكريس مجتمع 
معرفي يعتمد على االبتكار

هنــاك منــاخ عــام فــي أي مجتمــع أو دولــة، مثــل انتشــار القــراءة واالطــاع ومــدى 
انتشــار المــواد والدراســات العلميــة والرياضيــات، وإذا نظرنــا إلــى دولــة اإلمــارات 
فســنجد أنهــا خَطــْت خطــوات كبيــرة فــي هــذا المجــال، وأنهــا ســبقت كثيريــن فيمــا 
يتعلــق بإعــداد الطلبــة للبحــث واالبتــكار، وتأهيــل المجتمــع بصفــة عامــة للمســتقبل، 
كمــا أن التعليــم مــا قبــل الجامعــي يتأثــر بذلــك كثيــًرا مــن حيــث المخرجــات، والتــي تتأثر 
ا مــن حيــث  بهــا أيًضــا الجامعــات، كمــا أن الُمنــاخ التشــريعي فــي أي دولــة مهــم جــدًّ
التأثيــر فــي أداء مؤشــر المعرفــة والتعليــم، خاصــًة أن مــن أهــم قضايــا التنميــِة الرعايــَة 

الصحيــة والمشــاركة اإللكترونيــة.
ــب لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الجــزء  راعينــا عنــد تصميــم المؤشــر المركَّ
المباشــر وغيــر المباشــر فــي البحــث واالبتــكار والتعليــم وبــراءات االختــراع وقضايــا 
التنميــة والرعايــة الصحيــة، ووزعنــا هــذه التوازنــات علــى كل أهدافنــا، ثــم مــن خالهــا 
المتحققــة داخــل كتيــب تفصيلــي يشــرح  المعرفيــة  المؤشــرات  تــم وضــع جميــع 
ويفصــل األهــداف الموضوعــة، والتــي تتماشــى مــع األعــراف العالميــة ونشــرات 
األمــم المتحــدة والمؤسســات الدوليــة والبنــك الدولــي والنشــرات المحليــة لــكل 

دولــة واســتراتيجيات تكنولوجيــا المعلومــات فــي دول كثيــرة.

لقد ساعد التطور الكبير في قطاع التكنولوجيا واالتصاالت 
وجودتها،  المعلومات  توافر  على  التعليم  مجال  في 
وإمكانية وصولها إلى الجميع خاصة في األماكن الفقيرة 
والبعيدة، فضًلا عن االرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية 
استخدام  أصبح  فيما  وتميزه؛  المحتوى  جودة  حيث  من 
معتبرة  أدوات  والمحاكاة،  والجرافيك  الحديثة  التقنيات 
سهلة  بطريقة  المعلومات  إليصال  كوسائل  نستخدمها 
وميسرة على المتلقين، وهو ما لم يكن موجوًدا من قبل
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ــن راشــد آل مكتــوم والبرنامــج اإلنمائــي لألمــم  أتوجــه بالشــكر لمؤسســة محمــد ب
العربيــة،  المهــم لمجتمعاتنــا  المتحــدة لمســاعدتهما للعمــل علــى هــذا المؤشــر 
التواصــل،  وســائل  المعرفــة،  اقتصــاد  المعرفــة،  مجتمــع  مصطلحــات  أن  خاصــًة 
اإلنترنــت، الشــبكات، اســتخدامات الحكومــات والمؤسســات؛ كلهــا محــاور مؤشــر 

مهــم ضمــن مؤشــرات المعرفــة.

االتصاالت والمعلومات العمود الفقري 
القتصاد ومجتمع المعرفة

ومجتمــع  القتصــاد  الفقــري  العمــود  ُيعتبــر  والمعلومــات  االتصــاالت  مؤشــر  إن 
المعرفــة؛ حيــث إن التطــورات غيــر المســبوقة فــي هــذا المجــال لــم تصــل بنفــس 
المســتوى لصناعــات ومجــاالت أخــرى، خاصــًة إذا عرفنــا أن اإلنترنــت خــال 4 أعــوام 
ــاه علــى  فقــط بلــغ عــدد مســتخدميه فــي العالــم 3 مليــارات، وأن هــذا التأثيــر أخذن
محمــل الجــد ضمــن محــاور مؤشــرات المعرفــة، وكل مجــاالت األنشــطة البشــرية 
تأثــرت بتطــور تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بدرجــة لــم يســبق لهــا مثيــل، وأن 

ــزة أساســية لهــذا المؤشــر. ذلــك أصبــح ركي
إن تأثيــر توافــر االتصــاالت فــي مجــال التعليــم أتــاح توافــر المعلومــات وجودتهــا، 
فضــًا عــن الوصــول لخدمــات تعليميــة متميــزة ومحتــًوى تنافســي أصبــح يصــل 
للجميــع، خاصــة فــي األماكــن الفقيــرة والبعيــدة؛ فعلــى ســبيل المثــال، فيمــا يتعلــق 
بالجــودة أصبــح اســتخدام التقنيــات الحديثــة والجرافيــك والمحــاكاة، أدوات معتبــرة 

نســتخدمها فــي طريقنــا نحــو إيصــال المعلومــات بطريقــة ســهلة وميســرة علــى 
المتلقيــن، وهــو مــا لــم يكــن موجــوًدا مــن قبــل.

»القياس« عنصر أساسي تعتمد
 عليه تكنولوجيا المعلومات واالتصال

تكنولوجيــا  علــى  يعتمــد  أصبــح  للمؤشــرات  والوصــول  القيــاس  مبــدأ  أن  كمــا 
ت دوًرا كبيــًرا فــي تأصيــل  المعلومــات واالتصــال، ووفــرة المعلومــات الرقميــة أدَّ
التنافســية  لتقاريرهــا  المتحــدة  األمــم  إصــدارات  إلــى  نظرنــا  وإذا  المؤشــر،  ذلــك 
البيانــات ســتعكس تطــورات كل دولــة فيمــا يتعلــق  العالميــة، فســنجد أن هــذه 

واالتصــاالت. المعلومــات  بتكنولوجيــا 
ومــدى  الــدول  فــي  الموجــودة  التحتيــة  بالبنيــة  المعلومــات  تكنولوجيــا  وتتأثــر 
مهــا، مــن خــال قيــاس توافــر الشــبكات المعلوماتيــة، ومعرفــة تكلفــة االتصــال  تقدُّ
بهــذه الــدول، وطــرق وكفــاءة االســتخدام، إضافــة إلــى االنتشــار المطلــوب، وكلهــا 

عوامــل رئيســة للتأكــد مــن فاعليــة المؤشــر الــذي نعمــل عليــه.

اإلمارات انطلقت 
بخططها االستراتيجية 

نحو مجتمع معرفي 
يعتمد على االبتكار
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د. يسري الجمل 



بعــد التعــرف علــى مــا تــم إنجــازه ســابًقا 
وجدنــا أن المؤشــرات المعرفيــة األخــرى ركــزت 
علــى كل مــا لــه عاقــة بالهيــكل االقتصــادي 
المؤشــرات  عــدد  وأن  االنفتــاح،  ومؤشــرات 
ــى 14  ــن 10 إل ــت بي ــك كان ــت لذل س ــي ُأسِّ الت
مؤشــًرا، فيمــا وضــع فريــق العمــل الحالــي 32 
ــا بهــدف تقنيــن منهجيتــه  مؤشــًرا معرفّيً
واالســتفادة مــن خبــرات المنظمــات العالميــة 
والتعــاون مــع مراكــز اإلحصــاء فــي الوطــن 

ــات ــتكمال البيان ــي الس العرب
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والمعرفــة  االســتراتيجيات  ومستشــار  االقتصــادي  الخبيــر  الوزنــي  خالــد  الدكتــور  ــــ 
مكتــوم آل  راشــد  بــن  محمــد  بمؤسســة 

أتشــرف بالمشــاركة فــي هــذا المشــروع المعرفــي العربــي الكبيــر الــذي ســيعمل علــى 
وضــع أســاس لانطــاق نحــو غــٍد أكثــر إشــراًقا لُدولنــا العربيــة، خاصــًة أن هــذه هــي المــرة 
الثانيــة لــي للمشــاركة فــي مشــروع تقريــر المعرفــة العربــي، وأننــا جميًعــا كمشــاركين فــي 
هــذا المؤشــر نتباحــث ونتناقــش دوًمــا للوصــول إلــى األفضــل،، وأن مؤسســة محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم تبنــت عمــًا عظيًمــا مــن شــأنه تكريــس المعرفــة فــي عالمنــا 
العربــي واستشــراف الغــد، وتــم ذلــك بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، 
ــاع القــرار  ــر المعلومــات لُصن ــا العربــي وتوفي ــز المعرفــة وخدمــة عالمن حتــى يمكــن تعزي
والباحثيــن والطلبــة، وأن هــذا الجهــد يجــب أن أشــكر عليــه واحــًدا وخمســين مشــارًكا 
بمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وتحــت إدارة ســعادة جمــال بــن حويــرب العضــو 
المجموعــة  هــذه  وأن  والنجــاح،  اإلنجــاز  بغيــر  يقبــل  ال  الــذي  للمؤسســة،  المنتــدب 
المتميــزة مــن المشــاركين اســتطاعت إخــراج المؤشــر المعرفــي للنــور وهــو اإلنجــاز الكبيــر 

الــذي يجــب أن نفتخــر بــه.

مؤشر المعرفة العربي ُبوصلة لُصناع القرار 
في الدول العربية

إن مؤشــر المعرفــة العربــي خــرج ليكــون ُبوصلــة لُصنــاع القــرار فــي دولنــا العربيــة، فيمــا 
يتعلــق باإلبــداع واالبتــكار، وأيًضــا أمــام الباحثيــن العــرب للتعــرف علــى نقــاط تطــور العمــل 
ــه الســتقاء  ــه ســيوضع أمــام القــارئ العــادي ليكــون وجهت ــه، كمــا أن ــد في البحثــي والجدي
مؤسســة  وإن  العربــي،  عالمنــا  يخــص  معرفــي  مجــال  أي  فــي  اإلضافيــة  المعلومــات 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ال تهتــم مــن خــال هــذا المؤشــر بمعرفــة مراكــز الــدول فيمــا 
يتعلــق بالتطــور والتقــدم فــي مهمتهــا، بــل إنــه يشــرح كيفيــة العمــل وتأصيــل المعرفــة 

واالســتفادة مــن المتــاح إلفــادة أجيالنــا ومســتقبلنا المشــترك.
إنجــازه ســابًقا، ووجدنــا أن  تــم  إلــى مــا  بالشــق االقتصــادي، فقــد نظرنــا  يتعلــق  فيمــا 
ومؤشــرات  االقتصــادي  بالهيــكل  عاقــة  لــه  مــا  كل  علــى  ركــزت  األخــرى  المؤشــرات 
االنفتــاح، وأن عــدد المؤشــرات التــي ُأسســت لذلــك كانــت بيــن 10–14 مؤشــًرا، ولــو نظرنــا 
إلــى المؤشــرات الحاليــة التــي وضعهــا فريــق العمــل لوجدنــا أنهــم وضعــوا 32 مؤشــًرا 
ــا، ومــن يقــرأ هــذه المؤشــرات يجــد أنهــا غطــت نقــاط األداء التنظيمــي والمــوارد  معرفيًّ
البشــرية، والتنافســية، واســتخدام االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات لخدمــة االقتصــاد، 
وكل هــذه المؤشــرات مســتحَدثة وجديــدة، ونحــن اآلن أمــام مؤشــر يوضــح عناصــر اإلنتــاج 
المتمثلــة فــي العمــل ورأس المــال والتنظيــم، إضافــة إلــى ذلــك تــم إدخــال مؤشــرات 

معرفيــة جديــدة توضــح كيفيــة قيــام الــدول الذكيــة بإفــادة ُمواطنيهــا.
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مؤشر المعرفة العربي 
خرج ليكون ُبوصلة 

لُصناع القرار في دولنا 
العربية



هنــاك تيــاران حاكمــان رئيســان لمؤشــرات االبتــكار: أولهمــا الــذي تقــوده اليونســكو، ويــرى 
وجــوب التعامــل مــع االبتــكار كعمليــة لهــا مدخــات ومخرجــات ويضــاف إليهــا مؤشــرات 
أخــرى، كمــا يعمــل عليهــا برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، وهــي التــي تطبقهــا اليونســكو، 
والتيــار اآلخــر هــو ظهــور فكــرة جديــدة تتمثــل فــي وجــود المجتمعــات المبتكــرة، وهــي لهــا 

عاقــة باالســتقرار السياســي واألدوار واألداء الحكومــي المتميــز فــي عــدد مــن الــدول.

ــتفادة  ــي لالس ــج التحليل ــا المنه ــة ينقصه ــات المعرفي الدراس
منهــا بشــكل جيــد

المؤشــرات  بعــض  علــى  االشــتغال  خــال  مــن  المؤشــرين  بيــن هذيــن  الموازنــة  حاولنــا 
االقتصاديــة  والبنيــة  االبتــكار،  ومؤشــرات  والتطويــر،  البحــث  مؤشــرات  شــملت  التــي 
واالجتماعيــة، وبنهايــة األمــر وضعنــا منهجيــة عمليــة للوصــول إلــى أهدافنــا فيمــا يتعلــق 
بوضــع مؤشــرات اقتصــاد المعرفــة، وبدأنــا بوضــع منهجيــة خاصــة بالتعليــم العالــي وقبــل 
الجامعــي، إضافــة إلــى منهجيــة لهــا عاقــة بالمجــال اإلحصائــي للمســاعدة علــى الوصــول 

لمؤشــر عــام نعتمــد عليــه مســتقبًا فــي عملنــا كفريــق.
ممــا ال شــك فيــه أن هــذا المجهــود الكبيــر ينقصــه الجــزء التحليلــي للتأكيــد علــى هــذه 
المعرفــة  باقتصــاد  الخاصــة  المؤشــرات  تطويــر  علــى  مســتقبًا  والعمــل  الدراســات، 
لــه عاقــة  وتكنولوجيــا المعلومــات والبحــث والتطويــر واالبتــكار، كمــا أن هنــاك جــزًءا 
بالفجــوات المعلوماتيــة التــي توجــد لعــدم توافــر المعلومــات التــي يحتاجهــا عملنــا بشــكل 

مســتمر، واختــاف ذلــك مــن دولــة ألخــرى.

يجــب التوســع بشــكل كبيــر فــي تعزيــز ثقافــة البحــث 
العلمــي لــدى مجتمعاتنــا العربيــة، خاصــة للمؤسســات 
ــا  ــر نفســها اقتصادّيً ــة التــي تســعى لتطوي االقتصادي
ــا  ــو م ــم، وه ــكٍل دائ ــرة بش ــات مبتك ــال منتج ــن خ م
يجــب أن يتعــزز مــن خــال توفيــر هــذه المؤسســات 

ــا. ــي لديه ــث علم ــل بح لمعام
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أخــذت مؤشــرات البحــث والتطويــر واالبتــكار، خاصــًة فيمــا يتعلــق بالجــزء المنهجــي مــن 
حيــث ربــط البحــث العلمــي باالبتــكار، وقًتــا طويــًا مــن الفريــق العامــل علــى إنجــاز هــذا 
المؤشــر، خاصــًة أن هــذه النقطــة مــن شــأنها دعــم التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة؛ 
ألنــه ببســاطٍة يمكــن مــن خالــه ربــط ذلــك باقتصــاد المعرفــة، كمــا يمكــن مــن خالــه ربــط 
وتقييــم أداء الــدول ومعرفــة إلــى أي مــًدى اســتطاعت الوصــول لمراكــز متقدمــة فــي 
البحــث العلمــي واالبتــكار، ويوفــر المؤشــر أيًضــا  الشــمولية واالتســاق، وكلهــا نقــاط عمــل 

ــف. ــق العمــل المكلَّ اشــتغل عليهــا فري

ان من خالل دليل  البحث والتطوير يتمَّ
يساهم بزيادة مخزون المعرفة المجتمعي 

زيــادة  ــان وفــق دليــل يمكــن مــن خالــه المســاهمة فــي  إن البحــث والتطويــر يتمَّ
المعرفــة  إيجــاد  فــي  كبيــًرا  دوًرا  لــه  أن  كمــا  للمجتمعــات،  المعرفــي  المخــزون 
واســتخداماتها فــي تطبيقــات مختلفــة، خاصــًة أن هنــاك رؤيــة جديــدة الســتخدام 
االبتــكار فــي عمليــة التطويــر فــي أي مجتمــع؛ فهنــاك االبتــكار التكنولوجــي الــذي 
يعمــل علــى إيجــاد طــرق جديــدة مبتَكــرة للعمليــات اإلنتاجيــة الجديــدة التــي يمكنهــا 
تطويــر المنتجــات؛ ثــم ضمــان عوائــد اقتصاديــة كبيــرة، كمــا أن هنــاك االبتــكار غيــر 
والهيئــات،  للمؤسســات  إداريــة متطــورة  قاعــدة  بإيجــاد  يهتــم  الــذي  التكنولوجــي 
يمكنهــا مــن خالهــا تطويــر أدائهــا بمــا يضمــن نجــاح خططهــا التنمويــة والخدميــة 

للجمهــور. مــة  المقدَّ
ولقــد شــغَلنا كثيــًرا كقائميــن علــى عمــل المؤشــرات المعرفيــة مفهــوم العاقــة بيــن 
ــد  ــاك مدخــات وعوامــل أساســية تفي ــا أن هن ــكار؛ حيــث وجدن البحــث العلمــي واالبت
ــا بالبحــث والتطويــر واالبتــكار، وأن العمليــة المعرفيــة  بأننــا نشــهد اليــوم مفهوًمــا خاصًّ
ال تقــف عنــد مجموعــة مــن البحــوث؛ ثــم ينتهــي األمــر عنــد ذلــك الحــد، بــل ال بــد 
ــه حتــى يمكــن إفــادة المجتمعــات منــه، كمــا يجــب ربــط  مــن االســتمرار فــي هــذا التوجُّ
البحــث العلمــي باالبتــكار، خاصــًة علــى مســتوى المراكــز العلميــة البحثيــة بمجتمعاتنــا 

العربيــة.

واقع العالم العربي مهم عند صياغة المؤشرات المعرفية

عنــد صياغــة هــذه المؤشــرات ال بــد أن نضــع فــي االعتبــار واقــع العالــم العربــي؛ ألنــه يعانــي 
مــن غيــاب واضــح لثقافــة البحــث العلمــي، فضــًا عــن الضعــف الواضــح فــي عاقــة الجهــات 
التطبيقيــة البحثيــة بجميــع المؤسســات المجتمعيــة األخــرى، كمــا يوجــد أيًضــا عامــل نقــص 
مهــارات الخريجيــن الجامعييــن، وعــدم وجــود بنيــة تحتيــة بحثيــة حديثــة، وأنهــا توجــد فقــط 
فــي بعــض الــدول، وبالفعــل أخذنــا كل هــذه الصعوبــات والعوائــق فــي االعتبــار عنــد إصــدار 

مؤشــر اقتصــاد المعرفــة وتكنولوجيــا المعلومــات والبحــث والتطويــر واالبتــكار.
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الــذي أجــرى عــدة اســتقصاءات حــول البحــث والتنميــة فــي القطــاع الخــاص، ومــن 
أجــل االســتجابة إلــى البيانــات المعطــاة إلينــا يجــب أن نفهــم نظــام اإلبــداع وتحدياتــه 

فــي المنطقــة.

مجالس إدارة اإلبداع ضرورية للمجتمعات 

لــدول  مشــابًها  شــيء  أي  نجــد  ولــم  اإلبــداع،  إلدارة  مجالــس  أوربــا  فــي  يوجــد 
المتوســط، وبمــا أننــا جــزء مــن المركــز التقنــي لــدول المتوســط لإلبــداع وهــو المركــز 
الــذي أسســه البنــك الدولــي وبنــك االســتثمار األوربــي والوكالــة الفرنســية للتنميــة 
المغــرب وتونــس ومصــر وفلســطين واألردن  مــن  يضــم كاًّ  الــذي  المركــز  وهــو 
ولبنــان، فقــد اقترحنــا إجــراء حــوار لفهــم اإلبــداع فــي تلــك الــدول، وقــد ُعقــد أول 
حــوار فــي عمــان وتنــاول مفهــوم اإلبــداع وآلياتــه ومــا هــو دور القطــاع الخــاص فــي 

إدارة هــذا الــدور.
 نفــى الخبــراء حاجــة المنطقــة إلنشــاء مجالــس إلدارة اإلبــداع تضــع فــي االعتبــار 
العلــم  أوربــا ولــم يصدقــوا أن مؤشــر  الحــال فــي  المنطقــة كمــا هــي  خصوصيــة 
والتكنولوجيــا أو المجلــس األوربــي إلدارة اإلبــداع لهــم القــدرة علــى إنشــاء مجالــس 
مشــابهة مــع فــارق الخبــرة، وقــد تابعنــا عــدة اجتماعــات ُعقــَدت مــع الخبــراء فــي 
جامعــة الــدول العربيــة فــي القاهــرة وشــارك فيهــا 35 خبيــًرا، وخلصــت االجتماعــات 
إلــى وجــود 65 مؤشــًرا محتمــًا ثــم فــي الجلســة الثانيــة التــي ُعقــَدت فــي عمــان 
ــم نظــام اإلبــداع، وجــودة  وصلــت المؤشــرات إلــى 25، ونحــاول مــن خالهــا أن نقيِّ

العمليــة.

صــادق الشــكر لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم علــى هــذه المبــادرة الرائعــة والعمــل 
الــدؤوب للتركيــز علــى المعرفــة ومؤشــراتها والبحــث فــي عوامــل تعزيزهــا بالــدول العربيــة 

لانطــاق بهــا للمســتقبل.

بنك االستثمار األوربي معني
 بالتنمية االقتصادية واالجتماعية

فــي بدايــة حديثــي أحــب أن أوضــح أن بنــك االســتثمار األوربــي تأســس طبًقــا لاتفاقيــة 
األوربيــة التــي ُعقــدت فــي رومــا ســنة 1950 وهــو ال ُيعــد بنــك اســتثمار بالمعنــى الحقيقــي 
لكنــه بنــك للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وقــد تأســس لتنميــة المناطــق الجنوبيــة فــي 
أوربــا، ولدينــا اآلن 27 دولــة عضــوًا فــي هــذا البنــك وتبلــغ عائداتنــا 70 مليــار يــورو فــي 
العــام وهــو أقــل بمرتيــن مــن عائــدات البنــك الدولــي، ومــن بيــن هــذه العائــدات جــرى 
تخصيــص 15 مليــار يــورو أي ُخمــس هــذه العائــدات مــن أجــل التنميــة المعرفيــة و%50 
لتمويــل المشــروعات البحثيــة والتطويريــة و17% لإلبــداع و33% للتعليــم العالــي والعلــم 

وهــي مخصصــة للــدول األوربيــة التــي تعانــي والقطــاع الخــاص.

شراكات متميزة بين االتحاد األوربي 
ودول المتوسط العربية 

إن االتحــاد األوربــي لــه شــراكات مــع دول أخــرى حــول العالــم وفــي المنطقــة العربيــة 

حــول المتوســط، لــذا نحــن معنيــون بتمويــل المشــاريع المعرفيــة فــي المنطقــة 
ــًرا  ــا تقري ــي ونحــن أيًض ــة حــول المتوســط، وفــي عــام 2012 نشــر البنــك الدول العربي
عــن تطويــر االقتصــاد العربــي متبنيــن االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة كأســاس وقــد 
وجدنــا معلومــات كافيــة عــن األداء التعليمــي والمعرفــة وهمــا األســاس فــي عمليــة 
التنميــة وهــو األمــر المنــوط بكــم تأديتــه وهــذا مــا تعمــل عليــه بعــض الحكومــات 
ــا اليــوم فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعندمــا نتكلــم عــن اإلبــداع  مثلمــا نــرى هن
لــم نجــد أي بيانــات، فأيــن نســتثمر ومــا هــي أولوياتنــا عندمــا نريــد أن نطــور اإلبــداع 

فــي دول المتوســط؟

تقارير دولية كثيرة تركز على أهمية العلوم والتكنولوجيا

 هنــاك كثيــر مــن التقاريــر وهــذا هــو تقريــر اليونســكو األخيــر الــذي يركــز باألســاس علــى 
العلــم والتكنولوجيــا وهــو يعكــس المــدى الــذي وصــل إليــه العلــم والمعرفــة واإلبــداع 
فــي هــذه المنطقــة، فاإلنفــاق علــى البحــث والتنميــة فــي المنطقــة يعتمــد باألســاس 
علــى اإلنفــاق العــام و95% مــن البحــث والتنميــة يعتمــد علــى اإلنفــاق العــام علــى البحــث 

والتنميــة.
ــى مــا يقــرب مــن  ــذي يحصــل عل ــى القطــاع الخــاص ال ــا، يتول ــك بأورب ــت ذل وإذا قارن
5% مــن الناتــج اإلجمالــي المحلــي ثلثــي اإلنفــاق علــى البحــث والتنميــة، لكــن إذا 
أردت دراســة ومعرفــة آليــة البحــث والتنميــة فــي القطــاع الخــاص ال توجــد لدينــا أي 
بيانــات واالســتثناء الوحيــد، وهــو مــا ال أريــد أن ُأثِنــي عليــه هــو النمــوذج المصــري 

ُخمس عائدات  بنك 
االستثمار األوربي 

ه  إلى التنمية  ُموجَّ
المعرفية

د. جاك فان دير مير 

إن الهدف األساسي من وجود مؤشر القتصاد 
إنشاء  هو  المعلومات  وتكنولوجيا  المعرفة 
قاعدة معلومات اقتصادية بغرض دفع جهود 
تعزز  عمل  فرص  وإيجاد  االقتصادية  التنمية 
األمثل  التكافؤ  وتحقق  االجتماعي،  التضامن 

بين اإلنتاجية والكفاءة.
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ــا المعلومــات واالتصــاالت. ــة أو مجــرد تكنولوجي ــا عالي ليــس تكنولوجي
فــي الحقيقــة فــإن الفــرق بيــن مؤشــر المعرفــة ومؤشــر اإلبــداع أعطــى نقلــة جيــدة، فالــكل 
يرغــب فــي االســتثمار وإذا كان الدافــع وراء االســتثمار هــو المعرفــة فســيكون لدينــا معرفــة 
عــن مجــاالت االســتثمار وكيفيــة تعزيــز هــذا االقتصــاد، كمــا أن المــال ليــس هــو المشــكلة 

ا. ألننــا نريــد تنميــة بشــرية دائمــة ونمــوًّ

40%  من االستثمار بالدول العربية 
ه إلى قطاع اإلنشاءات ُتوجَّ

أؤكــد أنــه فــي دراســة حديثــة أجراهــا البنــك الدولــي فــي الفتــرة بيــن 2000 و2010 فــي 
ــه إلــى اإلنشــاءات، أمــا االســتثمار فــي  المنطقــة أن 40% فقــط مــن االســتثمار قــد ُوجِّ
القطاعــات الرئيســة مثــل الطاقــة والبتــرول والغــاز فقــد بلــغ 20% وأدت نســبة الـــ %60 

ــق فــرص عمــل بنســبة 12% مرتبطــة باالســتثمار.  ــى خل هــذه إل
وإذا نظــرت إلــى قطــاع التصنيــع فهــذا يمثــل 20% مــن االســتثمار وهــو الــذي يخلــق %50 
مــن فــرص العمــل، وهنــاك قطــاع آخــر هــو قطــاع الخدمــات فهــو يمثــل 8% مــن االســتثمار 
المباشــر ويوفــر 20% مــن فــرص العمــل، لــذا مــا نريــده مــن اإلبــداع فــي مجــال العلــوم 
والتكنولوجيــا هــو محــور هــذا النقــاش، فالتنافســية تأتــي فــي البنيــة التحتيــة للتطويــر 

ات. ــدَّ ــث والُمِع والتحدي

تساؤالت عن األولويات.. التعليم 
والبحث أم االقتصاد

مــن خــال األســئلة التــي يوجههــا الحاضــرون الحظــت أن هنــاك قلًقــا فيمــا يتعلــق بالقطــاع 
التعليمــي والبحثــي واالقتصــاد الحقيقــي فهــل ســتكون المشــكلة فــي التعليــم وســوق 
ــه فــي العمــل  ــداع ؟ وهــذا قلــق حقيقــي حيــث إن ــا واإلب ــم والتكنولوجي العمــل ؟ أم العل

المســتقبلي يجــب أن نولــي هــذا األمــر اهتماًمــا كبيــًرا. 
أمــا بالنســبة للخبــرة األوربيــة فــي هــذا المجــال فهــي ال تختلــف كثيــًرا عــن الخبــرة الموجودة 
ــداع وتســتمد برامجهــا  ــا، ففــي مصــر يوجــد فقــط 2% مــن الشــركات التــي تهتــم باإلب هن
مــن الجهــات البحثيــة واألكاديميــة وهــذه قضيــة يجــب حلهــا، كــي يتــم تبــادل هــذه الخبــرة 

فلدينــا مراكــز الحداثــة واإلبــداع فــي مصــر.

 مراكز التدريب المهنية تقلل من نسب البطالة

وعندمــا يتعلــق األمــر باإلبــداع وســوق العمــل فلدينــا أيًضــا فــي أوربــا بعــض الــدول تزيــد 
فيهــا نســبة الشــباب العاطليــن عــن 50% ثــم نتذكــر أن الهــدف األساســي مــن التعليــم هــو 
خلــق األمــل وهــو مــا يضــع المســؤولية علــى أعناقنــا ثــم نبــدأ فــي إنشــاء مراكــز التدريــب 
المهنيــة مثلمــا حــدث فــي المغــرب وتونــس، كــم عددهــا؟ ومــا تأثيرهــا؟ وكيــف نســتفيد 

منهــا؟ أعتقــد أن هــذه األســئلة مهمــة للغايــة ويجــب اإلجابــة عنهــا.

نتائج المؤشرات تناقش تأثير
 العلم في المجتمعات

 تكمــن نتائــج المؤشــرات األخــرى التــي رأيناهــا فــي هــل يشــمل اإلبــداع أيًضــا 
تأثيــر العلــم فــي المجتمــع، وقــد أظهــرت المؤشــرات كيفيــة إدخــال المكاســب 
العقليــة فــي قيــاس ســعة اإلبــداع ودور االســتثمار الفعــال كمصــدر مــن مصــادر 
نقــل التكنولوجيــا وأنظمــة االئتمــان المحلــي وأنظمــة االئتمــان المتاحــة التــي 
تشــجع علــى اإلبــداع وكذلــك شــهادة األيــزو 9001 والتعــاون بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص فــي مجــال البحــث واإلبــداع وســهولة بــدء األعمــال والصــادرات متوســطة 
وعاليــة التقنيــة وأيًضــا القيمــة المضافــة التــي تولــدت مــن هــذه الصــادرات وتســجيل 
العامــات التجاريــة ألن بــراءات االختــراع هــذه األيــام ليســت المؤشــر الوحيــد علــى أداء 

البحــث والتنميــة. 

 مطلوب إنشاء قاعدة معلومات اقتصادية

إنشــاء قاعــدة معلومــات  بــل  إنشــاء مؤشــر  ليــس هــو مجــرد  المؤشــر  الغــرض مــن  إن 
التنميــة االقتصاديــة  ليــس مــن أجــل أن توضــع فــي مقــاالت ولكــن بغــرض  اقتصاديــة 
وخلــق فــرص عمــل والتضامــن االجتماعــي فقــد رأيــت العديــد مــن المؤشــرات واإلحصــاءات 
المجمعــة التــي يتســاءل فيهــا النــاس؛ لمــاذا ال يتــم التعــاون مــع أليكســو أو سيســكو أو 
إســكوا فأنــا ال أمثــل هــذه االتحــادات لكــن بمــا أنهــا جــزء مــن مجموعتــي فمــن المشــوق 
ــم مصــر كيفيــة عمــل  التعــاون معهــا كمــا يمكننــا االســتفادة مــن أوربــا التــي يمكنهــا أن تعلِّ

هــذه األبحــاث. 

مساهمة كبيرة لإلبداع في إيجاد قيم معرفية جديدة

الكتــب واألفــام  فــي  اإلبــداع  البيانــات وهــو  تحتاجــه هــذه  آخــر  أمــر  هنــاك 
والموســيقى والرســوم المتحركــة وكيــف تســهم فــي التصديــر وخلــق قيمــة 
جديــدة، لكــن لألســف لــم يتــم اســتكمال هــذه البيانــات وال أعــرف الســبب، 
ــكار االجتماعــي وهــو مــا  ــات الخاصــة باالبت ــاك أمــر آخــر وهــو البيان وهن
ــا.. فاإلبــداع  أؤكــد عليــه »االبتــكار االجتماعــي« لمــاذا يعــد هــذا مهمًّ
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الفرق بين مؤشر 
المعرفة ومؤشر اإلبداع 

أعطى نقلة جيدة



ــي  ــة العرب ــر المعرف ــن مؤش ــتفادة م ــوب لالس ــا المطل م
ــه؟ ــات من ــن والمجتمع ــتفادة الباحثي ــان اس وضم

الدكتــور يســري الجمــل: يجــب أن يشــعر المجتمــع العربــي والحكومــات 
ــرات تنمويــة ملحوظــة،  كذلــك بعــد إصــدار مؤشــر المعرفــة العربــي بتغيُّ

كمــا يجــب أن يكــون هنــاك اتصــال مــع كل الجهــات المعنيــة إليجــاد 
خطــط عمــل مــن شــأنها تغييــر الواقــع الســلبي والنهــوض بمــا هــو 

موجــود، خاصــًة أن المؤشــر ُيعتبــر ُبوصلــة واضحــة نحــو إكســاب 
يــده علــى الســلبيات  المهــارات والمعــارف، فضــًا عــن وضــع 

ــب عليهــا بشــكل علمــي يعتمــد  الموجــودة لدينــا بهــدف التغلُّ
اإلحصــاءات واألرقــام ســبيًا لتنفيــذ أهدافــه، ويجــب أيًضــا 

ــا لانطــاق بالخطط  االعتمــاد علــى البيانــات المتوافــرة حاليًّ
خطــط  ووضــع  العربيــة،  للــدول  التنمويــة  االســتراتيجية 

عمــل يمكــن متابعتهــا فــي هــذا المجــال المعرفــي.

مداخات
الجمهور
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ــة  ــكل دول ــة ل ــة وابتكاري ــط معرفي ــع خط ــة وض ــا أهمي  م
عربيــة، ومــا كيفيــة اســتفادة الــدول بعضهــا مــن بعــض فيمــا 

ــكار؟ ــإدارة االبت ــق ب يتعل

الدكتــور معتــز خورشــيد: يجــب التوســع بدرجــة كبيــرة فــي تعزيــز ثقافــة البحــث العلمــي 
لــدى مجتمعاتنــا العربيــة، ويأتــي فــي مقدمتهــا المؤسســات االقتصاديــة التــي تســعى 
ــا مــن خــال منتجــات مبتكــرة بصفــة دائمــة، وهــو مــا يجــب أن يتعــزز  لتطويــر نفســها اقتصاديًّ
مــن خــال توفيــر هــذه المؤسســات لمعامــل بحــث علمــي لديهــا علــى غــرار الــدول األوربيــة 
ــا  ــا لهــا ولمجتمعاتهــا، وينعكــس أيًض ــث إن هــذه الخطــوة مــن شــأنها النجــاح اقتصاديًّ حي
علــى مــن يعملــون لديهــا، ويجــب اآلن أن نعــرف أن مــن يعملــون فــي البحــث العلمــي داخــل 
الجامعــات تصــل نســبتهم إلــى 60%، لكــن هــذه النســبة ضعيفــة فــي القطــاع االقتصــادي، 
ا ألفــراد المجتمــع المتخصصيــن، ويجــب أن  وإن التدريــب مــن االســتراتيجيات المهمــة جــدًّ
تكــون هنــاك اســتراتيجيات ُتعــزز هــذا الجانــب علــى نحــو مســتمر، ويجــب أن ينتشــر مفهــوم 
ــر مــن واقعنــا المعرفــي بدرجــة  »التعلــم مــدى الحيــاة« لضمــان تحقيــق نتائــج إيجابيــة تغيِّ

كبيــرة.
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اليوم الثاني
الجلسة الثالثة

 »مؤشرات التعليم في المنطقة العربية«

         محاور الجلسة:

مكونات مؤشرات التعليم في مؤشر المعرفة العربي «

قطاعات التعليم الثاثة: أوجه الخصوصية وأوجه التكامل «

لماذا ال نستطيع االكتفاء بالمؤشرات العالمية في التعليم «

مؤشرات التعليم الفني: بين أهمية القطاع ومعضلة توافر  «

البيانات، وكيف نتغلب على هذه المشكلة؟

مؤشرات التعليم الجامعي وتأثير التعليم الخاص في المؤشر «

هل تواجه مؤشرات التعليم مشكلة نقص البيانات «

أهّم ما كشفت عنه مؤشرات التعليم «

آفاق تطوير مؤشرات التعليم «

مشاكل البيانات في المنطقة العربية والحلول الممكنة  «

لتجاوزها
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الــدكــتــورة نــجــوى غــريــس هــي أســتــاذة 
جــامــعــيــة بــالــمــعــهــد الـــعـــالـــي لــلــتــربــيــة 
وخبيرة  بــتــونــس  المستمر  والــتــكــويــن 
ــمــعــرفــة الــعــربــي  ــمــؤشــر ال الــتــعــلــيــم ب
الــتــربــيــة سابًقا  ورئــيــســة قــســم عــلــوم 
بــالــمــعــهــد الــعــالــي لــلــتــربــيــة والــتــكــويــن 

المستمر.
الــدكــتــورة نــجــوى بــاحــثــة مــتــعــاونــة مع 
البيداغوجي  للتجديد  الــوطــنــي  الــمــركــز 
في  وعضو  بتونس،  التربوية  والبحوث 
تونس  في  األكاديمية  التعليم  جمعية 
– وعــضــو فـــي مــخــتــبــر بــحــوث “الــتــربــيــة 
والتعليم وعلم النفس” بالمعهد العالي 
في  وعضو  المستمر،  والتكوين  للتربية 

جمعية »تطوير التربية المدرسية«.
ــي عـــدة  نـــجـــوى فــ ــت د.  ــاركــ كـــمـــا شــ
ملتقيات إقليمية ودولية ذات اهتمام 
تعاونها  جانب  إلــى  التربوية،  بالقضايا 
اإلقليمية  المنظمات  من  العديد  مع 
المعرفة  مؤتمر  بينها  مــن  والــدولــيــة، 
العربي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

يعمل الدكتور علي سعيد الكعبي نائًبا لمدير »جامعة 

اإلمارات العربية المتحدة« لشؤون الطلبة والتسجيل، 

ومنذ عام 2005 يعمل عضًوا في هيئة التدريس في 

قسم أصول التربية في الكلية، وهو كذلك المنسق 

آل مكتوم-اليونسكو  راشد  بن  “حمدان  لجائزة  العام 

لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء 

والتعليم،  للثقافة  الوطنية  اللجنة  وعضو  المعلمين”، 

وعضو المجلس الحكومي »المعرفة للجميع)IFAP(« التابع 

لليونسكو. ترأس الدكتور الكعبي وشارك في عضوية كثير 

من اللجان في »جامعة اإلمارات العربية المتحدة«.

العلمية  والــمــقــاالت  المؤلفات  مــن  كثير  لــه  وأيــًضــا 

الدكتور  وترأس  المتخصصة.  الدوريات  في  المنشورة 

العلمية  والجلسات  الندوات  من  كبيًرا  عــدًدا  الكعبي 

البرامج  من  عــدد  في  وشــارك  المتخصصة،  التربوية 

التلفزيونية المهتمة بأمور التربية والتعليم.

أستاذ  حالًيا  هو  إسماعيل  علي  محمد 
ورئيس قسم اإلحصاء، كلية االقتصاد

القاهرة.  جامعة  السياسية،  والعلوم 
وقــد حصل على درجــة الــدكــتــوراه في 
المملكة  ــز،  ــل وي جــامــعــة  مــن  اإلحـــصـــاء 
المتحدة. وألف ونشر الكثير من التقارير 
الــمــوضــوعــات. وقد  الفنية حــول هــذه 
تــحــدث فــي الــعــديــد مــن الــمــؤتــمــرات 
العديد  أيًضا  ونظم  الدولية،  العلمية 
من الدورات التدريبية. وعمل مستشاًرا 
لــمــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــمــنــظــمــات 
ــات، الـــتـــي تــشــمــل مــركــز  ــسـ ــؤسـ ــمـ والـ
ــقــرار  الــمــعــلــومــات والـــدعـــم واتـــخـــاذ ال
التابع لمجلس الوزراء المصري، والجهاز 
الــعــامــة  للتعبئة  ــمــصــري  ال الــمــركــزي 
واإلحصاء، وهو أيًضا عضو في المعهد 

اإلحصائي الدولي.

د. محمد إسماعيل

المستشار  هو  الحمدي  علي  الدكتور 
ــر الــتــكــويــن  ــ ــــدى مــعــالــي وزيـ الــفــّنــي ل
ــاصـــل على  ــمــهــنــي والــتــشــغــيــل، حـ ال
دكتوراه في علم االجتماع، في جامعة 

السوربون، باريس.
والبحوث  الـــدراســـات  مــن  كــثــيــًرا  كتب 
دراسة   30 من  أكثر  ولديه  المنشورة، 
مــنــشــورة بــالــعــربــيــة والــفــرنــســيــة حــول 
واقتصاد  والعولمة  البشرية  الــمــوارد 
المعرفة. كما تولى كثيًرا من المناصب 
للوكالة  العام  المدير  كان  حيث  العليا 
المستقل  والعمل  للتشغيل  الوطنية 
الــتــابــعــة لـــــــوزارة الــتــكــويــن الــمــهــنــي 

والتشغيل.
المركز  ــدى  ل معتمد  خبير  أيــًضــا  وهــو 
الـــعـــربـــي لــتــنــمــيــة الــــمــــوارد الــبــشــريــة 
مراكز  إلــى  إضــافــة  ليبيا«  »طــرابــلــس/ 

عربية أخرى كمنظمة العمل العربية.

عالم فضاء مصري، هو واحد من أهم 
علماء الجيولوجيا المصريين في أمريكا، 
حيث يعمل في مركز هيوستن للفضاء 
ألبحاث  األمريكية  ناسا  لوكالة  التابع 
الفرنسية  الجنسيتين  ويحمل  الفضاء، 

واألمريكية بجانب جنسيته المصرية.
القسم  في  حالًيا  حجي  الدكتور  يعمل 
معمل  فــي  ــرادار  ــال ب بالتصوير  المختص 
ناسا  بوكالة  الصاروخي  الدفع  محركات 
العديد  على  يــشــرف  الـــذي  األمــريــكــيــة، 
كواكب  الكتشاف  العلمية  المهام  من 
أستاذ  أنــه  كما  الشمسية،  المجموعة 
لعلوم الفضاء بجامعة باريس في فرنسا.

»تايمز  ومجلة  العربية  الجامعة  قامت 
بتصنيف  ــكــيــة«  األمــري سنتبيتسبرج 
الدكتور »عصام حجي«، واحدًا من أهم 
الفكرية في مصر والعالم  الشخصيات 
ــعــربــي وهـــو ال يــــزال فـــي الــتــاســعــة  ال
على  حصل  كما  عمره،  من  والعشرين 
عــدة جــوائــز علمية تــقــديــًرا لـــدوره في 

أبحاث الفضاء.

المتحدثون: 

مدير الجلسة:

الدكتورة نجوى غريس
األستاذة بالمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر – تونس.

الدكتور علي الحمدي 
خبير التعليم الفني والخبير بمنظمة العمل العربية.

الدكتور محمد إسماعيل
رئيس قسم اإلحصاء بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة،

 ومستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء بمصر.

الدكتور عصام حجي 
عالم الفضاء المصري في وكالة ناسا ألبحاث الفضاء.

 الدكتور علي الكعبي
 نائب مدير جامعة اإلمارات لشؤون  الطلبة والتسجيل.

د. نجوى غريس

د. عصام حجيد. علي الحمدي



من  االستفادة  خال  من  اإلنسانية،  خدمة  تستهدف  فرص  إلى  األفكار 
األفكار اإليجابية االبتكارية المتميزة، وتحويلها لواقع يمكن االستفادة 

منه، كما أكدت أهمية إعطاء مساحة كافية للرعاية واإلبــداع بهدف 
التنمية.

وأن  المعرفة،  لتعزيز  واالطــاع  القراءة  أهمية  الجلسات  أوضحت 
للقراءة  عاًما   2016 العام  بإعان  اإلمــارات  قادتها  التي  الدعوة 

ِقيم  ترسيخ  نحو  القيادة  ه  توجُّ تؤكد  التي  اإلنــجــازات  من  ُتعتبر 
العلم والمعرفة الستشراف غٍد مشرق.

وتطوير  تعزيز  فــي  كبيرة  أهمية  الــقــيــاس  مفهوم  ويحتل 
المشاريع  لجميع  ــهــة  مــوجِّ ُبــوصــلــة  مــن  لــه  لما  الــمــعــرفــة؛ 

التنموية بأي دولة عربية، خاصًة أن مؤشر المعرفة العربي 
بعالمنا؛  الراهن  الواقع  يعكس  المنهج  هذا  باستخدامه 

ــورة واضــحــة ألهــم  بــحــيــث يــمــكــن أن تــكــون هــنــاك صــ
التحديات بهدف التغلب عليها.

تحويل الواقع المعرفي من 
استهالكي إلبداعي

إن مؤشر المعرفة العربي ُيعتبر مرجعية عربية 
المستهِلك  واقعنا  تحويل  يمكنها  خالصة 

للمعرفة إلى مبدع لها؛ ولذلك فإنه يجب 
محمد  لمؤسسة  الكبير  الشكر  توجيه 

بن راشد آل مكتوم لقيامها على هذا 
الــعــمــل الــضــخــم الـــذي ســيــكــون من 

العربية  ــا  ــن وُدول عالمنا  نقل  شــأنــه 
تهتم  جديدة  تنموية  مناطق  إلى 

باإلنسان وتجعله محور خططها، 
ــغــلــب على  ــت ال حــتــى يــمــكــنــنــا 

التي  المستقبلية  التحديات 
تواجهنا.
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 الدكتور علي الكعبي

قادة  وراءه  يقف  إنجاز  المعرفة  قمة 
يعشقون التميز

أكد الدكتور ماجد عثمان أن ما شوهد خال قمة 
تستحق  حيث  النظير؛  منقطع  إنجاز  هو  المعرفة 

المعرفة«،  فــي  »قــمــة  عليها  ُيطَلق  أن  القمة 
بــفــضــل مــا تــضــمــه مــن تـــجـــاِرب وأفـــكـــار تستحق 

وجود  يأتي  كما  بها،  واالهتمام  إليها  االلتفات 
على  ليؤكد  السياسية  واإلرادة  الرشيدة  القيادة 

أهمية العمل الجماعي والرؤية الثاقبة نحو الغد، 
آفاق  في  للتحليق  دافعة  قوة  من  تشكله  وما 

أرحب من التقدم والتطور.
لتحويل  قــصــوى  أهمية  الجلسات  أظــهــرت  لقد 



واالتجاهــات«؛ حيــث لــم نجــد هــذا المســح مــن قبــل؛ ولذلــك فقــد ظــل هــذا المتغيــر فارًغــا، 
منــا، وألي  كمــا أنــه يجــب أن نوفــر مؤشــرات يمكنهــا قيــاس أداء المعرفــة ومــدى تقدُّ
المســتويات وصلنــا، وربــط هــذه المؤشــرات بنظيرتهــا العالميــة لمعرفــة موقعنــا الحقيقي، 
كمــا أنــه ال بــد مــن إثــراء هــذه المؤشــرات وفتــح النوافــذ علــى المناطــق العربيــة التــي 
تشــهد أزمــات، ال ســيما أن هنــاك فجــوات موجــودة بيــن الــدول العربيــة فــي مؤشــرات 

التعليــم، خاصــًة بعــد مرحلــة الربيــع العربــي.
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ركــزت الدراســات الدوليــة حــول مؤشــرات التعليــم علــى التحصيــل العلمــي فــي مــواد 
ل عليهــا المجتمعــات للنهــوض بكثيــر  الرياضيــات والعلــوم؛ لكونهــا مــن المــواد التــي ُتعــوِّ
مــن مخططاتهــا المســتقبلية، كمــا اهتمــت »اليونســكو« بالمؤشــرات الكميــة ألي مجتمــع 
فيمــا يتعلــق بالمعرفــة والتعليــم. لكــن بشــكل عــام، فــإن هنــاك فقــًرا فــي المعطيــات 

والمعلومــات التــي تســاعد علــى فهــم الواقــع المعرفــي للمجتمعــات العربيــة.

3 مؤشرات وركائز رئيسة تشمل
 الجانب الفكري والمنهجي وتراعي منطقتنا

وقــد اخترنــا خــال عملنــا ركيــزة منهجيــة تضــع فــي االعتبــار التفاعــل مــع المؤشــرات 
اإلحصائيــة، حتــى نســتطيع معرفــة مــدى التأثيــر والتأثــر بهــا، وجــاء مؤشــر التعليــم لدينــا 
ليركــز علــى 3 مؤشــرات وركائــز رئيســة تشــمل الجانــب الفكــري والمنهجــي وتراعــي 
خصوصيــات المنطقــة العربيــة، وفيمــا يتعلــق بــرأس المــال المعرفــي، فإنــه مجمــوع 
المهــارات األساســية للمــواد التعليميــة، إضافــة إلــى مهــارات التعلــم مــدى الحيــاة التــي 
ال ترتبــط بمؤسســات التعليــم، وتعليــم الطلبــة خــارج هــذه األســوار، وهنــاك ركيــزة ثانيــة 
تهتــم بالبيئــات التمكينيــة التــي لهــا عاقــة بالطفــل واألســرة، وأخذنــا فــي االعتبــار 
مؤشــرات خاصــة بالمدرســة والمدرســين والفــرص التعليميــة واألدوات التمكينيــة، كمــا 
ــا ومســتواها التعليمــي، التــي هــي أســاس تهيئــة  أخذنــا أيًضــا اعتبــارات األســرة اقتصاديًّ
الطلبــة للتعامــل مــع المراحــل التعليميــة المختلفــة، ويوجــد أيًضــا الســياق التنمــوي 
فــي  الموجــود  العــام  الُمنــاخ  عــن  بمعــزل  تعليميــة  توجــد مؤسســة  وإنــه ال  العــام، 
أي دولــة، وهــذا الُمنــاخ العــام لــه نقــاط تتمثــل فــي مــدى توافــر المــوارد المخصصــة 
للتعليــم، فضــًا عــن المنــاخ السياســي وجــودة الحيــاة التــي نعيــش فيهــا، فضــًا عــن 
الُبعــد االجتماعــي المتعلــق باإلنصــاف والعدالــة فــي التعليــم - وهــل تتوافــر للمــدارس 

فــرص تأهيليــة متســاوية.

المؤشرات محاولة لفهم الواقع بنظرة شمولية

ومــن خــال هــذه االعتبــارات المتعــددة يصبــح لدينــا منظومــة متكاملــة توضــح مؤشــرات 
ــد مــا هــو  ــا أال نعي ــاء هــذا المؤشــر راعين ــد بن ــا عن ــة، كمــا أنن ــم فــي المنطقــة العربي التعلي
موجــود مــن مشــكات، لكــن حاولنــا الوصــول لجميــع العوائــق والمعضــات لنضــع إصبعنــا 
عليهــا لمعالجتهــا، خاصــًة أن هنــاك الكثيــر منهــا فــي مجتمعنــا العربــي، وال يوجــد لدينــا 
حلــول لهــا؛ ولذلــك فــإن هــذه المؤشــرات كانــت محاولــة لفهــم الواقــع بنظــرة شــمولية، 

وفــي الوقــت نفســه تراعــي خصوصيــة مجتمعاتنــا فــي العالــم العربــي.
لدينــا  الفنــي، فــإن  الجامعــي ومــا قبلــه والتعليــم  التعليــم  يخــص تطويــر مؤشــرات  وفيمــا 
ــا، وأن يكــون قابــًا للتطبيــق وقــادًرا  ــا وعمليًّ طموحــات تتمثــل فــي اتبــاع مؤشــر فاعــل علميًّ
علــى إنتــاج المعلومــة، كمــا أننــا ال نريــد معلومــات إحصائيــة فقــط، بــل تتميــز باالســتقراء فيهــا 

ومعرفــة تفاصيلهــا وشــروحها حتــى يمكــن لُصنــاع القــرار االســتفادة منهــا بشــكل ســليم.

يجب العمل على تطوير المتغيرات،
 ومن أهمها عدم توافر البيانات

هنــاك بعــض المتغيــرات التــي يجــب العمــل علــى تطويرهــا، ومــن أهمهــا عــدم توافــر 
البيانــات بشــكل جيــد، خاصــًة لإلضافــات التــي أضفناهــا للمؤشــر، خاصــًة فــي جانــب »القيــم 

المناهج التربوية 
بالمدارس والجامعات 
تحتاج صياغة جديدة 
إليجاد حافز مستمر 
الكتساب المعرفة 
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د. نجوى غريس

للخطط  حتمية  ضـــرورة  والــعــلــوم  الرياضيات 
حول  الدولية  الدراسات  ركزت  وقد  المستقبلية؛ 
في  العلمي  التحصيل  على  التعليم  مؤشرات 
مواد الرياضيات والعلوم، كونها من المواد التي 
من  بكثير  للنهوض  المجتمعات  عليها  تعول 

مخططاتها المستقبلية.



إيجاد مؤشرات تهتم بالعائد االقتصادي للتعليم الفني

ــا  ــك فإنن ــا؛ ولذل ــة أيًض ــة مطلوب  إن الطمــوح قــوة دافعــة فــي أي عمــل كمــا أن الواقعي
وبيانــات،  مــن معلومــات  يتوافــر  مــا  علــى  ِبنــاًء  اآلن  مــن مؤشــرات  يتوافــر  بمــا  نعمــل 
حتــى يمكننــا تحقيــق األهــداف ولــو بشــكل جزئــي، وإن ذلــك ُيَعــد علــى األقــل خطــوة 
لألمــام؛ ولذلــك فإننــا نحــاول العمــل بمؤشــرات وأهــداف جديــدة. وفيمــا يتعلــق بالعائــد 
االقتصــادي الناتــج مــن التعليــم الفنــي علــى ســبيل المثــال، فإنــي لــم أجــد أي مؤشــر يقيــس 
ذلــك االتجــاه، كمــا ال يوجــد مــا يفيــد فيمــا يتعلــق بتنافســية المرتبــات، والتــي ال يوجــد لهــا 

ــات. إحصــاءات وبيان

التعليم المهني ركن أساسي للتنمية في العالم العربي

لقــد دخلــت اإلنســانية مغامــرة جديــدة بدخولهــا لعالــم المعرفــة التــي تدفــع نحــو 
العولمــة، ولدينــا خيــارات بعضهــا يتعلــق بإرادتنــا واألخــرى بغيــر إرادتنــا؛ حيــث إنــه 
بإرادتنــا الدخــول للمغامــرة فــي عالــم المعرفــة واالقتصــاد الجديد والذكــي، واقتناص 
الفــرص لتعزيــز التنميــة وتجنــب ســلبيات العولمــة، أو االنكفــاء علــى أنفســنا، كمــا أن 
م والتقنيــات العالميــة  هنــاك خيــاًرا ال نملــك فيــه إرادتنــا، ويتمثــل فــي اســتغال التقــدُّ
لتعزيــز اقتصــاد المعرفــة والعمــل والتدريــب المهنــي والتشــغيل، ويؤســفني أن أذكــر 
أن التعليــم المهنــي فــي ُدولنــا العربيــة يواجــه نظــرة ســلبية رغــم أنــه ركــن ركيــن فــي 

عمليــة التنميــة.

يشهد واقع التعليم الفني والتدريب 
كبيرًة،  أزمًة  العربي  بالعالم  المهني 
بهذا  وخبرتي  تعاملي  ــال  خ ــن  وم
من  أرى  عديدة،  سنواٍت  طوال  القطاع 
لتقييم  ــرات  ــؤش م وجـــود  ــروري  ــض ال
وقياس األداء التنموي ومقارنة معدالته 

كل فترة من الزمن.
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ــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس  أتقــدم بخالــص الشــكر لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه اللــه، وإلــى مؤسســة محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، علــى مــا وفــروه مــن فرصــة عظيمــة لمعرفــة 
واقــع المعرفــة فــي عالمنــا العربــي، وتحليلــه بهــدف الوصــول آلفــاق التميــز وبدايــة نهضــة 

جديــدة ألمتنــا العربيــة.

واقع التعليم الفني والتدريب المهني 
بالعالم العربي متدنٍّ

إن واقــع التعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي بالعالــم العربــي، مــن خــال تعاملــي وخبرتــي 
بهــذا القطــاع طــوال ســنوات عديــدة، أجــد مــن الضــروري وجــود مؤشــرات لتقييــم وقيــاس 
األداء التنمــوي ومقارنــة معدالتــه كل فتــرة مــن الزمــن، وأن يكــون مــن ســمات هــذه 
المؤشــرات أن تكــون واضحــة ومفهومــة، فضــًا عــن وجــود مدخــات ومخرجــات محــددة، 

وقابلــة للتحقيــق.
وباعتبــاري خبيــًرا فــي هــذا القطــاع، فإنــي أجــد أن المعلومــات المتوافــرة عنــه تــكاد تكــون 
معدومــة، علــى مســتوى العالــم العربــي، وإن ُوجــدت هــذه البيانــات فإنهــا تكــون متوافــرة 
علــى مســتوى الــدول فقــط، وال يوجــد أي تبــادل لهــا مــع البلــدان األخــرى التــي قــد تشــهد 
أنهــا ليســت متاحــة أو منشــورة فــي مواقــع  الفنــي، كمــا  التعليــم  وضًعــا مماثــًا فــي 
المعلومــات، فــي حيــن أن هــذه المعلومــات قــد تكــون متوافــرة لــدى المنظمــات والهيئــات 
الدوليــة؛ لكونهــا معنيــة باالطــاع علــى ملفــات هــذه البلــدان، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه غيــر 

متوافــرة للباحثيــن؛ مــا ُيَعــد مــن المعوقــات التــي يعانــي منهــا هــؤالء.

ال وجود للتعاون بين الدول العربية لتبادل المعلومات

ــا، غيــر أنــه ينقصــه الكثيــر مــن البيانــات  ولقــد أصــدرت منظمــة العمــل العربــي كتاًبــا إحصائيًّ
والمعلومــات غيــر المتوافــرة عــن قطاعــات كثيــرة فــي التعليــم المهنــي، وعندمــا فكــرت 
المنظمــة فــي تطويــر الكتــاب قامــت بتوفيــر الشــبكة العربيــة المعتمــدة لســوق العمــل، 
ولكنهــا غيــر مؤسســة بالبيانــات أيًضــا مــن خــال تحديدهــا وتفصيلهــا. وبشــكل عــام، فــإن 

البدايــات موجــودة فــي أي مشــروع جديــد، لكــن اإلنجــازات تنقصنــا، وهــي التــي تكــون 
انعكاًســا الســتخدام هــذه المعلومــات بشــكل صحيــح ونافــع، وقــد أطلقــت منظمــة 
العمــل العربــي محــددات مهنيــة، والعقــد العربــي للتشــغيل، لكــن هنــاك ماحظــات عليــه 
ــر جيــدة، ومــن الماحــظ أيًضــا أن الــدول العربيــة ال  مــن أن المتابعــة لإلنجــازات تكــون غي
ــه ليــس هنــاك تعــاون بيــن الــدول لاســتفادة مــن المعلومــات  تعتنــي بهــذا الملــف، وأن
التــي تملكهــا داخــل إطــار تعاونــي يمكــن مــن خالــه النهــوض بالتعليــم الفنــي والمهنــي 

بوطننــا العربــي، وهنــاك دائًمــا افتقــار للبيانــات والمعلومــات ووســائل التواصــل بينهــا.

البطالة وُشح الفرص بسوق العمل تحديات ضخمة

ــات  ــاك خلفي ــي، وجــدت أن هن ــا العرب ــم فــي وطنن ومــن خــال مقارنتــي لمؤشــرات التعلي
يســتوعب  الــذي  العمــل  ســوق  وُشــح  البطالــة  وهــي  خالهــا،  مــن  االنطــاق  يجــب 
الكفــاءات والكــوادر المهنيــة؛ ولذلــك مــن الضــروري وضــع مؤشــرات لقيــاس معــدالت 
ارتفــاع البطالــة، فضــًا عــن مفهــوم الريــادة، الــوارد فــي الخطــاب السياســي واالقتصــادي 
المتخصــص والشــعبي. ورغــم أن الــكل يتحــدث، فالنتائــج غيــر كافيــة وضعيفــة مقارنــًة مــع 
الــدول العالميــة، ولــو نظرنــا إلــى األرقــام لوجدنــا أن فــي المعــدالت العربيــة 8 مؤسســات 
ــا يبلــغ 45 مؤسســة لــكل ألــف ناشــط، فــي  لــكل ألــف ناشــط، فــي حيــن أن المعــدل عالميًّ
حيــن يبلــغ بأمريــكا الاتينيــة 19 مؤسســة لــكل ألــف ناشــط؛ ولذلــك فإنــه ال يمكــن التغلــب 
علــى مشــكلة البطالــة مــن خــال الحلــول التقليديــة، وحصرهــا فــي فكــرة العــرض والطلــب، 
وإن التعامــل مــع مشــاكل العمــل مــن هــذه الزاويــة لــن يفيــد؛ لــذا يجــب إذكاء روح الريــادة 

الذهنيــة لــدى شــباب العالــم العربــي.

د. علي الحمدي 
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إن تكويــن المؤشــرات المعرفيــة لــه منهجيــة عالميــة، وخطــوات تهتــم باختيــار المتغيــرات، 
وإذا أردنــا معرفــة كيفيــة تأثيــر عــدم إتاحــة البيانــات علــى كفــاءة عمــل أي مؤشــر مــن 
مؤشــرات التعليــم، يجــب أن نعلــم أن الباحثيــن يســتخدمون عــدًدا مــن المتغيــرات ألي 
مؤشــر فــي مقارناتهــم؛ ولذلــك فــإن إتاحــة المعلومــة هــي ضمانــة مؤثــرة لفاعليــة عمــل 
المؤشــرات؛ ومــن َثــمَّ فــإن كانــت هنــاك متغيــرات ليــس لهــا بيانــات ومعلومــات، فهــي 
ــب علــى ذلــك، فبإمكانهــم اســتخدام  حتًمــا ال قيمــة لهــا؛ ولذلــك إذا أراد الباحثــون التغلُّ

مؤشــرات متقاربــة ومتشــابهة أخــرى يمكــن أن تعطــي النتائــج ذاتهــا.

عدم توافر المعلومات يوِجد 
فجوة يجب تفاديها مستقبًلا

ــه النظــر لوجــود فجــوات معلوماتيــة  إن عــدم توافــر البيانــات اإلحصائيــة ألي معلومــة يوجِّ
يجــب العمــل علــى تفاديهــا مســتقبًا، مــن خــال العمــل علــى توفيرهــا، لضمــان وجــود 
ــات التعليــم  ــه الباحثــون. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن بيان نتائــج حقيقيــة ألي عمــل يقــوم ب
الجامعــي اقترحــت وجــود 78 متغيــًرا فــي مؤشــر التعليــم العالــي للمعرفــة، فــي حيــن 
ــا 17 متغيــًرا فقــط؛ ممــا يوضــح الصعوبــات الجمــة التــي يواجههــا  أن الــذي توافــر فعليًّ
الباحثــون، كمــا أن نقــص البيانــات والمعلومــات يمكــن أن يســتبعد مؤشــرات أخــرى؛ ممــا 
ــة المؤشــرات علــى عاتهــا ال فائــدة منهــا فــي  يخــل بالعمــل بشــكل عــام، كمــا أن مقارن

حــال لــم تكــن الظــروف متشــابهة فــي كل األحــوال للبيئــات والــدول التــي تجــرى فيهــا؛ 
ــات المتوافــرة  ــة مــن خــال البيان ولذلــك فمــن الضــروري حســاب المؤشــرات المعرفي

ــر هــذه المؤشــرات مســتقبًا. ــم العمــل علــى تطوي فقــط، ث
إن مؤشــر المعرفــة العربــي عمــٌل جــادٌّ يأتــي بمبــادرة كريمــة مــن قــادة اإلمــارات، 

وبمكوناتــه الســتة نجــح فــي إصــداره األول ليعكــس واقــع المعرفــة الحقيقــي 
فــي عالمنــا العربــي، كمــا أن هنــاك إمكانيــة لتطويــره مســتقبًا مــن خــال توفيــر 

ــرات بشــكل دائــم. ــد مــن األرقــام اإلحصائيــة ومراجعــة المتغي المزي

د. محمد إسماعيل
استبعاد  إلى  والمعلومات  البيانات  نقص  يؤدي  قد 
مؤشرات دون غيرها، مما يخل بالعمل بشكل عام، كما 
أن مقارنة المؤشرات على عاتها ال فائدة منه في حال 
للبيئات  األحــوال  كل  في  متشابهة  الظروف  تكن  لم 

والدول التي تجرى فيها.



اإلبداع بدون حرية ال قيمة له

وإذا تطرقنــا ألول مؤشــرات اإلبــداع، فســنجد أن أي إبــداع بــدون حريــة ال قيمــة لــه، كمــا 
أنــه يجــب التأكيــد علــى أن الحريــة ليســت بالضــرورة تعنــي الفوضــى؛ ولذلــك فــإن علــى 
اإلبــداع  الشــباب علــى  الحريــة لديهــا لضمــان حــث  زيــادة مســاحات  العربيــة  الجامعــات 
وتطويــر هــذه المؤسســات التعليميــة، خاصــًة أننــا مجتمعــات رائــدة منــذ ســنوات طويلــة؛ 
لذلــك يجــب تعزيــز قيــم اإلبــداع والمعرفــة وتذكيــر األجيــال الجديــدة بهــذه اإلنجــازات 
الســابقة التــي عاشــها مجتمعنــا قديًمــا، وأريــد أن أؤكــد أن الخطــأ مســموح بــه ومقبــول 

ــرات. ــل يجــب االســتفادة مــن تراكــم الخب ــد فشــًا، ب ــه ال ُيَع ــكار، كمــا أن ــق االبت فــي طري

الشيخ زايد قامة عظيمة أدركت مبكًرا أهمية التعليم

إن مؤشــر التعليــم رســالة لــكل مــن يعيــش فــي منطقتنــا العربيــة، إنــه يســتلزم التطويــر 
العاجــل لواقــع التعليــم فــي ُدولنــا، وبــدون ذلــك ال ســبيل لنــا غيــر التخلــف، ومع االســتفادة 
ــم  ــى التعلي ــه فــإن التوحــد واالنطــاق همــا ســبيلنا، والرهــان الحقيقــي إنمــا يكــون عل من

للوصــول لوضــع أفضــل مســتقبًا.
وفــي هــذا اإلطــار ال يوجــد أفضــل مــن المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
رحمــة اللــه عليــه لنبــرزه كمثــل ظاهــر للقامــات التــي تعلمــت مــن مدرســة الحيــاة والخبــرات 
لنهضــة  التعليــم  تطويــر  مــن  مفــرَّ  ال  أنــه  الثاقبــة  بنظرتــه  أدرك  وأنــه  بهــا،  الموجــودة 

اإلمــارات، وهــذا مــا نــراه اليــوم مــن خــال القفــزات التنمويــة الحاصلــة.
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ا  تنبــع أهميــة مؤشــر التعليــم فــي المنطقــة العربيــة فــي أنــه ُيعتبــر نقطــة مهمــة جــدًّ
يمكــن مــن خالــه الدخــول فــي عمــق نجــاح المؤسســات التعليميــة والتعــرف علــى 
ــا فــي االقتصــاد والواقــع العربــي، كمــا أنــه ليــس مــن المهــم  مــدى تأثيــر ذلــك إيجاًب
التركيــز فــي ترتيــب جامعاتنــا العربيــة وتصنيفاتهــا ضمــن أفضــل الجامعــات العالميــة؛ 
ألن مهمــة الجامعــات مختلفــة؛ حيــث تتركــز فــي نشــر الوعــي والمعرفــة والتســامح، 
وهــذا الــدور بالفعــل تقــوم بــه جامعاتنــا علــى أكمــل وجــه، كمــا أن الجامعــات األوربيــة 
لديهــا رؤيــة مختلفــة فــي تكريــس العمليــة التعليميــة؛ إذ تهتــم بتطويــر األدوات 

االبتكاريــة الصناعيــة واالقتصاديــة التــي تنعكــس علــى اقتصــادات هــذه البــاد.

التطور الذي تعيشه اإلمارات يعود 
للتقدم الكبير بمستوى جامعاتها

إن التطــور الكبيــر الــذي تعيــش فيــه اإلمــارات يرجــع فــي جــزء كبيــر منــه للتقــدم 
الكبيــر فــي مســتوى جامعاتهــا، التــي ُتعتبــر العقــل المفكــر لمــا تشــهده مــن إنجــازات؛ 
ولذلــك فإنــه يجــب أن نعتــرف أن الجامعــات العربيــة لهــا دور ملحــوظ فــي نهضــة 
الجامعــات فــي  ــف هــذه  ُتصنَّ الضــروري أن  ليــس مــن  بأنــه  العلــم  بادنــا، ويجــب 
ــا المتألقــة  مراكــز متقدمــة علــى مســتوى العالــم؛ ولذلــك يجــب أن ننشــغل بصورتن
ــا أمــام طلبتنــا، أكثــر مــن التركيــز علــى الوصــول لمراتــب عالميــة فــي تصنيفــات  علميًّ
ــا، ودليــل  المؤسســات العلميــة؛ ألن الوطــن العربــي ال يحتــاج هــذه التصنيفــات حاليًّ
ذلــك أنــه إذا ُوجــدت إحــدى الجامعــات العربيــة بتصنيــف أفضــل 100 جامعــة عالميــة، 
فهــذا ال يعنــي بالمــرة إحداثهــا لفــارق معرفــي وتنمــوي فــي المجتمــع العربــي؛ لذلك 

ــا  يجــب أال ننشــغل بهــذه التصنيفــات، ونركــز أكثــر علــى تكريــس دور الجامعــات داخليًّ
لاســتفادة مــن قدراتهــا وإمكاناتهــا التــي تعــرف جيــًدا مشــاكل مجتمعاتهــا وتوِجــد 
حلــواًل لهــا، وُتَعــد تجِربــة اإلمــارات وتونــس التعليميــة مــن حيــث قــوة الجامعــات 
ــك  ــى أن ذل ــل عل ــم والمعرفــة، وتدل ــة نجــاح االســتثمار فــي التعلي ــى كيفي ــًا عل دلي

مــن شــأنه تحويــل المجتمعــات لألفضــل.

ضرورة متابعة تنفيذ مؤشر المعرفة 
العربي بشكل حثيث 

ويجــب متابعــة تنفيــذ مؤشــر المعرفــة العربــي بشــكل حثيــث ومتابعــة تطــوره مــع 
والتعــرف  وتعليميــة،  تنفيذيــة  مــن حكومــات ومؤسســات  لــه  المنفــذة  الجهــات 
ــن  تحسُّ وماحظــة  بــأول،  أواًل  المؤشــرات  تطبيــق  مــن  تنتــج  التــي  النتائــج  علــى 
ــذه مــن خــال  ــى تنفي ــذي يجــب العمــل عل أدوات المعرفــة ونشــرها؛ وهــو األمــر ال
المتابعــة المســتمرة لضمــان تحقيــق نتائــج جيــدة للشــعوب والمجتمعــات العربيــة، 
ــا لــكل دولــة، لمعرفــة مــدى كفــاءة  ويجــب أن تكــون هــذه المؤشــرات مقياًســا حقيقيًّ

مؤسســات التعليــم لديهــا ومنظمــات البحــث العلمــي.
مــن  فإنــه  الجامعــات،  فــي  التعليــم  مؤشــر  تأثيــر  قــراءة  بكيفيــة  يتعلــق  وفيمــا 
الضــروري معرفــة مــن ُتمثــل لــه أهميــة وبشــكل عــام، يجــب أن نعــرف أن الجامعــات 
العربيــة مصنــع للعقــول الشــبابية، خاصــًة أن عقــول الشــباب العربــي قــد تغيــرت خــال 
الســنوات العشــر الماضيــة كثيــًرا. وطموحاتهــم أصبحــت تتجــه للــدول المتقدمــة 

ــر بهــا. ــات أكب لوجــود حري

التقدم الذي تعيشه 
اإلمارات يعود للتطور 
الكبير في مستوى 

جامعاتها

د. عصام حجي
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إن التقدم الكبير الذي تعيشه اإلمارات يرجع في جزء 
جامعاتها،  مستوى  في  الكبير  للتطور  منه  كبير 
التي تشكل العقل المفكر لما تشهده من إنجازات، 
ولذلك فإنه يجب أن نعترف بأن الجامعات العربية لها 
اإلمارات  تجربة  وتعد  بادنا،  نهضة  في  ملحوظ  دوٌر 
نجاح  على  دليًلا  الجامعات  قوة  حيث  من  التعليمية 
االستثمار في التعليم والمعرفة، ويدلل على أن ذلك 

من شأنه تحويل المجتمعات إلى األفضل.



168

169

باألفــكار  ملــيء  اإلســامي  العربــي  التــراث  الحمــدي:  علــي  الدكتــور 
اإليجابيــة التــي تحــث علــى العمــل، ويجــب شــحذ الهمــم نحــو تكريــس 

ــا عــن االتجاهــات التعليميــة  التعليــم الفنــي والمهنــي؛ ألنــه ال يقــل نهائيًّ
ــا مــن العمالــة العلميــة،  األخــرى، خاصــًة أن العمالــة الفنيــة أرقــى معرفيًّ

العمالــة فقــراء فــي  30% مــن  يبيــن أن  العمــل  وأن واقــع ســوق 
عالمنــا العربــي؛ ولذلــك يجــب علــى اقتصــاد المعرفــة توســيع هــذه 

الشــريحة والعمــل علــى تطويــر قدراتهــا وظروفهــا.

مداخات
الجمهور

من حق األجيال الجديدة معرفة 
واقعنا التعليمي وصعوباته، فما هي؟

 الدكتــورة نجــوى غريــس: لدينــا معضلــة كبيــرة فــي مدارســنا؛ حيــث إنهــا ُتعلــم األطفــال 
للحصــول علــى درجــات وشــهادة فقــط، ولــم تنجــح هــذه المــدارس فــي جعــل المعرفــة 
غايــة؛ ومــن َثــمَّ ينقصنــا اليــوم عقــول جديــدة منفتحــة علــى واقــع حديــث، ونحــن ُنلقــن 
الطلبــة فقــط وال نعلمهــم، ويجــب أن نغيــر هــذه الســلوكيات وُنعلــم األطفــال اإلنتــاج 
والتعلــم، ويجــب إعــادة النظــر فــي الفلســفة التربويــة بالمــدارس والجامعــات إليجــاد حافــز 
جديــد مــن أجــل اكتســاب المعرفــة، ودراســة أســاليب التقييــم لامتحانــات التــي يوجــد بهــا 

ــة تتجــاوز المؤشــرات. ــرة، خاصــًة أن اإلشــكاليات الحالي ســلبيات كثي

ــة؛  ــا أي فكــرة عــن المؤشــرات المعرفي ــد أوالدن ــور محمــد إســماعيل: ال يوجــد عن الدكت
ولذلــك فقــد بدأنــا فــي قســم اإلحصــاء بجامعــة القاهــرة تعليــم الطلبة أهداف المؤشــرات، 
وهنــاك فريــق عمــل يقــوم بهــذه المهمــة؛ وذلــك لتخريــج أجيــال جديــدة تهتــم بالمعلومــة 
وُتقــدر وجودهــا وكيفيــة الحصــول عليهــا لمــد المؤشــرات بمــا تحتاجــه مــن معلومــات 

تســاعدها علــى بنــاء أهدافهــا بشــكل مفيــد؛ مــا ينعكــس علــى نجــاح أي خطــط تنمويــة.
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اليوم الثالث
الجلسة األولى

 »توظيف االبتكار 
في اإلعالم وصناعة األفالم«

         محاور الجلسة:

 كيف أثر االبتكار في إيجاد أنماط إعالمية جديدة؟ «

هل أخفى هذا التطور أنماًطا أخرى قديمة؟ «

كيف أثرت طرق النقل الحديثة والتطور التكنولوجي تأثيًرا  «

ا؟ إيجابيًّ

ا؟ أم جاء على حساب المضمون  « هل انعكس االبتكار إيجابيًّ

والِحَرفية؟
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بدأ مهند الخطيب عمله مذيًعا في إذاعة صوت 

أميركا الدولية في واشنطن. وفي عام 2001 

لبرنامج  مقدمًا  ســي  بــي  إم  قناة  إلــى  انضم 

اللبنانية  العاصمة  تستضيفه  كانت  حـــواري 

قناة  مــع  العمل  إلــى  ينتقل  أن  قبل  بــيــروت، 

العربية مذيعًا رئيسًا لألخبار. وفي عام 2007 

حيث  المستقبل،  بتلفزيون  الخطيب  التحق 

عن  أسبوعي  ولبرنامج  لألخبار  مقدًما  عمل 

أهم األحداث العالمية بعنوان »رادار«360.

وإدارة  االقتصاد  في  إجــازة  الخطيب  يحمل 

األعمال من جامعة تاوسون في مريالند،

ــادة دراســــــات عــلــيــا في  ــهـ ــى شـ ــ ــة إل ــافـ إضـ

الشؤون الدولية من الجامعة األميركية في 

واشنطن.

أجرى ريز خان عدًدا كبيًرا من المقابالت 
متنوعة  مجموعة  تضم  التي  المهمة 
ــا، وقــــدم الـــعـــرض األول  مـــن الــقــضــاي
ــي بــي سي  واألهــــم عــلــى مــحــطــة »بـ
وورلد سيرفيس لألخبار«، وفي نوفمبر 
كشخصية  مكانته  خـــان  ـــخ  رسَّ  1991
إعالمية ناجحة، برزت أكثر عندما عمل 
الــدولــيــة فــي عام   »CNN« فــي قــنــاة
لقسم  رئيًسا  تعيينه  تــم  حيث   1993

األخبار.
قــنــاة  ــى  ــ إل ــقــل  ــت ان  ،2005 ــام  عــ ــي  فـ
المؤسس  الــمــديــر  ليصبح  »الــجــزيــرة« 
لــلــشــبــكــة الـــمـــعـــروفـــة عــالــمــًيــا قــنــاة 

»الجزيرة اإلنجليزية«.
ساهم  ومــشــرًفــا،  بــارًعــا  متحدًثا  كونه 
على مر السنين في إثبات وجوده في 
وأهــم  الـــرائـــدة،  العالمية  المناسبات 
فــعــالــيــات الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة مثل 

»سيسكو« و»بنك ستاندرد تشارترد.

أ.ريز خان

المتحدثون: 

مدير الجلسة:

ديفيد بينت
مدير التطوير في ناشيونال جيوغرافيك.

نايلة الخاجة
مخرجة وكاتبة سيناريو ومنتجة إماراتية.

علي مصطفى
مخرج ومنتج وصانع أفالم إماراتي.

ريز خان
 مذيع تلفزيوني.

جورج قرداحي
مذيع تلفزيوني.

مهند الخطيب
مقدم أخبار وبرامج سياسية، سكاي نيوز عربية.

نايلة الخاجة هي أول سيدة تنتج أفالًما 
المتحدة.  العربية  اإلمـــارات  دولــة  في 
دي  لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  وهــي 

سفن موشن بيكتشرز.
نايلة هي أول امرأة من مواطنات دولة 
اإلمارات في هذا المسار المهني، وقد 
حازت على اهتمام إعالمي واسع كما 
الهيئات  مــن  الــعــديــد  ــز  جــوائ حــصــدت 
صحيفة  منها  الــعــالــم،  مستوى  على 
ــة  الــواشــنــطــن بــوســت وهــيــئــة اإلذاعــ

اليابانية وهيئة اإلذاعة البريطانية.
كثيًرا  نايلة  تلقت  إلنجازاتها،  وتقديًرا 
مـــن الـــجـــوائـــز عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
ــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة  ــ ودولـ
في  سيناريو  أفــضــل  جــائــزة  بينها  مــن 
الــدولــي  السينمائي  الخليج  مــهــرجــان 
)مــلــل(،  فيلمها  ســيــنــاريــو  عــن   2010
فئة  في  األول  بالمركز  أيًضا  فاز  الذي 
دبي  مهرجان  في  اإلمــاراتــي«  »المهر 

السينمائي الدولي عام 2010.

أ.نايلة الخاجة

يعمل علي في مجال األفالم القصيرة 
ــر مـــن 10  وإعـــالنـــات الــتــلــفــزيــون ألكــث
ـــس شــركــة إنــتــاج خــاصــة به  أعــــوام. أسَّ

وهي» AFM«لألفالم.
»دار  فيلمه  ــرض  عـ  ،2009 ــام  عـ فــي 
الحي« الذي يعد من أكبر اإلنجازات في 
هذا المجال في دولة اإلمارات العربية 
األرقـــام  الفيلم  حطم  وقــد  المتحدة. 
للفيلم  الــتــذاكــر  شــبــاك  فــي  القياسية 
منحته   2010 عـــام  وفـــي  اإلمـــاراتـــي، 
مجلة »ديجيتال ستوديو« جائزة أفضل 

مخرج شاب.

أ.علي مصطفى

في  المهنية  حــيــاتــه  قـــرداحـــي  جــــورج  ــدأ  بـ
ــل اإلعـــــــالم الـــمـــكـــتـــوبـــة وكـــذلـــك  ــ ــائ وســ
اللبناني  التلفزيون  في  وعمل  التلفزيون، 
عام  وفــي  مًعا.  الحال«  »لسان  وصحيفة 
»مــونــت  لـــراديـــو  قـــرداحـــي  انــضــم   ،1979
كارلو« في باريس، استمر هناك حتى عام 
رئيس  منصب  ــى  إل وصــل  أن  ــى  إل  ،1992

التحرير.
إلى  قرداحي  جــورج  انتقل   1992 عام  في 
بــاريــس لــيــتــرأس محطة إذاعـــة »الــشــرق« 
إلــى قناة  انضم   1994 هــنــاك، وفــي عــام 
غير  كــانــت  الــتــي  بــلــنــدن  ام«  اف   «MBC
مستقرة في ذلك الوقت، واستطاع جورج 
مربحة  منظمة  إلـــى  الــمــحــطــة  يــحــول  أن 

بماليين الدوالرات.
وفـــي عـــام 2000 أصــبــح جـــورج قــرداحــي 
عندما  ــًرا  أجـ األعــلــى  التلفزيوني  الــمــقــدم 
انتقل إلى محطة»MBC«، ليصبح المقدم 
العالمي  للبرنامج  والوحيد  األول  العربي 

الشهير »من سيربح المليون«.
الــنــوايــا  سفير  منصب  جـــورج  يشغل  كــمــا 
الحسنة لألمم المتحدة، فضاًل عن العديد 

من المناصب الشرفية الخيرية األخرى.

أ.جورج قرداحي

ــر الــتــطــويــر  ــديـ ــو مـ ديـــفـــيـــد بــيــنــيــت هــ
بــقــنــاة نــاشــيــونــال جــيــوغــرافــيــك، فهو 
أفــراد  مــن  يتكون  كبيًرا  فريًقا  يــتــرأس 
العالم  أنــحــاء  جميع  مــن  ومــؤســســات 

لنشر الدعم الخيري للمجتمع.
نائَب  العمل  السابقة  خبرته  وتشمل 
األمريكية  المتحدة  للمنظمة  رئــيــس 
وجمع  الرعاية  ومدير  الدماغي  للشلل 
 & »أوديــل، سيمز  بمجموعة  التبرعات 
تقدم  استشارية  شركة  وهي  لينش«، 
خدمات للمنظمات غير الهادفة للربح.

ــي خــدمــة  ــنــشــاط فـ ــارك بــيــنــيــت ب ــشـ يـ
ــســر وعــضــو  ــن ال الــمــجــتــمــع. فــهــو أمــي
ــخــدمــة  ــت جـــــــون« ل ــ ــانـ ــ مـــجـــلـــس »سـ
ربحية  غــيــر  منظمة  وهـــي  المجتمع، 
تخدم األطفال والبالغين الذين يعانون 
ــيــة فـــي ست  ــمــائ ــن مـــن اإلعــــاقــــات ال

واليات.

ديفيد بينت



توظيف االبتكار لتغطية األحداث كافة بسرعة ودقة: 

التحــدي هنــا كبيــر؛ إذ ســيكون عليــك أن تغطــي أكبــر عــدد مــن األحــداث، وأن 
تهتــم بتوظيــف االبتــكار؛ ليصــل عــدد كبيــر مــن أصــوات النــاس إلــى العالــم، وكذلــك 
ــا مــن  ضمــان أعلــى جــودة للمحتــوى؛ فعلــى قــدر مــا يقــدم االبتــكار والتكنولوجي

ــات. ــًرا مــن التحدي إســهامات، نجدهمــا يفرضــان كثي
أعتقــد أن التحــدي الــذي يقــف فــي وجهنــا اليــوم هــو كيفيــة اســتغالل الفــرص 
أخبــار  نقــل  فــي  األمــر  اســتغالل  علينــا  ولكــن  التكنولوجيــا،  إياهــا  منحتنــا  التــي 
أفضــل ونعــرض أكثــر عــن عالــم الطبيعــة، وأن نصنــع محتــًوى مناســًبا للمجتمعــات 

المحليــة.
وقــد منحتنــا التكنولوجيــا الفرصــة لننقــل أخبارنــا، وأنــا أتحــدث عنــا بوصفنــا أمــًة أو 
أفــراًدا أو ثقافــًة أو كياًنــا، وبالنســبة لنــا أصبــح فــي اتســاعنا أن نلتقــط صــوًرا أفضــل 
ــعنا فــي اســتخدام التقنيــات الحديثــة عــن ذي قبــل، ولكــن  لألســود وللقمــر، وتوسَّ
كيــف نؤلــف مــن تلــك الصــور قصــة جيــدة تخاطــب عالًمــا يشــهد متغيــرات عديــدة 

هكــذا مــن حيــث التطــورات االقتصاديــة والبيئيــة وغيرهــا؟
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َمحاور متعددة تعزِّز دور االبتكار في صناعة األفالم:

ــا مــن حيــث إن  ــر الموضوعــات المثيــرة لالهتمــام بالنســبة لن الموضــوع المطــروح مــن أكث
مؤسســة ناشــيونال جيوغرافيــك تســتخدم المرئيــات لنقــل األخبــار منــذ حوالــي 125 عاًمــا 
وظهــرت أولــى صورنــا فــي المجــالت منــذ حوالــي 105 أعــوام، وأســتطيع مــن واقــع مجــال 
عملــي أن أركــز علــى دور االبتــكار فــي صناعــة األفــالم مــن خــالل ثالثــة محــاور: المحــور 
ــكار فــي التوســع فــي إتاحــة صناعــة األفــالم؛ ليخــرج  ــا واالبت األول: مســاهمة التكنولوجي
د  المنَتــج فــي أفضــل صــورة فــي النهايــة، المحــور الثانــي: مســاهمتهما أيًضــا فــي تعــدُّ
قنــوات التوزيــع فيمــا يخــص صناعــة األفــالم، المحــور الثالــث واألخيــر: التوســع فــي القــدرة 

علــى صناعــة األفــالم ومشــاركتها، ولهــذا األمــر إيجابيــات وســلبيات بالنســبة لنــا.

رت الجهد والمال:  تكنولوجيا التصوير الحديثة وفَّ

حيــن بدأنــا فــي نقــل الصــور قبــل وجــود المرئيــات، كانــت تكلفــة آالت التصويــر باهظــة 
ــا جهــًدا كبيــًرا اللتقــاط صــورة واحــدة، وبفضــل التكنولوجيــا  للغايــة، وكان األمــر يتطلــب ِمنَّ
ُيمِكُننــا فــي هــذه األيــام التقــاط صــور تحــت المــاء فــي حيــن كان ذلــك مســتحياًل فــي 

الماضــي. فــكان للتكنولوجيــا الفضــل فــي خفــض التكاليــف بعــد أن كنــا نتحمــل تكاليــف 
باهظــة إلخــراج محتــوى ونشــره.

فــي  يكــن  لــم  التــي  الصــور  مــن  كثيــر  التقــاط  يمكننــا  فــاآلن  أثــر؛  لــه  الحجــم  وكذلــك   
اســتطاعتنا التقطاهــا فــي الماضــي بســبب ضخامــة حجــم اآلالت. وعندمــا نتحــدث مــن 
منظــور التكنولوجيــا، نفكــر فــي كيفيــة صنــع اآلالت وتوفيــر القــدرات لنقــل األخبــار، بينمــا 

هنــاك تحــدٍّ آخــر يجــب وضعــه فــي االعتبــار؛ هــو: كيــف ننقــل أحداًثــا بجــودة عاليــة؟

التكنولوجيا ساعدت على نشر األخبار بسهولة وأقل كلفة:

ــا فــي عالــم التواصــل االجتماعــي، نجــد عليــه عــدًدا مهــواًل مــن المحتويــات التــي  إذا بحثن
تتــم مشــاركتها طــوال الوقــت؛ فعلــى ســبيل المثــال تجــد بالييــن الصــور علــى إنســتجرام، 
ومالييــن مــن مقاطــع الفيديــو ُيجــَرى تنزيلهــا علــى يوتيــوب كل ســاعة. فــدور التكنولوجيــا 
يتمثــل فــي أنهــا جعلــت مشــاركة األخبــار ونقلهــا أســهل دون الحاجــة إلــى تكاليــف باهظــة؛ 
ميــزات ومســاوئ،  لذلــك  أن  ونعتبــر  جهــة  أي  مــن  عليهــا  الحصــول  أحــد  فيمكــن ألي 
فالميــزة هنــا نقــل أخبــار أكثــر لعــدد أكبــر مــن النــاس مــن مختلــف الفئــات ولكــن العيــب هنــا 

ًها. أن المحتــوى نفســه قــد يكــون ُمشــوَّ

 االلتزام التام بنقل 
األحداث بصدق 

وموضوعية من واجبات 
الوسائط اإلعالمية

ديفيد بينت
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رســالة  لهــا  لكوننــا مؤسســة  نظــًرا  انخفضــت عمــا ســبق؛  قــد  مبيعاتنــا 
وهــدف، ونضــع فــي اعتباراتنــا أمــوًرا أهــم مــن األمــور الماديــة، ونعتمــد 

ــا. علــى وســائل أخــرى ولكــن يظــل التحــدي االقتصــادي باقًي

ــات  ــار اإلبداع ــن إلظه ــخاص العاديي ــل األش تأهي
ــات: ــل الثقاف ونق

التكنولوجيــا متاحــة اآلن فــي أيــدي األشــخاص ويمكنهــم 
عمــل شــيء مبــدع، وعلينــا التفكيــر اآلن فــي كيفيــة إبــراز 

اإلبــداع والثقافــة لمــكان مثــل دبــي واإلمــارات العربيــة 
المتحــدة بــأدوات بســيطة يملكهــا النــاس فــي أيديهــم 

ــروا عــن ذلــك للعالــم أجمــع. ليعبِّ
أعتقــد أن الجامعــات الرســمية ومعاهــد الســينما 

مســؤولة عــن هــذا، وأيًضــا الوثائــق المعلوماتيــة 
يجــب أن تســاعد علــى تحقيــق ذلــك، فيمكننــي 

أن أســتفيد مــن دعــم اآلخريــن الذيــن كانــت 
لهــم تجربــة خاصــة فــي هــذا المجــال؛ فهــل 

واألدوات  بالتدريــب  ذلــك  دعــم  يمكننــا 
والتشــجيع وتقديــم الفــرص لهــم وكيفيــة 

يتعلمونهــا  التــي  األمــور  مــن  التعلــم 
فيهــا؟ ويشــاركوننا 

التزام كامل بنقل األحداث بصدق وموضوعية:

نحــن ملتزمــون بنقــل كل مــا هــو صــادق وموضوعــي دون تحريــف أو تغييــر، ولكــن المجتمــع 
اليــوم أصبــح لديــه رأي بعــد أن بــات فــي اســتطاعته التعليــق علــى كل مــا تنقلــه الوســائط 

اإلعالميــة الموثــوق بهــا مــن رســائل، وأرى أن هــذا تطــور عظيــم. 
تظهــر هنــا مســألة التــوازن بيــن الطلــب والعــرض، ولكــن األمــر المؤســف أن الجمهــور قــد أصبح 
ــرى  ــة الوعــي والتعليــم، وحيــن ي ــاًل علــى أشــياء عديمــة القيمــة؛ والســبب فــي ذلــك قل مقب

ــون أموالهــم إلنتــاج مثــل تلــك البرامــج عديمــة القيمــة.  المنتجــون ذلــك اإلقبــال َيُضخُّ
علينــا أن نعــود إلــى التعليــم لكــي يعــرف النــاس مــا ينفعهــم فيقبلــوا عليــه ويتحســن 
الــذوق العــام وحينئــٍذ لــن يضيــع النــاس أوقاتهــم فــي مشــاهدة مــواد قــد يكــون فيهــا 
متعــة ولكنهــا تــروي ظمــأ أنــاس مثقفيــن واعيــن. وأرى أيًضــا أن تعــدد القنــوات قــد أدى 

إلــى منافســة كبيــرة ليســت فــي مصلحــة جــودة المحتــوى. 

السينما تأثرت بقوة باالبتكارات الحديثة:

 أود اإلشــارة إلــى دور االبتــكار فــي الســينما، حيــث تــم ابتــكار صيــغ عديــدة تتيــح الحصــول علــى 
ــد مــن األفــالم؛ ممــا  ــن عدي ــي التــي تتيــح تخزي ــد مــن األفــالم مثــل صيغــة الــدي ســي ب مزي

يجعــل التنافــس أكبــر ويؤثــر فــي الحركــة االقتصاديــة لمشــاهدة األفــالم فــي دور العــرض.
ــر االبتــكار  ــود مناقشــتها هــي الجانــب التجــاري لــكل هــذا، فكيــف أث إحــدى النقــاط التــي ن
بعــة  التكنولوجــي فــي منظمــات مثــل ناشــيونال جيوجرافيــك مــن ناحيــة طبيعــة العمــل المتَّ
فــي المنظمــة؛ حيــث أدت كثــرة المحتويــات وســهولة الحصــول عليهــا إلــى انخفــاض قيمــة 
الماديــة، ولكــن  القيمــة  أقصــد  بــل  الجــودة  انخفــاض  أعنــي هنــا  المحتويــات، وال  تلــك 

ــادق  ــو ص ــا ه م ــل  ك بنقل  مــلــزمــون  نــحــن 
ولكن  تغيير،  أو  تحريف  بــدون  وموضوعي 
أن  بعد  رأي  لديه  أصبح  أيًضا  اليوم  المجتمع 
ما  كل  على  التعليق  استطاعته  في  أصبح 
من  بها  الموثوق  اإلعالمية  الوسائط  تنقله 

رسائل، وأرى أن هذا تطور عظيم
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تطور السينما مهم، وإخراج المحتوى
 قضية يجب التركيز عليها:

بعــد اختــراع الكاميــرا الطائــرة )الــدرون( أصبــح بإمــكان المخــرج الحصــول علــى لقطــات لــم 
تكــن متاحــة مــن قبــل، وتســتطيع أن تجــد علــى اإلنترنــت معلومــات كثيــرة عــن كيفيــة تطــور 

الســينما، لكــن المهــم بالنســبة لــي هــو كيفيــة إخــراج المحتــوى.
 أصبــح بإمــكان كل النــاس اآلن أن يفتحــوا كاميراتهــم ويصــوروا بســرعة لمــدة خمــس ثــواٍن أو 
عشــر ثــواٍن ويضعــوا الصــور علــى اإلنســتجرام وربمــا تكــون جــودة الصــورة منخفضــة، وعندمــا 
ــي مــن المدرســة القديمــة- أفكــر فــي  ــدو أن ــات- وربمــا أب أفكــر فــي الســينما فــي الثمانيني

ــا ألننــا لــم َنِعــْش ذلــك العصــر. الموســيقى وأقــول: لقــد فقدنــا عصــًرا ذهبيًّ
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صناعة السينما تعتمد بصفة أساسية 
على االبتكارات المذهلة ألدواتها:

إن التطــورات المذهلــة التــي أصبــح عالمنــا يعيشــها فــي مجــال االبتــكارات- تدخــل فــي كل 
الوظائــف والمهــن، وقــد تأثــرت األجهــزة التــي تدخــل فــي صناعــة الســينما مــن كاميــرات 
التــي أصبحــت  البرامــج والتقنيــات  عاليــة الدقــة ووســائل مســاعدة كثيــرة، فضــاًل عــن 
تدخــل فــي تصويــر المشــاهد الســينمائية باحترافيــة عاليــة باســتخدام الجرافيــك، وأصبحــت 
الســينما فــي ذاتهــا صناعــة ضخمــة تعتمــد علــى تطويــر أجهزتهــا؛ وصــواًل إلــى مرحلــة اإلبهار 
الــذي يعــود بدرجــة كبيــرة إلــى ارتفــاع األربــاح التــي تحققهــا هــذه الصناعــة، والعائــدات 

الضخمــة التــي ُتنَفــق لتعزيــز هــذه الصناعــة.

تطور تقني متسارع كل يوم وتأثير مبهر باألعمال الجديدة:

نجــد لــدى المخرجيــن الســينمائيين ولًعــا كبيــًرا بالوصــول إلــى النجــاح الــذي لــن يتحقــق بغيــر 
ــا علــى االســتفادة مــن التطــور  تقديــم أعمــال باهــرة، تلــك التــي أصبحــت تعتمــد اعتمــاًدا كليًّ

التقنــي والتكنولوجــي لألجهــزة واألدوات التــي ُتســتخَدم فــي صناعــة الســينما.
كمــا أن التطــور التقنــي أصبــح متســارًعا بدرجــة كبيــرة؛ حيــث يظهــر علــى نحــو ســريع وشــبه 
يومــي تطــوٌر جديــٌد تقنــي لــه تأثيــر مباشــر فــي تقديــم أعمــال جديــدة باهــرة، وإذا رأينــا 
أدوات الســينمائيين منــذ 12 عاًمــا، مقارنــًة بمــا هــو موجــود اآلن؛ فإننــا ســنقف مبهوريــن 

أمــام هــذا التطــور، ويوضــح ذلــك أيــن كنــا وأيــن أصبحنــا.

الكاميرات الحديثة وفرت المجهود 
والوقت وضمنت إبهاًرا مؤثًرا:

ســأدلل بموقــف صغيــر مــررت بــه منــذ أعــوام حيــن أردُت تصويــر مشــهد لســطوع الشــمس 
مــن فــوق أحــد األبــراج فــي دبــي، ولكــي أصــور ذلــك بطريقــة محترفــة وأقدم صــورة واضحة 
للمعنــى الــذي أريــد تقديمــه؛ اســتعنت برافعــة تنظيــف المبانــي للتســلق بهــا وتصويــر 

المشــهد، وبالطبــع كان فــي ذلــك خطــورة كبيــرة علــى ســالمتي، فضــاًل عــن الــوزن الثقيــل 
للكاميــرات التــي كنــت أســتعين بهــا وقــت التصويــر، وبمقارنــة ذلــك بتصوير المشــهد نفســه 
ــد مثــل هــذه المعانــاة مــرة أخــرى؛ وذلــك بفضــل التقــدم الهائــل الــذي  اآلن؛ فإننــا لــن نتكبَّ
طــرأ علــى كاميــرات التصويــر مــن حيــث الــوزن والدقــة واألداء الباهــر فــي الصــور الملتقطــة، 
وهــذا مثــال واضــح لكيفيــة تأثيــر التطــور التكنولوجــي فــي أدوات صناعــة الســينما وكيــف 
وصــل اآلن، وبالطبــع فــإن هــذا التطــور وصــل لجميــع تفاصيــل ومراحــل هــذه الصناعــة، التــي 

تعــد مــن أغلــى الصناعــات فــي العالــم.
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أصبحــت الســينما بحــد ذاتهــا صناعــة ضخمــة تعتمــد علــى تطويــر أجهزتهــا 
وصــوًلا لمرحلــة اإلبهــار الــذي يعــود بدرجــة كبيــرة علــى ارتفــاع األربــاح التــي 
ــاج  ــي اإلنت ــتثمار ف ــن االس ــة م ــدات الضخم ــة والعائ ــذه الصناع ــا ه تقدمه
الســينمائي. وبالتالــي، فــإن االبتــكار والتطويــر ال حــدود لهمــا فــي اســتحداث 

ــك. ــن وراء ذل ــة م ــد اقتصادي ــق عوائ ــّورة وتحقي ــات المط التقني



إلكترونيــة، وهــو مــا كان جديــًدا بالنســبة لــي وعندمــا ســألت مشــرفة النصــوص مــا الــذي 
تفعلينــه قالــت: أصحــح النــص علــى اآليبــاد. وأرســله فــي صيغــة )PDF( إلــى المخــرج حتــى 
يبــدأ فــي تصويــر الفيلــم، وهــذا يســاعد علــى معرفــة عــدد النصــوص التــي نقرؤهــا وعــدد 
النصــوص التــي نطبعهــا واألوراق التــي تضيــع، وعندمــا يأتينــي النــص أقــرؤه علــى اآليبــاد؛ 

ممــا يحافــظ علــى البيئــة. 
ــا هــو اآلالت )الــدرون( التــي تحمــل الكاميــرات،  ذكــرت زميلتــي المخرجــة نايلــة شــيًئا مهمًّ
وكيــف ســاعد اختــراع هــذه اآلالت علــى تحســين صناعــة األفــالم وخصوًصــا فــي األفــالم 
التــي ال تتطلــب ميزانيــة كبيــرة فــي التصويــر؛ حيــث إنــي أســتخدم تلــك اآلالت فــي تصويــر 
ــز علــى المنتــج؛ وهــو مــا يجعلنــي أســتغني عــن الهليكوبتــر  اإلعالنــات التجاريــة لكــي أركِّ
ر عليهــا، وهــي أمــور باهظــة التكلفــة، فــاآلن تســتطيع الحصــول علــى  وعــن وضــع مصــوِّ

ــل ُيذكــر مــن أي مــكان. هــذه اآلالت دون مقاب

األفالم العربية تحاكي اآلن التقنيات 
المستخدمة بأفالم هوليوود:

 حيــن تفكــر فــي صناعــة األفــالم اإلماراتيــة يجــب أن تفكــر بطريقــة إبداعيــة؛ ألننــا 
ننشــئ صناعــة، وقــد كنــت ســعيًدا عندمــا تــم عــرض فيلمــيَّ األخيريــن فــي الســينما، 
لكــن هــذا لــن يســتمر طــوال الوقــت، فمــا يحــدث فــي الواقــع هــو أننــا نحــاول جــذب 
الُمشــاهد؛ ألن كثيــًرا مــن اإلماراتييــن يدخلون الســينما ويشــاهدون األفــالم، ولكنهم 
ُيقِبلــون علــى أفــالم هوليــوود أكثــر مــن األفــالم العربيــة؛ لذلــك نعمــل علــى محــاكاة 
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دراســة الســينما بالطريقــة القديمــة تعكــس أهميــة كل جــزء 
بصناعتهــا:

أســتطيع أن أتحــدث بصفتــي مخــرج أفــالم، حيــث إننــا نتحــدث عــن التطــور التقنــي لألشــياء؛ 
ــة بالطريقــة  ــع األفــالم الحقيقي ــدأُت دراســة األفــالم فــي لنــدن تعلمــُت تقطي فعندمــا ب

منــا كيفيــة تحريــر ذلــك؛ فقــد علمونــا أهميــة كل إطــار نســتخدمه. القديمــة، وتعلَّ
ــم أكــن  ــاة« ل ــة الحي ــذي أســميته »مدين  عندمــا صــورت فيلمــي األول فــي عــام 2009 ال
أعلــم أنهــا آخــر مــرة أصــور أفالًمــا؛ أعنــي أننــي أصــور إعالناتــي التجاريــة، لكــن كل شــيء أصبــح 
مــن الماضــي. الشــيء الوحيــد الــذي أذكــره فــي تصويــر أفالمــي هــو أننــا كنــا نتمتــع بالدقــة 
فــي كل مــا نفعلــه؛ ألن األمــر ال يتعلــق فقــط بــدوران الكاميــرا؛ فعنــد تصويــر فيلــم مــا 
ــا بالميزانيــة الموضوعــة، وإذا زادت الميزانيــة عــن ذلــك فســيكون األمــر  ســتكون محكوًم

صعًبــا.

تطورات كبيرة لحقت بصناعة الكاميرات الرقمية:

ــا؛ ألننــا مازلنــا نســتخدم نفــس الكاميــرات )اآلري( واآلن  أعتقــد أن األمــر اآلن قــد أصبــح رقميًّ
ا. )اآلري لكســا( وأصبح كل شــيء رقميًّ

ومــن المدهــش لــك بوصفــك صانــع أفــالم أن تلتقــط بعــض الصــور التــي قمــت بعمــل 
ــل أخــذ اللقطــات، ومــن المؤســف  ر األفــالم مث ــَت تصــوِّ ــل عندمــا كن ــاج لهــا مــن قب مونت
ــر  ــه يســاعد المخرجيــن علــى تصوي ــرة الصــور، ولكن ــاج؛ بســبب كث أن هــذا ال يســاعد المونت
األفــالم؛ فأنــا اآلن أســتخدم كاميــرا )اآلري لكســا( وقــد أصبحــت الكاميــرا أصغــر حجًمــا وقــد 

أصــدرت )اآلري لكســا( كاميــرا أصغــر تســمى )لكســا مينــي( وهــي أصغــر بكثيــر مــن الكاميــرا 
القديمــة التــي كانــت ذات حجــم كبيــر. 

الكاميرات صغيرة الحجم تساعد على إخراج مشاهد أفضل:

لقــد اســتخدمت هــذه الكاميــرا فــي تصويــر فيلــم أخيــرًا هــذا العــام، وهــو مــا ســاعدني 
علــى تصويــر الفيلــم؛ ألنــه كان فيلًمــا تــدور أحداثــه فــي الشــارع فقــد تــم تصويــر أغلــب 
ــا اســتخدمنا  ــر؛ لكنن ــرا أكب ــر؛ الســتخدمنا كامي ــو كان المــكان أكب مشــاهده فــي ســيارة، ول
ر فيــه، وهــذا ُيظِهــر التطــور التكنولوجــي الــذي  كاميــرا صغيــرة تناســب المــكان الــذي نصــوِّ
حــدث فــي نظــام الكاميــرات مــن كاميــرا عاديــة إلــى كاميــرا 2k وهــي كاميــرات نســتخدمها 
كثيــًرا نظــًرا لرخــص ثمنهــا؛ فعندمــا كنــا نصــور مشــهد اصطــدام ســيارة مثــاًل فــي فيلــم 
ــرا 3ملــم موضوعــة فــي صنــدوق  ــا نقــود الســيارة مباشــرة إلــى كامي »مدينــة الحيــاة« كن
فــوالذي وال نقلــق إذا تضــررت الكاميــرا، فــاآلن فربمــا تشــتري كاميــرا ب 400 يــورو بهــذا 
رْت؛ ولهــذا ســاعدت الكاميــرا كثيــًرا فــي هــذا المجــال، والمالَحــظ  الحجــم وال تقلــق إذا تضــرَّ

ــة. ــا تخــدم البيئ أيًضــا أن التكنولوجي

 التطور شمل كل عناصر صناعة السينما:

علــى  المالحظــات  وضــع  عــن  المســؤول  الشــخص  وهــو  نصــوص  مشــرف  لدينــا  اآلن 
االســكربت )النــص( عــن أفضــل األوضــاع التــي يتــم التقــاط اللقطــات بهــا، وكان يوضــع 
أمامــه مئــات األوراق، أمــا اآلن فــكل شــيء موضــوع علــى اآليبــاد، وكل شــيء يتــم بطريقــة 

حين تفكر في صناعة 
األفالم اإلماراتية يجب 

أن تفكر بطريقة 
إبداعية
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التقنيــة المســتخدمة فــي أفــالم هوليــوود.
 وأيًضــا الفيلــم األخيــر الــذي صورتــه كان أول فيلــم عربــي يتحــدث عــن النبــوءات، وهــو مــا 
ســُيعَرض فــي العــام القــادم، ونحــن نحــاول جــذب مشــاهدين آخريــن مــن مجــاالت مختلفــة؛ 

ا. يه التفكيــر الخــالق المبــدع وهــو مهــم جــدًّ وهــذا مــا أســمِّ

ا: إتاحة التكنولوجيا للجميع أثرت في اإلنتاج تأثيًرا سلبّيً

نهــم مــن صناعــة أفــالم أثــرت فــي جــودة المــواد  إن إتاحــة التكنولوجيــا لــكل النــاس وتمكُّ
ط عدســتها  ا؛ فليــس معنــى أنــك تمتلــك كاميــرا وتســلِّ المقدمــة إلــى الجمهــور تأثيــًرا ســلبيًّ

علــى شــيء مــا أنــك تســتطيع أن تنتــج فيلًمــا.

الشباب الموهوب لديه فرصة لالنطالق بإبداعاته:

لقــد أصبــح اإلبــداع متاًحــا لألشــخاص الذيــن يتمتعــون بموهبــة كبيــرة؛ وَمَثــُل ذلــك مــا 
ــوا يقومــون  ى تلفــاز 11 حيــث كان ــاك مجموعــة ُتســمَّ حــدث فــي الســعودية؛ فكانــت هن
ــا العمــل- مشــعل الجســر، وعلــي  ــة واســتعراضية وكان ُمخِرَج بعمــل اسكتشــات كوميدي
الكثمــي- رائَعْيــن، ولكنهمــا لــم يجــدا الدعــم لنجــاح فكرتهمــا، ومــع هــذا اســتطاعا الحصــول 
جــودة  مــن أي متجــر، وكانــت  يمكــن شــراؤها  التــي   5d البرامــج والكاميــرا مثــل  علــى 
منَتجهمــا عاليــة، وهــذا مــا يحــدث فــي األفــالم الكبيــرة التــي كانــت تســتخدم أدوات كبيــرة 

ومعقــدة قــد أصبحــت اآلن ســهلة وبســيطة.
ويجــب أن يفهــم النــاس أن صناعــة األفــالم هــي األغلــى فــي العالــم، ويجــب أن 
يجــب علــى  لذلــك  مــن االقتصــاد؛  نــوع  يتــم تمويلهــا؛ ألنهــا  تكــون صناعــة، وأن 
الحكومــة أن تدعمهــا وتنفــق عليهــا، فمــن المهــم أن يفهــم النــاس أن صناعــة فيلــم 

ليســت أمــًرا ســهاًل.

يجب أن يفهم الناس أن صناعة األفالم هي 
أن تكون صناعة  العالم ويجب  األغلى في 
التنمية  خطط  ضمن  تــدخــل  متكاملة 
الحكومات،  تتبناها  التي  االقتصادية 
من  نوع  ألنها  تمويل  مصادر  لها  وتوفر 
أن  الحكومات  من  يحتاج  الــذي  االقتصاد 

تدعمه وتنفق عليه.
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عوامل متعددة تتحكم في كيفية اإلبداع في نشر األخبار:

حيــن يتعلــق األمــر باإلبــداع فــي نشــر األخبــار أفكــر فــي بعــض العوامــل مثــل: موضــوع 
الفيلــم، والتقنيــة المســتخدمة فــي تصويــره، ومــن الــذي يقــوم بتصويــره، وكيــف ســيتم 
توزيعــه، والشــريحة المســتهدفة مــن المشــاهدين، وأضيــف عامــاًل آخــر بالــغ األهميــة هــو 
ــرت هــذه العوامــل فــي الفتــرة األخيــرة بفضــل التكنولوجيــا؛ فالنــاس  ل الفيلــم. وقــد تغيَّ ُممــوِّ
اآلن يســتخدمون هواتفهــم النقالــة لتصويــر مقاطــع الفيديــو؛ فاألمــر ال يتطلــب ســوى 

كاميــرا صغيــرة دون الحاجــة إلــى الكاميــرات العمالقــة التــي كنــا نســتخدمها ســابًقا.
ــاس هــم مــن  ــار، ولكــن الواقــع اآلن أن الن ل صناعــة األخب ــوات أن تمــوِّ ــادت القن  وقــد اعت
يرســلون المــواد اإلخباريــة، كمــا تســاهم بعــض المؤسســات العمالقــة فــي هــذه الصناعــة 
مثــل نيــوز كــور أو ديزنــي فــي أمريــكا؛ فذلــك التطــور الــذي لحــق بهــذه العناصــر ليــس 
تطويــًرا وحســب، لكنــه ربمــا يكــون بفضــل ســهولة الوصــول إلــى الخدمــة. ويبقــى المحتــوى 

هــو الفيصــل فــي كل هــذا؛ ألن الريمــوت بيــدك ويمكنــك التنقــل بيــن القنــوات. 
ربمــا يكــون المحتــوى ممتــاًزا ولكــن إذا لــم َيْلــَق قبــواًل لــدى النــاس فلــن يعتبــر كذلــك. أمــا 
ل مــن كونهــا  فيمــا يخــص األخبــار؛ فهــذه العوامــل الخمســة التــي تحدثــُت عنهــا ربمــا تتحــوَّ

مجــرد خبــر إلــى أن ُيصَنــع حولهــا فيلــم ُيعــَرض علــى الشاشــات.

ر كبير لألدوات والوسائط االبتكارية تطوُّ

ــا؛ فعندمــا أفكــر فــي الوســائط االبتكاريــة مــن حيــث كونــي  إن األمــر مثيــر لالهتمــام حقًّ
والــًدا البنــٍة، أرى كيــف أن تلــك الوســائط والمحتويــات تصــل إليهــا علــى نحــٍو يختلــف تماًمــا 
لنــا إليهــا،  ــر التــي توصَّ عمــا عهدُتــه أنــا، فحيــن كنــت فــي عمرهــا كنــت أفكــر فــي طفــرة التغيُّ
ــا نقــص الشــريط بالشــفرة؛ حيــث كانــت تلــك  فكانــت بدايتــي فــي إذاعــة البــي بــي ســي، وُكنَّ
هــي الطريقــة المســتخدمة آنــذاك، واعتدنــا كذلــك حمــل أجهــزة ثقيلــة. ذهبــت بعدهــا إلــى 
ــام كانــت  ــو، وفــي تلــك األي ل مــن الفيلــم إلــى الفيدي التلفزيــون، وكان ذلــك وقــت التحــوُّ
شــرائط الفيديــو كبيــرة )ُتدعــى شــرائط اليوماتيــك(، وكانــت ضئيلــة الجــودة للغايــة، وكانــت 

الكاميــرات ضخمــة تســتلزم عدســات باهظــة التكلفــة.
ل صيغــة الفيديــو مــن شــرائط  ل- وخاصــًة تحــوُّ ــر والتحــوُّ بعــد مــرور الســنوات، وبفضــل التغيُّ
اليوماتيــك إلــى البيتاماكــس التــي هــي أصغــر حجًمــا- أصبــح بإمكانــي فجــأًة أن أحمــل فــي 
حقيبــة أمتعتــي ثــالث كاميــرات ســينمائية مــع العدســات وآلــة الصــوت وجميــع الكماليــات 

فــي حقيبــة أمتعــة واحــدة. 

صناعة المحتوى شهدت تغييرات إيجابية:

لــم تقتصــر طفــرة التغييــر علــى المعــدات وحدهــا؛ بــل شــهدْت صناعــة المحتــوى نفســها 
تغييــًرا، فقــد كان علــيَّ أن أنتظــر بصفتــي مراســاًل حوالــي الســاعة ونصــف الســاعة لتحميــض 
فيلــم لكــي أرى المحتــوى، وكان علــي أن أقضــي هــذه المــدة فــي كتابــة النــص انتظــاًرا 
لتحميــض الفيلــم، ثــم أرى الصــور، ثــم أعــرض قائمــة مختصــرة علــى مســاعد المخــرج- 
ذلــك مــا كنــت أفعلــه لتجميــع المحتــوى؛ فــكان لــديَّ الوقــت الكافــي لصناعــة المحتــوى 

والتفكيــر فيــه. 
ــار البــث  ــة أخب ــح البــث ســريًعا، فظهــرت فــي البداي ــرات الرقميــة وأصب كمــا ظهــرت الكامي
المباشــر التــي جعلــت فكــرة التلقيــم ســهلة، وأصبــح بــث الفيديــو يتــم ســريًعا فــور تصويــره، 

فَلــْم َيُعــْد هنــاك وقــت للتفكيــر.
إن مســألة المحتــوى شــهدت تغييَرْيــن: التغييــر األول فــي طريقــة تجميــع المراســلين للنــص 
ــل فــي ســهولة التلقيــم؛ إذ أصبــح مــن الســهل  قبــل صناعــة المحتــوى، والتغييــر الثانــي يتمثَّ

ــَي الحــدث دون أن يكــون عليــك معرفــة أمــور كثيــرة. عليــك أن تغطِّ

التكنولوجيا الحديثة تنقل األحداث وقت وقوعها:

ا، ويســاعدك علــى التلقيــم وتغطيــة األحــداث  إن البــث المباشــر يجعلــك تنقــل مــا تــراه تــوًّ
وفــق مــا تــراه بعينيــك، واألمــر الــذي أود اإلشــارة إليــه هــو أن المحتــوى قــد تأثــر بســرعة 
النقــل؛ وهــذا بفضــل التكنولوجيــا التــي أتاحــت لنــا نقــل الحــدث فــور حدوثــه، فتســتطيع ابنتــي 
أن تتلقــى خبــًرا ويمكنهــا الحصــول علــى أي معلومــات فــي الحــال بــأي طريقــة ســواء عبــر 
جوجــل أو ويكيبيديــا أو أي متصفــح آخــر أو نافــذة إلكترونيــة أخــرى، ويمكنهــا أن تشــاهد مــن 
مكانهــا أي حــدث ُينَقــل بالبــث المباشــر عبــر أي مــن أجهــزة الوســائط المحمولــة مثــل آي بــاد أو 
آي فــون أو أي وســيلة تكنولوجيــة أخــرى. ولعــل هــذا قــد أثــر فــي طريقــة نظرنــا إلــى المحتــوى 

منا للمحتــوى، وطريقــة صناعتنــا للمحتــوى. وطريقــة تســلُّ

مراعاة جودة المحتوى مع سرعة النقل احتراف مهني:

 يتمثــل دور االبتــكار فــي الموازنــة والتوفيــق بيــن جــودة المحتــوى وســرعة نقلــه؛ فقــد 
وصــل بنــا األمــر إلــى أن أصبحــت ســرعة نقــل الخبــر أهــم مــن جــودة الخبــر نفســه؛ فالنــاس 
يريــدون أن يعرفــوا الخبــر فــي أســرع وقــت دون النظــر إلــى مــدى مصداقيتــه، وهــذا ممــا 

ُيؤَســُف لــه. 

التدقيق على صحة المعلومات مسؤولية كبيرة:

إن أكثــر مــا يجــب التفكيــر فيــه هنــا هــو كيفيــة الحصــول علــى المعلومــات بطريقــة صحيحــة 
ــا، حيــث  دون تشــويه للمعلومــات؛ فيمكننــا اآلن معرفــة أي شــيء دون أن نتــرك مقاعدن
تجــد الجميــع يبحــث عــن أي معلومــة عبــر هاتفــه ويحصــل عليهــا فــي ثــواٍن معــدودة. ونحــن 
نحصــل علــى المعلومــات مــن مصــادر كثيــرة، ونتســاءل أحياًنــا عــن مصــدر المعلومــة وهويــة 
كاتبهــا ومــدى صحتهــا. وأرى أن كل جيــل يجــب أن يتعلــم كيــف يحصــل علــى المعلومــات 

بطريقــة ســليمة مــن البدايــة. 

االبتكارات التقنية 
الحديثة ساعدت على 

إيجاد أنماط إعالمية 
جديدة
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ــر  ــب التفكي ــي يج ــياء الت ــر األش إن أكث
علــى  الحصــول  كيفيــة  هــو  بهــا 
دون  صحيحــة  بطريقــة  المعلومــات 
تشــويه، خاصــة أنــه يمكننــا اآلن معرفــة 
أي شــيء ونحــن جالســون علــى مقاعدنــا، 
حيــث تجــد الجميــع يبحــث عبــر الهاتــف 
عــن أي معلومــة فــي ثــوان، ولكــن ليــس 
التــي  المعلومــة  أن تكــون  بالضــرورة 

ــة. ــة وموثق ــا صحيح ــل إليه وص
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خطوات كثيرة للعمل اإلذاعي
في الماضي اختزلها التطور بضغطة زر

لــو نظرنــا إلــى اإلذاعــة مــن جهــة أخــرى؛ فســنجد تطــورات مذهلــة جعلتهــا تقــدم موادهــا 
اإلذاعيــة بطريقــة أفضــل وعلــى نحــو أســهل، فقــد كانــت هنــاك صعوبــات فــي إعــداد المــواد 
ــا مــن مكتبــات حفــظ األشــرطة واألســطوانات المســجل عليهــا  المســموعة، وإحضارهــا يدويًّ
م للمســتمعين، أمــا الواقــع اآلن، فــإن مقــدم اإلذاعــة يــؤدي عملــه  المــواد اإلذاعيــة التــي ُتقــدَّ
ــد  عبــر جهــاز كمبيوتــر عليــه جميــع المــواد التــي يحتاجهــا لتقديــم برنامجــه اإلذاعــي، وإنــه ال يتكبَّ
ــز أي  ــر الموجــود أمامــه يمكنــه تجهي ــاء البحــث عــن أي شــيء، فعــن طريــق جهــاز الكمبيوت عن
ــا،  ــا وفنيًّ ــا ومنِتًج مــادة مســموعة فــي لحظــة؛ وبذلــك يكــون مقــدم البرامــج اإلذاعيــة ُمخرًج
فقــد اختزلــْت التكنولوجيــا كل المهــام المســاِعدة لــه قديًمــا بحيــث يمكنــه أن يؤديهــا وحــده؛ 
اعتمــاًدا علــى التطــور الهائــل فــي األجهــزة والوســائل التكنولوجيــة الحديثــة التــي أضحــت 

اإلذاعــة تعتمــد عليهــا فــي تقديــم رســالتها اإلعالميــة.

االبتكار أو االندثار مقولة معبرة لسمو الشيخ محمد بن راشد:

ًدا إلــى مقولــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس  وأعــود مجــدَّ
الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي: »االبتــكار أو االندثــار«، التــي تدلــل بواقعيــة 
ــر  ــا، فمــن غي ــة التطــورات التــي تســيطر علــى حياتن ــه لمواكب علــى مــا يجــب أن نســعى إلي
االســتفادة مــن هــذا التطــور فــي المجــاالت كافــة؛ فإننــا نحكــم علــى أنفســنا بالبقــاء فــي 

الظــل دون إحــداث تأثيــر حقيقــي؛ إذ يتحــرك العالــم كلــه مــن حولنــا.

ا بالتطور التكنولوجي والتقني الكبير: اإلعالم تأثر إيجابّيً

 أوضــح جــورج قرداحــي فــي مداخلتــه أن جميــع أمــور حياتنــا اآلن باتــت تتســم بالتطــور 
التكنولوجــي الــذي دخــل فــي كل تفاصيلهــا، وأن عصــر المعرفــة واالبتــكار لــم يقــف 
عنــد حــد معيــن فــي مجــال مــا، إنمــا وصــل لــكل األمــور ســواًء الصغيــرة منهــا أو 
الكبيــرة، ويعتبــر اإلعــالم بــكل أنواعــه وأشــكاله التقليديــة وغيــر التقليديــة أحــد هــذه 
المجــاالت التــي تأثــرت بهــذا التطــور التكنولوجــي الحاصــل، واســتفاد منهــا بدرجــة 

كبيــرة ومؤثــرة.

تطورات مذهلة دخلت على الصحافة
 المكتوبة واإلذاعة والتلفزيون

منــذ  كانــت  كيــف  المثــال:  ســبيل  علــى  المكتوبــة  الورقيــة  الصحافــة  إلــى  وبالنظــر 
40 عاًمــا؟ وإالَم صــارت؟ ومثلهــا التلفزيــون والتطــور الكبيــر الــذي صــار إليــه؛ فمــن 
دًا كل يــوم، يأخــذ هــذه القطاعــات إلــى  عاَصــَر الزمنيــن يالحــظ تطــوًرا مذهــاًل متجــدِّ
ــا وأرقــى مــن حيــث المنتــج الــذي أصبــح يتســم باإلبهــار. ولقــد  مســتويات أفضــل تقنيًّ
ــا  اســتفاد التلفزيــون كثيــًرا مــن حيــث نوعيــة الصــورة والبــث عالــي الجــودة؛ ممــا أثــر إيجابيًّ
فــي الشــكل النهائــي للرســالة اإلعالميــة التــي يبثهــا، وتؤشــر هــذه التطــورات إلــى أن 
التلفزيــون لــن يصــل إلــى مرحلــة االندثــار رغــم التطــور الحاصــل لألجهــزة الصغيــرة التــي 

ــت محلــه وتــؤدي وظيفتــه. حلَّ

تطور هائل بطباعة الصحف 
والتقنية الحديثة تذلِّل الحدود بين الدول:

التصحيــح  بقســم  التحقــت  الســبعينيات،  فــي منتصــف  الصحفــي  بــدأُت عملــي  عندمــا 
اللغــوي، وأدركــُت كيــف كانــت هــذه المهمــة تتطلــب كثيــًرا مــن التفاصيــل فيمــا قبــل 
مرحلــة الطباعــة وتصحيــح األخبــار، حيــث كانــت هــذه العمليــة تتــم بطريقــة بدائيــة ال تخلــو 
مــن الصعوبــة وإهــدار أوقــات طويلــة مــن أجــل الوصــول إلــى الشــكل النهائــي لصفحــة 
الجريــدة وطباعتهــا. وكانــت عمليــة الطباعــة تبــدأ بأحــرف الرصــاص، ثــم الطباعــة علــى ورقــة، 
لتبــدأ مرحلــة التصحيــح، ثــم تبــدأ عمليــات قــص ولصــق لتبديــل الكلمــات والحــروف الخطــأ 

علــى نمــاذج، وبعــد االنتهــاء مــن ذلــك كلــه ترســل الصفحــة للطباعــة.
أمــا اآلن فــإن االبتــكارات والتطــورات التــي دخلــت مجــال الطباعــة، نقلــت هــذه المهنــة 
إلــى آفــاق أكبــر مــن االحترافيــة واألداء الباهــر؛ األمــر الــذي ســاعدها علــى تقليــل الُمهــَدر 
مــن الوقــت والمجهــود. هــذا إضافــة الــى أنــه يمكــن طباعــة أي جريــدة فــي أكثــر مــن مــكان 
ــل علــى انتشــار العولمــة التــي أصبحنــا نعيــش فيهــا،  بالعالــم فــي نفــس الوقــت، وهــذا يدلِّ
ــا اآلن؛ وممــا ال شــك فيــه أن الفضــل فــي ذلــك كلــه  ــز حياتن وســهولة التواصــل الــذي مي

يعــود إلــى التطــورات واالبتــكارات التكنولوجيــة التــي دخلــت هــذا المجــال.

الوسائل اإلعالمية 
أكثر المجاالت التي 
استعانت وتأثرت 

بالتطور التكنولوجي. 
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ال بــد أن يصاحــب التطــور الكبيــر الــذي تشــهده األجهــزة والتقنيات 
الحديثــة اهتمــاٌم أكبــر بالدراســة لصقــل المواهــب وتنميــة قــدرات 
الشــباب، خاصــة وأن التقنيــات الحديثــة ســاعدت علــى إفــراز جيــٍل 
مــن المبدعيــن الذيــن يمتلكــون مواهــب حقيقيــة وقــدرات هائلــة، 
ــاج أن  ــب تحت ــون مواه ــباب يمتلك ــن الش ــر م ــزال الكثي ــن ال ي ولك

ُتعــّزر بالدراســة والمعرفــة.



الدراســة والموهبــة شــريكان للتقــدم التقنــي مــن 
أجــل اكتشــاف نمــاذج شــبابية إيجابيــة:

 إن ســهولة الحصــول علــى األجهــزة والتقنيــات الحديثــة أثــرت 
ينتجهــا  التــي  المعروضــة  المرئيــة  المــواد  ــة  ِحَرِفيَّ ا فــي  ســلبيًّ

أنهــا  خاصــة  غيرهــا،  أو  مســابقات  فــي  لالشــتراك  الشــباب 
فتحــت المجــال للجميــع الختبــار نفســه فــي هــذا المجــال 

الــذي ربمــا يضــم كثيريــن غيــر موهوبيــن ويفتقــرون إلــى 
االحترافيــة الالزمــة إلنتــاج أفالمهــم؛ ولذلــك فإنــي أؤكــد 

علــى األهميــة القصــوى لتعزيــز ذلــك بالدراســة التــي 
الحديثــة  التقنيــات  أن  كمــا  الموهبــة،  عــن  تغنــي  ال 

المســتخَدمة ســاعدت علــى إفــراز جيــل جديــد مــن 
بســبب  متعــب  أمــر  ذلــك  أن  ورغــم  المبدعيــن، 

اختيــار  مســابقات  فــي  الشــباب  آالف  اشــتراك 
المواهــب، التــي تفــرز مواهــب حقيقيــة بالفعــل، 

ولكــن عــدد الموهوبيــن يكــون قليــاًل بالنســبة 
قــد  الــذي  للمشــتركين  الكبيــر  العــدد  إلــى 

إلــى اآلالف. يصــل 

مداخالت
الجمهور

في  ستؤثر  الحديثة  التقنيات  أن  قرداحي  جورج  أوضح 
وأن  لألحداث،  الجيدة  والتغطيات  اإلخباري  اإلنتاج  ة  ِحَرِفيَّ

عرض  يخص  فيما  الفضائية  المحطات  على  مسؤولية  هناك 
أن  خاصة  مصداقيتها،  ومدى  إليها  تصل  التي  المصورة  المواد 

كل مواطن أصبح اآلن مراسًلا من خالل هاتفه المحمول، وأن مرحلة 
الكثيرة  المفهوم من خالل الشهادات  العربي دلَّلت على هذا  الربيع 
هذه  نتها  تضمَّ التي  الشهادات  من  لكثير  بة  والُمركَّ الصحيحة  غير 

األفالم والمقاطع المصورة.
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س: متى ينتقل اإلعالم لمساءلة الوزارات والمؤسسات التربوية؟

جــورج قرداحــي:  توجــد همــوم وقضايــا تســيطر علــى مجريــات عالمنــا العربــي أكثــر مــن 
ا بالطبــع لمراقبــة أداء مثــل  فكــرة مســاءلة جهــة تربويــة مــا، ورغــم أن ذلــك شــيء مهــم جــدًّ
م الــذي نعيشــه ال يجعلنــا نصــل إلــى مثــل هــذه  هــذه المؤسســات، إال أن الوضــع المتــأزِّ

المرحلــة وتحقيــق ذلــك. 

ــُه الجمهــوَر أم الجمهــور هــو مــن يتحكــم فــي اإلعــالم  ــُه اآلخــَر: اإلعــالم يوجِّ س: مــن يوجِّ
بميولــه ومتطلباتــه؟

جــورج قرداحــي:   إن اإلعــالم لديــه رســالة مهمــة وكبيــرة؛ هــي النهــوض بمجتمعــه، وتعزيــز 
مفاهيمــه، وإدخــال المعرفــة علــى المتلقيــن الذيــن يتابعونــه. وفــي رأيــي أن الغلبــة ســتكون 
ــه  ــه بقــوة، كمــا أنــي ضــد مقولــة: إن الجمهــور هــو مــن يوجِّ لإلعــالم الــذي يســتطيع أن يوجِّ
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اليوم الثالث
الجلسة الثانية
 »االبتكار في ألعاب العقل«

الضيف:

جيسون لويس سيلفا
 مذيع تلفزيوني ومتخصص في ألعاب العقل

قناة  على  بــرامــج  مــقــدم  هــو  سيلفا  جيسون 

سلسلة  يــقــدم  حيث  جيوغرافيك  نــاشــيــونــال 

»ألعاب العقل« التي تحتل الصدارة في قائمة 

»إيمى«،  لجوائز  ترشيحها  وتم  المشاهدين، 

ويعرض هذا البرنامج في أكثر من 100 دولة.

هــو مــن أبـــدع “لــقــطــات مــن الـــرعـــب”، وهــي 

ــالم الــقــصــيــرة عـــبـــارة عن  ــ ســلــســلــة مـــن األفـ

فلسفية  جرعات  بمثابة  تعد  للعقل”  “تجارب 

والتكنولوجيا  االبتكار  استكشاف  عن  مكثفة 

واإلبداع والرؤية الخيالية عن المستقبل.

وهو أيًضا متحدث عالمي نشط، فقد تحدث 

العالمي« ومؤتمر  جيسون في مؤتمر »تيد 

جوجل لروح العصر، كما شارك متحدثًا رئيسًا 

لـ»مايكروسوفت«  متعددة  فعاليات  في 

و»آي بي إم« و»أدوبي«.



الــذكاء لدينــا بنحــٍو أكبــر؛ فهــذه الثــورات الثــالث المتداخلــة تتمثــل فــي علــم الوراثــة والنانــو 
ــا تخيلهــا.  ــا بطريقــة ال ُيمكنن تكنولوجــي والروبوتــات؛ فهــي تغيــر عالمن

 والنانــو تكنولوجــي والروبوتــات ستســاهم فــي الوصــول إلــى 
الثقــب األســود للتغلــب علــى األحاديــة

دعونــا نتحــدث عــن »مســتقبلنا«، فمــا الــذي يعنيــه ذلــك؟ فهــو التطلــع إلــى مــا هــو قــادم 
مســتقباًل ومــا ســيتم تحقيقــه، فأشــعة إكــس تســاعدنا علــى اختــراق الحــدود البيولوجيــة، 
بينمــا تســاعدنا التكنولوجيــا علــى إعــادة كتابــة برنامــج حياتنــا وتحويــل المــادة إلــى وســيط 
قابــل للبرمجــة فضــاًل عــن خلــق عقــل عديــم الحــس باســتخدام الــذكاء االصطناعــي، وهــذه 
الثــورات الثــالث المتداخلــة فــي علــم الوراثــة والنانــو تكنولوجــي والروبوتــات ستســاهم 
مًعــا للوصــول إلــى الثقــب األســود للتغلــب علــى األحاديــة؛ فهــي الــذروة التــي تتوحــد فيهــا 
هــذه الثــورات الثــالث لتتفــوق فيهــا علــى األصــل البيولوجــي، وهــو أمــر فــي غايــة الروعــة! 

لــه؟ فهــل »مســتقبلنا« مــن الصعــب تخيُّ
إن التمييــز بيــن مــا هــو موجــود بالفطــرة أو ُمنشــأ ُيَعــد ســؤااًل يجــب االمتنــاع عــن طرحــه؛ 
ألنــه إذا كان العلــم محكوًمــا بقانــون الفيزيــاء ومصنوًعــا مــن الــذرات فهــو أمــر طبيعــي، أمــا 
إذا كنــت تعمــل علــى ابتــكاره لزيــادة مهارتــك وقدراتــك فهــو أمــر جيــد، فتخيــل مــدى فقــر 
العالــم إذا لــم نختــرع ألــوان الزيــت ليتمكــن فنــان رائــع عظيــم مثــل فــان جــوخ مــن التعبيــر 
ــا آالت موســيقية لكــي ينتفــع بهــا أفــراد مثــل بيتهوفــن  ــراع تكنولوجي عــن أفــكاره، أو اخت
وموتســارت للتعبيــر عــن روائعهــم الفنيــة، وهــذا ُيعتبــر التكنولوجيــا الحديثــة التــي تضــيء 
ــن  ســماء المســتقبل لتمنــح البشــرية فرصــة التعبيــر عــن الجمــال مــن حولهــا، وهــذا مــا يتعيَّ

علينــا توفيــره وتيســيره.

الزيــارة  هــي  وهــذه  بدبــي؛  المعرفــة  قمــة  فــي  اليــوم  معكــم  لوجــودي  أشــكركم 
الرابعــة لــي لدبــي، ودائًمــا مــا أجدهــا تجِربــة رائعــة، ومــن الرائــع اكتشــاف مــا يحــدث 
فــي المدينــة مــن ابتــكار وخيــال وإبــداع. أنــا متخصــص فــي ألعــاب العقــل فــي قنــاة 
ناشــيونال جيوغرافيــك، وألعــاب العقــل هــو برنامــج تلفزيونــي يتحــدث عــن إدراكنــا وســوء 
إدراكنــا بالواقــع، واليــوم أود أن أتحــدث عــن إدراكنــا وســوء إدراكنــا فيمــا يخــص االبتــكار 

والتكنولوجيــا.

دبي مركز للخيال البشري

يملؤنــي الشــغف باإلبــداع والخيــال البشــري المنعكــس فــي التكنولوجيــا واالبتــكار؛ فهمــا 
تجســيد للخيــال البشــري، فــإذا نظرنــا إلــى مدينــة دبــي، فلــن نجدهــا إال مركــًزا للخيــال 
ل إلــى أشــياء ملموســة وخــرج مــن عقولنــا إلــى العالــم. نحــن نســتخدم  البشــري الــذي تحــوَّ
ــع أدوات  ــة علــى ُصْن ــا؛ فالبشــر لديهــم قــدرة فطري ــا لنتغلــب علــى قيودن ــا وتقنياتن أدواتن

ــا ذلــك منــذ الِقــدم. وتوســيع الحــدود المحيطــة بهــم، وقــد اعتدن

ا في عقولنا رت إيجابّيً تطورات التكنولوجيا السريعة أثَّ

منــذ مئــات آالف الســنين فــي الســافانا األفريقيــة، اعتــاد البشــر الُقدامــى َمْســك 
العصــا للوصــول إلــى الفاكهــة علــى األشــجار العاليــة؛ فكنــا نســتخدم أدواتنــا وتقنياتنــا 
ــر منــا  للوصــول إلــى مــا حولنــا وتوســيع مدانــا. نحــن نصنــع األدوات، واألدوات ُتغيِّ
فــي المقابــل؛ فعندمــا اكتشــف اإلنســان النــار واســتخدمها فــي الطهــي، كانــت النــار 
والطهــي بمثابــة معــدة خارجيــة تهضــم لنــا الطعــام قبــل تناولــه؛ فأثــر ذلــك باإليجــاب 
علــى وجباتنــا، ودائًمــا مــا كانــت األدوات والتكنولوجيــا جــزًءا منــا، ولكــن ربمــا يكــون 
ــا، فــي حيــن أن  ا فــي التكنولوجي ــا تطــوًرا ســريًعا جــدًّ ــا نشــهد حاليًّ االختــالف اليــوم أنن
ــر  ر خطــي، وهــذا يفســر تغيُّ ــح يســير َوفــق تطــوُّ ــر منفت ــم غي رت فــي عال ــا تطــوَّ عقولن
التكنولوجيــا ويفســر القفــزة الســريعة التــي ال تســتوعبها عقولنــا. ومنــذ 40 عاًمــا، 
ــب  ــون دوالر، وكان يتطل ــه 60 ملي ــغ ثمن ــذي يبل ــا هــذا الحاســوب الضخــم ال كان لدين
الوصــول إليــه إذنــًا خاصــًا. هــذا الحاســوب الضخــم أصبــح فــي حوزتنــا اليــوم فــي صــورة 

ــن المــرات. ــر أرخــص ماليي هاتــف صغي

الهاتف الخلوي أعظم اختراع في التاريخ

ــر العالــم؛ فالصبــي الصغيــر فــي أفريقيــا يمتلــك  إن األدوات الحديثــة مــن شــأنها أن ُتغيِّ
ــرت عــن 25 ســنة ماضيــة! كتــب بيــل كلينتــون  ــا اليــوم، وقدرتنــا علــى التواصــل تغيَّ هاتًفــا ذكيًّ
مقــااًل فــي تايمــز بعنــوان »دعــوة إلــى التفــاؤل«، ســرد فيــه دراســة أجرْتهــا األمــم المتحــدة 
أعلنــت أن الهاتــف الخلــوي أعظــم اختــراع فــي التاريــخ النتشــال البشــرية مــن الفقــر؛ فهــذا 
ــره؛ ألن هــذا المنحنــى  ــر العالــم بأكملــه ومــا زال ُيغيِّ ر التكنولوجــي الســريع قــد غيَّ التطــوُّ

ــف عــن الصعــود. ــي ال يتوقَّ اأُلسِّ
ر التكنولوجيــا بنفــس الســرعة؛ فبعــض  قهــم فكــرة اســتمرار تطــوُّ كمــا أن بعــض النــاس تؤرِّ
مــا أنــوي فعلــه هــو ُصْنــع صيــغ قصيــرة مــن الوســائط اإلعالميــة إللهــام البشــر وحثهــم 
ل، وهــذا مــا نفعلــه اآلن بحضورنــا اليــوم  علــى رؤيــة هــذه القفــزة التكنولوجيــة وهــذا التحــوُّ
فــي قمــة المعرفــة هــذه فــي مــكان مثــل دبــي يؤمــن بــأن كل شــيء ممكــن. ويتضــح اآلن 
أن العالــم المــادي ينــدرج أيًضــا ضمــن مجــال تكنولوجيــا المعلومــات؛ فجميعنــا يســمع عــن 
التكنولوجيــا الحيويــة، وهــي تعنــي إجــادة معالجــة البيانــات فــي علــم األحيــاء؛ ألن األحيــاء 
عبــارة عــن منظومــة وبرمجيــات، وُيَعــد الحمــض النــووي لغــة يمكننــا اآلن كتابتهــا وتعديلهــا.
أريدكــم أن تتخيلــوا أنــه كمــا يمكننــا اآلن تنزيــل تطبيقــات جديــدة لجهــاز آي فــون، يمكننــا 
تنزيــل برمجيــات لجيناتنــا! فيمكننــا أن نبرمــج أجســامنا لوقايتهــا مــن األمــراض، وشــهدنا 
تطــورات عظيمــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة؛ فأصبحــت األحيــاء ملعبنــا الجديــد، مــا الــذي 
ســنفعله؟ اللعبــة ســوف تتغيــر! قــد يتطــور األمــر فــي غضــون عشــر ســنوات أو أقــل، 
ويتحــدث البعــض اآلن عــن جهــاز ُيدعــى »تــراي كــوردر«، وهــو جهــاز محمــول بحجــم الهاتــف 
الذكــي ُيســتخدم فــي التشــخيص الطبــي أفضــل مــن مجموعــة أطبــاء؛ فاألمــر بمثابــة مجهــر 

متكامــل علــى جهــاز فــي حجــم الهاتــف الذكــي.

الثورة القادمة ستكون بتكنولوجيا علم األحياء

إن الثــورة القادمــة ســتكون فــي مجــال تقنيــة المعلومــات مــن خــالل علــم األحيــاء، ثــم 
نجــد بعــد ذلــك نانــو تكنولوجــي؛ حيــث يتكــون عاَلــم الفيزيــاء مــن ذرات تتحــول إلــى أرقــام 
يتســنى اســتخدامها إلحــداث ثــورة علميــة، ليصيــر بعــد ذلــك العالــم المــادي الــذي يتكــون 
مــن ذرات قابــاًل للبرمجــة، وباســتخدام التجميــع الذاتــي الجزيئــي للنانــو تكنولوجــي ُيمكــن 

تطويــر برنامــج يعطــي أوامــر لألجهــزة بمــا عليهــا فعلــه أو القيــام بــه. 
كمــا أن النانــو تكنولوجــي موجــود بالفعــل فــي الطبيعــة، فعندمــا نــزرع بــذرة لتتحــول إلــى 
، فــإن  شــجرة، فالبــذرة بمثابــة معلومــات حيويــة ُتعطــي التربــة أمــًرا لكــي تصيــر شــجرة؛ ومــن َثــمَّ
ــا؛  النانــو تكنولوجــي هــو برنامــج ُيمكنــه الســيطرة علــى أجهــزة! وهــذه التقنيــة تتطــور تصاعديًّ
فهــي تأمــر الملفــات، ومــا عليــك ســوى الضغــط علــى الــزر، وســتجدها ُمنشــأة مــن تلقــاء 
نفســها. هــذا هــو المســتقبل، وعندمــا تجــد لديــك كل هــذه الثــورات متداخلــة مًعــا فــي الوقــت 
ذاتــه، فأنــت لديــك التقنيــة الحيويــة التــي تمنحــك إمكانيــة تغييــر الرعايــة الصحيــة وطريقــة 
النانــو  ولديــك  أطــول،  لمــدة  البقــاء  علــى  األفــراد  ومســاعدة  لألمــراض  األفــراد  مكافحــة 
تكنولوجــي الــذي يعمــل علــى تحويــل العالــم المــادي مــن حولــك إلــى وســيط قابــل للبرمجــة. 
غيــر  ــقاالت  والسِّ والدعائــم  أيًضــا،  ــا  تصاعديًّ يتطــور  الــذي  االصطناعــي  الــذكاء  وهنــاك 
الحيويــة، والعقــول غيــر الحيويــة التــي يمكــن دمجهــا بعقولنــا، هــذا إلــى جانــب زيــادة نســب 

جيسون لويس سيلفا

فعندما  الطبيعة؛  في  بالفعل  موجود  تكنولوجي  النانو 
معلومات  بمثابة  فالبذرة  شجرة،  إلى  لتتحول  بذرة  نزرع 
أمًرا لكي تصير شجرة، ومن ثم، فإن  التربة  حيوية ُتعطي 
النانو تكنولوجي هو برنامج ُيمكنه السيطرة على أجهزة، 
وهذه التقنية تتطور تصاعدًيا حيث إنها تأمر الملفات، وما 
عليك سوى الضغط على الزر وستجدها ُمنشأة من تلقاء 
من  سُيمّكنك  الذي  المستقبل  هو  عملًيا  وهذا  نفسها، 
تحويل العالم المادي من حولك إلى وسيط قابل للبرمجة. 
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إن الثورة القادمة 
ستكون في مجال 

تقنية المعلومات من 
خالل علم األحياء



مــن تجــاِرب الحيــاة؟ إننــا نتعامــل مــع هــذه اللحظــات علــى أنهــا موجــودة فــي حياتنــا دون 
التفكيــر فيهــا، وعندمــا تنتعــش هــذه اللحظــات بمعلومــات جديــدة يبــدأ عندهــا عقلنــا 
ى  فــي اســتيعاب أشــياء جديــدة ويخــرج خــارج حــدود الزمــان والمــكان، وهــذا هــو مــا ُيســمَّ
باإللهــام والشــعور باالنبهــار، ويجعلنــا نكتــب الشــعر ونشــعر بالمســؤولية أن نبــدع وأن 

ننبهــر أكثــر.
أتذكــر عندمــا كنــت فــي مؤتمــر يعــرض ملخًصــا عــن الجامعــات المتميــزة، وهــو الــذي 
قامــت بــه جوجــل وناســا وريكــرس، وهــو عبــارة عــن مــكان يدعــو الطــالب المتخرجيــن حديًثــا 
لالســتفادة مــن التكنولوجيــا؛ فيأتــي الطــالب للتعلــم عــن الروبوتــات وتكنولوجيــا النانــو 
والتكنولوجيــا العضويــة وأن يفكــروا بطريقــة مختلفــة، وهــي الفكــرة الرئيســة التــي نتحــدث 
عنهــا هنــا، أال وهــي التفكيــر المختلــف؛ ألنــه حينهــا يصبــح المســتحيل ممكًنــا، ويصبــح 
البعيــد قريًبــا، لكــن المتطلبــات تختلــف؛ لذلــك يجــب علينــا إعــادة برمجــة عقولنــا وأن نفكــر 

بطريقــة مختلفــة وغيــر عاديــة. 

تعريف جديد لكلمة مليونير

إن كل فــرد مــن هــؤالء الطــالب الذيــن التحقــوا بالجامعــة المتميــزة ُطلــب منــه أن يأتــي 
بمشــروع أو شــركة يمكنهــا التأثيــر فــي مليــار شــخص، هــذا هــو الطمــوح الــذي يزرعونــه 
فــي طــالب الجامعــة المتميــزة، هــذا هــو مســتوى التفكيــر الــذي يدعــون إليــه، ال يؤثــرون 
فقــط فــي 10 أو 20 شــخًصا، بــل يبتكــرون أفــكاًرا تؤثــر فــي مليــار شــخص، أعتقــد أن األمــر 
ف كلمــة مليونيــر؟«  يته »كيــف ُتعــرِّ فــي غايــة اإللهــام، وقــد قمــت بعمــل فيديــو ســمَّ
فعلــى مــدار عشــرين قرًنــا مــن الزمــان يحــاول النــاس إعــادة تعريــف كلمــة مليونيــر؛ فليــس 
معناهــا الشــخص الــذي يســاوي أو يمتلــك مليوًنــا، ولكنــه الشــخص الــذي يســتطيع التأثيــر 
فــي مليــون شــخص. هــذا هــو التعريــف الجديــد لكلمــة مليونيــر، وقــد قمــت بنشــر الفيديــو 

ف كلمــة مليونيــر؟« بالتعــاون مــع إحــدى الشــركات ونشــرته تحــت هاشــتاج »كيــف ُتعــرِّ
وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يحقــق مليــار مشــاهدة، لكنــه حصــد مليــون مشــاهدة فــي 
ا؛ ألنــه يلخــص الخطــوات العديــدة التــي  أيــام قليلــة، وهــذا أحــد الفيديوهــات الهامــة جــدًّ
ذكرتهــا عــن المعلومــات وتكنولوجيــا النانــو والتكنولوجيــا العضويــة والــذكاء االصطناعــي، 
ــي حواجــز الزمــان والمــكان، وتعريــف ومعاييــر  وكيــف ســتعمل هــذه التكنولوجيــا علــى تخطِّ
الممكــن، وكيــف تنعكــس التكنولوجيــا علــى حياتنــا؟ وكيــف تمتــد عقولنــا إلــى العالــم 

ــا. ــة عن الخارجــي عــن طريــق األشــياء الذكيــة التــي تفكــر بالنياب

قادرون على جْعل العالم مكاًنا أفضل بالمستقبل

ــا أفضــل؛ فــكل شــخص  وكــي ُنلخــص كل مــا قلنــاه، فإننــا قــادرون علــى جْعــل العالــم مكاًن
فينــا وكل إســهام نقــوم بــه يمكنــه جْعــل هــذا العالــم مكاًنــا أفضــل فــي كل شــيء، وربمــا 
تكــون لــك القــدرة علــى التأثيــر فــي مليــار شــخص، وإحــدى أهــم الرســائل التــي نوجههــا هــي 
ــا،  ــر البســيط الموجــود فــي جيوبن أننــا نســتطيع أن نصــور هــذا الفيديــو بواســطة الكمبيوت
وهــو الهاتــف؛ فهــذا الفيديــو التالــي تــم تصويــره بكاميــرا الهاتــف فــي ســنترال بــارك فــي 
نيويــورك، ثــم قــام أحــد أصدقائــي بتحريــره، وهــو نمــوذج جيــد تــم تصويــره بــأدوات بســيطة 

ويســتطيع أن يؤثــر فــي مليــار شــخص.

عقلــك يجعلــك تفهــم مــا تــراه، فربمــا أول مــرة شــاهدت فيهــا تليســكوبًا ُيظهــر لــك صــوًرا 
للكــون، أو أول مــرة تــرى فيهــا بــرج خليفــة أو طائــرة اإلمــارات مــن طــراز )A380(، عندهــا 
تفتــح فمــك وتنظــر إليهــا بإعجــاب وانبهــار ألن عقلــك حينهــا يســتقبل نموذًجــا جديــًدا متأثــًرا 
بالتجربــة، وبعــد مــرور لحظــة االنبهــار هــذه يشــعر اإلنســان شــعوًرا جيــًدا وينشــأ بداخلــه 
إحســاس باإلبــداع والتعاطــف؛ فــكل مــرة نــرى أشــياء رائعــة، وكل مــرة نتعــرض لشــيء لــم 
نــره مــن قبــل، نشــعر شــعوًرا جيــًدا بالراحــة بعــد انقضائــه، وهــذه الحالــة تتــرك الجســد مــن 
ا لصحتنــا وتفكيرنــا اإلبداعــي، فــكل  الناحيــة الصحيــة فــي حالــة جيــدة؛ فهــي مفيــدة جــدًّ
ا، وهــو مــا أريــد  مــرة نخــرج عــن حــدود المألــوف نشــعر بحالــة جيــدة، وهــذا ملهــم جــدًّ
ترككــم معــه، وهــو حالــة اإللهــام واإلبــداع، وهــذا الشــعور بإمكانيــة فعــل أي شــيء، وهــذا 

الشــعور بالالمحدوديــة.
أنــا أفكــر كثيــًرا، ولكــن الفــارق بيــن الواقــع والخيــال وبيــن المتــاح والممكــن كبيــر؛ فأكبــر 
لألشــياء  إنشــاء منطقــة  تعــودوا فعلــه؛ فبمجــرد  مــا  هــي  النــاس  فيهــا  يقــع  مشــكلة 
المعتــادة ال نســتطيع الخــروج منهــا، فعندمــا يعتــاد النــاس األشــياء يرتســم كل شــيء فــي 
ــا أعيــن ال تــرى وآذان ال تســمع  ــر فيــه؛ فلدين ــاج اإلنســان أن يهتــم بالتفكي الذهــن وال يحت

وقلــوب ال تشــعر. 

كتاب »عجائب العقل« يوضح أنه يجب أال نعتاد األشياء

هنــاك كتــاب يســمى »عجائــب العقــل« يقــول إن أحــد أهــم األشــياء هــو أال نعتــاد األشــياء، 
باألشــياء  يصطــدم  عندمــا  العقــل  وباهتمــام؛ ألن  بنظــرة مختلفــة  العالــم  إلــى  وننظــر 
يتعجــب ويبــدأ فــي فهــم أشــياء جديــدة، كيــف يتســع فهمنــا لألشــياء وكيــف نســتفيد 

اآلن علــى وضــع أجهــزة استشــعار حســابية فــي أغراضنــا اليوميــة مثــل الثالجــات والســيارات 
والمالبــس ومراكــز التســوق؛ بحيــث تعــرف شــبكات هــذه األجهــزة أذواقنــا، بــل ولديهــا القــدرة 
علــى التنبــؤ بمــا نرغــب فيــه، وهــذه األدوات لهــا القــدرة علــى مســاعدتنا علــى اتخــاذ القــرارات، 
وفــي بعــض األحيــان لديهــا القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات بــداًل منــا وتســهيل األمــور علينــا عــن 
طريــق »إنترنــت األشــياء«، وهــو ربــط جميــع األشــياء باإلنترنــت؛ ممــا سيســمح للعالــم بتزويدنــا 

بمعلومــات حقيقيــة وفوريــة.
إن إحــدى أهــم أدوات التكنولوجيــا التــي يتحــدث عنهــا النــاس هــذه األيــام هــي فكــرة 
فــي  االستشــعار  أجهــزة  نســتخدم  فاليــوم  األشــياء؛  عليــه  تعتمــد  الــذي  اإلنترنــت 
جميــع احتياجاتنــا اليوميــة وفــي كل األشــياء. فــكل هــذه األشــياء تــم تطويرهــا لتزودنــا 
امتــداد  وكأنــه  احتياجاتنــا  ــع  لتوقُّ يكفــي  بمــا  ــا  ذكيًّ أضحــى  قــد  فالعالــم  بالمعلومــات؛ 
لعقولنــا، »فعندمــا تصبــح األشــياء مرتبطــة بعضهــا ببعــض تصبــح المــواد عبــارة عــن جــزء 
م  مــن العقــل«، وأحــد أهــم الموضوعــات وراء هــذا الــكالم والتكنولوجيــا والفــرص قــد ُقــدِّ
إليكــم اليــوم بوصفــه الخيــال البشــري، وهــذه الفكــرة يمكنهــا فعــل أي شــيء؛ فالنــاس 
ســواء أكانــوا طالًبــا أم أجــداًدا ظلــوا يقولــون لكــم إن كل شــيء ممكــن الحــدوث، فالفضــول 

والخيــال والعلــم جوهــر هــذه األشــياء.

االنبهار يعني اتساع اإلدراك لصنع نموذج 
جديد للعالم بالعقل البشري

إن التكنولوجيــا التــي جــاءت مــن جامعــة ســتانفورد، والتــي وصفــت لفــظ االنبهــار بأنــه 
شــعور باتســاع اإلدراك والمعرفــة الــذي يجبــرك علــى صنــع نمــوذج آخــر مــن العالــم فــي 

ال يمكن للعقل العودة إلى وضعه األول
بعد االنطالق ألفكاٍر وآفاٍق جديدة

ابــي المفضليــن »ســتيفن  أود أن أتطــرق إلــى مصطلــح »المســتقبل القريــب« ألحــد ُكتَّ
جونســون« فــي كتابــه »مــن أيــن تأتــي األفــكار الجيــدة«، وهــو يعنــي وجــود خيــال مــن 
المســتقبل ُيلقــي بظاللــه علينــا، ويوفــر خريطــة بجميــع الطــرق التــي ُيمكــن للحاضــر اتباعهــا 
ــر أو العدســات التــي تضعهــا  ــذا فــإن المســتقبل القريــب مثــل الفلت ــه؛ ل إلعــادة ابتــكار ذات
لتخبــرك بالنظــر إلــى المشــكالت بوصفهــا ُفرًصــا والحاضــر بوصفــه ُمســتقباًل ُيمكــن تحقيقه، 

وهــذا تطبيــق رائــع للبــدء فــي اســتخدام مهاراتــك المعرفيــة.
فهــو يخبرنــا بــأن كل أمــر جيــد يدخــل حيــز التنفيــذ بمجــرد خروجنــا مــن منطقــة االرتيــاح الخاصــة 
بنــا والُبعــد عــن حــدود اإلمكانــات واالســتعداد للمخاطــر؛ فبمجــرد انطــالق العقــل إلــى 
ــًدا إلــى موضعــه األصلــي، وهــذا مــا يعجبنــي فــي نظريــة  أفــكاٍر وآفــاٍق جديــدة ال يعــود أب
»المســتقبل القريــب«. وكمــا ذكــر الفيلســوف تــوم روبنــز ذات مــرة: ال ُيمكننــا خلــق الخيــال 
أو االبتــكار أو الدهشــة، بــل ُيمكنــك إخــراج نفســك مــن الُمحيــط الــذي تقبــع فيــه وستشــعر 

حينهــا بحالــة االندهــاش والتعجــب التــي كنــت تعتــاد تجاهلهــا.

مصطلح جديد »إنترنت األشياء«
ا بصورة متسارعة،  يصير العالم اآلن ذكّيً

كمــا يتحــدث العالــم اآلن عــن مصطلــح   »إنترنــت األشــياء«؛ فمــا الــذي يعنيــه ذلــك؟ يعنــي 
ــا القــدرة  ذلــك أن األجهــزة الحســابية تتضــاءل أكثــر فأكثــر؛ فهــذا الجهــاز يتضــاءل، ونحــن لدين
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زنــا جهودنــا علــى االســتفادة مــن جانبهــا اإليجابــي ؛ فعلــى ســبيل  التكنولوجيــا إذا مــا ركَّ
المثــال: علــم األحيــاء العضويــة أو الحيويــة أفــرز كثيــًرا مــن االبتــكارات واالكتشــافات التــي 
ر أنــواع مــن  ب فــي تطــوُّ ســاهمت فــي خدمــة البشــرية، ولكنــه فــي الجانــب اآلخــر تســبَّ
ــد مــن  ــر البشــرية كلهــا؛ فــال ب الفيروســات التــي تســتطيع قتــل مالييــن األشــخاص وتدمي

للتكنولوجيــا. اإليجابــي  االســتخدام 
- أمــا ســؤالك الثانــي عــن الــذكاء االصطناعــي،  فأعتقــد أنــه ال يمكــن أن َيُحــلَّ يوًمــا مــا 
م لنــا العالــم كل يــوم مــن اختراعــات أو ابتــكارات أو أجهــزة  محــل الــذكاء اإلنســاني مهمــا قــدَّ

تســاعدنا علــى ســرعة إنجــاز األمــور أو المهــام فــي حياتنــا.
 

كيــف يمكــن لــك أن تضمــن عــدم اســتخدام تكنولوجيــا األحيــاء العضويــة 
فــي أغــراض ســيئة قــد ُتلِحــق الضــرر بالنــاس وتدمــر البشــرية؟

 جيســون ســيلفا:   أعتقــد أن ذلــك أمــر مســتبَعد لــن يتحقــق فــي الواقــع، وكل مــا يمكــن 
ــر برامــج الكمبيوتــر، أو تســاعد  أن تفعلــه التكنولوجيــا أن تســاعد علــى نشــر فيروســات تدمِّ
قراصنــة الكمبيوتــر علــى اختــراق أجهــزة الكمبيوتــر وســرقة بياناتهــا أو تدميرهــا وأمــور مــن 
هــذا القبيــل؛ فاألمــر يتوقــف علــى طريقــة اســتخدام التكنولوجيــا؛ هــل يكــون مــن أجــل 
ْيــن. تحقيــق الخيــر للبشــرية أو رغبــًة فــي إيقــاع الشــر بهــا؟ فهــي كمــا ذكــرت ســالح ذو َحدَّ

ــم  ــى تكهناتــك- مــا ســيحدث فــي العال ــاء عل ــع- بن هــل يمكنــك أن تتوقَّ
فــي عــام 2100؟

جيســون ســيلفا:   ال أحــد يمكنــه أن يتنبــأ مــا ســيحدث فــي المســتقبل القريــب أو البعيــد، 
وحتــى التوقعــات تكــون تقريبيــة ونســبية وليســت مؤكــدة علــى اإلطــالق، حتــى وإن كانــت 

تســتند إلــى أبحــاث ودراســات تجريهــا مؤسســات أكاديميــة وبحثيــة متخصصــة.
 ومــع أن نتائــج هــذه التوقعــات غيــر مؤكــدة، لكــن ال بــد مــن اإلشــارة إلــى نقطــة مهمــة 
هــي أن التكهنــات والتوقعــات ُتبَنــى فــي الغالــب علــى اتجاهــات وحقائــق ومعلومــات 
تصــدر عــن مؤسســات متخصصــة كمــا ذكــرُت آنًفــا، والطريــف أن كثيــًرا مــن المشــاهير فــي 
عالــم التكنولوجيــا مثــل ســتيف جوبــز - وهــو فيلســوف فــي األصــل- لــم يكــن يتخيــل يوًمــا 

مــا أنــه قــد يختــرع جهــاز الكمبيوتــر. 

ــن  ــوم م ــهده الي ــا نش ــوء م ــي ض ــا ف ــع مواجهته ــات المتوق ــا التحدي  م
ــرات متالحقــة فــي عالــم التكنولوجيــا واالبتــكار؟ وســؤالي الثانــي يتعلــق  تغيُّ
ــاني  ــذكاء اإلنس ــن ال ــًلا ع ــون بدي ــن أن يك ــل يمك ــي وه ــذكاء االصطناع بال

ــر؟ ــدى البش ل

 جيســون ســيلفا:   فيمــا يتعلــق بالتحديــات فهــي كثيــرة وال يمكــن أن نحصرهــا فــي 
هــذه الجلســة، ولكــن هنــاك إمكانيــة كبيــرة للتغلــب علــى هــذه التحديــات الناتجــة عــن 

كيف يمكن تشجيع الشباب وتحفيزهم على االبتكار؟

أهــم  إن  لــك:  أقــول  ناشــيونال جيوغرافيــك،  فــي  مــن عملــي  انطالًقــا   جيســون ســيلفا: 
العوامــل التــي تســاعد علــى ذلــك هــي وســائل اإلعــالم؛ حيــث تســتطيع بمــا تقدمــه مــن برامــج 
ــل وطــرح أفــكار جديــدة. ز قدراتهــم علــى التخيُّ توعيــة أن تشــجع الشــباب علــى االبتــكار، وتعــزِّ

 كيــف ســيكون ممكًنــا الســيطرة علــى الجرائــم التــي تقــع فــي العالــم اآلن- 
ــو  ــح ه ــذي أصب ــي ال ــدم التكنولوج ــل التق ــي ظ ــا- ف ــالف أنواعه ــى اخت عل

ــة؟ ــم اإللكتروني ــكاب الجرائ ــيلة الرت ــه وس نفس

التكنولوجيــة فــي  الناتجــة عــن الوســائل  بالتحديــات  األمــر ذو صلــة   جيســون ســيلفا: 
المســتقبل، التــي مــن بينهــا بالطبــع موضــوع الجرائــم الــذي تســأل عنــه، صحيــح أننــا اعتدنــا 
منــذ ســنوات- قبــل اختــراع الكمبيوتــر- إجــراء العمليــات الحســابية بطريقــة يدوية باســتخدام 

مداخالت
الجمهور

ــى أي  ــا إلــى درجــة أنــه لــن تتبقَّ ســتصبح التكنولوجيــا كل شــيء فــي حياتن
ــر  ــر أكث ــيزداد األم ــاس، وس ــن الن ــاني بي ــل اإلنس ــل أو التواص ــر للتفاع مظاه

ــك؟ ــي ذل ــك ف ــا رأي ــتقبل، فم ــي المس ف

ا إلــى درجــة   جيســون ســيلفا:  الحيــاة تمضــي بــال هــوادة، وإيقاعهــا أصبــح متســارًعا جــدًّ
أنــه ســيكون مــن الصعــب أن نجــد وقًتــا كافًيــا للراحــة أو االســتمتاع الكافــي بمــا نحبــه، 
والنــاس يصابــون بالحيــرة والدهشــة للوهلــة األولــى عندمــا يــرون ابتــكاًرا أو اختراًعــا جديــًدا 

فــي حياتهــم. 
ولكــن التكنولوجيــا فــي نفــس الوقــت ســالح ذو حديــن، وكثيــر مــن االختراعــات واالبتــكارات 
فــإن  حياتنــا؛  فــي  نســتخدمها  التــي  اللغــة  علــى  نفســه  الشــيء  قــول  كذلــك، ويمكــن 
اســُتخِدَمْت بطريقــة إيجابيــة؛ فإنهــا تســاعد علــى التقــارب والتعــارف بيــن النــاس وتحقيــق 
التفاهــم بينهــم ونقــل األفــكار والمعلومــات وتغييــر مســار الحيــاة، أمــا إذا كان اســتخدامها 
بطريقــة ســلبية؛ فهــي تأتــي بنتائــج عكســية وتــؤدي إلــى تفاقــم الخالفــات والصراعــات بيــن 

البشــر وربمــا إلــى نشــوب الحــروب وإراقــة دمــاء مالييــن البشــر.
 والتكنولوجيــا كذلــك لهــا جانبــان إيجابــي وســلبي، ومــع هــذا فمــن الخطــأ أن يتوقــع النــاس 
أن كل شــيء ســتحققه التكنولوجيــا فــي المســتقبل يحمــل الشــرور واألضــرار فقــط، دون 

أن يلتفتــوا إلــى الجوانــب المفيــدة. 

التطور التكنولوجي 
سينطلق بعلوم الوراثة 

والنانو تكنولوجي 
لمستقبٍل مذهل
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ــز الخيــال. وأعنــي بالمحتــوى مثيــل  اإلعــالم بمســؤولية إنتــاج محتــوى يســاعد علــى تحفي
مــا تقدمــه ناشــيونال جيوغرافيــك مــن األفــالم الوثائقيــة والواقعيــة؛ إذ تقــع علــى عاتقنــا 
مســؤولية تقديــم محتــوى يعمــل علــى توســيع مــدارك العقــل لدينــا. وفــي رأيــي أعتقــد أن 
اإلعــالم هــو العامــل األساســي، فضــاًل عــن َدور التعليــم، وأقصــد بذلــك المــدارس التــي 

تطمــح دوًمــا إلــى التطــور وتغييــر طريقــة التدريــس. 

ــن  ــابقة مم ــال الس ــل واألجي ــن جي ــوة بي ــص الفج ــى تقلي ــل عل ــف نعم كي
ــم األول  ــا تقليــص الفجــوة بيــن العال لديهــم عقليــة مختلفــة وكيــف ُيمكنن

ــاء؟ ــذاء والم ــى الغ ــول عل ــارع للحص ــذي يص ــث ال ــم الثال والعال

 جيســون ســيلفا: فيمــا يتعلــق  بتقليــص الفجــوة بيــن جيــل األلفيــة واألجيــال الســابقة، 
فــإن الخطــوة األولــى فــي رأيــي هــي تذكيــر جميــع األفــراد بأننــا بشــر، وأننــا عالقــون فــي 

ــم مهاراتهــا بالوراثــة إلــى  الِمئــة مــن األمريكييــن يعملــون فــي الزراعــة التــي ينتقــل تعلُّ
ــم مهــارات  األبنــاء. ولكــن مــع التقــدم التكنولوجــي المســتمر، لــم يعــد أحــد يهتــم بتعلُّ
الزراعــة حتــى إن تلــك النســبة تراجعــت فــي الوقــت الحالــي إلــى واحــد فــي الِمئــة! وهــذا 

بســبب التكنولوجيــا التــي صــار االعتمــاد عليهــا فيمــا بيــن النــاس كبيــًرا.

ــة  ــة مختلف ــر بطريق ــى التفكي ــباب عل ــاعدة الش ــهام ومس ــة اإلس كيفي
ــكاًرا. ــر ابت ــم أكث وجعله

 جيســون ســيلفا:  فــي رأيــي إن العامــل الرئيــس فــي ذلــك هــو اإلعــالم؛ فأنــا أعمــل 
ــا ســبب  لــدى ناشــيونال جيوغرافيــك وأقــدم برنامــج ألعــاب العقــل؛ ومــن ثــم فنحــن لدين
م  قــوي فــي اإلعــالم لتســمية مــا لدينــا »المحتــوى«، وبــأن نطلــق علــى المحتــوى الُمقــدَّ
»برمجــة«؛ فاإلعــالم يســاعد علــى برمجــة عقولنــا، وتحفيــز الخيــال لدينــا، وبالتالــي يضطلــع 

وبرامــج مختلفــة علــى اإلنترنــت وليــس بطريقــة ســماعية فقــط، وهــذا يســاعد أيًضــا فــي 
عمليــة التواصــل بيــن األشــخاص الذيــن يتحدثــون بلغــات مختلفــة؛ ممــا يجعلهــم يتشــاركون 

فــي تبــادل األفــكار والمعلومــات فيمــا بينهــم.
  كمــا أن العالــم االفتراضــي اليــوم لــه دور مهــم فــي هــذا الشــأن؛ ألن كثيــًرا مــن الصراعــات 
والخالفــات الحاليــة بيــن البشــر ترجــع أساًســا إلــى عــدم قدرتهــم علــى التواصــل فيمــا 
بينهــم. فُحلمنــا أن يصبــح هــذا العالــم عالًمــا واحــًدا، وهــذا الحلــم ســيتحقق حيــن يأتــي 

ــا. ــا بعًض ــه بعضن ــذي يفهــم في اليــوم ال
 

ــه  ــى عقل ــاده عل ــن اعتم ــر م ــر أكث ــى الكمبيوت ــد عل ــي يعتم ــل الحال الجي
ــا العقليــة بحيــث  وتفكيــره، فكيــف يمكــن أن نعمــل علــى تحســين قدراتن

ــزة؟ ــذه األجه ــى ه ــًرا عل ل كثي ــوِّ ال ُنَع

 جيســون ســيلفا: هنــاك مبالغــة أو نــوع مــن اإلفــراط فــي االعتمــاد علــى االبتــكارات 
التكنولوجيــة الحديثــة، التــي مــن بينهــا أجهــزة الكمبيوتــر بالطبــع؛ ألن هــذا قــد يــؤدي إلــى 
تعطيــل العقــل البشــري وقدرتنــا الفطريــة علــى التفكيــر، وهــو مــن األشــياء غيــر المســتحبة 

التــي نالحظهــا مــع انتشــار وســائل التكنولوجيــا اآلن. 
ــُل ذلــك: مــا حــدث فــي الواليــات المتحــدة قبــل ِمئــة عــام حيــث كان حوالــي 90 فــي  وَمَث

ــا مــن االختراعــات  الورقــة والقلــم، ولكــن حتــى الورقــة والقلــم فــي وقــت ظهورهمــا كان
المهمــة للبشــرية؛ ألن النــاس قبــل ذلــك كانــوا يقومــون بالعمليــات الحســابية بطريقــة 

ذهنيــة.  
- أمــا عــن كيفيــة التغلــب علــى وقــوع تلــك الجرائــم؛ فيمكــن تشــريع مزيــد مــن الضوابــط 
الجرائــم وتعمــل علــى مكافحتهــا  النــوع مــن  ا النتشــار هــذا  التــي تضــع حــدًّ والقوانيــن 

بواســطة أســاليب تكنولوجيــة متطــورة، وهــو مــا تفعلــه اآلن كثيــر مــن دول العالــم.

 كيــف يمكــن أن نثــري المحتــوى العربــي فــي مجــال المعرفــة بطريقــة فعالــة؟ 
والشــق الثانــي مــن الســؤال: كيــف يتحقــق ذلــك بالوســائل التكنولوجيــة؟

 جيســون ســيلفا:  إثــراء المحتــوى المعرفــي العربــي علــى مواقــع وشــبكات اإلنترنــت، 
يمكــن أن يتــم عــن طريــق االنتشــار األوســع، وجْعــِل اآلخريــن علــى الشــبكة العنكبوتيــة 
ا  يرونــك أكثــر ويتواصلــون معــك علــى نطــاق أوســع، كمــا أعتقــد أنــه مــن المفيــد جــدًّ
ــت؛ فهــي  ــى اإلنترن ــي نراهــا اآلن عل ــات الترجمــة المتطــورة  الت االســتفادة مــن تكنولوجي

تســاعد كثيــًرا علــى تحقيــق هــذا الهــدف.
 ومــع هــذا التطــور أصبــح مــن الممكــن اســتخدام اللغــة بطريقــة مرئيــة عبــر تطبيقــات 

النانو تكنولوجي موجود بالفعل في الطبيعة؛ فعندما نزرع بذرة لتتحول إلى شجرة، 
فإن  ثم،  أمًرا لكي تصير شجرة، ومن  التربة  ُتعطي  بمثابة معلومات حيوية  فالبذرة 
تتطور  التقنية  وهذه  أجهزة،  على  السيطرة  ُيمكنه  برنامج  هو  تكنولوجي  النانو 
تصاعدًيا حيث إنها تأمر الملفات، وما عليك سوى الضغط على الزر وستجدها ُمنشأة 
العالم  تحويل  من  سُيمّكنك  الذي  المستقبل  هو  عملًيا  وهذا  نفسها،  تلقاء  من 

المادي من حولك إلى وسيط قابل للبرمجة. 
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كيف ُيمكننا تحسين مهارات العقل
 بدًلا من االعتماد على التكنولوجيا؟

ــا كان  ــة عــام تقريًب ــذ ِمئ ــة؛ فمن ــرت نقطــة بالغــة األهمي ــك أث  جيســون ســيلفا: أعتقــد أن
ــح بالطبــع  90% مــن األيــدي العاملــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة مزارعيــن. ومــن الُمرجَّ
مــوا جميــع أســاليب الزراعــة ومــا إلــى ذلــك، وهــي كانــت مهــارات  أن أغلــب األطفــال قــد تعلَّ

مطلوبــة حينــذاك.
ــي  ــون فــي مجــال الزراعــة؛ وهــو مــا يعن ــة منهــم يعمل ــوم فأقــل مــن 1 فــي الِمئ  أمــا الي
بالطبــع أن جميــع األطفــال اليــوم ال يعرفــون شــيًئا عــن هــذا المجــال. وقــد تجــد هــذا األمــر 

مؤِســًفا، ولكــن حقيقــة األمــر أننــا نعيــش فــي عالــم التكنولوجيــا. 
ــوم األساســية التــي  ــه مــن العل ــم الحســاب؛ فإن ــع عــدم ضــرورة تعلُّ وهــذا ال يعنــي بالطب
يجــب تحصيلهــا. ولكننــي أرى أننــا نرتكــب خطــًأ جســيًما حيــن نفِصــل التكنولوجيــا عــن حياتنــا؛ 
ــا ال ُيمكــن االســتغناء عنــه. وعلينــا جميًعــا  إذ يجــب أن ننظــر إليهــا اآلن بوصفهــا حقــاًل معرفيًّ

االتفــاق علــى هــذا األمــر.

هــذه الفجــوة مًعــا، وليــس األمــر أننــي مــن جيــل األلفيــة وأنــت مــن جيــل 
الخمســينيات أو الســتينيات، فنحــن جميًعــا نشــكل الُمجتمــع، وكل فــرٍد يمثــل 
الحكمــة؛ فبالطبــع قــد يقــدم جيــل األلفيــة المــرح والمتعــة، فــي حيــن يقــدم 
كبــار الســن الحــذر والخبــرة؛ لــذا يجــب عــدم اســتعجال األمــور؛ فمًعــا ُيمكــن تحقيــق 
التــوازن المنشــود. لــذا فأنــا أؤكــد ُمجــدًدا أن اإلعــالم ُيمكــن اســتخدامه مــن أجــل توحيــد 

الصفــوف. 
وفيمــا يخــص ســؤالك حــول الفجــوة الرقميــة بيــن العالــم األول والعالــم الثالــث،  فيرى 
كثيــر مــن األفــراد أن هــذه التكنولوجيــا جيــدة ولكــن لألغنيــاء فقــط. ويظهــر هنــا 
الــرد التلقائــي: هــل تقصــد الهاتــف المتحــرك؟! حســًنا فالتكنولوجيــا غاليــة، ولكــن 
هــذا حيــن ال تعمــل جيــًدا. فــإذا كنــت تحصــل علــى األفضــل؛ فإنــك تحصــل علــى 
األرخــص. ومــن المالَحــظ اليــوم تزايــد اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي 
فــي الــدول الناميــة أكثــر منــه فــي الــدول المتقدمــة، وفــي النهايــة يســود 

ًقــا االزدهــار فــي جميــع أنحــاء العالــم. هــذا التواصــل المفتــوح محقِّ

كيف يمكن  إثراء المحتوى العربي على اإلنترنت؟ 

 جيســون ســيلفا:  أجــد فــي بعــض األحيــان أفــراًدا يرغبــون 
اللغــة  إلــى  بــي  الخاصــة  المقاطــع  بعــض  ترجمــة  فــي 
ــا أدرك مــدى الشــعور بالضيــاع بيــن  اإلســبانية مثــاًل. فأن
اللغــات المختلفــة، ولكــن مــن الممتــع والمذهــل أيًضــا 
وجــود بعــض البرامــج والتطبيقــات التــي تســاعد علــى 
نــك  الترجمــة؛ ومــن ذلــك تطبيــق جوجــل الــذي ُيمكِّ
فــوق  ووضعهــا  الهاتــف  كاميــرا  اســتخدام  مــن 
التطبيــق  لــك  ليترجــم  مثــاًل  الطعــام  قائمــة 
هــذه القائمــة إلــى لغتــك! فاللغــة أداة لنقــل 
المعنــى الموجــود فــي عقولنــا، وهــي عمليــة 
آليــة؛ حيــث نســتخدم الهــواء ليمــر عبــر الفــم 
أن  آمليــن  الكلمــات،  فننطــق  والحلــق 

يفهمنــا الطــرف اآلخــر. 
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