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كيف نستأنف
حضارتنا العربية؟  

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي

 هذه المنطقة هي مهد الحضارة اإلنسانية“
 وأنا متفائل، فاإلنسان هو الذي يصنع

 الحضارات واالقتصاد والمال وإذا نجح اإلنسان
 العربي والمسلم في بناء حضارة في

الماضي فهو قادر من جديد على استئنافها

”
 �أّكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم،
 نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي،
 خالل جل�شة حو�رية تناولت �لفر�س و�لتحديات �لتي

 تو�جهها �ملنطقة �لعربية، �أنه ينبغي للدول �لعربية
 �أن تعمل على متكني �شبابها، وقال �شموه: "�لكثري

 من �ل�شباب يتحّلون بروح �إيجابية جدً� ولديهم �أفكار
 جديدة". �شّلط �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد

 �آل مكتوم �ل�شوء على مناذج ملهمة وقّدم ن�شائح
 قّيمة توؤكد �أنه هو و�إخوته من �لقادة يف دولة �إلإمار�ت
 �لعربية �ملتحدة رجال �أفعال إل �أقو�ل ويقودون �ل�شعب

 بالقدوة إل بالكالم. و�أفاد �شموه �أنه من و�جب جميع
 �لدول �لعربية �أن تكون منفتحة على جميع �أقطار

 �لعامل، و�أن تتبنى نهجًا ميزج بني �خلطط و�إلإجر�ء�ت
 �لعملية: بني �لقول و�لفعل، و�أن تبادر بالتحرك نحو

ل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن  �مل�شتقبل. كما تف�شّ
 ر��شد، باإلإجابة على جمموعة من �إلأ�شئلة �لتي تلّقتها

 �لقمة عرب من�شات �لتو��شل �إلجتماعي و�لقنو�ت
 �إلأخرى، وتطّرق خاللها �إىل عدد من �لق�شايا

.و�ملو�شوعات �لتي تهّم �لعامل �لعربي

تغّيروا وإال فسُتغّيرون
 ��شتهل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد

 �آل مكتوم حديثه بالت�شديد على دعوة �إللتفاف
 و�لت�شامن �لتي وجهها إلإخوته من �لقادة �لعرب قبل

 ما يزيد عن عقد من �لزمان، قائاًل: "تغرّيو� و�إإل
 ف�شُتغرّيون". يف ذلك �لوقت، �أثارت هذه �لكلمات

 حفيظة �لبع�س، ولكن �ت�شح جليًا خالل �جلل�شة �أن
 هذه �ملقولة �شحيحة متامًا، وذلك يف �شوء �إلأحد�ث

 �لتي �شهدتها �ملنطقة على مد�ر �ل�شنو�ت �إلأخرية.
 وخالل �جلل�شة �حلو�رية تناول �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ

 حممد بن ر��شد جمموعة متنوعة من �ملو�شوعات،
 من بينها ع�شرة مو�شوعات بارزة، �شملت ن�شائح

.و��شحة و�أثرً� كبريً�

الحقيقية القيادة 
 ر�أى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل

 مكتوم �أنه ينبغي للقادة �لعرب �أن تكون لديهم
 روؤية و��شحة و�آر�ء م�شتقلة بعيدً� عن �حلا�شية

 �لتي حتيط بهم من �مل�شت�شارين، و�إإل فلن يتمكنو�
 من روؤية �ل�شورة �ل�شاملة. ودعا �شموه �لقادة �إىل
 �مل�شارعة للعمل، م�شريً� �إىل �أن �إميانه باأن �لوقت
 مي�شي وإل ينتظر �أحدً� كان د�ئمًا �أمرً� حمّفزً� له

.وإلإخوته قادة دولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة

الفساد
 ردً� على ت�شاوؤل حول م�شروع كانت تقوده دبي يف

 ليبيا ومّت �لتوقف عن تنفيذه يف عهد �لنظام �لليبي
 �ل�شابق، �أقّر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد

 �آل مكتوم باأن �لف�شاد �أعاق تقدم بع�س �أجز�ء
 �مل�شروع يف �ملنطقة �لعربية، كما كانت �حلال يف

 باقي �أنحاء �لعامل. و�أ�شار �شموه �إىل �أنه من و�جب
 جميع �لقادة �أن يكونو� قدوًة ل�شعوبهم، قاطعًا عهدً�

.على نف�شه باأنه لن يت�شامح �أبدً� مع �لف�شاد

المؤامرة
 يف �لوقت �لذي يوؤمن فيه �لكثري من �أبناء �لدول

 �لعربية بوجود موؤ�مر�ت تن�شج خيوطها بع�س �أقطار
 ودول �لعامل �شد �لعامل �لعربي، نفى �شاحب �ل�شمو

 �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم هذه �ملز�عم.
 وذّكر �شموه �حل�شور باأن �ملوؤ�مر�ت موجودة، منذ

 فجر �لتاريخ و�إىل �آخر �لزمان، لكن إل ن�شتطيع
 �إلقاء �للوم دومًا على �ملوؤ�مر�ت و�لتّذرع بها لتربير
 �إلإخفاقات. وإل �شك �أن تلك �ملوؤ�مر�ت تطال جميع
 دول �لعامل، ولي�س دول �لعامل �لعربي وحدها، و�أن

 �تخاذ �ملوؤ�مر�ت ذريعة للتوقف عن �ل�شعي لتحقيق
 .�إلأهد�ف لي�س �إإل حجة و�هية

أهمية الثروات
 توّجه �أحد �حل�شور ب�شوؤ�ل ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ

 حممد بن ر��شد �آل مكتوم مفاده �أن دوإًل مثل
 �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة تقدمت إلأنها دولة غنية

 و�شغرية. فاأجاب �شموه بعدم �تفاقه مع هذه �لروؤية
 و�أّكد �أن �حلقيقة خالف ذلك متامًا، م�شريً� �إىل
 �أن هذه �لعو�مل إل ميكن مقارنة مكانتها باأهمية

 �لعن�شر �لب�شري نف�شه، ووجه �شموه �حل�شور
 للنظر يف جتربة �ل�شني و�ليابان وكوريا �جلنوبية،
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 نصيحة صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد للحكومات العربية

 y  االنفتاح على جميع أقطار العالم
والترحيب بها

 y   الخطط ال فائدة منها ما لم
تترجمها األفعال

 y  ال بد من إفساح المجال أمام حدوث
التغيير وعدم مقاومته

 y   ينبغي للقائد أن يكون قدوة
ُيحتذى بها

 y تمكين شباب المنطقة
 y  تكوين رؤى وآراء مستقلة بعيداً عن

حاشية المستشارين
 y  دعم وتشجيع المرأة على العمل في

القطاعين الحكومي والخاص

 وهي دول حققت جناحات و�إجناز�ت رغم �أن عدد
 �شكانها �أكرب ومو�ردها �لطبيعية �أقل، ودعا �شموه
 �لقادة لزيارة دبي، قائاًل: "نحن إل نقول �إننا بلغنا

 �لكمال، لكن لدينا �شفات معينة يف �لقيادة و�إلإد�رة
."وهذ� ما ميكننا تقدميه إلإخو�ننا �لعرب

دور المرأة
 وتطّرق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل

 مكتوم �إىل ق�شية تطور �ملر�أة يف �لعامل �لعربي
 و��شت�شهد بتقرير ورد فيه �أن �لن�شاء ميثلن %17
 فقط من �لقوى �لعاملة يف �لعامل �لعربي، موؤكدً�
 �شموه �أن دولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة �شربت

 مثاإًل يحتذى به يف ت�شجيع �ملر�أة على �لعمل. ففي
 دولة �إلإمار�ت، 70 �إىل 75% من �لن�شاء خريجات
 جامعيات، وقر�بة 70% منهّن يعملن يف �حلكومة،

 وثلث جمل�س �لوزر�ء من �لن�شاء، وب�شّر �شموه
 �حل�شور باأن متثيل �ملر�أة �شيبلغ 50% يف جمل�س

 �لوزر�ء يف �مل�شتقبل �لقريب. وقال �شموه، قبل
 �أن ت�شج �لقاعة بت�شفيق �حل�شور: "لدينا بع�س

."�لن�شاء باألف رجل

اإلعالم
 عاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم
 للحديث عن �ملو�شوع �لذي �فتتح به �جلل�شة عندما
 �أ�شار، موجهًا �لن�شح للقادة �لعرب، باأهمية �ل�شعي

 �إىل �لتغيري قبل �أن ي�شبح �لتغيري و�قعًا مفرو�شًا،
 وحّث و�شائل �إلإعالم �لتقليدية على عدم �إلنزإلق

 يف مهاوي �ل�شباب و�لتحري�س و�إثارة �لفنت، موؤكدً�

 �شموه �إميانه باأن �لدور �لرئي�شي لالإعالم هو تزويد
 �جلمهور باملعرفة وتنويرهم من خالل �لتغطية

 �لتي تت�شم بال�شفافية و�ملحتوى �حلقيقي �ل�شادق،
 وحمذرً� �أن َمن �شيتخّلف عن �لركب �شيفوته قطار

.و�شائل �لتو��شل �إلجتماعي

العالقات مع الواليات المتحدة
 وحّث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل

 مكتوم �لدول �لعربية على عدم �لرتكيز على من
 ي�شغل من�شب �لرئي�س، و�أن يتوجهو� برتكيزهم �إىل

 �لنتائج �إلأ�شمل �ملرتتبة على �لعالقة مع �لوإليات
 �ملتحدة كدولة، وقال �شموه: "�إن عالقاتنا مع دول

."وحكومات ولي�شت مع �أفر�د

 السوق العربية المشتركة وجامعة
الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي

 و�أو�شح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل
 مكتوم �إنه إل يرى م�شتقباًل مل�شروع �ل�شوق �لعربية

 �مل�شرتكة يف ظل عامل حديث ومفتوح، قائاًل:
 "هذ� حلم قدمي قد جتاوزه �لزمن، �ليوم نحن يف

 عام 2017، �لعامل قد تغرّي، و�أ�شبح �شوقًا عامليًة
 م�شرتكًة"، ودعا �لدول �لعربية لالنفتاح على �لعامل

 كله ولي�س دول �جلو�ر فقط. كما وجه �شموه دعوة
 جلامعة �لدول �لعربية لالحتاد، و�قرتح �أن يكون لها
 فرع لل�شباب يف دولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة حتى

 يتمكنو� من �لقدوم �إليها ويتعّلمو� ي�شبحون قادة.
 يف �لنهاية، قال �شموه �إن جمل�س �لتعاون �خلليجي

 كان على �أعتاب حقبة �أكرث قوة وتاأثريً�، ومن �ملتوقع

 �أن يحقق �ملزيد من �إلإجناز�ت يف �ل�شنو�ت �إلأربع
.�ملقبلة �أكرث مما حققه يف �إلأربعني عامًا �ملا�شية

اإلرهاب
 �شدد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد و��شحًا

 على �أن �إلإرهاب إل ميّت لالإ�شالم ب�شلة، وقال:
 "روؤيتهم لالإ�شالم غري �شحيحة، فاإلإ�شالم دين
."ت�شامح وحمبة، ويجمع بني �لنا�س وإل يفرقهم

دور الشباب
 إل �شك �أن �حلديث عن �ل�شباب كان �لر�شالة

 �إلأهم و�إلأبرز يف حديث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ
 حممد بن ر��شد �آل مكتوم؛ حيث حتّدث �شموه

 �أكرث من مرة عن قدر�ت �ل�شباب، د�عيًا �لقادة
 �لعرب على وجه �خل�شو�س �إىل تاأمني مو�رد

 لتمكني �ل�شباب يف �لوقت �لر�هن. وك�شف
 �شموه عن روؤيته للدور �ملحوري لل�شباب وتعيني

 وزير �شاب يف جمل�س �لوزر�ء وما �شي�شيفه من
 تفكري �إبد�عي وما لذلك من �أثر يفوق �لقيمة

 �لتي ي�شيفها �أ�شحاب �خلرب�ت. مو�شحًا �شموه
 �أنه نتيجة لذلك، تقّلدت �شما بنت �شهيل فار�س
 �ملزروعي، �لتي كانت تبلغ من �لعمر �آنذ�ك 22

 �شنة، من�شب وزير دولة ل�شوؤون �ل�شباب يف دولة
 �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة. و�أّكد �شاحب �ل�شمو

 �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �أن �ملو�طن
 بو�شعه فعل �أي �شيء، مبا يف ذلك �إد�رة �إلقت�شاد

 و�ملال، قائاًل: "�أعتقد �أن �أكرب �إجناز على
."�إلإطالق يتمثل يف �شناعة �إلإن�شان
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  – الكلمة الرئيسية لدولة اليابان
ضيف الشرف في القمة العالمية للحكومات  

معالي شينزو آبي
رئيس وزراء اليابان

 تلعب الحكومات دورًا حيويًا في تمكين“
المجتمع من خالل التنوع

”

 �ألقى معايل �شينزو �آبي، رئي�س �لوزر�ء �لياباين،
 كلمة رئي�شية خالل �لقمة �لعاملية للحكومات �أّكد
 فيها �أن �لتعاي�س بني �لنا�س من خمتلف �لهويات
 و�لثقافات و�لتقاليد ميّثل �إحدى �لق�شايا �لعاملية

 �ملّلحة، م�شددً� على �أهمية �لتنوع �لذي يوّفر لنا
.فر�شًا كربى للتو�فق

 وتطرق معاليه يف كلمته �لتي �ألقاها ممثاًل
 لليابان، �شيف �ل�شرف يف �لقمة، �إىل عّدة

 مالحظات حول �لتنوع، و�أ�شار ب�شكل خا�س �إىل
 �خلطو�ت �لتي �تخذتها دولة �إلإمار�ت �لعربية

 �ملتحدة من �أجل ن�شر �لت�شامح ودعم �لتنوع، كما
 حتّدث عن �إحدى �ملبادر�ت �لتي تطبقها �ليابان

 بهدف بناء جمتمع ميكن للجميع �أد�ء دور فاعل فيه
.ب�شرف �لنظر عن �لعمر �أو �جلن�س �أو �لقدر�ت

التنوع على قائمة األجندة العالمية
 �حرت�م �لتنوع يف جميع �أنحاء �لعامل بات �أمرً�

 �شروٍريًا �أكرث من �أي وقت م�شى، هذ� ما �شدد عليه
 معايل رئي�س �لوزر�ء �لياباين �لذي ير�أ�س حكومة

 �ليابان للمرة �لثالثة ليكون بذلك �أكرث روؤ�شاء
 �لوزر�ء �شغاًل لهذ� �ملن�شب يف تاريخ �ليابان،

 و�أو�شح �أن �ليابان حتت قيادته بد�أت م�شريتها
 لتحقيق �لنمو �إلقت�شادي �لقائم على �إلبتكار،
 م�شريً� �إىل �أن �لتنوع ميثل �شرورة ملّحة لرعاية

 �إلبتكار وتعزيزه ومنوهًا �إىل �أن �ليابان ت�شعى لتبني
.�إلأفكار �جلديدة �لتي يوّلدها �إلبتكار

إشراك جميع المواطنين
 من بني �ملبادر�ت �مل�شرتكة يف �ليابان مبادرة

 �نطلقت عام 2015 حتت عنو�ن "ت�شجيع جميع
 �ملو�طنني على �مل�شاركة �ملجتمعية �لفاعلة". وتهدف

 هذه �ملبادرة �لر�ئدة �إىل �إر�شاء نظام �قت�شادي
 و�جتماعي جديد يتمحور حول �لتنوع، وقد مّت

 تاأ�شي�س جمل�س خا�س لتنفيذ هذه �ملبادرة بهدف
:حتقيق عّدة �أهد�ف، منها

 y  زيادة مشاركة المرأة في المجتمع
بشكل فاعل

 y دعم فرص التوظيف لكبار السن

 وقد �أعلن معايل �شينزو �آبي، رئي�س �لوزر�ء
 �لياباين، �أثناء �إطالقه لهذه �ملبادرة منذ عامني

 عن روؤية لبناء جمتمع يتمّكن فيه كل فرد من
 �أد�ء دور ن�شط، مبا يف ذلك �ل�شباب وكبار �ل�شن

 و�لن�شاء و�لرجال وذوي �إلحتياجات �خلا�شة
 و�إلأفر�د �لذين يعانون �إلأمر��س، و�إلأفر�د �لذين

 مّرو� بتجارب فا�شلة، مو�شحًا �أن �ل�شبيل �إىل ذلك
 �شياأتي عرب �لتخل�س من كافة �ل�شيا�شات �لتي تعيق
 طريق �لدولة نحو حتقيق هذ� �لهدف. و�أقّر معايل
 رئي�س �لوزر�ء خالل كلمته �أن �لعديد من �ملر�قبني
 ي�شككون يف قدرة �ليابان على تنفيذ هذه �ملبادرة،

 وذلك ��شتنادً� �إىل �إلإح�شاء�ت �لتي ت�شري �إىل
 �نخفا�س معدل �ملو�ليد يف �لدولة و�رتفاع معدل
 �ل�شيخوخة. وعلى �لرغم من ذلك، يوؤمن معايل

 رئي�س �لوزر�ء باأن �إطالق قدر�ت خمتلف �لفئات
 يف �ملجتمع من �شاأنه �لتغلب على جميع �ملعوقات،
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 موؤكدً� �أن �لدولة حترز تقدمًا ملحوظًا يف هذ�
 �ل�شدد، حيث يعقد �ملجل�س �لقائم على تنفيذ

 �ملبادرة عدة �جتماعات يف �لعام لتطوير �شيا�شات
.�ملبادرة وم�شاركة �آخر م�شتجد�تها

تجربة اإلمارات العربية المتحدة
 حتدث معايل رئي�س �لوزر�ء يف كلمته عن زيارته

 �ل�شابقة �إىل دبي عام 2013، عندما �أبهرته طريقة
 عي�س وعمل �إلأفر�د �لذين ينتمون إلأديان خمتلفة
 وينحدرون من ثقافات متعددة، قائاًل: "على مر

 �لع�شور، كان �زدهار منطقة �ل�شرق �إلأو�شط
 قائمًا على تنوع �أفر�دها و�أديانها و�أعر�قها. وعلى

 مد�ر �لقرون، تعززت روح �لت�شامح و�لو�شطية
 هنا يف منطقة �ل�شرق �إلأو�شط، فاأثمرت �ل�شالم

 و�لرخاء". يوؤمن معايل رئي�س �لوزر�ء �لياباين �أن
 �إلإمار�ت إل تز�ل حتمل م�شعل �لريادة �لعاملية يف

 �حت�شان �لتنوع بكافة معانيه، وإل �أدل على ذلك من
 �إلإجر�ء�ت �لتي �تخذتها مثل ��شتحد�ث من�شبي

 وزيرة �لدولة للت�شامح ووزيرة �لدولة لل�شعادة،
 وو�شف دولة �إلإمار�ت بقوله "�إنها و�حة للت�شامح"،

.معربًا عن �إعجابه �ل�شديد بها

العبور لـ 2020 على جسر التنوع
 �ختتم معايل رئي�س �لوزر�ء �لياباين كلمته بلفت

 �نتباه �حل�شور �إىل عام 2020، وهو �لعام �لذي
 ت�شت�شيف فيه طوكيو دورة �إلألعاب �إلأوملبية

 �ل�شيفية 2020 ودورة �إلألعاب �لبار�ملبية )�لدورة
 32 لالأوملبياد(، وت�شت�شيف فيه دبي معر�س �إك�شبو
 2020 إلأول مرة يف منطقة �ل�شرق �إلأو�شط و�إفريقيا
 وجنوب �آ�شيا. ور�أى معاليه يف ذلك فر�شة عظيمة

 لكلتا �لدولتني لال�شتمر�ر يف حتقيق هدفهما
 �لر�مي �إىل و�شع ق�شية �لتنوع على قمة �أولويات
 �إلأجندة �لعاملية، و�ختتم كلمته بالقول: "لنظهر
 معًا للعامل كيف تنب�س �ملجتمعات باحليوية من

 خالل �لتنوع و�لت�شامح، وكيف ينت�شر �ل�شالم
."و�لرخاء عرب �لتنوع

نقاط رئيسية

 y  التنوع الشامل يجب أن يكون على رأس
أولويات األجندة العالمية

 y  العالم بات اآلن في حاجة إلى احترام
التنوع أكثر من أي وقت مضى

 y  التنوع عامل أساسي لرعاية االبتكار
واحتضان األفكار الجديدة
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  الكلمة الرئيسية للدولة الضيفة
في القمة العالمية للحكومات  

سونورا كينتارو  معالي 
وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان

 ينبغي إزالة العوائق القانونية واالجتماعية“
التي تحّد الفضول الفكري للمبتكرين

”
 ر�أى معايل كينتارو �شونور�، وزير �لدولة لل�شوؤون

 �خلارجية يف �ليابان، �أن �لدور �إلأهم للحكومة
 هو �إل�شتثمار يف �مل�شتقبل، وإل �شّيما يف �لتعليم
 و�إلبتكار، و�أ�شار معاليه �إىل �أن توفري �لفر�س
 �ملتكافئة يف �لتعليم جلميع �ملو�طنني ينبغي �أن

 يكون على ر�أ�س �أولويات كل حكومة، كما �أّكد على
 �شرورة دمج �لقيم �لرت�ثية و�إلبتكار�ت �جلديدة
 يف نظام �لتعليم، مو�شحًا كيف ��شتطاعت �ليابان
 باإل�شتثمار يف �لتعليم وتعزيز �لتقدم �لتكنولوجي

 �أن تتخطى �آثار �حلرب �لعاملية �لثانية وتتحول �إىل
 قوة �قت�شادية عظمى على م�شتوى �لعامل، وم�شددً�

 على �أهمية �إيجاد بيئة قانونية و�جتماعية حتّفز
 �إلبتكار، إل �شّيما بعد �لتقدم �لذي جرى حتقيقه يف

.جماإلت متعددة مثل �لذكاء �إل�شطناعي

الجمع بين التكنولوجيا والتقاليد
 وذّكر معاليه �حل�شور �أن �لقيم و�لرت�ث لهما

 دور حموري يف بناء �مل�شتقبل، متامًا مثل �لتعليم
 �لتقني. و��شت�شهد بنظام �لتعليم يف بالده، وهو

 نظام يويل �أهمية ُكربى مل�شوؤولية �لفرد جتاه
 جمتمعه وما ينطوي عليه ذلك من قيم �إلن�شباط
 �لذ�تي و�لتعاون �جلماعي، وإل �شك �أن تلك �لقيم

 متاأ�شلة ور��شخة يف �لثقافة �ليابانية. وحول
 هذه �لقيم، قال معاليه: "�إنها م�شتوحاة من روح

 �ل�شامور�ي �لذين يوؤمنون مُبُثل ُعليا، مثل �ل�شجاعة
 و�لعد�لة و�ل�شرف و�لوإلء، وهي قيم نابعة يف �إلأ�شل

 من �لفل�شفة �لكونفو�شيو�شية �لتي حتّث على �لوإلء
 للو�لدين و�إلأ�شرة و�إلأ�شدقاء". ويف �إطار تعزيز

 تلك �لقيم �لتقليدية وتاأ�شيلها، يتّم ت�شجيع �لطالب
 على حتّمل م�شوؤولية �لنطافة يف مد�ر�شهم. و�إ�شافًة

 �إىل ذلك، �أو�شح معاليه �أن �إلأخالق، مثل �حرت�م
 �لكبار، متثل جزءً� من �ملنهج �لدر��شي. كما ت�شدد
 �ليابان على �أهمية ممار�شة �لتمارين �لريا�شية يف

 �ملد�ر�س، لي�س إلأنها حتافظ على ن�شاط �لطالب
 و�شحتهم فقط، بل إلأنها تعلمهم قيمة �لتعاون،

 وإل �شك �أن �لتعاون جزٌء إل غنى عنه يف �إلبتكار،
.وخا�شًة يف جمال �لعلوم و�لتكنولوجيا

للجميع التعليم 
 كما �أّكد معاليه �أن توفري فر�س �لتعليم جلميع
 �ملو�طنني يف �ليابان �أتاح لها �لنهو�س لت�شبح

 و�حدة من �لقوى �إلقت�شادية �لعظمى يف �لعامل
 على �لرغم من �إلآثار �ملدمرة للحرب، و�أ�شاف

 قائاًل: "�أنا مقتنع باأن مبد�أ �لتعليم �ل�شامل �لذي
 طبقته �ليابان كان �أحد �أ�شباب �لتعايف �ل�شريع

 من �خلر�ب و�لدمار �لذي خّلفته �حلرب، وتلك
 معجزة يرجع �لف�شل فيها حلكومة �ليابان �لتي

 رفعت �شعار �لتعليم للجميع". و�شّلط معاليه �ل�شوء
 على تاريخ �ليابان �لطويل يف توفري �لتعليم جلميع

 �ملو�طنني، موؤكدً� �لتز�م �لدولة باإل�شتمر�ر يف دعم
 هذ� �لتوّجه من خالل زيادة �ملنح �لدر��شية حتى
 يتمكن كل فرد من �حل�شول على فر�شة لتحقيق

 �أحالمه ب�شرف �لنظر عن قدر�ته �ملادية �أو
.مكانته �إلجتماعية

إزالة معوقات االبتكار
 �أّكد معايل �لوزير �أن �أي حكومة تتطلع للم�شي نحو

 �مل�شتقبل إل بد �أن تعمل على �إز�لة كافة �ملعوقات
 �لتي تقف يف طريق �إلبتكار حتى تتمكن من �إيجاد

 بيئة تعزز �لتقدم �لعلمي، م�شت�شهدً� يف ذلك
 بتجربة بالده �لتي ح�شل 16 عاملًا من �أبنائها على
 جائزة نوبل يف �لعلوم خالل �لقرن �حلايل فقط،

 وقال: "يجب على �حلكومة �إز�لة كافة �حلو�جز
 �لتي تعرقل جهود �إلبتكار من خالل �تخاذ بع�س

 �خلطو�ت مثل زيادة قدر�ت �لبحث و�لتطوير،
."و�إل�شتثمار، و�لبدء يف تطبيق �إ�شالح موؤ�ش�شي
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 نموذج اليابان

 و��شتعر�س معايل �لوزير جمموعة من �لطرق
 �ملتاحة �أمام �حلكومات إلإز�لة �ملعوقات �لتي تقف

 يف طريق �إلبتكار، م�شّلطًا �ل�شوء على ثالثة
:جماإلت خمتلفة

الطب .1
 �شت�شّرع �ليابان عملية تطوير �لعقاقري �لطبية

 وطرق �لعالج �جلديدة من خالل حتليل كميات
 هائلة من �ملعلومات �لطبية يف وقت ق�شري

 عرب ��شتخد�م �لبيانات �ل�شخمة وجمموعات
 �لبيانات بالغة �لتعقيد �لتي إل ميكن لرب�مج

.�ملعاجلة �لتقليدية حتليلها

النقل .2
 �أقامت �ليابان مناطق خم�ش�شة للقطاع
 �خلا�س إلإجر�ء �لبحوث بحرية و�ختبار

 �لقيادة �إلآلية با�شتخد�م �لذكاء �إل�شطناعي.
 و�أفاد معاليه �أن �نت�شار �لقيادة �إلآلية �شيزيد
 من معدإلت �ل�شالمة يف �ملجتمع عرب خف�س

.معدإلت وقوع �حلو�دث

الطاقة .3
 تهدف �ليابان �إىل بناء جمتمع يعتمد على

 �لطاقة �لهيدروجينية، و�أو�شح �لوزير
 �لياباين �أن هذ� �مل�شدر �لنظيف �شيحّد من

 �إلنبعاثات �ل�شارة وي�شهم يف مو�جهة ظاهرة
.�إلحتبا�س �حلر�ري

 ويف حديثه عن تطوير قطاع قوي للطاقة
 �لهيدروجينية، قال معاليه: "�شن�شّغل �أول حافلة

 يف �لعامل بالطاقة �لهيدروجينية، و�شتنت�شر
 حمطات �لهيدروجني يف جميع �أنحاء �لدولة،

 و�شنوّفر �لكهرباء با�شتخد�م مولد�ت تعمل
 بالطاقة �لهيدروجينية، كل هذه �إلأ�شياء �شتكون
 عالمات بارزة متيز هذ� �ملجتمع �لذي �شيعتمد

."على طاقة �لهيدروجني

الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء
 كما حتدث معاليه عن ��شرت�تيجية �لنمو يف

 �ليابان، �لتي تدعم �لتطبيقات �ل�شناعية للذكاء
 �إل�شطناعي، و�لروبوتات، و�لبيانات �ل�شخمة،

 و�إنرتنت �إلأ�شياء، �لذي ي�شري �إىل �شبكة من
 �إلأ�شياء �ملت�شلة عرب �إلإنرتنت مثل �لهو�تف

 و�ل�شيار�ت و�إلأجهزة �لكهربائية �لتي ميكنها
 �إر�شال و��شتقبال �لر�شائل. و�أّكد �أن جميع م�شانع

 وحمالت �لدولة �شوف يتّم ربطها عرب �إنرتنت
 �إلأ�شياء، مما �شيوؤدي �إىل خلق مناذج �أعمال

 جديدة وخدمات متو�ئمة مع متطلبات �إلأفر�د،
 خمتتمًا كلمته بالتاأكيد على �أن �ليابان �أ�ش�شت

 بالفعل وحدة خا�شة للتقنيات �جلديدة، وبد�أت

�شة يف هذ�  �إعد�د �لكفاء�ت �لب�شرية �ملتخ�شّ
 �ملجال عرب عدة خطو�ت منها تدري�س �لربجمة

.�حلا�شوبية يف �ملد�ر�س �إلبتد�ئية و�لثانوية

نصائح سونورا للحكومات

 y  الدور األهم للحكومات هو االستثمار
في مستقبل الدولة

 y  يجب أن تضع الحكومة على رأس
 أولوياتها توفير فرص تعليمية متساوية

لجميع المواطنين
 y  يجب أن تجمع األنظمة التعليمية بين

االبتكارات الحديثة والقيم التقليدية
 y  ينبغي للحكومات أن تزيل كافة
 المعوقات من طريق االبتكار لبناء بيئة

تدعم التقدم العلمي
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استدامة وطن

سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 نحن نتحدث عن استدامة وطن، وليس“
استدامة قطاع من القطاعات

”
 يف كلمته �مللهمة �لتي �ألقاها يف �لقمة، قال �لفريق

 �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س
 جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية يف دولة �إلإمار�ت
 �لعربية �ملتحدة، �إن غر�س �لقيم �إلأخالقية بني

 �لنا�س هو �لركيزة �إلأ�شا�شية للت�شدي للكر�هية
 وحماربة �إلإرهاب و�حلفاظ على ��شتد�مة

 �إلأوطان. وحّث �شموه �لنا�َس على �إعادة �كت�شاف
 جذورهم �لثقافية ودجمها مع �إلأفكار �لع�شرية

دً� �أن  �ملنفتحة من �أجل بناء غد �أف�شل، موؤكِّ
 "�إلأخالق هي �لركيزة �إلأ�شا�شية إلزدهار �حل�شارة

 �أو �شقوطها؛ فانهيار �إلأخالق �نهيار للح�شار�ت".
 و�أ�شار �شموه �إىل �أن �لف�شل يف ��شتد�مة دولة
 �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة يرجع �إىل مت�ّشكها

 بدينها وثقافتها وتر�ثها وتاريخها، و�أن هذه �لقيم
 عّززها �إلأب �ملوؤ�ش�س �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ

 ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، �لذي "�أوجد تو�زنًا بني
 �إلأ�شالة و�ملعا�شرة وروح �لعمل �جلماعي". و�أو�شح

 �شموه �أن �لقيادة �حلالية لدولة �إلإمار�ت �لعربية
 �ملتحدة ر�ّشخت هذه �لقيم عرب تعيني وزير�ت

 لتعزيز �ل�شعادة و�لت�شامح ورعاية �ل�شباب، وكذلك
 من خالل �إ�شد�ر وثيقة قيم و�شلوك �ملو�طن

 �إلإمار�تي �لتي ت�شف كيف يكون �إلإمار�تي مو�طنًا
رً� وطّيب �ل�شمعة، وت�شتمل على و�جبات �لفرد  مقدَّ

.و�ملجتمع؛ حتى يت�شنى للجميع �لعي�س يف �شالم

البحث عن االستدامة
 �أو�شح �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان �أنه وجد

:معنى �إل�شتد�مة يف �أ�شياء خمتلفة، هي

التراث .1
 �شّلط �شموه �ل�شوء على �هتمام �ل�شيخ ز�يد -

 رحمه �هلل - باحلفاظ على �لتاريخ و�إل�شتد�مة،
 م�شت�شهدً� يف ذلك بو�قعة حدثت يف ثمانينيات
 �لقرن �ملا�شي عندما عرث �إلأب �ملوؤ�ش�س و�أبناوؤه

 على �آثار كني�شة خالل �إحدى رحالتهم يف
 �ل�شحر�ء، �شاربًا �ملثل بهذ� �إلكت�شاف �إلأثري

 على تاريخ �ملنطقة �ملت�شابك وتر�ثها �لثقايف
.�لطويل وقيمة �لت�شامح �ملتجذرة فيها

الدين .2
 ويف رحلة بحثه عن �إل�شتد�مة، �أ�شار �شموه

 �أنه وجد يف �لقر�آن �لكرمي �أق�شر طريق
 لال�شتد�مة، قائاًل: "عرفت من خالل �لقر�آن

 �لكرمي �أن �هلل - عزَّ وجّل - خاطب نبّيه
 )�شّلى �هلل عليه و�شلم( قائاًل: »و�إنك لعلى

 خلق عظيم«. موؤكدً� �شموه �أن �إلأخالق �لعالية
 متثل عاماًل م�شرتكًا بني جميع �إلأديان يف

.خمتلف �أنحاء �لعامل

العالقات  .3
 كما جتّلى ل�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان

 معنى �إل�شتد�مة يف زيارة �شاحب �ل�شمو
 �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد

 �أبو ظبي نائب �لقائد �إلأعلى للقو�ت �مل�شلحة
 �إلإمار�تية، للهند يف �شهر يناير �لتي �شقى

 خاللها "�شجرة �ل�شد�قة" �لتي غر�شها �ل�شيخ
 ز�يد - رحمه �هلل - عندما ز�ر �لهند قبل

 عقود. و�أو�شح �شموه وهو ي�شتح�شر معاين
 �لتكامل و�لتعاون بني �إلأمم و�إلأجيال �أن "هذ�

."هو معنى �إل�شتد�مة؛ و�أن �حلياة مت�شي
 و�أقّر �شموه �أن لال�شتد�مة تعريفات عدة،

 غري �أنه �أّكد �أن �لهدف �لرئي�شي لالإمار�ت
 �لعربية �ملتحدة �أن تكون دولة م�شتد�مة، ما
 يعني �أإل تقت�شر �إل�شتد�مة على قطاع و�حد
 فقط. ثم ��شتعر�س عددً� من �لو�شائل �لتي

 تدمج من خاللها �إلإمار�ت بني قيم �إلأ�شالة
 و�إلأخالق مع �ملناهج �ملبتكرة لت�شمن بقاء

.�لدولة و��شتمر�رها
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التربية األخالقية
 يف معر�س �إ�شادته بتجربة �ليابان �لتي ت�شع

 �لرتبية �إلأخالقية على ر�أ�س �أولوياتها، وّجه �شموُّ
 �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان �لدعوة �إىل رمَي

 �لنقبي �ملو�طنة �إلإمار�تية �لتي تدر�س يف �ليابان
 ل�شعود �مل�شرح، وحتدثت رمي عن تدري�س مادة

 �لرتبية �إلأخالقية و�لقيم يف مد�ر�س �ليابان منذ
 �أكرث من 150 عامًا وحتى يومنا هذ�. و�أو�شح �شموه

 �أمام �حل�شور �أن �شاحب �ل�شمو ويل �لعهد �أر�شل
 فرقًا لليابان و�شنغافورة وكند� وغريها من �لدول

 لدر��شة جتربتها يف تدري�س �لرتبية �إلأخالقية،
 وكان من ثمار هذه �ملهمة �أن و�شعت �إلإمار�ت

 �لعربية �ملتحدة منوذجها �لتعليمي �خلا�س بالرتبية
 �إلأخالقية �لذي تدمج فيه بني �إلأفكار �لدولية وقيم

.�لدولة �لدينية و�لتاريخية

الخدمة الوطنية
 وحتدث �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان عن

 �أهمية �خلدمة �لوطنية، وقال �إنها "دخلت بيَت كل
 �إمار�تّي، وكان لها مردود �إيجابي د�خل �لبيوت"،

 مو�شحًا �شموه �أن �خلدمة قبل كل �شيء تعّلم
 �ل�شباب قيمة �إلن�شباط �لذي ُيعّد عاماًل مهمًا

 لتعزيز قدر�ت �إلأجيال �لقادمة ملو�جهة �لتحديات،
 فمعناها إل ميكن �ختز�له يف "�رتد�ء �لزي

."�لع�شكري ومبا�شرة �لعمل

نظام المراجعة
 كما �ألقى �شموه �ل�شوَء على جناح نظام �لتقييم

 و�ملر�جعة لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة بدعوته
 ��شماعيل حممد عبد �هلل لي�شعد �مل�شرح،

 وهو �أحد �ملنت�شبني �ل�شابقني للقو�ت �مل�شلحة
 �إلإمار�تية، ويعمل يف وز�رة �ل�شوؤون �خلارجية
 رغم معاناته من �إعاقة �أ�شيب بها �إثر حادث.

 وقد قّيم �أد�َءه "مر�جعون �ِشريِّون" و�أّكدو�
 �لتز�مه باملهنية وطبعه �ملحّب مل�شاعدة �لغري.

 وقال �شموه �إن عام 2017 قد ي�شهد �إطالق نظام
 مر�جعة جديد ملوظفي �حلكومة، �شُتجرى مبوجبه

 تقييمات �إلأد�ء كل ثالثة �أ�شهر بدإًل من �إجر�ئها
 كل 3 �أو 5 �أعو�م؛ �شمانًا لتلبية �ملوظفني للتوقعات

.�ملطلوبة منهم

محاربة اإلرهاب
 ويف ختام كلمته، �أّكد �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد

 �آل نهيان على �أهمية �إلأخالق و�لن�شيج �ملتعدد
 �لثقافات يف �حلفاظ على ��شتد�مة جميع

 �إلأوطان، قائاًل: "ن�شّن �ليوم حربًا معقدة على
 �لكر�هية و�لطائفية و�إلإرهاب، و�شنخرج منها

 مظّفرين بالن�شر بعون �هلل عرب �لتم�ّشك بقيمنا
 و�أخالقنا وجعلها منهاجًا حلياتنا. �إن �لدفاع

 عن �مل�شجد يعني �لدفاع عن �لكني�شة �أي�شًا، بل
 و�لدفاع عن �إلإن�شانية. فمثل هذه �لقيم ت�شمن

."��شتد�مة �إلأوطان

  ركائز للتربية األخالقية 3
في دولة اإلمارات

التعلم في الُكتاب أو المدارس الدينية .1
 حضور "مجالس الكبار" التي يتحدثون .2

فيها عن أسفارهم وبحثهم عن الحكمة
  التعّلم من األم التي تقدم عطاًء .3

ال حدود له

 وسائل تستعين بها اإلمارات 4
العربية المتحدة لتعزيز االستدامة

 تدريس منهج للتربية األخالقية في .1
 المدارس يجمع بين األفكار الدولية

والقيم الدينية والتاريخية
 تعليم أهمية االنضباط من خالل .2

الخدمة الوطنية
 تطوير نظام جديد لتقييم موظفي .3

 الحكومة؛ لضمان تقديم أرقى خدمة
ممكنة بأعلى درجات االحترافية

 دعم النسيج متعدد الثقافات من أجل .4
التصدي للتطرف
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مالمح استراتيجية الشباب العربي

 )سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان )ثاني، يمين

نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

)أولى، يسار )معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي 

 وزيرة دولة لشؤون الشباب بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 الشباب العربي مستشارونا، وهم أفضل من“
  يحقق رؤيتهم واستراتيجيتهم

”
 بح�شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل
 مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء

 حاكم دبي، �أعلن �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل
 نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون

 �لرئا�شة عن ��شرت�تيجية �ل�شباب �لعربي، �لتي
 متّثل روؤية لتمكني �ل�شباب �لعربي وتعزيز ريادته يف
 �ملجاإلت �ملختلفة، وذلك مب�شاركة معايل �شما بنت

 �شهيل �ملزروعي، وزيرة �لدولة ل�شوؤون �ل�شباب،
 ونخبة متميزة من �ل�شباب �لعربي ميثلون كافة

.�لدول �لعربية

 و�أّكد �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان
 �أن �ل�شباب هم �أف�شل من يعمل على �شياغة
 �إل�شرت�تيجيات و�خلطط �مل�شتقبلية لل�شباب

 �لعربي، حيث قال �شموه "�إذ� كان �حلديث عن
  �مل�شتقبل، فال�شباب هم �شّناع �مل�شتقبل، و�إذ�
  كان �ملو�شوع عن �ل�شباب، فالعامل �لعربي هو

."�ملكان �إلأمثل
 و�نطالقًا من �شغف �شمّوه بت�شجيع �ل�شباب،

 و�إميانه باأهمية متهيد �لطريق لهم ل�شنع م�شتقبل
 �أف�شل للعامل �لعربي، قال: "�إن �ل�شباب هم �لفئة

 �إلأكرب يف �لعامل �لعربي وهذه �لطاقة جتعل �إمياننا
 بامل�شتقبل ر��شخًا كر�شوخ �إمياننا مبا ميلكونه من

."مو�هب وعلوم وكفاء�ت

لماذا الشباب العربي؟
 وتطرق �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان يف

 حديثه �إىل �أعد�د �ل�شباب يف �لعامل �لعربي، موؤكدً�
 �أن هوؤإلء �ل�شباب هم �لرثوة �لتي إل تنفد، وهم

 �لطاقة و�ملو�رد �مل�شتد�مة، كما �أّكد �شمّوه للح�شور
 من �لقادة و�مل�شاركني �أن هذ� هو �ل�شبب يف �إلأهمية

.�لتي يحظى بها �ل�شباب �لعربي
 وتابع �شموه: " دولة �إلإمار�ت ومنذ تاأ�شي�شها

 متّكن �شبابها، وتدعمهم ليكونو� قادة موؤّثرين يف
 �مل�شتقبل، ويف هذه �لقاعة وزير عندما عنّي يف

 �حلكومة �إلحتادية كان �أ�شغر وزير يف �لعامل، وهو
." �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد

 و�حت�شن منتدى �ل�شباب �لعربي، �لذي ُعقد على
 هام�س �لقمة �لعاملية للحكومات، 150 من نخبة

 �ل�شباب �لعربي، تر�وحت �أعمارهم بني 15 و30
 عامًا ملناق�شة تطلعاتهم و�شناعة م�شتقبل �أف�شل

.لهم وللعامل �لعربي
 ويف ختام كلمة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل
 نهيان، ومن منطلق �إميانه باأن �أف�شل من يعمل

 على ��شرت�تيجيات �ل�شباب هم �ل�شباب �أنف�شهم،
 دعا �شمّوه خم�شة من �ل�شباب �مل�شاركني يف

 �ملنتدى، لت�شليط �ل�شوء على مالمح ��شرت�تيجية
 �ل�شباب �لعربي، وعر�س �أهم تو�شيات منتدى

.�ل�شباب �لعربي

رؤية الشباب
 عرّبت �شارة منقار� من لبنان، وهي خريجة

 جامعة هارفارد، عن �آمال �ل�شباب للعامل �لعربي،
 وقدمت خالل �جلل�شة روؤية �ل�شباب، �لتي

 مّتت �شياغتها على مد�ر يومني من �ملناق�شات
.و�حلو�ر�ت يف �ملنتدى

 حتدثت �شارة باعتز�ز عن روؤية �ل�شباب �لعربي
 قائلًة: "�إن روؤيتنا تتمثل يف �أن ي�شنع �ل�شباب

 �لعربي منوذجًا عامليًا يف بناء �إلإن�شان و�إلأوطان
 و�لتنمية و�إلإح�شان". وقد �أقّر �مل�شاركون �ل�شباب
 باأن هذ� �ملنتدى هو بد�ية لهدف �أكرب إلأن ي�شبح
 �ل�شباب �لعربي منوذجًا حتتذي به �إلأجيال �لتي

.�شتاأتي من بعدهم
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نموذج عمل للشباب العربي
 قّدمت جنى مياين من �ململكة �لعربية �ل�شعودية،
 وهي خريجة معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا،

 منوذج عمل �تفق عليه �ل�شباب يف �ملنتدى، يقوم
 على �لتعاون و�لتفاعل مع �إلآخرين، ويحّث �ل�شباب

 على �لتحّلي بروح �ملبادرة وتد�ول �لق�شايا �لتي
 تهّمهم، فيجب �أن يكونو� جزءً� من عملية �شنع

 �ل�شيا�شات ذ�ت �ل�شلة بال�شباب. و�أو�شحت �أنه من
 خالل �لتفاعل يف ما بينهم، ميكن لل�شباب �لعربي

 �إلهام بع�شهم �إلآخر. و�ختتمت حديثها، قائلة:
 "نحن �شننجز، نحن �شباب �أفعال إل �أقو�ل، نتفاعل
 ونلهم ومنّكن ونت�شارك وننجز، ويف �لنهاية نحتفي

."ونفتخر باإجناز�تنا

  أبعاد نجاح استراتيجية
الشباب العربي

 وتطرقت هبة دروي�س من فل�شطني، وهي
 طالبة ماج�شتري يف جامعة هارفارد، �إىل �أبعاد

 ��شرت�تيجية �ل�شباب �لعربي، مو�شحًة �أنه يجب
 على �حلكومات، و�لقطاع �خلا�س، و�ملجتمعات،
 و�إلإعالم، توحيد جهودهم جميعًا لدعم ومتكني

 �ل�شباب بهدف �إطالق قدر�تهم. وتناولت كل
 و�حدة من هذه �جلهات على حدة، لتو�شح تطلعات

.�ل�شباب و�إلآمال �لتي يعّلقونها على كّل منها

  األبعاد المرتبطة
بالحكومات والشركاء

 حكومات تـتـفاعـل مـع الشـباب وتخلـق .1
فرصا لهم وتوفر بيانات دقيقة عنهم

 مـجـتـمـع يشجع الشباب عـلـى التـطـوع .2
و الـمـشـاركــة المجتمعية

قطاع خاص مـحـتـضـن و محفز للشباب .3
  إعالم يهتّم بقضايا الشباب .4

ويحتفي بإنجازاتهم
 تـشـريعات وسياســات واستـراتيجيـات .5

حكومية داعمة للشباب

 األبعاد المرتبطة بالشباب

المبادرة .1
االبتكار .2

المرونة .3
االستدامة .4

 القيم .5

أولويات للشباب العربي

 �شّلط حممد �شعيد �لغربة من �شوريا، وهو طالب
 علوم �حلا�شوب، �ل�شوء على �أولويات �ل�شباب �لتي

:مّت حتديدها خالل �ملنتدى
التمتع بحياة صحية وآمنة .1

 دعم قدرات الشباب العربي على .2
 المنافسة من خالل بناء مؤسسات

 تعليم عالمية المستوى لتزويد الشباب
بمهارات القرن الحادي والعشرين

االلتزام بالريادة وإتقان العمل .3
 تبّني ثقافة العطاء والمشاركة في .4

العمل التطوعي
الفخر بالهوية والثقافة العربية .5

 وختم �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد حديثه
 لل�شباب قائاًل �إن "�لتاريخ �شيتذكر م�شاهماتكم

 و�شيحفظ ب�شماتكم �لتي �شترتكونها على كل �أنحاء
 �لوطن �لعربي، �شو�ء يف �ل�شعودية وروؤية 2030،

 �أو يف م�شر وم�شروعها �لتنموي، �أو يف �ملغرب
 وم�شروعات �لطاقة، �إن �ل�شباب �لعربي �شي�شنع

 �لتاريخ وي�شتاأنف �حل�شارة، ويجعل من عاملنا
."�أف�شل باإذن �هلل
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  :كلمة رئيسية
أهمية االستجابة الدولية للقضايا العالمية  

1( )معالي أنطونيو غوتيريس 

األمين العام لمنظمة األمم المتحدة

)بيكي أندرسون )2، يسار

 مذيعة ومديرة تحرير في شبكة سي إن إن أبوظبي، مديرة الحوار

 في عالم يّتسم بالعولمة، من تغّير المناخ“
 إلى حركة الناس، ال يمكن للدول أن تحّقق

النجاح بمفردها

”
 قال معايل �إلأمني �لعام �جلديد لالأمم �ملتحدة يف

 كلمته �لتي �ألقاها خالل �لقمة �إن �لدول و�ملنظمات
  �لدولية حتتاج لتبني منوذج �لعوملة و�لتعاون على

 نطاق عاملي و��شتعادة �لثقة �ملفقودة حاليًا بني
.�لنا�س وحكوماتهم

اإلصالح
 و�أ�شار معايل �ل�شيد �أنطونيو غوتريي�س �أن منظومة
 �إلأمم �ملتحدة و�لكيانات و�لدول �لتي تتعامل معها
 يف حاجة لالإ�شالح على كافة �مل�شتويات �إن �أردنا

 ��شتعادة �لثقة يف �ملنظمات �حلكومية �لدولية
.و��شتعادة �إلإميان بدورها

 و��شت�شهد �إلأمني �لعام ب�شعف ثقة �لنا�س يف
 �لطريقة �لتي تتفاعل بها �حلكومات مع �ملجتمعات

 وطريقة تعاطيها مع م�شاكل �إلإرهاب، م�شريً� �إىل
 �أن �لقلق �شاد �لعامل ب�شبب عجز �حلكومات عن

 �لتعامل ب�شكل �شليم مع ظاهرة تنقل �لنا�س، إل�شيما
.هجرة �لالجئني يف �أوروبا خالل عام 2016

 و�أو�شح �أنه إل �شبيل �إىل �لتغيري ما مل حتُدث
 "دفعة قوية للدبلوما�شية" إل غنى عنها، م�شريً�

 �إىل �أن هذه �لدفعة يلزم حلدوثها �إجر�ء �إ�شالح
 حكومي، ووجود و�شطاء �أمناء ي�شعون للتوفيق بني

 �لدول حلل ما ين�شاأ بينها من �أزمات. ولتحقيق هذ�
 �إلإ�شالح �ملن�شود، يتعنّي على �حلكومات �أن حُت�ّشن
 من درجة تفاعلها مع �ملجتمع، و�أن ت�شّجع �ل�شباب
 على �لتعبري عن �آر�ئهم، و�أن تزّود �لفئات �ملهّم�شة

.و�ملعزولة باأدو�ت �لتمكني
 و�أ�شاف غوتريي�س �أنه إل بد من �إ�شالح منظومة

 �حلوكمة يف بع�س �لدول، و�لطريقة �لتي تتعامل بها
 �لدول و�ملنظمات �لدولية مع بع�شها �لبع�س، �إىل
 جانب �إ�شالح نظام حوكمة �إلأمم �ملتحدة �ملتعدد

 �إلأطر�ف؛ ذلك إلأن �لتكاتف �شيوؤدي �إىل و�شع
 نهج �أقوى للت�شدي مل�شكالت �لعامل، و�أو�شح �أن

 �إلإ�شالح "مطلب �شديد �إلأهمية من �أجل بناء �لثقة
 �لتي بافتقادها �شنعجز عن �لت�شدي للتحديات

."�ل�شعبة �لتي يو�جهها �لعامل �ليوم

تغيير مطلوب داخل األمم المتحدة
 قال غوتريي�س، �لذي جاء خلفًا لبان كي مون يف

 يناير 2017: "نحتاج �إىل بناء ثقة م�شرتكة بني
 خمتلف �إلأع�شاء، �ملجموعة �لغربية وجمموعة

 �لـ 77 وكافة �لدول �إلأخرى؛ ثقة تعود بالنفع على
 �جلميع وجتعلهم يدركون �أن زيادة مرونة �إلأمم

 �ملتحدة وعدم مركزيتها وتب�شيط �إجر�ء�تها ي�شّب
 ."يف �شالح جميع �لدول

 و�أ�شار غوتريي�س، ذو �لتوجه �لدميقر�طي
 �إل�شرت�كي، �إىل �أنه إل بد من حت�شني جدوى

 ��شرت�تيجيات �إلأمن و�ل�شالم وتاأثريها، ففي �لوقت
 �حلايل يتّم �إنفاق 70 �إىل 80% من ميز�نية حفظ

 �ل�شالم على عمليات يف مناطق "إل يوجد فيها �شالم
.ُيحافظ عليه" ح�شب قوله

 كما �أ�شار �إىل �أن �إ�شالح �إلإد�رة �أمر �شروري، 
 فالقو�عد و�للو�ئح �حلالية ُت�شّعب �إد�رة �إلأمم

 �ملتحدة بالكفاءة �ملطلوبة، م�شيفًا �أنه كان ي�شّك
عت لت�شّل  �أحيانًا يف �أن هذه �لقو�عد و�للو�ئح و�شِ

 حركة �ملنظمة ومتنعها من حتقيق �أهد�فها.
 و�إلأهم من ذلك، ح�شب قوله، �أن �لدول �إلأع�شاء
 عليها �أن تدرك �أنها إل تز�ل م�شتتة، و�أنها ف�شلت

 يف تن�شيق جهودها ب�شكل كامل برغم تعهدها
 بالتكاتف و�لوحدة، ما يعني �أنه إل بد من تعزيز

.مبد�أ �مل�شاءلة



2323 للحكومات العالمية  القمة  تقرير 

الصراعات في ليبيا وسوريا
 ويف جل�شة �لنقا�س �لتي حاورته فيها بيكي

 �أندر�شون من �شبكة "�شي �إن �إن" �إلإخبارية،
 و�شف �إلأمني �لعام قر�ر �لوإليات �ملتحدة بعرقلة
 تر�شيح من�شب مبعوث �إلأمم �ملتحدة لل�شالم يف

 ليبيا بالقر�ر �ملخّيب لالآمال، �إذ ر�أى �أن �شالم
 فّيا�س كان "�ل�شخ�س �ملنا�شب للمكان �ملنا�شب يف

."�لتوقيت �ملنا�شب
 و�أو�شح �إلأمني �لعام �أن �ل�شيد فيا�س – �لذي
 كان ي�شغل من�شب رئي�س �لوزر�ء �لفل�شطيني

 �شابقًا، وهو �ملن�شب �لذي كان عاماًل يف �عرت��س
 �لوإليات �ملتحدة على تر�شيحه - يتمتع بالكفاءة

 و�ملوؤهالت �لالزمة ل�شغل �ملن�شب �لذي ُر�ّشح له.
 وو�شف عرقلة �لوإليات �ملتحدة لرت�شيح فيا�س بـاأنه

 "خ�شارة لعملية �ل�شالم يف ليبيا ولل�شعب �لليبّي"،
 .م�شريً� �إىل �أنه مل يَر مربرً� لهذ� �إلعرت��س

  وقال �إنه وعلى �لرغم من ذلك، علينا �أن نتذكر
 باأن �إلأمم �ملتحدة إل متثل حكومة �أو دولة و�حدة،

 بل لديها وإلء م�شرتك متمّثل يف �حرت�م ميثاق
 �إلأمم �ملتحدة. �أما على �ل�شاحة �ل�شورية، فقد

 �أ�شاد غوتريي�س باملحادثات �جلارية يف جينيف بني
 قوى �ملعار�شة، و��شفًا ذلك باأنه "خطوة �أوىل" نحو
 �لتقدم. وقال: "لن حُتّل �مل�شكلة �ل�شورية بدون حّل

 �شيا�شّي �شامل ي�شعر فيه جميع �ل�شوريني باأنهم
 ممثَّلون خري متثيل. لن نتمكن من حماربة �إلإرهاب

 �إن مل جند بالتو�زي حلوإًل �شيا�شية لالأو�شاع
 ."�ملتاأزمة �لتي تغّذي �إلإرهاب �ليوم

التصدي لعدم المساواة
 قال غوتريي�س �إن تعاون �لدول يف ما بينها

 �شي�شاعدها على �لت�شدي مل�شكلة عدم �مل�شاو�ة،
 وباملزيد من �لتعاون �لوثيق ميكننا �مل�شاعدة يف

 حل �مل�شكالت �لتي ت�شببت فيها �إلإد�رة �مل�شتقلة
.للحكومات و�ملنظمات

 وقال �إن �لنا�س �لذين يعي�شون يف بلد�ن �أحرزت
 تقدمًا، ومل يجنو� �شيئًا من ثمار هذ� �لتقدم،

 يعي�شون يف قلق، فهم يفقدون وظائفهم �أو يجدون
 وظائف جديدة يف جماإلت إل در�ية لهم بها. وهذ�

 �إلأمر، باإلإ�شافة �إىل �لتعامل �ل�شيئ مع ق�شية
 �لهجرة، �أدى �إىل �رتفاع �أ�شُهم �إلأحز�ب �ل�شعبوية،

 وت�شبب �أحيانًا يف ظاهرة �لزينوفوبيا �أو ما ُيعرف
.بكر�هية �لدخالء

 و�ختتم قائاًل: "�إن عجز �حلكومات عن
 �لتكاتف و�لت�شدي لهذه �مل�شكالت وّلد �شعورً� بني

 قطاعات عدة من �ل�شكان باأنهم مهّم�شون، وإل �أحد
 يتوىل م�شوؤوليتهم، و�أنهم يجب �أن يخافو� على
 �أنف�شهم وم�شتقبلهم. وهذ� يوّفر �أف�شل �أر�شية

 لل�شعبويني و�لذين يرهبون �إلأجانب. لي�س كافيًا
 �أن ندين ظاهرة �لزينوفوبيا. ولي�س كافيًا �أن ندين

 �ل�شعبوية. فيجب �أن نعمل على �متالك �لقدرة
."ملعاجلة �مل�شكلة من جذورها

نقاط رئيسية

 y   هناك "فقدان مخيف للثقة" بين
بلدان العالم

 y   "بعض الفئات شعرت بأنها "مهّمشة
  مع تبنى بالدها للعولمة واالستفادة

من مزاياها
 y  يجب أن يطال اإلصالح أنظمة الحكومة

والتعاون الدولي والتعامل مع المجتمع
 y  يجب استقصاء جذور مشكلتي

  الزينوفوبيا واإلرهاب
 y  يجب أن تتعاون الدول مع بعضها البعض

لتجد حلواًل مناسبة

2 1
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  جلسة حوارية رئيسية: حوار خاص حول
المشهد االقتصادي العالمي المتغير  

)يمين  )معالي كريستين الغارد 

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

)يسار )ريتشارد كويست 

مذيع ومراسل في شبكة سي إن إن، مدير الحوار

 التنظيم هو أن ترى الحاضر بناًء على تجارب“
 الماضي. لكن المستقبل هو الذي سيكون

أكثر إثارة لالهتمام

”
 قالت معايل كري�شتني إلغارد، �ملديرة �لعامة

 ل�شندوق �لنقد �لدويل، �إن �إلقت�شاد �لعاملي يّت�شم
 بطبيعة د�ئمة �لتغيري، ويف �شوء ذلك ن�شحت
 ممثلي �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س و�لقادة

 �لذين ح�شرو� �لقمة ب�شرورة ��شتعد�د �لدول
 لل�شدمات و�لهجمات �إلإلكرتونية وفر�س �ل�شر�ئب

 .و�إل�شتثمار �لر�شيد
 كما �أعربت إلغارد عن نظرتها �مل�شتقبلية

 �ملتفائلة إلقت�شاد �لوإليات �ملتحدة، غري �أنها
 حذرت من �أن هذ� �إلنتعا�س قد يوؤدي �إىل م�شاكل

.�قت�شادية يف �أماكن �أخرى حول �لعامل

تغيير في االقتصاديات
 وتابعت إلغارد، �ملحامية و�ل�شيا�شية �لفرن�شية، �أن

 �شندوق �لنقد �لدويل قيَّم �أد�ء �إلقت�شاد �إلأمريكي
 على مد�ر �لن�شف �إلأخري من عام 2016، ور�جع

 توقعات منّوه لعامي 2017 و2018، لكن بد� و��شحًا
 - ح�شب قولها - �أن نتائج هذه �لتوقعات كانت

 مبكرة للغاية ومبنية على "�ملعلومات �ل�شئيلة �لتي
."كانت متوفرة لدينا

 و�أو�شحت �أن ت�شريحات �إد�رة تر�مب
 وت�شريحاته هو �شخ�شيًا على مو�قع �لتو��شل

 �إلجتماعي، �أ�شارت �إىل وجود �حتمالية إلإجر�ء
 �إ�شالح �شريبي وزيادة �إل�شتثمار�ت يف �لبنى

  .�لتحتية، وبناًء عليه جرى �لتقييم �ملذكور
 و�أفادت إلغارد �أنه لو ُقّدر لهذ� �لتح�ّشن

 �إلقت�شادي �إلأمريكي �أن يحدث، ف�شتعاين �أ�شو�ق
 خمتلفة حول �لعامل من تبعاته، ب�شبب �رتفاع قيمة

 �لدوإلر؛ مما قد يوؤدي �إىل زيادة م�شتويات �لت�شخم
.و�أ�شعار �لفائدة

المرونة والقدرة على التكّيف
 وجاءت ن�شيحة إلغارد للح�شور مبا�شرة وو��شحة،

 �إذ قالت: "علينا �أن ن�شعى بكل جدية للتاأّكد من
 مرونة �قت�شاد�تنا ومتانة �إلأو�شاع �ملالية �لعامة.

 ر�قبو� �أو�شاعكم �ملالية وقّللو� �لعجز �إن ُوِجد
."ونّوعو� �إلقت�شاد وم�شادر �لدخل

 و�أقّرت إلغارد �أن �لو�شع �إلقت�شادّي �لعاملي
 �شهد حالة من �لتغرّي �مل�شتمر ب�شبب بع�س

 �ل�شيا�شات و�لنتائج �إلنتخابية، مما �شّعب �لتكّهن
 به �إىل حد ما. و�شربت مثاإًل باإلأزمة �ملالية عام
 2008 �لتي دفعت كثريً� من �لقادة و�إلقت�شاد�ت

 �إىل �حلذر �ملايل، و�أو�شحت �أن هذه �إلأزمة
 ت�شللت �إىل �لعامل، وت�شخمت نوعًا ما بفعل

 �لتقنيات و�لتغري�ت �لتي تاأثرت بها �لقوى �لعاملة،
 م�شرية �إىل �أنه رغم م�شي �أكرث من 8 �أعو�م

 على هذه �إلأزمة، فاإن �آثارها إل تز�ل م�شتمرة.
 و��شت�شهدت إلغارد، �لوزيرة �ل�شابقة لل�شوؤون

 �ملالية و�إلقت�شادية و�ل�شناعية يف فرن�شا، باليونان
 وكيف مّثلت �جلهود �مل�شتمرة لتح�شني �إلأو�شاع

 �ملالية يف �ليونان حتديًا إلأوروبا كلها، ولكنها ذكرت
 بلد�نًا �أخرى مثل �إيرلند� و�لربتغال وقرب�س �لتي

 حققت بع�س �لنجاحات وحت�شنت فيها �إلأو�شاع
.�إلقت�شادية بعد �إلأزمة
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وجها العولمة
 مع زيادة تبّني بع�س �لبلد�ن ملذهب �حلمائية
 و�لتوجه نحو �ل�شيا�شات �ل�شعبوية يف �لوإليات

 �ملتحدة و�ململكة �ملتحدة، �شرحت إلغارد �أنه من
 �ملهم �لتذكري بف�شل �لعوملة يف م�شاعفة متو�شط
 دخل �لعّمال يف �إلقت�شاد�ت �ملتقدمة مقارنة مبا

 كان عليه �لو�شع منذ 30 عامًا، وزيادة متو�شط
 �لدخل ثالث مر�ت يف �قت�شاديات �إلأ�شو�ق
 �لنا�شئة. كما �أ�شارت يف �لوقت عينه �إىل �أن

 �حلكومات ينبغي �أن تعرتف �أي�شًا ب�شلبيات �لعوملة
 مثل عدم �مل�شاو�ة وفقد�ن �لوظائف، �إإل �أنها �أقّرت

 "�أنه من �ل�شعب �أن نحدد كيف �شيتّم م�شاعدة
."�ملت�شررين من �لعوملة

  كيف يمكن للحكومة
أن تساعد المتضررين؟

 �قرتحت إلغارد عدة و�شائل ميكن من خاللها
:م�شاعدة �ملت�شررين من �لعوملة

 y  إطالق "برنامج أمان اجتماعي" إلبعاد
شبح الفقر عن المتضررين

 y   إطالق مبادرات جديدة للتدريب
  المهني ُتقدَّم في شكل دورات

مستمرة مدى الحياة
 y   االرتقاء بتعليم الشباب، مع مراعاة

 عدم االكتفاء بالدروس التقليدية،
 وتقديم موضوعات يستفيد منها الشباب

 في األعوام العشرة أو العشرين أو
الثالثين المقبلة

 y  تطبيق نظام الرفاه اآلمن
"flexicurity"، وهو في لفظه 

 اإلنجليزي اسٌم مشتق من الرفاه
 واألمان. ويطبق هذا النظام في بعض

 البلدان اإلسكندنافية، ويجمع بين العمل
المرن والتدريب واألمان الوظيفي

إدارة التعقيدات االقتصادية
 تابعت إلغارد باأنه يجب �أن حتر�س �لبلد�ن على

 متانة �إلأو�شاع �ملالية �لعامة و�أن يكون لديها
 "خمزون �حتياطي" ي�شاعدها يف �إلأزمات، وحذرت

 من َكون �شندوق �لنقد �لدويل ي�شع يف �عتباره
 �للو�ئح �ملالية و�أن�شطة �ملنظمات �لبنكية، مو�شحًة
 �أن �لبنوك تقع على عاتقها "و�جبات خا�شة"، ومن

 َثم يجب عدم �إل�شتد�نة منها ب�شكل مفرط، كما
.ينبغي �أإّل ُي�شمح لها باأن تفعل كل ما يحلو لها
 وحّثت إلغارد حكومات �لعامل على �أن ت�شع يف

 �عتبارها م�شاألة عدم �مل�شاو�ة �ملجحفة، باعتبارها
 �أ�شا�س جميع �مل�شكالت �ملتعّلقة بالثقة، بل وهي

.�ل�شبب يف فقد�ن �لثقة بني �جلمهور و�حلكومات

الضرائب واألمن اإللكتروني
 ويف معر�س �إلإ�شارة �إىل �إلقتبا�س �ل�شهري لبنجامني
 فر�نكلني باأن ما من �شيء موؤّكد يف �حلياة �إإل �ملوت

 و�ل�شر�ئب، رّحبت إلغارد بتطبيق �إلإمار�ت �لعربية
 �ملتحدة ل�شريبة �لقيمة �مل�شافة يف 2018، م�شرية

 �إىل �أن هذه �ل�شريبة مطبقة يف دول كثرية حول
 �لعامل، و�أو�شحت �ملحامية �ملرموقة �أن تطبيقها

 يف دولة �إلإمار�ت قد يكون ب�شيطًا ورقميًا ومبَتكرً�
 نظرً� إلأنها جديدة كليًا، �إ�شافًة �إىل تعزيزها

 لو�شع �ملالية �لعامة للمنطقة. وك�شفت إلغارد من
 و�قع جتربتها �ل�شخ�شية �أن �إلأمن �إلإلكرتوين هو
 �لهاج�س �إلأكرب �لذي ي�شغل عقول روؤ�شاء �لبنوك

 �ملركزية حول �لعامل. و�أعربت عن �أملها يف �أإّل يكون
 قادة �إلقت�شاد متاأخرين بدرجة كبرية يف مو�شوع

.�حلماية �إلإلكرتونية
 وحذرت من َكون "�مل�شكلة لي�شت يف �إلأجهزة

 و�ملن�شات �لرقمية فقط، بل �مل�شكلة مرتبطة
 �أي�شًا بت�شرفات �لنا�س و�أخالقهم". و�أو�شحت
 �أن �لهجمات �لتي تتعر�س لها �ملوؤ�ش�شات �ملالية
، ولكن تظل ل حدوثها عادًة عن�شٌر ب�شريٌّ  ُي�شهِّ

 �حلقائق و�إلأرقام و�لتقييمات �أمرً� حيويًا
.وم�شتمرً� �إىل يومنا هذ�

الرئيسية النقاط 

 y  النظرة المتفائلة القتصاد الواليات
 المتحدة قد تؤثر سلبًا على اقتصادات

أخرى في العالم
 y   ،"األزمة المالية جاءت "بالتدريج

 ولكن تظل الحقائق واألرقام والتقييمات
أمرًا حيويًا

 y  يجب أن تستعد االقتصادات لألسوأ بدون
أن تتخلى عن العولمة
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  كلمة رئيسية: التعليم
من أجل النمو والرخاء  

معالي الدكتور جيم يونغ كيم
رئيس البنك الدولي

 القطاع الخاص هو المحّرك للنمو، الحكومة“
هي دعامته، والتعليم وقوده

”

 �عترب معايل �لدكتور جيم يونغ كيم، رئي�س �لبنك
 �لدويل، �أن �إلأ�شو�ق و�ل�شيا�شة و�لتعليم هي �لقوى
 �ملحفزة للتغيري، ووجه �شوؤ�إًل للح�شور "عما يجب

."�أن يفعلوه ليجعلو� �لغد �أكرث �شالمًا ورخاء
 كّر�س معايل �لدكتور كيم، �لذي ي�شغل من�شب

 رئي�س �لبنك �لدويل منذ �لعام 2012، نف�شه جلهود
 �لتنمية �لدولية إلأكرث من 20 عامًا. ويف كلمته �لتي

 �ألقاها خالل �لقمة، دعا معاليه �لقادة و�لوفود
 �حلا�شرين يف �ملوؤمتر �إىل �لتحرك بال�شرعة �لتي
 يتطلبها ع�شرنا �حلايل، وحتدث بالتف�شيل عن

 �إلأدو�ر �لتي ميكن من خاللها للقطاع �خلا�س
.و�حلكومي و�إلأفر�د �إحد�ث �لتغيري �ملن�شود

 و��شت�شهد معاليه ب�شوريا و�إلأردن وم�شر و�شمال
 نيجرييا وجنوب �ل�شود�ن و�أفغان�شتان باعتبارها

 من �أكرث �لدول �حتياجًا للدعم على م�شتوى
 �إلأ�شو�ق و�ل�شيا�شة و�لتعليم، و�أ�شار معاليه �إىل دبي

 كنموذج قوي جنح يف توظيف هذه �لقوى �لثالث
.لتحقيق �لرخاء

 كما �شّلط �ل�شوء على عدد من مبادر�ت �لبنك
 �لدويل �لتي حققت تقدمًا كبريً� منذ �نتهاء �لقمة

 �لعاملية �ل�شابقة للحكومات �لتي عقدت يف عام
 2016. ومن بني هذه �ملبادر�ت، برنامج ت�شهيالت
 �لتمويل �ملي�ّشر يف منطقة �ل�شرق �إلأو�شط و�شمال

 �إفريقيا، �لذي مّت �إطالقه بهدف م�شاعدة �لالجئني
 �لنازحني من �شوريا. وقد متكن هذ� �لربنامج من

 جمع 400 مليون دوإلر �أمريكي بف�شل �لتربعات
 �ل�شخية �لتي تقدمت بها 9 دول مانحة و�ملفو�شية

 �إلأوروبية. ويف �لوقت �حلايل، تو�ّشع نطاق �لربنامج

 لي�شبح برناجمًا عامليًا �شيمّكن �ل�شباب من �لنمو
 و�لتعلم وي�شاعدهم على �لتغّلب على �إلآثار �ل�شلبية

 �لتي تركتها �لنز�عات يف حياتهم. ويبلغ حجم
 ر�شيد �لربنامج حاليًا 2 مليار دوإلر �أمريكي، منها
 حو�يل 700 مليون دوإلر �أمريكي يتّم ��شتثمارها يف

.م�شر و�إلأردن مل�شاعدة �لالجئني من �شوريا
 كما حتدث معايل �لدكتور كيم عن �لقطاع

 �خلا�س باعتباره حمركًا للتغيري، و�حلكومة
 دعامته، و�لتعليم وقوده، وتناول �لعنا�شر �لثالثة

.على �لرتتيب بالتف�شيل

تأثير االستثمارات الخاصة
 �أ�شار معايل �لدكتور كيم �إىل �شرورة �شخ �لقطاع

 �خلا�س ��شتثمار�ت جديدة يف �لدول �لنامية
 لتح�شني قدرتها على �إلبتكار وخلق �لفر�س

 �لوظيفية وزيادة �لدخول، مع �أهمية توجيه �لتمويل
 نحو جماإلت تفتقد �لتمويل ب�شدة على ح�شب

.ت�شنيف �لبنك �لدويل
 وقد حّث معايل �لدكتور كيم قادة �حلكومات

 �أن يو�ّشعو� نظرتهم للمز�يا �لتي يقدمها �لقطاع
 �خلا�س، م�شت�شهدً� بالهاتف �ملحمول �لذي حقق

 مكا�شب جمتمعية �أهم بكثري من �إلأرباح �لتي
.حققها خمرتعوها
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الدور المحوري للحكومات
 ويف معر�س حديثه عن دور �حلكومات، �شّلط معايل

 �لدكتور كيم �ل�شوء على خطة موؤلفة من �أربعة
 نقاط تهدف �إىل تعزيز �إلبتكار وحتفيز ��شتثمار�ت

.�لقطاع �خلا�س
 �أوإًل، يجب على �حلكومات توفري فر�س متكافئة

 جلميع �ل�شركات و�مل�شتثمرين. و�إىل جانب ذلك،
 يجب �أن ت�شّن �حلكومات ت�شريعات تّت�شم بال�شفافية

 و�أن تكون �ملناف�شة على �لعقود �حلكومية مفتوحة
 للجميع. باإلإ�شافة �إىل ذلك، �شدد معايل �لدكتور
 كيم على �أهمية ��شتخد�م �حلكومات للتكنولوجيا

.لال�شتماع �إىل مطالب �شعوبها و�إل�شتجابة لها

الحل في التعليم
 وعلى �لرغم من حديثه عن �لكثري من �ملحاور،

 كان �لتعليم هو �أهم حماور حديث معايل �لدكتور
 كيم باعتباره وقود �لنمو و�لرخاء �إلقت�شادي،

 وُدعامة �ل�شالم و�لتما�شك �ملجتمعي. ودعا معاليه
 �حلكومات و�ملعلمني على حد �شو�ء للرتكيز على

:�لنقاط �إلأ�شا�شية �لتالية

االستثمار في التعليم المبكر .1
 �إل�شتثمار �لذكي يف �لقدر�ت �لعقلية

 لالأطفال و�لتطور �لبدين عن�شر جوهري،
 فهو يوؤثر يف �شحتهم على مدى �حلياة

 وقدرتهم على �لتح�شيل، وغري ذلك من
 �أمور. وقال معايل �لدكتور كيم �إن هناك �أزمة

 تتمثل يف �أن 25% من �أطفال �لعامل معوقون
 علميًا، وهو ما يوؤدي �إىل معاناتهم من �لفقر

 قبل �أن يبلغو� �خلام�شة من �لعمر، م�شريً�
 �إىل �أن كل دولة ينبغي �أن ت�شتثمر يف �أجيالها

 �ملقبلة، إلأن �لتخلي عن ذلك �شيكون بو�بة
.للفقر وعدم �مل�شاو�ة و�إل�شطر�بات

  ،إعادة التفكير في طرق التعليم .2
وكيف يتعلم أطفالنا

 يجب �أن يتحّلى �إلأطفال يف �لوقت �حلايل
 بالقدرة على �إلإبد�ع و�لتفكري �لناقد و�لتعط�س

 للتعلم مدى �حلياة و�لقدرة على حّل �مل�شكالت.
 ويف هذ� �ل�شدد، قال معايل �لدكتور كيم �إن

 �لتكنولوجيا مفتاح ذلك، ولكن يظل للمعلم دور
 حمورّي، م�شت�شهدً� مبيلتون فريدمان �لذي عّلق

 على وفرة �ملعلومات يف ع�شر �إلإنرتنت بقوله
 �إن �مل�شتقبل لن يقوم على ما نعلمه، بل على ما

.نفعله مبا نعلمه

  توفير مهارات ذات صلة .3
المستقبل بوظائف 

 يوجد �ليوم تباين و��شح بني �ملهار�ت وفر�س
 �لعمل، ومعدإلت �لبطالة بني �خلريجني،

 وإل�شيما يف منطقة �ل�شرق �إلأو�شط و�شمال
 �إفريقيا مرتفعة وتت�شبب يف هدر للمو�هب

 و�لقدر�ت. ويف �لوقت نف�شه، يقول 40% من
 �أ�شحاب �لعمل على �ل�شعيد �لعاملي �إنهم يعانون

 عند �لبحث عمن ي�شغل �لفر�س �لوظيفية
.�ملتوفرة لديهم ب�شبب �لثغر�ت يف �ملهار�ت

 و��شتكمل معايل �لدكتور كيم حديثه عن �لتعليم
 باإلإعالن عن �إطالق منتدى للتعليم، �شوف ُيعَقد كل

 عام على هام�س �لقمة �لعاملية للحكومات. ويعمل
 هذ� �ملنتدى على حتقيق خم�س �أولويات تتو�فق مع

 نتائج معايل �لدكتور كيم �لتي تو�شل �إليها على
.مد�ر م�شريته �ملهنية

أولويات لمنتدى التعليم 5

توسيع نطاق تنمية الطفولة المبكرة .1
 تعزيز قدرات القراءة والكتابة .2
 والحساب لدى األطفال في المراحل

الدراسية المبكرة
جمع معلومات لتعزيز أداء المدارس .3
 دراسة آلية التحول من الحياة .4

الدراسية إلى عالم العمل
  تعزيز اكتساب مهارات القرن .5

الحادي والعشرين
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كلمة رئيسية: تحديات العولمة

1( )البروفيسور كالوس شواب 

المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي

)2، يسار )معالي محمد عبد الله القرقاوي 

  ،وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في اإلمارات العربية المتحدة
رئيس القمة العالمية للحكومات، مدير الحوار

إصالح النظام الحالي ليس كافيًا“

”
 ر�أى �لربوفي�شور كالو�س �شو�ب �أن هناك �أ�شبابًا
 تدعو للتفاوؤل حيال �مل�شتقبل، و�شرح روؤيته لعامل

 قوي ينبذ �لعد�ئية ويتبنى نظرًة �أكرث تفاوؤإًل
 و�إيجابية. وقال �إن �مل�شتقبل �مل�شرق خيار متاح �أمام

 �لعامل ب�شرط �أن يتبّنى �لتقدم �لتكنولوجي وي�شجع
.�لتعاون �شمن �ملوؤ�ش�شات ويف ما بينها

مفترق طرق تاريخي
 قال �لربوفي�شور �شو�ب �إنه يرى �لعامل ي�شري يف

 �جتاهني خمتلفني، و�إن �خليار�ت �لتي تلجاأ �إليها
 معظم �حلكومات و�ملنظمات و�إلأفر�د حتمل يف

 طياتها �لكثري من �ملخاطر. لكنه �أ�شار �إىل �أن
 �لعامل ي�شهد حاليًا �شعود �لليرب�لية �جلديدة

 و�شر�كات �لتعاون �لعاملي وهذ� �لتوجه ترتّتب عليه
 �آثار �شلبية ت�شّر مباليني �لب�شر �لذين ي�شعرون

 بالتهمي�س �أكرث من �أي وقت م�شى، إل�شّيما يف
 �لغرب، با�شتثناء بع�س �ملميز�ت �لتي ��شتفاد
 منها �لعديد من �لنا�س يف �ل�شنو�ت �إلأخرية.

 ولفت �إىل �أن �لتوجه �لبديل �لذي يزد�د قوة يف
 �أوروبا و�لوإليات �ملتحدة، يتمثل يف بناء �جلدر�ن

 و�إلنغالق على �لذ�ت، وهو توجه مو�شوم بال�شعف
 و�لعد�ئية، م�شددً� على �شرورة �إيجاد خيار ثالث

 قائم على �لعمل �مل�شرتك. ودعا �لربوفي�شور �شو�ب
 �إىل �إيجاد طريقة ثالثة، طريقة جديدة للتعاون،
 تتو�زى مع �لعامل �جلديد �لذي يتك�شف �أمامنا،
 قائاًل: "يجب �أن ن�شّلم مبا حدث يف �ملا�شي و�أإل

 نتجادل ب�شاأنه، بل ينبغي لنا �أوإًل �أن نحلل كيف تغرّي
."�لعامل ب�شكل مثري، وإل يز�ل يتغري بطريقة مبهجة

جانبان للعولمة
 وقال عامل �إلقت�شاد �إلأملاين �لذي �أ�ش�س �ملنتدى

 �إلقت�شادي �لعاملي عام 1971 �إن �لعوملة غرّيت
 وجه �لعامل، ومن بني �جلو�نب �إلإيجابية �لتي

:�أحدثتها �لعوملة
 y مليون شخص تّم انتشالهم من الفقر

 y   زيادة كبيرة في متوسط
األعمار المتوقعة

 y  انخفاض األسعار بفعل التأثير اإليجابي
لسالسل التوريد العالمية

 رغم ذلك، �أقّر �شو�ب باأن �لتغيري�ت �لتي
 طر�أت على م�شار �لعامل ت�شببت يف �لتقليل من
 �أهمية �كت�شاب �لعمال للمهار�ت، كما قّل�شت

 �لطلب عليها، نظرً� للتطور�ت �لتي جعلت �أد�ء
 �ملهام �أكرث �ن�شيابية وب�شاطة وميكانيكية، ما

 �أزعج �لعديد من فئات �ملجتمع. و�أو�شح �أن �لثورة
 �ل�شناعية �جلديدة، �لتي يرجع �لف�شل فيها للذكاء

 �إل�شطناعي وغريها من �لتطور�ت �لتكنولوجية،
 �لتي كان كثريون يعتربونها خياإًل علميًا، �شتوؤثر

 يف حياة �لب�شر وتغرّي منط ��شتهالكهم كما حدث
 �شابقًا، ومن و�جب �ل�شركات و�ملنظمات و�لدول

 و�لعامل باأ�شره �تخاذ ما يلزم من �إجر�ء�ت ل�شمان
 �شري وترية �لتغيري بطريقة إل تتجاهل �أحدً�.

 وت�شاءل �لربوفي�شور �شو�ب: "إل نعرف كيف �شيبدو
 �لعامل يف �مل�شتقبل، فهناك ��شطر�ب وتفاوت
 و��شح يف طريقة تعاطي �لنا�س مع �إلأمور، �إذ

 ي�شيطر �لغ�شب على �إلأفر�د يف �لعديد من مناطق
 �لعامل، ومل يعد للحقائق مكان، ورمبا ت�شبح

 �إلأخبار �لكاذبة �مللفقة �أكرث �أهمية من �حلقائق،
."كيف لنا �أن ُنعالج هذ� �إلأمر؟
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 توصيات للمضي قدمًا

 حتدث �لربوفي�شور �شو�ب، �لذي عمل �أ�شتاذً� لعلوم
 �شيا�شات �إلأعمال يف جامعة جنيف إلأكرث من 40
 عامًا، عن �أهم �لنقاط �لتي يجب على �ملنظمات
 و�حلكومات �أخذها يف �إلعتبار حتى تتمكن من

:�مل�شي قدمًا، وهي

إحداث ثورة فكرية .1
 �إ�شالح �لنظام �حلايل لي�س كافيًا، �إذ يرى

 �لربوفي�شور �شو�ب �أن �لنظام �لليرب�يل �جلديد
 حقق �لهدف �ملن�شود منه، لكن �إلأحد�ث

 �إلأخرية �لتي �شهدتها �أوروبا و�لوإليات �ملتحدة
 �أّدت �إىل ثورة �شد هذ� �لنظام. ويتجلى ذلك

 بو�شوح يف ظل �إلإد�رة �إلأمريكية �جلديدة،
 حيث ت�شببت عنا�شر �ملقاومة �لليرب�لية يف

 تبديد فكرة �شيطرة �حلكومة وتاأثريها على
 �حلياة �خلا�شة. وقال �لربوفي�شور �شو�ب:

 "�إذ� ما �أردنا �لتقدم و�إلنطالق نحو �إلأمام،
 يجب �أن نعتمد طريقة تفكري جديدة كليًا، ت�شع

 �لعن�شر �لب�شري يف �ملقام �إلأول، وتتعامل مع
."�لتقدم �إلجتماعي على �أنه �أهّم �أهد�فها

للمستقبل .2 االستعداد 
 إل بّد من �إل�شتعد�د للثورة �ل�شناعية �لر�بعة،

 �لتي يجب �أن نعتربها فر�شة، ولي�س �شيئًا
 نخافه �أو نقلق منه، فالذكاء �إل�شطناعي إل

 ميثل تهديدً� للب�شر، بل �إنه قد ميّهد �لطريق

 إلإ�شفاء �لعن�شر �لب�شري على عمليات �إلأمتتة
 و�لتحول �إىل �إلآإلت و�إلأجهزة، هذ� وقد دعا

 �لربوفي�شور �شو�ب �جلميع �إىل �أن يثقو� يف
.�مل�شتقبل ويتفاءلو� به

إشراك األطراف المستفيدة .3
 قال عامل �إلقت�شاد �إنه يرف�س مفهوم تعدد

 �إلأطر�ف �مل�شتفيدة و�إن �لتحديات �لتي
 يو�جهها �لعامل إل ميكن للحكومات �أو �ل�شركات

 �أو �ملجتمع جمابهتها ب�شورة فردية، ودعا �إىل
.�إيجاد �شبل جديدة للتعاون و�ملرونة

دمج الهويات .4
 يجب عدم �لنظر �إىل �لوطنية و�لعوملة على

 �أنهما مفهومان مت�شاد�ن، فالعامل �أ�شبح �أقرب
 �إىل جمتمع و�حد يو�جه م�شريً� م�شرتكًا، فهو

 يو�جه �أ�شلحة نووية وم�شكالت بيئية و�أوبئة،
 وكلها م�شكالت قد تت�شبب يف �لق�شاء على

 �لب�شرية. إل �شبيل للخال�س من هذه �مل�شكالت
 �إإل عن طريق �لعمل �مل�شرتك، و�أول خطوة يف
 هذ� �ل�شدد هي حتقيق �لتكامل بني �جلهات

.�لوطنية و�لعاملية

المزج بين الفلسفات المختلفة .5
 ميكننا توزيع عنا�شر �لقوة و�مل�شوؤوليات ب�شكل

 �أف�شل من خالل �جلمع بني نظريات �لغرب،
 �لتي حتمي �لفرد من �جلماعية، ونظريات

.�ل�شرق �لتي حتمي �ملجموع من �لفردية

مراجعة القواعد والقوانين .6
 و�أ�شار �لربوفي�شور �شو�ب �إىل �أن �أحد �أ�شباب

 �لتحديات �ل�شعبية �لقائمة يف �أوروبا يعزى
 باإلأ�شا�س �إىل حالة عدم �لر�شا عن قو�نني
 �إلحتاد �إلأوروبي. وكي يت�شنى تطوير طرق

 �لعمل و�لتفكري يف منظمات مثل �إلأمم
 �ملتحدة و�إلحتاد �إلأوروبي، وكذلك �جلهات

 �حلكومية و�خلا�شة، وجعلها �أكرث مرونة،
 إل بد لتلك �ملنظمات �أن تغرّي �أ�شلوبها يف
 �لتعاطي من جهات و��شعة للقو�نني �إىل

 جهات تنتهج �أ�شلوبًا �آخر قائمًا على مبد�أ
.�لتفرعية و�لالمركزية �ملوّفرة للخدمات

احترام اإلنسانية .7
 يجب على �إلأفر�د و�ملنظمات �حرت�م �لكر�مة

 و�لتنوع بني �لب�شر، وخدمة �ملجتمع �لذي
 ينتمون �إليه، على �إلأقل بنف�س �لقدر �لذي
 يخدمون به �أنف�شهم، ويجب عليهم كذلك
.�عتبار �أنف�شهم رعاًة للجيل �لذي يليهم

نشر مفهوم القيادة الفاعلة .8
 يجب دعم �لقيادة �مل�شوؤولة �لتي تّت�شم

 باإلنفتاح و�شرعة �إل�شتجابة، وذلك ل�شمان
.ح�شول �لقادة على �حرت�م �إلأفر�د وثقتهم

2 1
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كلمة رئيسية: دور القطاع الخاص في
بناء اقتصادات ناجحة  

تشاكرابارتي سوما  السير 
رئيس البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية

 في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، يمكن“
 للقطاع الخاص أن يحقق النمو المستدام

الذي تحتاج إليه المنطقة

”

 يف كلمته �لرئي�شية يف �لقمة �لعاملية للحكومات، قال
 �شعادة �ل�شري �شوما ت�شاكر�بارتي �إن للقطاع �خلا�س

 دورً� حموريًا ب�شكل خا�س يف �إلإ�شهام يف �لنمو
 .�مل�شتد�م ملنطقة �ل�شرق �إلأو�شط و�شمال �إفريقيا

 و�أ�شاف �شعادة ت�شاكر�بارتي �أن �ل�شبب يف
 ذلك يعود �إىل �لعدد �ملتنامي لل�شباب يف �ملنطقة
 و�جلهود �ملبذولة خللق فر�س عمل جمدية، ولكن

 يجب �إز�لة �لتحديات �لرئي�شية �إذ� ما كان �لقطاع
.�خلا�س يود �إحد�ث تاأثري حقيقي

 �أو�شح �شعادة ت�شاكر�بارتي �أن دينامية وحجم
 ما هو مطلوب إل يتاأتى �إإل عن طريق �لقطاع

 �خلا�س، وذلك على �لرغم من �أن �لدولة
 و�جلهات �ملعنية إل يز�ل �أمامها دور مهم،

 و�أ�شاف �أن �إلإ�شهام �ملطلوب إل يتعّلق بالكامل
 باإل�شتثمار، ولكنه يحتاج كذلك �إىل �لتكنولوجيا

 و�أ�شاليب �إلإد�رة �لتي ميكن للقطاع �خلا�س
 �أن يوّفرها. تناول ت�شاكر�بارتي �خلربة �لتي

 �كت�شبها �لبنك �إلأوروبي إلإعادة �إلإعمار و�لتنمية
 يف �إز�لة هذه �لتحديات يف مناطق �أخرى. تاأ�ش�س

 �لبنك �إلأوروبي إلإعادة �إلإعمار و�لتنمية ب�شكل
 رئي�شي مل�شاعدة دول �آ�شيا �لو�شطى ورو�شيا على
 خو�س غمار جتربة �لتحول من حتكم �لدولة يف
 عام 1991، وهو �جلهة �لرئي�شية �ملفّو�شة لدعم

 �ملبادر�ت �خلا�شة لريادة �إلأعمال، �أينما ُوجدت
 �حلاجة �إلأ�شّد جلهوده يف �لعامل، وعلى �ل�شعيد

 �لعاملي، ت�شّب ن�شبة 60% من متويالت �لبنك
 �إىل منظمات �لقطاع �خلا�س، وُتخ�ش�س �لن�شبة

 �لباقية منها لدعم �حلكومات. ويف منطقة �ل�شرق

 �إلأو�شط، تزد�د �لن�شبة �ملوجهة للقطاع �خلا�س
.لت�شل �إىل %75

تحديد التحديات
 عقد �لبنك �إلأوروبي إلإعادة �إلإعمار و�لتنمية

 موؤخرً� �شر�كة مع �لبنك �لدويل وبنك �إل�شتثمار
 �إلأوروبي للوقوف على ما يعرقل جهود �لقطاع
 �خلا�س ويت�شبب يف تر�جعه. ومن خالل هذه

 �ل�شر�كة، مّت ��شتبيان 6 �آإلف �شركة يف �لعديد
 من �لدول، منها جيبوتي وم�شر و�ملغرب وتون�س

 و�ليمن. وقد �أبرز هذ� �إل�شتبيان ثمانية مو�شوعات
 م�شرتكة حذر منها �شعادة ت�شاكر�بارتي، و�أّكد �أنه

 يجب �لتعامل معها لتمكني �لقطاع �خلا�س من
.�إلإ�شهام يف �لنمو �مل�شتد�م

 ويف معر�س تف�شيله لهذه �ملو�شوعات
 وم�شروعات �لبنك �إلأوروبي إلإعادة �إلإعمار

 و�لتنمية، حّث �شعادة ت�شاكر�بارتي، �لذي كان
 ل�شنو�ت عديدة �إلأكرث خربة بني موظفي �خلدمة

 �ملدنية يف وز�رة �لعدل يف �ململكة �ملتحدة، جمهور
 �حلا�شرين على �تخاذ موقف �إيجابي. قد تبدو

 هذه �لتحديات خميفة، ولكن ميكن �إز�لتها يف
 نهاية �ملطاف. و�أ�شاف �شعادته �أنه �إذ� ما �أزيلت

 هذه �لتحديات، فال يكفي خلق فر�س �لنمو
 فح�شب، بل يجب �أي�شًا �لعمل على رفع م�شتويات
 �ملعي�شة وتوفري بديل مقبول للهجرة �إلقت�شادية

.من �ملنطقة برمتها

 من شركات المنطقة تشير 50%
إلى الفساد على أنه أحد التحديات

 مليارات يورو استثمرها البنك 5
 األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

في المنطقة منذ عام 2012

 مشروعًا أطلقها البنك 120
 األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

 في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا حتى اآلن
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  تحديات على القطاع الخاص 8
التغلب عليها

الفساد .1
 ما ز�ل �لف�شاد ي�شّكل �أحد �لتحديات �لكربى

 �مل�شتمّرة فهو م�شكلة حا�شرة يف كل وقت.
 و�أعربت قر�بة 50% من �ل�شركات �لتي مّت

 ��شتطالع ر�أيها عن �أنها ت�شعر باأن �لف�شاد �أحد
 �لتحديات �لتي تقف يف طريق عملها. وي�شتثمر

 �لبنك �إلأوروبي إلإعادة �إلإعمار و�لتنمية يف
 مبادر�ت على �شاكلة �لتدريب على مكافحة

 غ�شيل �إلأمو�ل يف تون�س، ولكن تظل هذه
 �جلهود "غي�شًا من في�س" وهناك �لكثري من

.�جلهود �لو�جب بذلها يف هذ� �ل�شدد

عدم االستقرار السياسي .2
 �شو�ء حت�شن �لو�شع �ل�شيا�شي يف �إلآونة �إلأخرية

 �أم إل، إل يز�ل هناك عمل كثري إلإ�شالح تاأثري
 عدم ��شتقر�ر �لو�شع �ل�شيا�شي يف جماإلت
 عدة كال�شفافية و�حلوكمة و�ملناف�شة. وقال

 �شعادة ت�شاكر�بارتي �إن �لبنك �إلأوروبي إلإعادة
 �إلإعمار و�لتنمية يطلق جمال�س ��شتثمار تهدف

 �إىل �إ�شالح �ل�شيا�شات يف �لعديد من �لدول، يف
.حماولة لبناء من�شات للحو�ر

إمدادات الكهرباء ال يعتمد عليها .3
 إل تز�ل �إلإخفاقات يف �إمد�د�ت �لكهرباء موجودة

 ب�شبب �لتو�شع �ل�شريع يف �ل�شبكات �لكهربائية،
 وذلك على �لرغم من �لتح�شن �لذي ت�شهده هذه
 �إلإمد�د�ت. ومن بني �إلإخفاقات، ذكر �إلإعانات

 �مل�شتتة، وعدم �لكفاءة ب�شبب حتكم �لدولة،
 وحمدودية �إل�شتثمار. ومن خالل تقدمي جتارب
 ر�ئدة عرب �إل�شتثمار يف �ألو�ح �لطاقة �ل�شم�شية

 يف �إلأردن وحمطات طاقة �لرياح يف �ملغرب،
 يظهر �لبنك �إلأوروبي إلإعادة �إلإعمار و�لتنمية دور

.�لقطاع �خلا�س كعامل حمفز يف قطاع �لطاقة

ضعف فرص الحصول على التمويل .4
 ُيعّد هذ� �لتحدي من �أ�شعب �لتحديات �لتي
 تقف يف وجه �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة،

 حتى �أن �لعديد منها توّلد لديه نوع من
 �لالمباإلة جتاه هذ� �إلأمر. وحتتاج �ل�شركات

 �إىل و�شائل بديلة لتتمكن من �حل�شول على
 �لتمويل، حيث �إن �لبنوك يف �ملنطقة تتبع نهجًا

.تقليديًا متحفظًا يف �إلئتمان

المشاركة االقتصادية للمرأة .5
 �أّكد �شعادة ت�شاكر�بارتي، م�شت�شهدً� مب�شروع

 �لبنك �إلأوروبي إلإعادة �إلإعمار و�لتنمية يف
 م�شر "�ملر�أة يف عامل �إلأعمال"، �حلاجة

 للدعم �ملادي و�لفني للن�شاء �لالتي يقمن
 باإطالق �أو تو�شيع �شركاتهن يف منطقة �ل�شرق

.�إلأو�شط و�شمال �إفريقيا

فجوات في المهارات .6
 يرى �شعادة ت�شاكر�بارتي �أن �إلأنظمة �لتعليمية

 يف �ملنطقة غري قادرة على تاأهيل لل�شباب
 باملهار�ت �لتي يحتاج �إليها �ل�شوق بال�شكل
 �ملطلوب، مرّكزة بوجه خا�س على �جتياز

 �إلختبار�ت �جلامعية على �أمل �حل�شول على
 �أدو�ر وظيفية يف �لقطاع �حلكومي. �إن �لتدريب
 �لفني و�ملهني يحتل �أولوية �شغرية جدً� يف هذه
 �لبالد. ويف هذ� �ل�شدد، يقود �لبنك �إلأوروبي

 إلإعادة �إلإعمار و�لتنمية بر�مج لعالج هذ�
 �لتباين، مثل �ملبادرة �لتي �أطلقها �لبنك يف

.قطاعات �ل�شيافة و�لبيع بالتجزئة يف �إلأردن

قيود مفروضة على التجارة .7
 من �لعو�مل �إلأ�شا�شية يف هذ� �ل�شدد

 كذلك �لعمل على ت�شهيل دخول �ل�شركات
 �إىل �إلأ�شو�ق و�خلروج منها. وقال �شعادة

 ت�شاكر�بارتي "كلما ز�د حجم �لتجارة، ز�د
."معدل �إلإنتاجية و�لتناف�شية

اإلجراءات اإلدارية المفرطة .8
 باملثل، يجب �إيجاد حلول للم�شتويات �خلانقة

  "لالإجر�ء�ت �إلإد�رية" حتى نتمكن من
 خلق �لبيئة �لدينامية �لتي تدعم �زدهار

.�لقطاع �خلا�س
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ابتكارات الحكومات الخالقة
 قّدم معر�س "�بتكار�ت �حلكومات �خلالقة" و�شائل جديدة حلّل �أكرث �لتحديات �إحلاحًا، ومتّيزت

 هذه �لو�شائل باأنها خارجة يف �لغالب عن �ملاألوف. و�لغر�س �لرئي�شي من �ملعر�س هو �إطالع �لقادة
 على طيف و��شع ومتناٍم من �إلأدو�ت �ملتو�فرة بني �أيديهم، وحتفيز �إلأفكار �جلديدة من خالل

.�لتجربة �لتفاعلية، و�إلهام �لزو�ر للتو��شل مع �ملبتكرين خارج نطاق �ملعر�س
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  نحو التعددية العالمية: بناء مجتمعات
مرنة عبر التعليم واالبتكار  

بوكوفا إيرينا  معالي 
)المديرة العامة لمنظمة األمم المتحدة للتعليم والعلم والثقافة )اليونسكو

 الطاقة المتجددة الحقيقية هي قدرة اإلنسان“
 على اإلبداع، وينبغي لنا إطالق العنان لهذا

اإلبداع من خالل التعليم

”
 �أ�شارت معايل �إيرينا بوكوفا، �ملدير �لعام ملنظمة

 �إلأمم �ملتحدة للتعليم و�لعلم و�لثقافة )�ليون�شكو(
 يف خطابها �إىل ثالثة مفاهيم ترى �أنها بالغة

 �إلأهمية، وهي �لتعليم و�إلبتكار و�إلندماج
 �ملجتمعي، موؤكدًة �أن هناك فجوة يف هذه �لركائز

 �لثالث على م�شتوى �لعامل، و�أن معاجلتها ينبغي �أن
.تكون على ر�أ�س �أولويات �حلكومات

عالم ذو مصالح مختلفة
 و�أّكدت معايل �إيرينا بوكوفا، وهي �أول �مر�أة تر�أ�س

 منظمة �ليون�شكو، �أن هذه �لفجوة و��شعة للغاية.
 فمن ناحية، حتظى �لعديد من �ملناطق يف �لعامل
 برو�بط قوية �أكرث من �أي وقت م�شى، وتلوح لها
 فر�س كربى. ويف هذه �ملناطق، تظهر �بتكار�ت

 جديدة حُتدث طفر�ت يف �لعلوم و�لتكنولوجيا
 وتقدم حلوإًل للم�شكالت �لتي يو�جهها �لعامل،

 ي�شحبها �شيا�شات و�شر�كات و�تفاقيات عاملية
 جديدة حول حقوق �إلإن�شان وكر�مته. و�أّكدت

 معاليها �أن ثمرة هذ� �حلر�ك �جلديد هي �لتغيري
 �لذي يعود بالنفع على �جلميع، وقدمت على ذلك

 �لعديد من �إلأمثلة، منها ��شت�شهادها باأجندة
 �إلأمم �ملتحدة 2030، �لتي ت�شتمل على �أهد�ف
 �لتنمية �مل�شتد�مة، وكذلك �تفاق باري�س للتغري

 �ملناخي. و�أو�شحت معاليها �أن هذين �لنموذجني
 ُيظهر�ن تعط�شًا للتعددية، وهي تعددية معقدة

 ومتعددة �مل�شتويات و�لطبقات، حتّلق بعيدً� عن
 حدود �إلتفاقيات و�حلكومات �لتقليدية. وترى

 معاليها �أننا يف حاجة �إىل هذ� �لنهج �جلديد ملا
.يختزنه من مز�يا كبرية

 ومن ناحية �أخرى، تتجرع �لعديد من �ملناطق يف
 �لعامل �آإلمًا عدة. ويف هذه �ملناطق، نرى �ملجتمعات

 تتمّزق بفعل �ل�شر�عات و�لنز�عات، و�لكو�رث
 �لب�شرية وقد بلغت م�شتويات غري م�شبوقة، مما

 �أدى �إىل تاأجيج نار �لتطرف، وتعميق �لفو�رق
 وعدم �مل�شاو�ة �إلجتماعية. وقالت معايل �إيرينا

 بوكوفا �إن �إلإق�شاء هو �لقا�شم �مل�شرتك بني هذه
.�ل�شلبيات كّلها

 ويف �شبيلنا ملعاجلة هذه �لفجوة، دعت معاليها
 �لقادة �إىل تركيز �جلهود على حت�شني �لتعليم

 و�إلبتكار و�إلندماج �ملجتمعي، وركزت على
.�إلندماج و�لتعليم ب�شكل خا�س

إنهاء اإلقصاء
 �إلندماج "هو �لقوة �لتي متنع �لنز�ع وحتافظ على

 �ل�شالم"، فمن �شاأنه �أن يفتح م�شار�ت جديدة
 للنمو �مل�شتد�م، ويخلق �شر�كات جديدة، ويحّفز

.�إلنفتاح يف �ملجتمع
 وقد يكون �ل�شباب �إلأكرث تاأثرً� باإلإق�شاء، فاإذ�

 نظرنا �إىل �لعامل من حولنا، �شوف ن�شاهد �لعديد
 من �ل�شباب غري �ملتعلم و�مل�شّرد �لذي يتجّرع مر�رة

 �لفقر. وباملثل، إل تز�ل �ملر�أة حمرومة من �لفر�س
 �لتي تتطّلع �إليها. وعلى �ل�شعيد �لعاملي، إل يز�ل
 �أكرث من 250 مليون فرد غري ملتحقني بالنظام

 �لتعليمي، وغالبيتهم من �إلإناث، فهّن �إلأكرث تعّر�شًا
 للتد�عيات �ل�شلبية �لناجمة عن �إلإق�شاء. كما

 وت�شري �لتوقعات �إىل �أن �لتعليم �لثانوي لن يتوّفر
 جلميع �لب�شر �إإل يف عام 2084، وهو موعد بعيد جدً�
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 ويبعث على �لقلق و�إلنزعاج. و�أّكدت معايل �إيرينا
 بوكوفا �أن �لتعامل مع ظاهرة �إلإق�شاء إل بد له من
 توظيف "�لقوة �لناعمة"، �أي حكومة حترتم كر�مة

 وحقوق �إلإن�شان بهدف �لو�شول �إىل �لتمكني، وترى
 معاليها �أن هذه �لقوة �لناعمة هي جمال ت�شهم فيه

.�ليون�شكو بقوة

التعليم تعزيز 
 يرتبط �إلندماج و�لتعليم �رتباطًا وثيقًا، فتح�شني
 معدإلت �إلندماج يجب �أن يبد�أ يف مر�حل مبكرة،

 �أي يف �ملد�ر�س. توجهت معايل �إيرينا بوكوفا
 باحلديث للقادة، مذكرًة �إياهم باأن �إلإنفاق يف

 �لتعليم يجب �أن ي�شكل من 4 �إىل 6% من �لناجت
 �ملحلي �إلإجمايل، و12 �إىل 15% من �إلإنفاق �لعام،

 و�أّكدت �أن حتقيق ذلك إل ميكن �أن يتّم من خالل
 �تباع "�إلأ�شاليب �لبالية"، وحّثت معاليها �لقادة

 على تعزيز �لتعليم من خالل �إل�شتثمار و�حلما�س
.و�لن�شاط �ل�شيا�شي �ملتجدد

خصائص التعليم المعزَّز

 y   يوّفر التعليم النوعي
للجميع – الذكور واإلناث

 y يستفيد من التكنولوجيات الجديدة
 y يحّفز البحوث والتطوير

 y   يدعم أنماطًا جديدة
من المواطنة العالمية

 y   يوّفق بين المهارات والتنمية
وأولويات السوق

 y يشجع الحوار بين الثقافات
 y يساعد في حماية الكوكب

النمط الجديد
 و�ختتمت معايل �إيرينا بوكوفا كلمتها قائلًة �إنه بات
 من �ل�شروري جلميع �حلكومات �تباع منط قيادّي

.جديد إلأن جمتمعاتنا تزد�د تنوعًا
 وتتطلب تلك �لقيادة �جلديدة �شيا�شات تعزز

 �لتما�شك �إلجتماعي وت�شتفيد �أي�شًا من �لتنوع
 باأق�شى قدر ممكن. كما �أن �لت�شامح عن�شر
 �أ�شا�شي يف هذ� �ل�شياق، �إذ يتعني على �لقادة

 �أن يظهرو� �إلأهمية �لكبرية للت�شامح من خالل
 تدري�س تاريخنا �مل�شرتك و�لتاأكيد على �أن

 �لثقافة هي �أكرث من جمرد جمموعة من �ملبادئ
 و�لتقاليد، فهي تتعّلق بهويتنا، وروؤيتنا للعامل؛

.�لثقافة هي �إلنتماء

 و�أ�شارت معايل بوكوفا �إىل �أن �لقياد�ت
 �جلديدة يجب �أن تعمل على بناء �أر�شية م�شرتكة،

لة �لنهائية؛ وهي �إنهاء حالة  للو�شول �إىل �ملح�شّ
.عدم �مل�شاو�ة

 وينبغي لهذه �لقياد�ت �جلديدة �أن تقيم �شر�كات
 خمتلفة على جميع �مل�شتويات - بني �لقطاعني
 �حلكومي و�خلا�س، و�ملجتمع �ملدين و�إلأو�شاط
 �إلأكادميية. و�إلأهم من ذلك كله �أنه ينبغي لها

 �أن ت�شعى للو�شول �إىل �أمناط جديدة من �لعمل
 �جلماعي، بدءً� من �ملخترب�ت ومرورً� بقاعات

.�إلجتماعات و�ملجال�س

  نصائح معالي
إيرينا بوكوفا للحكومات

 y تحسين االندماج المجتمعي
 y  االرتقاء بالتعليم من خالل االستثمار

والحماس والنشاط السياسي
 y دعم االبتكار باعتباره جسراً للمستقبل
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  ما هو مستقبل
المساعدات اإلنسانية؟  

صاحبة السمو الملكي األميرة هيا بنت الحسين
رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

 هذه مسؤوليتنا، وهذه إنسانيتنا، وهذا ما“
ستحاسبنا عليه األجيال القادمة

”
 قالت �شاحبة �ل�شمو �مللكي �إلأمرية هيا بنت

 �حل�شني، قرينة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن
 ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة �إلإمار�ت �لعربية

 �ملتحدة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، �إن
 �إل�شتجابة لالأزمات على �مل�شتوى �لعاملّي إل تز�ل

 تعتمد على �لنماذج �لقدمية. ونتيجًة لذلك، يفتقر
 قطاع �مل�شاعد�ت �إلإن�شانية �إىل �إلإبد�ع و�إلبتكار
 و�لتكنولوجيا. وحلل هذه �مل�شكلة، دعت �شاحبة
 �ل�شمو �مللكي �إلأمرية هيا �حلكومات و�ملبتكرين
 يف حقل �لتكنولوجيا للتعاون مع �ملدينة �لعاملية

 للخدمات �إلإن�شانية يف دبي من �أجل �إن�شاء بنك
 �ملعلومات �للوج�شتية �إلإن�شانية وتقدمي خدمات
.تكنولوجية متطورة إلأعمال �إلإغاثة حول �لعامل

األزمة اإلنسانية العالمية الحالية
 �أو�شحت �شاحبة �ل�شمو �مللكي �إلأمرية هيا �مل�شهود

 لها عامليًا بن�شاطها �لكبري يف �لعمل �إلإن�شاين، �أن
 �أكرث من 65 مليون �شخ�س نزحو� عن منازلهم

 ب�شبب �حلروب �لد�ئرة يف �شوريا و�ليمن و�لعر�ق
 ونيجرييا وغريها من مناطق �إلأزمات، لت�شّجل
 �أرقامًا فاقت ما �شجلته �حلرب �لعاملية �لثانية.

 �أما �لُكلفة، فاأّكدت �أنها �أكرث من مذهلة؛ �إذ �رتفع
 حجم �مل�شاعد�ت �إلإن�شانية �إلآنية �ملطلوبة من

 �إلأمم �ملتحدة و�ملنظمات غري �حلكومية �إىل 22
 مليار دوإلر �أي �أكرث من 10 �أ�شعاف ما كان مطلوبًا

.يف �لعام 2000
 وإل يز�ل نحو 800 مليون �إن�شان يعانون �أ�شو�أ

 �أ�شكال �جلوع و�أ�شعبها، وقد توقع تقرير لالأمم
 �ملتحدة نزوح نحو 50 مليون �شخ�س �إ�شايّف عن

 منازلهم ب�شبب �لت�شّحر وتغريُّ �ملناخ خالل
.�ل�شنو�ت �لع�شر �لقادمة

الحاجة لنظام أكثر حيوية
 قالت �شاحبة �ل�شمو �مللكي �إلأمرية هيا �إننا نعمل
 وفق نظام تقليدي يف جمال �مل�شاعد�ت �إلإن�شانية

 منذ �أكرث من 6 عقود رغم كل ما يعرت�شنا من
يات، مو�شحة �أن هذ� �لنظام كان يعدُّ �بتكارً�  حتدِّ

 �آنذ�ك. فخطة مار�شال �لتي مّت و�شعها إلإخر�ج
 �أوروبا من �جلوع و�لفقر بعد �حلرب �لعاملية �لثانية
 هي �ملعيار �لذي ما زلنا نعتمده عامليًا �ليوم، ويبدو

 �أن قطاع �مل�شاعد�ت �إلإن�شانية يقف �شد �إلإبد�ع
 و�إلبتكار و�لتكنولوجيا و�شد �أي طريقة تفكري غري

 تقليدية، م�شريًة �شموها �إىل �أن �جلهات �ملانحة
 �شو�ء �أكانت حكومات عربية �أو غربية ت�شعر

 باإلإرهاق �لعميق. وذّكرت �شاحبة �ل�شمو �مللكي
 �إلأمرية هيا �حل�شور باأن �حلكومات متلك �لقر�ر

 حلل جميع �إلأزمات �لتي تدور حولنا وبخا�شة
 �إلأزمات �ل�شيا�شية، وباإمكانها �أي�شًا متكني �لفرق

 �لتي تعمل يف جمال �إلإغاثة و�لعمل �إلإن�شاين.
 و�أو�شحت �أن �إلأولوية يف �ملجال �إلإن�شاين يجب �أن

 تبد�أ �أوإًل باإنهاء �جلوع متامًا؛ �أي �أن يرت�جع �إىل
 ن�شبة �ل�شفر. فوفقًا لتقارير �شادرة عن منظمة

 �إلأمم �ملتحدة لالأغذية و�لزر�عة "�لفاو" ت�شل قيمة
 خملفات �لطعام �لتي ُتهدر �شنويًا 2.6 تريليون دوإلر؛
 هذ� �لطعام �ل�شائع ميكن �أن ُيطِعم 3 �أ�شعاف �شكان

 �إلأر�س مبن فيهم �لــ 800 مليون جائع. وبعد �إنهاء
 �جلوع، يجب على �حلكومات حماربة �لفقر من

 خالل �مل�شاريع �لتنموية و�لتخطيط �ل�شليم و�شمان
 �ل�شفافية. ويتعنّي على �حلكومات �أن تتفق على �أن

 تقدمي �مل�شاعد�ت لي�س جماإًل لل�شر�ع �أو �إلحتكار،
 و�أّكدت �أن �إلبتكار �شرورة �أ�شا�شية يف عمليات

 �إلإغاثة �لتي ُتعّد حاليًا ��شتثمارً� يف �مل�شتقبل و�إلأمن
.�لد�خلي كالتعليم و�ل�شحة

  تركيز اإلمارات العربية المتحدة
في مجال المساعدات

 و��شت�شهدت �شموها بد�ر�شة حالة لالبتكار يف
 جمال �مل�شاعد�ت �إلإن�شانية، حيث �أو�شحت �إلأهمية

 �لتي توليها حكومة دولة �إلإمار�ت للم�شاعد�ت
 و�خلطو�ت �لتي تتخذها. فوفقًا ملنظمة �لتعاون
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 �إلقت�شادي و�لتنمية، ُتعّد دولة �إلإمار�ت منذ عام
 2013 وحتى �إلآن من �أكرب �لدول �ملانحة يف �لعامل؛

 �إذ قدمت ما ن�شبته 1.3 من دخلها �لقومي �إلإجمايل
 م�شاعد�ت �إن�شانية وتنموية. و�شجلت يف عام 2015

 �رتفاعًا يف حجم �مل�شاعد�ت �خلارجية بن�شبة %43
.لت�شل �إىل 8.8 مليار درهم

 المبادرات اإلنسانية الحديثة لدولة
:اإلمارات العربية المتحدة

 y  أعلن رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ
 خليفة بن زايد آل نهيان، أن عام 2017

هو عام الخير
 y  أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن

  راشد آل مكتوم عن تأسيس بنك
اإلمارات للطعام

  المدينة العالمية للخدمات
اإلنسانية – دبي

 ترت�أّ�س �شاحبة �ل�شمو �مللكي �إلأمرية هيا �أي�شًا
 �ملدينة �لعاملية للخدمات �إلإن�شانية، �لتي تاأ�ش�شت

 يف عام 2003. وت�شت�شيف �ملدينة �جلهات �لر�ئدة
 يف جمال �خلدمات �إلإن�شانية حتت �شقف و�حد،

 وت�شّم �ليوم 9 منظمات خمتلفة تابعة لالأمم
 �ملتحدة و�لهالل �إلأحمر و�ل�شليب �إلأحمر، و�أكرث
 من 50 منظمة دولية. و�أ�شبحت �ليوم �أكرب مدينة

 لوج�شتية للم�شاعد�ت �إلإن�شانية على م�شتوى
 �لعامل، كما �أ�شبحت كذلك �إلأوىل عامليًا يف �شرعة

:�إل�شتجابة، على �شبيل �ملثال

 y   يمكن أن تصل لمعظم مناطق
 الصراعات الرئيسية في العالم في 6

ساعات أو أقل
 y  عندما قررت األمم المتحدة – منذ

 عدة سنوات – إجالء موظفيها بسبب
 االعتداء اإلرهابي عليهم من كابول إلى

 اإلمارات، تمت العملية في غضون 3
ساعات فقط

 وعلى �شعيد �إلبتكار، بد�أت �ملدينة �لعاملية
 للخدمات �إلإن�شانية يف ��شتخد�م �لتكنولوجيا

 �ملتطورة جلمع �ملعلومات بحيث ُت�شهم يف زيادة
 �شرعة �إل�شتجابة للكو�رث. ودعت �شموها إلإن�شاء

 بنك للمعلومات �للوج�شتية �إلإن�شانية يف �ملدينة
 �لعاملية للخدمات �إلإن�شانية يف دبي. وطلبت

 �شموها من حكومات �لعامل توثيق بياناتها يف هذ�
 �ملجال خلدمة للجميع، كما دعت �شموها بيوَت
 �إلبتكار يف �لعامل للعمل معًا إلإي�شال �خلدمات

 �لتكنولوجية �ملتطورة للعاملني يف جمال �إلإغاثة
 حول �لعامل. و�أّكدت �شموها على �أهمية �لقيادة

 �حلكومية يف قطاع �خلدمات �إلإن�شانية، قائلًة: "�إن
 �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة لديها �لقدرة على دعم

 �إلبتكار�ت إلأن هدف �لقيادة و��شح، وهو بناء
 دولة �مل�شتقبل ل�شمان �إيجاد عامل ي�شوده �ل�شلم

."و�إلأمن وركيزته �إلإن�شانية

حقائق وأرقام

 y  مليون شخص نزحوا عن منازلهم 65
 بسبب الحروب الدائرة في سوريا

 واليمن والعراق ونيجيريا وغيرها من
مناطق األزمات

 y  ارتفع حجم المساعدات اإلنسانية اآلنية
 المطلوبة من األمم المتحدة والمنظمات

 غير الحكومية إلى 22 مليار دوالر؛ أي
أكثر من 10 أضعاف ما طلب عام 2000

 y  نحو 800 مليون إنسان في العالم
يعانون أسوأ أشكال الجوع وأصعبها

 y  % من الدخل القومي اإلجمالي1.3
  لإلمارات مخصص للمساعدات

اإلنسانية والتنموية
 y   تصل قيمة مخّلفات الطعام التي

 ُتهدر سنويًا 2.6 تريليون دوالر؛ هذا
 الطعام الضائع يمكن أن يطعم 3 أضعاف

 سكان األرض بمن فيهم الـ 800 مليون
جائع اليوم

  توصيات صاحبة السمو
الملكي األميرة هيا

 y   تبنِّي نظام جديد لالستجابة
للكوارث اإلنسانية

 y  إنشاء بنك للمعلومات اللوجستية
 اإلنسانية في المدينة العالمية

للخدمات اإلنسانية في دبي
 y  يجب أن يعمل القطاع التكنولوجي

 مع الحكومات والمنظمات اإلنسانية
 لتقديم خدمات أكثر تطورًا لعّمال

اإلغاثة حول العالم
 y  األولوية في المجال اإلنساني
 يجب أن تبدأ أواًل بإنهاء الجوع يليها

مكافحة الفقر
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  :كلمة رئيسية
  تعزيز الحوكمة العالمية لمواجهة  
تحدياتنا المشتركة 

معالي هيلين كالرك
مديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون“
سالم، أو تحقيق السالم بدون تنمية مستدامة

”
ت معايل هيلني كالرك، �أول �شيدة تتوىل رئا�شة  �أقرَّ

 برنامج �إلأمم �ملتحدة �إلإمنائي، باأن �حلوكمة
 �لعاملية �لفاعلة تعاين من �أزمة يف جمايل �ل�شالم
 و�إلأمن، ولكنها حّثت �لدول على معاجلة �إلأ�شباب

.�لعميقة للنز�عات من �أجل بناء �شالم د�ئم
 و�عتربت معاليها �أن موؤ�ش�شات �حلوكمة �لعاملية
 توفر �أ�ش�س �حلوكمة �ملطلوبة ملو�جهة �لتحديات

 �لتي تفوق قدر�ت �لدول على �لت�شدي لها ب�شكل
 منفرد، ودعت تلك �ملوؤ�ش�شات �إىل حتديث نف�شها

 با�شتمر�ر لتحافظ على دورها، و�أعربت عن قلقها
 من تنامي �لنز�عات و�إلإرهاب، و�شّددت على

 �شرورة �لت�شدي ملعوقات �لتنمية من �أجل بناء
.عامل �أكرث �شالمًا

 و�أ�شارت معايل هيلني كالرك، �لتي �شغلت
 من�شب رئي�شة وزر�ء نيوزيلند� خالل ت�شعة �أعو�م،

 �إىل �لدعو�ت �ملطالبة برفع ن�شبة �لتمثيل و�مل�شاركة
 لالقت�شاد�ت �لنا�شئة، ولكنها �أّكدت كذلك باأن

 �إلتفاقيات �لتجارية �إلإقليمية وما دون �إلإقليمية
 �أّدت �إىل �إ�شعاف موقف �إلقت�شاد�ت �إلأ�شغر

 حجمًا يف مفاو�شاتها مع �إلقت�شاد�ت �إلأكرث قوة
."خارج �إطار "تعدد �إلأطر�ف

أصول الحوكمة العالمية
 و�أوجزت معاليها تاريخ �لعوملة �لعاملية �لتي بد�أت
 بتاأ�شي�س ر�بطة �إلأمم منذ قر�بة �لقرن، ومرورً�

 باإخفاقها يف منع �حلروب، وتاأ�شي�س �إلأمم �ملتحدة
 يف عام 1945 لدعم جهود �ل�شالم، وو�شوإًل �إىل

.حقوق �إلإن�شان و�لتنمية
 و�أو�شحت معاليها �أن �إلأمم �ملتحدة كانت

 م�شوؤولة عن �جلزء �إلأكرب من �لقانون و�إلأعر�ف
 �لدولية عرب خمتلف �ملجاإلت ومل تقرتب كثريً� من
 �لعمل �إلإن�شاين �إلإمنائي، وقالت معاليها: "م�شروع

 �لتاريخ �لفكري لالأمم �ملتحدة ي�شنفها باأنها كانت
 حا�شنة لالأفكار �جلديدة و�لالمعة، و�أ�شهمت يف

 �شياغة كثري من �ل�شيا�شات يف �شتى �أنحاء �لعامل،
 ولي�س �أقلها دعم �مل�شاو�ة بني �جلن�شني ون�شر حقوق

."�إلإن�شان على نطاق �أو�شع

التقدم في المجال االقتصادي
 �أ�شارت معايل هيلني كالرك �إىل �أن �جتماعات

 جمموعة �لع�شرين، وهو منتدى دويل ي�شم 20 دولة
 بهدف �لتعاون من �أجل �إيجاد حلول للم�شكالت

 �ملالية و�إلقت�شادية، متكنت من �شّد �لفجوة
 �ملوجودة يف �لبعد �إلقت�شادي للحكومة، إل�شيما يف
 �شوء ما تتمتع به قر�ر�ت هذه �ملجموعة من ثقل يف

.�أوقات �إلأزمات �ملالية
 و�أملحت معاليها �إىل �أن �لرغبة �لكبرية لدى

 �إلأع�شاء �لع�شرين يف �ملجموعة ل�شم �أ�شو�ت
 �أخرى هي �أمر م�شجع. وقد عقدت �ملوؤ�ش�شات

 �ملالية �لدولية، مبا يف ذلك �لبنك �لدويل و�لبنوك
 �إلإمنائية متعددة �إلأطر�ف و�إلإقليمية، وهي

 موؤ�ش�شات �إمنائية �شريكة ذ�ت دور حموري يف عمل
 �إلأمم �ملتحدة، نقا�شات حول حق �لتمثيل و�إلأ�شو�ت

 �ملمنوحة لالقت�شاد�ت �لنا�شئة، وبوجه خا�س،
 عمل �لبنك �لدويل على تنفيذ �إ�شالحات ��شتهدفت

 زيادة قدرة �لدول �لنامية على �لتعبري عن �آر�ئها
.و�إي�شال �شوتها �إىل �لعامل

مشكلة االتفاقيات التجارية
 و�أقّرت معاليها باأن م�شهد �لتجارة لي�س م�شهدً�

 ورديًا، حيث �أو�شحت �أن روح تعدد �إلأطر�ف �لتي
 كانت حا�شرة يف عدد من �إلتفاقيات �لتجارية،

.كانت غائبة عن بع�س �إلتفاقيات �إلأخرى
 وف�شرت معاليها هذه �ملع�شلة بالقول �إنه إل

 يز�ل هناك �لعديد من �لنقاط �لعالقة. ونتيجة
 لذلك، فاإن لو�ئح وقو�نني تعدد �إلأطر�ف إل
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معالي هيلين كالرك
مديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 تغطي �شوى جزء قليل من حجم �لتجارة �لعاملية
 �لن�شطة. كما �أّكدت معاليها �أن عقد �ملزيد من
 �إلتفاقيات �إلإقليمية ودون �إلإقليمية لن يح�ّشن

 كثريً� من �لو�شع، و�أ�شافت �أن تلك �إلتفاقيات تقلل
 من حظوظ �لدول �ل�شغرية وذ�ت �إلقت�شاد�ت

 منخف�شة �لدخل عند �مل�شاركة يف مفاو�شات مع
."�إلقت�شاد�ت �إلأقوى خارج �إطار "تعدد �إلأطر�ف

المسار التصاعدي للتنمية
 و�أعربت معاليها عن تفاوؤلها حيال �لتنمية،

 م�شريًة �إىل عام 2015 وهو �لعام �إل�شتثنائي
 لو�شع �إلأجندة، و�لذي �شهد �إلنتهاء من �أهد�ف

 �إلأمم �ملتحدة للتنمية �مل�شتد�مة يف �أجندة 2030،
 و�أجندة عمل �أدي�س �أبابا لتمويل �لتنمية، و�تفاقية

 باري�س للتغري �ملناخي، وغريها �لكثري. ونّوهت
 معاليها ب�شكل خا�س بقّمة �إلأمم �ملتحدة لالجئني

 و�ملهاجرين، م�شّلطًة �ل�شوء على �حلاجة �إىل
 ��شتجابة �شاملة ملا �أ�شمته "�أزمة �لت�شريد �لق�شري

."�إلأ�شو�أ يف �لتاريخ

مخاوف بشأن السالم واألمن
 وعرّبت معايل هيلني كالرك عن خماوفها ب�شاأن

 �إلرتفاع �لهائل يف عدد �لنز�عات �ملميتة منذ عام
 2011، وإل�شيما �ملوجات �إلإرهابية �مل�شتمرة �لتي

 يقف ور�ءها �لتطرف �لعنيف، وذلك على �لرغم
 من �إ�شادتها بدور �إلأمم �ملتحدة يف �إحالل �ل�شالم
 على مد�ر عقود. و�أقّرت معاليها باأن �إلأمم �ملتحدة
 و�جهت �شعوبات جّمة يف �لتعامل مع هذه �إلأخطار

 �ملحدقة: " فما من نز�ع متاأجج يف �لوقت �حلايل
 �إإل ولقو�ت حفظ �ل�شالم �لتابعة لالأمم �ملتحدة دور

 فيه". و�أ�شارت يف هذ� �ل�شدد �إىل �شرورة �إعادة
 �لنظر يف حّق �لفيتو يف �إلأمم �ملتحدة ويف �لع�شوية
.�لد�ئمة باملجل�س و�إدخال بع�س �لتعديالت عليهما

النظر إلى المشهد العام
 و�أّكدت معاليها �أن �ل�شالم و�لتنمية طويلة �إلأمد
 ي�شري�ن مرت�دفني، حيث قالت: "لي�س من قبيل

 �مل�شادفة �أن ترى �أن �لعديد من �لدول �لتي تنزلق
 يف �أتون �لنز�عات �ملميتة تعاين عادًة �لفقر �ملدقع
."�ملقرون بانعد�م �مل�شاو�ة و�حلوكمة غري �ل�شاملة

 وترى معايل هيلني كالرك �أن �أجندة 2030
 �جلديدة تربط بني بناء �ملجتمعات �ل�شاملة

 و�لعادلة وبني �لق�شاء على �لفقر و�مل�شاو�ة �لتقنية
 و�إل�شتد�مة �لبيئية، و�ختتمت حديثها، قائلة:

 "م�شكالتنا �مل�شرتكة �شخمة للغاية، وتتطّلب منا
 مو��شلة �لعمل على تفعيل موؤ�ش�شات �حلوكمة

."�لعاملية متعددة �إلأطر�ف

أبعاد للحوكمة العالمية 4

االقتصاد .1
التجارة .2
التنمية .3

السالم واألمن .4

إنجازات األمم المتحدة

 y  إرساء مفهوم التنمية البشرية كبديل
 لقياس الناتج المحلي اإلجمالي

 لكل فرد أو كمقياس مستقل لتقييم
مستوى التقدم اإلنمائي

 y   إطالق األهداف اإلنمائية لأللفية
في عام 2000

 y  إطالق أهداف التنمية المستدامة
في عام 2015

 y  منع اندالع الحروب رغم تصاعد
 توترات الحرب الباردة وبناء ترسانات

األسلحة النووية
 y  المشاركة بشكل فاعل في إنهاء

 االستعمار، ما أّدى إلى ارتفاع عدد
 أعضاء األمم المتحدة اليوم إلى 193

مقارنًة بـ 51 دولة عند تأسيسها
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  :التجارة الذكية
القوة المحّركة لالزدهار والسعادة  

 )فخامة ماكي سال )1

رئيس السنغال

)سعادة سلطان أحمد بن سليم )2

  رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي
العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

)3، يسار )ريتشارد كويست 

مذيع ومراسل في شبكة "سي إن إن"، مدير الحوار

 �أّكد فخامة ماكي �شال، رئي�س �ل�شنغال، و�شعادة
 �شلطان �أحمد بن �شليم، رئي�س جمل�س �إلإد�رة

 و�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة مو�نئ دبي �لعاملية،
 �أهمية حماية �لتجارة �حلرة، وذلك و�شط تنامي

 �ملخاوف من �ل�شيا�شات �حلمائية، وإل�شيما من
.جانب �لوإليات �ملتحدة

 يف جل�شة �أد�رها ريت�شارد كوي�شت من �شبكة
 "�شي �إن �إن"، لفت فخامة ماكي �شال �إلنتباه �إىل

 �أن جميع �إلقت�شاد�ت باتت مرت�بطة، موؤكدً� �أنه إل
 ميكن إلأي بلد، ب�شرف �لنظر عن حجمه �أو قوته،

.�أن ي�شتمر منفردً� يف عامل تغلب عليه �لعوملة
 من جهته، قّلل �شعادة بن �شليم من حجم

 �ملخاوف �لتي تخّيم على �لبيئة �إلقت�شادية
 �لر�هنة، م�شريً� �إىل �أن �مل�شاعر �ملناه�شة للعوملة

 هي مرحلة عابرة، لن يكون لها تاأثري و��شع �لنطاق
 على �لتجارة، وهي مرحلة �شوف متر بدون ترك �أثر

.�شلبي بالغ على �لتجارة �أو �إلأعمال

  مفهوم السياسات
الحمائية والعولمة

 و�شع فخامة �لرئي�س �شال ت�شورً� لنموذج جديد
 للتنمية يف �ل�شنغال و�أّكد �أن �لتجارة �لدولية

 حتتاج �إىل نظام ي�شتمل على جمموعة من �لقو�عد
 �لتي حتمي �إل�شتثمار وحرية حركة �ل�شلع ور�أ�س

 �ملال و�إلأفر�د. كما �أو�شح فخامته �أنه لن يكون
 من �ملفيد إلأي طرف �أن يعزل نف�شه عن كل هذه

 �لتدفقات، م�شريً� �إىل وجود خماوف من �حلمائية
.�إلأمريكية �ملحتملة

 وقال فخامته: "�أعتقد �أنه �شيكون من �خلطاأ
 �لركون �إىل �قت�شاد�تنا، إلأن �إلقت�شاد�ت

 �لدولية، يف نهاية �ملطاف، مرت�بطة. و�أيًا كانت
 �لدولة، ومهما كان حجمها �أو قوتها، �أعتقد �أنه إل
 ميكنها �لعي�س ب�شكل م�شتقل مبناأى عن �إلآخرين

."يف �لوقت �حلايل
 وب�شفته ممثاًل إلإحدى �ل�شركات �لتي ��شتفادت

 من �لعوملة من خالل حرية حركة �ل�شلع، �ُشئل
 بن �شليم عّما �إذ� كانت جمموعة مو�نئ دبي

 �لعاملية، �لتي تتخذ من دبي مقرً� لها، �شتتاأثر �شلبًا
 كنتيجة حمتملة للعوملة، فاأجاب �لرئي�س �لتنفيذي
 للمجموعة �أنه يعتقد �عتقادً� ر��شخًا باأن �مل�شاعر

 �ملناه�شة للعوملة هي جمرد "مرحلة عابرة"، وقال:
 "إل �أعتقد �أنها �شوف توؤثر على �أعمالنا بالطريقة

."�لتي يت�شّورها �لنا�س

التجارة الحرة والعادلة
 وردً� على �شوؤ�ل حول �ملخاوف �لو��شحة �لتي

 تكتنف �لدول ب�شبب �شري �لعامل يف �جتاه يبتعد عن
 منوذج �لتجارة �حلرة، �أّكد فخامة �لرئي�س �شال
 �أن بع�س �ملخاوف موجودة بالفعل، وقال: "يجب

 �أن تاأخذ �لعوملة يف ح�شبانها �مل�شالح �لوطنية ...
 لذلك، �أعتقد �أنه يتحّتم علينا حت�شني هذ� �لنموذج
 من �لتجارة �حلرة، وينبغي �أن نكون على درجة من

."�ليقظة و�حلما�شة حلمايتها
 من ناحية �أخرى، حاول �شعادة بن �شليم

 �لتخفيف من خماوف �حلمائيني، قائاًل �إن �لرئي�س
 �إلأمريكي دونالد تر�مب كان يف �لو�قع د�عمًا

 للتجارة �لعادلة. و�أو�شح �شعادة بن �شليم ذلك
 �إلأمر، قائاًل: "من �لذي يحمل م�شعل مناه�شة

 �لعوملة يف وقتنا �حلا�شر؟ �إنه دونالد تر�مب. �إنه
 يتحدث عن �لتجارة �لعادلة إل �لتجارة �حلرة.

 و�لتجارة �لعادلة إل يختلف عليها �ثنان"، م�شيفًا
 �أنه �إذ� كانت �لوإليات �ملتحدة �شوقًا مفتوحة، فاإنه

.يتوقع �أن تكون �إلأ�شو�ق �إلأخرى مفتوحة باملثل
 من جانبه، عّرف فخامة �لرئي�س �شال �لتجارة

 �لعادلة على �أنها "تلك �لتجارة �ملن�شفة و�لعادلة
�لتي ت�شمح للبلد�ن �ملختلفة باإنتاج �ل�شلع وبيعها.

 وبالن�شبة للبلد�ن �إلأخرى �لتي ميكنها جذب
 �إل�شتثمار�ت، تعني �لتجارة �لعادلة قدرتها على

."تلقي تلك �إل�شتثمار�ت بدون قيود
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 وحول دور وم�شاركة �لوإليات �ملتحدة يف �إفريقيا،
 �أعرب فخامة �لرئي�س �شال عن �أمله يف �أن يدرك
 تر�مب �أن �إفريقيا قارة مفتوحة وت�شّم �أكرث من

.مليار �شخ�س يتمتعون بقدر�ت كبرية

التحديات في إفريقيا
 من منطلق تقّلده من�شب �لرئي�س �لتنفيذي

 ملجموعة مو�نئ دبي �لعاملية، �لتي تدير حمطة
 حاويات د�كار يف �ل�شنغال، وتقوم بتطوير منطقة
 حرة للخدمات �للوج�شتية يف �لبالد، �شّلط �شعادة

 بن �شليم �ل�شوء على �حلاجة �إىل بنية حتتية �أف�شل
 يف �إفريقيا، و�أّكد قائاًل: "يف عملنا، �خلطر �إلأكرب

 يتمثل يف حدوث �أي ثغر�ت ينتج عنها �ختالل
 �لكفاءة يف �شل�شلة �لتوريد. لذ�، ما يلزمنا هو بنية
 حتتية �أف�شل لربط د�كار مبايل، مرورً� بت�شاد، ثم

 �لعديد من �لبلد�ن غري �ل�شاحلية". هناك �أكرث من
 200 مليون �شخ�س يعي�شون يف بلد�ن غري �شاحلية،

.حيث يرى بن �شليم فر�شة لنمو �شركته
 �تفق كال �ملتحدثني على �أن �ل�شر�كات بني

 �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س توؤدي دورً� مهمًا.
 ويف هذ� �ل�شياق، قال �شعادة بن �شليم �إن "ما

 نحتاج �إليه من �لروؤ�شاء يف �إفريقيا هو �ل�شفافية
 و�حلوكمة �لر�شيدة حتى ت�شبح بلد�نهم موؤهلة

 لتلقي �إل�شتثمار�ت �إلآمنة يف �لبنية �لتحتية".
 ومن جانبه، طماأن فخامة �لرئي�س �شال �شعادة بن

 �شليم و�لزعماء �حلا�شرين يف �جلل�شة باأن �إفريقيا
 تعرتف باأهمية تطوير �لبنية �لتحتية، وقال: "بدون

."بنية حتتية، إل ميكنك حتقيق تنمية م�شتد�مة

 تهدف حكومة �لرئي�س �شال، �لتي تتبنى �شيا�شة
 تعزز م�شرية �ل�شنغال كدولة نا�شئة، �إىل و�شع �لبالد
 على طريق �لتنمية يف عام 2035. ووفقًا ملا �شرح به

.فخامته، فاإن خطته ت�شتند �إىل ثالث ركائز �أ�شا�شية

  ركائز لتنمية دولة 3
الناشئة السنغال 

 تغيير الهيكل التنظيمي لالقتصاد، بحيث .1
 يصبح اقتصادًا قويًا ومرنًا من خالل توفير
 بنية تحتية أفضل وزيادة اإلنتاج الزراعي

وتطوير قطاع الطاقة
 تحقيق الثروة الشاملة واستدامة .2

 التوظيف واكتساب معارف جديدة في
 مجاالت جديدة لتصبح إفريقيا مستعدة

لالقتصاد الجديد
  تطبيق حكم القانون وممارسة .3

الحوكمة الرشيدة

األسواق الناشئة
 وعلى �لرغم مما ت�شري �إليه �إلإح�شائيات �حلديثة
 �ل�شادرة عن منظمة �لتجارة �لعاملية، �لتي ت�شري

 �إىل ركود حركة �لتجارة �لعاملية، �أّكد �شعادة بن
 �شليم �أن �لنمو ميكن حتقيقه يف �لوقت �حلايل يف

 �إلأ�شو�ق �لنا�شئة، وقال: "يف جمال عملنا، 75% من
 �لنمو �لذي نتطلع له يكمن يف �إلأ�شو�ق �لنا�شئة - يف

 �إفريقيا ويف �أمريكا �لالتينية ويف بلد�ن و�شط
."وجنوب �شرق �آ�شيا

 و�عترب بن �شليم �لنمو يف �إلقت�شاد�ت �لنا�شئة
 مثل �ل�شنغال وموزمبيق ودول �أخرى منوً� إلأعماله،

 قائاًل: "تتخل�س �ملعادلة يف �أن كل منو يف �لناجت
 �ملحلي �إلإجمايل يف �ل�شنغال بن�شبة 1% �شوف

 يعني ثالثة �أ�شعاف عدد �حلاويات ... وبالتايل
 فاإنه �إذ� ز�د �لنمو يف �لناجت �ملحلي �إلإجمايل يف

 بلد ما، �زد�دت رغبتي بالتوجه باإل�شتثمار�ت �إىل
."هذ� �لبلد

نقاط رئيسية

 y  ال تستطيع أي دولة تحقيق االزدهار بشكل
 مستقل بمنأى عن الدول األخرى في ظل

العولمة التي يعيشها عالمنا اليوم
 y  المشاعر المناهضة للعولمة سوف

 تختفي بدون إحداث تأثير يذكر على
التجارة واألعمال

 y  هناك بعض المخاوف من أن يهجر العالم
نموذج التجارة الحرة

 y  الشراكات بين القطاعين الحكومي
  والخاص تؤدي دورًا مهمًا في

النمو والتنمية

12
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  :كلمة رئيسية
سلوفينيا الذكية والمستدامة  

معالي ميرو سيرار
رئيس مجلس الوزراء السلوفيني

 من أجل تحقيق مستقبل مشرق ينبغي علينا“
 دمج االستدامة في أسلوب حياتنا وسياسات

دولتنا ونماذج أعمالنا

”
 عر�س معايل مريو �شري�ر، رئي�س وزر�ء �شلوفينيا،
 ��شرت�تيجية بالده إلإن�شاء جمتمع قائم على �أ�ش�س

 �لت�شامن و�لت�شامح، بالتو�زي مع بناء �قت�شاد
.وبيئة م�شتد�مني

 و�شعت حكومة �شلوفينيا روؤية للدولة لت�شبح
 دولة ذكية وم�شتد�مة بحلول �لعام 2050. ويف

 �شبيلها لتحقيق هذ� �لهدف طويل �إلأجل، �أو�شح
 معايل �شري�ر �أن �حلكومة تعكف يف �لوقت �حلايل

 على �إعد�د خطة ��شرت�تيجية �شوف ي�شتمل
 تنفيذها على �أجندة �أ�شا�شية لتحقيق �لتنمية

.�مل�شتد�مة �ل�شاملة ل�شلوفينيا
 كما �أّكد معايل �شري�ر �أن �لتنفيذ هو �لعن�شر

 �إلأهم، و�أن �شياغة �خلطط و�إعد�د �لوثائق لن
 ي�شفر عنه �أي تقدم ما مل ت�شتمل على خطو�ت قابلة

.للتنفيذ على �أر�س �لو�قع

االستدامة سبيل الحياة
 �أ�شار معايل �شري�ر �إىل �أن �إل�شتد�مة متثل
 عن�شرً� �أ�شا�شيًا يف �لفكر �لعام و�حلياة يف

 �شلوفينيا، و�أن �لنظام �لتعليمي �لقوي ونو�حي
 �لتقدم �لتقني و�إلإبد�ع و�حرت�م �لعمل و�لطبيعة

 ما هي �إإل �أمثلة على �لعو�مل �لتي ت�شهم يف حتقيق
.�إل�شتد�مة يف �لبالد

 ونّوه معايل �شري�ر �إىل �أن منهجية �لتخطيط
 �إل�شرت�تيجي ل�شلوفينيا ت�شتمل على "�لف�شول،

 وحتدي �حلدود �لفنية �أو �لكمال �لفني،
 و�ل�شغف باإلبتكار، و�إلإبد�ع و�لذكاء"، مو�شحًا

 �أن هذه �ل�شمات تف�ّشر ملاذ� متثل �ملنتجات
 و�خلدمات �لتي ت�شدرها �لدولة نحو 75% من

.�لناجت �ملحلي �إلإجمايل

لالستدامة استراتيجية 
 �أ�شاف معايل �شري�ر، قائاًل: "إل ميكن قيا�س

 �لقيمة �حلقيقية للعلوم �أو �لتكنولوجيا �أو �لتقدم
 �إإل من خالل �لفائدة �لتي تعود بها على جمتمعنا
 وكوكبنا"، وهو ما يعد �أحد �لعنا�شر �إلأ�شا�شية يف

.خطة �شلوفينيا ل�شمان م�شتقبل م�شتد�م
 و�أ�شاف �أن حتقيق �ملزيد من �لتنمية �لتي

 ير�فقها �زدهار �ملجتمع يتوقف على �إيجاد
 حلول فاعلة تلتزم بثالثة معايري هي: �حلفاظ

 على �لقيم �إلأخالقية، و�لتعاون، و�لوعي �لكبري
.باأهمية �إل�شتد�مة

 و�أّكد معايل �شري�ر �أنه ميكن للدول �أن ت�شبح
 ذكية وم�شتد�مة من خالل �إل�شتناد �إىل هذه

.�ملبادئ، و�عرت�ف كّل فرد مب�شوؤوليته جتاه �لبيئة
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التقدم العلمي واالستدامة
 وتابع رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ل�شلوفيني لي�شري �إىل

 �أن تعزيز �ملعرفة �لعلمية و�حللول �ملتقدمة وت�شريع
 وتريتها هما �ملحّرك �لذي يدفع �لتقدم يف �ملجتمع،

 وي�شاهمان يف تغيري حياة �لب�شر وتاأكيد �حلقيقة
 �لقائلة باأن "�نتقال �إلأفكار و�ملعرفة و�ل�شلع و�إلأفر�د

 �أ�شبح ممكنًا ب�شكل �أ�شرع من �أي وقت م�شى".
 م�شيفًا �أن �إلأفق �لذي يقودنا �إليه هذ� �لتقدم

 �لتكنولوجي ما ز�ل غري و��شح، فلي�س من �ملعلوم
 ما �إذ� كان هذ� �لتقدم �لتكنولوجي �شيقود �لب�شرية

.�إىل قمة �زدهارها �حل�شاري �أم �إىل نهايتها
 يف �لوقت نف�شه، ذّكر معايل �شري�ر �حلا�شرين

 يف �لقمة بحقيقة تاريخية موؤكدة مفادها �أن �لتقدم
 �لب�شري عندما يحدث ب�شرعة بالغة غالبًا ما يو�كبه

 �رتفاع يف م�شتويات �لعد�ئية لدى �لب�شر، قائاًل:
 "�نعك�س ذلك يف �شورة توّجه متز�يد لدى �لب�شر

 �إىل جتاهل �لبيئة، وزيادة يف عدد حاإلت �إل�شتغالل
 و�لنز�عات �مل�شلحة و�لقتل"، وهو �أمر يجب على

.�حلكومات �لتفّكر فيه عندما ت�شعى ور�ء �إلبتكار

الرقمنة بصبغة بشرية
 �شدد معايل �شري�ر على �أن �ل�شعي �إىل حتقيق

 �لتقدم �لتكنولوجي و�إلندفاع نحو �لرقمنة إل بد
 �أإل يوؤثر� على �جلو�نب �إلأخرى للمجتمع، وقال �إن

 �مل�شتقبل �لرقمي يت�شم باإلأهمية، م�شريً� �إىل �أن
.بالده تدعم �لرقمنة ذ�ت �ل�شبغة �لب�شرية

 �أ�شاف معاليه قائاًل: "تتمثل روؤيتنا يف ��شتخد�م
 �لتكنولوجيا �لرقمية �حلديثة يف حت�شني جودة

 �حلياة و�ل�شعي نحو �لنمو �مل�شتد�م و�ل�شامل"، معلنًا
 �أن �شلوفينيا تعّد �أول حكومة يف �لعامل حت�شل على

.ترخي�س ر�شمي لنظام �شحابي للدولة باأكملها

الشباب عماد المستقبل
 �أ�شاد معايل �شري�ر بدولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة

 وروؤيتها �مل�شتنرية يف تبّني �شيا�شة تقدمية �إز�ء
 �ملو�شوعات �لتي تهّم �ل�شباب، م�شيفًا: "لطاملا كان

 لدولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أجندة إلإ�شر�ك
 �ل�شباب و�لنظر �إليهم كقوة د�فعة نحو م�شتقبل

 �إيجابي. إل �شك �أن �شبابنا هم م�شتقبلنا، وينبغي
 �أإل نغفل عن حقيقة �أننا نوؤثر يف م�شتقبلهم كذلك"،

 م�شريً� �إىل �أن توفري فر�س �لتعليم لل�شباب هو
 حجر ز�وية يف حتقيق �إل�شتد�مة، و�أن �إلأجيال

 �حلالية إلبد �أن تتذكر دومًا �أن �إلإجر�ء�ت
 و�ل�شيا�شات �لتي تعتمدها �إلآن �شوف حتدد معامل

.م�شتقبل �شباب �لغد

سلوفينيا الذكية المستدامة
 �أّكد معايل �شري�ر �أن �لر�شالة �لرئي�شية تكمن يف

 �أن �شلوفينيا تقول لباقي دول �لعامل �إن �إل�شتد�مة
 ينبغي �أن تكون جزءً� إل يتجز�أ من �حلياة �ليومية،

 قائاًل: "�أوؤمن �إميانًا عميقًا �أنه من �أجل �لو�شول
 �إىل حلول مبتكرة وم�شتد�مة للم�شتقبل، يجب

 علينا �إلعتماد ب�شكل كبري على قيمنا �إلأخالقية
."وجتاربنا �لتقدمية

 ويف �خلتام، �أو�شح معاليه �أن �إلأخالق و�إلهتمام
 بالبيئة تت�شاوى �أهميتها يف حتقيق �إل�شتد�مة مع

.�لتقدم �لعلمي و�إلبتكار �لتكنولوجي

  عوامل تسهم 5
في استدامة سلوفينيا

نظام تعليمي قوي .1
التقدم التكنولوجي .2

تبني الفكر اإلبداعي .3
احترام العمل .4

االهتمام الكبير بالبيئة .5

جوانب للحلول الفاعلة 3

 مبادئ وقواعد للقيم األخالقية .1
والقانونية وغيرها

أهمية التعاون .2
الوعي بأهمية االستدامة .3

نقاط رئيسية

 y  األخالق واالهتمام بالبيئة تتساوى
 أهميتها في تحقيق االستدامة مع

التقدم العلمي واالبتكار التكنولوجي
 y  التقدم التكنولوجي واالندفاع نحو
 الرقمنة يجب أال يؤثرا على النواحي

األخرى في المجتمع
 y  توفير فرص التعليم للشباب يعد حجر 

زاوية في تحقيق االستدامة
 y  ال يمكن اعتماد التقدم العلمي وحده

كمقياس للتقدم
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 دور الحكومات في تحقيق السعادة

توبجاي تشيرينج  معالي 
رئيس وزراء بوتان

 السعادة مهمة، لذا، لماذا ال تأخذها“
 الحكومات على محمل الجد؟ ينبغي أن تكون

السعادة سلعة عامة، ال مسعى فرديًا

”
 مت�شي مملكة بوتان وفق روؤية ر�ئدة حتدد مدى

 �زدهار �لدولة بناًء على �شعادة �شعبها فتويل
 �لرفاه �أعلى درجات �إلأهمية متفوقًا على �لنمو

 �ملادي. ويف حديث م�شتنري عن "�لناجت �إلإجمايل
 �لوطني لل�شعادة"، �شّلط رئي�س وزر�ء بوتان، معايل
 ت�شريينج توبجاي، �ل�شوء على بلده كنموذج للدول

.�لتي ت�شع �ل�شعادة يف �شميم �أجندتها

  ما هو مؤشر "الناتج اإلجمالي
الوطني للسعادة"؟

 موؤ�شر "�لناجت �إلإجمايل �لوطني لل�شعادة" فكرة
 كربى نبعت وترعرعت يف �أر�س دولة �شغرية، فهو

 كما �أو�شح رئي�س �لوزر�ء توبجاي مقيا�س للحوكمة
 �لر�شيدة و�لتقدم، ويحظى باأهمية �أكرب من �لناجت

.�ملحلي �إلإجمايل يف مملكة بوتان
 قال معايل رئي�س وزر�ء بوتان: "�لناجت �إلإجمايل
 �لوطني لل�شعادة نهج �شامل للتنمية، يهدف �إىل

 تعزيز رفاه �شعبنا، وهو نهج ياأخذ �حلكومة بعيدً�
 عن �ل�شعي ور�ء �لنمو �ملادي �ملطلق، ويوجهها نحو

 �لتنمية �إلقت�شادية �مل�شتد�مة �لتي تتو�زن مع

 �لتنمية �إلجتماعية، و�حلفاظ على �لثقافة وتنميتها،
."و�حلفاظ على �لبيئة، و�حلوكمة �لر�شيدة

 التطبيق العملي للناتج اإلجمالي
الوطني للسعادة

 �أو�شح معايل رئي�س �لوزر�ء توبجاي �أن جلنة
 �لناجت �إلإجمايل �لوطني لل�شعادة ت�شطلع مب�شوؤولية

 تطبيق هذ� �ملفهوم يف جميع عمليات �شنع
 �لقر�ر�ت �حلكومية، و�أ�شار �إىل �أن �للجنة تعتمد

 على �أد�ة فح�س تقّيم مدى مالءمة �ل�شيا�شات
 �حلكومية �جلديدة كافًة با�شتخد�م 22 عاماًل من

 �لعو�مل �لتي توّثر يف �ل�شعادة. ت�شم قائمة هذه
 �لعو�مل �لرفاه �ملادي، و�إلإن�شاف، و�ل�شفافية،

 ومكافحة �لف�شاد، ونوع �جلن�س، و�لتلوث، و�ل�شحة
.�لعامة و�لقلق

 و�أ�شاف معايل رئي�س �لوزر�ء، قائاًل: "يف بع�س
 �حلاإلت، ُرف�شت �لعديد من �ل�شيا�شات و�أُعيدت

 للمر�جعة و�لتح�شني حتى مّت �لتاأّكد من مطابقتها
."ملعايري �لناجت �إلإجمايل �لوطني لل�شعادة

  ما هي مؤشرات السعادة
في مملكة بوتان؟

 حتّدث معايل رئي�س �لوزر�ء توبجاي عن �آلية
 قيا�س �لناجت �إلإجمايل �لوطني لل�شعادة يف مملكة

 بوتان، �لتي تعّد و�حدة من �لدول �إلأ�شغر من حيث
 �إلقت�شاد وعدد �ل�شكان. �أُجري حتى وقتنا هذ�

 م�شحان - يف عامي 2010 و2015 - لقيا�س �ل�شعادة
 بناًء على عدة عو�مل هي �لدخل، و�ل�شكن، و�لتعليم

 �ملدر�شي، و�ل�شحة �لنف�شية، و�لعاطفة، و�إلأ�شرة،
 و�ل�شالمة، و�لبيئة، وكفاية �لنوم، و�إلأد�ء �حلكومي،

.وغريها من �لعو�مل
 و�أقّر معايل رئي�س �لوزر�ء، قبل عر�س جمموعة
 من نتائج �مل�شح �لذي �أجري يف عام 2015، باأن

 "قيا�س �لناجت �إلإجمايل �لوطني لل�شعادة لي�س �شهل
:"�ملنال ولكنه مهم، و�لنتائج تتحدث عن نف�شها

 y  ارتفع معدل سعادة شعب مملكة بوتان
من عام 2010 إلى 2015 بنسبة %1.7

 y  بشكل عام، يشعر 91.2% من الشعب
 في مملكة بوتان بالسعادة، فيما يشعر

43% من الشعب بسعادة بالغة

 y  ارتفع معدل السعادة بين النساء بنسبة
 أكبر من الرجال، مما يشير إلى تحسن

في المساواة بين الجنسين
 y  ارتفع معدل السعادة في المجتمعات
 الريفية، فيما يظل معدل السعادة في

المناطق الحضرية أعلى بنسبة كبيرة
 y  يشعر الُعزاب )غير المتزوجين( والعزباوات
 والمتزوجون بمعدل أعلى من السعادة

من المطلقين والمطلقات
 y  يزيد معدل السعادة عند األفراد ذوي

 المستوى األعلى من التعليم عن نظرائهم
من األفراد األقل مستوى من التعليم

 y  ينعم المواطنون في مملكة بوتان
 بمقدار 14 دقيقة إضافية من النوم كل

ليلة مقارنة بغيرهم
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 ما مدى فاعلية الناتج اإلجمالي
الوطني للسعادة؟

 �شرب معايل رئي�س �لوزر�ء توبجاي �أمثلة على تاأثري
 نتائج م�شح �لناجت �إلإجمايل �لوطني لل�شعادة يف

 �ل�شيا�شات �حلكومية، قائاًل: "مينحنا موؤ�شر �لناجت
 �إلإجمايل �لوطني لل�شعادة نظرة عامة على رفاه

 �شعبنا، وملحة عن جودة �حلياة �لتي يعي�شها �ل�شعب
 وكيف يتغري م�شتوى هذه �جلودة نحو �إلأف�شل �أم
 �إلأ�شو�أ. هذ� �ملوؤ�شر يزّودنا بوفرة من �ملعلومات

 �لتي ميكن �إل�شتفادة منها يف مر�جعة �ل�شيا�شات
 �حلكومية بهدف تعزيز م�شتويات �ل�شعادة".

 و�أو�شح معاليه �أن �حلكومة ��شتحدثت �لعديد
 من �إلإجر�ء�ت بهدف حت�شني �شبل �لعي�س وزيادة
 مدة �إجاز�ت �إلأمومة من �شهرين �إىل �شتة �أ�شهر.

 وجعلت من نتائج �لدر��شة �مل�شحية لعام 2015
.معيارً� لدورتها �لتخطيطية �خلم�شية

  دروس مستفادة من الناتج
اإلجمالي الوطني للسعادة

 عر�س معايل رئي�س �لوزر�ء توبجاي، يف �أثناء
 كلمته، جمموعة من �ل�شور �لتي �لتقطها جاللة

 ملك مملكة بوتان جيغمه خي�شار منجيل و�نغ�شاك
 يف جوإلته �مللكية يف مملكة بوتان ل�شوؤ�ل �لنا�س عن
 مدى �شعادتهم. و�أو�شح معاليه �أن �ل�شعادة حتظى

."باأولوية يف �ململكة ب�شفتها "�شلعة عامة
 و�أ�شاف معاليه، قائاًل: "ذّكرنا ملكنا باأن

 �لناجت �إلإجمايل �لوطني لل�شعادة هو ج�شر بني
 قيم �لتعاطف، و�مل�شاو�ة، و�إلإن�شانية، و�ل�شعي

 �ل�شروري نحو �لنمو �إلقت�شادي، وهو مبثابة
."�شمرينا �لوطني

 كما �أ�شاد باجلهود �إل�شتثنائية �لتي تبذلها
 دولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف م�شعاها لت�شبح

 و�حدة من �لدول �لتي تنعم باأعلى معدإلت
.�ل�شعادة يف �لعامل

 و�ختتم معاليه حديثه قائاًل: "�أنتم يف طليعة
 �لركب، �إذ تعملون على حتديد هدفكم �إلأ�شمى يف

."حتقيق �ل�شعادة و�لرفاه لل�شعب �إلإمار�تي

  ركائز للناتج اإلجمالي 4
الوطني للسعادة

 �أعطى معايل رئي�س �لوزر�ء توبجاي ملحة �شريعة
 عن مفهوم �لناجت �إلإجمايل �لوطني لل�شعادة من
:خالل تعريف جمهور �حلا�شرين بركائزه �إلأربع

االجتماعية .1   التنمية 
المستدامة االقتصادية 

 مُينح �شعب مملكة بوتان رعاية �شحية وتعليمًا
.جمانيني لتح�شني معدإلت �ملعي�شة و�لرفاه

الحفاظ على الثقافة .2
 تعتمد �ل�شعادة يف مملكة بوتان على �حلفاظ
 على ثقافة �ململكة وتقاليدها يف ع�شر �لعوملة

 �لذي نعي�شه. تتمتع مملكة بوتان، وهي �آخر بلد
 إل يز�ل يعتنق ديانة ماهايانا �لبوذية، باإرث

.روحي وثقايف فريد

الحفاظ على البيئة .3
 تغطي �لغابات �أكرث من 72% من م�شاحة

 مملكة بوتان، و�أكرث من ن�شف هذه �مل�شاحة
 حمفوظة كمحمّيات طبيعية، وحممّيات

 لالأحياء �لربية، وحد�ئق عامة، ومملكة بوتان
 هي و�حدة من �لدول �لقالئل يف �لعامل �خلالية

.من �لكربون

الحوكمة الرشيدة .4
 مّت تعزيز �حلوكمة �لر�شيدة موؤخرً� من خالل

 تغيري �لنظام �ل�شيا�شي من نظام ملكي �إىل
 نظام دميقر�طي برملاين، ويلتزم �لنظام

 �لدميقر�طي برت�شيخ مبادئ �لناجت �إلإجمايل
.�لوطني لل�شعادة

  نطاقات للسعادة 9
الشاملة الوطنية 

 ��شتطرد معايل رئي�س �لوزر�ء توبجاي يف
 تو�شيح �لناجت �إلإجمايل �لوطني لل�شعادة من

 خالل ت�شليط �ل�شوء على �لنطاقات �لت�شعة �لتي
 ت�شكل �إلأ�شا�س إلأدو�ت �لقيا�س و�لفح�س يف

:�لناجت �إلإجمايل �لوطني لل�شعادة
مستويات المعيشة .1

الصحة .2
التعليم .3

البيئة .4
الحوكمة .5

الرفاه النفسي .6
المناعة الثقافية .7

حيوية المجتمع .8
استثمار الوقت .9
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  ما هو تأثير التغّير المناخي على
مستقبل األمن الغذائي في العالم؟  

1(  )معالي تشيرينج توبجاي 

رئيس وزراء بوتان

2( )سعادة خوسيه غرازيانو داسيلفا 

مدير عام منظمة األغذية والزراعة )الفاو( التابعة لألمم المتحدة

3( باتريشا إسبينوزا  )سعادة 

األمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

4( )معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي 

وزير التغير المناخي والبيئة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، مدير الحوار

 يف هذه �جلل�شة �لنقا�شية �لتي �أد�رها معايل �لدكتور
 ثاين �أحمد �لزيودي، حّذر معايل ت�شريينج توبجاي،

 رئي�س وزر�ء بوتان، من تفاقم �لفقر يف �لعامل �إن
 مل ت�شافر �حلكومات و�ملنظمات �لدولية جهودها
 �إىل جانب قطاع �ل�شناعة للحد من هدر �لطعام

.و�لت�شدي لظاهرة �إلحتبا�س �حلر�ري �لعاملي
 وقال رئي�س �لوزر�ء ت�شريينج توبجاي �إن �لعامل

 مل ي�شل من قبل لهذ� �لو�شع �لذي نعي�شه يف �لوقت
 �حلايل، غري �أنه �أو�شح �أن �لق�شاء على �لفقر

 ممكن �إذ� ت�شافرت �جلهود، �أما �إذ� غابت رغبة
 �إلأفر�د يف تغيري منطهم �إل�شتهالكي، فيتع�ّشر علينا

 حتقيق �إلأمن �لغذ�ئي �لذي ن�شبو �إليه، و�شيوؤثر
 ذلك ب�شدة على �ملجتمعات �لفقرية �لتي تعتمد يف

.معي�شتها على �لزر�عة
 من جانبهما، �تفق �شعادة خو�شيه غر�زيانو

 د��شيلفا، مدير عام منظمة �إلأغذية و�لزر�عة
 "�لفاو" �لتابعة لالأمم �ملتحدة، و�شعادة باتري�شا

 �إ�شبينوز�، �إلأمينة �لتنفيذية إلتفاقية �إلأمم �ملتحدة
 �إلإطارية ب�شاأن تغري �ملناخ، مع طرح رئي�س �لوزر�ء

 توبجاي، موؤكدين �أن �لتعامل مع حتديات تغري �ملناخ
.�شيتطلب ت�شافر �جلهود على �مل�شتوى �لعاملي

نموذج بوتان
 وخالل كلمته يف �لقمة، �أو�شح رئي�س �لوزر�ء
 توبجاي �أن بالده لي�شت متو�فقة مع معّدإلت

 �لكربون �لتي تعترب �شاملة فح�شب، بل ت�شهم يف
 خف�س ن�شبة �لكربون من �لغالف �جلوي، و�أ�شار

 �إىل �أن ذلك يرجع باإلأ�شا�س �إىل �شلوكيات �إلأجيال
 �ل�شابقة يف بوتان �لتي حر�شت على �حلفاظ على
 �لبيئة يف �شورتها �إلأوىل بدون تغيري، وهو ما �أدى

 �إىل وجود كبري للحياة �لربية يف بوتان، حيث
 �لوديان و�جلبال و�إلأنهار و�لغابات �لتي ت�شكل نحو

.72% من م�شاحة بوتان
 ومن �أجل �مل�شي قدمًا على �مل�شار �لذي ر�شمه

 �أ�شالفهم يف �حلفاظ على �لبيئة، مّت تاأ�شي�س
 م�شروع "بوتان من �أجل �حلياة"، وهو م�شروع متّوله

 منحة من �حلكومة �مللكية بالتعاون مع �شركاء
 خارجيني. ويهدف �مل�شروع �إىل حماية �لتنوع

 �لبيولوجي يف بوتان، و�حلفاظ على بيئتها وتقدمي
 منوذج حتتذي به �لدول �إلأخرى يف �شتى �أنحاء

 �لعامل. وقد �أّكد رئي�س �لوزر�ء توبجاي �أن م�شاعي
 �حلفاظ على بيئة بوتان يف �شورتها �إلأوىل تت�شمن

 �لعديد من ��شرت�تيجيات �ملو�ءمة وتخفيف �آثار
 �لتغري �ملناخي، باإلإ�شافة �إىل م�شاعدة قاطني
 �لغابات على تبني �أمناط حياة �أكرث ��شتد�مة،

 و�أهم من ذلك تعزيز �ُشبل �لتعاون مع �شتى
.�جلهات �لعاملية

 قال رئي�س �لوزر�ء توبجاي: "�لفكرة هنا هي
 �أننا �إذ� جنحنا، وحتمًا �شننجح، فعلى �إلأقل

 �شنقدم منوذجًا وجتربة تقتدي بها �لدول �إلأخرى،
 و�شنحر�س على م�شاركة �أُ�ش�س جتربتنا مع خمتلف

 �لدول و�ملوؤ�ش�شات �لعاملية مل�شاعدتها يف �حلفاظ
."على �لغابات يف بلد�نها

التعامل مع المشكالت
 و�أ�شار �شعادة خو�شيه غر�زيانو د��شيلفا �إىل �أن

 طريقة �إنتاج �لغذ�ء و�إلأمناط �إل�شتهالكية �ل�شائدة
 ينبغي �أخذها بعني �إلعتبار. ومن �ملهم �أي�شًا تطوير

 طرق �إنتاج جديدة ت�شتفيد من �ملو�رد �لطبيعية
 ب�شورة �أكرث فاعلية، فالزر�عة على �شبيل �ملثال

 ت�شتهلك نحو 70% من �إجمايل �ملياه �لعذبة �ملتوفرة
 على �إلأر�س. �أما على �جلانب �إل�شتهالكي، فال بد
 من �حلد من هدر �لطعام، و�قرتح د��شيلفا طريقة

 ت�شاعد �إلأفر�د يف تقلي�س كميات �لطعام �لتي
 يهدرونها يف منازلهم وذلك من خالل تقدير �لقدرة

.�إل�شتيعابية ملخازن �لطعام �ملتوفرة لديهم بدقة
 ويف هذ� �ل�شياق، يتعني على �حلكومات �أن تتعاون

 وتتكاتف وتلتزم بنقل �ملعرفة و�لو�شائل �لتقنية
 ملز�رعي �ملناطق �لفقرية حول �لعامل، مبا يعينهم

 على �خلروج من د�ئرة �لفقر. وطالب د��شيلفا
 �أي�شًا بزيادة �لدعم �ملايل، إل �شّيما للمز�رع

 �ل�شغرية، و�إجر�ء بحوث جديدة ملو�جهة �إلآثار
 �ملرتتبة على تغري �ملناخ، مثل زيادة تركيز �إلأمالح
.يف دلتا �إلأنهار ب�شبب �رتفاع م�شتوى �شطح �لبحر
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اتفاقية باريس
 تطرقت �شعادة باتري�شا �إ�شبينوز� يف كلمتها
 �إىل �تفاقية باري�س ب�شاأن �ملناخ و�أ�شادت بها

 باعتبارها مبادرة نالت ��شتح�شانًا عامليًا من �أجل
 جمابهة �لتغري�ت �ملناخية. ومنذ �إلإعالن عنها يف

 دي�شمرب 2015، �شدقت 195 دولة على �إلتفاقية،
 وتعهدت بخف�س درجة �حلر�رة �لعاملية بحيث

 إل تتجاوز درجتني مئويتني فوق م�شتويات ما قبل
.�حلقبة �ل�شناعية

 و�أ�شار رئي�س �لوزر�ء توبجاي �إىل �أن هذه
 �إلتفاقية كانت خطوة م�شجعة للغاية، �إذ �إن

 �إلرتفاع �لعاملي يف درجات �حلر�رة قد �نعك�شت
 �آثاره �ل�شلبية بالفعل على بالده، حيث ت�شبب

 ذوبان �جلليد يف زيادة م�شتوى �ملياه يف �لبحري�ت
 �جلليدية ما ترتب عليه حدوث في�شانات. و�أعرب
 عن �شعوره باإلرتياح جتاه �لرغبة �لتي �أبدتها 195

 دولة حول �لعامل للتعاون من �أجل حتقيق هدف
 موّحد وهو �إللتز�م مبحاربة �لتغري �ملناخي وخف�س

.درجة �حلر�رة عامليًا
 فيما �أ�شافت �إ�شبينوز� �أن �لتغري �ملناخي يوؤثر
 ب�شدة على �إلأمن �لغذ�ئي، بيد �أن �إهد�ر �ملو�د

 �لغذ�ئية عامل إل ميكن جتاهله يف هذ� �ل�شياق.
 و�تفقت مع د��شيلفا قائلًة: "لو �عتربنا نفايات

 �إلأغذية بلدً�، فاإن هذ� �لبلد �شيكون ثالث �أكرب
."م�شدر إلنبعاثات ثاين �أك�شيد �لكربون

هل نبذل جهودًا كافية؟
 وب�شوؤ�له عن �لتو�شيات �لثالث �لتي قد يقدمها

 ب�شاأن �إلأمن �لغذ�ئي، وّجه رئي�س �لوزر�ء توبجاي
 ند�ًء �إىل �لعامل �أجمع، حّث فيه �لقادة و�شّناع

 �ل�شيا�شات و�لوفود �مل�شاركة يف �لقمة على تكري�س
 جهودهم ملنع تدهور �أو�شاع �لطبقة �إلأكرث فقرً�،
 و�لعمل يف �لوقت نف�شه على تر�شيد �إلإنفاق على
 �ملاأكوإلت �ملهدورة، م�شريً� �إىل وجود 767 مليون

 �إن�شان حول �لعامل يعي�شون حتت خط �لفقر، ومن
 �ملهم للغاية �أن نو��شل دعمهم كي يتمكنو� من �إعالة

.�أنف�شهم من خالل �لزر�عة
 و�ختتم رئي�س �لوزر�ء توبجاي قائاًل: "يف �لعموم،

 مل يكن �لعامل يومًا �أكرث ثر�ًء مما هو عليه �إلآن، ومل
 تتوفر له تقنيات على هذه �لدرجة من �لتطور، �أو

 مو�رد على هذه �لدرجة من �لوفرة، كما �أن قدرتنا
 �حلالية على �لتو��شل �أف�شل من �أي وقت م�شى.

 ومع كل هذه �إلإمكانيات ميكننا �أن نخل�س �لعامل من
 �لفقر �إن �أردنا. دعونا نعرتف باأننا إل نبذل جهودً�
 كافية يف هذ� �ل�شدد، وإل نفعل ما ينبغي لنا فعله
 مل�شاعدة �لفقر�ء. �إذ� كنت إل ترغب يف م�شاعدة
."�لفقر�ء، فعلى �إلأقّل إل ت�شهم يف زيادة فقرهم

 �أّيد د��شيلفا و�إ�شبينوز� هذ� �لند�ء، وطالبا
 بتن�شيق �جلهود للتعامل مع �لتغري �ملناخي ب�شورة

 �أكرث جدية وتعاونًا، موؤكدين �أن هذ� �لتحدي إل
 ميكن إلأي �أحد �لتعامل معه ب�شورة فردية، لكن

 �لعمل �جلماعي و�أد�ء كل منا دوره �شيجعل �لتغيري
.�أمرً� ممكنًا

توصيات الخبراء

 y  البد من تعاون الحكومات والمنظمات
  الدولية واألفراد من أجل الحد من
 هدر الطعام ومواجهة االحتباس

الحراري العالمي
 y  ينبغي زيادة الدعم المالي وإجراء

 مشروعات بحثية جديدة لمواجهة
التحديات الناجمة عن تغّير المناخ

 y  على المستهلكين تقدير السعة
 االستيعابية لمخازن الطعام لديهم بدقة

للحد من هدر األطعمة في منازلهم
 y  يتعين على الحكومات مشاركة المعرفة

 والوسائل التكنولوجية مع المزارعين
 الفقراء حول العالم لمساعدتهم في

الخروج من دائرة الفقر
 y  ال بد من تطوير طرق إنتاج جديدة تستفيد
من الموارد الطبيعية بشكل أكثر فاعلية

حقائق وأرقام

 y  شهد عام 2016 أعلى درجة حرارة
 مسجلة في التاريخ، لتتجاوز األرقام
 التاريخية القياسية السابقة والتي

ُسجلت في عامي 2014 و2015
 y  قرابة ثلث الغذاء الذي يتّم إنتاجه

 عالميًا يتعرض للهدر، بتكلفة تصل
إلى 2.6 تريليون دوالر

 y  مليون إنسان حول العالم 767
يعيشون تحت خط الفقر

 y  % من إجمالي المياه العذبة في70
العالم تستخدم في الزراعة

 y  لو شكلت نفايات األغذية بلداً، فإن
 هذا البلد سيكون ثالث أكبر مصدر

النبعاثات ثاني أكسيد الكربون

3
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  ما هو مستقبل
الطاقة النووية؟  

)وسط   )سعادة يوكيا أمانو 

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

)يمين جاميت  )فيليب 

المفوض السابق لهيئة السالمة النووية الفرنسية

)يسار )سعادة السفير حمد الكعبي 

الممثل الدائم لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدير الحوار

 يف جل�شة نقا�شية �أد�رها �شعادة �ل�شفري حمد
 �لكعبي، �تفق �شعادة يوكيا �أمانو، مدير عام �لوكالة

 �لدولية للطاقة �لذرية، وفيليب جاميت، �ملفو�س
 �ل�شابق لهيئة �ل�شالمة �لنووية �لفرن�شية، على �أن

 �لطاقة �لنووية جمال ذو �إمكانيات هائلة، لكن
 يجب يف �لوقت نف�شه توخي �حلذر ب�شاأن كيفية

 ن�شرها باأمان و�لعمل على تقّبلها جمتمعيًا يف
  .خمتلف �أنحاء �لعامل

  مفاعاًل نوويًا 440
يعمل حول العالم

  دولة 31
تستخدم الطاقة النووية حاليًا

 % من حجم الكهرباء في العالم11
مصدره الطاقة النووية

مفاعاًل جديدًا قيد اإلنشاء 60

  الطلب المتنامي على
الطاقة النووية

 وفقًا إلأمانو، إل يقت�شر �لطلب �ملتز�يد على �لطاقة
 �لنووية على �لدول �ملتطورة فقط، بل ي�شمل دوإًل
 خمتلفة يف �شتى �أنحاء �لعامل؛ �إذ ُتخّطط قر�بة

 30 دولة يف �لوقت �لر�هن لبناء مفاعالت نووية،
 وتتوقع �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية منوً� عامليًا

 يف قطاع �لطاقة �لنووية بحد �أدنى يبلغ 2% وبحد
 �أق�شى يبلغ 56% بحلول عام 2030. و�أو�شح �أمانو
 ملدير �جلل�شة �شعادة �ل�شفري حمد �لكعبي، �ملمثل

 �لد�ئم لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لوكالة �لدولية
 للطاقة �لذرية، �أن �شبب �رتفاع �لطلب هو �لتاأثري

 �ملنخف�س جدً� للطاقة �لنووية على تغرّي �ملناخ
 مقارنة بغريها من طرق توليد �لطاقة، م�شريً� �إىل

 �أن �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة وحدها تعمل على
   .�إن�شاء 4 مفاعالت نووية

أهمية توفير األمان
 من جهته، ذّكر جاميت �حل�شور باأن قطاع �لطاقة

 �لنووية �شهد 3 حو�دث ُكربى يف �إلأربعني عامًا
.�إلأخرية، وهي �شو�هد تدفعنا نحو �إلعتد�ل و�حلذر

 و�أو�شح �أن مفهوم �إلأمان إل ميكن �ختز�له يف
 �لوقاية، متامًا كمفهوم �لطاقة �لنووية �لذي إل

 يعني بناء �ملن�شاآت �لنووية وت�شغيلها فقط، د�عيًا
 �إىل �إل�شتثمار بكثافة يف جمال �ل�شالمة باإطارها

 �ل�شامل، مبا يف ذلك �لنو�حي �لتنظيمية و�لقانونية
 و�لفنية ولي�س �لت�شغيلية فقط، إلفتًا �إىل �شرورة

 ��شتعد�د �لدول �لر�غبة يف �حل�شول على �لطاقة
 �لنووية للتعامل مع حاإلت �لطو�رئ، وي�شمل ذلك

 �لدفاع �ملدين وخدمات �لطو�رئ و�مل�شت�شفيات
.و�أي�شًا �لزر�عة و�إنتاج �لغذ�ء

 و�تفق �أمانو مع جاميت يف �أن �إلأمن ميثل ق�شية
 مهّمة �أي�شًا. بعبارة �أخرى، يجب منع و�شول �أي
 مو�د نووية �إىل �أيدي �إلإرهابيني. وتاأخذ �لوكالة

 �لدولية للطاقة �لنووية �لعديد من �خلطو�ت
 �جلادة يف هذ� �ملو�شوع، ومنها و�شع معايري

 وتقدمي تدريبات وتزويد قو�ت �جلمارك يف خمتلف
.�أنحاء �لعامل باأجهزة �لك�شف �لالزمة
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التعامل مع النفايات النووية
 و�خُتتمت �جلل�شة باحلديث عن �حلاجة للتخّل�س

.من �لنفايات �لنووية على نحو �آمن ونظيف
 فمن جانبه، بنّي �أمانو �أن �لتخّل�س �لنظيف

 و�إلآمن من �لنفايات �لنووية هو �أمر ميكن حتقيقه،
 مو�شحًا �أن هناك ثالثة �أنو�ع من �لنفايات:

 منخف�شة �إلإ�شعاع، ومتو�شطة �إلإ�شعاع، ومرتفعة
 �إلإ�شعاع. و�ل�شعوبة �حلقيقية تكمن فقط يف

 �لتخّل�س من �لنوع �لثالث ومن �لوقود �مل�شتهَلك.
 وبنّي �أمانو �أن طريقة �لتخّل�س �جليولوجي �لعميق

 من �لنفايات �لنووية قد �أثبتت جناحها، م�شريً� �إىل
 �أنه من �ملقرر �فتتاح من�شاأة لهذ� �لغر�س يف فنلند�

.وت�شغيلها ب�شكل كامل يف عام 2022
 و�تفق جاميت مع �أمانو، م�شريً� �إىل �أن طريقة

 �لتخل�س �جليولوجي �لعميق من �لنفايات �لنووية
 ت�شمن دفن �لنفايات ملدة "مليون عام" وهو ما

 ي�شعب حتقيقه باأي طريقة �أخرى. كما ربط بني
 ق�شية �لتخّل�س من �لنفايات و�لقبول �ملجتمعي �لتي

 تطرق لها �ملتحدثان �شابقًا. و�أملح جاميت إلأهمية
 �إللتفات �إىل ق�شية �لقبول �ملجتمعي وو�شعها يف
 �إلعتبار عند �إلإقد�م على �لتخل�س من �لنفايات

 باأي طريقة ويكون ذلك على �ملدى �لطويل، مو�شحًا
 �أن 100 عام فرتة مثالية؛ إلأن ما يقبله جيل قد

  .يرف�شه �جليل �لذي يليه

  تحديات تواجه مجال 4
الطاقة النووية

القبول المجتمعي .1
 هناك م�شروعات تاأّجلت - بل و�أُلغيت - ب�شبب

 رف�شها جمتمعيًا. فما زلنا يف حاجة �إىل بذل
 �ملزيد من �جلهد لننقل �حلقائق �ملتعّلقة

 بالطاقة �لنووية للنا�س بكل �شفافية. و�تفق
 جاميت، �لذي عمل مديرً� لق�شم �شالمة

 �ملن�شاآت �لنووية يف �لوكالة �لدولية للطاقة
 �لذرية لثالثة �أعو�م، �أن هذه �لق�شية إل تز�ل

 متّثل ق�شية حمورية وتكت�شب �أهمية �شديدة يف
.بع�س �لبلد�ن كفرن�شا

التمويل .2
 يجري حاليًا تطوير و�شائل جديدة لتمويل

 �مل�شروعات �لنووية، وذلك عن�شر حيوي لنجاح
.�لقطاع يف �مل�شتقبل

بناء القدرات .3
 ت�شتثمر بع�س �لدول ��شتثمارً� جيدً� يف

 �لتدريب، ولكن على �مل�شتوى �لعاملي إل يز�ل
 يف �إلإمكان بذل �ملزيد من �جلهود. و��شت�شهد

 �أمانو بال�شر�كة بني �لوكالة �لدولية للطاقة
 �لذرية و�إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة لتدريب

 �ملهنيني؛ باعتبارها منوذجًا للدول �إلأخرى
.لتتعلم منه وتعتمده

األمان .4
  �تفق �ملتحدثان على �أن �إلأمان ميثل

.�أبرز �لتحديات
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  حوار مع إيلون مسك
مؤسس شركة تيسال  

)يمين  )إيلون مسك 

  ،"الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ومهندس المنتجات في شركة "تيسال إنك
 الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "سبيس إكس"، الشريك المؤسس

"ورئيس مجلس "سوالر سيتي

)يسار )معالي محمد عبد الله القرقاوي 

 وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في اإلمارات العربية المتحدة، رئيس القمة العالمية
للحكومات، مدير الحوار

 استكشاف النجوم مهم لبقاء اإلنسانية على“
المدى البعيد

”
 يف جل�شة حو�رية جمعت بني �إيلون م�شك �لذي يقدم

 تعريفًا جديدً� مل�شتقبل �لب�شرية، ومعايل حممد
 عبد �هلل �لقرقاوي، وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء

  و�مل�شتقبل يف �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ��شتعر�س
 م�شك روؤيته للذكاء �إل�شطناعي �لذي يعترب باأنه

.�شيتفوق يومًا ما على �لذكاء �لب�شري
 و�شّدد �ل�شيد م�شك على �شعوبة �لتنبوؤ بامل�شتقبل،

 م�شريً� �إىل بع�س خماوفه وتطلعاته، و�نطالقًا
 من �أحالمه �لكبرية، �أعرب عن �أمله باأن ي�شبح

 �إلإن�شان قادرً� على �لعي�س على كو�كب �أخرى
.و�ل�شفر �إىل �ملجر�ت �ملجاورة

مركبات ذاتية القيادة
 بو�شفه �ملوؤ�ش�س �ل�شريك و�لرئي�س �لتنفيذي
 وم�شّمم منتجات "تي�شال"، �ل�شركة �لر�ئدة

 يف جمال �ل�شيار�ت �لكهربائية ذ�تية �لقيادة،
 �عترب م�شك �أنه يف غ�شون 10 �شنو�ت، �شيكون
 من �مل�شتغرب جدً� �شناعة �شيار�ت غري ذ�تية

 �لقيادة بالكامل، فهذه �لتكنولوجيا باتت قائمة
 حاليًا ويجري تطويرها نحو �إلأف�شل. و�شي�شتغرق

 �إلأمر ما بني 20 �إىل 25 عامًا ل�شناعة ما يكفي من
 �ل�شيار�ت ذ�تية �لقيادة كي ت�شبح بدياًل جلميع

 �ل�شيار�ت �ملوجودة حاليًا، وخالل هذه �لفرتة
 % من �لقوى �لعاملة يف15 إىل 12 ميكن حلو�يل

.�لعامل �أن تخ�شر وظائفها

السفر إلى الفضاء
 �أو�شح م�شك �أن �ل�شفر �إىل �لف�شاء يتطلب �شنع

 �شو�ريخ قابلة إلإعادة �إل�شتخد�م، وهي م�شاألة
 تعمل عليها �شركته “�شبي�س �إك�س”. وقال �إن من

 �شاأن هذ� �أن يخّف�س تكلفة ��شتك�شاف �لكو�كب �إىل
 معدإلت �شبيهة بتكلفة �لرحالت �جلوية، وهو �أمر
 ممكن �حلدوث خالل �إلأعو�م �خلم�شني �لقادمة.
 و�أ�شاف: "��شتك�شاف �لنجوم يكت�شب �أهمية بالغة

."بالن�شبة مل�شتقبل �لب�شرية على �إلأمد �لبعيد
 و�إىل جانب �ل�شعي إلإيجاد مكان بديل يحفظ

 �جلن�س �لب�شري، �عرتف م�شك باأن هذ� هو �لهدف
.�إلأكرب �لذي ي�شعه ن�شب عينيه

 وقال: "�إذ� نظرنا �إىل �مل�شتقبل من ناحيتني،
 يف �إلأوىل نكتفي بالعي�س على كوكب �إلأر�س �إىل

 ما إل نهاية بانتظار وقوع حدث مرّوع، ويف �لثانية
 ن�شتوطن كو�كب متعددة وقد ن�شل حتى �إىل جتاوز

 حدود نظامنا �ل�شم�شي، فاأنا �شخ�شيًا �أعتقد باأن
."�خليار �لثاين مثري وملِهم �إىل �أبعد �حلدود

وماذا بعد؟
 قدم م�شك ملحة عن م�شاريعه �لتكنولوجية �لقادمة،

 ومنها حفر �أنفاق حتت �لعا�شمة �إلأمريكية
 و��شنطن، فهذ� بر�أيه هو �حلل �إلأمثل مل�شاكل
 �إلزدحام يف �أي مدينة يف �لعامل: �شبكة �أنفاق

 حتت �إلأر�س ي�شل عمقها �إىل 50 م�شتوى. وقال:
 "�حلفر عميقًا يف جوف �إلأر�س �أ�شهل من �لبناء

 فوقها، فاأعمق �ملناجم يتجاوز طوله �أعلى ناطحات
 �ل�شحاب. ويف حال جنحنا يف تطوير تقنية �إلأنفاق

 بحيث نتمكن من بنائها ب�شكل �شريع و�آمن وقليل
 �لتكلفة، ف�شوف نتخل�س من �إلختناقات �ملرورية

 يف �ملدن ب�شورة كاملة. لهذ� �أعتقد باأنها تكنولوجيا
."بالغة �إلأهمية
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  تحديات تواجه 3
حكومات اليوم

  فهم كيفية تطوير العلماء .1
للذكاء االصطناعي

 ي�شع م�شك �ل�شيار�ت ذ�تية �لقيادة يف خانة
 "�لذكاء �إل�شطناعي �ملحدود"، حيث نّبه

 �حلكومات �إىل �شرورة فهم �إلحتماإلت �لتي
 حتيط على وجه �لتحديد مبا �أ�شماه "�لذكاء
 �إل�شطناعي �لعميق"، و�لذي يت�شمن تطوير

 تقنيات �شت�شبح "�أ�شّد ذكاًء من �أذكى خملوق
 ب�شري على وجه �إلأر�س". و�أ�شاف: "ميكن

 للعلماء �أن يذهبو� بعيدً� يف عملهم �إىل درجة
 إل يدركون معها عو�قب ما يفعلون. ويتعنّي على
 �حلكومات �لتاأّكد من �أن ذلك لن ي�شكل خطرً�

."على مو�طنيها

إيجاد طرق جديدة لتوليد الكهرباء .2
 �لتوجه نحو �لنقل �مل�شتد�م �شوف يتو��شل،

 ويف حني تنق�شم �حتياجات �لطاقة حاليًا �إىل
 ثالثة �أق�شام مت�شاوية ت�شمل �لنقل و�لكهرباء

 و�لتدفئة، حّذر م�شك من �أن �لطلب على
.�لكهرباء من �ملرجح �أن يت�شاعف ثالث مر�ت

  التخطيط لمواجهة حاالت .3
الجماعية البطالة 

 قال م�شك �إن عدد �لوظائف �لتي إل ميكن
 للروبوت �أن يقوم بها ب�شكل �أف�شل من �إلإن�شان
 �شت�شتمر يف �لتناق�س، وينبغي على �حلكومات

 �أن تكون م�شتعدة لتوفري دخل �أ�شا�شي عام
 ملو�طنيها، بدإًل من �أن تتوقع منهم �أن يتناف�شو�

 للح�شول على عمل، مو�شحًا �أن كمية �ل�شلع
 و�خلدمات �شتكون كبرية للغاية. وبف�شل

 �إلأمتتة، �شي�شبح كل �شيء متو�فرً� بكرثة
."وب�شعر زهيد جدً�

 �إىل جانب �لتبعات �ملالية �ملرتتبة على �إلأعد�د
 �لكبرية من �إلأ�شخا�س �لعاطلني عن �لعمل

 خالل فرتة زمنية ق�شرية، حّذر م�شك من �إلأثر
.�إلجتماعي لذلك

 وختم قائاًل: "�لكثري من �لنا�س ي�شتمّد معنى
 وجوده من �لعمل، ولكن �إذ� �نتفت �حلاجة

 �إليك، كيف �شتجد ذلك �ملعنى؟ نحن بحاجة
."لن�شمن �مل�شتقبل �لذي نريده ونطمح �إليه

  أسرار إلعداد 3
فريق ممّيز

اإلحساس الشخصي بشأن األشخاص .1
 أخبرني قصة حياتك، وما هي القرارات .2

 التي اتخذتها خالل مسيرتك والسبب
الذي دفعك التخاذها

 ما هي المشكلة األكثر صعوبة التي .3
 واجهتها وكيف نجحت في حلها؟

 األشخاص الذين قاموا فعاًل بحل المشكلة
يعرفون كافة التفاصيل الصغيرة

  نصائح لرواد األعمال 3
الشباب كي يحققوا النجاح

 ادرس الفيزياء – إنها اإلطار التحليلي .1
األفضل لفهم المستقبل

 اعتبر أنك دائماً، وإلى حد ما، على خطأ، .2
 وهدفك سيكون أن تقلل هامش الخطأ

مع مرور الوقت
 اضغط للحصول على االنتقاد، ال تقبل ما .3

يقوله الناس فقط إلرضائك

  عامًا: استكشاف الفضاء 50
بصواريخ متعددة االستخدامات

  عامًا: 12-15% نسبة 25
البطالة بين البشر

 أعوام: الشركات تصنع مركبات 10
ذاتية القيادة بنسبة %100
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  حوار خاص مع ريد هوفمان
مؤسس شركة لينكد إن  

)يمين  )ريد هوفمان 

"الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع "لينكد إن" وشريك في "غريلوك بارتنرز

)يسار )فريد كوفمان 

نائب رئيس القيادة والتطوير التنظيمي في "لينكد إن"، مدير الحوار

 بصفتك قائدًا، عليك أن تتحلى بالجرأة لتقول:“
لقد أخطأنا، وهكذا سنصحح الخطأ

”
 ما �لدرو�س �لتي ميكن للحكومات �لناجحة �أن

 تتعلمها من �ل�شركات �لريادية �ملرنة �لتي مل
 تكتِف بتغيري م�شهد قطاع �إلأعمال يف �ل�شنو�ت

 �إلأخرية فح�شب، بل جنحت يف تغيري حياة �لنا�س
!�ليومية �أي�شًا؟

 وفقًا لل�شيد ريد هوفمان، �ل�شريك �ملوؤ�ش�س
 و�لرئي�س �لتنفيذي ملوقع "لينكد �إن"، تتمتع

 �ل�شركات �لريادية �لناجحة بخم�س �شفات، وهذه
.�ل�شفات ميكن للحكومات �أن تتحلى بها �أي�شًا

 �أو�شح هوفمان يف حو�ره مع فريد كوفمان،
 نائب رئي�س �شركة "لينكد �إن"، �أن �لفل�شفة �لتي

 تتبعها �شركات مثل "لينكد �إن" و"�إير بي �أند بي"
 و"في�شبوك" تت�شابه يف جو�نب عدة مع �شيا�شات

.�حلكومات �لناجحة

 ما الصفات التي تشترك فيها
الشركات والحكومات؟

 �أ�شار هوفمان �إىل �أن توفري �لفر�س �أمام �ملاليني
 من �لنا�س للتفاعل و�لتو��شل مع غريهم هو و�حد

 من �ملبادئ �لرئي�شية �لتي تتبناها كثري من �شركات
 �لتكنولوجيا، وُيعد هذ� �ملبد�أ قا�شمًا م�شرتكًا بينها

  .وبني �حلكومات
 كما �أّكد هوفمان �أهمية وجود روؤية لل�شركات 

 �أو �حلكومات �أو روؤية حلياتنا عمومًا، مو�شحًا
 �أن روؤيته �ل�شخ�شية تتمثل يف م�شاعدة �إلإن�شانية

 للنمو و�إلرتقاء على نطاق و��شع، وبالن�شبة لالأفر�د
 و�ملجتمعات، في�شعى مل�شاعدتهم يف �ختيار �أف�شل

 �مل�شار�ت �لتي تقودهم نحو �لنجاح، م�شريً� �إىل �أن
 �شركة "لينكد �إن" �لتي �شارك يف تاأ�شي�شها تقوم

 فل�شفتها على �شوؤ�ل: "كيف ن�شاعد كل �إن�شان لكي
."ي�شنع تغيريً� حقيقيًا يف حياته �إلقت�شادية؟

  فلسفة من 5 ركائز قابلة
 للتطبيق في الحكومات

المجازفة .1
 �ملجازفة جزء �أ�شا�شي يف ق�ش�س جناحات

 معظم �شركات "و�دي �ل�شيليكون"، و�إلأمر غري
 مقت�شر على �ل�شركات، بل ميكن إلأي نهج

 ينطوي على خماطرة وم�شحوبًا ب�شيا�شات
 قادرة على �إد�رة هذه �ملخاطر �أن يكون جمديًا
 للحكومات. و�شرب هوفمان هنا مثاإًل باعتماد

 �أحد �أ�شكال �إل�شتثمار �ملعروف با�شم "ر�أ�س �ملال
 �ملغامر" عند تنفيذ �أفكار ومبادر�ت جديدة،

 ومن خالله تقوم �حلكومة بتجربة �لعديد من
 �إل�شتثمار�ت، ثم تو��شل دعمها لتلك �لتي َتِعُد
.بتحقيق جناحات وتغ�ّس �لطرف عن �إلأخرى

قبول الفشل باعتباره جزءاً من العمل .2
 مع �ملجازفة تظهر �حتمالية �لف�شل. ويتعنّي

 على �حلكومات �أن تت�شالح مع فكرة �لف�شل �إن
 �شعت بجدية لتبني �لفل�شفة �ل�شائدة يف و�دي

 �ل�شيليكون. ففي �لو�قع ترى �شركات كثرية من
 �ل�شركات �لعاملة يف قطاع ريادة �إلأعمال �أن
 جتارب �لف�شل �لتي �ختربتها يف �ل�شابق هي

 يف �لو�قع نقاط قوة لها. فالف�شل يجعلك تتعلم
 من �أخطائك ويدفعك يف �لغالب لت�شحيحها.

 ويجب على �حلكومات �أن تتبنى ثقافة هوؤإلء
 �لنا�س �لذين ينخرطون يف م�شروعات طموحة

.ويتعاملون مع �لف�شل باعتباره �أمرً� مقبوإًل
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 تسويق األفكار .3
 �متالكك لفكرة جيدة لي�س كافيًا يف حد ذ�ته.

 فاحلكومات كال�شركات حتتاج �إىل �لتعريف
 بفكرتها و�لت�شويق لها. ويف هذ� �ل�شياق،

 ��شت�شهد هوفمان بق�شة �شركته �إلأوىل �لتي
 �أ�ش�شها قبل "لينكد �إن" وتدعى "�شو�شيالنت"،
 قائاًل �إن فكرتها كانت ممتازة، غري �أنه ف�شل

 مع رفاقه يف تعريف �لنا�س بها كما ينبغي. فقد
 �أم�شى على �شبيل �ملثال وقتًا طوياًل و�أنفق ماإًل
 كثريً� يف �ل�شر�كة مع �إحدى �ل�شحف للرتويج

.لل�شركة، وكانت �لنتيجة 5 م�شرتكني فقط

التعّلم من اآلخرين .4
 �إن كان �لتعلُّم من �أخطائنا نافعًا، فرمبا كان
 �لتعلم من �أخطاء �إلآخرين �أ�شّد نفعًا. �أو�شح
 هوفمان �أن هذ� �لنهج ُيعّد �أ�شا�شيًا ل�شركات
 �لتكنولوجيا، ورمبا يكون كذلك للحكومات.
 ويرى هوفمان �أن جناح و�دي �ل�شيليكون قد

 تفّوق على �شائر مر�كز �لتكنولوجيا حول
 �لعامل، و�ل�شبب على حّد قوله هو �أنه يدعم منذ
 �لبد�ية مفهوم ريادة �إلأعمال ويوّفق بني �لعمل

 �لتجاري و�لتكنولوجيا، ما ي�شاهم يف منح
.�إلبتكار�ت �لتي تن�شاأ فيه قوة جتارية

تطوير الفكرة باستمرار .5
 �آخر �إلأمور �لتي ميكن للحكومات �أن تتعلمها

 من �شركات �لتكنولوجيا تتمّثل يف �حلاجة
 للتطوير �مل�شتمّر. فعلى حّد قول هوفمان،
 مل يحقق و�دي �ل�شيليكون جناحه �لكبري

 بف�شل ثقافة "�ل�شركات �لنا�شئة" �لتي يوؤمن
 بها �جلميع، بل بف�شل تبّنيه ثقافة "�لتطوير
 و�لتو�ّشع" �لتي تاأتي بعد ذلك. فالقدرة على

 �إلنتقال باأفكارك من �ملرحلة �لتاأ�شي�شية
 وتطويرها با�شتمر�ر �أمر يف غاية �إلأهمية.
 وهذ� قد ينطبق �أي�شًا على �ل�شيا�شات �لتي

 ت�شعها �حلكومة، فاإلأمر إل يتعّلق بالبد�يات
 فقط، بل ينبغي �ملتابعة حتى تتحول هذه
 �ل�شيا�شة �إىل و�قع حقيقي له �أثر ملمو�س

.طويل �إلأجل

 نصيحة هوفمان إلنشاء مركز
تكنولوجي

 y  فكِّر في بناء شبكة داعمة قوية أكثر من
تفكيرك في إنشاء حاضنات أعمال

 y  اعمل على إنشاء شبكات قوية ومكثفة
 لمساعدة الشركات في اكتشاف

 المواهب وتأمين رأس المال والحصول
على الخبرات وجذب العمالء

 y   شّجع التبادل المعرفي على
المستوى العالمي

نصائح حول المجازفة

 y  ينبغي أن تخرج المجازفة من خانة
  الشعارات وأن تكون جزءًا من

عمل التنفيذيين
 y  المجازفات "الحمقاء" غير مقبولة؛ ويجب

وضع الجودة في االعتبار
 y  تجنب األسلوب القائم على مجازفات تّم

 التعامل معها بالفعل قبل اإلعالن عنها،
وهو ما ُيعّد نوعًا من الخداع
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متحف المستقبل
 تطّور متحف �مل�شتقبل على مد�ر �ل�شنو�ت �إلأربع �ملا�شية، منذ �إطالقه خالل �لقمة، �إىل �أن �أ�شبح

 من�شة ر�ئدة عامليًا يف �لت�شميم، و�لتكنولوجيا، و�لتخطيط للم�شتقبل. ويف كل عام، ي�شتك�شف
 �ملتحف جانبًا جديدً� من جو�نب تاأثري �لتكنولوجيا �ملتطورة على بع�س �لقطاعات �ملهمة، مثل

.�لتعليم، و�لرعاية �ل�شحية، و�لنقل، و�لطاقة، و�إلأمن، و�إلإ�شكان
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ما هي االتجاهات العالمية للتكنولوجيا الرقمية؟

1( )جون تشيمبرز 

الرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو سيستمز" في كاليفورنيا بالواليات المتحدة

)2، يسار )جون ديفتيريوس 

محلل األسواق المالية الناشئة في شبكة "سي إن إن"، مدير الحوار

 تحديات التحول إلى العصر الرقمي ذات“
 طبيعة ثقافية، والتغلب عليها يبدأ بالقادة

المستعدين إلعادة ابتكار أنفسهم

”
 لقد �أ�شبح �لع�شر �لرقمي جزءً� من عاملنا،

 وتفاعل �لدول وقدرتها على �إلبتكار هما �للذ�ن
 يحدد�ن جناحها �أو ف�شلها يف �لع�شر �لرقمي.
 هذ� كان فحوى ر�شالة جون ت�شيمربز، �لرئي�س

 �لتنفيذي ل�شركة "�شي�شكو �شي�شتمز" يف معر�س
 �شرحه لقادة �لعامل �حلا�شرين يف �لقمة �أهمية
 �لقيادة �ل�شلبة، د�عيًا �إياهم لتوحيد جهودهم.

 و�عترب ت�شيمربز �أن �لرقمنة �شيكون لها �آثار على
 �لعامل تفوق ثورة �إلإنرتنت، و�أنها قد ت�شاعد حتى
 يف حتقيق �إل�شتقر�ر يف �ل�شرق �إلأو�شط مبا يوؤدي

.�إىل �شالم د�ئم

 وقال ت�شيمربز: "ميكن للتكنولوجيا �لرقمية يف
 ظل �لقيادة �لر�شيدة، �أن تغرّي حياة كل مو�طن

 يف �لعامل. وإل يوجد �أي حكومة قادرة على حتقيق
 ذلك مبفردها، �إذ إل بد من وجود �شر�كات وتو�فر

."�ل�شجاعة �ملطلوبة لتغيري �لعامل معًا
 بو�شفه �لرئي�س �لتنفيذي �ل�شابق ل�شركة

 "�شي�شكو" �لر�ئدة عامليًا يف جمال تكنولوجيا
 �ملعلومات و�ل�شبكات، و�لتي يقول �إنها ت�شكل �لعمود

 �لفقري �لذي يربط 90% من �شبكات �إلإنرتنت
 �ليوم، لعب ت�شيمربز دورً� مهّمًا يف متكني �ل�شركة
 من �ملحافظة على ��شتمر�ريتها و�لتو�شع و�إلبتكار

 �أثناء �لتحوإلت �لتي ع�شفت باإلأ�شو�ق. وقد تخطت
 �شي�شكو �لعديد من مناف�شيها، ويعزو ت�شامربز ذلك

 �إىل تركيزها �لفائق على حتوإلت �ل�شوق وقدرتها
 على �لتكّيف. كما �أن على �ل�شركات �أن تدرك

 وب�شرعة قيا�شية �لتوجهات �مل�شتقبلية لالأ�شو�ق. لهذ�
 �ل�شبب يعترب ت�شيمربز �أن 40% من �ل�شركات حول

.�لعامل �شوف تزول يف غ�شون 10 �شنو�ت
 وقال ت�شيمربز: "�شوف ن�شهد فرتة من

 �إل�شطر�بات حيث يتعني على �ل�شركات �إعادة
 هيكلة نف�شها كي ت�شمن بقاءها". و�أ�شار �إىل �أن

 95% من �لروؤ�شاء �لتنفيذيني يزعمون �أن �عتماد
 �لرقمنة �أمر حيوي بالن�شبة ل�شركاتهم، ولكن %25

.فقط منهم ميتلك بالفعل هيكلية رقمية فعالة

 و�أ�شاف: "ل�شمان جناحها، ينبغي على
 �ل�شركات �أإل تعتمد خطو�ت �شغرية �آمنة فح�شب،

 بل �أن تفكر بجميع �إلإمكانيات. فالقدرة على
 �لتحلي بال�شجاعة إلإجر�ء �لتغيري�ت م�شاألة مهمة

.ل�شمان م�شتقبل م�شرق

تأثير العالم الرقمي
 إل ينبغي �لنظر �إىل �لرقمنة و�لعامل �لرقمي

 كعنا�شر مادية مثل �لطائر�ت بدون طيار و�إلأجهزة
 �لذكية، حيث �عترب ت�شيمربز �أن �بتكار�ت "�شي�شكو"

 حتققت من خالل حتديدها لالحتياجات و�شعيها
 لتلبيتها بدإًل من ت�شنيع �لتكنولوجيا بدون هدف

 و��شح. لذلك ميكن تقييم �لعامل �لرقمي من خالل
 �لنتائج �إلقت�شادية �لتي ميكن �أن يحققها. وقال

 ت�شيمربز �إن كل موؤ�ش�شة �أو دولة، بل كل مدينة
 قادرة �أن ت�شبح رقمية، و�إن �لفو�ئد �ملرتتبة على

 ذلك ميكن �أن تعادل 19 تريليون دوإلر حول �لعامل.
 وي�شمل ذلك منوً� حقيقيًا يف �لناجت �ملحلي �إلإجمايل

 من 1 �إىل 3% يف كل دولة. ففي �إلإمار�ت �لعربية
 �ملتحدة، على �شبيل �ملثال، �لقيمة �ملتوقعة للرقمنة

 ت�شل �إىل 12.5 مليار دوإلر، منها 2.2 مليار دوإلر يف
 �لقطاع �لعام و10.3 مليار دوإلر يف �لقطاع �خلا�س

.على مدى �إلأعو�م �لثالثة �لقادمة
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 وقدم ت�شيمربز تعريفًا للعامل �لرقمي وفقًا
:للمحاور �لتالية

 y التعليم
 y النمو

 y الرعاية الصحية
 y الشمولية

 y االبتكار
 y الوظائف

 y األمن
 y المدن الذكية

 ولفت ت�شيمربز �إىل �أن حتقيق �لنجاح يف �لعامل
 �لرقمي يقت�شي من �لدول �حت�شان ثقافة قائمة على

 �لتغيري و�لدعم، و�لتعلم من �إخفاقاتها. كما ينبغي
 عليها �إل�شتثمار �ليوم يف تدريب �ل�شباب ل�شمان
 رخائها �إلقت�شادي يف �مل�شتقبل. كذلك دعا �إىل

.تطوير �ملهار�ت �لرقمية لدى �إلأطفال يف �شن مبكرة
 وقال ت�شيمربز: "�إذ� مل تقم بتوفري بيئة يحظى

 فيها �ل�شباب يف منطقتك مب�شتقبل �قت�شادي، و�إذ�
 مل تقم بتوفري بيئة ت�شجع �ملوؤ�ش�شات �لنا�شئة، لن

 تكون قادرً� على خلق فر�س �لعمل �لتي حتتاج �إليها
."يف �مل�شتقبل

قائد شجاع
 من �ملو��شيع �لرئي�شية �لتي ي�شّدد عليها ت�شيمربز
 على �لدو�م، حاجة �لدولة �إىل قائد قوي و�شجاع.

 فالتحديات �لتي تعرت�س طريق �لرقمنة هي يف
 �لغالب حتديات ثقافية: "و�لتغلب عليها يتطلب قادة

 لديهم �لرغبة يف �إعادة �بتكار �أنف�شهم". ويرى
 ت�شيمربز �أن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد

 �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء
 حاكم دبي، هو مثال �لقائد �لذي ينطلق بوطنه نحو
 �إلإ�شالح �لرقمي، م�شت�شهدً� على ذلك بكلمة �شموه

 �لتي حتدث فيها عن ��شتئناف �حل�شارة �لعربية،
 وهو ما يعترب موؤ�شرً� �إىل �أن �إلإمار�ت �لعربية

 �ملتحدة ميكن �أن ت�شكل منوذجًا ُيحتذى به يف جمال
.�لرقمنة يف �ل�شرق �إلأو�شط

أسباب الفشل

 y   عدم مواكبة التحوالت التي
تشهدها السوق

 y  عدم استخدام الموارد المناسبة أو
تطبيقها بطريقة غير فّعالة

 y   التفكير السطحي بداًل من
التفكير الشمولي

 y   عدم القدرة على إعادة االبتكار
والحفاظ على الوضع القائم

  تقنيات سوف تغّير 5
العالم في 2017

إنترنت األشياء .1
الذكاء االصطناعي واألتمتة .2

األغذية االصطناعية .3
 تالشي الحواجز بين العالم المادي .4

والعالم الرقمي
الطباعة ثالثية األبعاد للجميع .5

تحديات التحول إلى العصر الرقمي

 y ثقافة الشركات
 y التعاون بين األقسام

 y الموارد
 y األمن

 y التفكير السطحي، ال الشمولي
 y إعادة االبتكار
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مستقبل النقل داخل المدن

)يمين كالينيك   )ترافيس 

الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" للتكنولوجيا

)يسار )بيكي أندرسون 

مذيعة ومديرة تحرير في شبكة "سي إن إن" أبوظبي، مديرة الحوار

 ننظر إلى عملنا باعتباره عماًل يخدم المدن“
ويحتفي بها ويحّولها إلى األفضل

”

 % هي مساهمة السيارات في20
 انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

على مستوى العالم

 % هو نصيب خدمات مشاركة4
 السيارات من إجمالي األميال التي

ُتقَطع على طرقات العالم

 بحلول 2030، ستسهم خدمات
  مشاركة السيارات بحوالي

 % من إجمالي األميال التي30
المركبات تقطعها 

 مواقف السيارات تحتل 20% من
مساحات المدن

 مليون غالون من الوقود وفرته 6.2
خدمه "أوبر بول" في 2016

 قال تر�في�س كالينيك، موؤ�ش�س �شركة "�أوبر
 للتكنولوجيا"، خماطبًا قادة �حلكومات، �إن

 �ل�شيار�ت �لتي تعمل بال �شائق قد تق�شي على
 ظاهرة �ل�شرعة �ملتهورة و�لقيادة حتت تاأثري

 �لكحول وغريها من �شلوكيات �لقيادة غري �ل�شليمة
 عمومًا. كما حتدث كالينيك عن روؤيته مل�شتقبل

 �لنقل برغم �ل�شعوبات �لتي تو�جهها �شركته حول
م  �لعامل لتقنني خدماتها، قائاًل: "�إن دور �ملنظِّ

 يجب �أن يركز على �إلنفتاح على �مل�شتقبل، وقبول
."�لتطور، وتعريف �لنا�س به

 كما و�شف كالينيك و�حدة من �أهم مز�يا
 �لنقل �لذ�تي بقوله: �إن حو�دث �ل�شيار�ت تودي

 بحياة 1.3 مليون �شخ�س �شنويًا "ولكن عند
 �نت�شار تقنية �لقيادة �لذ�تية، لن تكون �ل�شيار�ت

."�شببًا يف �لوفيات
 ومع هذ�، �أقرَّ كالينيك �أن ثمة حتديات تقنية

 حمتملة قد ت�شاحب هذ� �لتطور، قائاًل: "مبجرد
 �أن تتحول حركة �لتنقل د�خل �ملدن �إىل حركة

 ذ�تية، �شتن�شاأ جمموعة كبرية من �لتحديات �ملثرية
 �ملرتبطة بالروبوت و�لذكاء �إل�شطناعي". ومن َثمَّ
 فاملنطق يقت�شي �أن يكون �إل�شتثمار يف �لروبوتات

 و�إجر�ء �لبحوث �ملرتبطة بها جزءً� مهّمًا من
."م�شتقبل �شركة "�أوبر

ر �شركته  وقال كالينيك، �لذي إل يكتفي باأن توفِّ
 و�شيلة نقل تخدم �أكرث من 500 مدينة حول �لعامل،
 �إن �شركته ترى نف�شها يف �مل�شتقبل �أكرب من كونها

 خدمة للنقل. وتطّرق للحديث عن �رتفاع ن�شبة
 �ل�شيار�ت ذ�تية �لقيادة وخدمة "�أوبر" لتو�شيل

 �لطعام، و��شفًا كيف خططت �ل�شركة لتتحّول �إىل
 �إلعتماد على �لتقنيات �لروبوتية يف نهاية �ملطاف

 لت�شاهم يف تغيري منط حياة �لنا�س ومعي�شتهم
 وطريقة ت�شميم �ملدن وحتى تعامالتهم �ليومية،
 مو�شحًا �أن �شكان �ملدن �ليوم يو�جهون م�شكالت

 من قبيل قلة �مل�شاحات �خلالية وتلوث �لهو�ء
.و�إلزدحام �ملروري

 و��شتفاد كالينيك من توجه جيل �إلألفية
 �جلديدة �ملتمثل يف رف�س عادة �متالك �شيارة،

 مو�شحًا �أن "�أوبر" تلّبي �حتياجات �جليل �جلديد
 �لذي يرغب يف �لو�شول �ل�شريع لالأ�شياء ويريد �أن
 ي�شغط بكل ب�شاطة على زر فتاأتيه �شيارة يف خم�س

.دقائق وقتما �أر�د
 قال كالينيك يف �شياق حديثه عن روؤيته 

 إلإعادة ت�شميم منظومة و�شائل �لنقل يف �ملدن
 �ملختلفة حول �لعامل: "نحن مهوو�شون بتحويل

 �ملدن �إىل �إلأف�شل". وتركز �ل�شركة على �أن ت�شل
 بال�شيار�ت ذ�تية �لقيادة على �ملدى �لطويل

 �إىل مرحلة فائقة من �إلإتقان و�أن جتعلها جزءً�
  .ماألوفًا من حياة �لنا�س
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مكسب فردي أم مجتمعي؟
 بر�أي كالينيك، توجد - �أو يجب �أن توجد - عالقة

 تكاملية بني �أنظمة م�شاركة �ل�شيار�ت وو�شائل
 �لنقل �جلماعي �ملنت�شرة بالفعل يف �ملدن، قائاًل:

 "ن�شتخدم �ل�شيار�ت لل�شالح �لعام. ففي لندن
 على �شبيل �ملثال، حيث يوجد نظام نقل جماعي
 �شديد �لتطور، تبد�أ 30% من جميع رحالت �أوبر

 وتنتهي عند حمطة مرتو. وهذ� يو�شح �أن �لرّكاب
 ي�شتخدمون و�شائل �لنقل �لعام، ولكنهم ي�شتخدمون

 �أوبر �أي�شًا و�شيلًة �إ�شافيًة لتو�شيلهم �إىل �ملكان
 �لذي يريدونه بال�شبط و�لذي تعجز �ملو��شالت

 �لعامة عن �لو�شول �إليه. و��شت�شهد بعبارة �شرحت
 بها �لهيئة �إلأمريكية للنقل �لعام يف عام 2016

 تقول: "كلما ز�د �عتماد �لنا�س على خدمات
 م�شاركة �ل�شيار�ت مثل "�أوبر"، ز�د ��شتخد�مهم

   ."لو�شائل �لنقل �لعام

ارتفاع نسبة استخدام الروبوتات
 قال كالينيك �إن �إل�شتثمار و�لبحوث يف جمال

 �لروبوتات �شي�شبح جزءً� بالغ �إلأهمية يف م�شتقبل
 "�أوبر"؛ �إذ تهدف �ل�شركة �إىل تعديل منط حياة
 �لنا�س من خالل حلول روبوتية. وإل يعني حتويل

 �أوبر �جتاهها نحو تطوير �لروبوتات نهاية تقدميها
 خلدمة م�شاركة �ل�شيار�ت؛ �إذ �أو�شح �أن مهمة

 �أوبر يف نهاية �ملطاف "هي �أن جتعل و�شائل �لنقل
 متوفرة يف كامل �أنحاء �ملدينة، و�أن ت�شل جلميع

."�ملدن يف �لعامل

تحديان يواجهان أوبر

الهيئات التنظيمية .1
 قال كالينيك �إن "�أوبر" إل تز�ل تو�جه بع�س

 �مل�شكالت مع �لهيئات �لتنظيمية �لتي حتاول
 حماية �ل�شناعات �حلالية، م�شيفًا �أن تاأثري

 ذلك ي�شبه يف �لو�قع عن �لتاأثري �لذي يت�شبب
 به حظر �ملناف�شة؛ �إذ قال: "من �لطبيعي

 مقاومة �لتغيري، إل�شيما عندما تزد�د �شرعة
 �لتقدم �لذي يحدثه"، ولكنه �أعاد �لرتكيز مرة

 �أخرى �إىل �خلدمة �مللبية لرغبات �لعميل قائاًل
 �إن دور �لهيئات �لتنظيمية يجب �أن ير�عي
.�لعمل على �إحد�ث تقدم يف حياة �لنا�س

التكلفة .2
 تطمح �أوبر �إىل �نت�شار �ل�شيار�ت ذ�تية �لقيادة

 وجعلها و�قعًا قاباًل لال�شتمر�ر، غري �أن
 هناك �شعوبات لتحقيق ذلك، لعل من �أبرزها
 �لثمن �لباهظ لل�شيار�ت ذ�تية �لقيادة ب�شبب

 تكنولوجيتها �جلديدة، وهو ما �ت�شح عند
 �إطالق �أول دفعة من �ل�شيار�ت ذ�تية �لقيادة
ر ��شتخد�مها على  يف �ل�شوق. وذلك قد ُيق�شِ

 �إلأثرياء فقط، ليناق�س هدف �أوبر �لر�مي
 �إىل جعلها و�شيلة نقل و�قعية ورخي�شة وقابلة

 للُم�شاركة ومتاحة للجميع. و�عرتف كالينيك �أن
 �ل�شيار�ت ذ�تية �لقيادة إل يز�ل �أمامها م�شو�ر
 طويل حتى تكون يف متناول �جلميع، وقال �إنه

 يعتقد �أن �ملدن �لتي ينت�شر فيها مفهوم ُم�شاركة

 �ل�شيار�ت هي فقط �لتي �شتكون قادرة على
 �إل�شتفادة من خدمات �لقيادة �لذ�تية. فهدف

 �أوبر �إلأ�شمى هو خف�س تكلفة �لقيادة �لذ�تية
 حتى ت�شبح جزءً� ب�شيطًا جدً� مما هي عليه

 �إلآن، وكذلك تعميمها حتى يت�شنى إلأي �شخ�س
 .��شتخد�مها بكب�شة زر

رؤية أوبر

 y  بناء عالقة تكاملية بين أنظمة مشاركة
السيارات والنقل العام

 y  جعل السيارات ذاتية القيادة شائعًة
وواقعًا قاباًل لالستمرار

 y   خفض تكلفة السيارات ذاتية
  القيادة حتى تصبح جزءًا بسيطًا مما

هي عليه اآلن
 y  تعميم خدمات النقل التي تقدمها

"أوبر" حتى تصبح في متناول الجميع
 y  تعديل نمط حياة الناس من خالل تقديم

حلول روبوتية
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القفزات التنموية المبتكرة في التجربة اإلفريقية

1(  )معالي ألفا كوندي 

رئيس جمهورية غينيا

2( )معالي الدكتور محمودو باوميا 

نائب رئيس غانا

)أشيش ثاكار )3، يسار

مؤسس مجموعة "مارا" ومؤسسة "مارا"، مدير الحوار

 �أّكد فخامة �ألفا كوندي، رئي�س جمهورية غينيا،
 و�شعادة �لدكتور حممودو باوميا، نائب رئي�س

 جمهورية غانا، �شمن حلقة نقا�س �أد�رها �أ�شي�س
 ثاكار، موؤ�ش�س جمموعة "مار�" وموؤ�ش�شة "مار�"،

 �أنه على �لرغم من �ملفاهيم �خلاطئة �لكثرية عن
 �إفريقيا يف جميع �أنحاء �لعامل، فاإن �لقارة متلك

 �لقدرة على �لقيام بخطو�ت تنموية عمالقة،
 و�لتخلي عن �لتقنيات �إلأقل كفاءة و�مل�شّببة للتلوث

.لالنتقال مبا�شرًة �إىل تقنيات �أكرث تطورً�

مواجهة التشاؤم اإلفريقي
 ��شتطاعت �جلل�شة �لنقا�شية منذ بد�يتها �لتمييز
 بني �لت�شور�ت و�لو�قع �لفعلي حول هذ� �ملو�شوع،

 حيث قال فخامة �لرئي�س كوندي: "ثّمة �شورة
 م�شوهة �شائدة عن �لقارة �إلإفريقية"، مو�شحًا �أن

 باقي دول �لعامل إل ترتدد يف �إلقاء �للوم على �لقارة
 �إلإفريقية عندما إل تنجح �أي جهود يف حتقيق

 مر�دها، كما �أنها إل تن�شب �أي �إيجابيات للقارة
.عندما تتحقق �لنجاحات

 تقلل دول �لعامل من �أهمية �لقارة �إلإفريقية،
 ومرجع ذلك �إىل �أنها "تخّلفت عن �لثور�ت

 �ل�شناعية �لثالث". بيد �أن كال �مل�شوؤولني �أ�شّر
 على �أن �لقارة �إلإفريقية عازمة على �أإل تفّوت ركب
 �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة، كما قال ثاكار: "نحن إل
 ن�شعى ملو�كبة �لتطور�ت، بل نوّجه جّل جهودنا يف

."�جتاه �لريادة

التحديات الحالية للقارة اإلفريقية
 �أو�شح فخامة �لرئي�س كوندي �أن �لتحديات �لتي
 تو�جه �لقارة �إلإفريقية تتمثل يف ثالثة �أمور هي

.�لطاقة و�لتقنيات �جلديدة و�لبنية �إلأ�شا�شية
 ونّوه فخامته �إىل �أن �أول �لتحديات �لتي يجب

 جمابهتها هي حتدي �لطاقة، وقال �إن �إفريقيا
 قارة غنية باملو�د �خلام �لرئي�شية، و�إذ� ما

 �أمكنها ت�شخري م�شادر �لطاقة لديها فاإنها قد
 تتمكن من �أن تبلغ مكانة �ل�شني �لتي يطلق عليها

."لقب "م�شنع �لعامل
 �أّكد �شعادة �لدكتور باوميا ر�أي فخامة �لرئي�س

 كوندي باأن �لتنمية يف �لقارة �إلإفريقية تتوقف على
 تعزيز ��شتخد�م تقنيات جديدة، قائاًل: "لقد تبّنت
 عدة دول �إفريقية �شيا�شات ومنهجيات �إ�شالحية،
 وهي ت�شعى �إىل بناء �قت�شاد عاملي قوي وتناف�شي.

 و�أعتقد �أن �لتطور�ت �لتقنية �حلديثة �شت�شاعدنا
."على حتقيق �لقفز�ت �لتنموية �لتي نطمح �إليها

 �أ�شار �شعادة �لدكتور باوميا �إىل �أن �إفريقيا
 جنحت يف �إحد�ث قفز�ت تنموية يف �شناعة

 �لهو�تف �ملحمولة، م�شّلطًا �ل�شوء على حتقيق
 �لقارة قفزة يف عدد �مل�شتخدمني من 25 مليون

 م�شتخدم يف 2001 �إىل 615 مليون م�شتخدم
 يف عام 2012. وقد وّفرت هذه �لقفزة يف عدد

 م�شتخدمي �لهو�تف �ملحمولة من�شة لل�شركات
 و�ملنظمات و�جلهات �حلكومية لتوفري �خلدمات

.ب�شكل �أكرث فاعلية

 يثق �شعادة �لدكتور باوميا باأن �لقارة �إلإفريقية
 متتلك �لقدر�ت �لتي متكنها من �إحد�ث قفز�ت

  كربى يف �مل�شتقبل �لقريب، وذلك على �لرغم
  من �إقر�ره باأنها ما ز�لت يف حاجة �إىل بذل

.مزيد من �جلهود

تطوير البنية األساسية
 كما تو�فق �لزعيمان على �أن �لبنية �إلأ�شا�شية تعّد
 �أحد �أبرز �لتحديات �لتي تو�جه �لقارة �إلإفريقية،
 وإل�شيما يف ما بني �لدول �إلإفريقية. �أو�شح فخامة

 �لرئي�س كوندي �أن �لتجارة يف ما بني �لدول
 �إلإفريقية مل تتجاوز حّد �لـ 5%، على �لرغم من
 �أنها فر�شة كربى �شانحة �أمام هذه �لدول. و�أّكد
 فخامته �أن حتقيق هذه �لقدر�ت وزيادة �لتجارة

 بني �لدول �إلإفريقية يحتاج �إىل بنية �أ�شا�شية كافية،
 و�إلأمر هنا إل يقت�شر على بع�س �لعو�مل مثل

 م�شار�ت �لنقل ذ�ت �لكفاءة، بل ي�شتمل كذلك على
 �لبنية �إلأ�شا�شية �لناعمة مثل جو�ز �شفر �إلحتاد
 �إلإفريقي، حتى يت�شنى لالأفر�د �لتنقل بني �لدول

.ب�شهولة وي�شر
 �لتعاون هو مفتاح �حلّل، وهو ما �أّكده فخامة

 �لرئي�س كوندي بقوله: "�إذ� ما كنا نود �أن حترز
 �إفريقيا تقدمًا يف �لتكامل �إلقت�شادي �لتجاري...

 فعلينا �أن نعزز �لتعاون بني �لدول �إلإفريقية و�أن
."نتحّمل �مل�شوؤوليات �مللقاة على عاتقنا
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 كما �شدد �شعادة �لدكتور باوميا على �أهمية
 �لبنية �إلأ�شا�شية �لناعمة، وإل�شيما يف ما يتعّلق

 بتعزيز ��شتخد�م �لتكنولوجيا، وقال: "لكي نتكمن
 من تعزيز ��شتخد�م �لتكنولوجيا، يجب على كل

 دولة �متالك بع�س �لتقنيات �إلأ�شا�شية"، مو�شحًا
 �أن ذلك يت�شمن بطاقات �لتعريف، وعناوين �مللكية

.�لفريدة و�إلإدماج �ملايل
 و�أ�شار �شعادته �إىل �أن معظم �لدول �إلإفريقية
 تبذل جهدها لتطوير "ركائز �لبنية �إلأ�شا�شية

 �لناعمة". ويف معر�س عر�شه لبع�س �لدول �لتي
 تعالج مثل هذه �مل�شكالت، �أو�شح �شعادته �لقفز�ت

.�لتي �أحدثتها دولته يف تطوير نظام �لعنونة
 �أ�شاف �شعادة �لدكتور باوميا �أن جمهورية غانا

 كانت تعمل على مدى 60 عامًا لتاأ�شي�س نظام
 للعنونة، ولكنها مل تتمكن �إإل من تغطية جزء من

 �لدولة. لقد حان �لوقت ملنهج جديد، فبدإًل من
 �إل�شتمر�ر بالطريقة �لتقليدية، تعاونت �ملوؤ�ش�شات

 �لتي تعمل على �مل�شروع معًا وو�شعت خطة
 جديدة متثلت يف �لعنونة �لرقمية. وبنهاية هذ�

 �لعام، تهدف �إىل حتديد كافة �مللكيات يف �لدولة
.با�شتخد�م نظام ذكي جديد

شباب إفريقيا
 �تفق �مل�شوؤوإلن �إلإفريقيان، فخامة �لرئي�س كوندي
 و�شعادة �لدكتور باوميا، على �أن �شباب �إفريقيا هم

 �أعظم مو�ردها، ولكّنهم يف �لوقت عينه م�شدر
.حتٍد كبري

 وف�ّشر فخامة �لرئي�س كوندي �أن �لقارة �إلإفريقية
 متتلك مو�رد ب�شرية �شابة كبرية مقارنة بالقوى

 �لعظمى يف �لعامل �لتي تعاين من �رتفاع معدإلت
 �ل�شيخوخة. يف و�قع �إلأمر، 80% من �ملو�طنني

 �إلإفريقيني ما ز�لو� حتت �شّن �لـ 35، ويف هذ� ميزة
 قّيمة حيث �أن هذه �إلأجيال �ل�شابة �أكرث قدرة على
 ��شتخد�م �لتقنيات �ملبتكرة وتطويرها، وهو عامل

 حموري �إذ� ما �أر�دت �إفريقيا �إحد�ث �لقفز�ت
.�لتنموية �ملن�شودة

 و�شّدد كال �مل�شوؤولني �أن �لعدد �لكبري من �ل�شباب
 يعّد م�شكلة يف �لوقت نف�شه، حيث تعد �لبطالة بني

 �ل�شباب من �أكرب �مل�شكالت �لتي تو�جه �حلكومات يف
 جميع �أنحاء �لقارة، وهي م�شكلة يجب �لتغّلب عليها

.حتى يت�شنى إلإفريقيا �للحاق بركب دول �لغرب
 و�أ�شافا �أن �حلّل �إلأوحد يكمن يف �أن ت�شبح

 �إفريقيا قارة مكتفية ذ�تيًا، و�أن تتوقف عن �إلعتماد
 على �لقوى �خلارجية لدفع وحتفيز تنميتها، فيجب

 على �لقارة �أن حتمل م�شوؤولية تقدمها بنف�شها،
 وهو ما ف�ّشره فخامة �لرئي�س كوندي بقوله: "�إن

 �عتمادنا على نقاط قوتنا �أمر بالغ �إلأهمية. نحن
 نعرف �أننا منتلك �ل�شبل... �لوعي و�لثقة بالنف�س

 و�لثقة يف م�شتقبل �إفريقيا كلها عنا�شر �شتكون ذ�ت
."دور حموري يف حتقيق هذ� �لهدف

 �أ�شاف �شعادة �لدكتور باوميا، موؤكدً� على
 روؤية فخامة �لرئي�س كوندي، قائاًل: "نتطلع لبناء
 �قت�شاد قوي ومرن يرتكز �إىل �حلوكمة �لر�شيدة

."و�ل�شيا�شات �ملالية �لفاعلة

ركائز للبنية األساسية الناعمة 3

بطاقات تعريف لجميع السكان .1
عناوين ملكية فريدة .2

إدماج مالي .3

طرق للقفزات التنموية اإلفريقية 5

تسخير الطاقة .1
تطوير تقنيات جديدة .2

  تحسين البنية األساسية بين .3
الدول اإلفريقية

تحمل مسؤولية التقدم .4
  تعزيز الحركة التجارية بين دول .5

القارة اإلفريقية

1
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الشباب سفراء االبتكار

1( الكعبي   )فاطمة 

مخترعة إماراتية

)توماس سواريز )2

المؤسس وكبير المهندسين بشركة "كاروت كورب" بالواليات المتحدة

)عمر عبيد بن بطي )3، يسار

مذيع ومنتج في قناة "دبي ون"، مدير الحوار

 كيف ميكن لل�شباب حتويل �أفكارهم و�أحالمهم �إىل
و�قع؟ وكيف ميكن ملبتكري �لغد �أن يبد�أو� �ليوم؟

 رحلة �إلنطالق نحو �مل�شتقبل إل تقودها �لعقول
 �حلكيمة �ملحّنكة د�ئمًا، بل �ل�شباب غالبًا هم
 �لذين يتلم�شون طرقًا جديدة تدفعهم للم�شي

 قدمًا يف ق�شايا تتعّلق بالتكنولوجيا و�ملجتمع
  .و�ل�شيا�شات و�لبيئة

 توما�س �شو�ريز وفاطمة �لكعبي، ر�ئد�ن �شابان
 خا�شا هذه �لرحلة، و��شتطاعا وهما إل يز�إلن يف

 مقتبل �شن �ملر�هقة �أن يخرتعا منتجات تكنولوجية
 مذهلة متنوعة، من طابعة ثالثية �إلأبعاد فائقة

 �ل�شرعة �إىل حقيبة للظهر تعمل بالطاقة �ل�شم�شية.
 ومل يكتفيا بذلك، بل �شاركا هذه �لروح �إلبتكارية

 �ملفعمة بحيوية �ل�شباب مع زمالئهما عرب �إلقاء
 �ملحا�شر�ت و�مل�شاركة يف �لندو�ت و�لزيار�ت

 �ملدر�شية. ويف هذ� �ل�شدد تقول �ملبتكرة �إلإمار�تية
 فاطمة �لكعبي �إن لدى جيلها رغبة عارمة إل تتوقف

 عند �شناعة �حلا�شر فقط بل وتتطّلع �أي�شًا �إىل
.�شناعة �مل�شتقبل

  خطة من 10 نقاط
الشباب للمبتكرين 

 خالل �جلل�شة �حلو�رية �لتي �أد�رها مقدم
 �لرب�مج �إلإمار�تي عمر عبيد بن بطي، روى

 �ل�شابان حكاياتهما مع �إلبتكار، م�شّلطني �ل�شوء
 خاللها على جميع �ملحطات �لتي مّر� بها، بد�ية

 من �مل�شاركة باحلديث يف موؤمتر "تيدك�س" يف �شن
  �لـ 12 وحتى �إجناز �لعديد من �إلخرت�عات

.يف �شن �لـ 15
 وتناول �ملبتكر�ن �ل�شابان مو�شوعات عديدة

 ميكن تلخي�شها يف 10 درو�س رئي�شية تعّد منهجًا
.للمبتكرين من جميع �إلأعمار و�جلن�شيات

ال تنتظر .1
 حثت فاطمة �ل�شباب على �أن يتجنبو� �لت�شويف

 و�أن يطردو� �ل�شعور باأن عليهم �أن يكربو� �أوإًل
.قبل �أن ي�شعو� ب�شمتهم

شارك غيرك .2
 �أ�شار �شو�ريز �إىل �إلإنرتنت، إل�شّيما �مل�شادر
 �ملفتوحة، باعتبارها عن�شرً� حيويًا يف جمال
 �إلبتكار. و�أو�شح �أن ما تتيحه �شبكة �إلإنرتنت

 من م�شادر متثل مبعثًا لالإلهام ومن�شة لرت�كم
.�ملعرفة وتبادل �ملعلومات وم�شاركتها

  قيمة الدعم .3
 �تفق �ل�شابان على �أن �لدعم �لذي تتلقاه من
 �أ�شرتك و�أ�شدقائك عن�شر حيوّي؛ فالدعم

 �لذي حتظى به يف بد�ية رحلتك �أهّم بكثري من
.�لدعم �لذي يتدفق عليك فور جناحك

ال تستسلم لإلحباط .4
 ك�شفت فاطمة �أنها كانت مثارً� لل�شخرية يف

ل �للعب باملفّكات بدإًل  �ملدر�شة إلأنها كانت تف�شّ
 من �لعر�ئ�س، بل و�أو�شحت �أن بع�س �ملعلمني

 ��شتهانو� باأحالمها؛ لذ� ترى فاطمة �أن مو�جهة
.�ل�شكوك بالعزمية مقوٌم �أ�شا�شّي للنجاح

  حافظ على تركيزك .5
 �أ�شاف �شو�ريز �أنه تلّقى �شياًل من �لدعو�ت
 �لتي تطالبه بالظهور و�لتحدث يف فعاليات
 كثرية بعد �أن �ألقى حما�شرته يف تيدك�س،
 ولكنه �أو�شح �أن �مل�شي يف هذ� �مل�شار كان

 �شيعوق �مل�شار �إلآخر �لذي �ختاره لنف�شه منذ
 �لبد�ية وهو درب �إلخرت�عات، ويف هذ� يقول

 "قد ت�شاعدك �لفر�س، ولكن يجب �أن تظل
."خمل�شًا جلوهر ما تريد �إجنازه
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تعّلم من اآلخرين .6
 �أ�شار �شو�ريز مرة �أخرى لفكرة �ملحافظة

 على �لرتكيز مو�شحًا �أنه إل يز�ل يدير "نادي
 �لتطبيقات" �لذي �أ�ش�شه يف مدر�شته منذ

 ثالث �شنو�ت وكان حينها يف �لـ 12 من عمره،
 فبالن�شبة �إليه "تعليم �إلآخرين مهمة تعود
 بنفع متبادل على �لطرفني، فهم يعلمونك

  ."�أي�شًا كما تعّلمهم

ال تتوقف عند التكنولوجيا .7
 غالبًا ما تقت�شر �لنظرة لالبتكار�ت على جمال

 �لتكنولوجيا فقط. وبرغم �أن �لتكنولوجيا هي
 �ملجال �لذي ين�شط فيه �ل�شابان، ذّكرت فاطمة

 �جلمهور باأن �إلبتكار�ت ت�شمل جميع مناحي
 �حلياة، و�أن �لتكنولوجيا يف �لغالب ما هي �إإل

.�أد�ة لالبتكار

حدد هدفك .8
 حثت فاطمة �ل�شباب �أي�شًا على �أإلَّ تكون

 �بتكار�تهم لغر�س �شخ�شي، قائلة "�بتكرو�
 إلأجل بلدكم، حلل م�شكلة ترونها، �بتكرو�

."خلدمة �لق�شايا �لُكربى

ابحث عن قادة .9
 ر�أى �ل�شابان �أن دور �حلكومة يف تعزيز

 �إلبتكار إل غنى عنه. و�أ�شاد �شو�ريز، وهو من
 �لوإليات �ملتحدة �إلأمريكية، مبجموعة من
 �إلإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �إلإمار�ت �لعربية
 �ملتحدة، منها على �شبيل �ملثال تعيني وزير

 دولة ل�شوؤون �ل�شباب، مو�شحًا �أن �لدعم �لبارز
 و�لتحفيز �لذي تقدمه �لقيادة لل�شباب يغري

 عقلياتهم، ويجعلهم ينظرون لالبتكار باعتباره
 ."�شيئًا "ممتعًا

آمن بنفسك .10
 ويف ختام كلمتيهما، �أّكد �لطرفان على �شرورة

 �إميان �ملرء بنف�شه، قائَلنِي للح�شور إل تدعو�
 �أحدً� يخربكم باأنكم عاجزون عن حتقيق �شيء

.ما، و�بحثو� عن �لتحفيز بد�خلكم

  تعرف على
الشباب المبتكرين 

 توما�س �شو�ريز، فتى يف �لـ 15 من �لوإليات
 �ملتحدة. ت�شّدر ��شمه عناوين �إلأخبار �لعاملية

 بعد �أن قّدم حما�شرة يف موؤمتر تيدك�س وهو
 يف �لثانية ع�شرة من عمره. �أن�شاأ تطبيقات

 وبرجميات عدة، و�بتكر طابعة ثالثية �إلأبعاد
 تفوق �شرعة �لطابعات �إلأخرى 10 مر�ت،

 و�أ�ش�س �شركة با�شم "كاروت كورب"، ت�شّوق
 �ملنتجات �لذي ي�شنعها لكل من "�أي �أو �أ�س"

 و"�أندرويد" و"غوغل غال�س" �إىل جانب �لت�شويق
 إلأفكاره �خلا�شة بالطابعة �لثالثية �إلأبعاد �لتي

 .�شتغري مفهوم �لطابعات
 �أما فاطمة �لكعبي، فهي �شابة �إمار�تية يف

 �لـ 15 من عمرها، حظيت هي �إلأخرى بتغطية
 �إعالمية و��شعة وحازت جو�ئز عدة، منها
 جائزة �أو�ئل �إلإمار�ت يف عام 2015. وقد

 �شّجلت حتى �إلآن 12 �بتكارً�، منها: حقيبة
 �شم�شية ت�شحن �إلأجهزة �إلإلكرتونية وت�شيء

 �إلأنو�ر وت�شّغل �ملر�وح، وحز�م �إلكرتوين
 لل�شّم، و�أ�شاور �شتعزز �إلأمن يف معر�س �إك�شبو

.2020 دبي

1
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  مشاريع مبتكرة في
إنتاج الكهرباء و المياه وتحسين الكفاءة  

الطاير سعادة سعيد محمد 
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

 سياستنا المستقبلية ستعتمد على إنتاج“
 األفكار المبدعة وتطوير الحلول المبتكرة

 بسواعد أبناء اإلمارات، الثروة الحقيقية التي
راهنت عليها الدولة

”
 عر�س �شعادة �شعيد حممد �لطاير، �لع�شو �ملنتدب

 و�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي،
 �خلطط �مل�شتقبلية �لطموحة حلكومة دبي يف

 جمال �لطاقة، مو�شحًا �أنه بحلول عام 2030 �شيتّم
 �نتاج 100% من �ملياه �ملحالة يف دبي با�شتخد�م
 �لطاقة �لنظيفة �لتي جتمع بني م�شادر �لطاقة

 �ملتجددة و�إلعتماد على ��شتخد�م �حلر�رة
 �ملفقودة، يف حني �شيتّم توليد 25% من طاقة دبي

.بو��شطة �لطاقة �ل�شم�شية
 ولفت �إىل �أن تقنية �لتنا�شح �لعك�شي �مل�شتخدمة

 يف حتلية �ملياه و�إلعتماد على �لطاقة �ل�شم�شية
 �شوف ي�شاهمان يف خف�س تكلفة حتويل مياه �لبحر

.�ملاحلة �إىل مياه �شاحلة لل�شرب
 و�أقّر �لطاير بالدور �حليوي للطاقة يف �حلياة

 �ليومية، م�شددً� على �أن حكومة دبي تدرك متامًا
 �أهمية �إيجاد تو�زن بني �لتحول نحو ��شتخد�م

 �لطاقة �ملتجددة و�لبديلة وتلبية �حتياجات �إلإمارة
.�حلالية و�مل�شتقبلية من �لطاقة

استراتيجيات الطاقة النظيفة
 قال �لطاير �إن �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة بادرت
 بخطو�ت �شباقة �إىل و�شع وتنفيذ ��شرت�تيجيات

 وخطط للتحول نحو م�شادر �لطاقة �ملتجددة
 لت�شتحوذ بذلك على �لن�شيب �إلأكرب يف مزيج

 �لطاقة، �إ�شافة �إىل رفع كفاءة ��شتهالك �لطاقة
 و�إد�رة �لطلب عليها، بف�شل �لنظرة �إل�شت�شر�فية

 للم�شتقبل للقيادة �لر�شيدة. كما �شّلط �ل�شوء على
 ��شرت�تيجية �إلإمار�ت للطاقة 2050، �لتي مّت �إطالقها
 يف �أو�ئل هذ� �لعام وتهدف �إىل رفع م�شاهمة �لطاقة

.�لنظيفة �إىل %50 بحلول عام 2050
 و�شّدد على �أن دبي قد تبّنت نظرة �شمولية

 لقطاع �لطاقة، م�شريً� �إىل ��شرت�تيجية دبي للطاقة
 �لنظيفة 2050 �لتي �نطلقت عام 2015. وتهدف

 هذه �إل�شرت�تيجية �إىل توفري 75% من طاقة دبي
.من م�شادر �لطاقة �لنظيفة بحلول عام 2050

 و�أ�شاف: "هذه �إل�شرت�تيجية �شوف حتول
 دبي �إىل مركز عاملي للطاقة �لنظيفة و�إلقت�شاد

 �إلأخ�شر لتكون �إلإمارة �شمن �ملرتبة �إلأوىل عامليًا
."بني �ملدن �إلأقل يف �لب�شمة �لكربونية

 وقام با�شتعر��س عدد من �مل�شروعات �لكربى
 �ملبتكرة يف جمال �إنتاج �لكهرباء و�ملاء وحت�شني

 كفاءتها، و�لتي ت�شاهم يف حتقيق وفر مايل تر�كمي
 يف دبي ي�شل �إىل 60 مليار درهم، وخف�س �نبعاثات
 ثاين �أك�شيد �لكربون مبقد�ر 200 مليون طن بحلول

.عام 2030

االعتماد على الطاقة الشمسية
 و�أعلن �لطاير �أن جمّمع حممد بن ر��شد للطاقة
 �ل�شم�شية �شيوّفر عند �كتماله %25 من �إجمايل

 �لقدرة �إلإنتاجية للطاقة بحلول 2030 و�شتبلغ قدرته
 �إلإنتاجية 5 �آإلف ميغاو�ط. وقال �إنه �شي�شهم يف

 تخفي�س �أكرث من 6.5 مليون طن من �نبعاثات
.�لكربون �شنويًا

 و�أو�شح �أنه يجري �لعمل حاليًا على �إن�شاء مركز
 �لبحوث و�لتطوير يف جمّمع حممد بن ر��شد �آل

 مكتوم مبجموع ��شتثمار�ت ت�شل �إىل 500 مليون
 درهم حتى عام 2020. ويحت�شن �ملركز خمترب�ت

 د�خلية ت�شم خمترب بحوث �لطائر�ت بدون
 طيار، و�لطباعة ثالثية �إلأبعاد، ف�شاًل عن خمترب

 �إلإلكرتونيات وكفاءة ��شتخد�م �لطاقة، وخمترب
.�لربجميات، و�ملخترب �لكهربائي و�مليكانيكي

 و�أ�شاف �أن �ملركز �شي�شّم �أي�شًا منطقة خارجية
 خم�ش�شة إلختبار �لنماذج �إلأولية و�إلختبار�ت

 �ملوقعية للمعد�ت و�لتقنيات �جلديدة، إل�شيما تلك
 �ملتعّلقة باإز�لة �آثار �لغبار على �إلألو�ح �ل�شم�شية

 �لكهرو�شوئية يف م�شعى يلّبي طموحنا يف �إلإنتاج
.�لنظيف للكهرباء وخف�س تكاليف �لت�شغيل
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تحلية المياه
 �أو�شح �لطاير �أن دبي تقوم حاليًا بتحلية �ملياه

 عن طريق �إلإنتاج �ملزدوج �لذي يت�شم بالكفاءة
 ويعتمد على ��شتخد�م �حلر�رة �ملفقودة �أثناء �إنتاج

 �لكهرباء وحتلية �ملياه، حيث يتّم �إنتاج 67% من
.�ملياه بدون حرق وقود �إ�شايف

 و�أّكد �أنه بحلول عام 2030، تهدف هيئة كهرباء
 ومياه دبي �إىل �إنتاج 100% من �ملياه �ملحالة من

 مزيج �لطاقة �لنظيفة �لذي يجمع بني م�شادر
 �لطاقة �ملتجددة و�إلعتماد على ��شتخد�م �حلر�رة

 �ملفقودة. و�شوف يتّم ذلك با�شتخد�م �أحدث تقنيات
 �لتنا�شح �لعك�شي، �إلأمر �لذي �شي�شهم يف تعزيز

.�لقدرة �إلإنتاجية و�حلد من �لتكاليف
 و�أ�شاف: "�لقدرة �إلإنتاجية للمياه �ملحالة �شرتتفع

 بحلول �لعام 2030 لت�شل �إىل 750 مليون غالون
."يوميًا مقارنة بـ470 مليون غالون يوميًا حاليًا
 و�أ�شار �لطاير �إىل �أن زيادة �لكفاءة �لت�شغيلية
 لف�شل عملية حتلية �ملياه عن �إنتاج �لكهرباء

 �شيوّفر ما يقارب 13 مليار درهم لهذه �لغاية حتى
.عام 2030

تخزين المياه تحت األرض
 �أو�شح �لطاير �أن هيئة كهرباء ومياه دبي جتري

 در��شات ميد�نية للتاأّكد من �إمكانية حقن وتخزين
 �ملياه �ملحالة �ملنتجة من وحد�ت �لتنا�شح �لعك�شي
 �لتي يجري ت�شغيلها بالطاقة �ل�شم�شية يف �أحو��س

 �ملياه �جلوفية و��شرتجاعها و�إعادة �شخها �إىل
.�شبكات �ملياه عند �حلاجة

 ولفت �إىل �أن �لدر��شات ت�شري �إىل �إمكانية
 تخزين 5,100 مليون غالون من �ملياه، ما �شيحقق

 وفرً� ي�شل �إىل 9 مليار درهم بكلفة ��شتخد�م
 �خلز�نات �خلر�شانية �لعادية لتخزين �ملياه لغاية

.عام 2030

  محطة توليد الكهرباء
المائية بالطاقة 

 يف �إطار خطتها لتنويع م�شادر �لطاقة، �أو�شح
 �لطاير �أن هيئة كهرباء ومياه دبي تقوم باإن�شاء

 حمطة لتوليد �لكهرباء بالطاقة �ملائية �ملخزنة يف
 �ملنطقة �جلبلية �ملجاورة ل�شد حّتا، باإلإ�شافة لعدة
 م�شاريع تنموية �أخرى يف �ملنطقة �شيجري �إلنتهاء

.منها خالل خم�س �شنو�ت
 و�شوف يكون هذ� �مل�شروع �إلأول من نوعه يف

 منطقة �خلليج �لعربي، ويتمتع بقدرة �إنتاجية ت�شل
 �إىل 250 ميجاو�ت وبعمر �فرت��شي يرت�وح بني 60

.و80 عامًا
 و�أّكد �لطاير �أن �هتمام �إلإمار�ت باإنتاج �لطاقة

.�ملتجددة �شاهم يف تر�جع تكلفتها عامليًا
 و��شت�شهد بدر��شة يابانية حديثة ن�شرتها

 موؤ�ش�شة "نيكاي" �إلقت�شادية قائاًل: "ترت�جع
 تكلفة �إنتاج �لطاقة �ملتحددة، حيث تنخف�س

 �أ�شعار مناق�شات م�شاريع �لطاقة �ل�شم�شية وطاقة
 �لرياح يف �أوروبا و�ل�شرق �إلأو�شط �إىل م�شتويات

�شة يف �إنتاج �لطاقة  قريبة جدً� من تلك �ملتخ�شّ
."�حلر�رية با�شتخد�م �لفحم

  إنجازات هيئة كهرباء ومياه
دبي حتى اليوم

 y  انخفاض نسبة الفاقد في شبكات نقل
 وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنًة مع 6

إلى 7% في أوروبا وأمريكا
 y  تراجع الفاقد في شبكات نقل وتوزيع
 المياه من 42% عام 1988 إلى 8% عام

 2016، وهي من أقل النسب المسجلة
على مستوى العالم

 y  رفع كفاءة الوقود في وحدات اإلنتاج
 إلى مستوى قياسي عالميًا يصل إلى

نحو 90% حاليًا

  أهداف الستراتيجية دبي 3
للطاقة النظيفة 2050

 توفير 7% من طاقة دبي من مصادر .1
الطاقة النظيفة بحلول عام 2020

% بحلول عام 252030 .2
% بحلول عام 752050 .3

  % من إنتاج دبي100 :2030
 من المياه المحالة سيأتي من

النظيفة الطاقة 

 استراتيجية اإلمارات للطاقة 2050:
 رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى

50% بحلول عام 2050

  استراتيجية دبي للطاقة
 النظيفة 2050: 75% من طاقة دبي

 من مصادر الطاقة النظيفة بحلول
عام 2050
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  – التنقل ذاتي القيادة
تحديات عالمية وفرص مستقبلية  

سعادة مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصالت

  التكنولوجيا ليست مخصصة“
ر الناس لتطوير اآلالت، بل لتطوُّ

”
 �أ�شبحت �ل�شيار�ت ذ�تية �لقيادة وغريها من

 و�شائل �لتنقل �لذ�تي و�قعًا ملمو�شًا، وهو ما
 �شي�شتدعي �إقناع �لنا�س بالتخلي عن متعة �لقيادة

 و�أن يثقو� يف معايري �إلأمان �لتي تت�شف بها و�شائل
 �لتنقل �لذ�تي حتى يكون ��شتخد�مها �شائعًا ولي�س

   .جمرد �حتمال فقط
 �أوجَز �شعادة مطر �لطاير، �ملدير �لعام ورئي�س

 جمل�س �ملديرين يف هيئة �لطرق و�ملو��شالت
 بدبي، �خلطو�ت �لتي مّت �تخاذها وتلك �لتي �شيتّم
 �تخاذها يف �مل�شتقبل من �أجل حتقيق هذ� �لهدف
 �ملن�شود، معربًا يف �لبد�ية عن �أنه هو �شخ�شيًا من

 �ملتحم�شني للنقل �لذكي، �إميانًا منه باأنه �شيوّفر
 منط حياة �أف�شل، خا�شًة لكبار �ل�شن وغريهم

   .ممن يعجزون عن قيادة �ملركبات

   الوضع الحالّي
 �أو�شح �لطاير �أن فكرة �لتنقل �لذ�تي لي�شت

 جديدة، بل تناولتها �لدر��شات و�لبحوث منذ
 ع�شر�ت �ل�شنني، وخالل �ل�شنو�ت �لع�شر �إلأخرية،

 دخلت �شركات �لتكنولوجيا �إىل هذ� �ملجال،
 ف�شّرعت وتريته بدرجة هائلة. و��شت�شهد يف هذ�

 �ل�شدد با�شتثمار �شركة "�آبل" �ملقّدر بنحو 10
 مليار�ت دوإلر يف �شيار�ت "�آي كار"، باإلإ�شافة �إىل

 �إل�شتثمار�ت �لتي �شّختها �شركات �أخرى يف هذ�
 �ملجال مثل "د�ميلر" و"فولفو" وبالطبع "تي�شال".

 وح�شب ت�شنيف جمعية مهند�شي �ل�شيار�ت
 �إلأمريكية، يقع نوع �ل�شيار�ت �لذي تهتّم به هذه

 �ل�شركات يف �مل�شتوَيني �لر�بع و�خلام�س، �إذ ت�شنِّف
     :�جلمعية �ل�شيار�ت يف عّدة م�شتويات هي

 y   المستوى صفر: السيارة التقليدية
غير الذاتية

 y  المستوى األول: السيارة التقليدية
 التي تعتمد على األتمتة ألداء مهمة

واحدة مثل مثبت السرعة
 y  المستوى الثاني: السيارة التي تؤدي
 عدة مهام تلقائية مثل التسارع/التباطؤ

 والتوجيه، ولكن يظل السائق مطالبًا
 بمراقبة وضع القيادة والتجاوب مع أي

حاالت غير متوقعة
 y  المستوى الثالث: وفيه يمكن للسيارة أن

 تسير ذاتيًا لفترات طويلة ولكنها تحتاج
 لسائق في فترات محددة، وهذا النوع
من السيارات متوافر في السوق حاليًا

 y  المستوى الرابع: وفيه يمكن للسيارة أن
تسير ذاتيًا ولكن داخل منطقة محددة

 y  المستوى الخامس: وفيه تسير السيارة
ذاتيًا بشكل تام وبدون أي تدخل بشري

 وقال �لطاير �إن حكومات �لعامل �أنفقت حتى �إلآن
 ما يزيد عن 600 مليون دوإلر لدعم بحوث �لتنقل
 �لذ�تي، فيما �أنفقت �ل�شركات �خلا�شة �أكرث من

 ذلك بكثري، م�شريً� �إىل �أن �شنغافورة وكاليفورنيا
 ومي�شيغن وتايو�ن و�ل�شويد من �ملر�كز �لرئي�شية

 يف جمال تكنولوجيا �لتنقل �لذ�تي، ومو�شحًا �أنه إل
 تز�ل توجد جمموعة من �لتحديات �خلطرية �لتي

ل �لذ�تي .تعرت�س جمال �لتنقُّ

تحدِّيات التنقل الذاتي 4

 متطلبات البنية التحتية: وتشمل الخرائط .1
الدقيقة وعالمات الطرق الواضحة

 القوانين والتشريعات: وتتضمن آليات .2
 التأمين وتحديد المسؤولية في حالة

وقوع الحوادث
السالمة وإقبال الجمهور .3

 التحديات التكنولوجية: مثل التحكم في .4
 المستشعرات الموجودة في عدد كبير

من المركبات
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استراتيجية دبي للتنقل الذكي
 ويف معر�س حديثه عن �إطالق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ
 حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س

 �لوزر�ء حاكم دبي، إل�شرت�تيجية �لتنقل �لذ�تي
 �لتي تهدف �إىل حتويل 25% من �لرحالت يف دبي

 �إىل رحالت ذ�تية �لقيادة بحلول عام 2030، �أو�شح
 �لطاير �أن حكومة �إلإمار�ت هي من تقود م�شرية

 �لتحّول �إىل �لتنقل �لذكي، على عك�س كثري من
 �لبلد�ن و�ملدن �إلأخرى �لتي تت�شدر فيها �ل�شركات

 �خلا�شة �مل�شهد، كما تقيم �حلكومة �شر�كات مع
 �جلامعات ومر�كز �لبحوث و�ل�شركات �خلا�شة.
 فروؤية دبي تنموية �أكرث من كونها جتارية وهو ما

ن من فر�س جناحها بح�شب ر�أي �لطاير .يح�شِّ

تقدم االستراتيجية
 ويف �إطار �إل�شرت�تيجية، جرى �إطالق �ملركبة

 �لكهربائية ذ�تية �لقيادة "�إيزي مايل �أي زد 10"،
 وهي �أول مركبة ذ�تية �لقيادة يتّم ت�شغيلها يف

 منطقة �ل�شرق �إلأو�شط، وتتميز هذه �إل�شرت�تيجية
 بات�شاع نطاقها لت�شمل �ملرتو و�لرت�م و�حلافالت

 و�شيار�ت �إلأجرة وو�شائل �لنقل �لبحري بل
 و�ل�شيار�ت �خلا�شة �أي�شًا، وقد �أُحِرزت �إجناز�ت
 كبرية بالفعل يف �لعديد من هذه �إلأنظمة، إل�شيما

.نظاَمي �ملرتو و�لرت�م
 و�أو�شح �لطيار �أن مرتو دبي ينقل يوميًا 600

 �ألف �شخ�س، م�شتعر�شًا نتائج ت�شغيل �ملرتو ذ�تي
ن  �لقيادة بعد كل هذه �ل�شنو�ت، ومو�شحًا �أنه ح�شَّ

 �إللتز�م بجد�ول �ملو�عيد بن�شبة 6.4% مقارنة

 بالقطار�ت �لعادية يف مدن �أخرى حول �لعامل، وقّلل
 �لتكلفة �لت�شغيلية بن�شبة 7%. و�أو�شح �أن �لنا�س

 كانو� قلقني يف �لبد�ية من فكرة �لتنّقل �لذ�تي حتى
 �إن �حلكومة ��شطرت يف �ل�شهور �ل�شتة �إلأوىل من

 ت�شغيل �ملرتو �أن ت�شع بد�خله �شائقًا إل يقوم باأي
 عمل، فقط لطماأنة �لركاب. و�لنتيجة كانت جناح

 �مل�شروع وحتقيقه عائدً� �شنويًا ُيقّدر مبا يزيد عن 6
 مليار�ت دوإلر من خالل تقليل تكلفة �لنقل وخف�س

 �لطلب على �إن�شاء �ملحطات وخف�س �نبعاثات غاز
.ثاين �أك�شيد �لكربون و�حلد من �حلو�دث

المجتمعي   القبول 
المستقبلية والخطط 

 �أجرت دبي ��شتبيانًا �شمل 1200 �شخ�س ��شتخدمو�
:تكنولوجيا �لتنقل �لذ�تي، وجاءت �لنتيجة كاإلآتي

 y % نسبة رضا المستخدمين95
 y % رضا عن مواصفات السالمة96

 y   % أعربوا عن توقعهم بأن85
 تخفض تكنولوجيا التنقل الذاتي من

وقوع الحوادث

 ولن تتوقف دبي عند هذ� �حلد، بل تعمل �أي�شًا
 على �ملركبات �جلوية ذ�تية �لقيادة، وقد قامت

 بتجربة ناجحة بالفعل، وتاأمل �أن تتو�فر هذه
 .�ملركبات على م�شتوى و��شع يف �مل�شتقبل �لقريب

  ممّكنات لتحقيق 8
استراتيجية دبي

التشريعات والقوانين .1
سلوك وتقّبل المجتمع للتكنولوجيا .2
شروط ولوائح ترخيص المركبات .3

تعديل لوائح التأمين .4
تنفيذ متطلبات البنية التحتية .5
  مكافحة القرصنة اإللكترونية .6

وحماية البيانات
تحقيق االتصال بين المركبات .7

بناء خرائط عالية الدقة .8

أهداف الستراتيجية دبي 4

 تحويل 25% من الرحالت إلى رحالت ذكية .1
ذاتية القيادة بحلول 2030

الحد من التلوث البيئي بنسبة %12 .2
 الحد من الحاجة إلى بنى تحتية لمواقف .3

السيارات بنسبة %50
الحد من حوادث السيارات بنسبة %12 .4
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السعادة: أولوية عمل الحكومات

 )معالي فريدي أهلرز زوريتا )أول، يسار

وزير دولة لمبادرة الرئاسة اإلكوادورية لتشييد مجتمع الحياة الجيدة في اإلكوادور

)ثانية، يسار )معالي عهود بنت خلفان الرومي 

وزيرة دولة للسعادة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات

يمين )ثانية،  ألينكا سميركولي  )معالي 

وزيرة التنمية والمشروعات االستراتيجية و التالحم المجتمعي في جمهورية سلوفينيا

)أولى، يمين )بيكي أندرسون 

مذيعة ومديرة تحرير في شبكة "سي إن إن" أبوظبي، مديرة الحوار

 �شمن حلقة نقا�س �أد�رتها بيكي �أندر�شون من
 �شبكة "�شي �إن �إن" �إلأمريكية، ��شتعر�س م�شوؤولون
 حكوميون من �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�شلوفينيا

 و�إلإكو�دور �إلإجر�ء�ت �لتي تعتمدها دولهم لتحقيق
.�ل�شعادة ملو�طنيها

  السعادة في اإلمارات
المتحدة العربية 

 مّت ��شتحد�ث �ملن�شب �لفريد �لذي توّلت زمامه
 معايل عهود بنت خلفان �لرومي يف حكومة

 �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة منذ عام م�شى، حني
 �أ�شبحت �أول وزيرة لل�شعادة يف �لعامل، و�أوكلت
 �إليها مهمة تعزيز �ل�شلوكيات �إلإيجابية �شمن

.�حلكومة و�ملجتمع
 وهي تعترب �ل�شعادة جزءً� إل يتجز�أ من �أي

 حكومة، و�أ�شرفت على �لعديد من �إلإجر�ء�ت
 �لهادفة �إىل حت�شني حياة �ملو�طنني. ومتلك معايل

 عهود بنت خلفان �لرومي روؤية و��شحة ملا يجعل
 �لنا�س �شعد�ء، وتعمل با�شتمر�ر وفقًا لهذ� �ملفهوم
.من �أجل �إن�شاء جمتمع متناغم يف دولة �إلإمار�ت

 و�أو�شحت قائلة: "نحن ندرك �أن �ل�شعادة خيار
 �شخ�شي وإل ميكن فر�شه �أو �إجبار �لنا�س عليه.

 ويتمثل دور �حلكومة يف توفري �لبيئة �ل�شحية
 وتهيئة �لظروف �ملنا�شبة. فاإذ� كان �أطفالك يتلقون

 تعليمًا جيدً�، وكانت لديك م�شت�شفيات فعالة،
 وعمل تتوجه �إليه كل �شباح و�أنت ت�شعر باإلأمان

 و�لطماأنينة، وخدمات حكومية حت�شل عليها
."بنز�هة و�حرت�م، فاإنك ت�شعر باإلأمل يف �مل�شتقبل

 وُتعترب هذه �لنقاط جوهرية بالن�شبة للرومي،
 ويتمثل هدفها �لرئي�شي يف حت�شني �شعور �لنا�س

 بالر�شا عن حياتهم. و�أ�شارت �إىل �أن جهودها
.إلإن�شاء وطن �أكرث �شعادة ترتكز على ثالثة حماور

  المحاور الثالثة لمجتمع
أكثر سعادة في اإلمارات

غرس السعادة .1
 تهدف حكومة �إلإمار�ت �إىل غر�س �ل�شعادة

 يف كافة نو�حي �حلياة، �شو�ء د�خليًا بالن�شبة
 للموظفني �أو خارجيًا بالن�شبة للعمالء و�ملجتمع

 ب�شكل عام. ودفع ذلك �حلكومة �إىل تعيني 60
 رئي�شًا تنفيذيًا لل�شعادة و�إلإيجابية مّت تدريبهم يف

 جامعة كاليفورنيا يف بريكلي بالوإليات �ملتحدة،
 ومركز "�أوك�شفورد مايندفلن�س" باململكة �ملتحدة،

 للعمل يف مر�كز �ل�شعادة. ومهمتهم توفري بيئة
 �إيجابية من خالل دورهم يف �لرتويج لل�شعادة

.و�مل�شاهمة يف �إ�شعاد كل عميل

قياس السعادة .2
 من خالل قيا�س مدى �شعادة �ملوظف �أو

 �ملتعاملني عرب تقييم خدماتها، ت�شتطيع �حلكومة
 معرفة ما هي �إلإجر�ء�ت �لفعالة يف تعزيز

.�ل�شعادة و�ملجاإلت �لتي حتتاج �إىل حت�شني

تعزيز السعادة كنمط للحياة .3
 تعترب �لرومي �أن �لعديد من �إلأ�شخا�س

 يبحثون عن �ل�شعادة، ولكنهم إل يعرفون كيفية
 حتقيقها. وتاأمل �حلكومة �أن ت�شاعدهم من

 خالل �ملعرفة و�ملجتمع وو�شائل �إلإعالم، كي
 يكون لديهم فهم �أف�شل لل�شعادة ويتمكنو� من

.حتقيقها يف حياتهم �ل�شخ�شية

هدف السعادة 2050 في سلوفينيا
 �أطلقت حكومة �شلوفينيا م�شرية تهدف من خاللها

.للبحث عن �أف�شل �ل�شبل لتوفري �ل�شعادة ملو�طنيها
 ويف حني �أن �لدولة و�شكانها لديهم �لكثري من

 عو�مل �إلإيجابية، �إإل �أن معايل �ألينكا �شمريكويل،
 وزيرة �لتنمية و�مل�شروعات �إل�شرت�تيجية و�لتالحم

 �ملجتمعي، �عتربت �أن �ل�شعور بالر�شا عن �حلياة
 يف �شلوفينيا منخف�س ب�شكل عام. ومن �أجل

 معاجلة هذه �مل�شاألة، و�شعت �حلكومة خطة ملعرفة
 ما �لذي يحقق �ل�شعادة ملو�طني �شلوفينيا وتغيري

.�لدولة نحو �إلأف�شل بحلول عام 2050
 وُتخطط �حلكومة جلعل �ل�شعادة عن�شرً�

 �أ�شا�شيًا يف �حلياة خالل �لعقود �لثالثة �لقادمة
 وما يليها، من خالل ��شتطالع �آر�ء مو�طني

 �شلوفينيا حول رغباتهم. و�أظهرت �لنتائج حتى �إلآن
.�أن �لنا�س يجدون �ل�شعادة يف بيئتهم ووجودهم
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 ورغم �أن خطط بناء �شعادة �لفرد يف �شلوفينيا
 إل ز�لت يف مر�حلها �إلأوىل، �إإل �أن �حلكومة دخلت

 يف �شر�كة مع �إلأمم �ملتحدة و�أعّدت ��شرت�تيجية
 لتحقيق هذ� �لهدف �لطموح. و�شوف ترّكز

 �شلوفينيا من خالل تلقي �لن�شائح مبا�شرًة من
 مو�طنيها، على �إحد�ث تغيري�ت يف منط �حلياة

.وتعزيز �إلقت�شاد وحماية �لبيئة
 وقالت �شمريكويل: "لقد قمنا بجولة يف خمتلف

 �أنحاء �لبالد و��شتطلعنا �آر�ء �ملئات من �إلأ�شخا�س،
 لذ� �أ�شبح لدينا قناعة باأن هناك نقاطًا م�شرتكة

."حول منط �حلياة �لذي نرغب فيه كمجتمع
 و�أ�شارت �شمريكويل �إىل �إن بالدها كانت

 حمظوظة للغاية إلأن ��شرت�تيجيتها تز�منت مع
 �أجندة �إلأمم �ملتحدة 2030، وهي خطة عمل

 ت�شتهدف �لعامل و�لنا�س و�لبحبوحة، مما يوّفر
.دعمًا �إ�شافيًا جلهود �شلوفينيا

خطة اإلكوادور للسعادة
 �أو�شح معايل فريدي �إهلرز زوريتا، وزير �لدولة

 ملبادرة �لرئا�شة �إلإكو�دورية لت�شييد جمتمع �حلياة
 �جليدة يف �إلإكو�دور، �أن دولته تاأمل يف حتقيق

 �ل�شعادة لالأجيال �جلديدة من خالل منح كل طفل
 ن�شخة من كتاب بعنو�ن "كتاب جلميع �إلأطفال"،

 مل�شاعدتهم على فهم �لقيم و�ملز�يا و�ملعتقد�ت
 �لتي ميكن �أن ت�شهم يف �إيجاد حلول للم�شاكل �لتي

.يو�جهها �لعامل
 وقد �شاهم زوريتا �لذي عمل �شحفيًا ملدة 30

 عامًا يف ت�شميم �لكتاب �لذي ي�شم ق�ش�شًا ملهمة
 و�شورً� ملونة من خمتلف �أنحاء �لعامل. وي�شتخدمه

 �إلآباء ليخربو� �أطفالهم �لق�ش�س قبل �لنوم، ولكنه
 يهدف �أي�شًا �إىل توفري درو�س قّيمة عن �ل�شعادة

 و�لت�شامح و�لرفاه، ثم تعزيزها إلحقًا د�خل
.�ل�شفوف �لدر��شية يف مد�ر�س �إلإكو�دور

 وقال زوريتا: "يح�شل كل طفل يبلغ من �لعمر 8
 �إىل 9 �شنو�ت على ن�شخة من �لكتاب، وي�شتخدمه

."�لبع�س يف تعليم �لقيم و�لف�شائل لالآباء و�ملعلمني
 و�إلأمل كبري يف �أن ميتلك �إلأطفال ما يحتاجونه

 ليعي�شو� حياة �شعيدة خالية من �إلآثار �ل�شلبية، عرب
 توفري مناذج �إيجابية ت�شكل قدوة ح�شنة لهم يف

.�شن مبكرة

  دروس في السعادة
من حول العالم

اإلمارات العربية المتحدة .1
 ترّكز �حلكومة على غر�س �ل�شعادة وقيا�شها،

 باإلإ�شافة �إىل تعزيزها كنمط حياة. وتوؤثر هذه
 �ملحاور �لثالثة على �آليات �شنع �لقر�ر

.يف �لدولة وكيفية تقدمي �خلدمات �حلكومية

سلوفينيا .2
 بناًء على معطيات مهّمة مّت �لتو�شل �إليها من
 خالل ��شتطالع و��شع �لنطاق حول ما يجعل
 �لنا�س �شعد�ء، تهدف �شلوفينيا �إىل �إحد�ث

 تغيري�ت يف منط �حلياة وحت�شني �لنمو
 �إلقت�شادي وحماية �لبيئة للم�شاعدة على
.تعزيز م�شتويات �ل�شعادة لدى مو�طنيها

اإلكوادور .3
 �ل�شباب هم حمور جهود �إلإكو�دور لتحقيق
 �ل�شعادة. يف �ملد�ر�س �إلبتد�ئية، يتّم منح

 �إلأطفال كتابًا يعلمهم درو�شًا قّيمة عن �ل�شعادة
 و�لت�شامح و�لقيم �إلأخرى �لتي توفر لهم حياة

.�شعيدة ومكتملة
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  :التعايش المشترك
تجاوز حدود الثقافة والعرق والدين  

)وسط )معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي 

وزيرة دولة للتسامح بدولة اإلمارات العربية المتحدة

)يمين )سعادة السفير عمر سيف غباش 

سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة في روسيا

)يسار )جون ديفتيريوس 

محلل األسواق المالية الناشئة في شبكة "سي إن إن"، مدير الحوار

 �شّددت معايل �ل�شيخة لبنى بنت خالد �لقا�شمي
 و�شعادة �ل�شفري عمر �شيف غبا�س يف جل�شة حو�رية

 �أد�رها جون ديفترييو�س، �ملذيع يف �شبكة "�شي
 �إن �إن"، على �أهمية غر�س قيم �لت�شامح يف نفو�س

 �ل�شباب. �أتى ذلك يف �إطار �جلهود �لر�مية �إىل
 �حلد من �لتطرف و�إلأ�شولية، بغ�س �لنظر عن

 �ملنطقة �أو �لدين، يف ظل ت�شاعد �لتطرف �لديني
.و�حلركات �ل�شعبوية على م�شتوى �لعامل

 وقالت معايل �ل�شيخة لبنى بنت خالد �لقا�شمي،
 وزيرة �لدولة للت�شامح يف دولة �إلإمار�ت �لعربية

 �ملتحدة، �إّن جميع �إلأديان يف �لعامل توؤكد على �ملحبة
 و�إلإن�شانية، م�شريًة �إىل �أهمية تكري�س �إلأديان ملفهوم

 �لت�شامح لدى �ل�شباب عرب ن�شر �لقيم �إلإيجابية يف
.نفو�س �أجيال �مل�شتقبل ملكافحة �لتطرف

 ولفت �شعادة عمر �شيف غبا�س، �شفري دولة
 �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة لدى رو�شيا وموؤلف كتاب
 "ر�شائل �إىل �شاب م�شلم"، �إلنتباه �إىل دور �خلطب

ب، وقال �إنه يجب على  �لدينية يف �إذكاء �لتع�شّ
 �ملوؤ�ش�شات �لدينية �لرتكيز على ن�شر �لر�شائل

.�إلإيجابية، خا�شة تلك �ملوجهة لل�شباب

مجتمع منفتح يرحب بالجميع
 كما �أّكدت معايل �ل�شيخة لبنى �لقا�شمي، وهي

 �أول وزيرة للت�شامح يف �لعامل، على �لدور �ملحوري
 لبناء جمتمع منفتح يرحب باجلميع يف تر�شيخ

 �أركان �قت�شاد قوي ومتنوع، حيث �إن هذ� �لنوع من
 �ملجتمعات ميّثل �لبيئة �حلا�شنة و�جلاذبة للعقول

.�لالمعة و�مل�شتثمرين من جميع �أنحاء �لعامل
 وعّرفت معايل �ل�شيخة لبنى �لقا�شمي �ملجتمع
 �لذي يرحب باجلميع باأنه جمتمع يوّفر تعليمًا
 جيدً� إلأبنائه، وحياة ذ�ت جودة عالية، وبيئة

 ت�شمح مبمار�شة �ل�شعائر �لدينية جلميع �إلأديان
 وحتت�شنها. و�أ�شارت معاليها �إىل دولة �إلإمار�ت
 �لعربية �ملتحدة كنموذج لهذه �لبيئة، قائلًة: "يف

 �إلإمار�ت، وهي دولة م�شلمة، يعي�س �أنا�س ينحدرون
 من �أكرث من 200 جن�شية خمتلفة، وتوجد 120

."كني�شة، منها 71 يف دبي فقط

الدين والتعصب
 تطرقت �جلل�شة �حلو�رية �إىل مو�شوع مهم متحور

 حول كيفية �ختطاف �أي دين، وإل�شيما �لدين
 �إلإ�شالمي، من قبل �ملتطرفني، و�أّكدت معايل

 �ل�شيخة لبنى �لقا�شمي �أّن غر�س روح �لت�شامح
 يف نفو�س �لن�سء منذ �شن مبكرة و�شمان �إي�شال

 �لر�شائل �لدينية ب�شكل ي�شمن �شحة جوهرها
 �لروحي وقيمها هما عن�شر�ن �أ�شا�شيان يف مكافحة

.�لتع�شب �لديني

 وقالت معاليها: "تدعو جميع �إلأديان �أتباعها �إىل
 حب �إلإله، وت�شرتك كذلك جميعها يف حّث �أبنائها
 على حب �لنا�س و�لب�شرية جمعاء... عندما حتاول

 فهم �لدين، فال تعمد �إىل حفظ �لن�شو�س و�إلآيات،
."بل متّثل بقيمه وُكن قدوة ح�شنة لالأجيال �ملقبلة

 وحّذرت معايل �ل�شيخة لبنى �لقا�شمي �حل�شور
 و�لقادة �حلكوميني يف �جلل�شة من �لتع�شب للقيم

 �ملوروثة يف بلد�نهم و�لتم�شك بها على �أنها م�شّلمات
 إل ميكن �لتفكر ب�شاأنها �أو �مل�شا�س بها، وإل�شيما يف

 ظل عاملنا �حلايل �لذي ميوج بالتقلبات، و�أّكدت
 معاليها �شرورة �أن يكون �ل�شباب يف �شلب كل ما
 تقوم به �حلكومات. ونّوهت معايل �ل�شيخة لبنى

 �لقا�شمي �إىل حقيقة �لعزلة �لتي يعانيها �إلأطفال
 حتى عندما يكونون مع �آبائهم يف غرفة �ملعي�شة
 بقولها: "إل يز�لون يعي�شون يف عاملهم �خلا�س،
 وعندها قد تطالهم خمالب �لتع�شب وهم يف

."بيوتهم و�آباوؤهم غافلون عنهم
 و�فق �شعادة �ل�شفري غبا�س معايل �ل�شيخة لبنى

 �لقا�شمي �لر�أي و�أّكد مالحظاتها م�شددً� على
 �أن �لطريقة �لتي تنتهجها �ملوؤ�ش�شات �لدينية يف

 �إي�شال �لر�شائل حتتل �أهمية كربى، وإل�شيما عندما
 تخاطب �ل�شباب، وقال �إن �لر�شائل �لدينية يجب �أن

.تكون �إيجابية وتت�شم بالت�شامح
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 �أ�شار �شعادة �ل�شفري �إىل دولة �إلإمار�ت �لعربية
 �ملتحدة كنموذج، و�أو�شح �لدور �لذي �أدته �حلكومة

 يف مو�ءمة �خلطاب �لديني، وتنقيته من �شو�ئب
 �لعد�ئية و�ل�شلبية �لتي كانت من �أهم �شماته

 يف ثمانينيات وت�شعينيات �لقرن �لع�شرين. قال
 �شعادة �ل�شفري �إن �لر�شائل �لتي يتلقاها �ل�شباب
 يف �مل�شاجد يف �لوقت �حلا�شر تت�شم باإلإيجابية

 وحتثهم على �لرقي و�لتفاوؤل، موؤكدً� على �أنه منوذج
.ينبغي �أن يحتذى به يف باقي �لدول

رسائل إلى شاب مسلم
 ورّدً� على �شوؤ�ل عن ر�أيه حول �لتالزم �لكبري بني
 �إلإ�شالم و�لتع�شب يف �لعديد من �أقطار �لعامل،

 قال �شعادة غبا�س �إنها كانت م�شاألة ت�شور وهوية
 يف "�إلأمناط �لتي نعّرف من خاللها �أنف�شنا

."كعرب وم�شلمني
 �أو�شح �شعادة �ل�شفري غبا�س �أنه يف �لوقت

 �لذي رمبا ير�قب فيه �ملتطرفون �ل�شباب �لعرب
 و�مل�شلمني ويرون فيهم بيئة خ�شبة لغر�س

 معتقد�تهم ينبغي "�لنظر �إىل 300 �ألف �شاب
 عربي كاأفر�د لديهم حياة يعي�شونها وخطط و�آمال

."يطمحون لتحقيقها

 وحتّدث �ل�شفري غبا�س عن مرحلة �شبابه، وذكر
 �أنه عندما كان �شابًا يف مرحلة �ملر�هقة، كان يحاول

 ��شتك�شاف �لعامل �حلديث با�شتخد�م �أدو�ت و�أطر
 عمل مفهومية بالية عفا عليها �لزمن. ولكن، عندما
 دخل يف مرحلة �لن�شج، �ت�شح �أمام عينيه جليًا �أنه
 مل يتّم �إحر�ز تقّدم يف �لعمل على ر�أب هذه �لهوة.

 كان هذ� هو �لد�فع لتاأليفه كتاب "ر�شائل �إىل �شباب
 م�شلم" �لذي يتناول فيه �لعديد من �لت�شاوؤإلت �لتي

 د�رت مبخيلته يف مرحلة �ملر�هقة، ويقدم �إطار
 عمل ميكن من خالله لل�شباب �لنظر �إىل �لن�شو�س

.و�ملرجعية �لدينية ب�شكل عام

التطلع إلى المستقبل
 �أثار ديفترييو�س، مدير �جلل�شة، تخوفًا حيال
 �حلمية �لوطنية و�ل�شعبوية �ل�شائدة يف �لوقت

 �حلايل، وحول مدى تاأثريها يف تدهور �إلأو�شاع يف
 �مل�شتقبل. ردت معايل �ل�شيخة لبنى �لقا�شمي على
 هذ� �لت�شاوؤل، قائلًة: "�أنا من �لد�عني �إىل �لتفاوؤل،

 و�أرى �أنه ينبغي لنا �خلروج من ز�وية رد �لفعل
 للدفاع عن �إلإ�شالم عرب �لتحّلي بالروح �إلإيجابية

."و�إي�شال �لر�شائل �ل�شحيحة
 �ختتمت معايل �ل�شيخة لبنى �لقا�شمي حديثها

 بتاأكيد �أهمية �لرتكيز على �ل�شباب، قائلًة: "يجب
 �إلنتقال �إىل �إلإ�شهام يف رفاه �ل�شباب وبنائه، حتى

."يت�شنى لنا و�شع حد للخطاب �ل�شلبي

  سمات لمجتمع منفتح 3
يرحب بالجميع

يوّفر تعليمًا جيدًا .1
يوّفر فرص الحياة عالية الجودة .2
 يقبل األنماط المختلفة للممارسات .3

الدينية ويحتضنها

  طرق يمكن من خاللها 3
للحكومات مكافحة التعصب

بناء مجتمع منفتح يرحب بالجميع .1
جعل الشباب في صلب كل ما تقوم به .2
 ضمان عمل المؤسسات الدينية ودور .3

العبادة على إيصال رسائل إيجابية
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  :رسم مستقبل التعاون اإلنمائي الدولي
المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة  

الهاشمي ريم  معالي 
وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 التعاون المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق“
رؤيتنا المشتركة الرامية إلى صنع عالم أفضل

”
 تكّر�س حكومة دولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة
 جهودها لبناء عامل �أف�شل وم�شاعدة غريها

 من �لدول ذ�ت �حلاجة �ملا�ّشة للدعم. ويف هذ�
 �ل�شياق، �أعلنت معايل رمي �لها�شمي، وزيرة �لدولة

 ل�شوؤون �لتعاون �لدويل بدولة �إلإمار�ت �لعربية
 �ملتحدة ورئي�شة جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة "دبي

 �لعطاء"، �إطالَق �شيا�شة �مل�شاعد�ت �خلارجية
 لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وكيفية حتقيق هذه

.�ل�شيا�شة إلأهد�فها �ملن�شودة
 و�أو�شحت �أن هذه �ل�شيا�شة �لطموحة "قائمة

 على مبد�أ �ل�شر�كة و�لتعاون" و�أنها تهدف �إىل
 تعزيز �ل�شالم و�لرخاء �لعاملي بالعمل جنبًا �إىل

 جنب مع دول �أخرى. كما تعهدت معايل �لها�شمي
 باأن تو��شل دولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة دورها
 باعتبارها "�شريك �لفكر"، وهو �لدور �لذي ت�شعر

 باأنه �شُي�شهم يف و�شع منهجية مبتكرة ومرنة
.للم�شاعد�ت �خلارجية

ما هي صورة العالم األفضل؟
 متتلك معايل رمي �لها�شمي، �لع�شو �ملنتدب للجنة

 �لعليا للمعر�س �لعاملي "�إك�شبو دبي 2020" و�لتي
 ت�شغل من�شبًا وز�ريًا منذ عام 2008، روؤيًة و��شحًة

 حول �ل�شورة �لتي ينبغي �أن يكون عليها �لعامل
 �إلأف�شل، حيث ت�شف معامل هذ� �لعامل باأنه �أكرث

 ��شتقر�رً� وت�شاحمًا و�شالمًا ورخاًء؛ عامل بال حروب
 وبال �أنا�س مهّم�شني، م�شيفًة: "�إنه عامل نرنو له

 جميعًا ونتمنى بناءه؛ فيه �لفتيات و�إلأوإلد و�لرجال
 و�لن�شاء �شو��شية، يزدهرون ويحلمون ويرتقون

 ."ويتعلمون وينجحون ويو��شلون تقدمهم

  مبادئ لسياسة 5
الخارجية المساعدات 

 و�شعت �حلكومة 5 مبادئ رئي�شية ل�شيا�شتها
 �جلديدة تو�شح من خاللها �إلأهد�ف �لتي تريد

:حتقيقها على �ملدى �لطويل
غرس روح المشاركة والتعاون .1

معالجة القضايا المهّمشة .2
 استغالل المقومات والقدرات الفريدة .3

لدولة اإلمارات العربية المتحدة
التركيز على البرامج المدفوعة بالنتائج .4

االبتكار في المشروعات .5

 و�أو�شحت رمي �لها�شمي: "�إن ��شتطاعت
 �شيا�شتنا �خلا�شة بامل�شاعد�ت �خلارجية حماكاة

 مناذج �لنمو �لتي تتمتع بها دولتنا �شنكون قد
 قطعنا خطوة حا�شمة يف �إلجتاه �ل�شحيح نحو

."�شنع عامل �أف�شل

  برامج لتعزيز السالم 6
والرخاء العالمي

الشراكات الُقطرية .1
 �شت�شمل �أول عنا�شر �ل�شيا�شة �جلديدة

 لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لدخول يف
 �شر�كات خا�شة بامل�شاعد�ت �خلارجية
 على نطاق و��شع ولعدة �شنو�ت مع دول

 خُمتارة. و�شيجري �ختيار �لدول �ل�شريكة
 وفقًا لنموذج يحدد "�أ�شّد �لبلد�ن �حتياجًا"

 وتلك �لتي ميكن �أن توّظف فيها �حلكومة
 �إلإمار�تية مهار�تها �أف�شل توظيف. و�شت�شمل
 �لبلد�ن �ملحرومة من �مل�شاعد�ت �أو تلك �لتي

 مل يلتفت �إليها �ملتربعون �شابقًا �أو عانت
.�لتهمي�س ومزقتها �ل�شر�عات



7373 للحكومات العالمية  القمة  تقرير 

برامج متخصصة عالمية .2
 تركز هذه �لرب�مج على �لنقل و�لبنية �لتحتية

 �حل�شرية و�لثقة �لتي ي�شعها �ل�شكان يف
 �حلكومة وكفاءتها وحماية �لفتيات ومتكينهن.

 وتهدف �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إىل حتقيق
 ذلك من خالل �إ�شالح �لبنية �لتحتية يف

 �لبلد�ن منخف�شة ومتو�شطة �لدخل وبتطوير
 بيئة �إلأعمال �لتجارية و�خليار�ت �لتعليمية
 �ملتاحة �أمام �لفتيات و�ل�شيد�ت. وترى رمي
 �لها�شمي يف هذه �لنقطة �إلأخرية حتديدً�

 "�لقوة �لد�فعة �لوحيدة إلإحد�ث تنمية
 �قت�شادية وجمتمعية و��شعة" معربة عن

 فخرها باإلإمار�ت �لعربية بكونها �أول بلد عربي
 ي�شّد �لفجوة يف �لتعليم و�لتح�شيل �لتعليمي

.على م�شتوى �جلن�شني

المساعدات اإلنسانية .3
 �شيزيد هذ� �لربنامج من �إل�شتجابة لالأزمات
 �لكربى ومن بينها ق�شية �لالجئني، و�شيدعم
 جهودً� �شخمة للتعامل مع ق�شايا طارئة حول

.�لعامل وإل يلتفت لها �أحد

دعم البلدان الفقيرة .4
 وفقًا لرمي �لها�شمي، مل تنجح بلد قط يف

 �نتز�ع نف�شها من بر�ثن �لفقر باإلعتماد على
 �مل�شاعد�ت �لتنموية فقط، ولكنها �أو�شحت �أنه

 �شيتّم �لت�شدي لهذ� �إلأمر من خالل متكني
 �لقطاع �خلا�س، م�شرية �إىل �أن �إلإمار�ت

 �لعربية �ملتحدة تهدف �إىل ��شتغالل نقاط
 �لقوة لهذه �لبلد�ن �ملتمثلة يف كونها �أ�شو�قًا

 متنوعة ونا�شئة وتتمتع بتناف�شية عاملية لت�شريع
 و�شع برنامج للفر�س �إلقت�شادية "د�عم

 للفقر�ء" يف �لبلد�ن �لنامية ل�شمان ��شتفادة
   .�أكرث �لبلد�ن فقرً� من هذ� �لربنامج

 استغالل الشراكات .5
 و�شي�شمل ذلك تعميق وتو�شيع �إلإمار�ت �لعربية
 �ملتحدة لنطاق �شر�كاتها مع موؤ�ش�شات متعددة
 �إلأطر�ف و�شركاء دوليني لتطوير خرب�تها من

 .خالل �لتعاون معها

الفنية .6 المساعدة 
 وهذ� �لربنامج هو �إلأكرث �شلة بالقمة �لعاملية

 للحكومات، فكما قالت رمي �لها�شمي يعتمد هذ�
 �لربنامج على خربة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف

 جمال �لتنمية و�لتي حققتها خالل عقد و�حد. فقد
 ��شتفادت �إلإمار�ت – بالتعاون مع �شركائها - من

 درو�س �لتنمية وطبقتها من خالل و�شع برنامج
 للم�شاعد�ت �لفنية. وبناًء على جماإلت �إلأولوية

 �ملتمثلة يف �لبنية �لتحتية و�لطاقة وكفاءة �حلكومة،
 �شت�شع �لدولة �إطارً� ت�شارك من خالله معارفها
 مع غريها من �لدول �لتي �شتقّدم لها �مل�شاعدة

 .لتح�شني نتائج بر�جمها �ملقدمة لهذه �لدول

تطلعات ريم الهاشمي المستقبلية
 تنظر �لوزيرة �إىل م�شتقبل �شيا�شة �مل�شاعد�ت

 �خلارجية لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة بعني متفائلة؛
 �إذ ترى �إمكانية حتقيق هذه �ل�شيا�شة بالتعاون مع

 دول �أخرى، وترى �أن �لدول �لتي ت�شهد �زدهارً� هي
.�أكرث �لدول �لتي ميكنها �مل�شاعدة يف هذ� �ل�شدد
 و�ختتمت: "خالل رحلة �إلإجناز�ت �لتي حققناها

 معًا، �أدركنا جميعًا معنى �أن يحيا �إلإن�شان حياة
 ه�ّشة على �شطح هذ� �لكوكب. وينبغي �أإل تثبط هذه

 �له�شا�شة من عزمنا، بل يجب �أن تذكرنا بو�جبنا
 نحو رعاية �شعبنا وم�شتقبلنا، و�لتعاون �مل�شرتك هو
 �ل�شبيل �لوحيد لتحقيق روؤيتنا �مل�شرتكة �لر�مية �إىل

."�شنع عامل �أف�شل
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  :كلمة رئيسية
السعادة في األجندة العالمية  

معالي هيلين كالرك
مديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 رغم أهمية دور المال في تحقيق الرفاهية،“
إال أنه ليس العنصر الوحيد

”
 تتحدث �ملنظمات يف جميع �أنحاء �لعامل عن

 �ل�شعادة ورفاهية �إلإن�شان، يف �لوقت �لذي تبحث
.فيه عن طرق بديلة لقيا�س �لتنمية

 و�شعت مملكة بوتان موؤ�شر�ت متطورة لل�شعادة،
 يف حني عينت حكومة دولة �إلإمار�ت �لعربية

 �ملتحدة وزير دولة لل�شعادة، وبد�أت �ململكة �ملتحدة
 جمع مقايي�س لل�شعادة و�لرفاهية ل�شياغة �شيا�شات

.ت�شتند �إىل �ملعلومات و�إلأدلة
 يف بد�ية كلمتها، �أثنت معايل هيلني كالرك،
 مديرة برنامج �إلأمم �ملتحدة �إلإمنائي، على

 �ملنظمات �لتي تطرح مفاهيم �ل�شعادة ورفاهية
 �إلإن�شان حول �لعامل يف �إطار م�شعاها للبحث عن

.طرق بديلة لقيا�س �لتنمية و�لرفاهية
 قالت معاليها �إن �لرتكيز �ملكّثف على �ل�شعادة

 �لب�شرية قد �أ�شهم يف تو�شيع نطاق �ملحادثات حول
 �ملعنى �حلقيقي للتقدم ورفاهية �إلإن�شان، و�أّكدت

 �أن هذ� �لتوّجه يذكرها باأنه على �لرغم من �أهمية
 دور �ملال يف حتقيق �لرفاهية، �إإل �أنه لي�س �لعن�شر

.�لوحيد لتحقيقها

أشياء كثيرة في الحياة
 يعمل برنامج �إلأمم �ملتحدة �إلإمنائي منذ ت�شعينيات

 �لقرن �لع�شرين على �إعد�د تقارير حول �لتنمية
 �لب�شرية، وقد ��شتخدم يف هذه �لتقارير موؤ�شرً�

 حمددً� إلإجر�ء �ملقارنات بني �لدول. هذ� �ملوؤ�شر
 مكون من عدة عنا�شر، وياأخذ يف �إلعتبار �جلو�نب

 �ملادية وغري �ملادية مبا يف ذلك �لتعليم و�ل�شحة
 و�لدخل. ومع ت�شميم هذ� �ملوؤ�شر و�إدخاله حيز

 �لتطبيق، �شاعد يف ت�شليط �ل�شوء على ق�شايا
 �لتنمية و�لتقدم بعد �أن كان �إلهتمام من�شبًا على

 �ملقيا�س �إلقت�شادي متمثاًل يف موؤ�شر �لناجت �ملحلي
 �إلإجمايل. وقد �أّكدت معايل كالرك �إن �ملوؤ�شر

."�أو�شح "�أن هناك �أمورً� �أخرى مهمة يف �حلياة
 فعلى �شبيل �ملثال، �لدولة �لتي تنتمي لها معايل
 هيلني كالرك، وهي نيوزيلند�، �أحرزت م�شتوى

 �شعيفًا ن�شبيًا بح�شب معيار �لنجاح �إلقت�شادي،
 حيث �حتلت �ملركز �لثاين و�لثالثني على م�شتوى

 �لعامل يف ما يتعّلق بالدخل �لقومي �إلإجمايل للفرد.
 ولكن على �شعيد �لتنمية �لب�شرية، �حتلت نيوزيلند�

 �ملركز �لتا�شع بف�شل �رتفاع معدإلت �لعمر �ملتوقع
 و�رتفاع معدل طول �لفرت�ت �لتي يق�شيها �إلأفر�د

 يف �لتعليم. قالت معاليها: "عند �حلديث عن معنى
 �لتقدم �إلإمنائي، يكون �لنمو �إلقت�شادي هو �أول ما
 يخطر على بال �إلأفر�د ب�شكل عفوي وتلقائي – وهو
 ما �أ�شميه "متالزمة �لناجت �ملحلي �إلإجمايل". ولكن

 يف و�قع �إلأمر، فاإن جودة ونوعية �لنمو لها �أثرها
 �لكبري. فكل منو يت�شم باإل�شتد�مة ويعزز �إلندماج

 وله �أثر كبري يف �لتنمية �لب�شرية ورفاهية �لب�شر

 وُيعنى بال�شعادة يجب �أن يكون حمورً� يف جهودنا
."لتحقيق �لتنمية �لب�شرية �مل�شتد�مة

 �إن �لرتكيز �لكبري على �ل�شعادة قد يوؤدي �إىل
 تغيري �ل�شيا�شات ب�شور خمتلفة. وقد حدث ذلك

 على �شبيل �ملثال يف ت�شيلي عام 2012، حيث
 ��شتجابت ملا ورد يف تقرير برنامج �إلأمم �ملتحدة

 �إلإمنائي من �شرورة و�شع �لرفاهية �ل�شخ�شية
 على �إلأجندة �ل�شيا�شية �إذ� كانت �لدولة تعترب

 �لرفاهية من �إلأهد�ف �إلإمنائية. وعليه، �شّممت
 وز�رة �لتعليم يف دولة ت�شيلي منهجًا جديدً� لل�شفني

 �لعا�شر و�حلادي ع�شر. ويهتّم هذ� �ملنهج ب�شكل
 كبري بال�شعي �إىل حتقيق �لرفاه �ل�شخ�شي، وت�شجيع

 �ل�شباب على �لتفكري إل من �أجل �حل�شول على
 وظيفة فح�شب، بل ويف �ختيار نوع �حلياة �لتي

.يرغبون فيها وكيفية حتقيق �أهد�فهم

النفسية الصحة 
 قالت معايل هيلني كالرك �إن �لتفكري يف تاأثري
 �ل�شعادة و�لرفاه يف �لقر�ر�ت �ملتعّلقة ب�شياغة

 �ل�شيا�شات يجب �أن ير�عي �لُبعد �لنف�شي باعتبار
.�ل�شحة �لنف�شية من �أهم �جلو�نب يف هذ� �ملو�شوع

 �أو�شحت در��شة م�شحية حديثة �شملت �لدول
 ذ�ت �لدخل �ملنخف�س و�ملتو�شط و�ملرتفع �أن %18

 من �لبالغني – ما يعني خم�س عدد �ل�شكان تقريبًا –
 عانو� �شكاًل من �أ�شكال �إلأمر��س �لنف�شية ب�شكل ما

.يف �ل�شنو�ت �ل�شابقة
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 و�أ�شافت معايل كالرك �أن عبء �ل�شحة �لنف�شية
 يزد�د مبرور �لوقت، و�أ�شبح �إلكتئاب يف �لوقت

 �حلايل ثاين �أكرث �إلأمر��س �لعاملية �لتي ت�شاحب
 �ملُ�شاب وقتًا طوياًل وتت�شبب يف عجزه. وعلى �لرغم
 من هذه �إلأرقام �ملخيفة، مل حتَظ �ل�شحة �لنف�شية

 يومًا بن�شيب و�فر من �لنقا�شات �لد�ئرة حول �لتنمية
 حتى وقت قريب. ويف هذ� �ل�شدد، �أّكدت معاليها
 قائلة: "يف �لعديد من مناطق �لعامل، تتوفر بع�س

 �أ�شكال �مل�شاعدة للتغّلب على حاإلت معينة مثل �خلجل
 و�لو�شم بالعار وملعاجلة غياب مو�رد رعاية �ل�شحة
 �لنف�شية وت�شخي�شاتها لالأ�شخا�س �لذين يحتاجون

 �إىل تلقي �لعالج �لنف�شي". وإل بد من �تخاذ �ملزيد من
 �إلإجر�ء�ت و�لتد�بري يف جميع �أنحاء �لعامل مل�شاعدة

 �إلأفر�د �لذين يعانون �أمر��شًا نف�شية حادة �أو ي�شعرون
 بالتهمي�س و�لتمييز، وإل ي�شتطيعون حتريك �شاكن
.وهم حمرومون من حقوقهم �إلإن�شانية �إلأ�شا�شية

  أجندة 2030 وأهداف
المستدامة التنمية 

 يف �إلأعو�م �لـ 13 �ملقبلة، �شيزد�د �حلديث حول
 �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة لالأمم �ملتحدة �ملن�شو�س

 عليها يف �أجندة 2030 – وتت�شمن هذه �إلأهد�ف
 حت�شني معدإلت �ل�شعادة و�لرفاهية. وقد �أّكدت

 معايل هيلني كالرك �أن هذه �إلأهد�ف ت�شع �إلأفر�د
 يف �شميم �لتنمية �مل�شتد�مة وتاأخذ يف ح�شبانها

 �حلاجة �إىل �إحد�ث �لتو�زن بني ثالثة �أبعاد للتنمية
 تتمثل يف �لتنمية �إلقت�شادية و�لتنمية �إلجتماعية

.و�لتنمية �لبيئية

ّممت �إلأهد�ف لكي حتقق للب�شر "حياة �لّرخاء  �شُ
 و�إلإح�شا�س باإلإجناز" ولكي حترز تقدمًا �قت�شاديًا

."و�جتماعيًا وتقنيًا عرب "�إلن�شجام مع �لطبيعة
 تعّد �ل�شحة و�حلوكمة من �أهم �جلو�نب

 �لرئي�شية يف �أجندة 2030، وكالهما عن�شر
 �أ�شا�شي يف �لتنمية و�ل�شعادة، ويتناوإلن �جلو�نب

 �إلقت�شادية و�إلجتماعية و�لبيئية. وقالت معاليها:
 "�إذ� كان �لفقر و�جلوع وم�شكلة �مل�شاكن �ملتو��شعة
 وتدين فر�س �لو�شول �إىل �لتعليم و�لبيئات �مللوثة
 من �لق�شايا �لتي ميكن حّلها، فمن �ملمكن �أي�شًا

."حت�شني و�شع �لرعاية �ل�شحية
 �ختتمت معايل كالرك حديثها، قائلة: "�إذ� كنا
 جادين يف عزمنا على �إلرتقاء برفاه �إلإن�شان،

 يجب علينا �أن نكون جادين �أي�شًا يف حتقيق �أهد�ف
."�لتنمية �مل�شتد�مة و��شعة �لنطاق

نقاط رئيسية

 y  المال عنصر مهم في تحقيق الرفاه،
 ولكنه بعيد كل البعد من أن يكون العنصر

الوحيد لتحقيق ذلك
 y   القرارات ذات الصلة بالسياسات

 ينبغي أن تأخذ عناصر السعادة
والرفاهية بعين االعتبار

 y  الصحة النفسية يجب أن تحصل على
 مساحة أوسع من النقاشات الدائرة حول
 التنمية، ويجب اتخاذ المزيد من اإلجراءات

والتدابير لمساعدة المرضى النفسيين
 y  إذا كانت الحكومات جادة في تحسين
 مستويات الرفاهية، يجب أن تكون جادة
 أيضًا في تحقيق أهداف األمم المتحدة

للتنمية المستدامة
 y  تضع أهداف التنمية المستدامة األفراد
 في صميم مشاريع التنمية المستدامة
 وتأخذ في حسبانها الحاجة إلى إحداث

 التوازن بين ثالثة أبعاد للتنمية تتمثل
 في التنمية االقتصادية، والتنمية

االجتماعية، والتنمية البيئية
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مستقبل أبوظبي ودبي
 خالل �لقمة �لعاملية للحكومات 2017، �شافر �لز�ئرون ثالثني عامًا عرب �مل�شتقبل من خالل تقنية

 �لو�قع �إلفرت��شي �ملتطورة. لقد كانت جتربة غامرة عر�شت ما �شتبدو عليه مدينة �أبوظبي
 ومدينة دبي �لر�ئدتان بحلول �لعام 2050، وذلك وفقًا مل�شار �لتقدم �حلايل و�لروؤى �لتي ر�شمها

.قادة دولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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 :كلمة رئيسية
تمكين مستقبل الحكومات الناجحة  

كيفينيمي ماري  معالي 
نائب األمين العام لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

  ،نظرًا لحجم التحديات الحالية وتنوعها“
 نحن بحاجة للتفكير في اآلثار المستقبلية

للقرارات السياسية

”
 يف كلمتها �إلفتتاحية �شمن فعاليات �لقمة �لعاملية
 للحكومات، حّددت معايل ماري كيفينيمي، رئي�شة

 وزر�ء فنلند� �ل�شابقة، �شت خ�شائ�س تعتربها
 منظمة �لتعاون �إلقت�شادي و�لتنمية �أ�ش�شًا للحكم

 �لر�شيد. وقد �أعدت �ملنظمة هذه �خل�شائ�س
 �نطالقًا من دورها �لر�ئد كمركز عاملي للحوكمة،

 ف�شاًل عن �ل�شر�كة �لوثيقة �لتي �أر�شتها موؤخرً� مع
.حكومة دولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة

 �أقّرت معايل كيفينيمي، وهي ثاين �شيدة تتوىل
 رئا�شة وزر�ء فنلند� يف �لفرتة من 2010 وحتى

 2011، قبل �أن ت�شبح نائب �إلأمني �لعام ملنظمة
 �لتعاون �إلقت�شادي و�لتنمية يف عام 2014، باأن
 �لرتكيز على �مل�شتقبل يف وقت ي�شهد فيه عاملنا
 �ليوم �لعديد من �مل�شكالت �مللّحة قد يبدو �أمرً�
 متناق�شًا، بيد �أنها �أّكدت �أن �لوقت �حلايل هو

 �لوقت �إلأمثل للتطلع نحو �مل�شتقبل و�لتفكري
.�إل�شت�شر�يف و�تخاذ �إلإجر�ء�ت

 و�شددت معاليها على �شحة هذ� �إلأمر حتديدً�
 يف ظل ما ن�شهده من منو بطيء، وو�شول �لثقة

 إلأدنى م�شتوياتها، و�رتفاع معدإلت �لبطالة،
 و�رتفاع معدإلت عدم �مل�شاو�ة، وتدهور �لو�شع
 �إلأمني يف جميع �أنحاء �لعامل. و�شّلطت معايل

 ماري كيفينيمي �ل�شوء على �خل�شائ�س �مل�شار
:�إليها �أعاله كما يلي

العمل بشفافية
 لي�شت فكرة جديدة، ولكن هذه �خلا�شية تزد�د

 �أهميتها يف �لوقت �حلايل �أكرث من �أي وقت م�شى،
 وذلك ب�شبب �مل�شتويات �ملرتفعة من �نعد�م �لثقة

 �لعامة يف �ملوؤ�ش�شات �حلاكمة يف جميع �أنحاء
 �لعامل. ويف هذ� �ل�شياق، ن�شحت معايل كيفينيمي
 �مل�شوؤولني �حلكوميني ب�شرورة �لتو��شل مع �أع�شاء
 �لربملان و�لهيئات �لق�شائية من �أجل �لو�شول �إىل

.�حلوكمة �لر�شيدة �ملنفتحة وحتقيق �لنمو تدريجيًا

 مواجهة التحديات والتعقيدات من
خالل االبتكار المستمر

 �أ�شارت معايل كيفينيمي �إىل �أن كلمة �ل�شر يف
 �لتغّلب على �لتحديات و�لتعقيد�ت هي �إلبتكار

 �مل�شتمر. إل �شك �أن �إلبتكار عن�شر حموري يجب
 على �حلكومات �لتي تركز على �مل�شتقبل �لتحلي به.
 ولهذ�، �شاركت منظمة �لتعاون �إلقت�شادي و�لتنمية

."يف �إ�شد�ر تقرير بعنو�ن "تبني �حلكومات لالبتكار
 و�أ�شارت معاليها �إىل منوذج للقادة يف مدينة

 مك�شيكو �شيتي �لذين قررو� و�شع حلول مل�شكلة

 عدم توفري �حلافالت �لعامة خلدمة �لبيانات
 �ملتعّلقة باحلالة �ملرورية، على �لرغم من �أن هذه

 �حلافالت ُتقّل �أكرث من 14 مليون ر�كب يوميًا،
 مما ي�شطر رو�دها �إىل �إلعتماد على �ملعلومات

 �لتي تتو�رد �شفهيًا. ومن خالل ��شتخد�م �لنظام
 �لعاملي لتحديد �ملو�قع، �لتي بلغت كلفته 15 مليون
 دوإلر �أمريكي فقط و�حتاج �إىل جهود 400 متطوع

 على مد�ر �أ�شبوعني، متكنت قياد�ت �ملدينة من
 توفري �لبيانات، مما ح�ّشن من م�شتوى �خلدمة

.�ملقدمة للجميع

تعزيز مشاركة النساء والشباب
 حتظى هذه �خلا�شية باأهمية كربى يف جميع

 �ملناطق، إل�شيما يف �ملناطق �لتي ت�شهد م�شتويات
 �أدنى من �ملعدل �لعاملي يف تطبيق �أف�شل �ملمار�شات

.و�تباع �إلأعر�ف �لعاملية
 فعلى �شبيل �ملثال، إل تزيد ن�شبة �لن�شاء يف

 �لقوى �لعاملة يف منطقة �ل�شرق �إلأو�شط و�شمال
 �إفريقيا عن 22% مقارنة باملتو�شط �لعاملي ملنظمة

 �لتعاون �إلقت�شادي و�لتنمية �لذي تبلغ ن�شبته
 50%. كذلك جند �أنه على �لرغم من �أن �إلأجيال

 �لنا�شئة تتمتع مب�شتويات من �لتعليم و�لتو��شل
 �أف�شل من �أي جيل �شابق، إل تز�ل هناك حاجة

 �إىل بذل �ملزيد من �جلهود لتزويد هوؤإلء �ل�شباب
 بفر�س توظيف جمدية. كما توجد ن�شبة كبرية من

 �لن�شاء �حلا�شالت على درجات جامعية يف منطقة
 �ل�شرق �إلأو�شط و�شمال �إفريقيا إل ميكنهن مو��شلة

.م�شريتهّن �ملهنية
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 و�أّكدت معايل ماري كيفينيمي �أن �حلكومات
 تلعب دورً� حموريًا يف مو�جهة تلك �مل�شكالت،

 و�أ�شارت معاليها �إىل تقرير �آخر إلأف�شل �ملمار�شات
 �شدر موؤخرً� عن منظمة �لتعاون �إلقت�شادي

 و�لتنمية بالتعاون مع حكومة دولة �إلإمار�ت �لعربية
 �ملتحدة. يقدم هذ� �لتقرير جمموعة �شاملة من
 �لدإلئل �إلإر�شادية و�إلإجر�ء�ت �لعملية �مللمو�شة

 �لتي تهدف �إىل م�شاعدة �ملنظمات يف دولة
 �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �تباع نهج ير�عي

.�حتياجات �جلن�شني يف مقار �لعمل
 كما �أ�شارت معاليها �إىل �لعمل �لر�ئد �لذي

 �أجنزته حكومة تون�س يف �إدماج �ملر�أة جمتمعيًا،
 منّوهة بالتعديل �لت�شريعي يف �لعام 2016 �لذي

 ن�ّس على �أن للمر�أة حق �لتمثيل �ملتكافئ يف
.�ل�شيا�شات �ملحلية بالت�شاوي مع �لرجل

المشاركة
 �أّكدت معاليها على �شرورة �مل�شاركة �حلكومية

 �ل�شاملة و�لفاعلة يف �حلياة �لعامة، و�أن تلك
  �مل�شاركة �شوف ت�شاعد يف متكني �إلأفر�د من

.بناء م�شتقبلهم

تعزيز رفاهية المواطنين
 �أ�شارت معايل كيفينيمي �إىل �أن �لرفاهية هي �أنها
 �لهدف �إلأ�شمى إلأي حكومة، مبا يف ذلك �إلأجهزة

 �حلكومية �لعاملة على م�شتوى �ملدن �أو �مل�شتوى
.�إلإقليمي، ولي�س �مل�شتوى �لوطني فقط

 ت�شتهلك هذه �إلأجهزة ما ن�شبته 40% من �إلإنفاق
 �حلكومي يف �لبلد�ن �لتي تعمل فيها منظمة �لتعاون

 �إلقت�شادي و�لتنمية. وعليه، فاإن لهذه �إلأجهزة دورً�
 حموريًا يف �إقامة �ل�شر�كات مع �حلكومات �لوطنية،

.ومنح �لفر�شة للمو�طنني للتعبري عن �آر�ئهم
 و�أملحت معاليها جلهود �لقادة يف بع�س �ملدن مثل

 تورنتو يف كند� و�شانتا مونيكا يف �لوإليات �ملتحدة،
 حيث جرى �شوؤ�ل �ملو�طنني عن �أنو�ع �لرفاهية �لتي

 يودون �إدر�جها على قائمة �إلأولويات. كما و�أثنت
 على �لقمة �لعاملية للحكومات إل�شتمالها على عدة
.جل�شات يرتكز �حلديث فيها على �شعادة �ملو�طن

إعادة بناء الثقة في المؤسسات
 �إعادة �لثقة عامل �شروري حلكومات �مل�شتقبل حتى

 يت�شنى لها خدمة مو�طنيها بالطريقة �لتي يتطلع
 �إليها هوؤإلء �ملو�طنون. وقد �أّكدت معايل كيفينمي
 على �شرورة عدم جتاهل �أي جمموعة من �إلأفر�د
 يف �أي مكان، موؤكدًة �أن هذ� �لتوّجه إل بد �أن يطّبق
.على جميع �ملوؤ�ش�شات: �ملحلية و�لوطنية و�لدولية

  توصيات رئيسية 6
الناجحة للحكومات 

 العمل بشفافية إلعادة بناء الثقة العامة .1
وضمان الحوكمة الرشيدة

 مواجهة التحديات والتعقيدات من خالل .2
االبتكار المستمر

 تعزيز مشاركة النساء والشباب، السيما .3
 في المناطق التي تشهد مستويات

أدنى من المعدل العالمي
  المشاركة واإلسهام الفاعل في .4

  الحياة العامة لتشجيع الناس على
بناء مستقبلهم

 تعزيز رفاهية المواطنين. وهذا هو الدور .5
 الرئيسي ألي حكومة، بما في ذلك

 األجهزة الحكومية على مستوى المدن
والمستوى اإلقليمي

 إعادة بناء الثقة في المؤسسات من .6
أجل خدمة المواطنين بصورة أفضل
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  – الريادة في التعليم
ماذا يمكن للحكومات أن تفعل؟  

1(  )معالي كريستا كيريو 

عضو البرلمان الفنلندي

2( الذنيبات  البروفيسور محمد   )معالي 
مراسل بي بي سي للشؤون الدولية

)4، أول، يمين )الدكتور تشانغ منشيان 
الرئيس السابق لجامعة شانغهاي نورمال

 )جوانغ جو كيم )3

مدير اليونسكو في بانكوك

5( )صفاء الطيب الكوجالي 
مديرة شؤون ممارسات التعليم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي

)كيم غطاس )4، أولى، يسار
مراسلة "بي بي سي" للشؤون الدولية، مديرة الحوار

 تناولت جلنة دولية موؤلفة من ممثلني من كوريا
 و�ل�شني وفنلند� و�ل�شرق �إلأو�شط مو�شوعات تتعّلق

 بدور �لقطاع �خلا�س يف �لتعليم و�شرورة تركيز
 �حلكومات على مفهوم �ملناهج �لدر��شية �لعاملية.
 وقد متحورت مناق�شاتهم �ملثرية لالهتمام، �لتي

 �أد�رتها كيم غطا�س من موؤ�ش�شة "بي بي �شي"، حول
:�أربع ق�شايا رئي�شية هي

أهمية التنمية منذ الطفولة المبكرة .1
أهمية مشاركة التجارب .2

 إلى أي مدى ينبغي أن يكون الحصول .3
على وظيفة هو الغاية من التعليم

دور القطاع الخاص .4

أهمية التنمية منذ الطفولة المبكرة
 �تفقت �للجنة على �أن �لتعليم يف �ل�شنو�ت �ملبكرة
 هو �إلأكرث حاجًة �إىل �هتمام �حلكومة يف �ملرحلة
 �حلالية. وهناك �شو�هد كثرية �قت�شادية وعلمية

 توؤيد ذلك، حيث ��شت�شهدت معايل كري�شتا
 كيورو، �لتي �شغلت �شابقًا من�شب وزيرة �لتعليم

 و�إلت�شاإلت يف فنلند�، بدر��شة تبني �أن �لتعليم ملدة
 �شنة و�حدة يف تلك �ملرحلة �لعمرية ي�شاوي �لتعليم

.ملدة �شبع �شنو�ت يف �ملر�حل �لالحقة
 وقالت �شفاء �لطيب �لكوجايل، مديرة �شوؤون

 ممار�شات �لتعليم يف منطقة �ل�شرق �إلأو�شط و�شمال
 �إفريقيا يف جمموعة �لبنك �لدويل، �إنه من �ل�شعب

 تعوي�س هذه �ملرحلة �إن فاتت �لطفل. و�أ�شارت �إىل
 �أنه يف منطقة �ل�شرق �إلأو�شط و�شمال �إفريقيا يلتحق

 30% فقط من �إلأطفال دون �شن �لثامنة باإلأنظمة

 �لتعليمية. و�لعقبة �لرئي�شية هنا تكمن يف �لقدرة
 على �إللتحاق بالتعليم �ملبكر، فحو�يل 90% من

 �لقادرين ماديًا يلحقون �أبناءهم مبرحلة �لتعليم
 قبل �ملدر�شة؛ �أما غري �لقادرين ماديًا فهم يف حاجة

.�إىل م�شاعدة �حلكومة
 و�أ�شافت �أي�شًا �أن هذه �مل�شاعدة إل تتمّثل

 بال�شرورة يف بناء ف�شول در��شية �أو ��شتخد�م
 �لتكنولوجيا، بل �أهم من ذلك توفري عدد كاٍف من

.�ملعلمني ذوي �لكفاءة يف تلك �ملرحلة
 و�أو�شح معايل �لربوفي�شور حممد �لذنيبات،

 وزير �لتعليم �ل�شابق يف �إلأردن وع�شو جمل�س
 �إلأمناء يف �ملجل�س �لوطني ل�شوؤون �إلأ�شرة، �أن وجود

 دولة م�شتقرة و�آمنة من �ل�شروط �إلأخرى لتحقيق
 هذه �ملعادلة، وهو ما تفتقر �إليه ثلث �لدول �لعربية

 تقريبًا. باإلإ�شافة �إىل �أن �لتعليم يف بع�س �لدول
.�لعربية إل ياأخذ �لقدر �لكايف من �إلهتمام

أهمية مشاركة التجارب
 حتدثت كيورو عن نظام �لتعليم يف فنلند�، �لذي

 ُيعرتف به عامليًا كمعيار مرجعي، و�أ�شارت �إىل �أن
 �إلأطفال يف هذ� �لنظام �لتعليمي إل ين�شمون �إىل

 بيئة مدر�شية ر�شمية قبل �شن �ل�شابعة. وقبل ذلك،
 يتّم �لرتكيز على �لتعلم من خالل �للعب. غري �أنها

 �أ�شارت �إىل �أنه إل ي�شح للدول �إلأخرى �أن تتبنى هذ�
 �لنموذج �أو �أي منوذج �آخر ب�شكل �أعمى، �إذ حتتاج

.كل منطقة �إىل منوذج يتو�فق معها

 ود�فع �لدكتور ت�شانغ من�شيان، وهو باحث يف
 جمال �لتعليم �ملقارن، عن �أهمية م�شاركة �إلأفكار

 وتناقل �لتجارب كبديل. ففي كل عام، تقوم جامعته
 يف �شنغهاي بتبادل �ملعلمني على نطاق و��شع مع

 �أقر�نهم من فنلند� و�ململكة �ملتحدة و�لوإليات
 �ملتحدة و�شنغافورة. وقد �أثبت ذلك �أنه على �لرغم
 من عدم �إمكانية حماكاة �لنماذج ب�شكل كامل بني

 �لدول، فاإنه ي�شاعد �لدول يف �لتعلم و�إل�شتفادة من
.جتارب بع�شها �لبع�س

 وردً� على �شوؤ�ل من كيم غطا�س، مديرة �حلو�ر،
 عّما �إذ� كان �لوقت قد حان إلإيجاد منوذج عاملي
 موحد، ر�أت �لكوجايل �أن تدري�س �لقيم �مل�شرتكة

 يحظى باحتماإلت جناح �أكرب من مفهوم �ملنهج
.�لدر��شي �لعاملي

 إلى أي مدى ينبغي أن يكون الحصول
على وظيفة هو الغاية من التعليم

 على �لرغم من �شهرته كنموذج تعليمي ناجح، �إإل
 �أن �لنظام �لفنلندي يحاول ب�شعوبة حتويل ذلك

 �لنجاح �إىل زيادة يف معدإلت �لعمالة. ي�شل معدل
 �لبطالة يف فنلند� �إىل 20%، وهو معدل مرتفع

 مقارنة بالعديد من �لدول �ملتقدمة. وقالت كيورو
 �إن هذ� �إلأمر ميثل قلقًا متز�يدً� يف بالدها وبع�س

 �لبالد �إلأخرى، ورمبا يكون مربرً� إلإعادة �لنظر
 ب�شكل جذري يف نظامها �لتعليمي، متامًا كما حدث

 عند طرح هذ� �لنظام منذ خم�شني عامًا. ويجب
 �أن يهتّم ذلك �لنظام �جلديد �أكرث بتحفيز �لطالب

.وتزويدهم باملهار�ت �لتي يحتاجها �ملجتمع �إلآن
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 و�تفق جو�نغ جو كيم، �لذى لعب دورً� رئي�شيًا
 يف �إعادة هيكلة �لنظام �لتعليمي �لكوري بكامله،

 على �حلاجة إلإعادة �لتفكري يف �لتعليم ليتنا�شب مع
 �إلقت�شاد �جلديد �لقائم على �ملعرفة، ولكنه حّذر

 من �عتباره �لدور �لوحيد للتعليم. وقال �إنه يجب
 �أإّل تكون �لغاية �لوحيدة من �لتعليم هي �لقدرة

 على �ملناف�شة يف �شوق �لعمل إلحقًا، بل ينبغي �أن
 يركز �أي�شًا على تعزيز مفاهيم �لتعاون و�مل�شاركة.

 و��شت�شهد بتقرير منظمة �إلأمم �ملتحدة للرتبية
 و�لعلوم و�لثقافة "�ليون�شكو" �لذي حّدد ركائز

 �لتعّلم �إلأربع: �لتعلم من �أجل �أن تعرف، و�لتعلم من
 �أجل �أن تفعل، و�لتعلم من �أجل �أن تكون، و�لتعلم

 من �أجل �لعي�س �مل�شرتك. ومن بني هذه �لركائز،
 قال �إنه ي�شعر بوجود تركيز �شديد على �أول ركيزتني

.على ح�شاب �إلأخريني
 بينما �أ�شار �لدكتور من�شيان �إىل �أن نظام �لتعليم
 �ل�شيني كان يف �ل�شابق يتمحور ب�شكل كبري حول

 �إلإجناز. ولكنه بد�أ يتغري، �إإل �أنه ن�شح �حلكومات
 بعدم �إثقال �إلأنظمة �ملدر�شية باإلأهد�ف، حتى

 لو كانت تلك �إلأهد�ف �أف�شل مما كانت عليه يف
 �ملا�شي، و�أن "تركز على �مل�شتقبل" و�إعد�د �لطالب
 لوظائف �لغد. وقال �إنه من و�جب �حلكومات �أي�شًا

.�أن تعزز �شعادة �لطالب

:ركائز للتعلم وفقًا لليونسكو 4

التعّلم من أجل أن تعرف .1
التعّلم من أجل أن تفعل .2
التعّلم من أجل أن تكون .3

التعّلم من أجل العيش المشترك .4

دور القطاع الخاص
 ترى �لكوجايل �أنه يجب �أن تتوقف �حلكومات عن
 لعب �إل�شتئثار بدور توفري �لتعليم، حيث عليها �أن

 تركز على تهيئة �لبيئة �لتعليمية، مع �ل�شماح للقطاع
 �خلا�س بتقدمي خدمات �لتعليم وفق �ملعايري �لتي

.حتددها �حلكومة
 و�أو�شح �لربوفي�شور �لذنيبات �أن هذ� هو �حلال

 يف �إلأردن، حيث مّت فتح �إلأبو�ب �أمام �لقطاع
 �خلا�س و�ملنظمات غري �لربحية. و�أ�شاف كيم �أن

 هذ� مطبق �أي�شًا يف �آ�شيا، حيث تعتمد بلد�ن كثرية
.�إلآن على �لقطاع �خلا�س

 �إإل �أن كيورو حذرت من ذلك. ففي فنلند� إل يز�ل
 �لتعليم يندرج �شمن �خلدمات �لعامة، وهناك

 معار�شة لفكرة حتويل �لتعليم �إىل ن�شاط ربحي،
 فذلك قد يهدد �إمكانية ح�شول �جلميع على حق

 �لتعليم. فاإذ� �أ�شبحت �ملد�ر�س غري متكافئة،
.�شيظهر مفهوم "�لت�شوق �ملدر�شي" بني �أولياء �إلأمور

 و�تفقت �لكوجايل على �أن �إ�شر�ك �لقطاع
 �خلا�س ينبغي �أإل يوؤدي �إىل تفاقم عدم �مل�شاو�ة يف
 نظام �لتعليم، وميكن معاجلة هذ� �إلأمر باإلعتماد
 على بع�س �حللول مثل �ملنح �لدر��شية و�ل�شر�كات
 بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س. ويف �خلتام، قالت

 �إن ت�شاوي �إلإمكانيات يعزز د�ئمًا من ت�شاوي فر�س
.�حل�شول على �لتعليم للجميع

الرئيسية التوصيات 

 y  ينبغي للحكومات أن تخّصص أكبر قدر من
 الوقت واالهتمام للتعليم في مرحلة

الطفولة المبكرة
 y  يجب على البلدان عدم تبني نموذج

 التعليم الذي ُيطبق في مكان آخر بشكل
 أعمى، ولكن يجب أن تتعلم من هذه

النماذج لتطوير نموذج خاص بها
 y  تعليم القيم المشتركة أفضل من وضع

منهج دراسي عالمي
 y  تحتاج أنظمة التعليم إلى تحقيق
 التوازن بين إعداد الطالب للعمل وتعزيز

سعادتهم ورفاهيتهم
 y  القطاع الخاص ضروري، ولكنه يجب أن

 يعمل في شراكة مع الحكومات لتجنب
تفاقم مشكلة عدم المساواة

12
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ما هي صفات قائد المستقبل؟

روبن شارما
مؤلف وخبير قيادة

 القائد هو من يحث اآلخرين على فعل أشياء“
 جديدة ويشجعهم على اكتشاف مواهبهم

المدفونة ويساعدهم على إطالق إبداعاتهم

”
 قال روبن �شارما خالل كلمته يف �لقمة، نا�شحًا

 �لقادة حول كيفية �إل�شتفادة �ملُثلى من فرق
 �لعمل: "�إن �جلميع قادر على �أن يكون ناجحًا

."وعبقريًا يف عمله
 و�أ�شار �إىل �أن جنومًا يف كرة �لقدم مثل ليونيل

 مي�شي وديفيد بيكهام، و�أ�شماء �أخرى كبرية مثل
 �شاحب �لفكر �لثورّي �شتيف جوبز موؤ�ش�س �شركة

 "�آبل" وبطل هوكي �جلليد و�ين غريت�شكي مل ي�شلو�
 للنجاح بني ع�شية و�شحاها، بل و��شلو� �جلهد لياًل

  .نهارً� لتحقيق �لتمّيز

 ويف تعليقه على هذه �لنماذج، قال �شارما،
 وهو حماٍم كندي �شابق، له موؤلفات عديدة حول

 �لقيادة وقدم ��شت�شار�ته لعدد من �أ�شهر �ملوؤ�ش�شات
 �لعاملية: "�إن كل منوذج منهم يتمتع مبوهبة بدون

 �شك، ولكنها لي�شت موهبة فطرية بقدر ما هي نتاج
 عزم و�إ�شر�ر قادهم للو�شول لهذ� �مل�شتوى من

 �لتمّيز. فكل منهم �أم�شى �شاعات إل ح�شر لها كي
 ينجح يف مهمته، وهذ� �لنوع من �لتفاين و�لطموح

 لتحقيق �لتمّيز يجب �أن يتحلى به �لقادة �إذ� ما
 �أر�دو� �عتالء �لقمم". كما �أّكد �شارما �أن كاّلً منا

 يحمل �شفات �لتمّيز بد�خله وميكنه �أن يطورها
 كما طورتها هذه �ل�شخ�شيات ب�شرط �أن يت�شّلح

.بالعزمية و�حلما�س

القيادة بال منصب
 كثري من هذه �لنماذج كان يتمتع ببعد نظر و��شح،

 فمثاًل و�ين غريت�شكي كان يقول �أنه إل يتزلج يف
 �جتاه قر�س �لتزّلج؛ بل يتزلج نحو وجهته، و�شتيف

 جوبز قال يومًا �إنه ي�شتطيع �أن يرى ما يحمله
 �مل�شتقبل يف طّياته، ورغم ذلك كان من �لو��شح
 �أنهم مل يتمتعو� مبو�هب فطرية. و�أو�شح �شارما

 �ملوؤمن مبا ي�شمى بالفكرة �ل�شاملة )�لتي تقول
 �إن �أي �شخ�س باإمكانه �أن يكون قائدً�( وي�شميها
 "�لقيادة بال من�شب": "لقد تّخل�س هوؤإلء �لقادة

 من �لت�شتت �لذي ُيْفِقدهم �لكثري من �لوقت،
 وركزت عقولهم على حتقيق �لتمّيز، وهو �أمر ميكن

   ."جلميع من يف �لقاعة هنا حتقيقه

 ومن بني �لنماذج �لتي جت�ّشد فكرة �لقيادة
 بال من�شب، �أو�شيوإل مكارتي، �لتي مل ت�شغل يف

 حياتها من�شبًا ومل حتُكم دولة، ولكنها كانت
 قائدة ملهمة لكثري من �لنا�س. ��شت�شهد �شارما
 باأو�شيوإل، منظفة �ملالب�س، ليربهن على قدرة

 عامة �لنا�س على حتقيق �إجناز�ت عظيمة،
 مو�شحًا كيف �أم�شت �أو�شيوإل، �لتي ُعرفت بتربعها

 �ل�شهري جلامعة جنوب مي�شي�شيبي، �أعو�مًا ت�شع
 كل �شنت جتنيه يف ح�شاب بنكي يف م�شقط ر�أ�شها
 مي�شي�شيبي. عا�شت فقرية طيلة حياتها ومل َتعرف

 خاللها �شوى �حلرمان ومل ت�شاأل يومًا عن ر�شيدها
خرت 150 �ألف دوإلر على مد�ر حياتها،  �لبنكي. �دَّ
 وعندما �شاألها مدير �لبنك ماذ� �شتفعلني برثوتك
 �ل�شغرية، قررت �أن متنح �أوإلد �إخوتها جزءً� من
�س �لباقي لتمويل منحة در��شية  �ملال و�أن تخ�شّ

 لل�شباب �إلأمريكي �ملتحّدر من �أ�شل �إفريقي؛
 مل�شاعدتهم يف حتقيق طموحاتهم. وطال بها �لعمر

 حتى �شاهدت �أول دفعة من خريجي هذه �ملنحة
 وقّلدها �لرئي�س �إلأمريكي بيل كلينتونالو�شام

.�لرئا�شي للمو�طنني
 و�أو�شح �شارما �أن مدخر�ت �أو�شيوإل يف �لبنك

 على مد�ر �لوقت دلتنا على �أن بع�س �لتح�شينات
 �ل�شغرية ميكنها �أن حتقق نتائج عظيمة �إذ� د�ومنا

.على فعلها يوميًا
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 �لقيادة لي�شت باملنا�شب، بل هي منهج وطريقة"
 حياة". وقد و�شف �شارما ذلك باملهمة �ملجيدة،

 �أمر يجب على كل قائد �أن يعمل من �أجل حتقيقه
.حتى ي�شل للتمّيز

 مو�شحًا �أنه "�إذ� نظرت جلميع �لقادة �لعظماء،
 �شتجد �أن جميعهم كانت لديه ر�شالة، ق�شية نبيلة
 كانت بالن�شبة �إليهم �أهّم من حياتهم. هل ترغب
 يف قهر �ل�شعاب و�لتعامل مع �لتقلبات، و�أن تظل

 قائدً� عامليًا ذكيًا ور�شيقًا و�أن تفوز يف �لنهاية؟ �بد�أ
 بالبحث عن ر�شالتك �لكربى". �أف�شل �لقادة هم

.من يعملون د�ئمًا نحو حتقيق �أهد�فهم
 ومن �إلأمثلة �إلأخرى جوي دنلوب، فقد �عتاد
 عند خ�شارته يف مناف�شات �لدر�جات �لنارية
 �أن يقود در�جته �إىل رومانيا إلإطعام �ليتامى

 �جلائعني. هذ� �لفعل �ململوء بالعطف و�لرحمة
 جعل 50 �ألف �شخ�س يح�شرون جنازته تكرميًا

  .ل�شخ�شه وحياته
 و�ختتم �شارما قائاًل: "قليل من �إلأنا، كثري من

 �لنتائج. قليل من �إلأخذ، كثري من �لعطاء. قليل
 ملنفعتي، كثري ملنفعة �لنا�س. قليل من �لك�شل، كثري

."من �إلإنتاج

كيف تقود فريقك؟
 وقدم �شارما، �لذي يعمل متحدثًا حتفيزيًا منذ
 عقدين، ن�شائحه حول �لقيادة قائاًل �إن �أف�شل

 �لقادة ير�عون م�شاعر عّمالهم وإل يفارقهم �ل�شغف
 بتحقيق �لنجاح. يجب �أن يكونو� "م�شدرً� للثقة،

 و�ل�شغف، و�لعطاء، و�لرعاية" وعليهم �أن "يك�شرو�
."�لروتني و�أن يقدمو� منوذجًا ُيحتذى به يف �لقيادة

 و�أخرب قادة �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س �لذين
 جاءو� من خمتلف �أنحاء �لعامل حل�شور �لقمة

 �لعاملية للحكومات �أن طاقاتهم وم�شاعرهم تتوّهج
 من خالل منظماتهم؛ فاأقو�لهم تلتقطها �لنا�س،

.وِفَرُق عمِلهم تقتدي بها
 جميعنا نرغب يف �أن نكون �أ�شخا�شًا عامليني"

 وقادة ممّيزين، و�أن يكون حلياتنا معنى، غري �أننا
 إل نفكر يف �إلأفكار �لتي تقودنا لهذه �حلياة �لعاملية

 وإل نلتزم بو�جباتها وإل نهّيئ إلأنف�شنا �لبيئة �لتي
."تدفعنا �إليها

  خطوات نحو التفاني 5
وفقًا لشارما

  كن متمّيزًا في ما تصنع" .1
"حتى ال ُتهّمش

 نقل �شارما هذ� �إلقتبا�س عن �ملمثل �لكوميدي
 �شتيف مارتني، ليوؤكد به �أهمية �ل�شعي �مل�شتمر

.للتمّيز عن �إلآخرين

تخّلص من إدمانك للمشتتات .2
ر �شارما �جلمهوَر من �إدمان �لتكنولوجيا  حذَّ

 وو�شائل �لتو��شل �إلجتماعي؛ فهذ� مما يعيق
.�إلإنتاجية �ليومية

تجّنب الِكْبر المصاحب للنجاح .3
 كن متو��شعًا وإل تن�َس عدد �ل�شاعات �لتي

 كر�شتها لتحقيق �لنجاح. �أو�شح �شارما "عندما
 ت�شبح ناجحًا، كن قائدً� �أف�شل، و�بذل جهدً�
 �أكرب، و�طلب ��شتحقاقات �أقل، و�دُر�س �أكرث،

."و�بتكر ب�شرعة �أكرب

ادخل حياة الناس وحّسنها .4
 وفقًا ل�شارما، �لدور �حلقيقي للقيادة هو دور
 د�خلي. فُكن ن�شطًا و�عنِت بنف�شك وِع�ْس من

.�أجل ق�شية �أهّم من ذ�تك

 الفشل يعني أن إنجازاً عظيماً على .5
وشك الحدوث

 يجب �أن ين�شى �لقادة �أحد�ث �ملا�شي
 وي�شتكملو� طريقهم �شريعًا. وعليهم �لتعلم من
 �إلأخطاء و��شتخد�مها لتحقيق �لعظمة بدإًل من

.�لقلق ب�شاأنها
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الحوكمة االقتصادية العالمية: إلى أين؟

1( ستيغليتس  جوزيف  )البروفيسور 

حائز على جائزة نوبل للعلوم االقتصادية وأستاذ في جامعة كولومبيا

)2، يسار )ناصر الطيبي 

منتج أول ومذيع في قناة العربية اإلخبارية، مدير الحوار

 المجتمعات التي تعاني من انعدام المساواة“
تكون أقل نموًا وأكثر عرضة لالضطرابات

”

 �أبدى عامل �إلقت�شاد �لربوفي�شور جوزيف
 �شتيغليت�س، �حلائز على جائزة نوبل، معار�شته

 للفكرة �لقدمية حول �إلقت�شاد "�إلن�شيابي"، �لتي
 تفرت�س �أن تنامي �لرثوة يف �لقمة يوؤدي �إىل حت�شني

.�أو�شاع �لفئات �إلأ�شد فقرً�
 ويف �إطار تاأكيده لهذ� �إلأمر، ��شت�شهد

 �لربوفي�شور �شتيغليت�س باإح�شاء�ت منظمة
 �أوك�شفام �لتي ت�شم حتالفًا عامليًا ملوؤ�ش�شات خريية

 تعمل من �أجل �لق�شاء على �لفقر. وحت�شي �ملنظمة
 �شنويًا عدد �ل�شكان �إلأغنى يف �لعامل، �لذين تعادل

 ثرو�تهم جمتمعة ما ميلكه ن�شف عدد �ل�شكان
 �إلأكرث فقرً� يف �لعامل. و�أو�شح �شتيغليت�س �أن

 عددهم يف عام 2014 كان 88 �شخ�شًا، بينما يف
.عام 2017 �أ�شبحو� 8 �أ�شخا�س فقط

 و�أ�شاف �لربوفي�شور �شتيغليت�س �أنه �إذ� ثبتت
 �شحة نظرية �إلقت�شاد �إلن�شيابي، �لتي فقدت

 م�شد�قيتها �إىل حد كبري على مد�ر �لثالثني �أو
 �إلأربعني عامًا �ملا�شية، لكان بقية �لعامل ي�شري

 ب�شكل جيد للغاية يف �لوقت �حلايل، بيد �أن تلك
 �لقلة �لرثية �زد�دت ثر�ء، بينما عانت �لطبقات
 �إلأخرى من �لركود. قال �لربوفي�شور �شتيغليت�س:

 "�إن �لفجوة بني �لطبقات �لعليا و�لو�شطى �آخذة يف
 �إلت�شاع، و�لفجوة بني �لطبقات �لعليا و�لفقرية قد
 تز�يدت مبعدإلت �أكرب. وي�شف بع�س �لنا�س هذ�
 �لو�شع باأنه �قت�شاد ت�شاعدي، �أي �أن �ملال ينتقل

."من �لطبقة �لدنيا �إىل �لطبقة �لعليا

  لماذا يمثل انعدام المساواة
مشكلة حقيقية؟

 يف �لوإليات �ملتحدة، يلقي �لرئي�س دونالد تر�مب
 باللوم على �لعوملة �لتي كان لها دور �شغري ن�شبيًا
 يف تو�شيع �لهّوة يف توزيع �لرثو�ت، باإلإ�شافة �إىل

 �لتغيري �لتكنولوجي. وعلى �لرغم من �أن هذ� �لدور
 كان كبريً� �إىل حد ما يف ثمانينيات وت�شعينيات

 �لقرن �لع�شرين، لكنه إل يف�شر ما حدث يف �لعقدين
.�إلأخريين من ذلك �لقرن

 �أّكد �لربوفي�شور �شتيغليت�س �أن �ل�شبب �لرئي�شي
 يرجع �إىل "تغيري قو�عد �للعبة �إلقت�شادية" عرب

 عدة �أمور، منها �لتنفيذ �ل�شيئ لقو�نني �ملناف�شة،
 و�إ�شعاف �لقدر�ت �لتفاو�شية �جلماعية لدى

 �لعاملني، و�حلد �إلأدنى لالأجور، و�إ�شعاف لو�ئح
  ،�حلوكمة �ملوؤ�ش�شية. وكما قال يف كتابه

"The Price of Inequality" )لنتائج �ملرتتبة على� 
 عدم �مل�شاو�ة(، فاإن �ملجتمعات �لتي إل تتمتع

 بامل�شاو�ة يكون �أد�وؤها �شعيفًا على �ل�شعيد
 �إلقت�شادي. عدم �مل�شاو�ة هي �لبذرة �لتي ُتنبت

 عدم �إل�شتقر�ر و�إلنق�شام �ل�شيا�شيني، مما يوؤدي
 بدوره �إىل نق�س �إل�شتثمار يف �لبنية �لتحتية

 و�لتعليم – وهو �أمر يوؤثر ب�شكل مبا�شر على
 معدإلت �إلإنتاجية. وقال �لربوفي�شور �شتيجليت�س
 �إنه ميكن معاجلة ظاهرة عدم �مل�شاو�ة، ولكنها

 ت�شتلزم �تخاذ �إجر�ء�ت إل تقت�شر فقط على
 بناء نظم لل�شر�ئب �لت�شاعدية. و�شيحتاج �شناع

 �لقر�ر �إىل �ملزيد من �إلأدو�ت حتى يت�شنى لهم
.حتقيق هذ� �إلإن�شاف
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 كيف أسهم انعدام المساواة في
انتشار الشعبوية؟

 قال �لربوفي�شور �شتيغليت�س �إن هناك �لعديد من
 �لعو�مل ذ�ت �ل�شلة بعدم �مل�شاو�ة �لتي �أ�شهمت

 بو�شوح يف ظهور �ل�شيا�شات �ل�شعبوية. �أولها، وجود
 �شعور باأن "�لنظام غري عادل". فعندما �ألقت �إلأزمة

 �إلقت�شادية بظاللها على �لوإليات �ملتحدة، ُعهد
 �إىل من كان �ل�شبب يف ظهورها مهمة �إيجاد حلول

 لها. تلقى �مل�شرفيون قدرً� كبريً� من �مل�شاعدة،
 ولكن هذه �مل�شاعدة مل يحظ بها مالك �مل�شاكن.

 �أو�شح �لربوفي�شور �شتيغليت�س، قائاًل: "فقد �ملاليني
 منازلهم ووظائفهم، و�شعرو� بظلم كبري يف هذ�

."�إلأمر، وبالفعل فقد وقع عليهم ظلم عظيم
 ثاين �لعو�مل تتمثل يف قلة �لثقة. فقد توقع

 �ل�شعب �أن �حلكومة تعمل على �إ�شالح �إلأمور،
 ولكنها مل تفعل ذلك. وعندما بد�أ �لتعايف

 �إلقت�شادي بعد حني، �شب بكل ثقله يف خز�ئن
 �أ�شحاب �لرثو�ت. وما هو �أ�شو�أ من ذلك، عندما

 حتدث هوؤإلء �إلأثرياء عن بع�س �ملفاهيم مثل �لعوملة
 و�لتغيري �لتكنولوجي و�إلأ�شو�ق �ملالية، قالو� �إن

 �لفو�ئد �شتعّم �جلميع. بيد �أن هذ� �إلأمر مل يحدث،
.مما �أدى �إىل تفاقم �أزمة فقد�ن �لثقة

ماذا يحدث اآلن؟
 قال �لربوفي�شور �شتيغليت�س �إنه متفائل حيال ما

 يحمله �مل�شتقبل، م�شريً� �إىل �أنه على �حلكومة �أن
 تتو�شل �إىل "طريقة ثالثة" تقع يف منطقة و�شط بني

 طريقة "�ل�شتار �حلديدي" �لتي تتبناها �حلكومة،
 وطريقة �إلأ�شو�ق غري �ملقيدة، م�شريً� �إىل �أن

 هذه �لطريقة �لثالثة إلبد �أن تكون هي �خليار
 �ل�شحيح و�أنها �شتختلف باختالف �لدول. و�أعرب
 �لربوفي�شور �شتيجليت�س عن تفاوؤله مبدى �لتجاوب
 د�خل �لوإليات �ملتحدة على وجه �لتحديد، وقال:

 "هناك �شعور بالت�شامن مل �أره من قبل، رمبا منذ
."50 عامًا م�شت، منذ عهد مارتن لوثر كنج

 و�شّلط �لربوفي�شور �شتيغليت�س �ل�شوء على �ل�شعور
 باإللتفاف حول �ملطالبة باحلقوق �ملدنية و�مل�شاو�ة
 يف �لفر�س �لذي �شاد �لبالد يف ذلك �لوقت، وقال

 �إنه يوجد يف �لوقت �حلايل �شعور م�شابه ب�شاأن
 �لنزعة �لتقدمية، و�حلاجة �إىل متطلبات �شرورية
 مثل �لتعليم �لعام عايل �جلودة و�لرعاية �ل�شحية

.و�إلإ�شكان

 طرق يمكن للحكومات من خاللها 3
القضاء على عدم المساواة

 الضرائب في العديد من الدول ليست .1
 عادلة كما أنها رجعية، حيث يقوم األكثر

 ثراء بدفع جزء صغير من مداخيلهم
 على شكل ضرائب للفقراء. ينبغي

 لصناع السياسات تعزيز قدرات التفاوض
 الجماعي لدى العاملين حتى يمكنهم

التفاوض بشأن زيادة أجورهم
 تعزيز لوائح الحوكمة المؤسسية، كما .2

 يجب القضاء على قوى االحتكار، ومن
 ثم تحصل اإلدارة العليا للشركات على

 القليل من األرباح ويعود الجزء األكبر
منها إلى االستثمار

 ينبغي للحكومات النظر في التعليم .3
 وإيجاد حلول للقضاء على التفاوت الكبير

 في الفرص. في الوقت الحالي، تتميز
 حركة انتقال المميزات والمساوئ بين

 األجيال بالقوة، حتى أن البروفيسور
 ستيجليتس يخبر طالبه أن لو كان

 األمر بأيديهم، لكان اختيار "الوالدين
المثاليين" هو أهم قرار في حياتهم

1
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القوة الكامنة لإليجابية

سيليغمان مارتن  الدكتور 
مدير مركز علم النفس اإليجابي في جامعة بنسلفانيا بالواليات المتحدة

  السعادة هدف سياسي منطقيٌّ“
يمكن تحقيقه

”
 قال �لدكتور مارتن �شيليغمان، �لذي ُيعّد موؤ�ّش�شًا

 لعلم �لنف�س �إلإيجابي، �إن �لفكرة �لقائلة باأن هدفنا
 �إلأ�شا�شي يجب �أن يتمّثل يف تخفيف �آإلم �لب�شرية

 و�حلد من معاناتها بقدر �إلإمكان هي فكرة عقيمة
 �شيا�شيًا، بل يجب �أن يكون طموحنا �إلآن – بح�شب

.ن�شيحته – هو حتقيق �ل�شعادة
 و�أ�شار �لدكتور �شيليغمان، ر�ئد علم �لنف�س

 على مدى 40 عامًا، �أنه نف�َشه قد مر خالل حياته
 �ملهنية بهذ� �لتحّول �جلذرّي يف وجهة نظره، وهو
 ما دفعه لالن�شغال حاليًا مبحاولة �إدر�ج مفهوَمي

 �لرفاه و�ل�شعادة يف �إلأجندة �ل�شيا�شية للعامل،
 معلاّلً �ل�شبب ور�ء ذلك و�لفائدة �ملرتتبة عليه باأن
عد�ء إل يكفون عن �ملحاولة، وإل ي�شت�شلمون �أبدً�  �ل�ُشّ
 للياأ�س، ويرون �مل�شتقبل باأعني مفعمة باإلأمل. وهذه
 كلها �شفات بّناءة وحيوية ل�شنع عامل �أكرث �بتكارً�

.ورخاًء وتناغمًا
 كما �أورد �لدكتور �شيليغمان ثالثة عو�مل كان لها

  .تاأثري يف هذ� �لتغيري �حلا�شل �إلآن

  تغيير في المنظور
 �أ�شار �لدكتور �شيليغمان �إىل �أن علماء �لنف�س غرّيو�

 وجهة نظرهم جتاه �ل�شعادة، مو�شحًا �أن �لرتكيز
 على �إلكتئاب و�لبوؤ�س بدإًل من �ل�شعادة كان مهيمنًا
 على جمال علم �لنف�س يف �لثالثني �أو �إلأربعني عامًا

 �ملا�شية، وكان هناك �عتقاد باأن هاتني "�ل�شفتني
 �ل�شلبيتني" ميكن �لتغلب عليهما من خالل و�شائل

 و�أ�شاليب متنوعة. �أما �ل�شعادة فكان ُينظر لها
 يف �ملقابل باعتبارها �شيئًا إل ميكن تغيريه، وهي

 روؤية ُبنَيت على �أ�شا�س در��شة �أُجريت على فائزين
 بجائزة �ليان�شيب و�أظهرت �أن "�شعادتهم �ملفرطة"

 ��شتمرت لثالثة �أ�شهر على �أف�شل تقدير قبل �أن
.تعود مل�شتوياتها �لطبيعية

 وجادل �لدكتور �شيليغمان باأن هذ� �إلعتقاد
 ثبت �أنه مغلوط، �إذ مل تظهر فكرة بّث �ل�شعادة

 على �مل�شتويات "�جلماعية" )�ملد�ر�س و�ملوؤ�ش�شات
 و�لبلد�ن( - ولي�س على �مل�شتويات �ل�شخ�شية فقط

   .- �إإل يف �إلأعو�م �لع�شرة �إلأخرية

قياس السعادة
 بات قيا�س م�شتوى �ل�شعادة �ليوم �أ�شهل مما كان

 عليه من ذي قبل. ففي �ملا�شي، كان مييل �إلجتاه
 �إىل �إل�شتعانة با�شتبيانات �لر�أي و�إلختبار�ت

 لقيا�س م�شتوى �ل�شعادة، وهاتان طريقتان غري
كمتني. ففي ��شتبيانات �لر�أي، مييل �لنا�س  حُمْ

 للكذب عندما ُيَطلب منهم �أن يقّيمو� م�شتوى
 �شعادتهم مبعدل يبد�أ من 1 �إىل 10، نتيجة

 "�لرغبة يف ر�شم �شورة عامة خمتلفة". وباملثل،
 تعّد �إلختبار�ت جماإًل مفتوحًا �أمام �لنا�س ميكن

 �لتالعب بها، حتى لو كان �لغر�س منها ح�شنًا. وإل
 ميكن قيا�س م�شتوى �ل�شعادة و�لرفاه على نحو فعال

 �إإل من خالل ��شتخد�م �أدو�ت جديدة مثل مر�قبة
 و�شائل �لتو��شل �إلجتماعي، �أ�شف �إىل �أن هذ�

.�إلأمر ميكن �لقيام به ب�شكل �شبه جماين
 كما و�شف �لدكتور �شيليغمان م�شروع �لرفاه

 �لعاملي قائاًل باأن �مل�شروع يجمع ماليني �لتغريد�ت
 و�ملن�شور�ت من خمتلف �أنحاء �لعامل يوميًا،

 باحثًا فيها عن ��شتخد�م ما يقرب من 50 �ألف
 لقيا�س �ل�شعادة، "PERMA" كلمة ترتبط بنموذج

 وجميعها كلمات تعرّب عن �ل�شعور بال�شعادة و�لتعا�شة
 مثل "فخور" و"�إجناز" �أو "حمبط" و"منزعج".

 وت�شاعد نتائج �لبحث �حلكومات و�ملنظمات
 و�لعلماء و�خت�شا�شيي علم �لنف�س يف حتديد كثرٍي
 من �خل�شائ�س �لدميوغر�فية �ملتعّلقة بال�شعادة،

 ومن َثم مقارنتها. ويوجد ملوؤ�ش�شة �إلإيجابية �لتابعة
 للدكتور �شيليغمان موقع �إلكرتوين ميكن من خالله

 إلأي �شخ�س �أن ُيْن�ِشئ ملفه �ل�شخ�شي لل�شعادة
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 ويطّوره على مد�ر �لوقت ويقارنه باإلآخرين حول
 �لعامل، فعلى �شبيل �ملثال ميكن مقارنة مدى �شعادة

 مر�هق يعي�س يف لندن مب�شتوى �شعادة �مر�أة يف
.منت�شف �لعمر تعي�س يف دبي

دبي نموذجًا
 ت�شع دبي حاليًا خارطة �لطريق للحكومات. وقد

 ثّمن �لدكتور �شيليغمان �لعمل �لر�ئد حلكومة
 دولة �إلإمار�ت وخا�شة �إن�شاَءها لوز�ر�ت �ل�شعادة
 و�ل�شباب و�مل�شتقبل و�لت�شامح. فكل �شفة من هذه

 .�ل�شفات حيوية على حد قوله

السعادة .1
 هناك �رتباط و��شح بني �ل�شعادة و�آثارها مثل

.�إلإنتاجية و�ل�شحة

الشباب .2
 ما يوؤمن به �ل�شاب يف مقتبل عمره �شيحمله

 معه طيلة حياته، مما يجعل من مرحلة �ل�شباب
.�أهم �لفرت�ت �لتي تت�شكل فيها �لعقليات

المستقبل .3
 بنّي �لدكتور �لعالقة بني "�شبكة �لو�شع

 �إلفرت��شي" ملخ �إلإن�شان وروؤيتنا للم�شتقبل.
 فكالهما و�حد ومت�شابه، مما يعني �أن �ملخ

 يفكر بالفعل يف �مل�شتقبل، مو�شحًا �أننا
 .خملوقات عاقلة مفّكرة إل خملوقات بد�ئية

التسامح .4
 ويف حديثه عن �لت�شامح، �أو�شح �لدكتور

 �شيليغمان كيف �أثبت علم �لنف�س �أن �إلإن�شان
 َقَبلي بطبيعته، ومن َثم فاإن �لَقَبِليَّة من �أ�شد

يات �لتي نو�جها كمجتمع .�لتحدِّ

التعليم أهمية 
 �ختتم �لدكتور �شيليغمان حديثه مو�شحًا �شرورة �أن
�أ �ل�شعادة مكانتها، لي�س على �إلأجندة �ل�شيا�شية  تتبوَّ
 فح�شب بل و�لتعليمية �أي�شًا، م�شت�شهدً� بالعمل �لذي

 توؤديه موؤ�ش�شته لالإيجابية يف و�شع منهج يدّر�س
."�إلإيجابية" ملدة 12 �شهرً� جلميع �ملر�حل �لتعليمية

 أسباب تفسر التحّول نحو التركيز 3
على السعادة

 خالل األعوام العشرة الماضية، اكتشف .1
 علماء النفس أن السعادة يمكن بثها

 على المستويات الجماعية وليست
الشخصية فقط

 تتوافر اآلن وسائل لقياس السعادة أكثر .2
دقًة وتطورًا وأسهل استخدامًا

 وضعت دولة اإلمارات المعيار للحكومات .3
 حول العالم للتركيز بشكل أكبر على

السعادة والتسامح والشباب والمستقبل
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  مؤشر مملكة بوتان
إلجمالي السعادة الوطنية  

داشو كارما أورا
رئيس مركز بوتان للدراسات والبحوث حول السعادة الوطنية اإلجمالية

 تعزيز قيم السعادة والسياسات المرتبطة“
 بها يجب أال يصرف انتباهنا عن القضايا األكثر

خطورة في العالم

”
 �أّكد �ل�شيد د��شو كارما، رئي�س مركز بوتان

 للدر��شات و�إجمايل �ل�شعادة �لوطنية، �أن قيا�س
 معدإلت �ل�شعادة يتطلب من �حلكومات حتليل �شبب

 �نعد�مها. وتعترب مملكة بوتان من �لدول �لر�ئدة
 يف تطبيق �ل�شعادة كجزء من �ل�شيا�شات �حلكومية،

.حيث قامت باإجر�ء م�شح وطني حول �ل�شعادة
 و�أ�شار د��شو كارما �أور�، �لذي �شغل من�شب

 مدير �ملركز منذ تاأ�شي�شه يف عام 1999 ثم �أ�شبح
 رئي�شًا له يف عام 2008، �إىل �أن �لهدف �لرئي�شي

 للم�شح �لذي �أجري حول �إجمايل �ل�شعادة �لوطنية
 يف بوتان لي�س فهم �أ�شباب �شعور �إلإن�شان بال�شعادة،
 بل �أ�شباب عدم �شعوره بها. فامل�شح ي�شعى ملعرفة ما
 هي �لفئات غري �ل�شعيدة و�أماكن تو�جدها و�أ�شباب

 عدم �شعورها بال�شعادة، وحتديد دور �حلكومات
.و�ملنظمات و�إلأفر�د يف حت�شني هذ� �لو�قع

ر �حلكومات �لتي ترغب يف ن�شر �ل�شعادة  وحذَّ
 وتبني �ل�شيا�شات �ملرتبطة بها من �إهمال �لق�شايا

 �لكربى �إلأكرث خطورة يف �لعامل، وجتاهل دورها يف
.�إحباط �جلهود �ملبذولة لتعزيز قيم �ل�شعادة
 ويف ما يخ�ّس مملكة بوتان، �أ�شار �إىل ق�شايا

 عديدة من بينها �إل�شتعمار و�لفقر �ملدقع
 و�إل�شتغالل و�حلرب. كما �عترب �أن �ملخاطر

 �لبيئية كالتغرّي �ملناخي وتقل�س �لتنوع �لبيولوجي
 و�إلكتظاظ �ل�شكاين و�لتناف�س على �ملو�رد وترّكز

  �لقوة يف عدد قليل من �لدول، لها تاأثري بالغ
.على �ل�شعادة

المسح الوطني
 ثمة �لعديد من �لعو�مل �لتي توؤثر على �ل�شعادة،

 كاملو�شيقى و�إلألو�ن. وقال �أور� �إنه على �لرغم
 من �أهمية �لعمل كموؤ�شر على �ل�شعادة، �إذ يق�شي

 �لنا�س جزءً� كبريً� من حياتهم يف �لعمل، فاإن
 �ملعطيات �حلديثة ترّكز على �لعالقة بني �إلإبد�ع

 و�إلإنتاجية يف مكان �لعمل. و�أ�شار �إىل ندرة
 �لبحوث �لتي در�شت �أمناط عي�س �لب�شر وتاأثريها

.على �ل�شعادة
 و�عترب �أن هذ� هو �ل�شبب �لذي دفع بوتان

 لتطوير موؤ�شرها �خلا�س باإجمايل �ل�شعادة
 �لوطنية، بهدف جتاوز �لقيا�شات �لتقليدية

 للرفاهية عرب �ختبار عدة موؤ�شر�ت، و�أدى ذلك
 �إىل ��شتخال�س نتائج خمتلفة �أي�شًا. فقد ت�شمن
 �مل�شح �لوطني قيا�س 33 موؤ�شرً� مّت تقييمها وفقًا

 ملعايري وطنية وعاملية، مما �أدى �إىل ��شتخر�ج

 بيانات ميكن تق�شيمها على م�شتوى �ملناطق
 �ل�شغرية. و�حتلت �لعائلة و�لعالقات �إلجتماعية

 و�ل�شحة �جليدة و�ملال �ملر�تب �لثالث �إلأوىل على
 قائمة �إلإجابات لدى �شوؤ�ل �لنا�س عن �أكرث ما

 يجعلهم �شعد�ء. و�شاهمت تلك �لنتائج يف حتقيق
.�أهد�ف بارزة �شمن خطة بوتان �خلم�شية

العائلة والعالقات
 رغم �أن م�شاألة �لزو�ج مل ت�شكل عاماًل رئي�شيًا
 يف حتديد �ل�شعادة يف بوتان، فقد �أظهر �مل�شح
 �أن �إلإن�شان �ملتزوج �إذ� مّر بتجربة �لطالق �أو

 �إلنف�شال �أو وفاة �ل�شريك، �شيعاين من تر�جع
.كبري يف م�شتوى �ل�شعادة

 وقال �أور�: "إل �شيء �أكرث �أهمية من �لعالقات
."طويلة �إلأمد و�ل�شعيدة و�لر��شخة

الصحة الجيدة
 �ل�شحة �جليدة عامل مهم �آخر يف حتقيق �ل�شعادة

 و�لرفاه، حيث يعترب �أور� �أن �نعد�م �لتو�زن بني
 �لعمل و�حلياة يت�شّبب يف م�شتويات عالية من

 �لتوتر توؤدي بدورها �إىل �ملر�س و�عتالل �ل�شحة
 و�لتعا�شة. ورغم �لدر��شات �لتي �أجريت حول

 �ل�شعادة يف مكان �لعمل، �أّكد �أور� على �شرورة
 �حلد من �شاعات �لعمل و�شمان ح�شول �لنا�س

.على �شاعات نوم كافية
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هل يجعلك المال سعيدًا؟
 �شّكك �أور� يف �إلإجابة �لقائلة باأن �ملال يجعل

 �لنا�س �أكرث �شعادة. و�عترب �أن كرثة �ملال إل ترت�فق
 بال�شرورة مع �ل�شعادة، م�شريً� �إىل �أنه إل يوجد

 عامل و�حد فقط ميكن �أن يكون �ل�شبب يف حتقيق
 �ل�شعادة. فالقليل من �لنا�س باإمكانهم حتديد

.خم�شة �أو �شتة �أ�شياء تعك�س �شعادتهم بن�شبة %100
 و�أ�شاف �أور�: "إل ميكن �إلإجابة عن �شوؤ�ل حول

 �ل�شعادة بنعم �أو إل. فجميعنا ي�شعر بقدر من
 �ل�شعادة، لكن �مل�شتويات تختلف بني �شخ�س و�آخر،

 ."كما لو �أن هنالك تدّرجات لل�شعادة

التأثيرات على السعادة
 �أ�شارت نتائج �مل�شح �إىل �شعوبة �لتاأثري ب�شكل

 ملحوظ على �شعادة �إلإن�شان. ورغم �شهولة �إلنتقال
 باإلأ�شخا�س من حالة �نعد�م �ل�شعادة �إىل حالة

 من �ل�شعادة �لن�شبية، �إإل �أن �لو�شول �إىل �ل�شعادة
.�ملطلقة إل يز�ل هدفًا ي�شعب حتقيقه

 و�أظهر �مل�شح �أن �لعو�طف �ل�شلبية تلعب دورً�
 رئي�شيًا يف عدم �ل�شعور بال�شعادة. فقد �أقّر %10

 من �ل�شكان �لبالغني �لذين �شاركو� يف �مل�شح،
 باأنهم ي�شعرون بالغ�شب مرة و�حدة كل �أ�شبوع.

 بعبارة �أخرى، يعاين 10% من �لبالغني من م�شاعر
.�لغ�شب 52 مرة �شنويًا

 و�أو�شح �أور� �أن �إلإن�شان عندما ي�شعر بالغ�شب،
.فاإن ذلك يطغى على م�شاعره �إلأخرى ب�شكل كامل

 و�أظهرت �لدر��شة �أن �لطالب يف بوتان هم
 �إلأكرث عر�شة للم�شاعر �ل�شلبية، يف حني كان

.�لرهبان و�لر�هبات �إلأقل مياًل لل�شلبية
 وقال �أور� �إن �لنتائج مل تكن مفاجئة على

 �إلإطالق، فالرهبان و�لر�هبات لهم �أ�شلوب حياة
 خا�س وجمموعة من �لقيم �لتي تعّزز قوتهم

 �لد�خلية. ولكن �حلياة بالن�شبة لل�شباب �لذين
 ترت�وح �أعمارهم بني 16 و18 عامًا، متثل جتربة

.لي�شو� بال�شرورة م�شتعدين لها

  أشياء يقول الناس 3
إنها تجعلهم سعداء

العائلة والعالقات .1
الصحة الجيدة .2

المال .3

للمسح النتائج الرئيسية 

 y  الزواج ليس له تأثير كبير على السعادة،
 إال أن المرور بتجارب مثل الطالق أو

 االنفصال أو وفاة الشريك بعد الزواج
يسّبب معاناة شديدة

 y ال يوجد عامل واحد فقط يجلب السعادة
 y  من السهل نوعاً ما االنتقال بالناس
 من حالة انعدام السعادة إلى حالة من

 السعادة النسبية، في حين سيكون
 صعبًا للغاية تغيير مستوى سعادة

اإلنسان بصورة جذرية
 y  تلعب العواطف السلبية دوراً رئيسياً في

عدم الشعور بالسعادة
 y  الطالب في بوتان هم األكثر عرضة ·

 للمشاعر السلبية، في حين أظهر
الرهبان والراهبات مياًل أقل نحو السلبية
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  سيناريوهات ستغّير الحكومات
خالل المائة سنة القادمة  

الدكتور جورج فريدمان
"مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلة "جيوبوليتيكال فيوتشرز

يازجي زينة 
مذيعة في قناة "سكاي نيوز" العربية، مديرة الحوار

 سيحتاج العالم إلى قادة مستعدين لتحدي“
أعراف السبعين عامًا الماضية

”

 قال �لدكتور جورج فريدمان، خبري بارز يف
 �جلغر�فيا �ل�شيا�شية وتنبوؤ�تها، �إن حلول �لتو�أمة

 �لتي �شّكلت مالمح �جلغر�فيا �ل�شيا�شية منذ نهاية
 �حلرب �لعاملية �لثانية قد �نتهى دورها. فالعامل
 حاليًا مير بحقبة جديدة من �لقومية، وبد�أ حق
 �لنا�س يف حتديد موقفهم من �لق�شايا �لوطنية
 يظهر على �ل�شاحة جمددً� باعتباره �لقوة �لتي

.ت�شيغ �شكل �لعالقات �لدولية
 ومع ��شتمر�ر هذ� �لتوجه، �شين�شاأ عدد من

 �لتحديات و�لفر�س. على �شبيل �ملثال، �شيتزعزع
 �إل�شتقر�ر �لد�خلي للدول بقوة و�شت�شعد دول

 جديدة على �ل�شاحة �لعاملية كبولند� وتركيا. �إىل
 جانب ذلك، �شيحتاج �لعامل �إىل قادة �أقوياء؛

 يتجاوزون تلك �حللول �لقدمية، ويطرحون جانبًا
 �إلأعر�ف �ملتو�رثة من �ل�شبعني عامًا �ملا�شية،

.وي�شعون إلكت�شاف �ُشبل جديدة ملعاجلة هذ� �لو�شع

العالم منذ 1945
 تغري وجه �لعامل كثريً� عقب �حلربني �لعامليتني يف
 �لن�شف �إلأول من �لقرن �ملا�شي. فقد خّلفتا مائة

 مليون قتيل وغريتا تر�شيم خريطة �لعامل، خا�شًة يف
.�ملنطقة �لعربية، فنتجت عنهما حدود ومدن جديدة

 باإلإ�شافة �إىل ذلك، �أ�شفرت هاتان �حلربان عن
 ظهور معتقدين �أ�شا�شيني هيمنا على �لعامل ملدة

:�شبعني عامًا
 الحاجة إلى منظمات متعددة األطراف .1

 تربطنا، مثل منظمة حلف شمال
 األطلسي )الناتو(، واالتحاد األوروبي،

 والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
 مديرو تلك المؤسسات ينتمون إلى فئة

 جديدة من "التكنوقراط" غير منتخبين
 وإلى حد ما ال خالف عليهم، وكان الغرض

منها الحيد بنا عن أسوأ نزواتنا
 القومية قوة سلبية تحتاج إلى السيطرة .2
 عليها حتى ال تدمرنا، كما كادت أن تفعل
في الحربين العالميتين األولى والثانية

 �أ�شبح ذلك �ملنهج هو �إلأجندة �إلأخالقية
 و�ل�شيا�شية للعامل. ويف جوهره كان يهدف �إىل

 بناء عامل إل ميكن فيه لتلك �ل�شر�عات �لفظيعة
 �أن تتكرر، وقد جنح يف ذلك. فكما �أو�شح �لدكتور

 فريدمان، فاإن �ل�شنو�ت �ل�شبعني �ملا�شية كانت،
 يف �لعموم، �أوقات �زدهار عظيم و�شر�عات �شئيلة

 ن�شبيًا. مقارنًة بتاريخ �لعامل، كانت تلك �ل�شنو�ت
.�أف�شل للحياة
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  الصدمتان المتتاليتان اللتان
غيرتا العالم

 كل ذلك تغري يف عام 2008، حني حدث �أمر�ن على
.م�شافة �شبعة �أ�شابيع فقط من �أحدهما �إلآخر

 قامت روسيا بغزو جورجيا ضاربًة عرض .1
 الحائط بالمفاهيم المسبقة المقبولة

 لما ينبغي أن يكون عليه العالم. ولم
يحّرك المجتمع الدولي ساكنًا لردع ذلك

 انهار بنك "ليمان براذرز"، واجتاحت األزمة .2
 االقتصادية العالم. ما كشف لنا فجأة
 أن المؤسسات المالية والتكنوقراط

 الذين وضعنا ثقتنا بهم كانوا في الواقع
يتاجرون في أشياء ال يفهمونها

 يرى �لدكتور فريدمان �أنه على �لرغم من م�شي
 �أكرث من ثماين �شنو�ت على هاتني �لو�قعتني، �إإل

 �أننا مازلنا نفتقد �إىل �حللول �لتي ميكن �إلعتماد
.عليها حلل �مل�شكالت �لناجمة عنهما

عواقب التغيير
 كانت عو�قب �إلفتقار �إىل �حللول �شديدة على

 �أوروبا، مثلها مثل عو�قب عودة �لنزعة �لقومية
 �لتي ن�شاأت نتيجًة لذلك. وبح�شب و�شف �لدكتور
 فريدمان فاإن �حللم بقارة �أوروبية موحدة لي�شت

 للحدود بها �أهمية قد �نتهى. كان �لعامل �لرئي�شي
 لذلك هو عدم ت�شاوي تاأثري تلك �ل�شدمات

 على �جلميع باأي �شكل من �إلأ�شكال. فعلى �شبيل
 �ملثال، طبقة �لتكنوقر�ط مل تتاأثر كثريً�؛ على

 عك�س �ليونانيني �لذين فقدو� وظائفهم وهم يف
 قمة عطائهم وهي �لوظائف �لتي لن يتمكنو� من
 �حل�شول على مثلها جمددً�. كان ذلك �إلختالل

 هو �لناجت �إلأ�شا�شي �لذي ترك �شيئًا و�حدً� للكثري
 من �لنا�س، �أإل وهو �إلإميان جمددً� باحلق يف تقرير

.�مل�شري �لوطني

التطلع قدمًا
 يف ر�أي �لدكتور فريدمان، �شيكون �لقرن �لقادم

 �أ�شبه بالقرن �لتا�شع ع�شر �أكرث منه �لقرن
 �لع�شرين. بذلك �ملبد�أ، فاإن �لثورة �لفرن�شية
 وحركة �لتنوير كانتا على حق: إلبد من وجود

 جمتمع يربطنا باللغة، و�لدين، و�لتاريخ. هذ� ما
ن �لنا�س من �لتحكم مب�شريهم كِّ  ي�شنع �أمة، ومُيَ

 بطريقة دميوقر�طية، ومَيِكنهم من تقدير �أنف�شهم
.فوق �أي �شيء �آخر

نتائج عودة القومية مجددًا

 y  ستظل التجارة والعالقات الدولية
قائمة، إال أنها لن تكون ملزمة

 y  سيحتاج القادة إلى تحدي أعراف
 السنوات السبعين الماضية ألن ما كان
 صحيحًا في العادي ما عاد يصّح اليوم.

 وعليهم أيضًا أن يكونوا أقوياء ليتمكنوا
 من تولي مسؤولية الحفاظ على

سيادة أوطانهم
 y  سيكون هناك عدم استقرار داخلي كبير

في العديد من الدول
 y  ستحتفظ بعض الدول بمكانتها

 العالمية، ولكن البعض اآلخر سيهوي
 أو يعلو. يرى الدكتور فريدمان أن بولندا
 وتركيا مثاالن للدول التي تنتظرها حقبة

زمنية أكثر إشراقًا
 y  علينا أن نتوقف عن النظر إلى نمو
 إجمالي الناتج المحلي، وأن نبدأ النظر
 إلى توزيع إجمالي الناتج المحلي. هذا

ما سينبئنا بمستقبلنا
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  كيف نبقى سعداء
في عصر الروبوتات والذكاء االصطناعي؟  

شون آكور
"مؤسس شركة جود ثينك ومؤلف كتاب "ميزة السعادة

  تعزيز ناتج األعمال والتعليم يبدأ“
بالتفكير اإليجابي

”

 إل ميكن تعريف �ل�شعادة بكونها جمرد �بت�شامات
 �أو �شعور باملتعة. و�أو�شح �شون �آكور، �خلبري يف

 �ل�شعادة، �أّن هناك فرقًا بني �ملتعة و�لبهجة، حيث
 ميكن للفرد �أن ي�شعر بالبهجة حتى لو كانت حياته

 خالية من �ملتعة. يف �لو�قع، ميكن لالأ�شخا�س
 "تدريب" عقولهم على �ل�شعور بال�شعادة مثلما

.يدربون �أي ع�شالت �أخرى يف �جل�شم
 �لعديد من �إلأ�شخا�س حول �لعامل يعانون من

 �إلكتئاب ويكافحون لتحقيق �ل�شعادة، لذ� �شّدد
 �آكور على �شرورة �إيجاد طريقة لتح�شني رفاههم.

 و�أقّر �آكور باأنه �أ�شيب باإلكتئاب ملدة عامني عندما
 كان طالبًا يف جامعة هارفرد، رغم كونه �أحد

 �أبرز �خلرب�ء يف �لعامل حول �لر�بط بني �ل�شعادة
.وحتقيق �لنجاح

 ولفت �إىل �أنه قام بتطبيق �إلأ�شاليب �لتي
 تعلمها �أثناء در��شته لل�شعادة مل�شاعدته على
 تخطي م�شاكله، وإل�شيما تبني نظرة �إيجابية

 للعامل، إلأن �ملو�قف �ل�شلبية تدّرب �لدماغ على
.�تباع هذ� �لنمط

كيف يمكن تحقيق السعادة؟
 يف �شياق �إلأبحاث �لتي قام بها، ز�ر �آكور

 م�شت�شفيات لالأطفال حيث حتدث �إىل �لعديد من
 �إلأطباء و�ملر�شى. وقد �أ�شيب بالده�شة عندما

 وجد طفلة تبلغ من �لعمر 4 �شنو�ت م�شابة
 ب�شرطان قاتل وهي تطمئن و�لديها �إىل "�أن كل
 �شيء �شيكون على ما ير�م"، بدإًل من يطمئناها

 هما. ودفعه ذلك �إىل �لت�شاوؤل: "ملاذ� منلك �لقدرة
 على �لتحمل يف �لطفولة ونفقدها عندما ن�شبح

 بالغني، وكيف ميكننا نقل هذه �مليزة لالأ�شخا�س
"�لذين ي�شعرون باملعاناة كبالغني؟

 وقّدم �آكور حاًل �أطلق عليه ��شم "�لنظافة
 �ل�شعيدة" ويتمثل يف �لتفكري بثالثة �أ�شياء جديدة

 تدعو لالمتنان ملدة دقيقتني يوميًا �أثناء تنظيف
 �إلأ�شنان. وقال �إنه مبرور �لوقت، ميكن لهذه

 �إلأفكار �إلإيجابية �أن تغرّي نظرة �إلإن�شان للحياة
.ب�شكل جذري وتتيح له �أن ي�شبح �أقل ت�شاوؤمًا
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السعادة والنجاح
 �أظهرت �لدر��شات �أن 75% من �لنجاح يف �لعمل

 ميكن توقعه باإلعتماد على �أفكار مل يتّم تعّلمها
 يف �ملدر�شة، مثل �لتفاوؤل و�لعالقات �إلجتماعية

 ونظرة �إلإن�شان ل�شغوط �حلياة وكيفية تعامله
 معها. ويعترب معظم �لنا�س �أنهم �إذ� �جتهدو� يف
 عملهم ف�شيحققون �ملزيد من �لنجاح. ولكن هذ�

 لي�س بال�شرورة �شحيحًا، كما �أّكد �آكور، إل�شيما �إذ�
 تغرّي �لهدف كلما حّقق �إلإن�شان �لنجاح. و�عترب �أن

 "نتائج �لعمل و�لتعليم كافة تتح�شن عندما تكون
."عقولنا �إيجابية

 ويعتمد 10% فقط من �ل�شعادة طويلة �إلأمد على
 عو�مل غري مرتبطة بالرفاه �لعقلي، كاملمتلكات
 �ملادية. ويعني ذلك �أن 90% من �شعادة �إلإن�شان

 تعتمد على ت�شور�ته �ل�شخ�شية، وإل�شيما نظرته
.�إىل مدخوله، وعمله، وبلده، و�أ�شرته

 وقال �آكور �إن �لنا�س غالبًا ما ي�شاألون �أنف�شهم:
 "هل توؤدي �ل�شعادة �إىل حتقيق �لنجاح؟" لكن

 �ل�شوؤ�ل �لذي ينبغي �أن ي�شاألوه هو: "كيف ميكننا
"حتقيق �ل�شعادة؟

 و�أّكد �آكور �أن �ل�شعادة هي �أعظم ميزة تناف�شية
 يف �قت�شادنا �حلديث. فهي ترتقي بجميع نتائج

 �لعمل و�لتعليم، لذلك من م�شلحة كل فرد �أو
.موؤ�ش�شة �أو معّلم �أن ي�شعى لتحقيق �ل�شعادة

ناتج العالقات االجتماعية
 �أ�شار �آكور �إىل �أن �لنا�س إل ميكنهم مو�جهة �لعامل
 مبفردهم. فهم يتعاونون مع �إلآخرين إلأنهم كب�شر

.مرتبطون ببع�شهم �لبع�س من خالل �لعالقات
 فاملوؤ�شر �إلأهم لل�شعادة طويلة �إلأمد لي�س مدخول

 �لفرد �أو ممتلكاته �ملادية، بل يف ناجت عالقاته
 �إلجتماعية، �أي مدى �ت�شاعها وعمقها ومعناها.

 و�أو�شح �آكور �أن �لعالقات �إلجتماعية موؤ�شر إل يقّل
 �أهمية عن �لبد�نة و�رتفاع �شغط �لدم و�لتدخني يف

.حتديد متو�شط �لعمر �ملتوقع لالإن�شان

اإليجابية والسلبية
 لدى �إجر�ء حتليل للمخاطر قائم على مر�قبة

 �مل�شاكل �لعديدة يف �لعامل، �أول ما تتّم مالحظته
 هو �ل�شلبيات. و�أو�شح �آكور �أن �إلإن�شان �إذ� �أد�م
 �لنظر �إىل �ل�شلبيات قبل �إلإيجابيات، ميكن �أن

 يفقد عقله �ملو�رد �لتي يحتاجها إلختبار ما هو جيد
.يف �حلياة

 و��شت�شهد بدر��شة حلالة طالب كان ميار�س
 لعبة "ترت�س" بدون توقف �إىل �أن �أ�شبح مهوو�شًا

ر �آكور من �أنك "�إذ� نظرت �إىل  باإلأمناط. وحذَّ
 �لعامل من خالل منط و�حد لفرتة طويلة، �شوف

 يحفظ عقلك هذ� �لنمط حتى لو كان غري منا�شب
 لك". وختم حديثه قائاًل: "�لعقل �لب�شري هو

 ع�شلة، وكما هي �حلال مع �لع�شالت �إلأخرى يف
."�جل�شم، فهو بحاجة �إىل �لتدريب و�لرعاية

  حقائق أساسية 3
عن السعادة طرحها آكور

 تنتشر السعادة ألن البشر بطييعتهم .1
    مرتبطون ببعضهم البعض

 السعادة أعظم ميزة تنافسية في .2
 اقتصادنا الحديث. فهي ترتقي بكافة

نتائج العمل والتعليم
 علمياً، يمكن أن تكون السعادة خياراً، .3

 فلست مضطرًا ألن تحيا وفقًا لجيناتك
وبيئتك، إنه خيار يتطلب منك بذل الجهد

 مؤشرات للنجاح في العمل ال ُتعّلم 3
في المدرسة

التفاؤل .1
العالقات االجتماعية .2

 نظرة اإلنسان لضغوط الحياة وكيفية .3
تعامله معها

 % فقط من السعادة طويلة األمد10
تعتمد على العوامل الخارجية

 % من النجاح في العمل يمكن75
 توقعه باالعتماد على أمور لم

نتعّلمها في المدرسة
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  كيف تعالج الحكومات
ظاهرة التطرف؟  

سكوت أتران
مدير أبحاث األنثروبولوجيا في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا

العمرو ياسر 
مذيع في قناة "أم بي سي"، مدير الحوار

 ترتقي الحضارات على أساس من األفكار “
 الثقافية وتسقط بسببها، وليس على

أساس األصول المادية وحدها

”
 �أو�شح �شكوت �أتر�ن، عامل �إلأنرثوبولوجيا �ل�شهري،

 يف �أثناء حديثه عن نف�شية �جلماعات �إلإرهابية،
 �أن �إلعتقاد �لر��شخ بالقيم �ملقد�شة م�شحوبًا
 باإح�شا�س قوي بالهوية �جلماعية مينح �إلأفر�د

 �أعلى م�شتوى من �إل�شتعد�د للقتال و�ملوت و�لتعذيب
 و�لقتل وفقد�ن �لعائلة. و�أ�شار �إىل �أّن 7% فقط من

 �حلروب يف �لعامل حدثت نتيجة �أ�شباب ودو�فع
 دينية، �إإّل �أّن هذه �حلروب، ومع �أّنها كانت قليلة،

.كانت �شر�شًة جدً� وطويلة �إلأمد
 كان �أتر�ن ع�شوً� يف فريق من �إلأكادمييني

 و�شانعي �ل�شيا�شات �لذين حتدثو� �إىل �أع�شاء
 من تنظيم د�ع�س �أو ما ي�شّمى بتنظيم �لدولة

 �إلإ�شالمية يف �لعر�ق و�ل�شام، وتنظيم �لقاعدة،
 و�لب�شمركة �لكردية، و�جلي�س �لعر�قي، يف حماولة

:منه إلإيجاد �أجوبة لثالثة �أ�شئلة مهمة
لماذا يمتلك الناس الرغبة في القتال؟ .1
ما الذي يجعل الفرد يلجأ إلى اإلرهاب؟ .2
  لماذا يرفض هؤالء المساومات .3

والحلول السياسية؟

 و�شف �أتر�ن �حلركات �إلإرهابية باأنها جزء من
 �جلانب �ملظلم للعوملة، ذلك �جلانب �لذي يغيب

 عنده �ل�شعور باملجتمع و�لروحانية يف ظل �ملناف�شة
 �لكربى لل�شيطرة و�لهيمنة. و�أّكد �أتر�ن �أنه يف مثل
 هذه �لظروف، ُت�شتبَدل �لقيم، �لتي عادًة ما تعمل

 على حتفيز �لنا�س وتوثق �ل�شلة يف ما بينهم،
.مبجموعة �أخرى من �لقيم �ملقد�شة

كيف يتّم دمج الهويات؟
 يرى معظم �لنا�س �أنهم ميتلكون هويات كثرية،

 �لتي عادًة ما حتددها عو�مل مثل �ملهنة و�مل�شالح
 و�لدين و�جلن�شية. ومع ذلك، عندما تطغى هوية

.على جميع �لهويات �إلأخرى، يظهر �لتطرف
 قال �أتر�ن، م�شريً� �إىل مقاتلي د�ع�س، �إنه مبجرد
 �أن تندمج �لهوية �لذ�تية مع هوية �جلماعة، يبد�أ

 �ملرء يف �لتفكري يف نف�شه على �أنه �شخ�س إل يقهر،
 ويبد�أ يف ت�شجيع من حوله على �لتحلي بال�شعور
 نف�شه. عندها، ت�شبح لديهم جميعًا �لرغبة يف

 �لت�شحيات �لتي قد إل يفكر فيها �إلآخرون. و�أو�شح
 �أتر�ن، عامل �إلأنرثوبولوجيا يف �ملركز �لوطني

 للبحث �لعلمي يف باري�س وجامعة �أك�شفورد وجامعة
 مي�شيغان، �أنه عندما ُيدمج هذ� �ملفهوم للهوية

 مع �لقيم �ملقد�شة �مل�شرتكة �أو �ملعتقد�ت �لدينية،
 فاإنه يعزز �لثقة و�لت�شامن �جلماعي، ويبعد تفكري

 �إلأع�شاء عن �خلروج من هذه �إل�شرت�تيجية،
 و�أ�شاف، قائاًل: "عندما جتتمع هذه �إلأ�شياء، يتوّلد

 لدى �ملرء �شعور قوي باإل�شتعد�د للقتال و�ملوت
."و�لتعذيب و�لقتل بل وفقد�ن عائلتك

التحديات مجابهة 
 Talking to the" ��شت�شهد �أتر�ن، موؤلف كتاب

Enemy: Faith, Brotherhood, and the (Un(
Making of Terrorists" ):لتحدث �إىل �إلأعد�ء� 

 �إلإميان، و�إلأخوة، و�شناعة �إلإرهاب(، باقتبا�س
 للرئي�س �إلأمريكي �ل�شابق بار�ك �أوباما قال فيه �إن
 �خلطاأ �إلأكرب متثل يف �إل�شتهانة باإلإر�دة و�لرغبة

 يف �لقتال لدى �أع�شاء د�ع�س، و�ملبالغة بالرغبة يف
 �لقتال لدى �جلي�س �لعر�قي. كما ��شت�شهد �أتر�ن

 بدر��شات �أُجريت يف جبهات �لقتال يف �ملو�شل
 و�شوريا ك�شفت عن �أن �لنا�س قد �شنفو� �لوإليات
 �ملتحدة على �أنها متتلك �لقوة �لع�شكرية �إلأكرب،

 على �لرغم من ذلك �نت�شرت د�ع�س إلأنها متتلك
 �لقوة �لعقائدية �إلأكرب. و�أّكد �أتر�ن �أن ثورة �لدولة

 �إلإ�شالمية كال�شيكية، و�أن و�شفها باإلإرهاب �أمر
 "خادع". فقد �أو�شح �أتر�ن �أن �لعديد من قادة

 �لدولة �إلإ�شالمية على قدر كبري من �لعلم، و�أن
 حماولة ��شتمالتهم عرب توفري �لوظائف فقط لن

 يجدي نفعًا ولن يكون �شبيل �خلال�س من تلك
 �مل�شكلة. �إن �إلأفر�د �لذين تنمو لديهم �لرغبة

 يف �لت�شحية إل ميكن �إقناعهم بالتخلي عن تلك
 �إلأفكار عرب �حلو�فز �ملادية. وقد حّث �أتر�ن

 �حلا�شرين على �لنظر يف �أحالم بديلة ميكن
 لل�شيا�شات �حلكومية �حلالية �أن توفرها بعيدً� عن

 �لوعود �لفاترة بالر�حة و�إلأمن. و�أّكد �أن �أف�شل
 �ل�شبل ملو�جهة �لقيم �ملقد�شة �لتخريبية يكمن يف

.��شتبد�لها بقيم مقّد�شة �إيجابية وبّناءة
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دعوة المتطرفين للمشاركة
 ُتعّد �مل�شاركة �مل�شادة عن�شرً� �أ�شا�شيًا يف مكافحة

 �لتطرف و�لعنف. وقال �أتر�ن �إنه من �إلأهمية
 مبكان �إ�شر�ك �ل�شباب من د�خل �ملجتمع ب�شكل
 ن�شط، و�شّلط �ل�شوء على بع�س ق�ش�س �لنجاح

.من باك�شتان
 قال �أتر�ن �أ�ش�شت �شقيقتان يف �شن �ملر�هقة

 وهما �شابا وغوإلإلي �إ�شماعيل جمموعة "�أوير
 جريل�س"، وهي جمموعة ن�شائية للدعوة يف �شمال

 غرب باك�شتان، تدعو �إىل متكني �ملر�أة �ل�شابة لتكون
 ر�شولة للتغيري من �أجل �إبعاد �ل�شباب عن �لعنف.

 وقد جنحت �ملجموعة حتى �إلآن يف �لتاأثري يف �أكرث
.من 10 �آإلف �شاب كانو� قد �عتنقو� �لعنف منهجًا

 كما �شرب �أتر�ن مثاإًل باأمينة هوتي �لتي �أطلقت
 جتربة ف�شول بناء �ل�شالم يف باك�شتان و�لتي

 يتعرف خاللها �لطالب على �إلأبطال �مل�شلمني
 �لذين قدمو� منوذجًا يف �لت�شامح مثل �إلأمري
.�ملغويل د�ر� �شيكوه كاأمثلة للتعددية �لدينية

 و�أّكد �أتر�ن �أنه يف �لوقت �لذي توجد فيه �لعديد
 من ق�ش�س �لنجاح، إل يز�ل هناك �لكثري من

 �خلطو�ت �لتي يجب �تخاذها إلإ�شر�ك �ل�شباب
 على نطاق عاملي كما تفعل د�ع�س. و�ختتم �أتر�ن

 كلمته بالقول �إنه إل بد من �أن ن�شر ر�شالة توؤكد �أن
 �ملوت لي�س غاية �لوجود �إلإن�شاين، وتوثق �ل�شلة

 بني �إلأفر�د مبا يتجاوز �مل�شلحة �لذ�تية �ل�شائدة
 يف �لوقت �حلايل، وتخلق تقدمًا �شلميًا م�شتمرً�

.نحو �ل�شالح �لعام

خصائص للقيم المقّدسة 4

محّصنة ضد المساومات المادية .1
 تتملك �إلأفر�د رغبة يف عدم �لتنازل �أو

 �مل�شاومة حول �لقيم �ملقد�شة مهما كانت
 �ملغريات و�إلأ�شول و�حلو�فز �ملادية �لتي

.تعر�س عليهم

ال تتأثر بالعوامل الزمنية أو المكانية .2
 عندما يتعّلق �إلأمر بالقيم �ملقد�شة، فاإن
 �إلأحد�ث و�إلأ�شياء يف �ملا�شي و�مل�شتقبل

 �لبعيدين قد تكون �أكرث قيمة مما يقدمه
.�لزمان و�ملكان �للذ�ن يعي�س فيهما �لفرد

مبهرة وتعمي األبصار .3
 لن يرغب �إلأفر�د يف �لتخلي عن هذه �لقيم

 بغ�س �لنظر عن �لعائد �أو �جلز�ء �لذي
.�شيح�شلون عليه

تمتلك خصائص ذهنية مميزة .4
 قال �أتر�ن �إن �مل�شوحات �لدماغية �لتي

 �أجريت على �لد�عمني جلماعة "ل�شكر طيبة"
 �لتابعة لتنظيم �لقاعدة يف باك�شتان، ك�شفت

 �أن �إلأفر�د �لر�غبني يف �ملوت يف �شبيل
 �لقيم �ملقد�شة ظهر لديهم ن�شاط منخف�س

 يف �إلأجز�ء �لدماغية �ملرتبطة بالتعليل
.و�إل�شتدإلل �ل�شمويل

نقاط رئيسية

 y  االعتقاد بالقيم المقدسة المشتركة عند
 دمجه بالهوية الجماعية الراسخة ينتج

 عنه أعلى درجات الرغبة في القتال،
 كما هو الحال لدى أعضاء الجماعات

اإلرهابية مثل داعش
 y  في الوقت الذي يرى فيه معظم
 األفراد أنفسهم يمتلكون عدة هويات،
 يظهر التطرف عندما تغلب واحدة منها

على الهويات األخرى
 y   القيم المقدسة محّصنة ضد

  مساومات الربح والخسارة، وعليه
  ال يعّد عرض الوظائف أو اإلغراء

باألموال حاًل للراديكالية
 y  أفضل السبل للقضاء على القيم

 المقدسة هو استبدالها بمجموعة
أخرى من القيم المقدسة

 y  المشاركة المضادة، والسيما في حالة
 الشباب، على مستوى المجتمع هي

مفتاح مكافحة التطرف والعنف
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  رحلة في أعماق
أخطر العقول  

كرغلنسكي آري  البروفيسور 
بروفيسور علم النفس في جامعة ميريالند بالواليات المتحدة

العمرو ياسر 
مذيع في قناة "أم بي سي"، مدير الحوار

 علينا تخفيف الشعور بانعدام األهمية من خالل“
 الثقافة والسياسة. ينبغي على حكوماتنا

إدراك أهمية الكرامة بالنسبة للفرد

”
 ما �لذي يدفع �آإلف �إلأ�شخا�س حول �لعامل �إىل

 تبني ثقافة �لعنف و�لتطرف، و�لتي تت�شمن حمل
 �ل�شالح و�ملخاطرة بحياتهم �أو �رتد�ء حز�م

 نا�شف بهدف قتل �إلآخرين؟ هذه هي �لت�شاوؤإلت
 �لتي ي�شعى �لربوفي�شور كرغلن�شكي، �إلأ�شتاذ

 �ملرموق يف علم �لنف�س بجامعة مرييالند، �إىل
 تقدمي �إجابات لها من خالل �كت�شاف �لدو�فع

.�لكامنة ور�ء عقلية �لتطرف
 وفقًا للربوفي�شور كرغلن�شكي، ميكن تعريف

 �لتطرف باأنه �نحر�ف مق�شود عن �ملعايري �لعامة
 لل�شلوك، مو�شحًا �أن هناك دو�فع خمتلفة تقود
 للتطرف من بينها �ل�شرف، و�إلحرت�م، و�لوعد
 باجلنة، وعبادة �لقائد، �إإل �إن �لعامل �مل�شرتك

 هو �لرغبة بال�شعور باإلأهمية، وهو ما ي�شري �إليه
."�لربوفي�شور "بال�شعي لالإح�شا�س بالقيمة �لذ�تية

هل المتطرفون مجانين؟
 �أ�شار �لربوفي�شور كرغلن�شكي �إىل �أنه من �لطبيعي
 �أن يتبادر هذ� �ل�شوؤ�ل �إىل �لذهن نظرً� �إىل طبيعة

 �إلأفعال �لتي يقوم بها �ملتطرفون، و�أن �لفظائع
 �لتي يرتكبونها تبدو ناجتة عن عقول مري�شة، �إذ

 من �مل�شتحيل �أن ت�شدر هذه �إلأفعال عن �أ�شخا�س
.يتمتعون بال�شالمة �لعقلية

 وبالن�شبة لهذ� �لت�شاوؤل حول ما �إذ� كان
 �ملتطرفون يعانون خلاًل عقليًا، فاإن �ملده�س هنا
 �أن �إجابته هي �لنفي. �إذ تظهر نتائج �لدر��شات

 �لبحثية �أن �إلإرهابيني إل يقومون باأفعالهم
 جّر�ء معاناتهم للف�شام �أو �إلكتئاب �أو �لقلق �أو

 �إل�شطر�ب �لعقلي، بيد �أن هذ� إل يعني بال�شرورة
.�أنهم �أ�شخا�س �أ�شوياء

 ويف معر�س �شرحه لهذ� �إلأمر، ��شتعر�س
 �لربوفي�شور كرغلن�شكي مناذج عديدة من �جلنوح

 �إىل �لتطرف، ومنها �لتطرف يف �لريا�شة مثل
 ممار�شة �لقفز باحلبل �ملطاطي "قفز �لبنجي"،

 و�لتطرف يف �حلب كما يف �لفيلم �لهوليودي
 بل وحتى ،"Fatal Attraction - "جاذبية قاتلة

 �لتطرف يف �إلإن�شانية ذ�كرً� مناذج معروفة مثل
 �إلأم ترييز�، و�ملهامتا غاندي، ومارتن لوثر كينج

 �إلبن. وفيما �أقّر �لربوفي�شور كرغلن�شكي باأن
 مقارنة منوذج �إلأم ترييز�، بكل ما متثله من طهر
 و�إيثار، بالتطرف �لعنيف قد يبدو منافيًا للمنطق،

 �إإل �أنه �أّكد وجود نف�شية جوهرية م�شرتكة جتمع بني
 خمتلف مناذج وحاإلت �لتطّرف، على �لرغم من

.�لفو�رق �لهائلة بينها

 فما يجمع بني هذه �لنماذج هو نوع من �إلختالل
 �لتحفيزي �لذي ين�شاأ حينما ي�شبح �حلافز إلأد�ء

 عمل ما قويًا وغامرً� لدرجة �أنه يطغى على كل
 ما �شو�ه، وبالتايل فاإن �أي فعل يدعم هذ� �حلافز

.ي�شبح جائزً� ومقبوإًل بالن�شبة لل�شخ�س �ملتطرف

عوامل التطرف الثالثة

الحاجة .1
 �شّلط �لربوفي�شور كرغلن�شكي �ل�شوء على

 �لعديد من �إلحتياجات �لب�شرية �إلأ�شا�شية �لتي
 حددها علماء �لنف�س، ومنها �ل�شعور باإلأمان
 و�لبقاء و�إلإجناز و�حلب و�إلحرت�م، و�أو�شح

 كيف تتد�خل هذه �إلحتياجات �ملختلفة ب�شكل
 يحول بدون �أن يطغى �أحدها على �إلآخر، وهو

 ما يكبح جماح �ل�شلوكيات �ملتطرفة. و�أفاد
 �لربوفي�شور كرغلن�شكي قائاًل: "على �شبيل

 �ملثال، كل منكم ي�شعى �إىل حتقيق �إجناز
 ما ولديه �حلو�فز �لتي تدفعه لتحقيق هذ�

 �إلإجناز، ولذ� ت�شغطون على �أنف�شكم ومتكثون
 �شاعات طويلة يف مكاتبكم �إىل درجة �إدمان

 �لعمل. ومع ذلك فاإن �حلاجة �إىل �حلب
 و�لعالقات �إلإن�شانية حتول دون �إلجنر�ف

 �لتام ور�ء �حلاجة �إىل �إلإجناز، وتخفف من
 حّدتها ليتمكن �إلإن�شان من حتقيق تو�زن بني
 �لعمل و�لعالقات �إلأ�شرية. لكن عندما تزيد

 �حلاجة �إىل �أمر ما وتطغى على كل ما �شو�ها،
 ي�شبح �ملرء على بد�ية �لطريق نحو �لتطرف.
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 هذه �حلاجة، وفقًا للنظريات و�إلأدلة، هي
 �حلاجة �إىل �ل�شعور باإلأهمية، و�أن للمرء قيمة؛

."�حلاجة �إىل �ل�شعور باإلحرت�م و�لكر�مة

السردية .2
 �أ�شار �لربوفي�شور كرغلن�شكي �إىل �أن �ل�شعي �إىل

 �ل�شعور بالقيمة و�إلأهمية يظهر بعدة �أ�شكال،
 و�أّكد �أن �إلإرهابيني، إل بد لهم من وجود

 �شردية؛ �شردية فكرية، توجه تفكريهم �إىل �أن
 �ل�شعور بالقيمة يتاأتى من خالل ممار�شة �لعنف

.وتقدم لهم �مل�شوغات لفعل ذلك

العالقات .3
 �لب�شر كائنات �جتماعية فهم د�ئمًا يقّيمون

 حقيقتهم من خالل نظرة �إلآخرين لهم، �شو�ء
 �إلأ�شدقاء �أو �إلأ�شخا�س �لذين يكنون لهم

 �إلحرت�م �أو �لقادة �ملوؤثرين، على كينونتهم
 �لظاهرة، ومن ثم فاإن �لعالقات و�إلرتباط

.باإلأ�شخا�س �إلآخرين ت�شتدعي �إللتز�م �لكامل

  ،حينما تت�شافر هذه �لعو�مل �لثالثة"
 �حلاجة و�ل�شردية و�لعالقات، فاإنها تخلق مزيجًا

."خطريً� ومتفجرً�
 �أحد �إلأمثلة �لتي قدمها �لربوفي�شور كرغلن�شكي

 ملفهوم �إللتز�م �لكامل كان حالة إلأحد �أفر�د فرقة
 �لنمور �ل�شود�ء �إلنتحارية �لتابعة حلركة منور

 �لتاميل يف �شريالنكا. ك�شف هذ� �ل�شخ�س كيف
 ي�شيطر �ل�شغف و�لوإلء �لكامل للمجموعة على عقل

 �ملرء بحيث إل يرتك �أي م�شاحة لل�شعور باحلب �أو
 �إلنتماء �لعائلي �أو �لعالقات، وتزيد �شيطرة هذه

 �مل�شاعر �إىل �أن تقهر �شعور �ملرء بذ�ته. هذ� �ل�شعور
 باإللتز�م �لكامل هو ما مينح �إلأفر�د �جلر�أة لتدمري

.�أنف�شهم من �أجل �لق�شاء على �آخرين

  كيف يبدأ السعي إلى
اإلحساس بالقيمة الذاتية"؟"

 قال �لربوفي�شور كرغلن�شكي �إن �إلحتياج �ملفرط
 لل�شعور بالقيمة ينجم ب�شكل كبري عن فقد�ن

 �ل�شعور باإلأهمية و�لتعر�س لالإذإلل و�حلرمان من
.�حلقوق و�لتمييز

 و�أ�شهب مو�شحًا �أن فقد�ن �ل�شعور مبغزى �حلياة
 قد يكون �شخ�شيًا، كانعد�م وجود �أي دور يف �أي

 �شر�ع، �أو قد يتاأتى نتيجة تعر�س �لهوية �إلجتماعية
 لهجوم عنيف. على �شبيل �ملثال، �إذ� كان كل

 �مل�شلمني �أو كل �أبناء �لتاميل �أو كل �إلأمريكيني
 يعانون، فاإنك كم�شلم �أو �أحد �أبناء �لتاميل �أو

.�أمريكي ت�شعر باملهانة و�إلنحطاط
 وهذ� �ل�شعي �إىل �ل�شعور باإلأهمية و�لقيمة هو

 ما يعتمد عليه تنظيم �لقاعدة وتنظيم د�ع�س �أو
 ما يعرف بتنظيم �لدولة �إلإ�شالمية يف �لعر�ق

 و�ل�شام وغريهما من �لتنظيمات �ملّدعية من
 �أجل �إثارة نفو�س �ل�شباب ودفعهم لالن�شمام

 �إليها، وحثهم على حمل �ل�شالح و�لقتال من �أجل
.ق�شيتها �ملزعومة

 كافة �إلأمور �ملبهمة �لتي تكتنف ق�شية �لتطرف
 ميكن ب�شكل �أو باآخر �إيجاد تف�شري لها يف �شوء

 �لعو�مل �لثالثة بغ�س �لنظر عن �إلختالفات
 �لثقافية و�لدينية، وهذ� ينطبق على جميع

 مظاهر �لتطرف �شو�ء لدى �مل�شلمني يف �لفيليبني
 و�إندوني�شيا، �أو منور �لتاميل يف �شريالنكا، �أو

 �لنازيني �جلدد يف �أملانيا، �أو �ملتطرفني �لبي�س يف
.�لوإليات �ملتحدة

:كيف يمكن للحكومات مكافحة التطرف

 y  من المهم للغاية مكافحة اإلرهاب
 ومواجهته على األرض، بيد أنه من
 المهم أيضًا أن نمنع األسباب التي

تؤدي إلى حدوثه
 y  نحن كبشر عقولنا مرنة للغاية وقابلة

 للتوجيه بشكل كبير، وبالتالي يتعين
 على الحكومات استيعاب حاجة األفراد

 إلى الشعور بالكرامة واألهمية
 الذاتية، وتقع على عاتقها مسؤولية

 تحقيق ذلك من خالل التعليم
والسياسة والمثالية

 y  تكوين شبكة مناهضة للعنف، من
 منطلق أن التعامل مع شبكة ما

 يستدعي وجود شبكة مماثلة، وفقًا
للبروفيسور كرغلنسكي
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المريخ 2117
 جرى �لك�شف عن �لهدف �لطموح لبناء �أول م�شتوطنة ب�شرية على كوكب �ملريخ بحلول عام 2117،

 �شمن �لفعاليات �إلبتكارية �لتي ُعقدت على هام�س �لقمة �لعاملية للحكومات. �شاحب �ل�شمو
 �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، برفقة
 �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي ونائب �لقائد �إلأعلى للقو�ت

 �مل�شلحة بدولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ك�شفا �لنقاب عن م�شروع "�ملريخ 2117"، و�أعلنا عن نّية
.دولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف تويّل زمام �لريادة يف تنفيذ �ملبادرة
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ما هو مستقبل السعادة؟

1(      )السير ريتشارد اليارد 

مدير برنامج مركز األداء االقتصادي في كلية لندن لالقتصاد

2( )البروفيسور جيفري ساكس 

 مستشار خاص لألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول أهداف التنمية المستدامة،
أستاذ التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا

3( )البروفيسور جون هيليويل 

 زميل أول في المعهد الكندي لألبحاث المتقدمة وبروفيسور فخري لالقتصاد في جامعة
كولومبيا البريطانية

)ريتشارد كويست )4، أول، يسار

مذيع ومراسل في شبكة "سي إن إن"، مدير الحوار

 جمعت هذه �جلل�شة �لنقا�شية ثالثة رّو�د كّر�شو�
 معظم حياتهم للبحث عّما يجعل �لنا�س �شعد�ء،
 وهم �ل�شري ريت�شارد إليارد، مدير برنامج مركز

 �إلأد�ء �إلقت�شادي يف كلية لندن لالقت�شاد،
 و�لربوفي�شور جيفري �شاك�س، �أ�شتاذ �لتنمية

 �مل�شتد�مة يف جامعة كولومبيا، و�لربوفي�شور جون
 هيليويل، زميل �أول يف �ملعهد �لكندي لالأبحاث

 �ملتقدمة وبروفي�شور فخري لالقت�شاد يف جامعة
 كولومبيا �لربيطانية، و�أد�رها ريت�شارد كوي�شت،

."�ملذيع و�ملر��شل يف �شبكة "�شي �إن �إن
 د�ر �لنقا�س خالل �جلل�شة حول مفهوم �ل�شعادة،

 وطرح �مل�شاركون فيها عددً� من �لتغيري�ت �لتي
.باإمكانها �إحد�ث تاأثري �إيجابي

ما أهمية السعادة؟
 �أ�شار �ل�شري إليارد، وهو �أي�شًا ع�شو جمل�س �إد�رة
 منظمة "�لعمل من �أجل �ل�شعادة"، �إىل �أن ق�شية

 �ل�شعادة �أ�شبحت حتظى باهتمام جدي بني �لنا�س
 مع نهاية �لقرن �لثامن ع�شر، حينها بد�أ �ملجتمع يف

 ربط مفهوم �ل�شعادة بالتقدم �لذي كان �لهاج�س
 �إلأكرب على �إلإطالق يف ذلك �لوقت. كانت �شعادة
 �لنا�س و��شتمتاعهم بحياتهم و�لعمل على �إخر�ج

 �أكرب عدد ممكن من �إلأفر�د من د�ئرة �لتعا�شة من
 �إلأمور �ملهمة يف تلك �لفرتة. وين�شح �ل�شري إليارد،
 بالنظر �إىل تلك �حلقبة �لزمنية و�تخاذها منوذجًا
 ميكن للحكومات و�إلأفر�د يف وقتنا �حلايل �إلحتذ�ء

نع �ل�شعادة ون�شرها يف �لعامل .به بهدف �شُ

 كما �قرتح �لربوفي�شور إليارد طريقة متّكن �لقادة
 من قيا�س م�شتوى �شعادة �إلأفر�د وزيادتها، وذلك

 ب�شوؤ�ل مو�طنيهم عّما �إذ� كانو� ر��شني عن حياتهم
 �أم إل، بدإًل من �إلقت�شار على �شوؤ�لهم عن مدى

.ر�شاهم عن �خلدمات �لعامة �لتي تقدمها �حلكومة
 من جانبه ت�شاءل كوي�شت عن مدى �عتقاد

 �أع�شاء �جلل�شة �لنقا�شية مبالءمة كلمة �ل�شعادة
 لو�شف حمور �حلديث خالل �جلل�شة، وقد �أجابه

 �لربوفي�شور هيليويل، �أحد �مل�شاركني يف كتابة تقرير
 �إلأمم �ملتحدة عن �ل�شعادة �لعاملية، �أن �لكلمة

 منا�شبة متامًا ملو�شوع �لنقا�س، إلأنها ت�شمل فكرتني
 خمتلفتني ي�شتوعبهما �لنا�س ب�شهولة، وهما �ل�شعور

.بال�شعادة ومفهوم �إل�شتمتاع باحلياة

بماذا تتأثر السعادة؟
 �أو�شى �لربوفي�شور �شاك�س، م�شت�شار بارز لدى

 �إلأمم �ملتحدة و�شاحب موؤلفات م�شهورة، ب�شرورة
 �هتمام �حلكومات بن�شر �ل�شعادة باعتبارها هدفًا

 �أ�شا�شيًا للحكومات، مع �ل�شعي �جلاد ملعرفة �أهم
 �إلأمور �لتي ُت�شعد �أفر�د جمتمعاتهم، موؤكدً� �أنه �إن

 كان إل بد من �إلختيار بني تعزيز �إجمايل �لناجت
 �ملحلي للفرد �أو ن�شر �ل�شعادة فعلى �حلكومات �أن

.تختار ن�شر �ل�شعادة

 جرى �إل�شتعانة بجزء من �لدر��شة �لبحثية
 للربوفي�شور هيليويل يف �إعد�د تقرير �ل�شعادة

 �لعاملي �ل�شادر عن �إلأمم �ملتحدة، حيث �عتمد
 يف قيا�س �ل�شعادة على �شتة �أهد�ف رئي�شية.

 فقد وجد �لربوفي�شور هيليويل �أن معظم �لنا�س
 ي�شّنفون �لدخل و�إل�شتمتاع بحياة �شحية مديدة

 كاأهم عو�مل �ل�شعادة. �أما بالن�شبة للعو�مل �إلأربعة
 �ملتبقية، و�لتي متثل �أ�ش�شًا �جتماعية لكثريين حول

 �لعامل، فهي �حلرية يف �تخاذ �لقر�ر�ت �حلياتية
 �لرئي�شية، و�لثقة يف �حلكومة �أو �لقطاع �ملهني،

 و�ل�شخاء و�لقدرة على �إلعتماد على �شخ�س ما،
 و�أّكد �لربوفي�شور هيليويل �أن هذه �لعنا�شر هي �أهّم

.�لعنا�شر لال�شتمتاع بحياة حافلة بال�شعادة

الصحة العقلية والسعادة
 �أّكد �ل�شري إليارد �أن �ل�شحة �لعقلية توؤثر ب�شدة على

 �ل�شعادة، وهذ� نابع ب�شكل كبري من �لتفاوت بني
 عدد �إلأفر�د �لذين يعانون مر�شًا عقليًا وعدد �أولئك

.�لذين يتلّقون �لرعاية �ل�شحية �ملنا�شبة منهم
 و�أو�شح قائاًل: "ك�شفت �لدر��شات �أن و�حدً� من
 كل 6 بالغني يعاين من �إلكتئاب و�لقلق وهذ� هو

 �أكرب �شكل من �أ�شكال �لبوؤ�س يف معظم �لبلد�ن �لتي
 قمت بدر��شتها، بيد �أنني مل �أجد بلدً� و�حدً� يحظى

 فيه ثلث هوؤإلء �إلأفر�د على �إلأقل باأي �شكل من
."�أ�شكال �لرعاية
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 وحتّدث �ل�شري إليارد عن مبادرة ر�ئدة مّت
 �إطالقها يف موطنه باإجنلرت� مل�شاعدة �إلأفر�د يف
 متابعة �شحتهم �لعقلية و�حلفاظ عليها، موؤكدً�

 �أن تلك �ملبادرة �شاعدتهم يف �حل�شول على عمل
 وعززت حما�شهم و�إقبالهم على �حلياة، و�أ�شار �إىل

 �أن �ملجتمع ما ز�ل بحاجة �إىل طرح مو�شوع �ل�شحة
 �لعقلية على طاولة �لنقا�س. فاإحدى �أهم خطو�ت

 عالج �ملر�س �لعقلي هي �لتحدث عنه �أوإًل، وعندما
 يتّم �لتعامل مع ق�شية �ل�شحة �لعقلية �شيقفز

.موؤ�شر �ل�شعادة كثريً� �إىل �إلأمام

كيف يمكن زيادة انتشار السعادة
 �أ�شار �لربوفي�شور هيليويل �إىل �أن زيادة �ل�شعادة
 �أمر ميكن حتقيقه �إذ� رّكز �إلأفر�د على �إلأ�شياء

.�لتي ميكنهم �لتاأثري فيها
 و�أو�شح قائاًل: "ينبغي للنا�س �أن يكّفو� عن متابعة

 �إلأخبار �ل�شيئة و�أن يرّكزو� على �إلأمور �إلإيجابية"،
 فكثري من �لنا�س يهتمون ب�شكل كبري باحلكومات

 و�إلأحد�ث �لتي ت�شهدها بالدهم، بيد �أنه من
 �ل�شعب للغاية �إحد�ث تاأثري كبري يف هذ� �ل�شياق،

 بينما ميكنهم �لتاأثري يف �شعادتهم، و�شعادة من
 يعي�شون �أو يعملون معهم، وهو ما ينبغي �أن ينال

.�لق�شط �إلأوفر من �إلهتمام و�لرتكيز

 �تفق �ل�شري إليارد مع هذ� �لطرح، معربًا عن
 قناعته باأن كل فرد يف �ملجتمع له دور كبري يف زيادة
 م�شتويات �ل�شعادة عرب م�شاعدة �إلآخرين يف �لعي�س

 ب�شالمة و�طمئنان، بدإًل من �ل�شعي �إىل �إدر�ك
.�ل�شعادة على ح�شاب �إلآخرين

 وعلى �لرغم من �جلهود �ملبذولة لت�شجيع �إلأفر�د
 على �ل�شعادة وتعزيز �إقبالهم عليها �أكرث من �أي
 وقت م�شى، �إإل �أن �لربوفي�شور �شاك�س �أ�شار �إىل

 عدم وجود دليل يثبت �أن هذ� �إلأمر له تاأثري كبري
 على �إلأفر�د يتعّدى �حلد �ملتعارف عليه. فعلى �شبيل
 �ملثال، ح�شول �ل�شخ�س على زيادة يف ر�تبه مبقد�ر

 500 دوإلر إل تختلف كثريً� عن ح�شوله على زيادة
 مبقد�ر 500 �ألف دوإلر، يف ما يتعّلق بحجم �ل�شعادة

.�لعامة �لناجمة عن ذلك
 و�أفاد قائاًل: "�أكرث ما يتمناه �إلآخرون منك هو �أن

."ت�شاعدهم كي ي�شبحو� �شعد�ء
 وفقًا للربوفي�شور هيليويل، فاإن �أول خطوة نحو
 �إدر�ك �ل�شعادة هي �شعينا �جلاد �إىل �لتحدث

 بع�شنا مع بع�س، ورغم ب�شاطة هذ� �لفعل �إإل �أنه قد
.يكون بالغ �لتاأثري يف �إ�شعاد �شخ�س إل تعرفه

 و�تفق �لربوفي�شور �شاك�س مع هذ� �لطرح،
 و�أ�شاف �أن �ل�شعي نحو عامل �أكرث �شعادة ي�شبح

 �أكرث �شهولة حني يدرك �لنا�س �أن ما من �شيء مينع
.ن�شر �ل�شالمة و�لرفاهية

 طرق يمكن أن تؤثر بها الحكومات 3
في مستوى السعادة

 سؤال المواطنين عّما إذا كانوا سعداء .1
في حياتهم أم ال

  التعامل مع القضايا المرتبطة .2
بالصحة العقلية

 التعامل مع نشر السعادة باعتباره أحد .3
األهداف األساسية

3 12

4

عوامل رئيسية للسعادة 6

الدخل .1
متوسط العمر الصحي المتوقع .2

  الحرية في اتخاذ القرارات .3
الحياتية المصيرية

الثقة في الحكومة أو الصناعة .4
السخاء .5

الشعور بالتعاضد .6
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  جلسة الشباب وآفاق التنمية: تقرير التنمية البشرية
في العالم العربي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

1(  )معالي هيلين كالرك 

مدير ة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

2( )الدكتور جاد شعبان 

أستاذ مشارك في علم االقتصاد في الجامعة األمريكية ببيروت

3( )ديبورا ويتزيل 

المدير األول للحوكمة في البنك الدولي

)رولف ألتر )4

مدير الحوكمة العامة والتنمية اإلقليمية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

)أيمن الصياد )5، أول، يسار

رئيس تحرير مجلة "وجهة نظر"، مدير الحوار

 ميّثل �ل�شباب �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 15 و29
 عامًا ثلث �شكان �لدول �لعربية، يف حني ميّثل

.�ل�شباب دون �شن �لـ 15 عامًا ثلثًا �آخر
 ومع تنامي هذ� �لو�قع �لدميوغر�يف، تو�جه

 �ملنطقة حتديات هائلة تتمثل يف �لتو��شل مع
.�ل�شباب ومتكينهم وتوفري �لفر�س لهم

 يف جل�شة حو�رية �شاركت فيها معايل هيلني
 كالرك، مديرة برنامج �إلأمم �ملتحدة �إلإمنائي،

 و�خلبري �إلقت�شادي �لدكتور جاد �شعبان، وديبور�
 ويتزيل، �ملدير �إلأول للحوكمة يف �لبنك �لدويل،

 ورولف �ألرت، مدير �حلوكمة �لعامة و�لتنمية
 �إلإقليمية يف منظمة �لتعاون �إلقت�شادي و�لتنمية،

 و�أد�رها �لكاتب �مل�شري �أمين �ل�شياد، ناق�س
.�ل�شيوف هذ� �لتحدي �لذي تو�جهه �ملنطقة

إشراك الشباب
 �أ�شارت كالرك �إىل �أن وجود مدر�شة فكرية تعترب
 �إلأفر�د �لرثوة �حلقيقية للدول، لذلك ينبغي على

 �حلكومات �لعمل على تو�شيع خيار�تهم وم�شاعدتهم
.على حتقيق كافة طموحاتهم

 و�أ�شافت كالرك �أن �ل�شباب يف �لعامل �لعربي،
 وإل�شيما �ل�شابات، يو�جهون معدإلت بطالة مرتفعة،
 ويعانون من �شعوبة �حل�شول على منزلهم �خلا�س،

 ف�شاًل عن �شعورهم باإلإق�شاء و�إلإحباط. لذ�
.تتطلب �لتنمية تعزيز �لتفاعل مع �ل�شباب

 و�أردفت كالرك: "�لتو��شل �لبّناء مع �ل�شباب
 مهّم للغاية من �أجل �إر�شاء �أ�ش�س د�ئمة لل�شالم

."و�لتنمية �لتي تتوق �إليها �شعوب �ملنطقة
 و�أ�شافت �أنه ينبغي �إلعرت�ف بفد�حة �إلأ�شر�ر

 �لتي �أ�شابت �ل�شباب نتيجة لل�شر�عات �لتي
 ت�شهدها �ملنطقة. فقد ��شطر عدد كبري منهم

 للنزوح، فيما و�شلت حاإلت �ملوت و�لنكبات و�شياع
 �شنو�ت �لدر��شة وم�شادر �لدخل �إىل م�شتويات

.فاقت �لت�شّور

مكافحة الصراعات
 وقال �لدكتور �شعبان، �لكاتب �لرئي�شي لتقرير

 �لتنمية �لب�شرية �لعربية لعام 2016 �ل�شادر
 عن برنامج �إلأمم �ملتحدة �إلإمنائي حتت عنو�ن

 "�ل�شباب و�آفاق �لتنمية �لب�شرية و�قع متغرّي"،
 و�أ�شتاذ علم �إلقت�شاد يف �جلامعة �إلأمريكية يف

 بريوت، �إنه منذ تاريخ ن�شر �لتقرير �إلأول يف عام
 2002، �شهدت �ملنطقة �لعربية حت�شنًا كبريً� تر�وح

 بني زيادة من�شوب �إللتحاق باملوؤ�ش�شات �لتعليمية
 و�نخفا�س معدإلت �لفقر �ملدقع، باإلإ�شافة �إىل

.حت�ّشن �ملوؤ�شر�ت �ل�شحية

 �إإل �أن هذه �لفرتة �ّت�شمت كذلك بتو�شع رقعة
 �لنز�عات �مل�شلحة. ففي عام 2002، تفّجر �ل�شر�ع
 يف 5 دول من بني 22 دولة عربية، و�رتفع �لرقم بعد

 خم�س �شنو�ت لي�شل �إىل 11 دولة، يف �لوقت �لذي
 تباطاأ فيه �لنمو �إلقت�شادي يف �ملنطقة. كذلك بلغ
 �لتفاوت �إلقت�شادي �لعاملي �أق�شى معدإلته يف ظل
 غياب �شبه تام للحر�ك �إلجتماعي، وهو �أمر �أكرث

 �إثارة للقلق من �إلنخفا�س �لب�شيط للنمو، كما �أ�شار
.�لدكتور �شعبان

 و�أظهر �لبحث �لذي �أجر�ه برنامج �إلأمم �ملتحدة
 �إلإمنائي �نخفا�شًا كبريً� يف م�شتويات �لر�شا عن

 م�شتوى �لعي�س لدى �ل�شباب يف �ملنطقة، ومعاناتهم
 من م�شكالت �أخرى كاإلأنظمة �ملعقدة ملنح

 �لتاأ�شري�ت، مما ز�د من �شعوبة �لتنقل بني دول
 �ملنطقة لال�شتفادة من فر�س �لعمل و�لتعليم. وقال

 �شعبان �إن �إ�شالح �أنظمة منح �لتاأ�شري�ت ي�شهم
 يف حت�شني حياة �ل�شبان و�ل�شابات �لعرب، د�عيًا

 �حلكومات �إىل �لتوقف عن �عتماد �شيا�شات معزولة
 و�ملبادرة �إىل دعم �ل�شباب يف جماإلت �لرعاية

.�ل�شحية و�إلإ�شكان و�لنقل و�خلدمات
 وقال �لدكتور �شعبان: "كل ما يتمتع به �ل�شباب

 حول �لعامل، يجب �أن يكون مبتناول �ل�شبان
."و�ل�شابات �لعرب

 و�أّكد �أن حتقيق �ل�شالم و�إل�شتقر�ر يجب �أن يظل
 �لهدف �لرئي�شي، و�أ�شاف: "إل ميكننا �لعي�س يف

 ظل �لنز�عات. فال جدوى من �لتفكري بالتنمية �أو
."�لتخطيط لها مع وجود �ل�شر�ع
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 التحاور مع الشباب
 يت�شاءل تقرير �لتنمية �لدولية للعام 2017

 �ل�شادر عن �لبنك �لدويل حتت عنو�ن "�حلوكمة
 و�لقانون"، عن �إلأ�شباب �لكامنة ور�ء �شعوبة

 تطبيق �ل�شيا�شات. وي�شري �لتقرير بح�شب ويتزيل
 �إىل �أنه يف ظل غياب �إللتز�م و�لتعاون و�لتن�شيق،

 إل ميكن إلأف�شل �حللول �لتقنية و�ل�شيا�شات �لعامة
 �أن تكون فّعالة، ويتجلى ذلك يف م�شكالت مثل

 �إلإق�شاء. لذ� ينبغي على �حلكومات �لتفكري
 يف كيفية ��شتقطاب �ل�شباب �إىل طاولة �حلو�ر

.ومنحهم فر�شة �لتعبري عن �آر�ئهم
 و�أ�شافت ويتزيل: "�شعور �ل�شباب باأن �حلكومة

 ت�شغي �إليهم وتلبي �حتياجاتهم ميثل هدفًا علينا
."بذل �ملزيد من �جلهد لتحقيقه

 و�أ�شافت: "كيف ميكننا �لتاأّكد من قدرة �ل�شباب
 يف �ملجتمع على �لتعبري عن �آر�ئهم و�آمالهم

 و�أحالمهم و�إتاحة �لفر�شة لهم كي ي�شبحو�
"عن�شرً� فاعاًل يف �ل�شيا�شة؟

فتح خطوط التواصل
 �شعوبة �لتاأّكد من و�شول �شوت �ل�شباب �إىل مر�كز
 �لقر�ر �ل�شيا�شي مّت �لتطرق �إليها يف تقارير منظمة
 �لتعاون �إلقت�شادي و�لتنمية، كما يقول رولف �ألرت

 �لذي عمل مع �ملنظمة منذ عام 1991. فامل�شكلة
 ظهرت بو�شوح عندما جمعت �ملنظمة ثمانية

 وزر�ء حول طاولة م�شتديرة للتحاور مع 22 �شابًا.
 ويذكر �ألرت �أنه مل يكن ثمة حو�ر، فرغم �متالك

 �ل�شباب إلأفكار تعرّب عن �حتياجاتهم، �إإل �أن
 �أفكار �ل�شيا�شيني متحورت حول بر�مج �ل�شيا�شات

.وخطط �إلإنفاق
 وقال �ل�شباب �إن همهم �إلأ�شا�شي �أن يتّم

 �إل�شتماع �إليهم. لذلك من �ملهم فتح خطوط
 �إلت�شال معهم وعدم �إل�شتهانة بقدر�تهم. و�أ�شاف

."�ألرت: "�إن مل نتحاور فلن يفهم �أحدنا �إلآخر
 عالوة على ذلك، يقول �ألرت �إن �شناع �لقر�ر

 بحاجة �إىل و�شع �شيا�شات ترّكز على �ل�شباب،
  م�شددً� على �شرورة مر�عاة �ل�شباب يف كل

.قر�ر نتخذه
 ويعني ذلك �أنه عند �إل�شتثمار يف �لتعليم، ينبغي

 على �شناع �لقر�ر �لتفكري يف تاأثري ذلك على �ل�شباب
.ولي�س فقط تاأثريه على �لبنية �لتحتية �لتعليمية

 إجراءات مقترحة على ضوء تقرير 3
التنمية البشرية العربية

 ينبغي تعزيز االستثمار في قدرات .1
 الشباب من خالل التعليم، والصحة،

 واإلسكان، والخدمات االجتماعية،
لالرتقاء بجودة حياة الشباب

 ينبغي توسيع نطاق الفرص المتاحة .2
 للشباب من خالل ريادة األعمال وحرية

  التعبير والمشاركة في الحياة
المدنية والسياسية

 ضرورة تعزيز دور الشباب في تحقيق .3
 السالم واألمن، حيث أشار بحث لألمم
 المتحدة إلى رغبة الكثير من الشباب

باإلسهام في إيجاد الحلول

12

4

3

5
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  التجربة اليابانية
في الدبلوماسية  

كيتاجاوا توموكو  الدكتورة 
باحثة متخصصة في التاريخ الياباني وأستاذة زائرة بجامعة كاليفورنيا في بيركلي بالواليات المتحدة

  الدبلوماسية فن… فٌن قائم على“
الحوار المستمر

”

 كانت �ليابان تخو�س حربًا يف نهاية �لقرن �ل�شاد�س
 ع�شر. وخالل هذه �لفرتة، كان لبع�س �لن�شاء

 �ليابانيات مو�قف �شاعدت يف توحيد �لبالد، حيث
 قّدمن درو�شًا إل يز�ل ُي�شتفاد منها يف ع�شرنا

 �حلايل ح�شب ما تقول �لدكتورة توموكو كيتاجاو�،
 �ملوؤرخة �ليابانية �لتي حّلت دولتها �شيف �شرف على

.فعاليات �لقمة �لعاملية للحكومات 2017
 ويف هذ� �ل�شياق، �شّلطت �لدكتورة كيتاجاو�،

�شة يف �لتاريخ �لياباين، �ل�شوء  وهي باحثة متخ�شّ
 على ق�شة �شيَدتني من �شيد�ت �ل�شامور�ي وهما

.""هيغا�شي" و"ين
 عا�شت �ل�شيدتان خالل فرتة كانت تتناف�س فيها

 250 منطقة على �ل�شلطة، ود�رت بينها معارك
 د�مية و�شر�شة، فكان �شالح هيغا�شي وين إلإعادة

.هذه �لقوى �إىل طاولة �ملفاو�شات هو �لقَلم

قوة القلم
 كانت هيغا�شي تنحدر من منطقة يف �شمال �ليابان،

 حيث تقلدت �أ�شرتها مقاليد �حلكم �إثر �شر�ع
 خا�شته مع �أ�شرة �أخرى، و�نتهى بزو�ج هيغا�شي من

.�أجل فر�س �ل�شيطرة وحتقيق �ل�شالم يف �ملنطقة
 وحكت �لدكتورة كيتاجاو� كيف �أن زو�ج

 هيغا�شي جمع �ملنطقة حتت ر�ية و�حدة �إىل
 �أن تويف زوجها وقرر �بنها �لدخول يف معركة

 مع �شقيقها لال�شتحو�ذ على �ل�شلطة. �ختارت
 هيغا�شي �أإل حتارب، بل تخلت عن �شالحها

 ودخلت �أر�س �ملعركة يف عربتها. وق�شت من
 �شبعني �إىل ثمانني يومًا يف �أر�س �ملعركة تكتب

 ر�شائل لكال �لطرفني على �أمل �أن يرتكا �أ�شلحتهما
.ويوقفا �لقتال

 ووفقًا للدكتورة كيتاجاو�، فاإن هذ� �إل�شتخد�م
 �ملبكر للدبلوما�شية �أظهر �لقيمة �لفريدة إل�شتخد�م
 "قوة �لقلم" كخطة للتفاو�س. وبعد �أكرث من �شهرين

 د�خل ح�شنها، ��شتطاعت هيغا�شي �أن تقنع
.�لطرفني �ملتحاربني بالتو�شل �إىل هدنة

قصة ني
 على �لنقي�س من هيغا�شي، مل تكن عائلة ين

 من �لنخبة، غري �أن و�شولها �إىل �ل�شلطة �قرتن
 بزو�جها بجندي م�شاة بد�أ إلحقًا م�شرية توحيد

 �ليابان. �إثر �لفوز بالعديد من �ملعارك، �شعد زوج
 ين ب�شرعة �إىل �أعلى هرم �ل�شلطة، لت�شبح ين �أول

.�شيدة �أوىل يف �ليابان
 بد�أت ين يف كتابة �لر�شائل عندما كان زوجها

 يخو�س �ملعارك بعيدً� عنها. وُكلفت يف غيابه باإبقاء
 �إلأو�شاع حتت �ل�شيطرة. و�أو�شحت �لدكتورة
 كيتاجاو�: "�أنها كانت �أي�شًا مناه�شة للحرب

 و��شتخدمت قوة �لقلم يف مر��شلة زوجها �لذي
."�عتمد عليها مل�شاعدته يف توحيد �ليابان

 ومثلها مثل هيغا�شي، رف�شت ين حمل �ل�شالح
 �أو �إلن�شمام �إىل �ملعركة. لكنها �شاهمت يف ت�شكيل
 �إلأمة، وبعد توحيد �لبالد، ��شتمرت ين يف �لكتابة
.من �أجل م�شاعدة زوجها يف حكم �لدولة �لنا�شئة
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مواصلة الحوار
 �أ�شارت �لدكتورة كيتاجاو� �إىل �أن ر�شائل ين، مل
 تت�شمن يف ظاهرها �أي �شيء غري عادي. لكنها

 �حتوت ب�شكل �أ�شا�شي على حتيات ب�شيطة، ومتنيات
.طيبة، وتعبري عن �إلمتنان ودعو�ت للزيارة

 وعلى �لرغم من �أن حمتوى �لر�شائل يف حد ذ�ته
 قد يبدو غري مهم، كان هناك �شبب إل�شتمر�ر ين

 يف كتابتها حتى بعد جناح توحيد �ليابان. قالت
 �لدكتورة كيتاجاو� �إن �لبقاء على �ت�شال مع �شخ�س
 ما هو عمل دبلوما�شي يبدو ب�شيطًا ولكنه فّعال جدً�.

 ��شتمرت ين يف �لكتابة إلأن "مو��شلة �حلو�ر" كان
 عن�شرً� �أ�شا�شيًا من �أجل �حلفاظ على عالقات

.جيدة مع �إلآخرين يف �لدولة حديثة �لن�شاأة
 �أو�شحت �لدكتورة كيتاجاو� �أن "�لدبلوما�شية

 فن؛ فٌن قائم على �حلو�ر �مل�شتمر، لذلك فهي
 تتطلب جهدً� م�شتمرً�، كما �أنها ت�شاعد يف ��شتمر�ر

 �حلو�ر بني �لطرفني. ويتجلى ذلك يف ر�شائل ين
 �لتي إل تبدو يف ظاهرها مهمة، �إإل �أنها كانت يف
."�حلقيقة مهمة جدً� من �لناحية �لدبلوما�شية

 �شاهمت ن�شاء �ل�شامور�ي ب�شكل موؤثر يف توحيد
 �ليابان عن طريق كتابة �لر�شائل �لتي و�شعت حجر

 �إلأ�شا�س للفكر �لدبلوما�شي يف �لدولة �حلديثة.
 قالت �لدكتورة كيتاجاو�: "و��شلت ين �لكتابة من

 �أجل ��شتقر�ر �حلكومة �جلديدة. و�شاعدت يف منع
 �إل�شطر�بات و�لعدو�ن غري �ملربر من خالل بناء
 عالقات قوية مع �لذين يعي�شون يف �أماكن نائية".
 و�أ�شافت: "ح�شبما نعلم، مل تكن هناك �أي �أن�شطة
 دبلوما�شية يف �ليابان قبل هذ� �لوقت، خا�شًة من

."ِقبل �لن�شاء �ليابانيات

اآلثار المترتبة في وقتنا الحالي
 و�شددت �لدكتورة كيتاجاو� �أنه يف �لقرن �حلادي

 و�لع�شرين، حتّل �لدول �لقائمة حمل �ملناطق
 �ليابانية يف �لقرن �ل�شاد�س ع�شر، ولكن �أ�شكال

 �حلكومات �حلالية ومدى فاعليتها إل تز�ل مو��شيع
.ت�شتحق �ملزيد من �لنقا�س و�حلو�ر

 وقالت: "�إننا نحاول �إقامة �شبكة عاملية و��شعة
 �لنطاق توفر لنا ��شتقر�رً� طويل �إلأجل وم�شتوى من
 �إل�شتقاللية". و�أ�شافت: "نريد �لعد�لة و�إل�شتقالل
 و�حلرية و�شالمة �لب�شر. فاإلهتمامات �لتي �شغلت

 ن�شاء �ل�شامور�ي �آنذ�ك إل تز�ل هي �هتماماتنا
."حتى �ليوم

 قد يبدو �لعامل خمتلفًا جدً� �ليوم، لكن إل يز�ل
 هناك �لكثري مما ميكن للنا�س �أن يتعلموه من ن�شاء

 �ل�شامور�ي. لقد كتنب من �أجل �لتفاو�س ومنع
 �إل�شطر�بات، و�أر�شلن ر�شائل مفعمة بالثقة و�إلأمل؛
 وهما �شفتان توؤمن �لدكتورة كيتاجاو� باأهميتهما يف

.�ملفاو�شات �لدبلوما�شية يف وقتنا �حلايل

دروس من سيدات الساموراي 3

 األعمال الدبلوماسية قد تكون بسيطة .1
على غرار الرسائل الودية

 التواصل وبناء العالقات مع اآلخرين مهم .2
للحفاظ على االستقرار

 رسائل الثقة واألمل أقوى وأكثر فاعلية .3
من العنف
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التجربة اليابانية في هندسة القيم

كاواجوتشي مورينسوكي 
باحث في دراسة المستقبل وخبير في االبتكار ومؤسس لشركة "مورينوسكي" في اليابان

  االعتماد على العنصر اإلنساني“
هو الطريق لالستدامة

”
 تناول مورين�شوكي كاو�جوت�شي، خبري �إلبتكار

 و�لباحث يف در��شة �مل�شتقبل، �أ�شلوب �ليابان يف
 �حت�شان تاريخها وثقافتها وتعليم �أوإلدها و�شبابها

.معاين �لعد�لة و�إلحرت�م ب�شكل غري مبا�شر

الجمع بين األصالة والمعاصرة
 �شّلط كاو�جوت�شي �ل�شوء على فن �لر�شوم �ملتحركة

 "�أنيمي" �لذي ميثل �إحدى �لركائز �إلأ�شا�شية يف
 �لثقافة �ليابانية �ملعا�شرة، مو�شحًا مدى �رتباطه

.بالثقافة �ليابانية �لقدمية

 فقد ��شتطاعت �لر�شوم �ملتحركة �أن ُتن�شئ
 �شناعة تقدر باملليار�ت على مد�ر �لثالثني عامًا

 �ملا�شية، ويبذل �لقائمون عليها ق�شارى جهدهم
 لتعزيز مكانة �ليابان يف �لعامل، مثلهم مثل

 �ل�شركات �لعاملة يف �شناعات �أخرى مثل "�شوين"
 و"كانون" و"تويوتا". ووفقًا لكاو�جوت�شي، فاإن

 ثالثة من بني �أكرث 7 كتب مبيعًا يف �لعامل منذ
رة .�لثمانينيات هي كناية عن ق�ش�س يابانية م�شوَّ

 ومن �إلأمثلة �لد�لة على �لنجاح �لتجاري لهذه
 �ل�شناعة، �نت�شار مفهوم �لكو�شبالي عرب �لعامل،

 وهو جتّمع لع�شاق �لر�شوم �ملتحركة و�لق�ش�س
 �لكرتونية �مل�شورة يف فعاليات وموؤمتر�ت ُتعَقد يف

 بلد�ن خمتلفة من �أنحاء �لعامل يرتدون خاللها
.مالب�س �شخ�شياتهم �ملف�شلة

أبطال عصريون، قواعد قديمة
 در�غون بول زد" م�شل�شل كرتوين و�شل�شلة ق�ش�شية"

 م�شورة �شهرية. يحارب فيه �لبطل غوكو جمموعة
 من �إلأ�شر�ر دفاعًا عن �إلأر�س، ويهزمهم يف �لنهاية

 بحركته �ملميزة �ملعروفة با�شم " كامي هامي ها"
 وهي عبارة عن موجة طاقة تفجريية تنبعث من

 يديه وهو ينطق با�شمها. و�أو�شح كاو�جوت�شي
 �إن غوكو ميثل جميع �أبطال �لر�شوم �ملتحركة يف
 �ليابان حيث ينطق �لبطل با�شم حركته �ملميزة

 يف هجومه على �إلأعد�ء، و�أن هذ� �لفعل بب�شاطة
 مرتبط بريا�شة م�شارعة �ل�شومو، وهي جزء �أ�شيل

.من تاريخ �ليابان وثقافتها

 وقال كاو�جات�شي �إن ثمة ثالثة �أمور ينبغي �أن
:نعرفها عن ريا�شة �ل�شومو

  ،أنها أسلوب ممّيز في المصارعة .1
 ال يعترف باألوزان، بمعنى أن أقل

 منافس وزنًا يمكن أن يواجه األكثر وزنًا،
 فطبيعة الرياضة المحمومة تكفل فرصة

بالفوز للمتنافَسيِن
  التباهي بالفوز غير جائز، وقد ال .2

 يتأهل المصارع الفائز إن أبدى عدم
احترام للمنافس الخصم

 يعلن الحكم اسم الفائز وسبب فوزه .3
 باإلعالن عن الحركة القتالية التي حقق

 بها النصر، حيث توجد 82 حركة قتالية
مصرَّح بها في مصارعة السومو

 ويرجع �ل�شبب يف تلفظ �أبطال �لر�شوم �ملتحركة
 �ليابانيني با�شم حركتهم �ملميزة يف �أنهم يريدون

 �لك�شف ملناف�شيهم وجلمهورهم عن طريقة فوزهم،
.وهي خطوة مهمة يف عملية توخي �ل�شفافية
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أبطال الشوارع
 ومما تتمّيز به �لثقافة �ليابانية "بطل �لطريق"

 �لذي ُي�شار �إليه بـ "�لعم �ملنحني". وهي عبارة عن
 مل�شقات ت�شممها �ل�شركات وت�شعها يف �أي مكان

.يف �ليابان قد يو�جه �لنا�س فيه �إزعاجًا ولو �شغريً�
 عر�س كاو�جات�شي �أمثلة لهوؤإلء "�إلأعمام"، وهي
 �شخ�شيات كارتونية لطيفة تنحني يف تو��شع يف

 هيئة ت�شبه �إلعتذ�ر. وهذه �ملل�شقات ت�شتخدمها
 - على �شبيل �ملثال - �شركات �لبناء و�لت�شييد حول
 مو�قع �لبناء، معتربًة ذلك و�شيلة لتقدمي �إلعتذ�ر

 للجري�ن و�ملارة على �إلإزعاج و�لر�ئحة و�إ�شغال
 �ملكان ب�شكل عام. و�ملقابل �لغربي لذلك هو إلفتة

.Men at work "�أعمال جارية" �أو
 وقال �إلإ�شت�شر�يف كاو�جات�شي �إن هذه �ملل�شقات

 "تعلمنا �أن نكون ُلطفاء و�أإل ُنزِعج �إلآخرين و�أإل
 نتكرب �أو نتعاىل و�أن منتلك �شجاعة �إلعتذ�ر"

 و�أو�شح �أن هذه �إلأ�شياء �لب�شيطة �لطفولية ميكن
 �أن ُت�شاهد يف كل مكان، وإل تقت�شر على حاإلت

 �إلعتذ�ر فقط، بل جتد بع�شها يرحب بالعامة �أو
 يحذرهم من خطر ما يف ر�شائل مرئية، كما �أن
 �ملوؤ�ش�شات �ملختلفة يف �لدولة ت�شّمم عالماتها

:�خلا�شة للرتحيب بالنا�س. ومن هذه �ملوؤ�ش�شات
 y وزارة العدل والدفاع والشؤون الداخلية

 y هيئة الضرائب
 y الشرطة

 y حرس الحدود
 y المطافئ

 y هيئة األرصاد

 فعلى �شبيل �ملثال، توجد عالمات على �أبو�ب
 �لقطار�ت تلقي �لتحية على �لركاب، وتوجد �شورة

 كرتونية على �شكل قطة على �إ�شبعها �شمادة
 حتذر �مل�شافرين لكي يبتعدو� عن �إلأبو�ب. و�أ�شار
 كاو�جات�شي �أن مثل هذه �ل�شور تبعث ر�شالة �أكرث
 �إن�شانية من �لالفتة �لن�شية �ملكتوب عليها بخط

."عري�س "حتذير

ارتباط شديد بالماضي
 و�أ�شار كاو�جات�شي �أنه حتى �ل�شركات �لعمالقة يف
 �لبالد حتافظ على �شلتها بتاريخ �ليابان �لقدمي.
 فاإن �شل�شلة مطاعم كنتاكي - على �شبيل �ملثال -
 تنظم �حتفالية �شنوية ت�شكر فيها �أرو�ح �لدجاج

 م�شدر منتجاتها و�أرباحها. وهناك علماء �إلأحياء
�شون يف �أكرث علوم �لطب تطورً�، هم �أي�شًا  �ملتخ�شّ
 يقيمون �شو�هد قبور لروح �لبكترييا �لتي يدمرونها؛
ب  تعبريً� عن �شكرهم لها على م�شاعدتهم. كما ُتدرَّ

 �ل�شركات على تنظيم �حتفاإلت تكرميية مبنا�شبة
 نهاية �خلدمة لعربات �لقطار �ملُحالة �إىل �لتقاعد،

 فتو�شع لها إلفتات ت�شكرها على �شنو�ت �خلدمة.
 �ملق�شات و�إلإبر �أي�شًا ُتقام لها �حتفاإلت خا�شة يف
 نهاية خدمتها، فيتّم و�شعها خالل تلك �إلحتفاإلت

 يف �شيء ناعم )مثل طعام �لتوفو �لياباين مثاًل(
 ليت�شنى لها �أن تتذوق طعم �حلياة �للذيذة قبل �أن

 .ُتر�َشل �أرو�حها �إىل �ل�شماء

 يف �ملا�شي، كنا نعتني باإلأ�شياء، ونعاملها
 بالعناية �لالئقة ون�شتخدمها �إىل �أن ت�شري عدمية
 �إل�شتخد�م. �أما �إلآن فيقول كاو�جات�شي: �إلأ�شياء

 �لتي ن�شتخدمها �أ�شبحت ��شتهالكية نتخل�س منها
 �شريعًا، وهذ� �لتغيري �أ�شبح �شائدً� يف �لعامل،

 ولكن عرب مت�شك �ليابان مبا�شيها، جنحت يف �أن
 جتد طريقًا لتقوي �ل�شلة بني �لب�شر و�ملنتجات.
 يقول كاو�جات�شي: "�ملنتجات لي�شت جمرد �أد�ة

 لال�شتخد�م، وينطبق ذلك على كل �شيء، من
 �إلإبرة �إىل �لقطار، فهذه �ملنتجات ميكن �أن تكون

."�شريكًا �إن�شانيًا لنا

نقاط رئيسية

 y ثقافة اليابان الحديثة متشّبعة بالماضي
 y  االعتماد على العنصر اإلنساني في

 المنتجات والالفتات والمركبات يبث الروح
فيها ويعلمنا االحترام

 y احترام أي منتج يشجع على االستدامة

 دروس نتعلمها من الرسوم 3
اليابانية المتحركة 

المهارة تقهر الصعاب المتالطمة .1
  ،إن فزت، فيجب عليك أال تتباهى .2

بل احترم المنافس
 طريقة الفوز تحمل القدر نفسه من .3

األهمية، كالفوز تمامًا
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  :نظرية التدفق
كيف نستمتع بالحياة بانسيابية؟  

سيكزينتميهالي ميهالي  البروفيسور 
  بروفيسور في علم النفس واإلدارة بجامعة كالريمونت للدراسات العليا

في كاليفورنيا بالواليات المتحدة

 نظرية التدفق عنصر أساسي في تعزيز“
إنتاجية الفرد

”

 هل �شبق �أن ��شتغرقت يف عملك بحيث �نعدمت
لديك �أهمية �أي �شيء �آخر؟

 هذ� �ل�شعور هو ما يطلق عليه �لربوفي�شور
 ميهايل �شيكزينتميهايل، �لربوفي�شور �ملرموق يف

 علم �لنف�س و�إلإد�رة بجامعة كالرميونت للدر��شات
 �لعليا يف كاليفورنيا بالوإليات �ملتحدة، ��شم

 "�لدفق". فالدفق هو �لتجربة �لتي ي�شعر فيها
 �إلإن�شان بالر�شا �لتام لدرجة �أنه يتوقف عن �نتظار

 �للحظة �ملقبلة لل�شعور بال�شعادة. وبدإًل من ذلك،
.يكّر�س وقته وجهده للحا�شر

 وقد وجد �لباحثون �أن �إلأ�شخا�س �لذين يختربون
 �ل�شعور بالتدفق يعي�شون يف �لغالب �أكرث مر�حل

.حياتهم �شعادة على �إلإطالق
 وغالبًا ما ي�شعر م�شاهري �لريا�شة �أو �لفن �لذين
 كر�ّشو� حياتهم لعملهم باأنهم يعي�شون �للحظة وإل

.يرغبون باملزيد، وهو �شعور ي�شعى �إليه �لنا�س جميعًا

  ما هو الشعور الذي يرافق
حالة التدفق؟

 قام �لربوفي�شور �شيكزينتميهايل، موؤلف �لكتاب
 �لذي لقي رو�جًا و��شعًا "�لتدفق: �شيكولوجية
 �لتجربة �إلأمثل"، بو�شف �شعور �لنا�س عندما

 ي�شتغرقون يف عملهم بقدر كبري من �لبهجة. وقال
 �إنه ناق�س هذ� �ملفهوم يف �لعام 1990 مع �ل�شاعر

 �لر�حل مارك �شرت�ند �حلائز على جائزة م�شت�شار
 يف �ل�شعر من مكتبة �لكونغر�س، و�لذي �شتبقى

 ذكر�ه حية كاأحد �أعظم �شعر�ء �أمريكا، يف حماولة
.لالطالع على روؤيته حلالة �لتدفق

 و�أ�شاف �لربوفي�شور �شيكزينتميهايل: "�أجريت
 مقابالت مع �أ�شخا�س قامو� باأعمال �أخذتهم بعيدً�
 عن �ملاألوف ومنحتهم �شعورً� باأن ما يفعلونه يرتقي
 بهم وي�شكل م�شاهمة بالغة �إلأهمية للعامل. وهذ� ما

."كان يقوم به �شرت�ند من خالل �ل�شعر
 عندما �شاأله �لربوفي�شور �شيكزينتميهايل عن

 �شعوره، �أجاب �شرت�ند �أنه �شبيه بفقد�ن �إلإح�شا�س
 بالزمن. و�أ�شاف �شرت�ند: "�أنت ت�شعر بال�شعادة

 �لغامرة وت�شتغرق بعملك �إىل ما إل نهاية. يتال�شى
 �مل�شتقبل و�ملا�شي، وإل يبقى �شوى �حلا�شر

."�ملتج�ّشد يف عملك
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 و�أّكد عامل �لنف�س �شيكزينتميهايل، وهو �أي�شًا
 �ملوؤ�ش�س و�ملدير �مل�شارك ملركز �أبحاث جودة �حلياة

 بجامعة كالرميونت للدر��شات �لعليا، �أن مقابالته
 �إلأخرى �أ�شفرت عن نتائج مماثلة، حيث قال: "�إذ�

 حتدثت �إىل متزلج �أو ريا�شي �أو إلعب �شطرجن
 متميز، �أو �أي �شخ�س يقوم باأعمال خارجة عن

 �ملاألوف، �شيقول لك �إنه ي�شتغرق متامًا يف ما يفعله
."لدرجة �أنه يقوم به يف �للحظة نف�شها

 و�أو�شح �شيكزينتميهايل �أن �لد�فع لهذ� �لنوع من
 �لتفاين لي�س �ملال �أو �ل�شهرة. و�أ�شاف: "إل يقومون
 بذلك من �أجل �ملال �أو �جلاه �أو �ل�شلطة، بل إلأنهم

 يحّبون ما يفعلون. وقد تبنّي �أن هذ� �أمر �أ�شا�شي يف
."�حلياة، �أي �أن �لتدفق يتيح لك �أن تنّمي قدر�تك

 ويتحدث �لربوفي�شور �شيكزينتميهايل �إن هناك
 من ينظر �إىل حالة �لتدفق بو�شفها �أ�شطورة، ولكنه

 يو�شح �أن خطو�ت قليلة و�شريعة ميكن �أن ت�شاعد
 �أي �شخ�س على �إدر�ك هذ� �ل�شعور يف حياته

 �ليومية. ومع �أن هذه �لظاهرة ميكن مالحظتها
 معظم �إلأحيان لدى �إلأ�شخا�س �لذين حّققو�

 �إجناز�ت عظيمة يف حياتهم، �إإل �أن �لربوفي�شور
 يرى �أنه باإلإمكان تطبيقها على �أي �شخ�س ي�شتمتع

.بعمله ويعي�س حياة �شعيدة ومكتملة
 و�أو�شح �لربوفي�شور �شيكزينتميهايل �أن ثمة

 معادلة ب�شيطة وفعالة إلختبار �لتدفق، وتت�شمن
 ��شتغالل �لنا�س ملهار�تهم من �أجل �ل�شعور بالبهجة

.من خالل عملهم

 و�أ�شار �إىل �أن �لكثري مما نفعله حتّدده جيناتنا
 وبيئتنا و�لقوى �ملحيطة بنا. وميكننا �عتبار ذلك
 قدرً� حمتومًا، �أو �لبحث عن �ل�شبل �لتي تتيح لنا

 �لتحكم مب�شار حياتنا. وقال �إن �ختبار �ل�شعور
 بالتدفق يتطلب من �لنا�س حتديد �أهد�ف و��شحة

 و�ل�شعي �لد�ئم لتقييم �أد�ئهم، و�إيجاد �لتو�زن
 �ملطلوب بني ما يو�جهون من حتديات وما ميتلكون

.من مهار�ت

  كيف يمكن للحكومات
تعزيز حالة التدفق

 عر�س �لربوفي�شور �شيكزينتميهايل على قادة
 �حلكومات �حلا�شرين يف �لقمة �أ�شاليب ب�شيطة

 تتيح لهم م�شاعدة مو�طنيهم على حتقيق �ل�شعادة
.من خالل �لعمل �لذي يقومون به

  وقال �إن �إلأولوية �إلأوىل يف هذ� �ملجال تكمن
  يف �حلر�س على عدم �شعور �لنا�س بخيبة �إلأمل

  من �حلياة و�لعمل، وخلق حتديات جديدة
.بالنيابة عنهم

 وقال �لربوفي�شور: "ي�شهم �لعديد من �ملوؤ�ش�شات
 و�ملد�ر�س و�أماكن �لعمل يف �نعد�م �لتو�زن بني

 �ملهار�ت، وذلك �أدى �إىل �شعور �لنا�س بامللل
 و�لالمباإلة لعدم وجود ما يكفي من �لتحديات.

 �أما �إلأ�شخا�س �لذين و�جهو� حتديات، فقد �شعرو�
."باأنها إل تتنا�شب مع قدر�تهم

 فالتحديات �لتعجيزية حتدث �إلأثر نف�شه، مما
  ينتج عنها �شعور عام يف �لدولة �أو �ملجتمع

.بامللل و�لالمباإلة
 وقال �شيكزينتميهايل: "هذ� نظام إل يتيح

 إلأحد �لتطور �أو �إل�شتمتاع باحلياة، وإل يعترب
 من �إلأنظمة �جليدة". و�أ�شاف: "من �ملهم إلأي

 جمموعة من �لنا�س �أن ت�شعر باحلرية، وبقدرتها
."�أن تعي�س كيفما ت�شاء

  خطوات الختبار 3
الشعور بالتدفق

  وضع أهداف واضحة ومعرفة .1
هدفك التالي

الحصول على تقييم دائم لألداء .2
 إيجاد التوازن بين األمور التي ينبغي .3

إنجازها وقدرتك على اإلنجاز
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  ما هو دور المدن
في تحقيق السعادة؟  

)وسط )سعادة الدكتورة عائشة بن بشر 

"المديرة العامة لـ"دبي الذكية

)ثاني، يسار )سعادة لويس ميا غاجاردو 

محافظ كويلوتا في تشيلي

)ثاني، يمين )أنتاناس موكوس 

المحافظ السابق لمدينة بوغوتا، كولومبيا

)أول، يمين )ماري هنافين 

"محلل األسواق المالية الناشئة في شبكة "سي إن إن

)أول، يسار )جون ديفتيريوس 

محلل األسواق المالية الناشئة في شبكة "سي إن إن"، مدير الحوار

  ،إذا كنت تريد أن تمنح مواطنيك السعادة“
يجب أن تغرس فيهم الشعور باالنتماء

”
 كيف ميكن للحكومات �ملحلية �أن ترقى مل�شتوى

 �لتحدي، و�أن توّفر �ل�شعادة على نحو �أكرث فاعلية
 مما تقوم به �حلكومات �إلحتادية؟ هذ� هو �ل�شوؤ�ل

 �لذي طرحه جون ديفترييو�س، حمرر �إلأ�شو�ق
 �لنا�شئة يف �شبكة "�شي �إن �إن" �إلإخبارية، على
 جمموعة من �ل�شيا�شيني من �إلإمار�ت �لعربية

.�ملتحدة، وت�شيلي، وكولومبيا، و�إيرلند�
 �أد�ر ديفترييو�س، مدير �جلل�شة �ملقيم يف �أبو

 ظبي، �لنقا�س بني �شعادة �لدكتورة عائ�شة بن ب�شر،
 �ملديرة �لعامة ملكتب دبي �لذكية، و�شعادة لوي�س
 ميا غاجاردو، حمافظ مدينة كويلوتا يف ت�شيلي،

 و�أنتانا�س موكو�س، �ملحافظ �ل�شابق ملدينة بوغوتا،
 وماري هنافني، م�شت�شارة جمل�س مقاطعة دون

 إلوغري ر�ثد�ون يف دبلن باإيرلند�، حول �حلاجة
 �لعاملية �إىل �لتغيري على �مل�شتويات �ملحلية يف �شبيل

.�لتاأثري على �ل�شعادة

االلتزام باألسس
 يف معر�س حديثها عن �ل�شبل �لتي ميكن �أن
 تنتهجها �حلكومات �ملحلية من �أجل �إ�شعاد

 �ل�شعوب، �شّلطت هنافني �ل�شوء على �أهمية �لرتكيز
 على �ل�شكن و�ل�شالمة قبل �لتوجه للمحاور �إلأخرى
 للتنمية، وقالت: "�إذ� كنت تريد �أن متنح مو�طنيَك

 �ل�شعادة، يجب �أن تغر�س فيهم �شعورً� باإلنتماء
."للوطن عن طريق توفري �مل�شكن و�إلأمان

 و�أو�شحت ر�ثد�ون، م�شت�شارة جمل�س �إحدى
 �ملقاطعات بدبلن، و�لتي �أطلقت عليها �ملعار�شة

 يف �إحدى �ملر�حل لقب "وزيرة �ل�شعادة"، �أنه كان
 يتحّتم على �حلكومات �ملحلية يف �ملا�شي �أن تركز

 على �إلأ�شا�شيات قبل معاجلة ق�شايا �أخرى مثل
 �لفنون �إلإبد�عية وجودة �حلياة. كما كان على تلك

 �حلكومات �أن تر�عي �شرورة خدمة �ملجتمع على
 خمتلف �مل�شتويات، وعدم جتاهل بع�س �ملجموعات

 مثل كبار �ل�شن وذوي �إلحتياجات �خلا�شة،
 و�أ�شافت قائلة: "عليك د�ئمًا �أن تكون مدركًا باأنك

."تعمل لتقدم خدمات للمو�طنني

الشعور باالنتماء للمجتمع
 ذّكرت هنافني �حلا�شرين بالدرو�س �مل�شتفادة من

 �إلأزمة �ملالية، �لتي �أبرزت �أهمية �إلندماج �ملجتمعي
.من �أجل حتقيق �ل�شعادة للمو�طنني

 و�أعربت هنافني عن فخرها بالدعم �لالحمدود
 �لذي قدمته بالدها لذوي �إلحتياجات �خلا�شة

 عندما ��شت�شافت �إيرلند� �إلألعاب �لعاملية �ل�شيفية
 لالأوملبياد �خلا�س يف عام 2003، و�أ�شافت قائلة:
 "�لتطوع و�لعمل �ملجتمعي و�لدعم �ملتبادل �أ�شباب

."لل�شعادة على �إلأمدين �لق�شري و�لطويل

تلبية احتياجات الجميع
 وباحلديث عن دولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة،

 �أّكدت �شعادة �لدكتورة بن ب�شر �أهمية فهم
 �حتياجات �لفئات �ملجتمعية �ملختلفة يف �ملدن

 ذ�ت �لثقافات �ملتعددة مثل مدينة دبي، و�أو�شحت
 قائلة: "يعي�س على �أر�س مدينة دبي �أفر�د ينحدرون

 من 200 جن�شية خمتلفة وجميعهم جزء من ن�شيج
 دولتنا. يجب علينا تقدمي خدماتنا للجميع، كما

 يجب علينا فهم �حتياجات كل جمتمع وتقدمي
 �خلدمات يف �إلإطار �لذي يتنا�شب مع �أبنائه. نحن
 نرغب يف �أن حتافظ ماليني �لب�شر �لذين يعتربون

 دبي وطنًا لهم على �شعورهم باإلنتماء للمجتمع.
."ولهذ�، من �ملهم �أن نو��شل �إ�شعادهم
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 و�شّلطت �شعادة �لدكتورة بن ب�شر �ل�شوء على نتائج
 ��شتبيان �أجري يف عام 2016 و�أو�شح مدى تنوع

:�حتياجات خمتلف �جلن�شيات يف �إمارة دبي
 y  المواطنون اإلماراتيون يهتمون بشكل

رئيسي بالمشكالت المتعّلقة باإلسكان
 y  الوافدون اآلسيويون يتطلعون إلى

إيجاد سبل لزيادة مداخيلهم
 y  الوافدون الغربيون يبحثون عن مزيد من

األنشطة الترفيهية

 ويف معر�س �إجابتها لديفترييو�س عن �شوؤ�له حول
 �لد�فع ور�ء �إعالن دولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة

 عن مبادرة �ل�شعادة، ذّكرت �شعادة �لدكتورة بن
 ب�شر �حل�شور باأن �ل�شعادة كانت وإل تز�ل �أولوية

 لدولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة منذ �إن�شائها،
 و�أ�شافت قائلًة: "كانت �ل�شعادة على ر�أ�س �أولويات

 �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان منذ �ليوم �إلأول
 إلإن�شاء �لدولة. وكان دور �حلكومة وإل يز�ل متمثاًل

."يف توفري �ل�شعادة لقاطني �لدولة

  هل يحّسن السلوك
مستوى السعادة؟

 قّدم ديفترييو�س �ل�شيد موكو�س على �أنه حمافظ
 بوغوتا �ل�شابق و�شاحب �لفكر �ملت�شدد �ملنادي

 بتغيري �شلوك �ملو�طنني لتح�شني م�شتويات
 �ل�شعادة، لي�س على م�شتوى �ملدينة فح�شب، بل
 و�أي�شًا على م�شتوى �لدولة باأ�شرها. وقد �أثبتت

 �شيا�شات موكو�س �لر�ديكالية جناحًا كبريً� إلأنها
 ��شتهدفت باملقام �إلأول توفري �إلأمان، وهو �أحد

 �ملوؤ�شر�ت �ملهمة لل�شعادة. فبعد �نق�شاء عام و�حد
 على بدء �لعمل بهذه �ل�شيا�شات، �أ�شبح 70% من

 �ل�شكان ي�شتخدمون حز�م �إلأمان، بعد �أن كان هذ�
 �ل�شلوك منعدمًا متامًا، و�نخف�شت معدإلت جر�ئم

 �لقتل و�إلغت�شاب بن�شبة 30%. كما �أّكد موكو�س
 على �حلاجة �إىل �إحد�ث تو�زن بني �إلأهد�ف

 �إلقت�شادية و�ل�شعادة، قائاًل: "�ملال يلعب دورً� يف
 �شبط �ل�شلوك �لب�شري، ولكنه لي�س عن�شرً� د�ئمًا.

 فالتح�شن �إلقت�شادي إل ي�شمن �ل�شعور بال�شعادة
."ب�شكل د�ئم

تناغم العمل
 �أما غاجاردو من ت�شيلي فقّدم وجهة نظر خمتلفة،

 قائاًل �إن �لتعاون عن�شر جوهري يف �ل�شعادة.
 و�أو�شح حمافظ كويلوتا كيف تعمل جميع

 �إلأطر�ف يف مدينته معًا ل�شمان �شعادة �أفر�دها
.من �ملو�طنني

 قال �ملحافظ: "يف �لوقت �حلايل تخ�شع مدينة
 كويلوتا لتحوإلت ثقافية كبرية، �إذ نود �أن ننتقل من

 مبد�أ �ملناف�شة �إىل مبد�أ �لتعاون، ويف �لوقت نف�شه
 نوؤكد ملو�طنينا �أن �ختالف وجهات �لنظر حول

."�لتنمية هو �أمر طبيعي

 طرق يمكن للمدن من خاللها تعزيز 5
الشعور بالسعادة

 التركيز أوالً على االحتياجات األساسية .1
للتنمية، مثل السكن والسالمة

 ضمان توصيل الخدمات لجميع فئات .2
 المجتمع، وعدم تجاهل أي منها خصوصًا

كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة
 إدراك أن اختالف الخصائص الديمغرافية .3
 داخل المجتمع الواحد يؤدي إلى اختالف

في االحتياجات
  إحداث التوازن بين السعي نحو .4

 تحقيق األهداف االقتصادية وتعزيز
سعادة السكان

  تشجيع المجموعات المختلفة .5
  في المجتمع على التعاون

بداًل من المنافسة
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  ما هي مقومات الرفاه؟
تجارب من المملكة المتحدة  

ليتشفيلد بول  الدكتور 
رئيس مركز "وات وركس" للرفاه االجتماعي في لندن في المملكة المتحدة

 تتمحور رسالة مركز "وات وركس" للرفاه“
 االجتماعي حول األعمال الناجحة، وسبب

 نجاحها يسعى المركز جاهدًا إلى التعريف بها
وبالسبل التي اعتمدها لتحقيق النجاح

”

 �أ�شبحت �ملمار�شات �لقائمة على �إلأدلة ذ�ت �أهمية
 كربى يف ما يتعّلق بدر��شة �لرفاه وحت�شني م�شتوياته

 يف �ململكة �ملتحدة. ويف هذ� �ل�شياق، قال �لدكتور
 بول ليت�شفيلد، رئي�س مركز "و�ت ورك�س" للرفاه

 �إلجتماعي، �إن �ملركز يعمل على �شّد �لفجوة بني
 �لنظرية و�لتطبيق، وذلك من خالل مر�جعة �إلأدلة

 وترجمتها �إىل �شيء ذي معنى ميكن ��شتخد�مه
.ل�شياغة �أدلة �إر�شادية لل�شيا�شات

 وقد �أو�شح �لدكتور ليت�شفيلد، �لد�عم للفكرة
 �لقائلة باأن �لعمليات �لفاعلة ل�شنع �لقر�ر يجب

 �أن ت�شتند �إىل �أف�شل �إلأدلة �ملتاحة، �أن مركز "و�ت
 ورك�س" للرفاه �إلجتماعي هو �أحد مر�كز "و�ت

 ورك�س" �لت�شعة يف �ململكة �ملتحدة �لتي يركز كل
 و�حد منها على ق�شية خمتلفة، مثل �لرفاه و�ل�شحة

.و�لتعليم و�جلرمية

سد الفجوة
 و�ت ورك�س" للرفاه �إلجتماعي منظمة تعاونية"

  م�شتقلة مقّرها لندن، تاأ�ش�شت يف عام 2015
 بهدف فهم �جلهود و�إلإجر�ء�ت �لتي تتخذها

  �حلكومات و�ملجتمعات و�ل�شركات و�إلأفر�د
.لزيادة معدإلت �لرفاهية

 يدعم �لدكتور ليت�شفيلد، �لرئي�س �لتنفيذي
 لل�شوؤون �لطبية يف جمموعة "بي تي"، فكرة �أن

 �لعمليات �لفاعلة ل�شنع �لقر�ر يجب �أن ت�شتند
 �إىل �أف�شل �إلأدلة �ملتاحة. ويعمل �لدكتور ليت�شفيلد

 على تطبيق هذه �لفكرة عمليًا حتت مظلة مركز
 "و�ت ورك�س" للرفاه �إلجتماعي �لذي يجمع �إلأدلة،

 وي�شمم منهجيات فّعالة ملقارنة �إلأدلة مع بع�شها
 �إلآخر، وُينتج �أدلة �إر�شادية عملية ميكن �إل�شتفادة

.منها يف قيادة دفة �لتغري نحو �إلأف�شل
 ويف هذ� �ل�شياق، �أو�شح �لدكتور ليت�شفيلد،

 قائاًل: "يف �لوقت �لر�هن، تنح�شر �أعمال مركز
 "و�ت ورك�س" ب�شكل كبري د�خل بريطانيا، وتهدف

 �إىل �شّد �لفجوة بني �ملعرفة �لنظرية و�لتطبيق.
 وي�شعى �ملركز �إىل جمع �إلأدلة �ملوجودة، ثم يعكف

 على در��شتها عرب منهج نظامي، ثم يجمع بينها
 ويرتجمها �إىل �أن�شاق ميكن ل�شناع �ل�شيا�شات

."�إل�شتفادة منها، ثم ين�شرها
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ليتشفيلد بول  الدكتور 
رئيس مركز "وات وركس" للرفاه االجتماعي في لندن في المملكة المتحدة

جهود على مستوى الدولة
 يوجد يف �ململكة �ملتحدة ت�شعة مر�كز تابعة ملنظمة

 "و�ت ورك�س" للرفاه �إلجتماعي، كّل منها يركز على
 ق�شية خمتلفة مثل �لرفاهية، و�ل�شحة، و�لتعليم،

 و�جلرمية. وقال �لدكتور ليت�شفيلد �إن "كل مركز
 من هذ� �ملر�كز تاأ�ش�س بالتعاون مع جمموعات

 خمتلفة من �ل�شركاء ونتعاون معًا للخروج مبجموعة
 من �لنتائج. ويتمّثل هدفنا يف ��شتنباط �إلأدلة ثم
 حتويلها �إىل حمتوى قّيم ميكن �إل�شتفادة منه يف

."�شياغة �أدلة �ل�شيا�شات وح�شر �لثغر�ت
 ومن خالل �لتعاون بني �ملنظمات �حلكومية

 وغري �حلكومية ومر�كز �لتمويل و�لقطاع �خلا�س،
 حت�شل �ملر�كز على مميز�ت عدة. و�أو�شح �لدكتور

 ليت�شفيلد �أنها تتمتع ب�شلطات و��شعة يف ما يتعّلق
 بالقدرة على �لو�شول �إىل �جلمهور. لكن �لعدد

 �لكبري من �ل�شركاء قد يوؤدي �إىل ظهور عدد من
.�لتحديات على �مل�شتوى �لتنظيمي

 �أّكد �لدكتور ليت�شفيلد �أهمية �لتعاون �لوثيق بني
 �ملر�كز و�أهمية عملها ك�شبكة و�حدة، بحيث يتّم

 تفادي تكر�ر �لعمل و�شياع �جلهود، و�إل�شتفادة يف
.�ملقابل من تبادل �ملعارف و�خلرب�ت

  يتبع كل مركز من �ملر�كز نف�س �لربنامج
  �لقائم على �إلأدلة، ويركز هذ� �لربنامج على

.�أربعة مو�شوعات �أ�شا�شية

تمهيد طريقك نحو السعادة
 قال �لدكتور ليت�شفيلد �إن مركز "و�ت ورك�س" يف
 �لوقت �حلايل ير�جع �إلأدلة �لتي مّت جمعها من

 �أنحاء �لعامل حول مو�شوع "دور �ملو�شيقى و�لغناء يف
:حت�شني �لرفاه". وقد �أف�شت �إلأدلة �إىل ما يلي

 y  الغناء ضمن جوقات مجتمعية
 والمجموعات الموسيقية األخرى يحّسن

الرفاه لدى كبار السن
 y  االستماع للموسيقى ربما يكون طريقة

 فاعلة في منع تفاقم مشكالت الصحة
العقلية في المراحل المتأخرة من العمر
 y  الموسيقى يمكن أن تخفف من وطأة

 الغضب في المؤسسات المعنية
بالتعامل مع الشباب الُجّنح

 y  االستماع للموسيقى يمكن أن يساعد
في تخفيف حدة القلق لدى الشباب

 �أ�شاف �لدكتور ليت�شفيلد �أن جميع �لنتائج
 تدعمها مناذج عملية، ويتّم تقييم �إلأدلة وت�شنيفها

.للوقوف على �أماكن �لثغر�ت يف �ملعلومات

تحويل األدلة إلى تطبيقات
 و�شف �لدكتور ليت�شفيلد �ملر�كز على �أنها حركة

 "تهدف �إىل �إقناع �لنا�س باأن �ملمار�شة �لقائمة
 على �إلأدلة يجب �لقيام بها ب�شكلها �ملعياري. وما
 يحزنني �أنني �أرى تكر�ر تنفيذ �ل�شيا�شات �ملبنية
."على �أدلة ب�شيطة �أو �لتي إل تعتمد على �أي �أدلة

توصيات للحكومات 3

  مشاركة الخبرات واالعتراف بقيمة .1
جميع األدلة

 يف �لوقت �لذي تعّد فيها �لتجارب �لع�شو�ئية
 �ملن�شبطة من �أكرث �لطرق �ن�شباطًا يف �ختبار

 �إلأ�شياء، فاإن ذلك إل ينفي �أن �لتدخالت
 �ل�شغرية قد تكون مفيدة يف �لتعرف على

.�ملكان �لذي يجب �أن تتّم فيه هذه �إلختبار�ت

  ،ال يمكن للحكومة، وال ينبغي لها .2
أن تفعل كل شيء بمفردها

 يف بع�س �ملجاإلت مثل �لرفاه، متتلك
 �ملجتمعات �ملحلية و�ل�شركات �ل�شغرية

 و�ملنظمات غري �حلكومية قدرة على �إحد�ث
 تاأثري �أكرب من غريها، لكنها حتتاج �إىل �إلأدلة

.مل�شاعدتها يف حتقيق ذلك �لتاأثري

التواصل الفاعل .3
 من �ملهم تفادي ��شتخد�م �للغة �إلأكادميية

 عند �لتو��شل مع �شناع �لقر�ر لو�شع �إلأدلة بني
.�أيديهم، وجعلها ذ�ت مغزى و�شلة ملا يقومون به

  موضوعات يتناولها مركز 4
"وات وركس للرفاه االجتماعي"

الرفاه في مختلف نواحي الحياة .1
رفاه المجتمع .2

العمل والتعّلم .3
الثقافة والرياضة .4
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هل نعيش نهاية عصر العولمة؟

البروفيسور آالن كروغر
أستاذ االقتصاد والشؤون العامة بكلية بندهايم في جامعة برينستون بالواليات المتحدة

يازجي زينة 
مذيعة في قناة "سكاي نيوز" العربية، مديرة الحوار

 رغم أن التباطؤ في التكامل العالمي أمر“
 طبيعي، إال أن مصدر القلق اآلن هو احتمال

تغّيره بصورة مفاجئة

”

 وفقًا للخبري �إلقت�شادي �لبارز �آإلن كروغر فاإن
 هناك �لعديد من �إلجتاهات �لتي تتقارب لتقّو�س

 �جلهود �لر�مية �إىل حتقيق �ملزيد من �لتكامل
 �لعاملي، وتلك "�لعا�شفة �لكربى" كما �شّماها، قد

 يكون لها عو�قب كبرية على �إلقت�شاد�ت و�لثقافات
.حول �لعامل

 �لربوفي�شور �آإلن كروغر هو �لرئي�س �ل�شابق
 لفريق �مل�شت�شارين �إلقت�شاديني للرئي�س �إلأمريكي

 �ل�شابق بار�ك �أوباما، ويعّد و�حدً� من �خلرب�ء
 �ملعرتف بهم يف جمال �لعو�مل �لرئي�شية �ملوؤثرة
 على تكامل �لثقافات و�إلقت�شاد�ت. له جمموعة

 من �ملقاإلت حول �لتعليم بعنو�ن "كيف ي�شبح
 �ملرء �إرهابيًا: �إلقت�شاديات وجذور �إلإرهاب

."وق�شايا �لتعليم
 ومن خالل حتديد ثالث ق�شايا ت�شارع ظهورها

 يف �ل�شنو�ت �إلأخرية هي: تفاوت م�شتوى �لدخل،
 وتاأثري �لتجارة �لعاملية على �ل�شيا�شة، وما و�كب

 ذلك من عودة �حلمائية حلماية �ملنتج �ملحلي من
 �ملناف�شة مع نظريه �لعاملي، �أو�شح �لربوفي�شور

 كروغر كيف �أ�شبحت تلك �لق�شايا عو�مل رئي�شية
 توّثر يف �إبطاء �لعوملة �أكرث من �أي وقت م�شى منذ

.�لعام 1930

 وفقًا لت�شور �لربوفي�شور كروغر كانت تلك
 �لعو�مل �آخذة يف �لتز�يد منذ فرتة؛ حتى قبل

 حدوث �إلأزمة �ملالية يف �لعام 2008. و�إلآن يتّم
 �لتمهيد إلإعادة تقييم �لعوملة مرة �أخرى. وقال �إنه

 حتى بدون تلك �لعو�مل، فاإن �لطريق إل يز�ل طوياًل
 �أمام �لعوملة لت�شل �إىل �مل�شتويات �ملثلى، بيد �أن

 �لتاأثري �ملتز�يد لهذه �لعو�مل ميكن �أن يغرّي �ل�شورة
.ب�شكل كبري

 و��شتخل�س �أنه من �أجل �لت�شدي لهذ� �لتغيري
 يجب على �لقوى، �شو�ء �ملوؤ�ش�شاتية �أو �ل�شيا�شية،

 �لتي تقّدر ثمار �لتكامل بني �لدول �أن تاأتي بر�شالة
 �أكرث �إحلاحًا على وجه �ل�شرعة. و�إذ� مل يتّم

 �لو�شول �إىل ذلك فاإن �لتغيري �شيكون مفاجئًا،
 و�شيوؤثر على كل �شيء، من �لنمو �إلقت�شادي �إىل
 م�شتوى جودة �حلياة يف �شتى �أنحاء �لعامل. وقال

 �لربوفي�شور كروجر �إنه يف حال مل ترتفع تلك
 �إلأ�شو�ت فاإن ذلك �لتغيري �ملفاجئ يف �لعوملة

.�شيتحقق بكل تاأكيد

زيادة التفاوت في مستويات الدخل
 �شّلط �لربوفي�شور كروغر، �أ�شتاذ �إلقت�شاد

 و�ل�شوؤون �خلارجية يف جامعة برين�شتون، �ل�شوء
 على مدى زيادة �لتفاوت يف م�شتويات �لدخل يف

 �لعقود �إلأخرية و�لتاأثري �لناجم عنه، مرّكزً� ب�شكل
.خا�س على �لوإليات �ملتحدة و�أوروبا �لغربية
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 فمنذ �حلرب �لعاملية �لثانية وحتى �أو�خر
 �ل�شبعينيات، �زد�دت �إلإنتاجية و�رتفعت معدإلت
 �إلأجور يف هذه �إلقت�شاد�ت ب�شكل متقارب. وقد

 �أّيد هذ� �مل�شار �مل�شرتك �لنظرية �لقائلة باأن
 �أف�شل طريقة لتح�شني م�شتويات �ملعي�شة هي زيادة

.�إلإنتاجية يف �إلقت�شاد
 ولكن منذ �لعام 1979، مل يعد هناك وجود

 لتلك �ل�شلة بني �إلإنتاجية و�إلأجور. وقد كان هذ�
 �إلختالف �أكرث و�شوحًا بالن�شبة للفئات �إلأفقر
 و�لتي متثل ن�شبة 80% من �ملجتمع. فقد ظلت

 م�شتويات دخل هوؤإلء يف حالة ركود، �أو يف �أح�شن
 �إلأحو�ل، تنمو ب�شكل إل يذكر. فقط فئة �لـ %20

 �إلأغنى هم من �شهد دخلهم منوً� كبريً� يف �لعقود
.�إلأخرية – مبتو�شط 1.2% يف �ل�شنة

 ومما يثري قلق �لربوفي�شور كروغر �أن هذه
 �لفجوة �ملتز�يدة يف �لدخل �شتوؤدي �إىل عدم
 �مل�شاو�ة، حيث لن ي�شتطيع �جلزء �إلأفقر من

 �ملجتمع �لو�شول �إىل �لفر�س �لتي قد حت�ّشن جودة
 حياته بطرق مماثلة لتلك �لتي كانت متاحة �أمام
 �إلأجيال �ل�شابقة، و��شت�شهد على ذلك باأن �لنمو

 يف �لتعليم �جلامعي يف �لوإليات �ملتحدة �أفاد �لفئة
.�إلأغنى من �ملجتمع فقط

 و��شتكمل قائاًل �أن م�شكلة �لفر�س �ملحدودة تلك
.خطرية، و�أنها من �أبرز دو�عي �لقلق ب�شاأن �لعوملة

 وقد �أقّر �لربوفي�شور كروغر باأن هذ� �إلجتاه
 �أكرث و�شوحًا يف �لعامل �ملتقدم، و�أنه على �ل�شعيد

.�لعاملي كان هناك منو ملحوظ يف �لطبقة �لو�شطى

تأثير التجارة العالمية على السياسة
 كان �ل�شعود �مللحوظ لل�شني يف �لتجارة �لعاملية

 من �أقوى عو�مل �لتكامل �لعاملي موؤخرً�. ففي �لعام
 1995، كانت ح�شتها من �لتجارة �لعاملية 2%، �أما

.�إلآن فقد و�شلت �إىل %10
 وقد �أّثر هذ� �إلرتفاع بطبيعة �حلال على مناطق
 �أخرى من �لعامل، مثل �لغرب �إلأو�شط �إلأمريكي.

 وهذ� بدوره �شاهم بدون �شك يف توجه تلك �ملناطق
 نحو عقليات �شيا�شية �أكرث حتفظًا. و��شت�شهد

 �لربوفي�شور كروغر بدر��شة �أجر�ها ديفيد
 �أوتور، �أ�شتاذ �إلقت�شاد يف معهد ما�شات�شو�شت�س
 للتكنولوجيا، و�لذي �أ�شار �إىل �أنه �إذ� كان �لنمو
 �لتجاري يف �ل�شني ن�شف ما هو عليه، لفازت

 هيالري كلينتون يف �إلنتخابات �إلأمريكية �إلأخرية
.بفارق كبري

عودة الحمائية
 ينعك�س �إلجتاه نحو �حلمائية )حماية �ملنتج �ملحلي
 من �ملناف�شة مع نظريه �لعاملي( يف زيادة �حلو�جز

 �أمام �لتجارة بني �لدول، حيث �أ�شار �لربوفي�شور
 كروغر �إىل �أنه على مد�ر 30 عامًا، كانت �لتجارة

 �لعاملية تنمو مبعدل يو�زي �شعفي معدل منو
 �إجمايل �لدخل �ملحلي على م�شتوى �لعامل. �إإل �أن

.هذ� قد تغري يف �ل�شنو�ت �خلم�س �ملا�شية

 وكانت عودة �حلمائية من �أهم �إلأ�شباب ور�ء
 زيادة �حلو�جز �لتجارية. وقد توقعت منظمة �لتعاون

 �إلقت�شادي و�لتنمية �أنه �إذ� �أز�لت �لبلد�ن تلك
 �حلو�جز، فاإن �لتكامل �لعاملي �شيزد�د، غري �أنه،

 وفقًا لتوقعات �لربوفي�شور كروغر، ي�شري �لعامل �ليوم
.يف �إلجتاه �ملعاك�س: نحو �ملزيد من �حلو�جز

الرئيسية النقاط 

 y  في البلدان المتقدمة، وّسعت العولمة
 الفجوة بين الطبقة األغنى والطبقة

األفقر في المجتمع
 y  ال يستطيع أولئك الذين يعيشون في

 الطبقة األفقر من المجتمع الوصول
 إلى نفس الفرص التي ساعدت الطبقة

 األغنى من المجتمع على اكتساب
المزيد من المزايا

 y  كان للنمو االستثنائي للصين في
 السوق العالمية تأثير كبير على مناطق
 معينة من العالم، وعلى الطريقة التي

ينظر بها سكانها إلى العولمة
 y  عادت الحواجز التجارية إلى الظهور، مما

أدى إلى توقف النمو
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  كيف نصمم
مستقباًل أفضل للغذاء؟  

)ثاني، يمين )دانيال غليكمان 

  وزير الزراعة األمريكي السابق والمدير التنفيذي لبرنامج الكونغرس
في معهد آسبن بالواليات المتحدة

)ثاني، يسار )ديفيد روزنبرغ 

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "إيروفارمز" في نيويورك بالواليات المتحدة

)مارك زورنس )أول، يسار

الرئيس التنفيذي لشركة "وينو سولوشنز" في بريطانيا

)أول، يمين )غريغ شوميكر 

مؤسس "فود+ فيوتشر كوالب"، مدير الحوار

 �لغذ�ء �أ�شا�شي للحياة �لب�شرية، وم�شتقبل �لزر�عة
 ي�شهد تغرّي�ت مت�شارعة بوترية غري م�شبوقة. وتويل

 �حلكومات �هتمامًا �أكرب باإلإنفاق يف هذ� �ملجال،
 كما تقوم �ل�شركات �خلا�شة با�شتثمار �ملزيد من

.�إلأمو�ل يف �لتقنيات �جلديدة
 وقال د�ن غليكمان، وزير �لزر�عة �إلأمريكي

 �إلأ�شبق: "للمرة �إلأوىل نالحظ �أن �شركات �إلأ�شهم
 �خلا�شة ت�شتثمر مبالغ �شخمة يف �لزر�عة. ورغم

 غياب �لقطاع �لزر�عي عن �إل�شتثمار�ت �لتقنية
 على مدى �إلأعو�م �لـ 15 �أو �لـ 20 �ملا�شية، فاإن

 عودته تظهر �إمكانية حتقيق �إلأرباح من هذ�
 �لقطاع، وت�شري �إىل �أن �مل�شتهلكني باتو� م�شتعدين

."لتقبل �لتقنيات �جلديدة
 مل يكن �لغذ�ء و�أ�شاليب �لزر�عة جزءً� من

 �لنقا�شات �ملطروحة على نطاق عاملي، ولكن يبدو
 �أن تلك �إلأيام قد وّلت. فمنذ �حلرب �لعاملية

 �لثانية مل ُيطرح �لغذ�ء على جدول �إلأعمال، ولكن
 �ليوم وبعد 72 عامًا، ويف ظل �إلحتبا�س �حلر�ري،
 �أ�شبحت �ملخّلفات �لغذ�ئية و�لبد�نة من �ملو��شيع

.�لتي حتظى باهتمام �حلكومات

 �أمام جمموعة من خرب�ء �لتغذية، قام
 Food + Future غريغ �شوميكر، موؤ�ش�س �شركة

�شة يف �إطالق م�شاريع جتمع بني �لغذ�ء  �ملتخ�شّ
 و�لفنون و�لتكنولوجيا للتو�شل �إىل فهم لدور �لغذ�ء

 يف �ملجتمع، بتوجيه �أ�شئلة �أتاحت لهوؤإلء �خلرب�ء
 فر�شة �شرح م�شاريعهم �لطموحة و�إلإجابة على
 �شوؤ�ل مهّم: هل حان �لوقت لكي ي�شبح �لطعام

عايل �جلودة يف متناول �جلميع؟

مستقبل الزراعة
 يقوم ديفيد روزنربغ، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة

 "�إيروفارمز"، بزر�عة �خل�شار يف �ملبنى �حلديث
 ل�شركته، حيث �أن�شاأ على �متد�د 12 طبقة بطول
 80 قدمًا، 40 برجًا من �ل�شو�ين �ملرت��شة �لتي

 ُتزرع فيها خ�شرو�ت ورقية إل تعتمد على �ملبيد�ت
 �حل�شرية �أو �شوء �ل�شم�س �أو �لرتبة. وميكن

 للمهند�شني �لتحكم يف مذ�ق و�شكل �خل�شرو�ت
 و�إلأع�شاب عن طريق �لتحكم �لبيئي بالنبات

 من خالل رفع �أو خف�س درجة �حلر�رة و�ل�شوء.
 وميكنهم تعديل نبات �لكرنب مثاًل ليكون �أكرث

 طر�وة، �أو زيادة حّدة مذ�ق نبتة �جلرجري. كما
 ��شتحدثت �شركة "�إيروفارمز" و�شائل جديدة
 لتقليل خماطر �لتلوث، ويف حال تلوث �لغذ�ء،

 باإمكان مهند�شي �ل�شركة حتديد نقطة بد�يته. وقال
 روزنربغ: "لقد �رتقينا باملعايري �إىل م�شتويات غري
 م�شبوقة". وتنمو �لنباتات د�خل �لقما�س بدإًل من
 �لرتبة، ويحتوي �لقما�س على بطاقات �إلكرتونية

 تر�شل بيانات �إىل �ملهند�شني، مما يتيح لهم حتديد
.مكان �لتلوث يف حال حدوثه

 و�أ�شاف روزنربغ: "�إذ� حدث تلوث يف �لغذ�ء،
 بدإًل فاإننا ن�شتطيع حتديد م�شدره إلأننا نتعامل مع

 قطعة قما�س حمددة �ملقايي�س ولي�س مع م�شاحة
 ع�شرة هكتار�ت من �إلأر��شي �ملزروعة. ونعرف

 من مل�س �لقما�س ون�شتطيع �أن نحدد م�شدر �لتلوث
."بكل �شهولة

 ويحدث �لتلوث �لزر�عي يف �لغالب �أثناء
 دورة �لغ�شيل بعد مو�شم �حل�شاد، بيد �أن �شركة

 "�إيروفارمز" إل ت�شتخدم �لطرق �لتقليدية يف زر�عة
 �خل�شار �لورقية. ويف ظل غياب �ملبيد�ت �حل�شرية
 �أو �لفطرية، تنتفي �حلاجة �إىل غ�شل �لنباتات مما

.يحّد من �حتمال �لتلوث
 كذلك �أطلق روزنربغ م�شروعًا ر�ئدً� للغذ�ء

 �ل�شحي لل�شغار، قامت بزيارته مي�شيل �أوباما،
 �ل�شيدة �إلأوىل �ل�شابقة للوإليات �ملتحدة. وقام

 �مل�شروع �ل�شغري بتوزيع �خل�شرو�ت �لطازجة يف
 مدر�شة مبدينة نيو �آرك يف وإلية نيوجر�شي، مما

 �أدى �إىل حت�شني �شلوكيات �إلأطفال عن طريق �حلّد
.من تناولهم لالأطعمة �ل�شريعة
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  ضرر الغذاء
المهدور على المؤسسات

 يت�شّبب هدر �لغذ�ء ب�شرر كبري للموؤ�ش�شات، وهذ�
 ما دفع مارك زورن�س �إىل تاأ�شي�س �شركة "وينو

 �شولو�شنز" �لتي تر�شد �لغذ�ء �ملهدور يف �ملطابخ،
 وتقوم بفح�س �ملو�د �لغذ�ئية �لتي يتخل�س منها
 �لطهاة. وقد تبنّي لها �إمكانية خف�س هذ� �لهدر

 بن�شبة 40 �إىل 70% وتوفري ما ن�شبته 3 �إىل 8% من
 تكلفة �لغذ�ء يف �لفنادق. وتعمل �ل�شركة �إلآن مع
 �شركة �لتجزئة "�شين�شبريي" يف �ململكة �ملتحدة

.خلف�س معدإلت �لغذ�ء �ملهدور يف �ل�شوبرماركت
 و�أ�شار زورن�س �إىل �أن �شركته تتطلع �إىل م�شتقبل

 ت�شاعد فيه �ملوؤ�ش�شات على �لعمل معًا بطريقة بّناءة
 للحد من �لهدر. و�أ�شاف: "هذ� ي�شاوي �أن تطلب

 من �لنا�س �إطفاء �إلأنو�ر، وبكل ب�شر�حة لن يوؤدي
."ذلك إلإحد�ث تغيري كبري يف �لعامل

 و�عترب �أن ما يدفع �إىل �لتغيري هو �لبيانات،
 وم�شاعدة �لنا�س على كيفية مقارنة �أ�شاليبهم

 باأ�شاليب نظر�ئهم وحتديد �لفر�س �ملجزية وكيفية
 �لدفع بها قدمًا. فالبيانات �ملتعّلقة بحجم �لهدر يف
 �ملنازل و�ملطاعم و�شال�شل �إلإمد�د حمدودة للغاية،
 �إإل �أن جمع تلك �لبيانات ميثل �خلطوة �إلأوىل على

.درب �لتغيري

التغيير مخاطر 
 �أ�شار �ملتحدثون �إىل �أن �لتقدم �لتكنولوجي لي�س

.باإلأمر �لي�شري، وميكن �أن يوؤثر �شلبًا على �لبع�س
 وقال روزنربغ �إن �لتكلفة �إلقت�شادية باهظة،

 م�شت�شهدً� ب�شركته عندما قامت باأمتتة عمليات
 غر�س �لبذور و�لت�شغيل و�لتغليف للحد من

.�لتكاليف �لت�شغيلية
 و�أقّر باأن للتفا�شيل �أهمية بالغة، نظرً� إلأن

  �لتعقيد�ت و�مل�شاحات �ملطلوبة هائلة. ورغم
 تو�فر �لتكنولوجيا، إل يز�ل علينا �إلنتظار لتبنّي

 مدى قابليتها للتطبيق. و�أ�شاف �أنه قد يكون
 هناك ر�بحون كرث، �إإل �أن كل ما عد�هم خا�شر،
 و�شوف ت�شتمر �ملعاناة �إىل �أن تبلغ هذه �ل�شناعة

.مرحلة �لن�شج

الرئيسية النقاط 

 y  الزراعة ليست عملية بسيطة، حيث
 يواجه المزارعون والشركات خطر إقفال
مؤسساتهم نتيجة للتطور التكنولوجي

 y  البيئة تنافسية، ولكن كبار الخبراء واثقون
من إمكانية إحداث تغييرات إيجابية

 y  الحكومات تبدي اهتمامًا متزايدًا،
 واألفراد يتطلعون لالستثمار في

 التكنولوجيا للمساعدة في الترويج
ألنماط حياة أفضل

 y  تطبيق التكنولوجيا ليس باألمر اليسير،
وقد يؤثر سلبًا على البعض
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  ما هو تأثير التغّير المناخي
على مستقبل األمن الغذائي في العالم؟  

هومر-ديكسون توماس  الدكتور 
رئيس المركز الدولي لالبتكار في الحوكمة بكلية بالسيلي للشؤون الدولية في أونتاريو في كندا

نوفر رمول
مذيعة ومنتجة في تلفزيون دبي، مديرة الحوار

 سوف يشهد العالم تغّيرات جذرية تضع البشر“
أمام تحديات هائلة

”

 بحلول منت�شف هذ� �لقرن، �شوف يوؤثر �إلحتبا�س
 �حلر�ري ب�شكل كبري على �ملو�رد �لغذ�ئية للعامل،

.ونحن مل ننجح بعد يف �لتكّيف مع �حلاجة �إىل �لتغيري
�أطلق هذ� �لتحذير �لدكتور توما�س هومر-
 ديك�شون، �خلبري �ملرموق يف تاأثري �ملخاطر

 �لبيئية و�لنز�عات، يف حديثه عن �لوترية �ملقلقة
 و�ملت�شارعة للتغرّي �ملناخي و�إلحتبا�س �حلر�ري،
.حيث قام بعر�س �لعديد من �لبيانات �مل�شتقلة

  :االحتباس الحراري
االتجاهات المهّمة

 �أو�شح �لدكتور هومر-ديك�شون، �أ�شتاذ ورئي�س
 �ملركز �لدويل لالبتكار يف �حلوكمة بكلية بال�شيلي

 لل�شوؤون �لدولية باأونتاريو يف كند�، �أن �إلحتبا�س
 �حلر�ري يحدث نتيجة خلل يف �لتو�زن �إلإ�شعاعي

 يف �لغالف �جلوي لالأر�س. وإل يز�ل هذ� �خللل
 يتز�يد بوترية ثابتة منذ �لثورة �ل�شناعية �إلأوىل يف

.منت�شف �لقرن �لثامن ع�شر
 ويف معر�س �شرحه لتاأثري ذلك على �حلياة، قال

 �لدكتور هومر-ديك�شون، وهو �أي�شًا �ملدير �ملوؤ�ش�س
 ملعهد "و�ترلو لالإتقان و�إلبتكار" يف كند�، �إن �لطاقة

 �لتي ي�شّببها �إلحتبا�س �حلر�ري تو�زي 400 �ألف
.قنبلة بحجم قنبلة هريو�شيما يتّم تفجريها يوميًا

 ورغم �أن �لو�شع لي�س حرجًا يف �ملرحلة
 �حلالية، �إإل �أن �لتغيري �جلذري قادم إل حمالة.
 وعر�س �لدكتور هومر-ديك�شون بيانات م�شتقلة

 عن �لتغرّي �ملناخي، متوقعًا �أن ي�شهد �أطفال �ليوم
.هذ� �لتغيري يف �مل�شتقبل

 ودعا هومر–ديك�شون دول �لعامل �إىل خف�س
 �نبعاثات �إلحتبا�س �حلر�ري و�إل�شتثمار بكثافة

 يف �إلبتكار�ت �لتقنية ل�شمان �لتكّيف وبقاء
.�جلن�س �لب�شري

 وربط يف خطابه بني �إلآثار �خلطرية للتغرّي
 �ملناخي على �إمد�د�ت �لغذ�ء و�إنتاجه، �شو�ء ب�شبب

 تنامي �جلفاف �لذي يقّل�س �ملناطق �لزر�عية
 �لرئي�شية، �أو تز�يد �لفي�شانات مما يقّلل من كمية
 �ملحا�شيل �لزر�عية. وتو�جه �لقطاعات �لغذ�ئية،

 من �لزر�عة �إىل �إلأ�شماك و�ملا�شية، حتديات هائلة
 نتيجة �جلفاف و�رتفاع �حلر�رة و�لفي�شانات

 مبعدإلت تتجاوز قدرة �أنظمة �إنتاج �لغذ�ء �حلالية
.على مو�جهتها

 وتوؤدي هذه �إلأزمات �إلإن�شانية �إىل تفاقم م�شاكل
 عاملية �أخرى، حيث �أ�شرف �لباحث �إلأكادميي على

 �لعديد من �مل�شاريع �لبحثية لتحديد �لعالقة بني
.�مل�شاكل �لبيئية و�لعنف يف �لدول �لفقرية

 وقال �لدكتور هومر-ديك�شون �إن تاأثري ذلك على
 �إلأجيال �لقادمة، مبا يف ذلك �أطفال �ليوم، �شوف

 يكون كبريً� ويتطلب �تخاذ �إجر�ء�ت حا�شمة. ولكن
 �لدكتور هومر-ديك�شون يعترب �أن �لتحرك �حلايل إل

.يرقى �إىل م�شتوى �لتحديات
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ماذا بعد؟
 بحلول منت�شف هذ� �لقرن، ت�شري جميع �لتقدير�ت

 �إىل �أن درجة �حلر�رة يف �لعامل �شرتتفع مبقد�ر
 درجتني مئويتني عما هي عليه �إلآن، وقد ت�شل
 �إىل ثالث �أو �أربع درجات مئوية. ور�أى �لدكتور

 هومر-ديك�شون �أن تاأثري�ت ذلك �لتغيري �شتكون
 هائلة وت�شمل كافة �جلو�نب �ملتعّلقة باإمد�د�ت

 �لغذ�ء على م�شتوى �لعامل. ورّكز على �ملحا�شيل
 �لزر�عية نظرً� إلأنها متثل �لن�شبة �إلأكرب من

 �ل�شعر�ت �حلر�رية �مل�شتهلكة على �إلأر�س، ف�شاًل
 عن �عتمادها �لكبري على �لدورة �لطبيعية للمياه.

 فاإلأمطار تهطل على �إلأر�س وتتجمع يف �إلأنهر
 و�لبحار، ثم تتبّخر يف �لغالف �جلوي قبل هطولها

.جمددً� على هيئة �أمطار

 ويتعر�س عن�شر �لطاقة يف هذه �لدورة حاليًا �إىل
 تغيري جذري ب�شبب �لتغرّي �ملناخي، مما يزيد من
:م�شتويات و�شرعة �لدورة �ملائية، وينتج عن ذلك

 y   ،عواصف قوية وفيضانات كبيرة
  وكالهما يضّر بنظام الزراعة ويتسبب

في تلف المحاصيل
 y  تصاعد معدالت الجفاف نظراً الرتفاع

 معدالت النتح والسيما في المناطق
 الزراعية كما في أمريكا الشمالية

 وأستراليا وأوروبا وشرق أسيا وإفريقيا
جنوب الصحراء

 y  صدمات حرارية تتمثل في صعود مفاجئ
 في درجات الحرارة يؤدي إلى تلف

المحاصيل كالذرة الصفراء واألرز

ما هو الحل؟
 كان �لدكتور هومر-ديك�شون و��شحًا يف ما

 يخ�ّس �إلإجر�ء�ت �ملطلوبة. فهو يرى �أن �حلل
 يكمن يف عملية تكييف زر�عي و��شعة �لنطاق من
 خالل �إلبتكار�ت �لتقنية. وينبغي �أن تتوىل هذه
 �إلبتكار�ت �شركات دولية ت�شتثمر يف حما�شيل

 مهّجنة ومعّدلة ور�ثيًا كي تتحمل �لتاأثري�ت
 �ملناخية. �إإل �أن هذه �إل�شتثمار�ت إل تز�ل دون

.�مل�شتوى �ملطلوب
 و�أعلن �أننا "إل ن�شتثمر بالقدر �لالزم يف تطوير

."�ملحا�شيل �لتي نحتاج �إليها

نقاط مهّمة

 y  السنوات الثالث األخيرة شهدت درجات
الحرارة األكثر ارتفاعًا على اإلطالق

 y  ترتفع درجات الحرارة في أقصى شمال
 الكرة األرضية بمقدار الضعفين عن أي

مكان آخر
 y  إنتاج الغذاء ليس مجرد "ضحية" لالحتباس

 الحراري، بل هو مسبب له أيضًا؛ فما
 بين 18% و29% من انبعاثات الغازات

الدفيئة مصدرها اإلنتاج الغذائي
 y  ارتفع متوسط درجة الحرارة الكلية في

 العالم بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ
منتصف القرن التاسع عشر

 y  رغم أن هذه الزيادة قد ال تبدو كبيرة، إال
أنها خطيرة – وتلك ليست إال البداية



12012020172017 للحكومات  العالمية  القمة 

10 Xمبادرة دبي
X�أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم مبادرة دبي 10 خالل �لقمة �لعاملية للحكومات

و�لتي ت�شجع كافة �جلهات �حلكومية على تبني مفهوم �إلبتكار �جلذري �لذي يتجاوز �إلأطر �لتقليدية
كاأ�شا�س جلميع عملياتها، مع �إدر�جه كجزء �أ�شا�شي يف خمتلف �أن�شطتها. يقت�شي ذلك �أن تدخل �جلهات

�حلكومية تغيري�ت جوهرية على طريقة �أد�ئها إلأعمالها، وذلك باإل�شتفادة من خمتلف �لتطبيقات
.�لتكنولوجية �ملتاحة وت�شميم �لتغيري ��شتنادً� �إىل توجهات �ملتعاملني وتطلعاتهم
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  هل السعادة هي
المقياس الجديد الزدهار الدول؟  

أندرو أوزوالد البروفيسور 
أستاذ علم االقتصاد والسلوك في جامعة وارويك في إنكلترا

 رفاه اإلنسان مسألة أساسية تمامًا مثل“
الغذاء والمياه النظيفة والصحة

”
 يتفق علماء �إلجتماع و�ل�شلوك �إىل حّد كبري على

 �أن مفهوم �إجمايل �لناجت �ملحلي مل يعد موؤ�شرً�
 فعاإًل يف قيا�س جناح �ملجتمعات. ومع ذلك، غالبًا

 ما تتجاهل �حلكومات و�خلرب�ء موؤ�شر �ل�شعادة
 و�لرفاه علمًا �أنه بديل �أف�شل، ح�شبما �أ�شار

 �لربوفي�شور �أندرو �أوزو�لد، �أ�شتاذ �إلقت�شاد و�لعلوم
 �ل�شلوكية يف جامعة و�رويك، �أمام قادة �لعامل يف

 �لقمة �لعاملية للحكومات. و�أ�شاف �أن �جلمهور يرى
 �ل�شعادة على �أنها ترف، يف حني �أنه �إذ� نظرنا �إىل

 تاأثريها �شرنى �أنها تت�شاوى يف �إلأهمية مع �ل�شحة،
.و�لغذ�ء، و�ملاء

 و�أ�شاف: "يعتقد �لنا�س �أنه بعد حتقيق �لتنمية
 �إلقت�شادية و�لرث�ء و�حل�شول على �إلأغر��س
 �ملادية، ميكننا �أن نن�شرف لالهتمام ب�شعادة

 �إلإن�شان". مو�شحًا �أن �ل�شعادة يف �حلقيقة �شرورة
.�أ�شا�شية ويجب �أن تكون �شمن قائمة �إلأولويات

 وحّث على "�أنه إل ينبغي على �حلكومات �أن تاأخذ
 ق�شية �لرفاه على حممل �جلد فح�شب، بل يجب

 �أن ت�شعها يف مقدمة �أولوياتها �إىل جانب �لق�شايا
."�إلأخرى �لتي تهتّم بها

 و�أ�شار �لربوفي�شور �أوزو�لد �لذي �شارك يف كتابة
 ورقة علمية حديثة بعنو�ن "فهم �ل�شعادة"، �إىل

 �أنه إل ميكن جتاهل �إلأثر �إلجتماعي و��شع �لنطاق
 �لناجم عن �شعادة �ملو�طنني، فهو يعود بفو�ئد جّمة

.على �لفرد وعلى �ملجتمع ككّل

المواطنون السعداء
 �أو�شح �لربوفي�شور �أوزو�لد �أن �إلأفر�د �لذين

 ي�شعرون بالتقدير و�إلحرت�م من قبل �إلآخرين
 و�لقادرين على �لوثوق باإلآخرين هم يف �لغالب
 �أكرث �شعادة. كما �أن �إلأفر�د �لر��شني عن �أد�ء

 حكوماتهم و��شتجابتها لالأحد�ث و�شبطها
 للنفقات هم �أي�شًا �أكرث �شعادة. وبدورهم، يكون

 �إلأفر�د �ل�شعد�ء يف �إلأغلب مو�طنني �شاحلني، �أي
 �أنهم ي�شاعدون غريهم، وينخرطون يف �إلأن�شطة

 �لتطوعية، ويتربعون باأمو�ل �أكرث لالأعمال
 �خلريية، ويف بع�س �لبالد يتربعون بالدم �أكرث

 من غريهم. �أظهرت �لدر��شات �أنه �إذ� كان �لنا�س
 يف مز�ج �إيجابي فاإنهم �أكرث ��شتعد�دً� لتقدمي

.�مل�شاعدة يف حاإلت �لطو�رئ

 �ل�شعادة يف بيئة �لعمل �أي�شًا لها تاأثري كبري على
 جناح �ملوؤ�ش�شات. فمعدل �أد�ء �ملوؤ�ش�شات �لتي ت�شّم

 موظفني �شعد�ء �أعلى بحو�ىل 6%. كما ينخف�س
 فيها معدل ��شتبد�ل �ملوظفني و�لتغيب عن �لعمل

 بدو�عي �ملر�س. ومييل �ملوظفون �لذين يحبون
 عملهم مل�شاعدة غريهم يف �لعمل ويتجاوزون حدود

.�ملطلوب منهم يف �أد�ء مهامهم
 ثّمة �أبحاث كثرية تناق�س مو�شوع �ل�شعادة

 و�لرفاه يف مكان �لعمل، وقد وجدت �لدر��شات
 �أن �لدخل و�لفو�ئد �لعائدة من �لعمل مهمة لبناء

 جمتمع �شعيد، ولكنها عو�مل إل تكفي لكي توؤدي �إىل
 �ل�شعادة. فيجب �أن يكون �ملوظف م�شتمتعًا بعمله
 وبارعًا يف �أد�ئه ليكون ر��شيًا عن وظيفته. �إحدى

 �لطرق �لتي قد ي�شتعني بها �أ�شحاب �لعمل لزيادة
 رفاه موظفيهم هي توفري �شاعات عمل مرنة،

 وخ�شو�شًا لالآباء و�إلأمهات �لذين قد يحتاجون
.للمو�زنة بني عملهم ورعاية �أبنائهم

 من ناحية �أخرى، ميكن للبطالة �أن تكون �شببًا
 رئي�شيًا للتعا�شة، وحتى عند �حل�شول على وظيفة

 جديدة فاإن جتربة �لبطالة قد تخّلف �أثرً� يف نفو�س
 �إلأ�شخا�س وتت�شبب لهم بالكاآبة. ولهذ� �ل�شبب قال

 �لربوفي�شور �أوزو�لد �إنه من �ل�شروري �أن يكون لدى
 �حلكومات بر�مج ل�شمان دخل �ملو�طنني و�حلفاظ

.على وظائفهم
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السعداء غالبًا ما يبقون سعداء
 على �مل�شتوى �لفردي، ت�شاعد تلبية �إلحتياجات
 �إلأ�شا�شية لالأ�شرة، مثل �لغذ�ء و�ملاء، يف زيادة
 ر�شا �ملرء عن حياته. ي�شهم كذلك توفر �لهو�ء

 �لنقي و�مل�شاحات �خل�شر�ء ب�شكل كبري يف �نت�شار
 �ل�شعادة. وقال �لربوفي�شور �أوزو�لد �إن حتى

 �إلأ�شياء �لب�شيطة، مثل وجود نباتات د�خل �ملبنى
 لتح�شني بيئته، ميكنها �أن توؤثر على �لرفاه ب�شكل
 �إيجابي. و�أ�شار �إىل �أن �لرفاه �لنف�شي هو مقيا�س

 مهم لل�شعادة، ويت�شمن عو�مل عدة مثل حتديد
 هدف يف �حلياة، ووجود �أ�شدقاء مقربني، وعدم

.�ل�شعور بالوحدة
 من �لناحية �إلأخرى، �أحد �أكرث م�شببات �لتعا�شة
 يف �لدول �ملتقدمة �قت�شاديًا هو �ملر�س �لعقلي.
 وهو و�قع يرى �لربوفي�شور �أوزو�لد �أنه كثريً� ما
 يتّم جتاهله. فعلى �لرغم من �أنها موؤ�شر و��شح

 للتعا�شة �إإل �أن �إلأمر��س �لعقلية تاأتي يف ذيل قائمة
 �إلأمر��س �لتي تتلقى �لتمويل �ملنا�شب لالأبحاث

.وتوفري �شبل �لعالج
 و�أ�شاف �لربوفي�شور �أوزو�لد: "تت�شبب �إلأمر��س

 �لعقلية يف �لتعا�شة ب�شكل �أكرب من �أي مر�س خطري
 �آخر، مثل �ل�شرطان �أو �إلأزمات �لقلبية". ويرجع

 ذلك جزئيًا �إىل �أن �ملر�س �لعقلي إل يوؤثر فقط على
.�لفرد ولكن �أي�شًا على �ملحيطني به

 و�أو�شح �أنه من �أجل حتقيق �ل�شعادة يجب �أإل
 تكتنف �لفرد م�شاعر �شلبية كثرية ت�شيطر على

 حياته. ومع �إقر�ره �أنه من �لطبيعي �أن تنتاب �لفرد
 م�شاعر �شلبية يف بع�س �إلأوقات، �إإل �أنه حذر من

 عدم �إمكانية حتقيق �ل�شعادة �إذ� ما �أ�شبحت تلك
.�مل�شاعر مزمنة

 وباملثل، فبمجرد حتقيق �إلأ�شخا�س لل�شعادة،
 فاإن �لتغيري �حلا�شل يف طريقة حياتهم يوؤدي �إىل

.حتقيق �ملزيد من �ل�شعادة
 وبا�شتعر��س �ل�شحة كمثال، يرى �لربوفي�شور

 �أوزو�لد �أن �ل�شحة �ل�شليمة لي�شت فقط و�حدة من
 متطلبات �ل�شعادة، ولكن �شعادة �لفرد، �شاأنها �شاأن

 عدم �لتدخني، تزيد من �حتمالية متتعه ب�شحة
 �أف�شل، و�إطالة عمره. فال�شعادة تعزز �شالمة �لقلب
 و�إلأوعية �لدموية وتقوي جهاز �ملناعة، و�إلأ�شخا�س
 �ل�شعد�ء �أقل عر�شة لالإ�شابة بال�شكتات �لدماغية

.�أو �لنوبات �لقلبية
 �ل�شعد�ء يف �لعادة يتبنون نهجًا �شليمًا و�شحيًا
 يف �حلياة؛ فيمار�شون �لريا�شة وإل يفرطون يف
 تناول �مل�شروبات �لكحولية وإل يدّخنون. و�أ�شار

 �لربوفي�شور �أوزو�لد �إىل �أن �مل�شابني باإلكتئاب
 قّلما ميار�شون �لريا�شة، وعندما �شئلو� عما يحبون

 �لقيام به كانت �إجابات �أكرثهم هي م�شاهدة
 �لتلفاز، وتناول �لطعام، و�لنوم. بينما كانت �إجابات

 �لنا�س �ل�شعد�ء عن نف�س �ل�شوؤ�ل هي �لقر�ءة،
.و�إلختالط بالنا�س، و�حلركة

 تعّد �ملرونة من �لعو�مل �إلأخرى �ملوؤثرة يف هذ�
 �ل�شياق، فالنا�س �إلأكرث �شعادة غالبًا ما يخرجون

 من حالة �حلزن بعد تعّر�شهم للماآ�شي ب�شكل
 �أ�شرع من �إلأ�شخا�س غري �ل�شعد�ء �أو �لذين يعانون

 �إلكتئاب. ويف �لعالقات �إلجتماعية غالبًا ما
 يكون زو�ج �ل�شعد�ء �أجنح؛ لي�س فقط إلأن �لزو�ج
 ي�شعد �ملرء، ولكن �أي�شًا إلأن �ل�شعد�ء يقبلون على
 �لزو�ج �أكرث من غريهم ويحافظون على زو�جهم

.وي�شعرون باأنه مثمر

:الناس السعداء

 y يعيشون حياة أطول وأكثر سالمة
 y يمارسون سلوكيات صحية مثل الرياضة
 y  يتجنبون اإلفراط في تناول المشروبات

الكحولية والتدخين
 y  ينعكفون على القراءة واالختالط بالناس

والنشاط في وقت فراغهم
 y   يتخلصون من مشاعر الحزن

سريعًا بعد المأساة
 y   يتزوجون ويحافظوا على

استمرارية زواجهم

 األسباب الرئيسية للسعادة طبقًا
:للبروفيسور أوزوالد

 y الرضا الوظيفي
 y الثقة في الحكومة

 y العالقات االجتماعية الجيدة
 y البيئة

 y الصحة العقلية الجيدة
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  الطب القديم
لعالج أمراض العصر الحديث  

الدكتور أندرو ويل
مؤسس ومدير برنامج مركز أريزونا للطب التكاملي في الواليات المتحدة

 الرعاية الصحية مسؤولية الحكومات، فمن“
مصلحتها الحفاظ على صحة ورفاه مواطنيها

”
 �أو�شح �لدكتور �أندرو ويل، �لذي يعّد من �ل�شخ�شيات
 �لر�ئدة يف جمال �لطب �لتكاملي، �أن �لطب �حلديث

 قائم على نظام �لربحية و�إلعتماد على �إلأدوية،
 م�شددً� على �شرورة تركيز �إلأطباء على رفاه �ملر�شى

.و�ل�شفاء �لذ�تي ومنط �حلياة �ل�شحي
 وحر�س �لدكتور ويل على �لتمييز بني نظام

 �لرعاية �ل�شحية ونظام �إد�رة �إلأمر��س، م�شريً�
 �إىل �أن �لعديد من �لدول �ملتقدمة متلك �أنظمة

.�شحية تنق�شها �لكفاءة وتزد�د �شوءً� يومًا بعد يوم
 ولفت �إىل �أن �لعالجات �لطبية �ملتكاملة إل

 تعترب نقي�شًا لالأدوية �أو �جلر�حة، وإل تتجاهل
 �لطب �لتقليدي. ومع ذلك، فهي ترّكز على عالج

 �أنو�ع حمددة من �إلأمر��س، مثل �إلأمل �ملزمن
 با�شتخد�م �إلأدوية، ولكنها تتعامل مع �مل�شاكل

 �ل�شحية �ل�شائعة مثل �ل�شمنة بالت�شديد على �أهمية
 �ل�شحة و�لوقاية من �إلأمر��س. وبو�شفه موؤ�ش�س

 ومدير برنامج مركز �أريزونا للطب �لتكاملي، يعترب
 �لدكتور ويل من �لد�عمني لفكرة �أن ج�شم �إلإن�شان

 قادر على �شفاء ذ�ته، لكنه �أ�شار �إىل �أن هذه �لفكرة
 تر�جعت �أمام �حلما�س �ملفرط إلعتماد �حللول

.�لتقنية كعالج مل�شاكل �إلإن�شان

وباء البدانة
 و�أ�شار �لدكتور ويل �لذي يعترب خبريً� عامليًا يف

 منط �حلياة �ل�شحي، �إىل �أن �أطفاإًل إل يتجاوزون
 �لثانية من �لعمر باتو� يعانون من �لبد�نة وما

 ير�فقها من خماطر �إلإ�شابة مبر�س �ل�شكري يف
 مرحلة إلحقة من حياتهم، م�شت�شهدً� بالوإليات

 �ملتحدة �إلأمريكية كنموذج على ذلك. وباتت
 �لبد�نة متثل وباًء حقيقيًا، مع عدم قدرة �لعقاقري
 �حلديثة مبفردها على معاجلة هذه �إلأزمة. فاأنو�ع

 �لطعام �لتي يتناولها �لنا�س وقلة �لن�شاط �لبدين
 وعدم �لقدرة على �إد�رة م�شتويات �لقلق و�إلإجهاد

 ميكن �أن توؤدي لالإ�شابة باأمر��س مثل �ل�شكري
 و�لبد�نة لدى �لبالغني و�إلأطفال على حد �شو�ء.

 و�أو�شح �لدكتور ويل �أن �لقطاع �لطبي يحاول
 �ل�شيطرة على هذه �إلأمر��س �لتي تكمن �أ�شبابها
 �إلأ�شا�شية يف منط �حلياة �لذي يختاره �إلإن�شان،

ممت خ�شي�شًا  من خالل و�شف �أدوية متطورة �شُ
 لعالج �ل�شدمات �لنف�شية و�إلأزمات �لطبية

 .و�حلاإلت �ل�شحية �حلرجة

التمويل واألرباح
 �عترب �لدكتور ويل، رئي�س موؤ�ش�شة ويل �لتي ت�شتثمر

 يف تطوير �لطب �لتكاملي، �أن عدم كفاءة نظام
 �لرعاية �ل�شحية �حلايل يف �لوإليات �ملتحدة

 حّقق �لرث�ء لنخبة قليلة من �لنا�س، م�شريً� �إىل �أن
 �إلأ�شخا�س �لذي يجنون �إلأرباح من �لعالج �لطبي
 �لقائم على �لتاأمني، ميلكون �أجندتهم �خلا�شة وإل
 نية لديهم يف �إجر�ء �أي تغيري على �لنظام �حلايل.

 ومع �لرتكيز على �أولوية �لعالجات �لقائمة على
 �شد�د �لتكلفة، تت�شاءل فر�س ق�شاء فرت�ت طويلة

.يف �لتحدث مع �ملر�شى
 ويعتقد �لدكتور ويل �أن ق�شاء �إلأطباء ل�شاعة

 و�حدة يوميًا يف �لتحدث مع �ملر�شى حول منط
 حياتهم هو �أكرث جدوى على �ملدى �لطويل، حيث
 ميكن لالأطباء تقدمي ن�شائح وقائية ملر�شاهم.

 وقال �إنه من �ملوؤ�شف عدم قيام �لعديد من �شركات
 �لتاأمني بتمويل هذ� �لنوع من �إل�شت�شار�ت �ل�شفهية

 �لطويلة، فاإلأطباء يركزون �هتمامهم على و�شف
 �إلأدوية �أو �لعمليات �جلر�حية، مما يوؤدي �إىل

.تقلي�س �لوقت �لذي مي�شيه �لطبيب مع �ملري�س
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التنفس تقنيات 
 �إىل جانب �حلفاظ على منط حياة �شحي، يويل

 �لدكتور ويل �أهمية كربى لدور تقنيات �لتنف�س يف
 تعزيز �شحة �إلإن�شان. وي�شود �إلعتقاد �أن �لهند
 �لقدمية هي من�شاأ هذه �لتقنيات �لتي تعترب �أن

 �لتنف�س وظيفة ميكن للب�شر �لقيام بها بوعي كامل
 �أو بدون وعي. وي�شيف �لدكتور ويل: "من خالل

 فر�س �إيقاعات معينة على �لتنف�س بو��شطة جهازك
 �إلإر�دي، �شوف تتمكن تدريجيًا من �إدر�ج تلك

 �إلإيقاعات �شمن نظامك �لع�شبي �لال�إر�دي". كما
 �أ�شار �إىل �أن �لعديد من �مل�شاكل �ل�شحية �ل�شائعة،

 مثل �رتفاع �شغط �لدم و��شطر�بات �لدورة
 �لدموية �شببها "�خللل يف تو�زن وظائف �لنظام

 ."�لع�شبي �لال�إر�دي

الرؤية المستقبلية للطب التكاملي
 �عترب �لدكتور ويل �أن �لوقت قد حان إلإحد�ث تغيري

 جذري يف طبيعة �لطب. ويف �شوء �إلإجر�ء�ت �إلأخرية
 �لتي �تخذتها �لوإليات �ملتحدة، �أعرب عن خ�شيته من

 �حتمال زو�ل موؤ�ش�شات �لرعاية �ل�شحية �لتقليدية
 يف غ�شون 10 �شنو�ت. كما �أ�شار �إىل �أن هذ� �لتغيري

 قد يكون �إيجابيًا بالن�شبة للطب �لتكاملي، حيث ميهد
.�لطريق لن�شوء مر�كز طبية بديلة

 ومن �ملوؤ�ش�شات �لتي يطمح �إليها �لدكتور ويل
 مركز للعالج يجمع بني خ�شائ�س �ملنتجع �ل�شحي

 و�مل�شت�شفى. ولن تكون وظيفته معاجلة �حلاإلت
 �حلرجة �أو �ملر�شى �لذين يعانون من �أمر��س

 م�شتع�شية، بل يركز على عالج �إلأمر��س �ل�شائعة
 مثل �آإلم �لظهر و�لر�أ�س و�حل�شا�شية و�أمر��س

 �ملناعة �لذ�تية. ويتعلم �إلأ�شخا�س �لذين يرتادون
 مر�كز عالج كهذه تقنيات ت�شاعدهم على جتنب
 �ملر�س. ومن خالل تعليم �ملر�شى كيفية �لتحكم
 مب�شتويات �لتوتر لديهم و�إد�رة نظامهم �لغذ�ئي

 و�تباع منط حياة �شحي ب�شكل عام، �شوف ينجحون
 يف مو�جهة �لعديد من �إلأمر��س �ملزمنة �ل�شائعة �أو

 .�حلد من �إلإ�شابة بها

  المبادئ األساسية
التكاملي للطب 

 y  استنادًا إلى نظريات سقراط، يركز
 الطب التكاملي بشكل كبير على قدرة

 الكائنات الحية على التنظيم الذاتي.
 فالجسم يملك القدرة على شفاء
 نفسه وتجديد أنسجته. وفي هذا

 المجال قال الدكتور ويل: "تالشت هذه
 الفكرة في خضم حماسنا المفرط

"للحلول التقنية لجميع مشاكلنا
 y   يعمل الدواء بشكل غير مباشر مما
 يؤثر سلبًا على آليات الشفاء التي تولد

مع اإلنسان

 y  البشر ليسوا مجرد كائنات مادية، فهم
 روحانيون وعاطفيون. وضمن مهنة

 الطب هناك افتراض بأن لكل األمراض
 العضوية مسببات مادية، ولكن هذه

 الرؤية محدودة وتتجاهل المصدر
الحقيقي للمرض

 y  التركيز على العالجات المرتبطة بنمط
 الحياة؛ كيف يأكل الناس وكيف ينامون

 ويتحكمون بمستويات التوتر لديهم.
 وتجمع هذه المقاربة بين األدوية

 التقليدية من مختلف أنحاء العالم،
كالعالجات الصينية واإلسالمية

 y  العالجات الطبية المتكاملة ال تتناقض
 مع العقاقير أو الجراحات، وال تتجاهل

دور الطب التقليدي
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  كيف ستغّير العلوم المتقدمة
مستقبل الحكومات؟  

غرين بريان  البروفيسور 
شريك مؤسس ورئيس المهرجان العالمي للعلوم

 االستثمار في العلوم األساسية يعزز من“
انتشار ثقافة االكتشاف واالبتكار والبحث

”
 يف كلمته �لتي ��شتحوذت على �نتباه و�إعجاب

 �حل�شور من قادة و�شّناع قر�ر، قال �لربوفي�شور
 بريان غرين، عامل فيزياء �جل�شيمات �ملرموق

 و�شاحب �ملوؤلفات �لتي حققت مبيعات كبرية يف
 �لوإليات �ملتحدة �إلأمريكية، �إن �إل�شتثمار يف �لعلوم

 بهدف �لو�شول �إىل فهم �أف�شل للكون هو �لد�فع
.�حلقيقي ور�ء �إلبتكار

 و�أ�شاف �لربوفي�شور غرين �أن �جلن�س �لب�شري
 مفطور على حب �إلكت�شاف وفهم �لعامل من حوله،

 وهي فطرة ي�شّخرها وي�شتغلها �أف�شل �لعلماء يف دفع
 م�شرية �كت�شافاتهم. فحتى لو مل تكن يف نية �لعلماء،

 عند �شروعهم يف بحث علمي جديد �لو�شول �إىل
 تطبيق عملي يلّبي حاجة ب�شرية ما �أو يف�شي �إىل

 �خرت�ع جديد، فاإن �أّي تقدم يحققونه على �شعيد
 �إغناء �ملخزون �ملعريف �لعلمي يحمل يف جوهره

 فر�شة حقيقية ت�شجع دول �لعامل على �لتعاون ودفع
.عجلة �إلقت�شاد للنمو ب�شكل جاد وملمو�س

دروس من الصغار
 �شدد �لربوفي�شور غرين على �أن �لرغبة يف

 ��شتك�شاف �لعامل وفهم مكوناته هي �ل�شمة �لتي
 متيز �إلإن�شان عن غريه من �لكائنات، وهي رغبة

.ي�شتّد جماحها لدى �إلأطفال
 تناول �لربوفي�شور غرين هذه �لنقطة بالتف�شيل

 مف�شرً� وجهة نظره، فاأخرب �حل�شور عن �لتجربة
 �لتي حتدث فيها مع طالب يف �ل�شف �لثاين.

 طرح �لربوفي�شور غرين �شوؤ�إًل على �لطالب مفاده:
 "كيف ميكنكم و�شع �لرقم 3 د�خل �لرقم 6؟". ذكر

 �لربوفي�شور رد فعل �إحدى �لفتيات �لتي �نطلقت
 �شريعًا �إىل �للوح بدون تردد لتكتب رقم 6 بحجم كبري

.وتكتب رقم 3 د�خل �لد�ئرة �خلاوية يف �لرقم 6
 �أقّر �لربوفي�شور غرين �أن ما فعلته �لفتاة مل يكن

 �إلإجابة �لتي يتطلع �إليها، ولكن رّد فعل �لفتاة عزز
 لديه مفهوم �أن جميع �لب�شر "لديهم غريزة ف�شول
 نحو �ملجهول وتعط�س للمعرفة إل تخفيان على ذي
 عقل". ُطرحت على �لفتاة م�شكلة فقفزت بخيالها

.�إىل �ملجهول يف حماولة إلإيجاد حّل لها

السعي وراء العلوم األساسية
 �أو�شح �لربوفي�شور غرين �أنه على �لرغم من �أن

 روح �لتخيل لدى �إلأطفال تتال�شى بتقدمهم يف
 �ل�شن �إإل �أن �أنبغ �لعلماء و�أبرع �ملهند�شني يف �لعامل
 يحتفظون بهذ� �لد�فع دومنا تاأثر. ويف و�قع �إلأمر،

 ميثل هذ� �لد�فع �إلأ�شا�س �لذي ُتبنى عليه جميع
.�إلكت�شافات �لعلمية �لكربى

 و�أّكد �لربوفي�شور غرين �أن �لعلوم �إلأ�شا�شية، �أو
 �ل�شعي ور�ء �لعلوم بهدف �لو�شول �إىل فهم �لعامل

 ب�شكل �أف�شل بدون ��شتهد�ف �أي حم�شالت �أخرى،
 هو ما �شيوؤدي يف نهاية �ملطاف �إىل �بتكار�ت

 تكنولوجية، وهي تطور�ت �شوف ت�شبح بدورها
.قاطرًة للنمو �إلقت�شادي

 و�أ�شاف �لربوفي�شور غرين، قائاًل: "�إل�شتثمار يف
 �لعلوم �إلأ�شا�شية يوؤدي �إىل �نت�شار ثقافة �إلكت�شاف

 و�إلبتكار و�لبحث، وهي ثقافة متايز بني �لدول
 �لتي �شتقود �لركب و�لدول �لتي �شت�شطف يف ذلك

."�لركب �نتظارً� ملن يقودها

طفرات علمية كبرى
 ويف �شياق �شرحه لهذ� �ملو�شوع، طرح �لربوفي�شور
 غرين مثالني إلكت�شافني علميني كبريين بد�أ �لعمل

 عليهما بغر�س �إ�شباع غريزة �لف�شول �إلإن�شاين،
 ولكن يف �لنهاية متخ�س عنهما تعاون دويل

.و�بتكار�ت قادرة على تغيري وجه �حلياة
 يف عام 2016، �أعلنت موؤ�ش�شة �لعلوم �لوطنية

 �إلأمريكية �أنه بعد �أربعني �شنة من �لعمل، ��شتطاع
 مر�شد مقيا�س �لتد�خل لالأمو�ج �لثقالية �ملعروف
 �خت�شارً� مب�شمى "ليغو"، �كت�شاف موجات ثقالية

.كونية إلأول مرة يف �لتاريخ
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 طلب �لربوفي�شور من �حل�شور تخّيل �لف�شاء
 على �أنه جهاز للقفز، وذلك لتو�شيح ما كان يعنيه

 بهذ� �إلأمر. ما �لذي �شيحدث �إذ� ما �أتى طفل
 وقفز على هذ� �جلهاز؟ �شوف تظهر موجات على
 �شطح �جلهاز. باملثل، فاإن �إلأج�شام، مثل �لنجوم

 و�لثقوب �ل�شود�ء �لتي تتحرك ب�شرعة يف �لف�شاء،
 تخلق موجات يف ن�شيج �لف�شاء�ت، ويطلق على هذه

."�ملوجات ��شم "موجات ثقالية
 عمل �أكرث من �ألف عامل من 15 دولة خمتلفة
 على قيا�س هذه �ملوجات يف �لف�شاء �لكوين،

 يحدوهم يف ذلك هدف و�حد وهو �لو�شول �إىل
 فهم �أف�شل لهذ� �لعامل. تطلب �مل�شروع �أربعة عقود

 من �لزمن ومليار دوإلر �أمريكي لبناء م�شتك�شف
 متطور ميكنه �لتقاط �إلهتز�ز�ت �خلفيفة �لتي

 حدثت قبل �أكرث من 1.3 مليار �شنة عندما ت�شادم
.�ثنان من �لثقوب �ل�شود�ء

 يف �لوقت �حلايل، تتعاون �لدول يف جميع �أنحاء
 �لعامل يف هذ� �مل�شروع بهدف حتديد �ملوقع �لذي
 �نطلقت منه هذه �إلإ�شارة. وعلى �لرغم من عدم

 �لو�شول �إىل �ملح�شالت �لعملية لهذه �جلهود، يعلق
 �لعلماء �آماإًل غري حمدودة على نتائج هذه �إلأبحاث

.وقدرتها على �لتاأثري يف �حلياة �ليومية

العلوم الكبرى وإنجازات عظمى
 كما تناول �لربوفي�شور غرين بال�شرح �كت�شافًا �آخر

 وهو جتربة �ل�شق �ملزدوج، �لتي و�شفت طبيعة
.ميكانيكا �لكم

 طلب �لربوفي�شور غرين من �حل�شور تخّيل �شورة
 م�شد�س تخرج منه �لر�شا�شات وتتجه نحو حاجز

 به �شّقان. ما �ل�شكل �لذي �شينطبع على �جلانب
 �إلآخر؟ كما هو متوّقع، �شوف تنتظم �لر�شا�شات

 يف جوقتني تتنا�شقان مع �شقي �حلاجز. لكن
 عندما �أجريت هذه �لتجربة نف�شها با�شتخد�م

 �جل�شيمات دون �لذرية بدإًل من �لر�شا�س، �كت�شف
 �لعلماء نتائج مذهلة، حيث مل تنتظم �جل�شيمات

 يف جوقتني على �جلانب �إلآخر من �حلاجز كما هو
.متوقع، ولكن �شكلت جوقات متعددة

 وعليه، متّكن �لعلماء من حتديد عدد �جل�شيمات
 دون �لذرية �لتي حتركت. و��شتنادً� لهذه �لنتائج،
 مّت تطوير �لدو�ئر �ملتكاملة �لتي تدخل يف تركيب

 معظم �إلأجهزة �إلإلكرتونية �لتي ن�شتخدمها يف
 �لوقت �حلايل، لتن�شاأ عنها �شناعات �إلأجهزة

 �إلإلكرتونية �إل�شتهالكية �لتي ت�شل قيمتها �ليوم
.�إىل تريليونات �لدوإلر�ت

نقاط زرقاء باهتة
 عر�س �لربوفي�شور غرين �شورة لكوكب �إلأر�س

 �لتقطها �مل�شبار �لف�شائي “فوياجر 1” بناًء على
 طلب من عامل �لف�شاء �ل�شهري كارل �شاجان

 و�أطلق عليها ��شم "نقاط زرقاء باهتة". يف هذه
 �ل�شورة، تظهر �إلأر�س بحجم �أقل من �لبك�شل؛

 �لكوكب يظهر كنقطة �شغرية جدً� مقارنة
.بالف�شاء �ل�شا�شع

 يرى �لربوفي�شور غرين �أن هذه �ل�شورة توؤكد
 �شرورة �إل�شتفادة من �لعلوم بطريقة تنتقل

 بوجهات �لنظر من �ملخاوف �ملحلية �شيقة �إلأفق
 �إىل رحاب �لت�شاوؤإلت �لعاملية �إلأرحب، بالطريقة

 نف�شها �لتي تكّون بها هذه �لعامل و�مل�شار �لذي
.�شيتخذه يف �مل�شتقبل

 يف �خلتام، �شدد �لربوفي�شور غرين على �أن
 �لدور �ملحوري للحكومات وتوجهاتها إل يقت�شر

 على دعم �لعلوم �لكربى وغر�س ثقافة �إلكت�شاف،
 بل يتعدى ذلك لي�شمل �لتعاون �لدويل، مثل

 �لتعاونات �لتي حتدث عنها يف �أثناء �جلل�شة و�لتي
 قد متثل منوذجًا لنوع جديد من �ملحادثات �لعاملية

.بني �حلكومات

نصيحة البروفيسور غرين للحكومات

 y  الطفرات العلمية التي تشكل قاطرة
 للنمو االقتصادي تحركها رغبة في فهم

العالم وآليات عمله
 y  الحكومات ينبغي لها االستثمار في

 البحوث العلمية األساسية، حتى إن لم
يظهر لها أي تطبيق عملي واضح

 y  ثقافة االكتشاف واالبتكار والبحث تحدد
 الدول التي ستقود الركب وتلك التي

ستصطف في الركب انتظارًا لمن يقودها
 y  التعاون العلمي الكبير يمثل نموذجًا

  لنوع جديد من التعاون العالمي
بين الحكومات
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كيف تتكّيف الحكومات مع عالم سريع التغّير؟

كوتلر ستيفن 
شريك مؤسس ومدير مشروع أبحاث االنسياب الجيني

ديفتيريوس جون 
محلل األسواق المالية الناشئة في شبكة "سي إن إن"، مدير الحوار

 هناك تقنيات معرفية تتيح لنا ترقية أدمغتنا“
 كي نتمكن من مواكبة عالمنا الذي يشهد

تغيرات متسارعة

”
 عر�س �شتيفن كوتلر، �لكاتب ور�ئد �إلأعمال

 �ملرموق، روؤيته لعامل غنّي بتقنيات جديدة ت�شاعدنا
 على حتقيق �أد�ء مادي �أف�شل، بينما ترتقي

 �لتقنيات �ملعرفية باأدمغتنا لتو�كب �ملجتمع �ملتغري
 با�شتمر�ر. ومن �شاأن هذ� �لتقدم �لهائل �أن ي�شاعد

 على �إيجاد حكومات �شريعة ومرنة تتميز بالقدرة
.على �لتكيف يف زمن ي�شهد تغري�ت مت�شارعة

 و�أ�شار كوتلر �إىل �أن �لعلوم و�لتكنولوجيا
 يتقدمان بخطو�ت عمالقة، �شو�ء يف جمال �لذكاء
 �إل�شطناعي �أو �لتكنولوجيا �حليوية �أو �لتكنولوجيا

 �لنانوية �أو �لطباعة ثالثية �إلأبعاد، يف حني �أن
 �لدماغ �لب�شري غري م�شّمم للحركة مبثل هذه

 �ل�شرعة �أو �لتفكري بهذ� �ملقد�ر، م�شددً� على
.�شرورة ترقية �أدمغتنا

 ويعالج م�شروع �إلن�شياب �جليني �لذي �شارك
 كوتلر يف تاأ�شي�شه، هذه �مل�شاألة على وجه �لتحديد.

 فهو يتيح للممار�شني �ملحرتفني �إل�شتفادة من
 �إلأد�ء �لب�شري �لكامل من خالل �لوعي �إلأمثل، �أو
 حالة "�لتدفق"، مما يعزز �إلأد�ء و�إلإنتاجية بن�شبة

 500%. وقال كوتلر �إن حالة �لتدفق متثل �أد�ة إل
 غنى عنها للحكومات، وميكن �أن تعزز قدرتها على

 �إل�شتجابة و�لتكّيف مع �لتحديات و�لفر�س �لفريدة
.�لتي يطرحها عاملنا �ليوم

قانون مور
 ولفت كوتلر، �لذي ت�شمل موؤلفاته كتبًا مثل "جريء"

 و"�أر�س �لغد"، �إىل �أن �لتكنولوجيا �ملتاحة لنا �إلآن
 تتو�شع ب�شكل هائل، وإل بد لالأفر�د و�حلكومات على

.حد �شو�ء من مو�كبة هذ� �لو�قع
 ويف معر�س �شرحه للتو�شع �لذي يتّم بوترية

 مت�شارعة، �أ�شار كوتلر �إىل قانون مور �لقائم على
 مالحظة �أطلقها جوردون مور، �أحد موؤ�ش�شي �شركة

 �إنتل يف عام 1965، حني قال باأن عدد �لدو�ئر
 �ملدجمة على رقاقة �حلا�شوب يت�شاعف كل 18

 �شهرً�. وقال كوتلر: "قانون مور هو �ل�شبب يف �أن
 �لهاتف �لذكي �لذي حتمله يف جيبك هو �أرخ�س

 باألف مرة، و�أ�شغر و�أ�شرع مبليون مرة من حا�شوب
 فائق �لقوة يف �شبعينيات �لقرن �ملا�شي. وجتدر

."�إلإ�شارة �إىل �أن هذ� �مل�شار لن يتوقف

 ثم حتدث كوتلر عن جمموعة من �لتقنيات �لتي
.ت�شهم يف تغيري �لعامل

تقنيات ثورية 4

التكنولوجيا الحيوية .1
 �أّكد كوتلر �أن هذ� �ملجال يت�شارع بوترية تفوق

 خم�س مر�ت �شرعة قانون مور، ما يعني �أنه
 يت�شاعف كل �أربعة �أ�شهر تقريبًا بدإًل من 18
 �شهرً�. و�أعطى كوتلر مثاإًل على ذلك جتربة

 "هيو هري"، �إلأ�شتاذ �مل�شاب بال�شلل يف معهد
 ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا �لذي ي�شع �لكاحل

 �إلآيل �إلأول من نوعه يف �لعامل. و�أ�شار �إىل �أن
 هذه �لكو�حل �لتي مّت �خرت�عها منذ حو�يل

 خم�س �شنو�ت باتت قوية �ليوم لدرجة ميكن
 للجنود ��شتخد�مها �أثناء �لقتال. فالتكنولوجيا
 �حليوية تقدمت ب�شرعة كبرية �إىل حد يجعلنا
 قادرين على ��شتبد�ل 50% من ج�شم �إلإن�شان

.باأع�شاء �آلية

الذكاء االصطناعي في الرعاية الصحية .2
 عر�س كوتلر بالتف�شيل كيف مّت حتميل

 بيانات �لت�شخي�س �لطبي ودر��شات �حلالة
 ونتائج �ملخترب�ت يف �حلا�شوب �لفائق �لقوة

 "و�ت�شون" �لذي من �شركة "�آي. بي. �إم." وقام
 و�ت�شون بعد ذلك بتحميل �لبيانات يف �شبكة

 من �ملزود�ت، �أو ما ي�شمى "�شحابة". وقال
 كوتلر �إن �جلهود من�شّبة حاليًا على بناء
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 و�جهات �شهلة �إل�شتخد�م لهذ� �حلا�شوب
 �لفريد يف �ل�شحابة. و�عترب �أننا على قاب

 قو�شني �أو �أدنى من تطوير جهاز حممول قادر
 على ت�شخي�س �إلأمر��س �أف�شل من �لطبيب،
 كما يف �شل�شلة �إلأفالم �ل�شهرية �شتار تريك.
 ومن �شاأن هذه �لتقنية �لثورية حت�شني نوعية

 وتكلفة �لرعاية �ل�شحية �لتي ميكن �أن
.تقدمها �حلكومات

الطباعة ثالثية األبعاد .3
 بناء �إلأج�شام �ملادية من مناذج رقمية ميكن

 �أن ي�شاهم يف �إن�شاء �لبنى �لتحتية ودعم
 عمليات �إلإغاثة من �لكو�رث، ف�شاًل عن

 خف�س �لتكاليف ب�شكل ملحوظ، مما يجعل
 �إلإ�شكان وتطوير �لبنية �لتحتية على �شبيل

 �ملثال �أقل كلفة بالن�شبة للحكومات و�إلأفر�د
.على حد �شو�ء

 بلوك تشين .4
 هذه �ملن�شة �لر�ئدة يف جمال �لربجميات،

 و�لتي تعترب مبثابة دفرت ح�شابات عاملي
 لالأ�شول �لرقمية، توفر للحكومات و�إلأفر�د
 �أ�شاليب جديدة لتقدمي �خلدمات �خلا�شة

 باملعامالت، وي�شمل ذلك �خلدمات �مل�شرفية
 وجتارة �لتجزئة �إلإلكرتونية و�إثبات �لهوية

.و�لعقود �لرقمية

مشروع التدفق الجيني
  ينبغي علينا ترقية �لدماغ �لب�شري كي نتمكن
  من مو�كبة �لتطور�ت �لتقنية �لهائلة. و�أو�شح

 كوتلر �أن هذ� �إلأمر ميكن حتقيقه من خالل
."قر�شنة" حالة �لتدفق

 بو�شفه �ل�شريك �ملوؤ�ش�س ومدير �لبحوث يف
 م�شروع �إلن�شياب �جليني، و�شف كوتلر مفهوم

 �لتدفق باأنه بلوغ �مل�شتوى �إلأمثل من �لوعي �لذي
 ي�شعر عنده �لنا�س باأنهم يقدمون �أعلى م�شتوى
 من �إلأد�ء. وي�شري هذ� �ملفهوم �إىل حلظات من

 �لرتكيز �لفائق و�إل�شتيعاب �لكامل حني ي�شتغرق
 �شخ�س ما يف �ملهمة �لتي يقوم بها بحيث تنعدم

 �أهمية �أي �شيء �آخر. و�أ�شاف كوتلر �أن كافة جو�نب
 �إلأد�ء، �شو�ء �لنف�شية �أو �جل�شدية، تكون يف �أعلى

.م�شتوياتها خالل تلك �للحظات
 و��شرت�شل كوتلر قائاًل: "يختفي �شعورك بذ�تك

 ومي�شي �لوقت ب�شورة غريبة لي�شبح بطيئًا للغاية،
 وت�شعر باأن كل �شيء حولك �أ�شبح جامدً�. وقد

 مي�شي �لوقت �شريعًا بحيث تبدو لك خم�س �شاعات
 وكاأنها خم�س دقائق". و�أّكد كوتلر �أن حالة �لتدفق

 حت�ّشن من نوعية �حلياة، �إلأمر �لذي ينبغي �أن
.يكون على ر�أ�س �أولويات �حلكومات

 و��شت�شهد كوتلر بدر��شة ��شتغرقت 10 �شنو�ت
 �أجرتها �شركة �إل�شت�شار�ت �لعاملية "ماكنزي

 �أند كومباين"، وك�شفت �أن �إنتاجية كبار �لروؤ�شاء
 �لتنفيذيني تت�شاعف خم�س مر�ت عندما يكونون

 يف حالة �لتدفق. وقيا�شًا على ذلك، �إذ� �أم�شى
 �شخ�س ما يومني �أ�شبوعيًا يف حالة �لتدفق، �شيكون
 �أكرث �إنتاجية بن�شبة 1000% من مناف�شيه. و�أ�شاف

 كوتلر �أن هذ� ميكن ي�شّح على �حلكومات �أي�شًا،
 كا�شفًا �أن خم�س مو�د كيميائية يفرزها �لدماغ

 لتعزيز �إلأد�ء تكون حا�شرة يف حالة �لتدفق، حيث
 توؤثر على �إلأ�شالع �لثالثة ملثلث �إلأد�ء �لعايل، وهي

.�حلافز، �لتعلم، و�إلإبد�ع

  طرق لتعزيز األداء 4
بواسطة التدفق

  نستوعب مزيدًا من المعلومات  .1
في كل ثانية

  نعير انتباهًا أكبر للمعلومات .2
التي نستوعبها

 نكتشف الروابط واألنماط بين .3
المعلومات الجديدة واألفكار القديمة
  نتمتع بقدرة أكبر على إنشاء .4

 روابط عميقة بين األفكار لتحقيق
إنجازات كبرى
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ما هي مناطق السعادة في العالم؟

دان بوتنر
"زميل باحث في ناشونال جيوغرافيك ومؤسس "بلو زونز

 عندما نرى مجتمعات ُسّكانية بلغ أهلها“
 الثمانين أو التسعين أو المائة وهم مفعمون

 بالحيوية والنشاط... فسّر ذلك أنهم لم
يسعوا لطول العمر، بل حصل معهم تلقائيًا

”
 بلوغ �ملعّمرين �شن �لثمانني و�لت�شعني بل و�ملائة

 إل يرجع �شببه ل�شعيهم �حلثيث للحفاظ على
 �شحتهم، بل يف �حلقيقة تطول �أعمارهم بدون

.�جتهاد كبري منهم
 ق�شى د�ن بونرت، وهو م�شتك�شٌف وباحث وكاتب

 �أمريكّي، ما يزيد عن عقٍد من �لزمن يقتفي �أثر
 �ملجتمعات �ملعّمرة �لتي تتمتع ب�شحة و�فرة على

 كوكب �إلأر�س، حماوإًل �إعادة تكر�ر جتربتهم �ملليئة
.باإلأ�شر�ر يف مدن خمتلفة

 وخالل �لقمة، �شرح بونرت �أمام �حلا�شرين �أن
 �أكرب �كت�شافاته متّثلت يف تو�شله �إىل معرفة �شر

 طول �أعمار �شكان بع�س �ملجتمعات، مو�شحًا �أنه إل
 ينبع من رغبتهم يف �أن ي�شيفو� إلأعمارهم خم�شني

 عامًا �أخرى عند بلوغهم �خلم�شني، و�إمنا هو نتيجة
.للبيئة �لباعثة على �ل�شعادة �لتي يعي�شون فيها

 قال بونرت: "بد�أُت �لبحث عن ع�شٍب �أو مرّكب
ر يل �شّر طول �أعمار هوؤإلء  طبي �أو حمية تف�شِّ

 �لنا�س، لكنني مل �أجد �شيئًا. عندما نرى جمتمعات
 بلغ �أهلها �لثمانني �أو �لت�شعني �أو �ملائة وهم مفعمون
 باحليوية و�لن�شاط، ف�ِشّر ذلك �أنهم مل ي�شعو� لطول

."�لعمر، بل ح�شل معهم تلقائيًا
 بد�أ بونرت بحثه �جلاد يف م�شاألة طول �لعمر يف

 عام 2003 بدر��شة "�ملناطق �لزرقاء"، وهي �أماكن
 �ملعّمرين �لتي يعي�س �شكانها حياًة �أطول و�أ�شّح

 و�أ�شعد بكثرٍي من غريهم يف �لعامل. وحدد بونرت
:خم�س مناطق كاإلآتي

مناطق زرقاء للسعادة 5

ساردينيا .1
 وهي على وجه �أدق جمموعة موؤلفة من 14

 قرية يقطنها 42 �ألف ن�شمة، وتعي�س فيها �أكرب
 ن�شبة من �لرجال �ملعّمرين على وجه �إلأر�س.

 يعي�س هوؤإلء �لقرويون حياة رعوية يف معظمها،
 ويدخل �إلحتفاء بالعمر يف �شميم ثقافتهم،

 وهو �لتقليد �لذي يحمل يف طياته ر�شائل
 مبّطنة لكبار �ل�شن؛ توحي �إليهم باأنهم ذوو

 �شاأن ومكانة، ومهما تقدم بهم �لعمر �شيظل
.�لنا�س يف حاجة �إليهم

أوكيناوا، اليابان .2
 وفيها تعي�س �أكرب ن�شبة من �ل�شيد�ت �ملعّمر�ت

 على وجه �إلأر�س، بل �إن ن�شبة �ملعّمر�ت فيها
 تزيد 30 مرة عن �أي جمتمع �شكاين م�شابه
 لها. ويتبني لنا من در��شة هذه �جلزيرة �أن

 �لعالقات �إلجتماعية لها �أثر كبري يف �إطالة
 عمر �إلإن�شان؛ �إذ يحر�س �إلآباء و�إلأمهات يف

 �جلزيرة على دمج �أطفالهم يف جمموعات
 �جتماعية لي�شبحو� جزءً� من ن�شيجها مبا
 يوؤهلهم إل�شتكمال م�شو�ر �حلياة مع �شائر

.�أفر�د تلك �ملجموعات

لوما ليندا، كاليفورنيا .3
 ميكن ت�شبيهها بطريق �شريع مزدحم تنت�شر

 على جانبيه مطاعم �لوجبات �ل�شريعة، ولكن
 بها ن�شبة كبرية من طائفة �ل�شبتيني �ملتم�شكني
 بدينهم وممار�شاتهم �لعقائدية، و�لتي جعلتهم
 يتبعون حمية �شبه نباتية ورمبا نباتية بالكامل،

 وإل يتناولون �لكحوليات و�لتبغ، هوؤإلء �لنا�س
 تزد�د �أعمارهم مبقد�ر 10 �أعو�م عن غريهم

.يف باقي �أنحاء �لوإليات �ملتحدة
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نيكويا، كوستاريكا .4
 بها �أقل ن�شبة وفيات بني متو�شطي �لعمر على

 م�شتوى �لعامل، ويرت�وح حجم �إنفاقها على
 قطاع �ل�شحة قر�بة 7% من �إنفاق �لوإليات
 �ملتحدة، ما يثبت - بح�شب قول بونرت - �أن

 �لرث�ء لي�س �شرطًا ل�شعادة �لدول ومتتع
.�شكانها بال�شحة

أيكاريا، اليونان .5
 يقطنها 10 �ألف ن�شمة، وتزد�د �أعمارهم

 مبقد�ر 8 �أعو�م عن معدل �لعمر �ملتو�شط.
م �أعمارهم  وعلى �لرغم من كرب �شنهم وتقدُّ
 فاإن ن�شبة حاإلت �خلَرف لديهم إل تتجاوز �لـ
 20% من �لن�شبة �لعاملية. ويلتزمون باحلمية

 �ملتو�شطية وإل يتوقفون عن مز�ولة �لزر�عة مما
.ي�شمن حركتهم ويوّفر لهم طعامهم

  مناطق الفرص: مشروعات
المناطق الزرقاء

 ما �إن �نتهى بونرت من حتديد �ملناطق �لزرقاء
 و�أر�شى �لقو�عد �لتي �شاعدت على جناح م�شروعه

 فيها، �نتقل للبحث عن مناطق تعاين من تدين
 �إلأحو�ل �ل�شحية ولكن لها �شو�بق جناح مع

 �لتغيري مثل كاريليا �ل�شمالية يف فنلند�. ففي
 عام 1971، �شجلت فيها �أعلى �إ�شابة يف �لعامل

 باأمر��س �إلأوعية �لقلبية وكان �شكانها ميوتون يف
 �شن مبكرة يف حدود �خلام�شة و�خلم�شني. وعلى

 مد�ر �لثالثني عامًا �لتالية، جنحت �ل�شلطات
 بالتعاون مع عامل �إلأوبئة بكا بو�شكا بقلب �ملعادلة
 عن طريق تغيري �لبيئة، ف�شّهلو� على �لنا�س مثاًل
 �حل�شول على �لفاكهة ب�شعر زهيد طيلة �لعامل،

 و�أقنعو� م�شّنعي �لنقانق �ملحليني بتقليل ن�شبة
.�لدهون يف منتجاتهم

 وبعدها، �نتقل بونرت ملدن �أمريكية حماوإًل �أن
 يحولها �إىل مناطق زرقاء، وبد�أ باألربت ليا يف

 ميني�شوتا. وركزت م�شروعاته فيها على كل �شيء
 بدءً� من �ل�شيا�شات �لعامة كحظر مطاعم �لوجبات

 �ل�شريعة �ملجاورة للمد�ر�س وحتى تهيئة �ل�شو�رع
 على نحو يحّث �لنا�س على زيادة �أن�شطتهم �لبدنية

 كامل�شي �أو ركوب �لدر�جات. كما ركزت م�شاريعه
 على بناء �شبكات تو��شل �جتماعية وم�شاعدة

 �لنا�س على �إيجاد معنى وقيمة حلياتهم لزيادة
.م�شتويات �ل�شعادة يف �ملدينة

 ويف غ�شون 18 �شهرً�، �أ�شهم م�شروعه يف زيادة
 متو�شط �أعمار �شكان �ملدينة �ملتوقعة بنحو ثالثة

 �أعو�م، ثم �نتقل بعدها بوقت ق�شري لينّفذ م�شروعه
 يف مدن �أمريكية �أخرى، �شملت فورث ورث،

  .وتك�شا�س، ومناطق من لو�س �أجنل�س بكاليفورنيا

  دروس مستفادة 6
من مشروعات المناطق الزرقاء

 البدء بمدينة مستعدة للتغيير يعني أن .1
المشروع سيحقق نجاحًا مبكرًا

 القياس مهم دائماً، لذا فإن االستثمار .2
في البحوث الحالية مجٍد

 يحب الناس أن يعملوا لتحقيق غاية، .3
 كالحصول على شهادة ذات قيمة أو

 تحقيق مجموعة محددة من النتائج يمكن
اختبارها وإثباتها

 رّوج لعالمتك التجارية بأي محتوى تريد .4
"ما عدا استخدام كلمة "صحي

 قدم للناس مجموعة من السياسات .5
 العامة التي تدعم تدخالت اإلصالح

 القائمة على دليل حتى يستطيع الناس
اختيار ما ينفعهم

 اإلطار الزمني الواقعي لتحقيق النتائج .6
يتراوح بين 3 و5 أعوام
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ما هو مستقبل الغذاء؟

كالب هاربر
  باحث رئيسي ومدير المبادرة الزراعية المفتوحة في المختبر اإلعالمي

في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالواليات المتحدة

نوفر رمول
مذيعة ومنتجة في تلفزيون دبي، مديرة الحوار

 نطالب بمأكوالت أعلى جودة، وأكثر استدامة،“
وذات قيمة غذائية أعلى

”
 ينبغي على �ل�شباب �أن ينظرو� لالبتكار على �أنه

 م�شدر �إلهام ي�شاعدهم يف �حلفاظ على م�شتقبل
 �لزر�عة. ويف هذ� �ل�شياق، �أعلن كالب هاربر �أمام

 �حل�شور يف �لقمة �لعاملية للحكومات عن روؤيته
 �لر�مية �إىل تاأ�شي�س �شبكة موؤلفة من مليار "مز�رع"

 جديد، تعتمد على ��شتخد�م �حلو��شيب �إلآلية
.لزر�عة �ملحا�شيل

 �أعرب كالب هاربر، وهو باحث رئي�شي ومدير
 �ملبادرة �لزر�عية �ملفتوحة يف �ملخترب �إلإعالمي
 مبعهد ما�شا�شو�شت�س للتقنية، عن �أمله يف �إتاحة

 �لبيانات للجميع ون�شرها على نطاق و��شع بني
 حو��شيب �إلأغذية يف �مل�شتقبل �لقريب، لتحّل حمّل

.مفهوم �شحن �لفو�كه و�خَل�شر�و�ت عرب �لعامل

الوضع الحالي لألغذية
 �أو�شح هاربر �أن مفهوم "�أزمة �لغذ�ء" ير�ه كل

 �شخ�س من منظور خمتلف، فمنهم من يعّد �ملنتجات
 �ملعّدلة �لور�ثية منتجات �شاّرة، بل وير�ها تهديدً�،
 ومنهم من يوؤمن باأن هذه �ملنتجات هي �ل�شبيل �إىل

 �مل�شتقبل. ويرى �لبع�س باأن �لعامل ينتج كميات هائلة
 من �إلأغذية، بينما يعتقد �آخرون �أن �لكمية �لتي

 ينتجها �لعامل من �إلأغذية �شئيلة جدً�. و�أّكد هاربر
 �أنه �أ�شبح من �ل�شعوبة مبكان م�شايرة هذ� �لكّم من

 �ملعلومات �ملت�شاربة، ولكن ينبغي �أن يظل �لرتكيز
.�لرئي�شي من�شبًا على �لعي�س باأ�شلوب م�شتد�م

 ويف معر�س تو�شيحه لوجهة نظره، ��شت�شهد
 هاربر بنموذج �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وقال �إن

 �لدولة ت�شتورد يف �لوقت �حلايل ما يقرب من %85
 من �إلأغذية �لتي حتتاجها، ما يكّبد مو�زنتها حو�يل

 15% من �لناجت �ملحلي �إلإجمايل للدولة. إل �شك
 �أن تلك �إلأرقام كبرية، بيد �أنه يف ظل ت�شبب �لتغري

 �ملناخي يف زيادة تكاليف ��شتري�د �إلأغذية �إىل
 جانب �إلنخفا�س �ملطرد يف معدإلت �أمن �شال�شل

 �لغذ�ء، يتحّتم على دولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة،
 مثلها يف ذلك مثل �أي دولة �أخرى يف �لعامل، در��شة
 ما ميكن �تخاذه من �إجر�ء�ت لتغيري هذه �ملعدإلت

.�إىل معدإلت �أكرث ��شتد�مة

فرضيات 3
 نّوه هاربر �إىل وجود ثالث "فر�شيات" يجب �أخذها

.يف �حل�شبان عند �لتفكري يف م�شتقبل �إلأغذية

  ماذا لو كانت هناك .1
ديمقراطية في المناخ"؟"

 هل ميكن تغيري �ملناخ يف �أي مكان، مما ي�شمح
بزر�عة وتنمية �ملحا�شيل يف كل مكان؟

ماذا لو تّم شحن البيانات بدالً من األغذية؟ .2
 عامل �ليوم ثري بالبيانات �أكرث من �أي وقت

 م�شى، فهل ميكن ��شتخد�مها يف زر�عة
وتنمية �ملحا�شيل؟

 ماذا لو تّم بناء شبكة مكّونة من مليار .3
"مزارع" جديد؟

 يهجر �لنا�س يف �لوقت �حلايل �لطرق
 �لتقليدية للزر�عة، فكيف �شيكون �جليل

�جلديد من �ملز�رعني؟

استكشاف مستقبل الزراعة
 �أعّد هاربر وزمالوؤه يف �ملبادرة �لزر�عية �ملفتوحة

 من�شات �إنتاج، وهي عبارة عن وحد�ت �أرفف
 �شخمة ميكن زر�عة حما�شيل �خل�شر�و�ت عليها،

 وذلك بهدف �لتعّمق يف در��شة �لفر�شيات �ملذكورة
 �أعاله. ُزرعت هذه �خل�شر�و�ت يف �أ�شغر حّيز

 مكاين ممكن، وُح�شدت ثمارها كل �شهر، وكانت
 �لتجربة م�شدر �إلهام للخرب�ء يف �ملجاإلت �لعلمية
 �إلأخرى إلختبار �إلآليات �لتي ميكن من خاللها رفع

.كفاءة �لعمليات وحت�شينها
 متثلت �خلطوة �لتالية يف �إحد�ث مزيد من

 �لتطوير على �ملن�شات، حتى يت�شنى توفري بيئة
 مناخية م�شغرة تو�ئم كل نبات على حدة، ويتّم

 �لتحكم يف ذلك من خالل ��شتخد�م �حلو��شيب.
 ي�شمح �لنظام مبحاكاة مناخ مناطق خمتلفة يف

 �لعامل، بهدف ��شتن�شاخ طعم وخ�شائ�س �لنباتات
.�لتي ُتزرع ب�شكل طبيعي يف تلك �ملناطق
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 �عتمد فريق �لعمل على منط من �لري �شمم
 لُي�شتخدم يف حمطة �لف�شاء "مري"، حيث إل تربة وإل

 مياه ر�كدة، بل ُتروى �لنباتات من خالل رذ�ذ يتّم
 �لتحكم فيه بدقة عالية، ما يوؤدي �إىل توفري كميات

 كبرية من �ملياه، وت�شاعفت �شرعة منو �لنباتات
 مبعدل ثالث حتى خم�س مر�ت، وهو �أمر رمبا

 يحمل �أخبارً� �شارة ونتائج �إيجابية للمناطق �إلأكرث
.جفافًا يف �لعامل

 �أ�شاف هاربر �أنه من خالل توظيف مثل
 هذه �لطرق لن حتتاج �ملحا�شيل �إىل م�شاحات
 �شا�شعة من �إلأر��شي �ل�شاحلة للزر�عة، ولن

 تخ�شع للظروف �ملناخية �لطبيعية لكل منطقة.
 وبا�شتخد�م هذه �لطرق، ميكن تنمية �ملحا�شيل يف

 �مل�شانع، و�أّكد هاربر �أنه إلأول مرة يف �لتاريخ ميكن
 �أن ت�شبح �لزر�عة عملية مّت�شقة على مد�ر �لعام،

.مما قد يوؤدي �إىل تغيري وجه �قت�شاديات �لزر�عة

الحواسيب الشخصية الخاصة باألغذية
 كذلك، عر�س هاربر �حلو��شيب �ل�شخ�شية

 �خلا�شة باإلأغذية �لتي مّت تطويرها يف معهد
.ما�شا�شو�شت�س، ليقدم ملحة عن م�شتقبل �لزر�عة

 ميكن بناء �حلو��شيب �ل�شخ�شية هذه يف �ملنزل
 با�شتخد�م فيديوهات "�مل�شدر �ملفتوح"، �أي �لتي

 ُي�شمح للم�شتخدم بقر�ءة �شفرتها و�لتعديل عليها،
 و�إلأ�شكال �لبيانية �لتي يوّفرها معهد ما�شا�شو�شت�س

 للتكنولوجيا يف �لوإليات �ملتحدة، وبيانات �أحو�ل
 �لطق�س من تقوميات �ملز�رعني، وبا�شتخد�م

 هذ� �لنظام، ميكن "للمز�رع" �لتحكم يف ظروف

 �لطق�س بهدف قيا�س تاأثري تغيري تلك �لظروف على
 �ملح�شول، �أو ��شتخد�م �أكرث من حا�شوب للمقارنة

.بني �ملناخات �ملختلفة
 كذلك، ميكن للحو��شيب �أن ت�شجل كميات �شخمة

 من �لبيانات، �أكرث من 3.5 مليون معلومة، لبناء
.قاعدة معلومات كبرية ميكن م�شاركتها مع �إلآخرين

 وقد مّت توفري �حلو��شيب حتى �إلآن ملد�ر�س
 خمتلفة يف �لوإليات �ملتحدة، ف�شار بو�شع طالبها

نع مناخاتهم �خلا�شة و��شتك�شاف �لعلوم �ملرتبطة  �شُ
 بالزر�عة وم�شتقبلها �ملحتمل. وير�ود هاربر �شعور

 بالتفاوؤل حيال هذ� �مل�شروع �ملبتكر بحيث ي�شكل
 م�شدر �إلهام للجيل �ملقبل من �ملز�رعني وي�شاعد يف

.حماية م�شتقبل قطاع �لزر�عة

االستدامة عبر التكنولوجيا
 �أو�شح هاربر �أن �إلأجز�ء �ل�شلبة و�لرب�مج

 و�لبيانات �ملوجودة يف �حلو��شيب �ل�شخ�شية
 �خلا�شة باإلأغذية عبارة عن م�شادر مفتوحة، ما

 ي�شمح لالأفر�د حول �لعامل ببنائها و��شتخد�مها
 ومناق�شة �لنتائج يف منتديات �إلكرتونية، وينتج عن

.ذلك �إحد�ث مزيد من �لتطور يف هذه �لتقنية
 وتتمثل روؤية هاربر يف �أن حتّل هذه �لبيانات

 �لقابلة للم�شاركة و�لن�شر حمّل مفهوم �شحن �لفو�كه
 و�خَل�شر�و�ت عرب �لعامل، فمن خالل ��شتخد�م
 �لبيانات �مل�شرتكة بني حو��شيب �إلأغذية �شوف

 تتمكن �لدول من زر�عة فو�كه وخ�شر�و�ت كان لز�مًا
 عليها ��شتري�دها من �أماكن �أخرى ب�شبب �لظروف

.�ملناخية �لتي حتول دون زر�عتها يف �أر��شيها

 مما إل �شك فيه �أنه �شيتحتّم �شّخ مزيد من
 �إل�شتثمار�ت يف هذ� �ملجال، وهاربر على ثقة

 باأن م�شاركة 20 دولة من 6 قار�ت يف عملية جمع
 �ملعلومات، �شيكون لها �أثر كبري يف توفري �أغذية

.م�شتد�مة يف �مل�شتقبل
 ميتلك �لعامل �ليوم "مزرعة عاملية كبرية جدً�".

 كان هذ� �ملفهوم منا�شبًا يف �شبعينيات �لقرن
 �لع�شرين عندما كان هناك طلب على �إلأغذية
 باأ�شعار منخف�شة، �أما �إلآن فيتّم �لرتكيز على
 �إنتاج �أغذية �أكرث ��شتد�مة وذ�ت قيمة غذ�ئية

 �أعلى. �ختتّم هاربر حديثه بالقول �إن �حلو��شيب
 �ل�شخ�شية �خلا�شة باإلأغذية هي و�شيلة قد ت�شاعد

.يف حتقيق هذ� �لهدف

نقاط رئيسية
 y  يهجر الناس حالياً الطرق التقليدية

للزراعة بشكل متزايد
 y  ينبغي إلهام الشباب عبر االبتكار لحماية

مستقبل قطاع الزراعة
 y  األساليب المبتكرة يمكنها أن تنتج أغذية

أكثر استدامة
 y  من خالل جعل هذه األساليب مصادر
مفتوحة، تتسع الشبكة وتزداد المعرفة

 y  مشاركة البيانات يمكن أن تحّل محّل
استيراد وتصدير األغذية في وقت قريب
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  هل القرن الحادي والعشرون نقطة تحول
"في تاريخ البشرية؟ بالتعاون مع "بوبولر ساينس  

إليزابيث رودس الدكتورة 
مديرة بحوث الدخل األساسي في "واي كومبيناتور للبحوث" بالواليات المتحدة

2(  )جوناثان ماتوس 

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "زيندرايف" بالواليات المتحدة

1( )كيد ميتز 

 "كاتب صحفي أول في مجلة "وايرد

)جو براون )3، يسار

رئيس تحرير مجلة "بوبولر ساينس"، مدير الحوار

 يف جل�شة نقا�شية جمعت خرب�ء �ل�شناعة �لدكتورة
 �إليز�بيث رود�س وجوناثان ماتو�س مع جو بر�ون،
 رئي�س حترير جملة "بوبولر �شاين�س" �لعلمية، مّت

.تناول مدى تاأثري �إلأمتتة على �لعمالة
 خالل �جلل�شة، �تفق خرب�ء �لذكاء �إل�شطناعي

 �أن �لنقل ذ�تي �لقيادة �أ�شبح و�شيكًا، و�أّكدو� �أي�شًا
 �أن �إلأثر �إلجتماعي لذلك �شيكون هائاًل، و�شيج�ّشد
 حتوإًل متوقعًا يف �لعديد من �ملجاإلت، حيث �شتقلل

 �إلأمتتة من �لوقت �لذي يق�شيه �لنا�س يف �لعمل.
 و�أمام �شناع �ل�شيا�شات خيار�ن �ثنان ملو�جهة

 هذ� �لتحدي: توفري "دخل �أ�شا�شي عام" جلميع
 �ملو�طنني لتعوي�شهم عن خ�شارة وظائفهم، �أو

 �إل�شتثمار يف تدريبهم على وظائف �أخرى. وعلى
 �لرغم من عدم وجود �إجابة و��شحة، �تفق �أع�شاء
 �جلل�شة على �شرورة ��شتك�شاف حل و�شطي يو�زن

.بني �حلّلني

وصول النقل الذاتي
 توقع ماتو�س �لذي طورت �شركته "زندر�يف"

 برناجمًا يقّيم �شلوك �ل�شائقني من خالل هو�تفهم
 �لذكية �أنه من �ملمكن �أن يبد�أ �إل�شتخد�م �لتجاري

 لل�شاحنات ذ�تية �لقيادة يف غ�شون عامني، مع
 �نت�شار و��شع �لنطاق يف فرتة وجيزة من خم�س �إىل

.�شبع �شنو�ت
 و��شتعر�س �أربعة عو�مل، يف �شورة �أ�شئلة، من

:�شاأنها �أن توؤثر على هذ� �إلإطار �لزمني

 ما هي الحوافز المالية لتحقيق ذلك .1
بالنسبة لألطراف المعنية؟

 طرح ماتو�س نتائج در��شة ممولة عن طريق
 موؤ�ش�شة "مورغن �شتانلي" ت�شري �إىل �أن

 �لذكاء �إل�شطناعي قد يوّفر 168 مليار دوإلر
 لالقت�شاد �لعاملي؛ �إذً� فاحلافز �ملايل موجود

.بكل تاأكيد

 إلى أي مدى يصعب حل المشاكل .2
المرتبطة بهذه التكنولوجيا؟

 �أو�شح �أن ��شتخد�م �لنقل ذ�تي �لقيادة على
 �لطرق �ل�شريعة �أ�شهل من ��شتخد�مه يف
 �لطرق �حل�شرية. وهذ� يعني �أنه قد يتّم

 طرح �ل�شاحنات ذ�تية �لقيادة يف �ل�شوق قبل
 �شيار�ت �إلأجرة ذ�تية �لقيادة. وثانيًا، قد

 يكون هناك حل حيث �ل�شاحنات ذ�تية �لقيادة
 تقوم بالقيادة على �لطرق �ل�شريعة وي�شتكمل

.�ل�شائقون باقي �لرحلة د�خل �ملدن

ما مدى قوة العامل البشري؟ .3
 �أو بعبارة �أخرى، �إىل �أي مدى �شيقاوم �شائقو

�شيار�ت �إلأجرة ونقاباتهم �أمتتة وظائفهم؟

  كم ستكون تكلفة بناء الشاحنات .4
ذاتية القيادة؟

 قال ماتو�س �أن هذ� �شبب �آخر لظهور
 �ل�شاحنات ذ�تية �لقيادة قبل �ل�شيار�ت

 �حل�شرية. ففي حني �أن �ل�شيارة ذ�تية �لقيادة
 حتتاج �إىل ت�شميم كامل، ميكن ��شتخد�م

 �ل�شاحنات �ملوجودة عرب جتهيزها باأجهزة
.��شت�شعار فت�شبح موؤهلة لال�شتعمال

التأثير على األفراد
 �تفق كيد ميتز، �ل�شحايف يف جمال �لتكنولوجيا،

 مع تقييم ماتو�س. و�أ�شار �إىل �أن �أول عملية نقل
 ناجحة قد متت بالفعل يف �لعام �ملا�شي. ولكنه من
 ناحية �أخرى حذر من �أن حادثة خطرية و�حدة قد

.توؤخر �ل�شناعة �شنو�ت عّدة
 �أثار ميتز �أي�شًا م�شاألة تاأثري �إلأمتتة على �ملجتمع،

 مقرتحًا �أن �ل�شيناريو �ملثايل هو �لذي تكمل فيه
.�إلأمتتة �لعمل �لب�شري بدإًل من �أن حتّل حمله

 فيما ��شت�شهد بر�ون بنتائج �إح�شائية تفيد باأن
 ثالثني من �لوإليات �خلم�شني �إلأمريكية �أدرجت

 "�شائق �ل�شاحنة" كاأكرث وظيفة ممتهنة يف �لوإلية.
 فاإذ� �ختفت كل هذه �لوظائف �شيكون �إلأثر

.�ل�شلبي هائاًل
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 ما الذي يمكن أن يفعله صانعو
السياسات لالستجابة؟

  ناق�س �مل�شاركون ��شتجابتني حمتملتني
:لهذ� �ل�شيناريو

 توفير "الدخل األساسي العام" لألفراد .1
كتعويض عن ساعات العمل المفقودة

 إعادة تدريبهم وتعليمهم من أجل .2
مزاولة وظائف ومهام أخرى

 وقالت �لدكتورة رود�س �خلبرية يف بر�مج
 "�لدخل �إلأ�شا�شي �لعام" �لتي مّت تنفيذها إلأ�شباب

 خمتلفة حول �لعامل، �أن �لدخل �إلأ�شا�شي �لعام من
 �ملمكن �أن يلعب دورً� يف هذ� �ل�شدد. فمن �شاأنه

 �أن يوّفر �شبكة �إلأمان �لتي متّكن �لنا�س من �مل�شي
.قدمًا نحو مناخ �لعمل �جلديد

 �أّيد ميتز وجهة �لنظر هذه، �إإل �أنه �أ�شار �إىل �أن
 �ملبالغ �مل�شروفة �شتكون �شخمة، باإلإ�شافة �إىل �أن

 �أحد �إلحتماإلت �خلطرية يف هذ� �ل�شياق هو �أن
 ي�شتخدم �لنا�س �شبكة �إلأمان �لتي وفرها �لدخل

 �إلأ�شا�شي �لعام لالعتكاف عن �لعمل، بدإًل من
 �لبحث عن �شبل جديدة للم�شاهمة يف �إلقت�شاد.
 لهذ� �ل�شبب، ر�أى �أنه قد يكون من �إلأف�شل دعم

 ذلك �مل�شتقبل عن طريق �إل�شتثمار يف �لتعليم
 و�لتدريب بدإًل من �لدخل �إلأ�شا�شي �لعام. �إإل �أن

 �لتعليم ي�شتغرق وقتًا طوياًل مما يجعل �لدخل
.�إلأ�شا�شي �لعام حاًل جذ�بًا

 و�قرتح ماتو�س �أن يتبنى �شناع �لقر�ر وجهة
 نظر ق�شرية وطويلة �إلأجل. على �ملدى �لطويل،

 �إذ� تال�شت �لوظائف، فمن �لبديهي �أن �حلكومات
 �شتحتاج �إىل تدريب �لنا�س على �لقيام ب�شيء

 �آخر، وبناء �آفاق جديدة للحرية �إلقت�شادية. لكن
 على �ملدى �لق�شري قد تكون هناك فرتة ترت�وح

 بني �لـ 5 و�لـ 10 �شنو�ت حيث لن تتمكن من جني
 ثمار ذلك �إل�شتثمار يف �لتعليم و�لتدريب. وما مل

 يتّم �لتعامل مع ذلك �إلأمر باأ�شاليب مثل توفري
 �لدخل �إلأ�شا�شي �لعام، فمن �ملحتمل �أن حتدث

.��شطر�بات �جتماعية

توصيات ختامية 3

 يّدعي الناس أنهم يعرفون ما سيحدث .1
 مع الذكاء االصطناعي، إال أن الحقيقة

 عكس ذلك. وبالمثل، ال يعرف أحد كم
 الوظائف التي ستتوفر مع تطبيق

 الذكاء االصطناعي، مقابل تلك التي
سوف ستزول

 ينبغي السماح للذكاء االصطناعي .2
 بالتطور حول العالم بدون تضييق – أو ما

"أسماه ماتوس "الحمائية التكنولوجية
 ينبغي للحكومات أن تنظر دائمًا .3

 إلى أبعد من مجرد حقائق وأرقام
 التكنولوجيات مثل الذكاء االصطناعي،

 وأن تركز على التعاطف. فالتقدم
 التكنولوجي يحمل دائمًا بعدًا إنسانيًا

 وينبغي للحكومات أن تستثمر في
 تثقيف المجتمع بشأن القضايا المحيطة

بالذكاء االصطناعي
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  ما هو دور الصحة النفسية
في تحقيق رفاهية المجتمع؟  

إد دينر البروفيسور 
 بروفيسور علم النفس بجامعة إيلينوي بالواليات المتحدة

 المواطنون الذي يشعرون بقدر أكبر من“
 السعادة هم الذين يرسمون تطلعات المجتمع

وما يتمنى األفراد الحصول عليه

”
 �ل�شعادة ت�شاعد �إلأفر�د يف �لتمتع بحياة �أف�شل

 وبناء جمتمع متما�شك ينعم بال�شحة و�ل�شمود
 وقدرة �أكرب على �إلإنتاج. ويف هذ� �ل�شياق، �أو�شح

 �لربوفي�شور �إد ديرن، وهو باحث بارز يف علم �لنف�س
 �إلإيجابي، �أّن هناك �أدلة د�مغة توؤكد �أّن �ل�شعادة

.عن�شر حيوي يف حياتنا
 يف حديثه �أمام �حل�شور من �لقادة و�شّناع

 �ل�شيا�شات، �أو�شح �لربوفي�شور ديرن، �لذي قام
 بو�شع ت�شور مفهومي ملا يطلق عليه "�لرفاه �لذ�تي"

 - وهو و�شيلة لقيا�س �ل�شعادة ب�شكل جتريبي
 - �أّن �حلكومات يجب �أن ت�شع �لرفاهية �شمن

 �أولوياتها و�أن تتعامل مع هذ� �إلأمر بجدية. وعّرف
 �لربوفي�شور ديرن �لرفاهية على �أّنها مفهوم �شامل

 يغطي جماإلت عدة مثل �ل�شعادة و�ملتعة و�إلإيجابية
 و�إلإح�شا�س بالغاية، و�أّكد �أّنها تت�شاوى يف �أهميتها

 �لبالغة مع ق�شايا �أ�شا�شية �أخرى مثل �ل�شحة و�ملاء
 �لنظيف و�لفقر. ودعا �لربوفي�شور ديرن �حلكومات

 لقيا�س معدإلت �لرفاهية و��شتخد�م نتائج هذ�
 �لقيا�س للم�شاعدة يف �شياغة �شيا�شات من �شاأنها

.�أن حت�شن معدإلت �ل�شعادة

ما سبب أهمية السعادة؟
 عر�س عامل �لنف�س و�لربوفي�شور �إلأمريكي ديرن

 جمموعة من نتائج �لدر��شات �لبحثية �لتي
 ��شتمرت على مد�ر 15 �شنة حول �إلأ�شباب �لتي

 جتعل �إلإن�شان ي�شعر بال�شعادة، مو�شحًا �أن �ل�شعي
 ور�ء حتقيق �ل�شعادة لي�س هدفًا ماديًا إلإ�شباع

 �لرغبات �أو هدفًا غبيًا، قائاًل �إّنه "�شرورة ولي�س
 رفاهًا، و�أ�شاف: "لقد �أده�شني �ت�شاق �لرب�هني

 �لد�لة على �أّن �ل�شعادة حت�ّشن �شحة �لفرد. فهي
 تزيد ميوله إلتباع �أمناط حياة �شحية وتزيد رغبته
 يف �حلياة وحت�ّشن عالقاته �إلجتماعية، و�أد�ءه يف

."�لعمل، وترفع معدإلت �إلإبد�ع و�لطاقة لديه

أثر السعادة على الصحة
 يوجد �عتقاد �شائع باأّن �ل�شعد�ء يعي�شون حياة �أطول،

 تعّمق �لربوفي�شور ديرن يف �شرح هذ� �إلعتقاد،
 مو�شحًا بالدليل وجود �رتباط بني �لرفاهية و�ل�شحة

 �لو�فرة، وم�شريً� �إىل �أن �ل�شعادة عامل مهم ل�شحة
 �لقلب، فهي حت�ّشن �شحة �لدورة �لدموية، وتخف�س

 �حتمالية �إلإ�شابة بال�شكتات �لدماغية، وحتّد من
.فر�س �إلإ�شابة ب�شكتات دماغية متكررة

 وكذلك فاإن �إلأفر�د �ل�شعد�ء يتمتعون بجهاز
 مناعة �أقوى ومييلون �إىل تبّني �ل�شلوكيات �ل�شحية،

 كاإلمتناع عن �لتدخني وممار�شة �لتمارين
 �لريا�شية وتناول كميات �أقل من �لكحوليات

.و��شتخد�م �أحزمة �إلأمان يف �ل�شيارة
  ويف هذ� �ل�شدد، �أبرز �لربوفي�شور ديرن

  وجهة نظره من خالل �إلإ�شارة �إىل در��شته

"Nun Study of Aging and Alzheimer's Disease"  
 در��شة �ل�شيخوخة ومر�س �إلألزهامير عند(

 �لر�هبات(، وهي در��شة �أُجريت على جمموعة من
 �لر�هبات ترت�وح �أعمارهن ما بني 25 و50 �شنة.

 وتو�شلت �لدر��شة �إىل �أّن �لر�هبات �ل�شعيد�ت تزيد
 �أعمارهن بنحو ع�شر �شنو�ت عن قريناتهن غري

 �ل�شعيد�ت، على �لرغم من �تباعهن جميعًا لنظام
.غذ�ئي و�حد وت�شابه ظروف معي�شتهن

 كما ��شتعر�س �لربوفي�شور ديرن نتائج در��شة
 بحثية ��شتمرت 10 �شنو�ت يف �ململكة �ملتحدة �شملت

 جمموعة من �إلأفر�د يف �خلم�شني من �لعمر. فبعد
 �نق�شاء ِعقد من �لزمن، ظهر �ختالف كبري يف

 معدإلت �لوفيات بني �لذين و�شلو� إلأعلى درجات
 �إل�شتمتاع باحلياة وبني �لذين ��شتمتعو� باحلد

 �إلأدنى من �حلياة، و�أو�شحت �لنتائج �أّن �إلأفر�د
.�ل�شعد�ء عا�شو� �أعمارً� �أطول

أثر السعادة على اإلنتاجية
 قال �لربوفي�شور ديرن �إّن �ل�شعادة متنح �ملنظمات

 ميزة كربى يف هذ� �لعامل �لتناف�شي، ودلل على ذلك
 من خالل �إلإ�شارة �إىل جمموعة من �لرب�هني �لتي

 تثبت �أّن �ل�شركات �لتي متتلك قوى عاملة �شعيدة
.تزيد �إنتاجيتها بن�شبة 6% عن نظري�تها

 ويف �لوقت �لذي قد يبدو فيه �أن هناك �رتباطًا
 بني �لدخل ومعدل �ل�شعادة، دعا �لربوفي�شور ديرن
 �أ�شحاب �لعمل �أن ياأخذو� يف �إلعتبار �لر�بط بني

 �شعادة �لعاملني و�إنتاجيتهم، حيث قال �إن �أ�شحاب
 �لعمل يجب �أن ير�عو� جانب �ل�شعادة لدى �لقوى
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 �لعاملة. و�أ�شاف �لربوفي�شور ديرن، قائاًل: "�لعاملون
 �ل�شعد�ء �أكرث �إبد�عًا من غريهم. �شركاتهم إل تعاين
 من �ملعدإلت �ملرتفعة إل�شتبد�ل �ملوظفني، وتقّل فيها

 ن�شب غياب �ملوظفني. كذلك، فاإن هوؤإلء �لعاملني
 لديهم �نتماء �أكرب ملكان �لعمل، �أي �أنهم قد يوؤدون

."مهامًا لي�شت بال�شرورة من متطلبات وظيفتهم

السعادة والتآزر
 خالل حديثه طرح �لربوفي�شور ديرن ت�شاوؤإًل حول ما
 �إذ� كان "�إلأفر�د �ل�شعد�ء مييلون �إىل �لزو�ج إلأنهم

 �شعد�ء؛ �أي �أن �شعادتهم جتعل من �ل�شهل عليهم
 �إلإقبال على �حلياة �لزوجية، �أم �أن �لزو�ج هو �شبب
 �شعادتهم؟"، معلقًا: "لي�س �إلأمر بب�شاطة �أن �لزو�ج

 �ل�شعيد يجعل �ملرء �أكرث �شعادة، فقد يكون �إلأمر
 على �لعك�س متامًا". و��شتطرد �لربوفي�شور ديرن،
 �لذي يحظى بحياة زوجية �شعيدة منذ 54 �شنة،
 يف �شرح هذه �لنقطة بقوله �إن �ملر�هقني �لذين
 يحظون بال�شعادة يف �شن �لـ 16 تزد�د �حتمالية

 زو�جهم عند �لو�شول �إىل �شن �لن�شج، و�حلفاظ
.على �لعالقة �لزوجية

وصفة للسعادة
 وفقًا ملا �أّكده �لربوفي�شور ديرن فاإن �ل�شعور

 بال�شعادة إل يقت�شر فقط على �شعور �لفرد باأّنه
 يعي�س حياة جيدة، وتابع: "�ل�شعادة ت�شاعد على

 حت�شني �ملجتمع. و�ملو�طنون �إلأكرث �شعادة هم
 �لذين ير�شمون تطلعات �ملجتمع وما يتمنى �إلأفر�د

 �حل�شول عليه". و��شتطرد �لربوفي�شور ديرن يف

 تف�شيل هذ� �إلأمر من خالل ��شت�شهاده مبجموعة
.�أخرى من �إلأمثلة

 توجد �أدلة توؤكد �أن �إلأفر�د �إلأكرث �شعادة ي�شاعدون
 من حولهم لي�شبحو� �أكرث �شعادة مثلهم، وذلك

 من خالل �لتربع بالدم �أو �لتربع باإلأمو�ل للجهات
 �خلريية وم�شاعدة �ملحتاجني. وعلى �لنقي�س من

 ذلك، فاإن �إلأفر�د �لذين يعانون �إلكتئاب يف�شلون
 م�شاهدة �لتلفاز �أكرث من ممار�شة �لريا�شة، و�إلأفر�د

 �ل�شعد�ء �أكرث ن�شاطًا وتفاعاًل مع �إلآخرين، و�أكرث
.�نكبابًا على �لقر�ءة وممار�شة �لريا�شة

 قال �لربوفي�شور ديرن �إن �ل�شعادة كذلك متنح �لفرد
 �لقدرة على �لتاأقلم بفاعلية يف �إلأوقات �ل�شعبة. فهي
 متنح �إلأفر�د �ملرونة و�ل�شمود و�لقدرة على "�لتعايف

 من �أثر" �إلأزمات مثل �ملوت، كما ُتخف�س �حتمالية
 �إلإ�شابة باإلكتئاب و�إل�شطر�بات �لنف�شية �لالحقة

.لل�شدمات، و�أمر��س �ل�شحة �لنف�شية �إلأخرى

أسباب رئيسية للسعادة 7

 �إذ� ما كانت �ل�شعادة عاماًل حموريًا، فمن �إلأهمية
 مبكان فهم �أ�شباب �ل�شعور بال�شعادة. ويف هذ�

 �ل�شياق، قّدم �لربوفي�شور ديرن ملحة عما يجعلنا
:ن�شعر بال�شعادة من خالل ت�شليط �ل�شوء على ما يلي

االحتياجات األساسية .1
 يف 166 دولة حول �لعامل، ي�شهم ح�شول �إلأفر�د

 على �لطعام و�ملاء و�ل�شروريات �حلياتية يف
.�شعورهم بال�شعادة

العمل .2
 ي�شهم �لدخل و�ملز�يا �إلأخرى يف حتقيق

 �ل�شعادة، ولكن ثمة عو�مل �أخرى مهمة يف
 حتقيق �ل�شعادة مثل �لر�شا �لوظيفي ومرونة

.�شاعات �لعمل

الحكومة .3
 �حلكومة �لفاعلة �مل�شوؤولة ذ�ت �لكفاءة تعزز

.�شعادة �إلأفر�د

التوظيف .4
 �حل�شول على وظيفة يحّفز �ل�شعور بال�شعادة،

.بينما �لتاأثري �ل�شلبي للبطالة يدوم لفرت�ت �أطول

المساواة .5
 من �إلأهمية مبكان �أن يت�شاوى �جلميع يف

.�حل�شول على �لفر�س و�حلقوق و�مل�شادر

البيئة .6
 �مل�شاحات �خل�شر�ء و�لهو�ء �لنقي و�لنباتات

.تعّزز �ل�شعور بال�شعادة

النفسية .7 الصحة 
 �إلأمر��س �لنف�شية تقلل م�شتويات �ل�شعادة لدى

 .�مل�شابني بها وكذلك �ملحيطني بهم

 تزداد إنتاجية الشركات ذات القوى
  العاملة السعيدة بنسبة %6

عن نظيراتها

 المراهقون السعداء البالغون من
 العمر 16 سنة تزداد احتمالية زواجهم

والحفاظ على العالقة الزوجية

 في 166 دولة حول العالم، يسهم
 حصول األفراد على احتياجاتهم

األساسية في شعورهم بالسعادة
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الهندسة الحيوية للغذاء

إيشا داتر
الرئيسة التنفيذية لـ "نيو هارفست" في نيويورك بالواليات المتحدة

نوفر رمول
مذيعة ومنتجة في تلفزيون دبي، مديرة الحوار

 سيكون من الطبيعي انتقالنا إلى عصر“
يمكننا فيه إنتاج األغذية في بيئة مضبوطة

”

 �شمن جهودهم �لر�مية خلف�س �نبعاث �لغاز�ت
 �لدفيئة �إىل �لغالف �جلوي، يبحث �لعلماء عن
 �أ�شاليب مبتكرة للحد من ��شتخد�م �حليو�نات

 يف �لزر�عة. وتعترب �للحوم و�حلليب و�لبي�س من
 �أكرب �لعنا�شر �مل�شّببة للتدهور �لبيئي، حيث ت�شهم

 �لزر�عة �حليو�نية يف توليد �نبعاثات للغاز�ت �لدفيئة
.�شنويًا تفوق �إجمايل �حرت�ق �لوقود يف �ل�شني

 �أحد �حللول �لتي تطرحها �إي�شا د�تر، �لرئي�شة
 �لتنفيذية ملوؤ�ش�شة �إلأبحاث غري �لربحية "نيو

 هارف�شت"، يتمثل يف �لزر�عة �خللوية. وقد بد�أت
�شة باخلاليا  عاملة �إلأحياء �إي�شا د�تر، �ملتخ�شّ

 و�جلزيئات، در��شة كيفية ت�شنيع �ملنتجات
 �لزر�عية من خالل زر�عة �خلاليا بدإًل من

 �لنباتات و�حليو�نات خالل در��شتها �جلامعية
 يف عام 2009. ويف عام 2013، تولت �إي�شا �إد�رة

 موؤ�ش�شة "نيو هارف�شت "�لتي ت�شهم يف تعزيز
 �لتكنولوجيا من خالل رعاية �ل�شركات �ملبتكرة يف

.هذ� �ملجال ومتويل �إلأبحاث
 ويتّم �إنتاج �لزر�عة �خللوية يف بيئة خا�شعة

 لل�شيطرة مثل �ملخترب�ت، وت�شتحوذ على م�شاحة
 �أقل على كوكب �إلأر�س قيا�شًا بالزر�عة �حليو�نية،

 كما ت�شمح بحماية �إلإنتاج من �لعو�مل �ملناخية
 و�لكو�رث �لطبيعية �لتي ميكن �أن يكون لها تاأثري

 مدمر على �لزر�عة �لتقليدية. باإلإ�شافة �إىل ذلك،
 ميكن �ل�شيطرة على �أي غاز�ت يتّم �نتاجها يف

.�ملخترب�ت �إذ� تبنّي �أنها م�شّرة بالبيئة

 و�أو�شحت د�تر �أن �لتحكم باإنتاج �للحوم كان
 �مل�شكلة �إلأكرب على مر �لتاريخ، حيث حتّول �إلإن�شان

 يف �لفرتة ما بني مليوين �شنة قبل �مليالد و8000
 �شنة قبل �مليالد من �شيد �حليو�نات �إىل تدجينها.

 ويف �لقرن �لع�شرين، �أ�شبح �إنتاج �للحوم �شناعة
.متكاملة تت�شمن �لعديد من �ل�شو�بط و�ملعايري

 و�أ�شارت د�تر �إىل �إمكانية �أن ي�شهد �لقرن
 �حلادي و�لع�شرين حتوإًل نحو �للحم �مل�شّنع يف

 �ملعامل �شمن بيئة م�شبوطة. و�أ�شافت: "من
 �لطبيعي �أن ننتقل �إىل ع�شر ن�شتطيع فيه زر�عة

 �إلأطعمة يف بيئة خا�شعة لل�شيطرة تتيح لنا مو�جهة
."كافة �لتحديات �لتي يفر�شها علينا �لتغري �ملناخي

 و�عتربت د�تر �أن �للحوم و�حلليب و�لبي�س
 هي من �إلأ�شباب �لرئي�شية للكو�رث �لتي حلقت

 بال�شحة �لعامة، وهذ� �شبب �إ�شايف لو�شع �ملزيد
.من �ل�شو�بط
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التغير المناخي
 ما يزيد على 14% من �لغاز�ت �لدفيئة �لتي يت�شّبب

 بها �إلإن�شان م�شدرها �لزر�عة �حليو�نية. وتوّلد
 هذه �ل�شناعة 7.1 جيجا طن، �أي ما يعادل 7.1

 مليار طن �أو 7.1 تريليون كيلوجر�م من ثاين �أك�شيد
 �لكربون �شنويًا. و�أ�شافت د�تر �أن 2.6 جيجا طن

 من �نبعاثات �مليثان من �لتخّمر �ملعوي تنتجها
 �أح�شاء �إلأغنام و�ملاعز و�ملا�شية. وقالت د�تر �إن

 �أثر غاز �مليثان على �إلحتبا�س �حلر�ري ميكن
 �أن يت�شاعف بن�شبة 34 مرة يف غ�شون 100 عام

 مقارنة بثاين �أك�شيد �لكربون، و�أ�شافت باأنها ت�شك
 يف دقة �لتوقعات �لتي تعتمد معيار �لـ100 عام.
 وبدإًل من ذلك، ت�شتخدم د�تر مقيا�شًا مدته 20
 عامًا، حيث تعتقد باأن �حتمال تاأثري غاز �مليثان

 على �إلحتبا�س �حلر�ري يعادل 86 مرة تاأثري
 ثاين �أك�شيد كربون. فكما �أن �لزر�عة �حليو�نية
 توؤثر على �لتغرّي �ملناخي، ي�شّبب �لتغرّي �ملناخي

 �ل�شرر للزر�عة �حليو�نية، حيث �أن �رتفاع درجات
 �حلر�رة �إىل حد يفوق قدرة �حليو�نات على

 �لتحمل ميكن �أن يوؤثر يف �إلإنتاجية إلأن �حليو�نات
 ت�شرف طاقتها يف تنظيم حر�رة ج�شمها. ومع

 تفاقم �لتغرّي�ت �ملناخية، �شتكون �شحة �حليو�نات
 و�إنتاجيتها عر�شة للخطر. و�أ�شارت د�تر �إىل �أن

 تقلي�س حجم �لزر�عة �حليو�نية قد يكون يف �لو�قع
 .�أف�شل �لطرق إلإنقاذها

كم ستكون كلفة ذلك؟
 حتى �إلآن، مّت �إنتاج �شريحة "برجر" و�حدة

 با�شتخد�م �لزر�عة �خللوية، وبلغت تكلفتها 300
 �ألف دوإلر. وترى د�تر �أنه ميكن توقع �نخفا�س

 �إلأ�شعار مع تطور �لتكنولوجيا. و�شوف ت�شبح
 تكلفة �لزر�عة �خللوية مبثابة حافز للمنتجني

 للتحول نحو �للحم �مل�شّنع، حيث توقعت �رتفاع
 �أ�شعار �للحوم �لطبيعية ب�شبب ندرة �إلأر��شي

 .�لزر�عية وتر�جع �لدعم �حلكومي
 لعل �ل�شبب ور�ء �رتفاع �أ�شعار �للحم �مل�شّنع هو

 �أنه إل يز�ل يف �ملر�حل �لتجريبية، حيث مّت ت�شنيعه
 كجزء من �شل�شلة جتارب خمربية. ور�أت د�تر �أن

 تطوير تركيبة �للحم �مل�شّنع �شوف يتيح �إنتاجه
 بكميات كبرية، �إلأمر �لذي �شيوؤدي �إىل �نخفا�س

.�ل�شعر ب�شكل ملحوظ

  فئتان من المواد الغذائية
 المصّنعة

  المنتجات المصنوعة من .1
  الخاليا – مثل الحليب، الذي يصنع

من البروتينات والدهون
 المنتجات المصنوعة من الخاليا – مثل .2

عضالت الدجاج وسوى ذلك من اللحوم

كيف يتّم إنتاج اللحم المصّنع

  جمع الخاليا من الحيوان .1
)األنسجة أو الخاليا الدهنية(

ربط الخاليا بسقالة .2
تنمو الخاليا في مادة مغذية .3

يحدث النمو في مفاعل حيوي .4

فوائد الزراعة الخلوية

الحد من انبعاث الغازات الدفيئة .1
تتطلب مساحة أقل .2

 يمكن حمايتها من العوامل المناخية .3
والكوارث الطبيعية

  تسمح يقدرة أكبر على التحكم بعملية .4
إنتاج األغذية

  جيجا طن من ثاني 7.1
  أكسيد الكربون سنويًا تولدها

الزراعة الحيوانية

 41% من الغازات الدفيئة التي
  يتسبب بها اإلنسان مصدرها

الزراعة الحيوانية

  /3 من المساحات الخالية من1
 الجليد على األرض ُتستثمر في

الزراعة الحيوانية
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مستقبل الرعاية الصحية

)الدكتور أرجن رادر )3، يمين

الرئيس التنفيذي لشركة "فيليبس" في منطقة الشرق األوسط وتركيا

2( )الدكتور شمشير فياليل 

المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية

)الدكتور أندي بوه )1

 مستشار إدارة استراتيجيات وسياسات الرعاية الصحية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بدولة
اإلمارات العربية المتحدة، مدير الحوار

 يف جل�شة نقا�شية �أد�رها �لدكتور �أندي بوه، م�شت�شار
 �إد�رة �إل�شرت�تيجية و�ل�شيا�شات �ل�شحية يف مكتب

 رئا�شة جمل�س �لوزر�ء بدولة �إلإمار�ت �لعربية
 �ملتحدة، �أو�شح خبري�ن بارز�ن يف جمال �ل�شحة
 كيف ميكن للتكنولوجيا �لتي ي�شتخدمها �ملليار�ت
 من �لنا�س حول �لعامل �أن حتدث ثورة يف م�شتقبل

.�لرعاية �ل�شحية
 عرّب كل من �لدكتور �شم�شري فياليل، �ملوؤ�ش�س

 و�لع�شو �ملنتدب ملجموعة "يف بي �أ�س" للرعاية
 �ل�شحية، و�لدكتور �أرجن ر�در، �لرئي�س �لتنفيذي

 ل�شركة "فيليب�س" يف منطقة �ل�شرق �إلأو�شط
 وتركيا، عن تطلعهما للتحول من �لنمط �لتقليدي

 �ملتبع يف �لت�شخي�س و�لعالج يف �لعديد من
 �مل�شت�شفيات، �إىل ��شتخد�م �لتكنولوجيا بفاعلية

.�أكرث للوقاية من �إلأمر��س

المتابعة عن ُبعد
 كما �أّكد خبري� �ل�شحة �لدكتور ر�در و�لدكتور

 فياليل �أن عددً� كبريً� من �ملر�شى �لذين
 يتلقون �لعالج يف �مل�شت�شفيات يف �لوقت �حلايل

 إل يحتاجون بال�شرورة �إىل �لتو�جد د�خل
 �مل�شت�شفيات، بل ميكن متابعة حالتهم �ل�شحية عن
 ُبعد وهم يف منازلهم بدون �حلاجة �إىل تكبد عناء

.�لذهاب �إىل �مل�شت�شفيات
 وقال �لدكتور ر�در، وهو خبري يف �ل�شحة يحمل
 درجة �لدكتور�ه يف �لطب ولديه خرب�ت �إد�رية

 و��شعة يف منظمات �لرعاية �ل�شحية، �إن �لتغري�ت
 �لتي ي�شهدها �لعامل ت�شحبها تغري�ت يف �أنو�ع

 �إلأمر��س �لتي ُي�شاب بها �إلأفر�د. ففي وقتنا
 �حلايل، �أ�شبح �لكثري من �لنا�س ي�شابون باأمر��س

 ناجتة عن �تباع �أمناط حياة ع�شرية، على �شبيل
 �ملثال حو�يل 35 مليون فرد حول �لعامل يعانون

 د�ء �ل�شكري، فيما يعاين ثلث �لب�شر من �ل�شمنة،
 وُتودي �أمر��س �لقلب و�إلأوعية �لدموية بحياة %20

 منهم. و�أ�شاف �لدكتور ر�در، �لذي ي�شعى �إىل تغيري
 طرق عالج �ملر�شى، �أنه بات لز�مًا على منظومات

 �لرعاية �ل�شحية �حلديثة �لتو�شل �إىل �شبل للتاأقلم
 بهدف �لت�شدي لهذه �مل�شكالت �ل�شحية، و�أّكد
 ذلك بقوله: "يف �ملا�شي، �إذ� ما تعر�شت �شاقك

 للك�شر، كان من �لطبيعي �أن تذهب �إىل �مل�شت�شفى
 ليتّم عالجها ثم تعود �إىل �ملنزل، بيد �أن جميع

 هذه �ملكونات �أو �ملر�حل يجب �أن ترت�بط، ويبد�أ
 هذ� �لرت�بط من خالل �تباع �أمناط حياة �شحية.
 لي�س من �ملنطقي �أو �ملقبول مكوث �أفر�د م�شابني

 بال�شكري �أو �أمر��س �لقلب و�إلأوعية �لدموية يف
 �مل�شت�شفى طو�ل �لوقت، فهم يف حاجة �إىل �ل�شعور

."بالر�حة و�إل�شتقر�ر يف منازلهم

االبتكارات الطبية
 ويف هذه �ل�شياق، �أو�شح �لدكتور ر�در، �أن �شركة

 "فيليب�س"، طورت جهاز ��شت�شعار حيوي ير�شد
 �لعالمات �حليوية للمري�س بدون �حلاجة �إىل بقائه

 يف �مل�شت�شفى. ويعمل جهاز �إل�شت�شعار �جلديد
 من خالل تثبيته على �شدر �ملري�س على مد�ر

 عدة �أ�شابيع لقيا�س ثماين �إ�شار�ت حيوية رئي�شية.
 و�أ�شاف �لدكتور ر�در، قائاًل: "مع �أنها خطوة

 ب�شيطة، لكنها مهمة للغاية"، م�شريً� �إىل �أن �إلأطباء
 ميكنهم ��شتخد�م مثل هذه �لبيانات، باإلإ�شافة �إىل

 معلومات �أخرى عن �ملري�س إلبتكار طرق عالج
."�أكرث فاعلية

 يف �لوقت نف�شه، ت�شتعد �شركة �لدكتور فياليل، من
 خالل �شر�كتها مع بلدية مدينة �أبو ظبي، إلإطالق

 �ملرحلة �لتجريبية لنظام ي�شاعد �ملوظفني على
 �تباع عاد�ت �شحية. كما ي�شعى هذ� �لنظام �إىل

 متكني �ملوظفني من �حل�شول على �لرعاية �ل�شحية
 يف مكاتبهم بدون �أن ي�شطرو� �إىل مغادرة �لعمل

 و�لذهاب �إىل �مل�شت�شفى. وقد وظفت �شركة �لدكتور
�شًا يف "VPS Healthcare" فياليل  طبيبًا متخ�شّ
 �لرعاية �إلأولّية، و�أعدت �شالة ريا�شية ومنتجعًا

 �شحيًا ومقهى يقدم �أطعمة �شحية ملوظفيها، �إىل
 جانب تزويد �ملوظفني باأجهزة يتّم �رتد�وؤها لت�شجيل

.وتتبع معلومات �إلإ�شار�ت �حليوية

استخدام البيانات بهدف الوقاية
 �تفق ع�شو� �جلل�شة �لنقا�شية على �أن �لبيانات

 توؤدي دورً� تزد�د �أهميته يف متابعة �حلالة �ل�شحية
 لالأفر�د، وقاإل �إن �أي فرد ي�شتخدم هاتفًا ذكيًا

 ميكنه متابعة عدد �خلطو�ت �لتي يخطوها �أو عدد
.�ل�شعر�ت �حلر�رية �لتي يحرقها

 قال �لدكتور فياليل: "�لبيانات هي �لوقود
 �جلديد، وميكننا ت�شميتها بالعملة �جلديدة.

 فمن �ملمكن �أن ي�شطلع �ملر�شى مب�شوؤولية �أكرب
 وي�شبح كّل منهم �ملتحكم �لرئي�شي يف �شحته

."بف�شل �لبيانات
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 كما ميكن �إل�شتفادة من هذه �لبيانات يف
 �لوقاية من �إلأمر��س، فمن خالل ت�شجيل �لبيانات،

 �شي�شبح مبقدور �إلأطباء حتديد حالة �ل�شخ�س؛
 ومعرفة متى �شي�شيبه �لتعب وحتديد �لقدر �لكايف

 ملمار�شة �لتمارين �لريا�شية، ومن ثم ميكنهم
 �لتدخل قبل تفاقم �ملر�س. �إن هذه �ملعلومات قادرة

 على حتويل �لنظام �ل�شحي من منهج رد �لفعل
 �لتقليدي �ملّتبع يف قطاع �لرعاية �ل�شحية �إىل نهج

.��شتباقي وقائي
 �أ�شاف �لدكتور فياليل، قائاًل: "�شنكون يف حالة

 تو��شل د�ئم مع �ملري�س من خالل �لهاتف �لذكي،
 حيث �شيخطر هذ� �لنظام �لطبيب عندما تكون

 ع�شالت �ملري�س جمهدة �أو عند قرب �إ�شابته
 باإلكتئاب. �شوف يحدث حتول من �أ�شلوب رد �لفعل

 وعالج �ملر�س بعد �إلإ�شابة به، �إىل �أ�شلوب �لتنبوؤ
 ."باملر�س و�تخاذ �خلطو�ت �لالزمة للوقاية منه

ملف الصحة الشخصية
 يرى �لدكتور ر�در �أن �لتكنولوجيا متنح �إلأفر�د

 قدرة �أكرب على �لتحكم يف حالتهم �ل�شحية مبا
 توّفره من بيانات، وهو ما �أو�شحه بقوله: "نقطة

 �لبد�ية هي وجود رغبة لدى �لفرد للتحكم يف
 حياته. هناك �لكثري من �إلأفر�د يرتدون �أجهزة

 حول مع�شمهم لت�شجيل بياناتهم، و�أنا �أطلق على
 هذه �إلأجهزة ت�شمية "ملف �ل�شحة �ل�شخ�شية".

 ميكنك زيارة �لطبيب ومعك هذ� �مللف و�حل�شول
 على �شجل �إلكرتوين، وعندها �شي�شبح لديك ثروة

."�شخمة من �لبيانات

 �أ�شار �لدكتور ر�در �إىل �لدر��شة �لتي �أجرتها
 �شركته لر�شد ن�شاط جمموعة من �ملو�طنني

 يف 13 دولة، وك�شفت هذه �لدر��شة عن �أن �أكرث
 فرت�ت ن�شاطهم على مد�ر �لعام هي �إلأ�شبوع �إلأول

 و�لثاين من �شهر يناير، ثم تنخف�س م�شتويات
 �لن�شاط بعد هذين �إلأ�شبوعني. يف �مل�شتقبل، لن

 يحتاج قطاع �لرعاية �ل�شحية �إىل هذ� �لنوع
 من �إل�شتق�شاء�ت، حيث �شتتوفر لدى �إلأطباء

 �إمكانية �لو�شول �إىل �لبيانات نف�شها يف �حلال،
 ما �شيمّكنهم من حتديد بد�ية �نخفا�س م�شتوى

 �لن�شاط يف وقت مبكر ي�شمح لهم بالتدخل و�إطالع
.�ملري�س على حالته �ل�شحية

المواءمة الشخصية للطب
 ويرى �لدكتور فياليل �إن �مل�شكلة �حلالية �لتي توؤثر

 على �لقطاع �لطبي تكمن يف �إلإ�شر�ف، م�شريً�
 �إىل �أن �إلإ�شر�ف يف تناول �لعقاقري من �مل�شكالت
 �إلأخرى يف جمال �لطب؛ �إذ يتناول �ملر�شى �أدويًة

 كثرية بدون علم �لطبيب، مو�شحًا �أن �أدويًة بعينها
 حتقق نتائج جيدة مع بع�س �ملر�شى �أكرث من

 غريهم، وم�شريً� �إىل �أنه ميكن ��شتخد�م "�خلريطة
 �جلينية" للمري�س من �أجل و�شف عالج �شخ�شي

 خم�ش�س له بح�شب �أف�شل �إلأدوية �لتي تتنا�شب مع
.طبيعة ج�شمه

 و�أّكد �لدكتور فياليل �أن هذ� �لنهج �شي�شاعد
 �حلكومات يف جمابهة �أمر��س كال�شرطان، وتقلي�س

.حجم �إلإنفاق يف �لطب على �ل�شعيد �لعاملي

نقاط رئيسية
 y  التقدم في التكنولوجيا سيحدث ثورة

في مستقبل الطب
 y  البد لقطاع الرعاية الصحية التحول من

 النمط التقليدي للتشخيص والعالج
 إلى نهج يركز بشكل أكبر على الوقاية

من األمراض
 y  العديد من المرضى الذين يتلقون
 العالج في المستشفيات يمكن متابعة

 حاالتهم وعالجهم عن ُبعد وهم في
 منازلهم بدون الحاجة إلى ذهابهم

إلى المستشفيات
 y  اإلسراف في تناول العقاقير ُيعّد أحد

 أكبر المشكالت التي تواجه الطب في
الوقت الحالي

 y  الهواتف الذكية وأجهزة االستشعار
  الحيوية التي ترصد اإلشارات

 الحيوية قد تسمح لألطباء بالتدخل قبل
تفاقم األمراض

 y  االستفادة من التقنيات الجديدة في
 القطاع الطبي قد تساعد الحكومات
 في مواجهة األمراض وتقليص حجم

اإلنفاق في قطاع الرعاية الصحية
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 حتت رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
 �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة يف دولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �نعقد

 "منتدى �ل�شباب �لعربي" على مد�ر ثالثة �أيام �شمن فعاليات �لقمة �لعاملية
 للحكومات. وي�شّم �ملنتدى، وهو �إلجتماع �إلأول من نوعه، نخبة من �أملع

 �لعقول �ل�شابة، ميثلون 22 دولة عربية. وناق�س �ل�شباب �أحالمهم وتطلعاتهم
.وو�شعو� معًا �لت�شور�ت للنهو�س بو�قع بلد�نهم و�لعامل �لعربي �أجمع

منتدى الشباب العربي
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ما هو النموذج المستقبلي للتعليم العالي؟

الدكتور جوزيف عون
رئيس جامعة نورث إيسترن في بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية

العتيبة هند 
مديرة إدارة االتصال االستراتيجي في شركة أبوظبي لإلعالم، مديرة الحوار

  ال يجب أن تذهب للجامعة، بل ينبغي“
أن تأتي إليك

”
 �أطلق خبري �لرتبية �إل�شت�شر�يف جوزيف عون

 حتذيرً� �شارخًا من �حتمالية �ختفاء 45% من
 �لوظائف �ملعروفة �ليوم خالل �خلم�شة ع�شر

 عامًا �ملقبلة ب�شبب �لتطور�ت �لتي ي�شهدها جمال
.�لروبوتات و�لذكاء �إل�شطناعي

يًا خطريً� على  ويفر�س هذ� �ل�شيناريو حتدِّ
 نظام �لتعليم �لعايل، ي�شتلزم معه - بح�شب تاأكيده

 - �إعادة ت�شكيل منوذج �لنظام �حلايل إلإعد�د
.�لطالب للتعامل مع حياة �شريعة �لتطّور

 و�أ�شاف عون، رئي�س جامعة نورث �إي�شرتن يف
 بو�شطن، �أن �لوظائف �إلإد�رية مبا فيها �لتحليل

 �ملايل و�ملحا�شبة م�شريها �إىل �إلنهيار، غري �أنه
 �أو�شح �أن وظائف جديدة �شتن�شاأ )مثل ت�شّور

 �لبيانات وتكنولوجيا �لطب �ل�شرعي( و�شتحتاج
.من ي�شغلها

 و�أّكد �أنه بب�شاطة لن يكفي �حل�شول على
 درجتني جامعيتني لتح�شني �أنف�شنا ووظائفنا �شد

 �لروبوتات، بل �شتكون هناك حاجة �إىل �إ�شالح
.جذري ملنظومة �لتعليم �لعايل �حلالية

 

نموذج تعليمي جديد
 ياأتي عون، كما هو معروف عنه، يف طليعة �لد�عمني
 لنموذج مبتكر للتعليم �لتجريبي، ويقدم لنا مفهومًا

 ي�شميه "حمو �إلأمية �ملتعّلقة باملهار�ت �جلديدة"
 حيث �شيتوجب على كل طالب يف �مل�شتقبل �أن يتقن

 هذه �ملهار�ت. ويجمع �ملفهوم �جلديد، على حد
 قوله، بني حمو �إلأمية �لتكنولوجية وحمو �إلأمية

 �ملتعّلقة بالبيانات و�إلأمية �ملتعّلقة مبعرفة طبيعة
 �إلإن�شان �أو جوهر �إلإن�شانية �لذي ميّيز �لب�شر

 عن �إلآإلت. و�أّكد عون �أن �كت�شاب هذه �لقدر�ت
 �إلإدر�كية �شروري، ولكن منظومة �لتعليم �لعايل
 إل تركز عليها حتى �إلآن. ولت�شحيح هذ� �لو�شع،

 �أو�شى عون باتباع منوذج للتعّلم مدى �حلياة
 يت�شمن نظامني تعليميني على �ملدى �لطويل، كل

     .نظام منهما يهدف خلدمة نوع حمدد من �ملتعلمني

الطالب الجامعيون
 و�شف عون �لطالَب �جلامعيني باملتعلمني �لذين
 ميتلكون "خربة قليلة ووقتًا كافيًا". وب�شفته عاملًا

 �أكادمييًا دوليًا مرموقًا، �أ�شار عون �إىل �أن منظومة
 �لتعليم �لعايل �أحدثت "َفرقًا بني فكرة �لتعّلم من

 �أجل �حلياة، و�لتعلم لك�شب لقمة �لعي�س". و�أو�شح
 كيف ر�شم لنا �لتعليم �لتجريبي طريقًا نحو �لتقّدم؛

 �إذ ي�شمن �كت�شاب �لطالب جمموعة هائلة من
 خرب�ت �لعمل عند تخّرجهم من �جلامعة. فهو

 بعبارة ب�شيطة يدمج بني �خلرب�ت �ملكت�شبة يف بيئة
.�لف�شل �لدر��شي وبيئة �لعمل يف �خلارج

 و�شرب عون مثاإًل بجامعة نورث �إي�شرتن �لتي
 تتبنى بالفعل هذ� �لنموذج من خالل برناجمها

 �ملعروف با�شم �لتدريب �لتعاوين، وفيه يتلقى
 �لطالب تدريبًا عمليًا مدته 6 �أ�شهر يف و�حدة من 3

   .�آإلف موؤ�ش�شة �شريكة للجامعة
 قال عون �لذي ي�شغل �أي�شًا من�شب رئي�س �ملجل�س

 �إلأمريكي للتعليم: "يتدرب �لطالب يف �ل�شركة حتت
 �إ�شر�ف مر�شٍد ونتو��شل معهم با�شتمر�ر، ونتعامل

 مع تدريبهم باعتباره جتربة تعليمية تكميلية،
 وبرجوعهم �إىل �جلامعة، تكون حلقة �إلندماج

."�ملطلوب قد �كتملت
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 وبهذه �لطريقة يكت�شف �لطالب مو�طن قوتهم
 وجماإلت �هتمامهم، ويحدد �شاحب �لعمل مدى

.�أهليتهم للعمل يف �ل�شركة
 كما �أو�شح عون قائاًل: "مينحهم �لتدريب �لعملي

 �لقدرة على �شقل معارفهم ويدفعهم لل�شوؤ�ل
 عن مدى كفايتها وي�شعهم يف منظومة ترتقي

 مب�شتو�هم على �لدو�م. وهذ� هو �شر جمال �لتعّلم
 �لتجريبي �لتطبيقي... ويف �لنهاية، ُي�شبحون

 موؤهلني ل�شغل �لوظائف؛ ولهذ� تقدم لهم �ل�شركات
."عرو�شًا وظيفية حتى قبل �إنهاء در��شتهم

العاملون المتخصصون 
�شون �لعاملون،  على �لطرف �إلآخر، يوَجد �ملتخ�شّ
 �لذين و�شفهم عون باأنهم ميتلكون "خرب�ت طويلة

 ووقتًا ق�شريً�". �أّكد عون حاجة هوؤإلء �ملا�شة لنظام
 تعّلم متكامل مدى �حلياة يف هذ� �لع�شر �لذي

 تزد�د فيه �إلآإلت ذكاًء. ُيفرَت�س �أن منوذج �لتعليم
 �لعاملي حاليًا يتطلب دو�مًا كاماًل من جميع �لطالب

 وإل يتيح م�شاحات تنا�شب �لكبار �لذين إل يجدون
 مت�شعًا من �لوقت لاللتحاق باجلامعة لعامني

 �إ�شافيني. وتعالج �لكثري من �ل�شركات هذه �لفجوة
 باإن�شاء جامعاتها �لد�خلية، غري �أن عون حّذر من
 �أن هذ� �لتوّجه خطري للغاية؛ إلأنه ي�شتنزف مو�رد

.�ل�شركة وي�شرف �نتباهها عن عملها �إلأ�شا�شّي

 وحّث عون �حلا�شرين من �لقادة و�مل�شاركني على
 �أن يعيدو� �لتفكري يف فكرة �لدرجات �جلامعية �لتي
 يتطلب �حل�شول عليها دو�مًا كاماًل، م�شجعًا �إياهم
 �أن يفكرو� بدإًل من ذلك يف طرح �شهاد�ت در��شية

�شني �لعاملني. و��شت�شهد  بدو�م جزئي للمتخ�شّ
 بنموذج �آخر من جامعة نورث �إي�شرتن ي�شف فيه

 كيف قدمت جامعته مناذج تعليمية خمتلطة جتمع
 بني �إلإلكرتوين و�لتقليدي ل�شركات مثل "�أي بي �إم"

 و"�أمازون" يف �لهند و�ل�شني و�لفيليبني و�لوإليات
 �ملتحدة. موؤكدً� �أنه بف�شل هذ� �لنموذج، �أ�شبحت

 �جلامعة هي من تذهب للمتعلم، ولي�س �لعك�س. وقال
 عون بنربة فخر �أن �جلامعة قد بد�أت بالفعل يف �شّد

 �لفجوة �لتي يعاين منها �ملهنيون وذلك يف �ملقر�ت
.�جلامعية �ملختلفة عرب �لوإليات �ملتحدة وكند�

 غري �أنه �أّكد مرة �أخرى �أننا إل نز�ل بعُد يف
 مرحلة حتّول كربى يخلق فيها �لذكاُء �إل�شطناعي

  .وظائَف ويدّمر �أخرى

 

  عناصر أساسية 3
جديدة لمحو األمية

محو األمية التكنولوجية .1
 وي�شمل ذلك فهم �لتكنولوجيا وتاأثري علم

.�ملعلومات على كل ما نفعله

محو األمية المتعّلقة بالبيانات .2
 هي بب�شاطٍة �لقدرة على ��شتخال�س معنى من

 كم من �لبيانات بهدف حتديد �جتاهات �ل�شوق
 �أو �لعالقات �مل�شرتكة �أو تف�شيالت �لنا�س �أو

.�لتو�شل ل�شيء معلوماتي �آخر يخدم �لعمل

المعرفة بطبيعة اإلنسان .3
 ُتعرف باأنها جوهر �إلإن�شانية �لتي متّيزنا عن

 �إلآإلت وحترك م�شاعرنا للتفاعل مع �لغري،
 ورمبا تكون هي �أهم مكونات حمو �إلأمية

 �جلديدة وفقًا لعون �لذي قال �إن "قدرتنا
 على �إلإبد�ع – �إبد�ع مفاهيم و�أفكار جديدة،

 وقدرتنا على �لريادة وعلى فهم �لثقافات
 �ملختلفة وعلى �لتحول �إىل مو�طنني عامليني-

 هي ما ُيك�شبنا يف �لو�قع �شفة �إلإن�شانية
."ومينعنا من �لتحول �إىل روبوتات
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  ثورة عالمية
يقودها المبتكرون  

كينيدي كاثلين 
مديرة المشاريع الخاصة لنائب الرئيس التنفيذي وأمينة صندوق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

ديفتيريوس جون 
محلل األسواق المالية الناشئة في شبكة "سي إن إن"، مدير الحوار

  رسالتنا هي تمكين رواد“
 األعمال المبتكرين... نريدهم أن يكونوا قادرين

على تحقيق أحالمهم

”
 �عتربت كاثلني كينيدي، مديرة �مل�شاريع �خلا�شة

 يف معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا، �أن �لعامل
 يحتاج �إىل مبتكرين ثوريني من �أجل تطوير تقنيات

 تت�شدى للتحديات �لعاملية �لكربى، مثل نق�س
.�لطاقة و�لتغرّي �ملناخي

 ويرّكز �لتوجه �جلديد ملعهد ما�شات�شو�شت�س
 للتكنولوجيا على توفري نظام ي�شهم يف تعزيز

 مو�هب رو�د �إلأعمال �لفاعلني وحتقيق �إلبتكار�ت
 �لتي ي�شتغرق تطويرها �لكثري من �لوقت. و�أو�شحت

 �أن فكرة �إن�شاء "ب�شاتني �إلبتكار" ل�شقل �ملو�هب
يًا.  وحتفيز �إلأفكار �خلاّلقة ومتويلها قد تو�جه حتدِّ
 و�أّكدت كينيدي غياب �لدعم لالبتكار�ت �خلاّلقة،

 على �لرغم من وجود بيئة تتيح لرو�د �إلأعمال
�شة يف منط �حلياة  تاأ�شي�س �شركات متخ�شّ

.وتطبيقات �مل�شتهلكني
 وت�شاءلت: "ماذ� عن �ل�شخ�س �لذي يحاول

�شة يف �لطاقة �لنووية؟  �إن�شاء �شركة متخ�شّ
 وذلك �لذي ي�شعى إلإن�شاء بطارية من نوع جديد
 مبقدورها تغذية مدينة كاملة بالطاقة؟ كيف لنا

."دعم هوؤإلء؟

 و�أ�شارت �إىل عدم �إمكانية تطبيق مثل هذه
 �إلأفكار �لر�ئدة يف �ل�شوق إلأنها حتتاج �إىل

 متويل �شخم وتو�فر �لبنية �لتحتية. ومتويل هذه
 �إلبتكار�ت مهم للغاية يف ظل حاجة �لعامل و�شكانه

 �إلآخذين يف �لتز�يد �إىل �أنو�ع جديدة من �لطاقة
 و�لغذ�ء �لعايل �جلودة، �إىل جانب حاجتهم �إىل
.�أ�شكال خمتلفة من �لتعليم و�لرعاية �ل�شحية

 وهنا ياأتي دور م�شروع "�ملحّرك" �لذي �أعده
.معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا

المحّرك
 �أطلق معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا يف عام

 2016 م�شروع "�ملحّرك"، وهو م�شرع م�شمم لدعم
 رو�د �إلأعمال �لثوريني و�ل�شركات �لنا�شئة �لعاملة
 يف جمال �إلبتكار �لعلمّي و�لتقني �لذي من �شاأنه

.�إحد�ث تاأثري يغرّي �ملجتمع
 قالت كينيدي: "مهمتنا هي متكني رو�د �إلأعمال

 �أ�شحاب �لروؤى �إلأكرث ثورّية... نريد �أن ن�شاعدهم
."على حتقيق �أحالمهم

  مكونات رئيسية لدعم 4
الثوريين المبتكرين 

المال .1
 يحتاج هوؤإلء �ملبتكرين لـ"ر�أ�س مال �شبور"،

 �أي إل�شتثمار�ت حتتاج �إىل وقت طويل
 لتوؤتي ثمارها. و�أو�شحت كيندي �أن م�شروع

 "�ملحّرك" ي�شعى جلمع متويل بقيمة 150

 مليون دوإلر، ي�شهم �ملعهد فيه بـ 25 مليون
 دوإلر. و�أ�شافت �أن �ملعهد �شين�شئ كيانًا ي�شّم

 م�شتثمرين يت�شاركون �لتوجه نف�شه من �أجل
.تدبري �ملبلغ �لباقي

برنامج حاضنة األعمال وتسريعها .2
 يدر�س معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا
 دعم �ل�شركات �لنا�شئة و�إلبتكار�ت �لتي
 ي�شتغرق تطويرها وقتًا طوياًل وتفتقر �إىل
 �لتمويل �لكايف. وقدمت كنيدي مثاإًل على

 �أنو�ع �مل�شروعات �لتي ي�شعى �ملعهد لدعمها
 م�شت�شهدة يف هذ� �ل�شدد مب�شروع ليزيل

 ديو�ن، �ملوؤ�ش�شة �ل�شريكة و�لرئي�شة �لتنفيذية
�شة يف �لطاقة �لنووية  ل�شركة نا�شئة متخ�شّ

 مقرها بو�شطن، وغريها من رو�د �إلأعمال
 �لذين يعملون على �إنتاج بطارية عمالقة �أو

 ت�شخي�س جديد �شي�شاعد ماليني �لنا�س.
 ومبجرد حتديد �مل�شروعات �ملن�شودة، ي�شع

 �ملعهد بر�مج حمددة لتنفيذ كل م�شروع ويوّفر
.له �مل�شاحات �لالزمة

توفير األجهزة .3
 و�شفت كينيدي مدى حاجة مبتكرين من �أمثال

 ديو�ن �إىل �أنو�ع خمتلفة من �إلأجهزة. فحينما
 كانت تتابع ديو�ن در��شات �لدكتور�ه يف معهد

 ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا، كان يف ��شتطاعتها
 ��شتخد�م �أجهزة تقّدر مباليني �لدوإلر�ت،

 ولكن فور تخرجها، �فتقدت هذه �مليزة. وي�شعى
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 م�شروع "�ملحّرك" �إىل حل هذه �مل�شكلة باإتاحة
 جميع �أجهزة �ملعهد �أمام �ل�شركات �لنا�شئة

 وبالتعاون مع �شركات مثل "جرن�ل �إلكرتيك"
 و"فليك�س" و"�أتودي�شك". و�أ�شحت كيندي �أنه
 من خالل هذ� �مل�شروع، �شيت�شنى للمبتكرين
 ��شتئجار �إلأجهزة �لتي يحتاجون �إليها لبناء
 مناذجهم وتطوير م�شروعاتهم. و�أ�شافت �أن
 �لعديد من �خلرب�ء �شين�شّمون �إىل �مل�شروع

 لتقدمي �لن�شح لرو�د �إلأعمال يف ما يتعّلق
.بتاأ�شي�س �ل�شركات وترتيب منظومة �إلبتكار

تعليم االبتكار .4
 يتميز معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا

 بالتفكري على �ملدى �لطويل؛ �إذ يخلق ت�شورً�
 للم�شار �لكامل �لذي �شي�شلكه رو�د �أعمال

 �مل�شتقبل. ويف هذ� �ل�شياق، �ألقت كينيدي �ل�شوء
 على برنامج �ملعهد �ملخ�ش�س لـ"تعليم �إلبتكار"
 و�لذي يهدف �إىل ت�شجيع �إلأطفال على �إلبتكار

 منذ �ملرحلة �إلبتد�ئية. و�لهدف من ذلك
 هو تغيري عقليات �إلأطفال و�إطالق �إبد�عهم

 وم�شاعدتهم على �لتفكري يف �أفكار طموحة، و�أن
 ُيغَر�س فيهم "يقني بقدرتهم على حتقيق �إلأفكار

 �لتي يبتكرونها". و�أو�شحت: "نعمل حاليًا على
 برناجمنا �لتجريبي �لذي نتعاون فيه مع عمدة
 مدينة كامربيدج و�لنظام �لتعليمي يف �ملدينة

 إلإطالق برنامج "تعليم �إلبتكار"، �لذي هو جزء
."من م�شروع "�ملحّرك

 الرؤية المستقبلية لمشروع
""المحّرك

 يرمي معهد ما�شا�شو�شت�س للتكنولوجيا لتحويل
 م�شروعه �ملخ�ش�س لدعم �إلبتكار �إىل م�شروع

.عاملّي ُيكّمل بر�مج �لتبادل �لدويّل
 �أّكدت كينيدي "�إننا نريد �أن ُنعّمم منوذج

 برناجمنا لي�شمل �لعامل باأ�شره و�أن نتعاون مع
 �جلميع يف خمتلف �أنحاء �لعامل، إلأننا ندرك

 �أنه يف نهاية �ملطاف لن يت�شنى لهوؤإلء �لرو�د �أن
 يو�جهو� هذه �لتحديات �لكربى بدون �إقامة نقا�س

 مع �أ�شخا�س �آخرين يف �شتى �أنحاء �لعامل، هم
 يف حاجة �إىل �لتو��شل مع غريهم مّمن يو�جهون

يات ."هذه �لتحدِّ
 ويف ما يتعّلق بامل�شتقبل �لقريب، قالت �إنهم

 يتوقعون �لتحاق ما بني 40 و60 �شركة ور�ئد �أعمال
.يف م�شروع "�ملحّرك" خالل �لعامني �لقادمني

كاليمت كوالب
 �أما �مل�شروع �لثوري �لثاين ملعهد ما�شات�شو�شت�س 

 للتكنولوجيا �لذي حتّدثت عنه كينيدي فهو م�شروع
 "كالميت كوإلب" �أو �ملخترب �ملناخي �مل�شرتك، وهو

 عبارة عن من�شة حل�شد �مل�شادر ميكن من خاللها
 �أن يتعاون �إلأ�شخا�س �لعاديون و�خلرب�ء لو�شع

لة حول كيفية مو�جهة تغريُّ �ملناخ  مقرتحات مف�شّ
 وم�شاركة هذه �ملقرتحات وحتليلها. وك�شفت كينيدي

 �أن 80 �ألف �شخ�س تقريبًا من 170 دولة من�شمني
.بالفعل لهذه �ملن�شة

 و�ختتمت كينيدي حديثها بحثِّ �لنا�س على
 �مل�شاركة يف �لنقا�س عرب من�شة "كالميت كوإلب"

 قائلًة "�إن مل نتفاعل جميعنا على كل �مل�شتويات، فلن
."نحقق �لتقدم �لذي نن�شده

نقاط رئيسية
 y العالم يحتاج إلى مبتكرين

 لتطوير تقنيات تتصدى للتحديات
 العالمية الكبرى، مثل نقص الطاقة

والتغّير المناخي
 y  توجد فجوة سوقية في تمويل

االبتكارات الثورية
 y  يحتاج المبتكرون إلى بيئة قوية ترعى

 مواهبهم وتدعم ابتكاراتهم التي
يستغرق تطويرها وقتًا طوياًل

 y  أطلق معهد ماساتشوستس مشروع
  "المحّرك" لدعم األفكار الثورية

 التي يستغرق تطويرها وقتًا وتحتاج
تموياًل ضخمًا



148148

المتحدثونالجلسات

20172017 للحكومات  العالمية  القمة 

  التطرف في صناعة
األمل والشغف بالمعرفة  

1( )بول بينيت 

الرئيس التنفيذي لالبتكار في شركة "أيديو" في كاليفورنيا بالواليات المتحدة

)2، يسار )جون ديفتيريوس 

محلل األسواق المالية الناشئة في شبكة "سي إن إن"، مدير الحوار

  على الرغم من القدرات الهائلة“
 للحكومات، فإن الناس يرغبون بالمشاركة.

فلنوّفر لهم الفرصة

”

تعرف على بول بينيت

 ُتعرف �شركة "�أيديو" بريادتها يف عامل
 �لت�شميم �ملتمحور حول �إلإن�شان وت�شف

�شة يف �لعو�مل �إلإن�شانية  نف�شها باملتخ�شّ
 وعلم و�لنف�س و�إلأعمال و�لهند�شة و�لت�شميم.
 تاأ�ش�شت يف كاليفورنيا عام 1991 ولديها فروع

 �إلآن يف كامربيدج و�شيكاغو ولندن وميونيخ
 ونيويورك وبالو �ألتو و�شان فر�ن�شي�شكو

 و�شنغهاي وطوكيو. ويعمل بول بينيت مع �ل�شركة
 منذ 16 عامًا وي�شغل حاليًا من�شب مدير

.�لت�شميم �إلإبد�عي

 �ألقى بول بينيت كلمًة مثرية وملهمة حدد فيها
 �أوجه �ل�شبه بني عمله كم�شمم ودور �حلكومات،
 وَخُل�س �إىل �أن �إلثنني يت�شاركان �لهدَف نف�َشه،

 ويعمالن على تعزيز قدر�ت �جليل �لقادم، �شبابًا
 ومتعلمني ومو�طنني ورّو�د �أعمال، من خالل

.�إلأفكار و�لت�شميم
 وحتدث بينيت عن �أحد �مل�شروعات �لتي جُت�ّشد

 هذ� �لهدف �مل�شرتك خري جت�شيد، وذلك عندما
 طلب ر�ئد �أعمال يف جمهورية �لبريو من �شركة
 "�أيديو" للت�شميم و�إل�شت�شار�ت �أن ت�شاعده يف

 حت�شني �أحو�ل �لطبقة �لو�شطى يف بالده؛ و�شركة
 "�أيديو" هي �شركة عاملية مقرها كاليفورنيا ويعمل

 بينيت فيها مديرً� للت�شميم �إلإبد�عي. و�تفق
 �لطرفان على �أن م�شتويات �لتعليم �ملتدنية هي
 �أحد �أ�شباب تدهور �لطبقة �لو�شطى؛ �إذ تتذيل

 �لبريو �لكثري من قو�ئم ت�شنيفات �لتعليم. وكان
 �حلل هو �إن�شاء نظام مدر�شي جديد يقوم على

 �أ�شا�س جمموعة من �لقيم �لتعليمية �جلديدة مثل
 �إل�شتك�شاف و�مل�شاركة و�إلبتكار بدإًل من �ملناهج
 �لرتبوية �لتقليدية. فاأن�شاأو� مدر�شة بالفعل با�شم

 "�إنوفا" و�أ�شبح لها �إلآن 37 فرعًا يف �لبريو �شاهمت
.يف �رتفاع جودة �لتعليم من 17% �إىل %61

أرضية مشتركة
 و�أ�شار بينيت �إىل �أنه �أدرك عندما كان يتحدث يف

 �إحدى �لفعاليات بالربملان �لربيطاين ذ�ت مرة
 �أن وظيفته ت�شبه وظائف �لقادة، فقد �عرتف �أنه

 قبل ذلك مل يكن يعي طبيعة �لعمل �حلكومي،
 حيث قال: "مل �أفهم دور �حلكومة. ومل يكن لدي

 �أدنى فكرة عما تفعلونه، كل �لكالم �لذي كان
 يدور حول �ل�شيا�شات و�أطر �لعمل بد� يل كالمًا

."معقدً� وعميقًا
 وعندما �ُشِئل عما يفعله، �أجاب بينيت �أن دور

 �مل�شممني يتمثل يف �لتو��شل �ملبا�شر مع �لنا�س
ل بعدها �إىل  و�حلديث عن م�شكالتهم ثم �لتو�شّ

 �أفكار حللها على �أمل تطبيق هذه �إلأفكار على
.�أر�س �لو�قع

 كما حتدث بينيت عن م�شروعات �شارك يف
 تنفيذها من خالل �شركته "�أيديو" يف بلد�ن

 متنوعة، مثل �شنغافورة ورو�ند� و�أ�شرت�ليا و�لكونغو،
 و�أو�شح �أن هناك ثالث و�شائل �شائعة يتبعها
.�مل�شممون �لناجحون و�حلكومات �لناجحة
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2 1

  ثالثة أساليب مشتركة بين
والحكومات المصممين 

إجراء حوارات مفتوحة .1
 �أّكد بينيت �أن �مل�شاركة من �إلأمور �ملهمة

 �لتي إل ميكن �إل�شتهانة بها. وذكر �أن �شركته
 �أن�شاأت من�شة "�أوبن �أيديو" عام 2009 لنقا�س

 �لق�شايا �ملهّمة بعد زيارة ملهمة لتيدك�س
 دبي. وقد �زد�دت �شعبية هذه �ملن�شة وتنّوعت

 مو�شوعاتها �ملطروحة للنقا�س، وهو ما يوؤكد
 رغبة �لنا�س يف �مل�شاركة، و�لتي يجب على

 �حلكومات �أن حترتمها. و��شت�شهد بينيت مبثال
 حلاكم �أ�شرت�يّل ي�شتخدم من�شة حو�رية ليطلب

 خاللها من �لنا�س م�شاعدته يف �لت�شدي
 مل�شكلة �نخفا�س متو�شط �لعمر �ملتوقع لل�شكان

 �إلأ�شليني يف بالده. و�أو�شح �أن حو�ره مع �لنا�س
 �أدى �إىل �إن�شاء مد�ر�س و�إ�شد�ر كتب طهي

 خم�ش�شة لل�شكان �إلأ�شليني تناولت م�شكلَتي
 �ل�شحة و�حلمية �لغذ�ئية ب�شكل مبا�شر، حيث
 تبنّي �أنهما عن�شر�ن �أ�شا�شيان يف حل �مل�شكلة.

 وقد �أظهر ذلك �أن هناك عالقة مبا�شرة بني
  .""�ل�شوؤ�ل" و"�لفعل

السخاء .2
 �أو�شح بينيت �أن �أف�شل �أنو�ع �لقيادة يتمثل

 يف �لقدرة على �إلإنفاق إل �إلإم�شاك. فال�شخاء
 �شفة �إن�شانية مهمة يجب على �حلكومات �أن

 تتحلى بها بقدر �إلإمكان. و�أ�شار بينيت �أن
 �شركة "�أيديو" طبقت مبد�أ �ل�شخاء باأ�شلوبها

 لَتكون "IDEO.org" �خلا�س، �إذ �أن�شاأت من�شة
 طريقة توّفر من خاللها خدماتها �ملتنوعة

 للبلد�ن �لفقرية. و�إىل �إلآن، نفذت م�شروعات
 يف 64 دولة تناولت ق�شايا متنوعة مثل تنقية

.�ملياه يف غانا وحقوق �ملر�أة يف بنجالدي�س

التواضع .3
 �قرتح بينيت �أن ي�شتغرق كل موظف يف �ملجال

 �لعام قلياًل من وقته ليحاول �أن يفهم �لغاية
 من وجوده وعمله. و�أو�شح �أن دور �لقطاع
 �حلكومي هو تزويد �لنا�س باإلأدو�ت �لتي
ن حياتهم، وعلينا �أحيانًا �أن ننحني  حت�شِّ

  .تو��شعًا �أمام هذ� �لدور

البيان الراديكالي
 و�ختتم بينيت حديثه بلفت �إلنتباه �إىل �أننا

 نعي�س �أوقاتًا ��شتثنائية تتطلب قادة متطرفني يف
 عاطفتهم وطموحاتهم وتو��شعهم وم�شاركتهم

 وف�شولهم، نا�شحًا �مل�شممني و�حلكومات �أنه من
 بني كل هذ� يبقى �لتفاوؤل و�إلأمل �أقوى �إلأدو�ت

.�لتي منتلكها

  خطة من 5 نقاط
االستثنائيين  للقادة 

 كن متطرفاً في تعاطفك. علينا بقدر ما .1
نستطيع أن نتخيل أنفسنا مكان غيرنا

 احلم أحالماً متطرفة. جسارتك وطموحك .2
يصنعان المستقبل

كن متطرفًا في تواضعك .3
شّجع على المشاركة المتطرفة .4
كن متطرفاً في فضولك وحب استطالعك .5
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هل األنظمة التعليمية مدمرة للمواهب؟

الدكتور سكوت باري كوفمان
مدير العلوم في معهد "إيمادجينيشن" في فيالدلفيا بالواليات المتحدة

العتيبة هند 
مديرة إدارة االتصال االستراتيجي في شركة أبوظبي لإلعالم، مديرة الحوار

 علينا أن نوّفر أنظمة تعليمية تتيح ألطفالنا“
القدرة على االبتكار

”

 حتفيز خيال �إلأطفال ميكن �أن يكون مفتاحًا
 لل�شالم �لعاملي وفقًا للدكتور �شكوت باري كوفمان،

 �إلخت�شا�شي �ملرموق يف علم �لنف�س �ملعريف، �لذي
 عر�س �آر�ءه حول �أ�شباب ق�شور �لو�شائل �لتقليدية

.يف �إعد�د �إلأطفال للم�شتقبل
 يف خطاب موؤثر �ألقاه خالل �لقمة، �عترب �لدكتور

�س يف  �شكوت كوفمان، �ملوؤلف و�لباحث �ملتخ�شّ
 �لكفاءة و�إلإبد�ع، �أن �لطرق �لتقليدية لقيا�س �لذكاء

 و�لقدر�ت، وبالتايل تعليم �إلأطفال و�إعد�دهم
.للم�شتقبل، ّتت�شم باملحدودية وعدم �لكفاءة

 و�قرتح بدإًل من ذلك �تباع نهج جديد يقوم على
 تعزيز �خل�شائ�س �ملرتبطة باخليال و�إلنفتاح

.على �لتجارب
 وقال �لدكتور كوفمان، �ملدير �لعلمي ملعهد

 �خليال �لذي ي�شجع على ��شتخد�م �خليال يف
 كافة جو�نب �حلياة، �إن �لذي يدفعه �إىل تبني هذ�

 �لنهج هو �ل�شغف و�لف�شول إلكت�شاف ما ي�شتطيع
 �إلإن�شان حتقيقه يف حياته. وقد قاده هذ� �ل�شغف

 ليكون �أحد موؤ�ش�شي �ملن�شة �إلإلكرتونية غري
 �لربحية "كرياتيفيتي بو�شت" �لتي تعر�س �ملحتوى
 و�لنقا�شات حول م�شاألة �إلإبد�ع، ف�شاًل عن �إن�شاء

�س بعلم �لنف�س .بودكا�شت متخ�شّ
 وت�شمنت جل�شته خالل �لقمة �لعاملية للحكومات

 �إعادة تقييم حيوية و�شاملة للتعليم من خالل طرح
 �شوؤ�ل رئي�شي: �إذ� كان �خليال �شروريًا للتعاطف،

 و�لتعاطف �شروريًا لل�شالم �لعاملي، فهل �خليال هو
ما يجب تعليمه �ليوم من �أجل غد �أف�شل؟

  أين يكمن الخلل في
الرؤية التقليدية للذكاء؟

 �شرح �لدكتور كوفمان كيف جنح �ملجتمع
 و�ملعلمون خالل �إلأعو�م �ملائة �ملا�شية يف قيا�س
 �لذكاء بو�شائل مقبولة ت�شمل �لقر�ءة و�حل�شاب

 و�لذ�كرة، ف�شاًل عن �ختبار معدل �لذكاء. ولكن
 هذه �لطرق من وجهة نظره إل تعك�س �لقدر�ت

.�حلقيقية للطالب
 وقام بعر�س �أعمال لبع�س �لباحثني مثل عامل

 �لنف�س �إلأمريكي �إي بول تور�ن�س من �أجل �إثبات
 هذه �لنظرية. و�أ�شار يف هذ� �ل�شياق �إىل �أن تور�ن�س

 و�لعلماء �لذي �أكملو� �أبحاثه قامو� على مدى 50
 عامًا مبر�قبة جمموعة من �لطالب �إىل ما بعد

 بلوغهم �شن �لر�شد. وقد وجدو� �أن م�شتويات
 �لذكاء لديهم إل ترتبط باأي �شكل من �إلأ�شكال

 باإلإبد�ع �لذي ير�فق �إلأفر�د خالل حياتهم. بل على
 �لعك�س من ذلك، تبنّي �أن جمموعة من �ملو��شفات

.�ل�شخ�شية كان لها �إلأثر �إلأكرب على �لذكاء
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الشخصية   المواصفات 
التي تحدد مستقبل اإلنسان

 y حب العمل
 y القدرة على المثابرة

 y امتالك هدف في الحياة
 y تقّبل األخطاء

 y االنفتاح على التغيير
 y المجازفة

 y  عدم التخّوف من التفّرد، فالطالب،
 حتى لو كان الوحيد في فصله الذي
 يؤمن بفكرة معينة، يظل قادرًا على

التمّسك بها
 y الخيال والشغف

 ويرى �لدكتور كوفمان �أن �إلأنظمة �لتعليمية يف
 �لعامل إل تقدم �لدعم �لكايف لهذه �ملو��شفات.

 فالرتكيز على �لنهج �لتقليدي �لقائم على �ختبار
 .معدل �لذكاء �شيعّر�س تلك �ملهار�ت لالإهمال

أهمية الخيال
 هذه هي �مليزة �إلأخرية �شمن �شل�شلة مو��شفات

 تور�ن�س �لتي �ألهمت �لدكتور كوفمان وزمالءه إلإن�شاء
 معهد �خليال. ويقوم هذ� �ملعهد بتنظيم �لعديد من
 �ملبادر�ت حول �لعامل إل�شتك�شاف �إمكانيات �خليال،

 وإل�شيما يف جمال �لتعليم. فتدريب �ملعلمني على
 ��شتخد�م �خليال يف �لعملية �لتعليمية �أمر حيوي

.لنجاح �لعديد من تلك �مل�شاريع

 ويتمثل �لهدف �إلأ�شمى للمعهد يف �إيجاد بديل
 إلختبار معدل �لذكاء �لذي مّت �عتماده لفرتة

 طويلة، �ختبار يقي�س ن�شبة �خليال لدينا ولي�س فقط
 معدل �لذكاء. فهل نظرنا يومًا �إىل م�شمون �أحالم

 �إلإن�شان بو�شفها تتو�زي يف �إلأهمية مع مناهجنا
�لدر��شية إل بل وتتجاوزها؟

شبكة الخيال
 حّدد �لدكتور كوفمان يف �شياق عمله جزءً� من

 �لدماغ �أطلق عليه ��شم "�شبكة �ملخيلة". وهو مرتبط
 مبا يحدث عندما تكون �أدمغتنا يف فرتة ر�حة،
 وهي �لفرتة �لتي منيل فيها للتفكري بامل�شتقبل

 و��شتك�شاف �إلأهد�ف �ل�شخ�شية ومر�جعة �لق�شايا
.�لتي مل جتد حاًل لها حتى �ليوم

 يف هذ� �جلزء من �لدماغ ي�شتطيع �لنا�س �أن
 "يع�شقو�" حلمًا �أو روؤية م�شتقبلية إلأنف�شهم. وبقدر

 ما تكون هذه �لروؤية قوية لدى �إلإن�شان، تتعاظم
 فر�شه يف حتقيق �لنجاح يف �حلياة، بغ�س �لنظر

 عن كون معدل ذكائه عاليًا �أم إل. لذلك إل يقل
 تطوير هذ� �جلزء من �لدماغ �أهمية عن تطوير

 �ملقايي�س �لتقليدية للذكاء. و�لنتيجة �لنهائية من
 وجهة نظر �لدكتور كوفمان تكمن يف �حت�شان

 �لطالب �لذين يكربون لي�شبحو� حاملني وفاعلني
 يف حياتهم. هذه هي �لرتكيبة �إلأكرث �أهمية

.بالن�شبة للجميع

الرئيسية التوصيات 

 �أو�شى �لدكتور كوفمان �شّناع �لقر�ر باأن يرتكو�
 م�شاحة �أكرب يف �ل�شيا�شات و�لنماذج �لتعليمية تتيح

 لالأطفال �أن يبهرو� معلميهم ويطورو� "�شبكات
 �خليال" يف �أدمغتهم. وي�شمل ذلك على وجه

:�لتحديد، ت�شجيعهم على ما يلي
 y أحالم اليقظة

 y التخّيل والتخطيط لمستقبلهم
 y مراقبة أحوالهم العاطفية

 y استرجاع الذكريات الشخصية
 y إضفاء طابع شخصي على األمور

 y قراءة الروايات الخيالية
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  كيف سيزعزع جيل ما بعد
األلفية عمل الحكومات؟  

كولوبولس توماس 
الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة "ديلفي" في بوسطن بالواليات المتحدة

ديفتيريوس جون 
محلل األسواق المالية الناشئة في شبكة "سي إن إن"، مدير الحوار

  جيل ما بعد األلفية ال يحدده“
العمر بل السلوك

”
 بو�شفه �أحد رو�د علم �مل�شتقبليات �شارك يف

 تاأليف كتاب "تاأثري جيل ما بعد �إلألفية"، طرح
 توم كوإلبول�س فكرة ر�ديكالية مفادها �أننا جميعًا

 ننتمي �إىل جيل ما بعد �إلألفية، بغ�س �لنظر عن
 تاريخ ميالدنا، موؤكدً� �أن هذ� �جليل هو جيل عاملي

 بكل معنى �لكلمة، و�أن �أفكاره �شتغرّي طريقة عمل
.�ملجتمعات و�حلكومات

 وقال كولوبول�س �إنه يف عامل ما بعد �إلأجيال،
 بات �إلإن�شان ي�شنف وفقًا ل�شلوكياته ولي�س عمره،
 م�شريً� �إىل �أن �شلوكيات جيل ما بعد �إلألفية متثل
 جزءً� �أ�شا�شيًا من �لبنية �إلجتماعية �لتي نعي�س

 فيها. وقّدم ت�شوره مل�شتقبل تعمل فيه �أجيال
.متعددة معًا وبقدرة �أكرب على �إلبتكار

 و�شّدد كولوبول�س على �أن جيل ما بعد �إلألفية
 عابر للثقافات، ويفخر باحتفائه بالرت�ث، ويعتنق

.مبادئ �لت�شامح �لتي متّيز �لعوملة �حلقيقية
 ويف نهاية �ملطاف، �شيزعزع جيل ما بعد �إلألفية
 هيكلية �ملجتمعات و�حلكومات وكيفية عملها يف

 �لوقت �حلا�شر من خالل �شتة عو�مل و�شلوكيات
.متّيز هذ� �جليل �جلديد

طفرة االتصاالت
 قال كولوبول�س، رئي�س وموؤ�ش�س جمموعة "دلفي"،

 وهي مركز �أبحاث مقّره بو�شطن يقدم �مل�شورة
 �إل�شرت�تيجية ملنظمات غلوبال 2000 و�لوكاإلت
 �حلكومية، �إن طفرة �إلت�شاإلت م�شاألة حتمية

 وو�قع نعي�شه �إلآن. ولفت �إىل �أن �شهولة ��شتخد�م
 �لتكنولوجيا و�نخفا�س تكلفتها ي�شهمان يف توحيد

.�إلأجيال �أكرث من تق�شيمها
 وعاد كولوبول�س باجلمهور عدة �شنو�ت �إىل

 �لور�ء حني ر�شم �شورة در�مية لتاريخ �إلت�شال،
 بدءً� مبجموعة من �حلو��شيب �ل�شخمة يف عام

 1960 وتطورها �إىل مرحلة �حلا�شوب �ل�شخ�شي
 و�حلو��شيب �ملحمولة و�إلأجهزة �جلو�لة و�حلو�شبة

 �ل�شحابية وما �إىل ذلك. و�عترب �أن عدد �أجهزة
 �حلا�شوب �مل�شتخدمة قد ز�د مبقد�ر ع�شرة

 �أ�شعاف على مد�ر كل عقد منذ �لعام 1960.
 وبتطبيق هذه �ل�شيغة، قّدر باأنه مع حلول عام

 2100، �شيتجاوز عدد �أجهزة �حلا�شوب مبائة �شعف
.عدد حبات �لرمال على جميع �ل�شو�طئ يف �لعامل

 وقال �إن �أف�شل طريقة لروؤية هذ� �لعامل �ل�شديد
 �لرت�بط هي بالنظر �إىل �إلأطفال و�شلوكياتهم.

 فبينما كان �إلأطفال يف �لعقود �ل�شابقة يلعبون يف
 �ل�شاحات، �أ�شبح �ل�شباب �ليوم يتو��شلون عرب

 �إلإنرتنت، ويف �أحيان كثرية مع �أ�شخا�س يتو�جدون
.يف جميع �أنحاء �لعامل

الديموغرافي التحول 
 حتدث كولوبول�س عن حتوإلت دميوغر�فية �شتغرّي

 بنية �ملجتمع باأكملها. وبالنظر �إىل �لهرم �ل�شكاين
 �لتقليدي حيث يرتبع كبار �ل�شن يف �لقمة و�شغار

 �ل�شن يف �لقاع، يقول كولوبول�س �إن �لهرم نف�شه
 �شوف يختفي نظرً� لتنامي �لقاعدة و�ملنطقة

 �لو�شطى. و�أ�شار �إىل �أن عامل �مل�شتقبل �شي�شهد
 خم�شة �أو �شتة �أو �شبعة �أجيال تعمل معًا، و�أ�شاف �أن
 هذ� �لتنوع �شيوؤدي �ىل تعزيز �لقدرة على �إلبتكار.

 لذ� دعا �جلمهور �إىل �إلعتز�ز ب�شلوكياته، ولي�س
.باجليل �لذي ينتمي �إليه

 كما توقع زيادة يف متو�شط �لعمر ترت�فق
 مع زيادة يف متو�شط �لعمر �إلإنتاجي. وبحلول

 عام 2100، �عترب كولوبول�س �أن هذين �خلطني
 �شيندجمان نظرً� لرغبة �إلإن�شان يف �إل�شطالع

.بدور فكري و�قت�شادي إلأطول فرتة ممكنة

انعدام اليقين
 �أ�شار كولوبول�س �إىل �أن حالة عدم �ليقني تطغى

 على �مل�شهد �ل�شيا�شي �ملتغرّي يف �لوإليات �ملتحدة
 وظاهرة خروج بريطانيا من �إلحتاد �إلأوروبي

 ويف كل مكان تقريبًا يف �أنحاء �لعامل. �إإل �أنه �أّكد
 �أن حالة عدم �ليقني من �شاأنها �أن تخلق �لفر�س،

.وجيل ما بعد �إلألفية م�شتعد إلغتنام تلك �لفر�س
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البيروقراطية
 مع تنامي �لتعقيد�ت يف �لعمل �حلكومي، يعترب

 كولوبول�س �أنه من �ل�شروري �لتحول �إىل حكومة
 خالية من �لبريوقر�طية. لذلك، ينبغي �أن نبتعد

 عن �ل�شيا�شات و�إلإجر�ء�ت �حلكومية �ملعزولة
 ونتبنى �شيا�شات تفهم �حتياجات �ملو�طنني

 وترّكز على �لنتائج. و�أ�شاف �أن "جيل ما بعد
 �إلألفية لن يتحمل �لبريوقر�طية، و�شيجد طريقه

 لاللتفاف حولها وجتاوز �إلأنظمة للتخل�س من
."كافة م�شبباتها

التعليم
 يف ت�شريح يت�شف باجلر�أة، قال كولوبول�س: "يف

 �ل�شنو�ت �خلم�شني �ملقبلة، �شنوّفر �لتعليم لكل
."�إن�شان لديه �لقدرة على �لتعلم

 وعز� هذ� �لتحول �جلذري �إىل تعدد �لدور�ت
  �إلإلكرتونية �ملفتوحة �لتي تهدف �إىل �مل�شاركة

 غري �ملحدودة و�لتو��شل �ملفتوح عرب �شبكة
 �إلإنرتنت. وميكن �أن ي�شمن هذ� �لتحول وجود

 عدد من �خلريجني خالل 50 عامًا يفوق كل �أعد�د
."�خلريجني يف "تاريخ �حل�شارة باأكمله

 و�عترب كولوبول�س �أن عاملًا يتمّيز بق�شط و�فر
 من �لتعليم �شيتطلب �شفافية من جانب �حلكومات

.و�ملجتمع و�ملنظمات و�إلأفر�د

الشفافية
 �أ�شار كولوبول�س �إىل مظاهر �لتو��شل �ملبا�شر، مثل
 تغريد�ت �لرئي�س �إلأمريكي دونالد تر�مب، كموؤ�شر

 على �ل�شفافية قائاًل: "�إلت�شال �ملبا�شر بدون و�شيط
 هو ما يطلبه جيل ما بعد �إلألفية. �إنهم بحاجة �إليه،

."و�ل�شبب يف ذلك حاجتهم �إىل �لتعاون
 و�أ�شار �إىل �إي�شتون إل�شابيل، �ملخرتع �إلأمريكي
 �ملر�هق �لذي ��شتخدم �لطباعة ثالثية �إلأبعاد

 إلإحد�ث ثورة يف ت�شنيع �إلأطر�ف �إل�شطناعية،
 كمثال على كيفية �لتكامل بني �ل�شفافية

 و�لتكنولوجيا. فقد قام إل�شابيل ببناء طرف
 ��شطناعي بجزء زهيد من �لكلفة �ل�شوقية، وطرح

.�لت�شميم لتحميله جمانًا عرب �إلإنرتنت
 ويف �خلتام، �عترب كولوبول�س �أننا يجب �أإل

 ن�شدق �أن �إلإن�شان قد �خرتع كل �شيء، إلأن �لو�قع
.ي�شري �إىل �أنه إل يز�ل �أمامنا �لكثري

 وقال كولوبول�س: "�أرى �أن جيل ما بعد �إلألفية
 لديه فر�س �أكرب وم�شاعر �إن�شانية �أعمق من كل ما

."�شهدناه حتى �ليوم

  سلوكيات تمّيز جيل 6
ما بعد األلفية

 نشأة جيل ما بعد األلفية في عالم .1
  متصل بالكامل سيدفعه للتوحد من

خالل التكنولوجيا
 مع تالشي الهرم الديموغرافي .2

 التقليدي، سوف تتعاون أجيال متعددة
لتعزيز قدرة البشر على االبتكار

 مناخ عدم اليقين الذي يطغى على .3
 العالم اليوم كفيل بخلق فرص سيكون

جيل ما بعد األلفية مستعدًا الستغاللها
 جيل ما بعد األلفية سيطالب بحكومات .4

 أقل بيروقراطية، تتفهم المواطنين
وترّكز على النتائج

 خالل 50 عاماً، سيكون التعليم متاحاً لكل .5
 من يستطيع التعلم، وهذا الجيل الحائز
 على قسط أوفر من التعليم سيطالب

 الحكومات والمجتمع والمنظمات
واألفراد بالشفافية

 جيل ما بعد األلفية سوف يتوقع تواصاًل .6
مباشرًا من الحكومات
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رحلة في أعماق العقل السعيد

الدكتور ريك هانسون
زميل أول في مركز "غريتر غود ساينس" بجامعة كالفورنيا في بيركلي بالواليات المتحدة

 إجمالي الناتج المحلي ليس عنصرًا كافيًا“
لقياس السعادة

”
 ثمة ر�بط بني ن�شاط �لعقل وم�شتوى �لدخل، �إإل
 �أن ذلك إل ميثل �ل�شعادة �حلقيقية. فقد �أو�شح

 �خلبري �لنف�شي �لدكتور ريك هان�شون �أن جمرد
 �ل�شعي �إىل �لتفوق على �جلار يوؤدي �إىل تدفق �لدم

 �مل�شبع باإلأك�شجني، ما ير�شل �إ�شارة �إىل �ملنطقة
 �مل�شوؤولة عن �لتحفيز و�ملكافاأة يف �لدماغ. وي�شري

 هان�شون �إىل �أن هذ� �لتاأثري ن�شبي، ويعني ذلك
 �أن �رتفاع �إجمايل �لناجت �ملحلي إل ي�شمن جمتمعًا

 �أكرث �شعادة، بل �إنه يف �لو�قع يبطل �ل�شعور
 �حلقيقي بال�شعادة. ويرى �لدكتور هان�شون �أن
 ك�شب �لنا�س للمزيد من �ملال يفقدهم �لقدرة

 على �إيجاد �ملتعة �حلقيقية، حيث ينتابهم �شعور
.�شطحي ومادي بال�شعادة

االقتصادات البديلة
 �أ�شار �لدكتور هان�شون �إىل �أن علم �إلقت�شاد

 كان يف ما م�شى علمًا �جتماعيًا يعنى بالتوزيع
 �لفّعال للمو�رد �ل�شحيحة، وهو ما كان ي�شلح

 حلقبة �لثالثينيات من �لقرن �ملا�شي، حني كان
 �ل�شح و�حلرمان �شائعني. �قرتح �لدكتور هان�شون

 تعريفًا جديدً� لعلم �إلقت�شاد، ميكن �أن يحّل حمل
 �لتعريف �لقدمي �لذي �أ�شبح إل يو�كب طبيعة

 ع�شرنا �حلايل، حيث و�شف �إلقت�شاد باأنه: "علم
 �جتماعي يعنى بالتوزيع �لفّعال للمو�رد �لغزيرة،

 بهدف �إلرتقاء مب�شتويات �ل�شعادة و�ل�شحة
."�لنف�شية يف �ملجتمع

منحنى العالقة ومستوى الدخل
 �أو�شح �لدكتور هان�شون �أن كثريً� من �لدر��شات

 �أثبتت وجود عالقة ذ�ت طبيعة منحنية بني م�شتوى
 �لدخل و�ل�شعادة، و�أ�شار �إىل �أن ثّمة م�شكالت عامة

 تكتنف �لدر��شات �لبحثية �لتي حتاول قيا�س م�شتوى
 �لنجاح بناًء على عن�شري �لدخل �أو �إجمايل �لناجت

 �ملحلي، وعلى ر�أ�شها درجة �مل�شد�قية �لتي تتمتع
 بها �إجابات �مل�شاركني. وهو ما يعني، بعبارة �أخرى،

 �أن �إجابة �أحد �مل�شاركني يف در��شة بحثية عند
 �شوؤ�له عّما ي�شعر به، من �ملحتمل �أن تكون خمتلفة

.�إىل حد كبري عن حقيقة �شعوره

 على �شبيل �ملثال، يعتقد كثري من �لنا�س �أن
 �ل�شخ�س �لذي يحظى بوظيفة جيدة ومنزل جميل

 ودخل مادي مرتفع هو �شخ�س لديه "حياة مثالية"،
 ومن ثم فاإن �ل�شغط �إلجتماعي �ملرتبط بهذه

 �ل�شورة قد يفر�س على �مل�شارك يف �لدر��شة �أن
 يّدعي �ل�شعور بال�شعادة، وهو �إلأمر �لذي ي�شهم يف
 تكري�س �لت�شور �ل�شائع بوجود عالقة بني �ل�شعادة

.و�لدخل �ملرتفع
 �أفاد �لدكتور هان�شون �أن هذه �لنقطة مل حتَظ

 دومًا بانتباه �لباحثني يف حماوإلتهم ��شتك�شاف
 درجة �إلرتباط بني �ل�شعادة وم�شتوى �لدخل،

 و�أو�شح قائاًل: "حتى لو قمنا بقيا�س م�شتوى
 �ل�شعادة و�لدخل وتقديرهما على �أ�شا�س مقيا�س

 منحني، إل ي�شعنا �أن نكون متيقنني متامًا �أن
 �ل�شعادة �حلقيقية مرتبطة مب�شتوى �لدخل"، حيث

 �أن �ل�شعادة �ملُتخيلة تختلف عن �ل�شعادة �حلقيقية،
.إل�شّيما حني ترتبط مب�شتوى �لدخل

طرق قياس السعادة
 هناك طرق �أف�شل، �إىل جانب مقارنة �إجمايل

 �لناجت �ملحلي، ميكن من خاللها قيا�س �مل�شاعر
 و�ل�شعادة، حيث �أ�شار �لدكتور هان�شون �إىل در��شة
 م�شحية ر�شمية �أجر�ها موؤخرً� مكتب �إلإح�شاء�ت

 �لوطنية يف �ململكة �ملتحدة ت�شمنت عدة �أ�شئلة
 مرتبطة بال�شعادة، وُطلب من �مل�شاركني فيها تقدمي
 �إجابات عن �أ�شئلة مثل: "�إىل �أي حد �أنت ر��ٍس عن

.حياتك؟" على مقيا�س من 1 �إىل 10
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 وعلى �لرغم من �أن �لدر��شات �مل�شحية �لتي
 حتافظ على �شرية بيانات �مل�شاركني فيها قد تكتنفها

 �أي�شًا م�شكلة عدم �إف�شاح �مل�شاركني عن حقيقة
 م�شاعرهم ب�شكل كامل، �إإل �أن مثل هذه �إلأ�شئلة رمبا
 تقدم مقيا�شًا �أكرث دقة ملعرفة م�شتوى �ل�شعادة بدإًل

.من �إلعتماد فقط على قيا�س م�شتوى �لدخل

االجتماعية المنافسة 
 من �ل�شعب على �إلأفر�د �أن ميتنعو� عن مقارنة

 ما لديهم مبا لدى �إلآخرين، حيث �أن �لتناف�س
 �إلجتماعي يحّفز �ملنطقة �مل�شوؤولة عن �ل�شعور

 بالر�شا و�ملكافاأة يف �لدماغ، ومن ثم فاإن �شعور
 �ملرء بالتفوق على �ملحيطني به يف �أي جمال ينجم

 عنه تدفق قدر �أكرب من �لدم �ملحّمل باإلأك�شجني
 �إىل هذه �ملنطقة، وبالتايل يتوّلد لديه �شعور

.بال�شعادة و�لر�شا
 �أ�شار �لدكتور هان�شون �إىل �أن �إلأمر له �شلبياته،

 �إذ ينغر�س يف عقول �إلأفر�د ت�شور �أن "زيادة
 �إجمايل �لناجت �ملحلي �شتنعك�س علينا جميعًا ب�شكل

 �إيجابي، غري �أن ما يحدث هو �إبطال �ل�شعور
 �حلقيقي بال�شعادة"، ويرى �لدكتور هان�شون �أن

 ك�شب �لنا�س للمزيد من �ملال يفقدهم �لقدرة على
 �إيجاد �ملتعة �حلقيقية، حيث ينتابهم �شعور �شطحي

.ومادي بال�شعادة إل يدوم �شوى فرتة ق�شرية

 و��شتنادً� �إىل �ملالحظة �لتي �أبد�ها �لباحثون يف
 �شتى �أنحاء �لعامل حول تدهور م�شتوى �ل�شعادة يف
 مرحلة منت�شف �لعمر ب�شكل يتعّذر فهمه، ت�شاءل

 �لدكتور هان�شون قائاًل: "إل يتوقف �لنا�س عن
 �ل�شعي من �أجل زيادة دخلهم وي�شتمرون يف مقارنة

 �أنف�شهم باإلآخرين، فيما ينهار �لعامل من حولهم
 وبد�خل عقولهم كل �شيء ن�شبي، هل يبدو هذ�

 كم�شتقبل عقالين؟". وتابع موؤكدً� �أن �إلأفر�د لن
 يتمكنو� �أبدً� من �ل�شعور بال�شعادة �حلقيقية طاملا
 ��شتمرو� يف بناء �شعادتهم ب�شكل كامل من خالل

 مقارنة �أنف�شهم باإلآخرين و�لتناف�س معهم. إل يجوز
 �أن يتجاهل �إلأفر�د �لعامل �ملحيط بهم لريّكزو�

 فقط على قيا�س �لنجاح مبعايري م�شتوى �لدخل،
 إلأن هذ� �لنوع من �ل�شعادة يرتكز فقط على �لت�شور

.�لد�خلي و�لنظرة �ملادية
 ويف �خلتام، ��شتدّل �لدكتور هان�شون مبا قاله

 �شيمون كوزنيت�س، �حلائز على جائزة نوبل و�شاحب
 مفهوم "�إجمايل �لناجت �ملحلي"، عام 1934: "نادرً�

 ما ي�شلح موؤ�شر �لناجت �ملحلي كمعيار لقيا�س قوة
 �إلأمم"، ليوؤكد �أنه "إل ميكن للمرء �أن يحكم ما �إذ�

 كان �ملجتمع �شعيدً� �أم إل وفقًا ملوؤ�شر �إجمايل �لناجت
."�ملحلي وحده

  أبرز مالحظات
الدكتور هانسون

 y المشاعر لها أهميتها
 y  إجمالي الناتج المحلي ليس مؤشرًا

كافيًا لقياس المشاعر
 y   كلما زاد ثراء األفراد قّل

اهتمامهم بالمال
 y التنافس االجتماعي ال يحقق السعادة
 y  ثّمة طرق أفضل تّم تطويرها في

السنوات األخيرة لقياس المشاعر
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 7575 عامًا في دراسة السعادة

والدينغر روبرت  الدكتور 
مدير دراسة جامعة هارفرد حول تطور البالغين

 االهتمام واإلصغاء الكامل أعظم هدية“
نقّدمها لإلنسان

”

 عندما خ�شعت جمموعتان من �ل�شبان من طبقات
 �جتماعية متفاوتة لدر��شة �أ�شرف عليها �أكادمييون

 يف جامعة هارفرد، مل يكن �أحد يعلم �ملدة �لتي
 �شت�شتغرقها تلك �لدر��شة. فقد كانت معظم

 �لدر��شات �ملماثلة ت�شل �إىل نهايتها ب�شكل طبيعي
 بعد �شنتني من �نطالقها وذلك على �أثر �ن�شحاب

 �مل�شاركني فيها. وكان من �ملفرت�س �أن يحدث
 �إلأمر نف�شه مع "در��شة هارفرد لتطّور �لبالغني".

 ومل يتوقع �إلأ�شاتذة �جلامعيون و�إلأطباء �مل�شرفون
 على �لدر��شة �إمكانية ��شتمر�رها على مد�ر حياة
.�لرجال �لبالغني وقدرتها على متابعتهم عن كثب

  أطول دراسة في
العالم لحياة البالغين

 �لدكتور روبرت و�لدينغر، �أ�شتاذ �ل�شحة �لعقلية
 و�لنف�شية يف كلية �لطب بجامعة هارفرد، هو

 �ملدير �لر�بع ملا يعترب �أطول در��شة يف �لعامل حلياة
 �لبالغني. وقد بد�أ �مل�شروع كدر��شة ملجموعة ت�شم

 طالبًا من جامعة هارفرد يف �لـ 19 من �لعمر
 وفتيانًا ينتمون إلأفقر �لعائالت يف بو�شطن خالل

 ثالثينيات �لقرن �ملا�شي. و�شملت قائمة �مل�شاركني
 يف �لدر��شة �لرئي�س �إلأمريكي �ل�شابق جون ف.

 كينيدي وحمررين �شحفيني وعمال م�شانع
 و�أ�شخا�شًا فقدو� مكانتهم �إلجتماعية و�آخرين

 بد�أو� م�شريتهم من �أ�شفل �ل�شلم �إلجتماعي
 وو�شلو� �إىل �لقمة. وتابعت �لدر��شة �ملر�هقني على

 مد�ر �حلرب �لعاملية �لثانية و�شوإًل لتجاربهم يف
 �لزو�ج و�لعمل و�لتقاعد. وقد خ�شعو� لفحو�شات

 ومقابالت ومّت م�شح �أدمغتهم وت�شجيل ما باحو� به
 لزوجاتهم حول خماوفهم بهدف تقدمي مر�جعة

 �شاملة لالأ�شباب �لتي توّلد لديهم �ل�شعادة. ومعظم
 �لرجال �لذين �شاركو� بالدر��شة هم حاليًا يف

 �أو�خر �لثمانينات و�أو�ئل �لت�شعينات من �لعمر،
 لكنهم �شاهمو� جميعًا يف تقدمي �شورة �شاملة عن

.كيفية تاأثري �مل�شاعر على حياة �ل�شخ�س �لبالغ

الرئيسية النتائج 
 y  مع التقدم في السن، كانت العالقات

 المتينة هي التي تؤثر في صحة الرجال،
 حيث قال الدكتور والدينغر: "إن الرجال

 الذين كانت لديهم عالقات أكثر في
 منتصف العمر كانوا أقل عرضة لإلصابة

 بالتهاب المفاصل والسكري وتراجع
 القدرات اإلدراكية". وأضاف أن "أولئك

 الذين مروا بعالقات متوترة ومريرة عانوا
 من تراجع ملحوظ في صحتهم مقارنة
 باألشخاص الذين اختبروا عالقات تغلب

"عليها المحبة
 y  شهدت مستويات السعادة تقلبات

 عديدة على مدار حياة الرجال، والسيما
في المراحل الحرجة من عالقاتهم
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 y  تبين أن الرضا الزوجي شهد أعلى
 مستوياته في أولى مراحل الزواج،
 ثم انخفض عند والدة الطفل األول،

 وازداد مجددًا عند مغادرة األبناء للمنزل
 ولم يرتفع مرة أخرى إال في حال عودة

أبنائهم للعيش معهم
 y  األشخاص الذين شعروا بأكبر قدر من الرضا

 في العقد الخامس من عمرهم تمتعوا
بصحة أفضل حين بلغوا سن الثمانين

 y  أولئك الذين اختبروا الشعور بالوحدة
 عانوا من تدهور صحتهم وتراجع

 قدراتهم اإلدراكية في وقت مبكر
 ووافتهم المنية قبل غيرهم. واعتبر

  الدكتور والدينغر أن هذا األمر هو
 األكثر إثارة للقلق، واصفًا الوحدة بأنها

"شعور "ساّم

كيفية تغّير مفهوم السعادة
 ت�شري �لدر��شات �لتي �أجريت حول �ل�شعادة على

 مدى �شنو�ت عديدة �إىل �أن �لدعم �إلجتماعي
 و�لرعاية �ل�شحية �جليدة وحرية حتديد �خليار�ت

 جتعل �لنا�س �شعد�ء. �إإل �أن �لدر��شات �حلديثة
 وجدت �أن هذ� �إلأمر إل ينطبق على �جليل �جلديد.

 فجيل �إلألفية �لذي ي�شم كل من ُولد بعد �لعام
 1984، غالبًا ما ي�شع �أهد�فًا "�شخمة" عندما ُي�شاأل

 عما يريد حتقيقه خالل حياته. فاأبناء هذ� �جليل
 يطمحون �إىل �متالك �لرثوة و�ل�شهرة و�حلظ

 �ل�شعيد، مقارنة بالرجال �لذين خ�شعو� لـ"در��شة

 هارفرد لتطّور �لبالغني" و�لذين كانو� يتوقون �إىل
 بناء عالقات �شعيدة. ويعتقد �لدكتور و�لدينغر، وهو
 �أي�شًا كاهن يعتنق تعاليم "زين"، باأن �لتوجه �ل�شائد

 لدى �أبناء جيل �إلألفية ناجم عن نظرة م�شوهة
 للعامل �شببها �لرئي�شي و�شائل �لتو��شل �إلجتماعي

 و�إلإعالنات �لتي تف�شل �أبناء هذ� �جليل عن
 �لو�قع. و�أ�شار �إىل �أن 80% من �ل�شباب �شّرحو� باأن

 هدفهم �إلأبرز يف �حلياة هو �أن ي�شبحو� �أثرياء.
 و�أعلن �أكرث من ن�شفهم باأن هدفهم �لرئي�شي �إلآخر
 يف �حلياة هو �أن يحققو� �ل�شهرة. وقال و�لدينغر يف

 هذ� �ل�شياق: "�إذ� قدم ز�ئر �إىل �إلأر�س ونظر �إىل
 �حلياة من خالل في�شبوك، �شيظن �أن حياتنا هي

 عبارة عن �إجاز�ت �أو حفالت". و�أ�شاف: "تخلق
 مو�قع �لتو��شل �إلجتماعي فكرة خاطئة مفادها

 باأن �جلميع �شعد�ء طو�ل �لوقت، وهذ� غري �شحيح
 على �إلإطالق". وميكن لهذ� �أن يرتك �نطباعًا لدى

 �لنا�س باأن حياة �إلآخرين �أف�شل من حياتهم. لذلك
 عليهم �أن ي�شعو� هو�تفهم �لذكية جانبًا ويتفاعلو�

 مع �لنا�س ويتناولو� �لطعام مع عائالتهم على مائدة
 و�حدة. و�أّكد �لدكتور و�لدينغر �أن "�لعائالت �لتي

 تتناول �لطعام معًا ب�شكل منتظم يحقق �أطفالها
 جناحًا �أكرب يف �ملدر�شة ويتعر�شون بن�شبة �أقل

."خلطر �إلإدمان على �ملخدر�ت

نصائح الدكتور والدينغر

 y  تؤدي العالقات اإلنسانية دوراً حيويًا
في تعزيز السعادة والصحة

 y  يمكن للتكنولوجيا أن تعزل الناس أو تعزّز
من تواصلهم، تبعًا لكيفية استخدامها

 y   ينبغي على الناس أن يهتموا أكثر
  ببناء العالقات كشكل من أشكال

الرعاية الذاتية

أشياء تجعل الناس سعداء 5

الدعم االجتماعي .1
توقع نمط حياة صحي .2

حرية الحصول على مزيد من الخيارات .3
  الثقة في بعضهم البعض .4

وفي حكومتهم
السخاء .5
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  :تأمالت في الحياة
  إطار منظمة التعاون االقتصادي  
والتنمية لقياس السعادة 

الدكتورة كاري إكستون
محللة سياسات لقياس الرخاء والتقدم في منظمة التعاون االقتصادي و التنمية

 السؤال عما يجعل الحياة أفضل تجيب عنه“
الحكومات في كل مرة تنفق فيها المال

”
 ت�شاءل �لفال�شفة على مدى �آإلف �ل�شنني عما

 يجعل �حلياة �أف�شل، ولكن ماذ� يعني ذلك بالن�شبة
للحكومات، وكيف ي�شتفيد منها �شناع �ل�شيا�شات؟

 تعترب �لدكتورة كاري �إك�شتون، �لتي تولت
 �شياغة تقرير منظمة �لتعاون �إلقت�شادي و�لتنمية
 حول قيا�س �لرفاه بني �إلأمم حتت عنو�ن "تاأمالت

 يف �حلياة"، �أن �ل�شوؤ�ل �ملتعّلق بكيفية حت�شني
 م�شتوى �حلياة هو يف �شلب �آليات �تخاذ �لقر�ر�ت

.�خلا�شة بال�شيا�شات يف �أي دولة حول �لعامل
 وقالت �لدكتورة �إك�شتون �إنه ينبغي على

 �حلكومات �إلرتقاء برفاه جمتمعاتها، ولتحقيق
 ذلك يجب عليها �أن تعرف مدى تاأثري قر�ر�تها على

.حياة �لنا�س

المال ليس كل شيء
 من �ملتعارف عليه �أن �لن�شاط �إلقت�شادي، �أي
 �لناجت �ملحلي �إلإجمايل، هو �ملوؤ�شر ملدى جناح

 �لدول. لكن �لدكتورة �إك�شتون �أ�شارت �إىل �أن
 هذ� �ملقيا�س �لذي ياأخذ يف �إلعتبار عن�شر �ملال
 فقط، يفتقر �إىل عدة عو�مل رئي�شية مثل �لفئات
 �مل�شتفيدة من �لنمو ومدى ��شتد�مته على �ملدى

 �لبعيد. كما �أنه يتجاهل جو�نب مهمة مثل �لهو�ء
 �لنظيف و�لعالقات �إلجتماعية، �لتي لي�شت لها

.قيمة نقدية لكنها مهمة لرفاه �أي �شخ�س
 وقالت �لدكتورة �إك�شتون: "�ملال مهم بال

 �شك، فهو مينحنا حرية �إلختيار و�إمكانية �شر�ء
 �ملقتنيات �لتي نعتربها مهّمة لتحقيق �لرفاه �لذي
 ن�شعى �إليه، ولكنه لي�س مقيا�شًا يف حد ذ�ته لنجاح
 �ملجتمعات. فهو و�شيلة لتحقيق غاية، ولكنه �أ�شبح
 هو �لغاية. وإل ميكن باأي حال من �إلأحو�ل �عتماده

."كمقيا�س للتقدم
  و�أ�شافت: "يقول �ملثل �إن بع�س �إلأ�شياء

  إل ُتقدر بثمن، وكل ما عد�ها ميكن تقديره بالناجت
."�ملحلي �إلإجمايل

 مبادرة "حياة أفضل" التابعة لمنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية

 �حلكومات بحاجة �إىل و�شيلة لقيا�س رفاه
 جمتمعاتها، �إإل �أن هذه �لو�شيلة يجب �أن تكون

 ثمرة نقا�س يتخطى خرب�ء �إلإح�شائيات و�شناع
 �ل�شيا�شات لي�شمل علماء �لنف�س و�لفال�شفة

 و�إلأكادمييني من خمتلف �لتخ�ش�شات، و�لوزر�ء،
 و�إلأهم من ذلك، �جلمهور. ففي عام 2011، �أطلقت
 منظمة �لتعاون �إلقت�شادي و�لتنمية مبادرة "حياة
 �أف�شل"، إلإعادة �شياغة ر�شالتها لت�شبح "�شيا�شات

."�أف�شل حلياة �أف�شل
 من �أجل حتقيق هذ� �لهدف، ت�شعى �ملنظمة

 لتطوير مفهوم �لرفاه كمقيا�س بديل مل�شتوى �إلأد�ء.
 وقد �أن�شاأت �آلية متابعة لقيا�س عو�مل �لرفاه �حلالية
 ومدى ��شتد�متها يف �مل�شتقبل، وما �إذ� كانت �لدولة
 متلك �ملو�رد �لبيئية، و�ل�شحة و�لتعليم، ور�أ�س �ملال

.�إلقت�شادي، و�لثقة باملجتمع، و�شوى ذلك
 ويتّم �لرتكيز على �إلأ�شخا�س بدإًل من �إلكتفاء

 باإلقت�شاد. و�نطالقًا من ذلك يجري على �شبيل
 �ملثال تقييم �لدخل �ملتبقي لالأ�شرة بدإًل من �ملال

 �ملتاح يف �إلقت�شاد ب�شكل عام. كما يتّم �لنظر �إىل
 �نعد�م �مل�شاو�ة و�إلأحو�ل �ملعي�شية �ملو�شوعية،

.و�إلأفكار �ل�شخ�شية �لتي تتناول روؤية �لنا�س حلياتهم
 وقالت �لدكتورة �إك�شتون �إن تلك �إلآلية م�شتد�مة،
 إلأنها تهتّم بالرفاه و�ملو�رد �حلالية �ملتوفرة، من

 �ملو�رد �لبيئية �إىل �لتعليم، �شعيًا للحفاظ على هذ�
 �لرفاه يف �مل�شتقبل. وهي ت�شم قائمة باملكّونات،

.ولي�شت و�شفة لتحقيق �لرفاه
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تأمالت في الحياة
 ي�شدر تقرير "تاأمالت يف �حلياة" عن منظمة

 �لتعاون �إلقت�شادي و�لتنمية كل عامني. وقد رّكز
 �إلإ�شد�ر �إلأخري للعام 2015 ب�شكل خا�س على

 طبيعة �حلياة بالن�شبة لالأطفال. وتناولت �لعالقة
 بني �لتطوع و�لرفاه، وبحثت يف �إلجتاهات �خلا�شة

.بالرفاه على �ل�شعيد �ملحلي
 ومن �أدو�ت �لتو��شل �إلأخرى �إلأو�شع نطاقًا

 موؤ�شر( Better Life Index موقع �إلكرتوين يدعى
 �حلياة �إلأف�شل(، وهو م�شّمم خ�شي�شًا ليمنح

 �إلأ�شخا�س فر�شة تقييم ما يعتقدون �أنها �ملكونات
 �إلأهم لتحقيق حياة �أف�شل. وت�شري �لنتائج �لتي مّت

 جمعها من حو�يل 120 �ألف �شخ�س و�فقو� على
 م�شاركة بياناتهم مع منظمة �لتعاون �إلقت�شادي

 و�لتنمية، �أن �إلأ�شخا�س ب�شكل عام يرغبون يف �أن
 يكونو� �شعد�ء، �أ�شحاء، وحكماء. وت�شدرت �أعلى

 �لدرجات مو��شيع �ل�شحة، �لر�شا عن �حلياة،
 �لتعليم، يليها مبا�شرة �إلأمن و�لتو�زن بني �لعمل

 و�حلياة. ويعترب كل جمال مهمًا ب�شفة عامة، وإل
.يتّم تقييم �أي جمال بو�شفه عن�شرً� �أقل �أهمية

أين نجحنا؟
 قالت �لدكتورة �إك�شتون �إن �لبيانات �خلا�شة بالرفاه

 تلعب دورً� يف عملية تطور �ل�شيا�شات، ويبد�أ ذلك
 من �ملر�حل �ملبكرة للتطور �إل�شرت�تيجي و�شوإًل �إىل

.مرحلة �لتنفيذ و�لتقييم
 وقد مّت �شن قو�نني يف كل من فرن�شا و�إيطاليا

 تن�س على �أنه كلما مّت �إعد�د �ملو�زنة، ينبغي على
 �شّناع �ل�شيا�شات تقييم خططهم باملقارنة مع

 قائمة من �ملوؤ�شر�ت، وغالبًا ما ي�شمل ذلك �لرتكيز
.على �لرفاه

 ويف نيوزيلند�، قامت وز�رة �ملالية بتطوير �إطار
 عملها �خلا�س لتقييم مدى �لفائدة �لتي يجنيها

.�لنا�س من �أي مقرتحات حول �ل�شيا�شة
 وتعمل منظمة �لتعاون �إلقت�شادي و�لتنمية

 مع �حلكومة �ل�شلوفينية لو�شع ��شرت�تيجية تنمية
 وطنية قائمة على �لرفاه و�لتنمية �مل�شتد�مة لتحديد

.�إلأولويات �لوطنية ل�شلوفينيا يف عام 2050

المسألة أصعب مما تبدو عليه
 وعلى �لرغم من هذه �لنماذج، �أقّرت �لدكتورة

  �إك�شتون �أن خطوة بهذه �إلأهمية حتمل يف
  طياتها �لكثري من �لتحديات، وبـاأنها م�شاألة

.تطور ولي�س ثورة
 وتبذل منظمة �لتعاون �إلقت�شادي و�لتنمية

 جهودً� حثيثة يف بناء �لقدر�ت للتاأّكد من �أن
 هيئات �إلإح�شاء �لوطنية تقوم باإعد�د �إح�شائيات

.�شحيحة وتقدمها ل�شّناع �ل�شيا�شة

 وإل تز�ل معرفتنا بكيفية تاأثري �إلأنو�ع �ملختلفة
 لل�شيا�شات على �لرفاه حمدودة جدً�. فالعمل مع

 دو�ئر وز�رية مغلقة ل�شمان تو�فقها مع روؤية �شاملة
.للرفاه، م�شاألة معقدة للغاية

 و�أ�شافت �لدكتورة �إك�شتون: "حتاول منظمة
 �لتعاون �إلقت�شادي و�لتنمية قيا�س ما يهم �لنا�س،

 إلأن �حلكومات تقوم بخيار�ت يومية توؤثر على
 رفاههم، �شو�ء �أدركو� ذلك �أم إل. ومن وجهة

 نظرنا، من �ملهم معرفة ما �إذ� كان تاأثريك على
."�لرفاه �إيجابيًا �أم �شلبيًا

عاماًل تجعل الحياة أفضل 11
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  :بناء قدرات السعادة
تجربة جمهورية تشيلي  

رودريغو ماركيز الدكتور 
المنسق العام لتقرير التنمية البشرية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تشيلي

  القدرات توفر لإلنسان الحرية“
بمفهومها العملي

”
 �ل�شيا�شات �لعامة وحدها غري قادرة على �لتاأثري

 ب�شكل مبا�شر على �لرفاه، ولكن ميكن ��شتخد�مها
 خللق بيئة ي�شعر فيها �لنا�س بال�شعادة. و�عترب

 �لدكتور رودريغو ماركيز �أن �لقدر�ت هي فر�شة �أو
.حرية �لقيام ب�شيء ما من �أجل تعزيز �لرفاه

دور المجتمع في تحقيق السعادة
 ي�شعى �لدكتور ماركيز �إىل جعل �ل�شعادة هدفًا

 تنمويًا لدولة ت�شيلي. وبو�شفه باحثًا ر�ئدً� يف جمال
 �ل�شعادة و�لتنمية �لب�شرية، قال �أمام �مل�شاركني يف

 �لقمة �إن �ل�شعادة لي�شت �شيئًا ميكن قيا�شه ب�شهولة
 �أو حتقيقه بني ليلة و�شحاها. وتعترب �لكتب �لتي
 تتمحور حول �لتنمية �لذ�تية �أن �ل�شعادة م�شاألة
 خيار، لكن ماركيز �أّكد �أن هذه �لنظرية موجهة

 لالأفر�د �لذين يعانون من �لعزلة وإل تنطبق على
.�ل�شيا�شات �لعامة و�ملجتمع ب�شكل عام

 عندما �شاأل �لباحثون �شكان ت�شيلي عن �إمكانية
 �أن يكونو� �شعد�ء بغ�س �لنظر عن �لظروف �ملحيطة

 بهم، كانت �إلإجابة "نعم" بن�شبة 80%. وعندما
 �شئلو� عما �إذ� كانو� ي�شعرون باأن من و�جب �حلكومة

 �أن حتقق لهم �ل�شعادة، �أجاب غالبية �ل�شكان بـ
 "إل"، مما ي�شري �إىل عدم �عتقادهم باأهمية �ل�شياق

 �إلجتماعي يف حتقيق �ل�شعادة. �إإل �أن �إلأدلة ت�شري
 �إىل �لدور �إلأ�شا�شي للمجتمع يف �ل�شعور بالر�شا

 عن �حلياة ب�شكل عام. ويف معر�س تو�شيحه لهذه
 �لفكرة، �شرح �لدكتور ماركيز كيف توؤدي �لقيود

 �ملجتمعية �إىل �نعد�م �مل�شاو�ة بني �ملجموعات يف ما
 .يتعّلق بال�شعور بالر�شا عن �حلياة

الرفاه الشخصي
 قال �لدكتور ماركيز �إن �مل�شكلة �لتي تو�جه

 �لنقا�شات حول �ل�شعادة تتمثل غالبًا يف وجود �ل�شك
 لدى �إلأفر�د. فعندما تتّم مناق�شة �ل�شعادة و�لتنمية
 و�ل�شيا�شات �لعامة مع �أ�شخا�س إل يوؤمنون بال�شعادة

 كقيمة �جتماعية، مييل هوؤإلء �إىل �عتبارها �أد�ة
 تهدف ل�شرف �نتباههم عن �لتحديات �حلقيقية

 �لتي يو�جهونها. وبالتايل حتتاج �حلكومات لتغيري
 هذ� �لتوجه من �أجل �إقناع �مل�شككني. وقّدم �لدكتور
 ماركيز حاًل ب�شيطًا يتمثل يف �متناع �حلكومات عن
 ��شتخد�م م�شطلح "�ل�شعادة" و��شتبد�له مبا �أ�شماه

.""�لرفاه �ل�شخ�شي

 فالرفاه �ل�شخ�شي ينبع من تقييم �لنا�س
 إلأنف�شهم، حيث يت�شمن باإلإ�شافة �إىل ذلك

 تقييمهم للمجتمع �لذي يعي�شون فيه. وهذ� يعني �أنه
 عندما يحّدد �لنا�س م�شتوى �شعادتهم �أو رفاههم،

 فهم يقومون بذلك من خالل نقد حياتهم �خلا�شة.
 لذلك يعترب قيا�س �لرفاه بهذه �لطريقة م�شاألة

 �شخ�شية تعتمد على كيفية روؤية �لنا�س إلأنف�شهم.
 وقال �لدكتور ماركيز: "�لتقييم �ل�شخ�شي يلعب

 دورً� حموريًا. فالر�شا عن �حلياة، وخماوف
 �لنا�س، وما يفكرون وي�شعرون ويحلمون به هي

 ."�أ�شياء مهمة، حتى لو مل تكن حقيقية

التفاوت الطبقي
 �أو�شح �لدكتور ماركيز �أن م�شاعر �لطماأنينة

 و�لر�شا عن �حلياة لها تاأثري كبري على حتديد فئات
 �ملجتمع �لتي تنال �أكرب قدر من �لرعاية من جانب
 �ل�شيا�شات �حلكومية، كما ي�شري �إىل تاأثريها على

 �لتق�شيم �لطبقي للمجتمع. و�أ�شار �إىل �أن �لطبقات
 �لو�شطى غالبًا ما تكون ر��شية عن حياتها، ولكنها

 ت�شعر باإل�شتياء من �ملجتمع ب�شكل عام. وهي �إلأكرث
.مياًل للتظاهر و�إلحتجاج للتعبري عن �شخطها

 من ناحية �أخرى، ي�شعر ثلث �ل�شكان بخالف ذلك،
 فهم غري ر��شني ولكنهم قانعون. و�أ�شار �إىل �أن هوؤإلء
 �إلأ�شخا�س مييلون �إىل �إلقاء �للوم على �أنف�شهم ل�شوء

 �أو�شاعهم. وهم �إلأكرث �شعفًا، �إإل �أنهم إل يلومون
 �ملجتمع وإل يعتقدون �أن باإمكانه م�شاعدتهم. و�عترب
 �لدكتور ماركيز �أن على هذه �ملجموعة �أن تكون �أكرث

 نقدً� ملجتمعها و�أكرث مياًل �إىل �إلحتجاج على غر�ر
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 �لطبقات �لو�شطى، عند ذلك �شوف تتغرّي �ل�شيا�شات
.�لعامة لت�شب يف م�شلحتها

السياسات العامة والقدرات
 �ل�شيا�شات �لعامة وحدها غري قادرة على �لتاأثري

 ب�شكل مبا�شر على �لرفاه، ولكن ميكنها �أن
 تعّزز ب�شورة غري مبا�شرة �إلأفكار و�خليار�ت

 و�حلريات �لقابلة للتفعيل، و�لتي ي�شميها �لدكتور
 ماركيز "�لقدر�ت"، وذلك من �أجل خلق بيئة

.حمفزة لل�شعادة
 وحر�س ماركيز على �إلإ�شارة �إىل �لقدر�ت

 بو�شفها "حرية �لقيام ب�شيء ما، ولي�شت جمرد
 حرية �فرت��شية إل ترتجم على �أر�س �لو�قع".

 فاإمكانية �إلختيار وحرية �لقيام ب�شيء ما �أو
 �متالكه ينبغي �أن تعّزز من م�شتوى �لرفاه

 و�ل�شعادة. �إإل �أن خلق �لفر�س ملجرد �إل�شتعر��س
 إل يعترب باأي حال من �إلأحو�ل كافيًا. و�شّدد على

 �شرورة و�شع �شيا�شات عامة تتيح للنا�س �إل�شتفادة
 من �لفر�س �لفعلية �لتي من �شاأنها �لتاأثري على

.حياتهم ب�شورة �إيجابية

االبتكار
 �إلبتكار مطلوب من �حلكومات من �أجل و�شع

 �شيا�شات عامة تهدف �إىل حتقيق �لرفاه �ل�شخ�شي.
 و�أ�شار �لدكتور ماركيز �إىل �أن �لنا�س عندما

 يبتكرون، ينبغي �أن يكونو� قادرين على �رتكاب
 �إلأخطاء وتقّبلها و�لتعلم منها. وتكمن �مل�شكلة حاليًا

 يف �أن �ملجتمع ونظام تقييم �ل�شيا�شات �لعامة إل
 ي�شمحان باإلإخفاق �إإل يف حاإلت نادرة، وإل يف�شحان
 جماإًل للتجربة و�خلطاأ بل يرغبان يف �لتاأّكد م�شبقًا

.من فعالية �ل�شيا�شات وقابليتها للتطبيق

عامل االستحواذ
 يف ختام كالمه، ن�شح �لدكتور ماركيز �حلكومات

 بخلق فر�س جديدة تعود بالنفع على �شعوبها وتكون
 قابلة للتطبيق. وقال ماركيز: "عندما تقّيم فر�شة

 ما وت�شاأل عن �لفئة �مل�شتهدفة منها، ينبغي �أن
 ت�شمن �لعد�لة و�لتكافوؤ يف �لو�شول �إليها". وحّذر

 �حلكومات من خطورة خلق �لفر�س وو�شع �لعر�قيل
 �أمامها. و�أو�شح �أنه يف حال جرى خلق فر�س عمل،

 ينبغي على �ل�شلطات �ملعنية �لتاأّكد من كفاءة
 �إلأ�شخا�س �لذين يقومون بهذ� �لنوع من �لعمل �أو
 توفري �لتدريب �ملطلوب لهم. و�إذ� مل يح�شل ذلك

 .فلن ي�شتفيد منها �أحد، وإل ميكن ت�شميتها بالفر�س

  عوامل اجتماعية 6
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المدارس السعيدة

جوانغ جو كيم
 مدير اليونسكو في بانكوك

 علينا أن ننظر إلى ما وراء األبعاد المعرفية“
ونعالج قضايا الرفاه والسعادة

”
 ميتلك جو�نغ جو كيم، �خلبري يف �لتعليم يف منطقة

 �آ�شيا و�ملحيط �لهادئ ومدير مكتب �ليوني�شكو يف
 بانكوك، �لعديد من �إلأفكار حول تعزيز �ل�شعادة

 يف �ملد�ر�س. وقد مّت تطوير �إطار عمله �خلا�س
 باملد�ر�س �ل�شعيدة لتوفري �إلنطالقة �إلأمثل يف

 �حلياة لالأطفال، ومنحهم فر�شة �أف�شل يف �عتماد
.منط حياة �شعيد

 ويف حني يق�شي معظم �لنا�س 10% من حياتهم
 يف �ل�شعي �إىل حت�شيل �لعلم، يعترب كيم �لذي

 ��شطلع بدور رئي�شي يف م�شروع إلإ�شالح �لتعليم
 يهدف �إىل �إعادة هيكلة �لنظام �لتعليمي �لكوري

 باأكمله، �أن جميع �ملد�ر�س يجب �أن توفر جتربة
.ممتعة لل�شغار �أثناء وجودهم يف �ملدر�شة

ما الذي يجعل المدرسة سعيدة؟
 يف عام 2014، مّت �إطالق م�شروع لقيا�س م�شتويات

 �ل�شعادة يف �ملد�ر�س على م�شتوى �آ�شيا و�ملحيط
 �لهادئ. و�أ�شارت نتائجه �إلأولية �إىل �أن �لعديد منها
 ميتلك م�شتويات منخف�شة جدً� من �ل�شعادة. و�أدى
 ذلك �إىل وإلدة �إطار عمل �ملد�ر�س �ل�شعيدة. ور�أى

 كيم �أن منبع �ل�شعادة يف �ملد�ر�س هو �ل�شد�قات
.و�لعالقات �لتي تن�شاأ من خالل �لتعليم و�لتعّلم
 مّت �إر�شال ��شتبيان للمد�ر�س يطلب من �لطالب

 �شرد �لعو�مل �لتي جتعلها �أماكن �شعيدة، وما
 هي �أكرث �جلو�نب �لتي ت�شبب لهم �إلإزعاج يف

 �ملدر�شة. وقد �شكلت هذه �لنتائج يف نهاية �ملطاف
 �إطار �لعمل لتطوير مد�ر�س كيم �ل�شعيدة. وتو�شل

 �إل�شتبيان �إىل �أن �أف�شل جو�نب �ملدر�شة يتمثل
 يف بيئة �لتعلم �لودية و�ملعلمني �إلإيجابيني وحرية

 �لتعلم، يف حني تبنّي �أن �لعو�مل �لتي جتعل من
 �ملدر�شة مكانًا تعي�شًا ت�شمل �لتنّمر �لذي ميار�شه

 بع�س �لطالب، و�لبيئة غري �إلآمنة، و�لو�جبات
.�ملنزلية �ملفرطة

 و��شتخدم �شّناع �ل�شيا�شة �إل�شتبيان إلإيجاد طرق
 ميكن للمد�ر�س من خاللها توفري بيئة �إيجابية
 وودية و�شعيدة لل�شغار. فقد طّور �لقادة ثالثة

 �أبعاد مل�شاعدة �إلأ�شخا�س �ملوكلني يف تغيري م�شار
.�ملد�ر�س: �إلأ�شخا�س، �لعملية، و�ملكان

 وُيركز �لبعد �خلا�س باإلأ�شخا�س على �لعالقات
 و�ل�شد�قات �لتي ُتبنى يف �ملدر�شة، باإلإ�شافة

 �إىل �ل�شفات �إلإيجابية �لتي ينبغي �أن يتحّلى بها
 �ملدر�شون. وتتمحور "�لعملية" حول كيفية �إعطاء

 �لو�جبات �ملنزلية، يف حني يتناول "�ملكان" م�شاألة
 خلق بيئة �إيجابية د�خل �ملدر�شة ف�شاًل عن عالقة

.�لتدري�س بالبيئة ب�شكل عام

كيف تبدو المدرسة السعيدة؟
 �قرتح كيم، �لذي كان م�شاعدً� للرئي�س �لكوري
 �ل�شابق يونغ �شام كيم ل�شوؤون �لتعليم و�ل�شيا�شة

 �إلجتماعية، �أن تكون �ملدر�شة �لنموذجية �ل�شعيدة
:يف �آ�شيا و�ملحيط �لهادئ على �لنحو �لتايل

 y "ودية ومريحة وآمنة"
 y  مكان يبني فيه الطالب عالقات متينة

ويتعلمون مع اآلخرين بحرية
 y  مكان يتفاعل فيه المعلمون وطاقم

 المدرسة مع الطالب، ويشجعون التعاون
واالهتمام بعضهم ببعض

 y  مكان تثق فيه العائلة بأن رفاه أطفالها
هو األولوية المطلقة للمدرسة
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 ويعتقد كيم �أن هذ� �إلأمر ميكن حتقيقه
 ب�شهولة، ولكن معظم �ملد�ر�س إل تقوم بتطبيقه.
 ويعترب �أن �لعديد من �لقادة يهتمون باأول ركنني

 من �أركان �لتعّلم �إلأربعة �لتي و�شعتها �ليون�شكو،
 وهما "نتعلم كيف نعرف" و"نتعلم كيف نفعل"، وإل
 يركزون على �لركنني �لباقيني، وهما "نتعلم كيف

 نكون" و"نتعلم كيف نعي�س معًا" وهما �إلأكرث تاأثريً�
 على �ل�شعادة. وين�شّب �إلهتمام على �إلختبار�ت

 �لتي إل تفيد ب�شيء �شوى ت�شكيل �ملزيد من �ل�شغط
.على �لطالب �ل�شغار

 ما الذي تفعله الدول األخرى حيال
السعادة في التعليم؟

 بد�أ �لقادة حول �لعامل يبدون �هتمامًا بال�شعادة،
 حيث تبحث �لدول يف منطقة �آ�شيا و�ملحيط �لهادئ

 جمموعة من �خليار�ت لتوفري مناخ �إيجابي د�خل
 �ملد�ر�س. ومّت ذلك بعدما �شهدت تلك �لدول

 �رتفاعًا يف معدإلت �إلنتحار �لناجمة عن �ل�شغط
 �لذي يتعر�س له �لطالب من �أجل حتقيق �أد�ء

.�أف�شل يف �إلختبار�ت
 و�أو�شح كيم، �لذي يحمل �جلن�شية �لكورية،

 �أن بالده �أطلقت م�شروع "�لتعليم �ل�شعيد للجميع،
 �لطاقات �خلالقة تر�شم �مل�شتقبل" للحد من
 م�شتوى �إلكتئاب يف نظامها �لتعليمي بعد �أن

.�أ�شبحت معدإلت �إلنتحار من �إلأعلى يف �لعامل

 كذلك �أن�شاأت �ليابان جلنة للرفاه يف عام 2012،
 يف حني �أطلقت �شنغافورة �لتي تعترب من �أف�شل

 �لدول حول �لعامل يف جمال �إلختبار�ت، مبادرة
.للتعّلم �إلجتماعي و�لعاطفي

الخالصات التي توصل إليها كيم
 ُتعد �ل�شعادة وجودة �لتعليم بالن�شبة �إىل كيم

 عن�شرين مرت�بطني إل ميكن �لف�شل بينهما، وإل
 بّد من بذل �جلهود لتحقيقهما معًا. ولكي نعي�س يف
 عامل ي�شوده �ل�شالم، يعتقد كيم باأن علينا �لرتكيز

 بنف�س �لقدر على تاأثري �لتعاون و�مل�شاركة، و�أن نبذل
.�جلهد لفهم �إلآخرين ب�شورة �أف�شل

 وختم حديثه قائاًل: "يجب علينا �لنظر �إىل
 ما ور�ء �لبعد �ملعريف ومعاجلة م�شاألة �لرفاهية

 و�ل�شعادة. من �أجل حتقيق �ل�شالم و�إلأمن، يجب
."علينا �ل�شروع يف �إن�شاء �ملد�ر�س �ل�شعيدة

  أبعاد 3
للمدارس السعيدة

األشخاص .1
 مبا يف ذلك �ل�شد�قات و�لعالقات �لتي ُتبنى
 يف �ملدر�شة، و�ل�شفات �إلإيجابية �لتي ينبغي

 �أن يتحلى بها �ملدر�شون، و�حرت�م �لتنوع،
 و�ملمار�شات �إلإيجابية ب�شفة عامة، و�ملناف�شة

.بني �ملعلمني

العملية .2
 عدد �لو�جبات �ملنزلية �لتي ينبغي �إعطاوؤها

 للطالب. ينبغي على �ملد�ر�س �إعطاء و�جبات
 منزلية "معتدلة وعادلة" وينبغي على �ملدر�شني

 �إعادة �لتفكري يف كيفية حتديد �إلأن�شطة �لتي
.ينبغي �إجنازها خارج �لف�شل �لدر��شي

المكان .3
 ينبغي �أن توفر �ملد�ر�س بيئة خالية من

 �لتنّمر، و��شتك�شاف تقنيات قيادية ر�ئدة
 ونهج تعليمي �شديق للبيئة من �أجل تعزيز

 فهم �لطالب للعو�مل �لتي متثل �شررً�
.حمتماًل على كوكب �إلأر�س
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 جمع �حلو�ر �لعاملي لل�شعادة، �لذي ��شتمر على مد�ر يوم كامل قبل �نطالق �لربنامج �لرئي�شي للقمة، كبار �ملفكرين و�شّناع �لقر�ر و�لقادة
 من �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س و�خلرب�ء و�إلأكادمييني من �شتى �أنحاء �لعامل للبدء يف نقا�س عاملي حول �أهمية �ل�شعادة و�لرفاه، ودور

.�حلكومات يف خلق جمتمعات �شعيدة و�إيجابية

الحوار العالمي للسعادة
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المتحدثونالجلسات

20172017 للحكومات  العالمية  القمة 

سّد فجوة السعادة لتحقيق التنمية

روماني ماتيا 
المدير التنفيذي لالقتصاد والسياسة والحوكمة في البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية

 التعليم والرضا الوظيفي عنصران أساسيان“
للسعادة والرضا عن الحياة بشكل عام

”
 قّدم ماتيا روماين، كبري �إلقت�شاديني و�لزميل

 �لز�ئر يف معهد غر�نثام لالأبحاث يف كلية لندن
 لالقت�شاد، روؤيته للعو�مل �لتي �شاعدت يف تغيري

 حياة �إلأمم �لتي و�جهت ��شطر�بات وحتوإلت.
 ولعل �أكرث ما �أثار �لده�شة قوله �إن �ملال، و�إن كان إل

 ي�شتطيع �أن ي�شرتي �ل�شعادة، �إإل �أنه بالتاأكيد ي�شاعد
.على حتقيقها

 وعر�س روماين، �لذي ي�شغل �أي�شًا من�شب �ملدير
 �لتنفيذي لالقت�شاد و�ل�شيا�شة و�حلوكمة يف �لبنك
 �إلأوروبي إلإعادة �إلإعمار و�لتنمية �لذي ي�شتثمر يف

 �لتنمية �إلقت�شادية، تقريرً� يت�شمن نتائج مده�شة
.عن �أبحاث �لبنك حول تعزيز �ل�شعادة

 وك�شف روماين نتائج �لدر��شات �لتي �أجر�ها
 �لبنك يف �جلمهوريات �ل�شوفياتية �ل�شابقة، و�لتي
 �أ�شارت �إىل �أن �إلأطفال �لذين ولدو� �أثناء �شقوط

 �إلحتاد كانت قاماتهم �أق�شر مبقد�ر 1 �إىل 2 �شم
 من �إلأجيال �إلأخرى. كما �أن �إلأ�شخا�س �إلأكرث

 ثر�ًء هم �أكرث �شعادة ب�شكل عام، و�إذ� كانت و�لدة
 �ل�شخ�س حائزة على ق�شط و�فر من �لتعليم، فمن

.�ملرجح �أنه �شي�شعر بقدر �أكرب من �لر�شا يف حياته

 منذ �شقوط جد�ر برلني و�نهيار �إلحتاد
 �ل�شوفياتي �ل�شابق، در�س �لبنك عن كثب حالة
 �شكان �لدول �لتي كانت خا�شعة حلكم �إلحتاد
.�ل�شوفياتي خ�شو�شًا جلهة �شعورهم بال�شعادة

 وقد تاأ�ش�س �لبنك �إلأوروبي إلإعادة �إلإعمار
 و�لتنمية يف بد�ية عقد �لت�شعينيات، وقّدم خدماته

 ل�شعوب و�شط و�شرق �أوروبا من مقّره يف لندن.
 وموؤخرً� �نتقل �لبنك �إىل �شمال �إفريقيا و�ل�شرق

 �إلأو�شط، وجمع يف �لفرتة ما بني 2006 و2016
 �لبيانات �خلا�شة با�شتبيان "�حلياة يف مرحلة

 �لتحّول" �لذي قام بدر��شة �ل�شروط �ملطلوبة
 لل�شعور بالر�شا عن �حلياة. وك�شف روماين �أن

 �لدر��شة �لتي �شملت 51 �ألف �أ�شرة يف 31 دولة،
 حّددت جمموعة من �لرو�بط بني �ل�شعور بالر�شا

.و�حلياة �ليومية

تحول غير مسبوق
 �عترب روماين �أن جزءً� �أ�شا�شيًا من دور �أي بنك
 للتنمية هو متابعة �لتغري�ت �لتي تطر�أ على حياة

 عمالئه، وُيعترب ��شتبيان "�حلياة يف مرحلة �لتحول"
 �لذي �أجري على مد�ر 10 �شنو�ت، �أطول ��شتبيان
 يف �لعامل حول �لر�شا عن �حلياة. وبد�أ �لباحثون

 بدر��شة كيفية تطور حياة �ل�شعوب منذ �نهيار
.�إلحتاد �ل�شوفياتي �ل�شابق

 وقال روماين: "مّرت تلك �إلأقاليم ب�شدمة
 عنيفة نوعًا ما �أثناء فرتة �نهيار �إلحتاد �ل�شوفياتي
 �ل�شابق، ومن �لعنا�شر �لتي ميكن در��شتها يف هذ�

."�إلإطار طول قامة �إلأفر�د
 فقد �أظهرت �إحدى نتائج �لتقرير �لرت�بط بني
 طول قامة �إلإن�شان ونوعية حياته. فاإلأ�شخا�س

 �لذين ولدو� خالل �لفرتة �إلنتقالية كانو� �أق�شر
 مبقد�ر 1 �إىل 2 �شم من �إلأجيال �إلأخرى. و�أ�شار

 روماين �إىل �أن �شوء �لتغذية و�لفرتة �لع�شيبة �لتي
 مّر بها �إلأفر�د تعترب من �إلأ�شباب �لتي �أدت �إىل

.�إلختالف يف طول �لقامة

ما الذي يجعل الناس سعداء؟
 قد إل ميلك روماين كل �إلإجابات حول �ل�شعادة،
 �إإل �أن ��شتبيان "�حلياة يف مرحلة �لتحول" ي�شري

 �إىل �ملال كعن�شر مهّم يف حتقيق �ل�شعادة. و�عترب
 روماين �أن "�ملال قد إل يجعلك �شعيدً�، ولكنه عامل
 م�شاعد بالتاأكيد". وهذ� ما توؤكده نتائج �إل�شتبيان،

 حيث �أظهرت �أن �إلأغنياء هم �أكرث �شعادة.
 و�إل�شتثناء �لوحيد يف هذ� �ملجال كان يف �إيطاليا،
 حيث مل يرتفع مدخول �ل�شكان بنف�س �لقدر �لذي

.�شهدته دول �أخرى يف �لقارة
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 وك�شفت �لدر��شة كذلك عن وجود �رتباط قوي
 بني �لر�شا عن �حلياة و�لر�شا �لوظيفي. فال�شخ�س

 �لذي ي�شتمتع بعمله، تزد�د �حتماإلت �شعوره
 بال�شعادة مقارنًة بنظريه �لذي يرتقب بفارغ �ل�شرب

 �نتهاء دو�مه عند �ل�شاعة �خلام�شة م�شاًء. وقال
 روماين: "عندما يزد�د �لر�شا �لوظيفي، يزد�د

 �لر�شا عن �حلياة، و�لعك�س �شحيح، فعندما يقّل
"�لر�شا �لوظيفي، يقّل �لر�شا عن �حلياة

 كذلك يوؤدي �حل�شول على ق�شط �أوفر من �لتعليم
 �إىل �شعور �إلإن�شان باإلإجناز. و�أ�شارت �لدر��شة �إىل

 نتيجة �أخرى مثرية لالهتمام مفادها �أن �إلأم �إذ�
.كانت متعلمة يزد�د �شعور �أبنائها بالر�شا

 و�إذ� مل يرت�فق �لتعليم مع �لتحدي يف مكان
 �لعمل، فاإن هذ� �لتاأثري ي�شبح حمدودً�. فقد تبنّي
 �أن �ملوؤهالت �ملفرطة لل�شخ�س مقارنًة مبا ميار�شه
 من عمل توؤدي �إىل هبوط معنوياته وبالتايل تر�جع

.�ل�شعور بال�شعادة
 و�أ�شاف روماين �إنه "من �ملهم للغاية يف ما

 يخ�ّس �لر�شا �لوظيفي �أن نعالج م�شاألة �ملوؤهالت
 �ملفرطة وعالقتها بالعمل إلأن ذلك من �شاأنه �إعاقة

 �ل�شعور بالر�شا". وقد �عتمد �لبنك �إلأوروبي إلإعادة
 �إلإعمار و�لتنمية مبادر�ت تهدف ملعاجلة هذه

 �مل�شكلة، وهي ت�شمل تنظيم دور�ت تدريبية إلإعد�د
.عمالئه يف �ل�شرق �إلأو�شط للتكّيف مع مكان �لعمل

كيف تغّيرت األوضاع؟
 �أ�شار روماين �إىل وجود �أمل يف �مل�شتقبل للدول �لتي

 تعاين من ��شطر�بات، وذلك يف معر�س و�شفه
 لكيفية حت�ّشن �أو�شاع دول �إلحتاد �ل�شوفياتي

 �إلأ�شبق. و�عترب �أن تلك �لدول جنحت يف تخطي
 �لعقبات �لتي و�جهتها مع �شقوط جد�ر برلني،

 وعربت �إىل �جلانب �إلآخر بقوة �أكرب، م�شريً� �إىل �أن
 �مل�شتقبل �أمامها م�شرق يف �شعيها ملجار�ة �لبلد�ن

.�إلأوربية �إلأخرى
 ور�أى روماين �أن "�ملعاناة �لتي �شهدتها دولنا

 خالل فرتة �إلإ�شالحات �لهيكلية يف �ل�شنو�ت
 �إلنتقالية �إلأوىل قد مّت جتاوزها متامًا. فقد �قرتب
 م�شتوى �ل�شعادة و�لر�شا عن �حلياة يف �لدول �لتي

."نعمل فيها من �ملعدإلت �لو�شطية يف �أوروبا �لغربية
 �إإل �إنه �أقّر يف �لوقت ذ�ته باأن هذ� �لتقارب مل

 يتحقق من خالل �رتفاع م�شتوى �لر�شا يف تلك
 �لدول فح�شب، بل جنم كذلك عن تر�جع م�شتويات

.�ل�شعادة يف دول �أوروبا �لغربية

جورجيا: قصة نجاح
 عر�س روماين جتربة جورجيا �لتي عانت من

 �لف�شاد �مل�شت�شري ب�شبب تدين م�شتوى خدماتها
 �لعامة، مما �أّثر على حياة و�شعادة �شكانها. وقد
 �شهدت دول �إلحتاد �ل�شوفياتي �ل�شابق حتوإلت

 كربى بعد تز�يد م�شتوى �ل�شفافية و�مل�شاءلة على
 مدى �إلأعو�م �لع�شرة �إلأخرية. فقد ��شتعادت �لدولة

 قدر�تها، وهي تعترب �إلآن منوذجًا لدولة �رتقت
.بنوعية خدماتها �لعامة مل�شاعدة �إلآخرين

أبرز نتائج االستبيان

 y  األطفال الذين ولدوا خالل فترة انهيار
 االتحاد السوفياتي السابق كانت

 قاماتهم أقصر بمقدار 1 إلى 2 سم من
األجيال األخرى بسبب سوء التغذية

 y األشخاص األكثر غنى هم أكثر سعادة
 y  ثمة ارتباط وثيق بين الرضا عن الحياة

والرضا الوظيفي
 y  أبناء األمهات المتعلمات يشعرون برضا

أكبر في الحياة
 y  الحصول على قسط أوفر من التعليم

يسهم في شعور اإلنسان باإلنجاز
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هل تمتلك جينات السعادة؟

بارتلز مايكا  البروفيسورة 
 رئيسة أبحاث الجامعة وأستاذة علم الوراثة والرفاه في قسم علم النفس الحيوي في الجامعة

الحرة بأمستردام

 تحقيق السعادة مرتبط بإدراكنا أن لكل إنسان“
شخصيته الفريدة

”

 �ل�شعادة �أمر نطمح �إليه جميعًا، مع �أن بع�س
 �لنا�س يكونون �أ�شعد من غريهم. وهذ� ما ت�شري

 �إليه �لوقائع من حولنا. ولكن هل هناك بع�س
 �إلأ�شخا�س �لذين يولدون �أ�شعد من غريهم؟ وهل

هم مفطورون على �ل�شعادة منذ وإلدتهم؟
 تقوم �لربوفي�شورة مايكا بارتلز، رئي�شة �أبحاث

 �جلامعة و�أ�شتاذة علم �لور�ثة و�لرفاه يف ق�شم علم
 �لنف�س �حليوي يف �جلامعة �حلرة بهولند�، بدر��شة

 تلك �إلأ�شئلة من مقّرها باأم�شرتد�م يف حماولة
.ملعرفة ما �لذي يدفع �لنا�س لل�شعور بال�شعادة

 وقالت مايكا �إن �لدر��شات كانت ترّكز حتى
 �إلأم�س �لقريب على جمموعات خمتارة قليلة، مثل

 �لبالغني �لذين لديهم �أطفال، مقارنة بالبالغني
 �لذين لي�س لديهم �أطفال، �أو �أ�شحاب �لدخل

 �ملرتفع مقارنة باأ�شحاب �لدخل �ملحدود. و�أ�شارت
 �لربوفي�شورة بارتلز �إىل �أن تلك �ملجموعات مل تقدم

 �شوى روؤية حمدودة، إلأن مفهوم �لطفل على �شبيل
 �ملثال قد يعني �شيئًا خمتلفًا من �شخ�س إلآخر.

 لذلك فقد حان �لوقت للتفكري بو�شائل جديدة، من
.خالل �لنظر �إىل عو�مل �أخرى مثل �لبيئة

كيف يمكن للتوأم أن يصنع الفرق؟
 لطاملا كان للتو�ئم ح�شور فاعل يف �لدر��شات

 حول �ل�شعادة. فمن خالل در��شة �شعادة �لتو�ئم،
 ميكن للعلماء �لتو�شل إل�شتنتاجات �شريعة عن
 �لعنا�شر �لتي حتدد �شعادة �شخ�شني ميتلكان

.نف�س �جلينات �لور�ثية
 و�لرتكيز على هذ� �لنوع من �لدر��شات يتجه

 حاليًا نحو در��شة �شعادة �لتو�أمني �ملتماثلني مقارنَة
.بالتو�أمني غري �ملتماثلني

 فقد و�شعت �لربوفي�شورة بارتلز نظرية مفادها
 �أن كاًل من �لتو�أمني �ملتماثلني هو ن�شخة عن

 �إلآخر، فهما يحمالن �جلينات عينها، و�إلختالف
 يف م�شتوى �شعادتهما يعود �إىل موؤثر�ت بيئية. يف

 �ملقابل، إل ميتلك �لتو�أمان غري �ملتماثلني �شوى %50
 من �ملادة �جلينية �ملتماثلة، لذلك فاأي �ختالف

.بينهما �شببه �لتباينات �جلينية
 وقد ك�شفت �لدر��شات �أن 36% من �إلختالف يف

.م�شتويات �ل�شعادة قد يعود �إىل �لتباينات �جلينية
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أنت سعيد بالفطرة
 بد�أت �لدر��شات موؤخرً� يف ��شتطالع جمموعات

 �أكرب من �إلأ�شخا�س من �أجل مقارنة م�شتويات
 �ل�شعادة وحماولة حتديد دور �جلينات و�لبيئة يف

.�شعادة �إلإن�شان
 وك�شفت �أبحاث مهّمة قامت بها �لربوفي�شورة

 بارتلز عن وجود �رتباط بني �لكرومو�شومات، وهي
.�ملادة �لور�ثية د�خل �جل�شم �لب�شري، و�ل�شعادة

 و�شملت �لدر��شة 300 �ألف �شخ�س حول �لعامل
 ملحاولة �إلإجابة على �شوؤ�ل: "هل ميلك �إلأ�شخا�س

 �لذين يتمتعون بنف�س م�شتوى �ل�شعادة �شفات
"ور�ثية متماثلة؟

 و�كت�شف �لعلماء بعد �أخذ عينات من فم
 متطوعني ومقارنتها ببياناتهم �لور�ثية �أن

.�أج�شامهم حتتوي على كرومو�شومات متماثلة
 فاجل�شم �لب�شري يتكّون من 23 زوجًا من

 �لكرومو�شومات، وتبنّي للعلماء �أن �لكرومو�شومني
 رقم 5 ورقم 20 مرتبطان بال�شعادة، ومّت بذلك

."�كت�شاف "جينات �ل�شعادة

هل السعادة بمتناول الجميع؟
 قد يولد �إلإن�شان وهو ميتلك جينات �ل�شعادة،

 وفقًا للربوفي�شورة بارتلز، �إإل �إن ذلك لي�س �شمانًا
 حلياة �شعيدة. و�ل�شبب يف ذلك يعود �إىل �لدور

 �لكبري �لذي تلعبه �لبيئة يف كيفية �شعور �إلإن�شان
.بال�شعادة �حلقيقية

 و�ل�شيء نف�شه ي�شّح على �ل�شخ�س �ملولود بدون
 جينات �ل�شعادة، حيث يرى �لباحثون ��شتطاعة �أي

 �شخ�س �إدر�ك �ل�شعادة. وميكن لل�شخ�س �لذي
 يولد "غري �شعيد" �إدر�ك �ل�شعادة بف�شل تاأثري

.�لبيئة �ملحيطة به
 وتقول �لربوفي�شورة بارتلز: "�أن يكون �شيء ما

 ور�ثيًا إل يعني عدم �لقدرة على تغيريه. بل يعني
 فقط �أن تغيري بع�س �إلأ�شخا�س �أ�شعب من تغيري

."�لبع�س �إلآخر
 و�أ�شافت: "كونك مولودً� بقابلية جينية م�شبقة

 يوّفر لك قدرً� كبريً� من �ل�شعادة وي�شاعدك
 يف �حلفاظ على هذ� �ل�شعور ب�شهولة �أكرب. يف

 �ملقابل، �إذ� ُولدت بقابلية جينية م�شبقة ل�شعور
 حمدود بال�شعادة، فذلك إل مينعك بال�شرورة من
 �أن تكون �شعيدً�، ولكن عليك �أن تبذل جهدً� �أكرب

."لتحقيق هدفك

لكل إنسان شخصيته الفريدة
 تعترب �لربوفي�شورة بارتلز �أنه يتعنّي على �حلكومات

 �لتي ترغب يف تغيري م�شتويات �ل�شعادة �إلعرت�ف
 باأن كل �إن�شان خمتلف عن �إلآخر. ويعني ذلك �أن

 كل فرد بحاجة �إىل مقاربة خمتلفة إلأن �إلأ�شخا�س
 يقومون بردود �أفعال متباينة. و��شت�شهدت بارتلز

.بالتمارين �لريا�شية كمثال على ذلك
 وقالت �إن برنامج �لتمارين �لريا�شية �ملوحد

 إل ميلك نف�س �لتاأثري على جميع �إلأ�شخا�س، إلأن
 كل فرد ميلك �أ�شلوبه �خلا�س. فقد يف�شل بع�س

 �إلأ�شخا�س �أد�ء �لتمارين يف �لد�خل وبع�شهم �إلآخر
 يف �خلارج، كما �أن مدة �لتمارين �ملطلوبة قد ترت�وح

.بني يوم و�حد و�أ�شبوع، تبعًا لقدر�ت كل �شخ�س
 و�عتربت بارتلز �أننا "بحاجة إلإعد�د �أكرث من

 مبادرة و�أن ن�شاأل �لنا�س عما يرغبون بالقيام به.
.و�إذ� فعلنا ذلك قد نتمكن من �إ�شعادهم

الرئيسية النقاط 

 y   ابتكارات مهّمة تشهدها العلوم
الخاصة بالسعادة

 y   تلعب البيئة دورًا كبيرًا في كيفية
شعورنا للسعادة

 y  الصفات الوراثية لها دور أيضاً، ولكن
يمكن تجاوزه

 y   كل شخص بحاجة لمقاربة مختلفة
عن اآلخر
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لمحة عن تاريخ السعادة

ماكماهون دارين  البروفيسور 
أستاذ التاريخ في كلية دارتموث بالواليات المتحدة

  التطور والتقدم ال يؤدي بالضرورة“
إلى السعادة

”
 لقد تغرّي مفهوم �لب�شر وتوقعاتهم ب�شاأن �ل�شعادة

 على مر �لقرون، وفقًا إلأ�شتاذ �لتاريخ �لربوفي�شور
.د�رين ماكماهون

 وعر�س �لربوفي�شور ماكماهون، �لذي يعمل
 مدّر�شًا يف كلية د�رمتوث يف وإلية نيو هام�شري

 بالوإليات �ملتحدة، نتائج �أبحاثه حول كيفية تطور
 �ل�شعادة من مفهوم كان يعترب ترفًا إل يحظى به

 �شوى �إلأوفر حظًا يف هذه �لدنيا، �إىل عاطفة يتوقع
.معظم �لنا�س �أن ي�شعرو� بها

 و�أّكد �لربوفي�شور ماكماهون، موؤلف كتاب
 "تاريخ �ل�شعادة"، باأن �أ�شالفنا مل يكونو� بائ�شني �أو
 مفرطني يف �ل�شعادة. وقد منحهم درجة 6 �أو 7 من
 �أ�شل 10 على مقيا�س �ل�شعادة. و�أو�شح ماكماهون
 باأن �أف�شل و�شف للب�شر �إلأو�ئل �أنهم كانو� "قلقني

 وخائفني وجائعني �إىل حد ما"، لذلك كانو� يف
 حالة تاأهب وقلق حيال �إلأ�شياء �لتي ميكن �أن تهدد

.حياتهم و�شالمتهم

 وقال �لربوفي�شور ماكماهون: "�أن تكون �شعيدً�
 جدً� لفرتة طويلة إل يعترب مثاليًا من �لناحية

 �لتطورية"، م�شيفًا باأن غريزة �لبقاء و�لتطور هي
 �لتي �شوف تطغى يف �لنهاية، و�شّدد على �أن "�لقلق

 و�لغ�شب و�خلوف م�شاعر لها �أهد�فها �ملحددة،
 ولكن يبدو �أننا مفطورون على �شرعة �لتكّيف مع

."ملذ�ت �حلياة ونرغب باملزيد منها على �لدو�م

الثورة الزراعية
 وتابع �لربوفي�شور ماكماهون قائاًل �إن �لبدو �لرّحل
 �لذين عا�شو� حياة تعتمد على �ل�شيد متيزو� بقدر
 كبري من �مل�شاعر �إلإيجابية. فعلى �لرغم من �أنهم
 مل ميتلكو� مكّيفات �لهو�ء �أو هو�تف �آيفون، وكانو�

 دومًا عر�شة لالأخطار �ملميتة �أو للوقوع فري�شة
 للحيو�نات �لربية، �إإل �أنهم كانو� �أكرث �شعادة من

.�إلأجيال �لتي جاءت من بعدهم
 و�ل�شبب يف ذلك وفقًا للربوفي�شور ماكماهون هو

 �أنه على �لرغم من �أن �لثورة �لزر�عية فرتة تّت�شم
 بالتقدم �لبيئي، �إإل �أنها �أطلقت كذلك �شل�شلة من
 �لتفاعالت �لتي �أثرت �شلبًا على �شعادة �إلإن�شان.

 و�نتهى �إلأمر بالب�شر �إىل طلب �ملزيد على �لدو�م،
 حيث �أدى ذلك يف نهاية �ملطاف �إىل بروز �مللكية

 �خلا�شة و�لفقر، �إلأمر �لذي �أدى بدوره �إىل ن�شوء
 �لطبقية وما ر�فقها من تقييد حلرية �إلإن�شان

.و�نت�شار �لعبودية

 وعندما ��شتقر �إلأمر بال�شعوب يف مو�طنها، كان
 �أفر�دها �أكرث عر�شة لالإ�شابة باإلأمر��س ب�شبب
 �نعد�م �لتنوع يف نظامهم �لغذ�ئي �لذي مل يكن

 يحتوي على نف�س �لقدر من �للحوم �أو �ملو�د �ملغذية
.كاأ�شالفهم �ل�شيادين

 وقال �لربوفي�شور ماكماهون: "يف حني �أن �لثورة
 �لزر�عية وّفرت �لبحبوحة للبع�س، �إإل �أنها كانت

."خطوة �إىل �لور�ء بالن�شبة لغالبية �لرجال و�لن�شاء

الثورة الدينية
 بد�أ فهم �لنا�س لل�شعادة يتطور مع بزوع فجر

 �إلألفية �إلأوىل يف �لعام 1000 قبل �مليالد. كما بد�أ
 �لنا�س يف حتدي �ملفهوم �لقائل باأن �ل�شعادة خارج

 �شيطرتهم. وتز�من هذ� �لتغيري يف �لعقلية مع ن�شوء
 �لتقاليد و�إلأديان و�لتعاليم �إلأوىل �لتي �شهدها

 �لعامل، وهو ما �أطلق عليه �لربوفي�شور ماكماهون
 ��شم "�لثورة �لثانية يف �شعادة �إلإن�شان". وتفاعلت
 �ملجتمعات مع م�شاألة �ملعاناة �إلإن�شانية وبد�أت يف

.�لبحث عن كيفية �إلرتقاء بحياة �إلإن�شان
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 وظهرت �لعديد من �أوجه �لت�شابه بني �لتعاليم
 و�إلأديان، و�شّكل ذلك �أ�شا�شًا لفهم جديد لل�شعادة
 يف �إطار مو��شيع م�شرتكة، منها �لر�أي �لقائل باأن
 �لعطاء لالآخر هو �لو�شيلة �إلأف�شل للعطاء للذ�ت

.وتعزيز �ل�شد�قة و�لتاآخي و�ملحبة
 وتابع �لربوفي�شور ماكماهون قائاًل �إن ذلك كان

 �ل�شعور �ل�شائد يف �لعامل حتى �أو�ئل �لقرن �لثامن
 ع�شر، �إىل �أن قامت "�لثورة �لثالثة يف �شعادة

.�إلإن�شان" و�لتي حتّدت تلك �لركائز

الثورة الثالثة
 يعترب �لربوفي�شور ماكماهون �أن فهم �لب�شر
 لل�شعادة بد�أ يتغرّي خالل �لقرن �لثامن ع�شر

 ب�شبب �لتحّول يف �لفل�شفات و�لت�شور�ت �لدينية
 �لتي �شهدت تر�جعًا يف مفهوم �للعنة �إلأبدية

 وركّزت يف �ملقابل على �ملجتمع �إلإن�شاين �لقائم
 على �لتجارة. ومع بد�ية �لقرن �لثامن ع�شر، بد�أ

 �لنا�س ينظرون �إىل �ل�شعادة على �أنها �شيء ميكن
 حدوثه ب�شكل طبيعي، بناًء على فر�شية �أن �لب�شر

.يجب �أن يكونو� �شعد�ء

 و�شهد �لقرن �لثامن ع�شر كذلك تز�يدً� يف عدد
 �إلأ�شخا�س �لذين بد�أو� ي�شعون ب�شكل فاعل لتحقيق

 �ل�شعادة إلعتقادهم باأنها حق من حقوقهم. و�أدت
 هذه �لثورة �إىل ن�شوء �أكرثية �شعيدة حّلت مكان

 �إلأقلية �ل�شعيدة، ولكن �لثمن كان باهظًا على
 حد قول �لربوفي�شور ماكماهون �لذي ذّكر قادة

 �حلكومات خالل �حلو�ر �لعاملي من �أجل �ل�شعادة
 �لذي �شهدته �لقمة باأن �لهدف من �جتماعهم هو

 �ل�شعي لتحقيق �ل�شعادة للجميع، و�ّت�شمت كلمته
.بطابع حتذيري و��شح

 لقد كانت تلك �لفكرة جذ�بة، وإل تز�ل.
 لذلك �نت�شرت بوترية بطيئة يف �لبد�ية خارج

 �إطار �ملجتمعات �لرثية يف �لغرب لتجد �شد�ها
 بني جمموعات �أكرب من �شكان �لعامل. وقال

 �لربوفي�شور ماكماهون: "من �إل�شرت�كيني �إىل
 �ل�شتالينيني و�لر�أ�شماليني، مّت �إي�شال �لر�شالة

 باأ�شكال متعددة وخّلفت ور�ءها كو�رث بدرجات
 متفاوتة". وقد �شهدت �جلهود �لر�مية �إىل حتقيق

 �ل�شعادة يف �لعامل �لكثري من �ملعاناة، و�أعتقد
 �أن �لذين ي�شعون لتكر�ر تلك �لتجربة عليهم �أن

."يتذكرو� ذلك من وقت إلآخر

 وعلى �لرغم من هذ� �لتحذير �ل�شارخ، ك�شف
 �لربوفي�شور ماكماهون عن �رتياحه للجهود �لتي
 تبذل حول �لعامل، و�لتي ميكن �أن توؤدي �إىل قيام

 "�لثورة �لر�بعة يف �شعادة �إلإن�شان". وقال �إن
 �لتحدي �لذي تو�جهه كل حكومة إل يتمثل يف �إجبار

 �ملو�طنني على �أن يكونو� �شعد�ء بل تزويدهم
 بالدعم و�ملو�رد �لتي يحتاجونها لتحقيق �ل�شعادة.
 وبناًء على �لدرو�س �لتي ��شتخل�شها �ملوؤرخون من

 جتارب �ملا�شي، قال �إن �إلمتنان و�إلأمل، ف�شاًل
 عن �لزمالة و�لت�شامح، �أثبتت فعاليتها يف �شعي

.�إلإن�شان �إىل �ل�شعادة

الرئيسية النقاط 

 y  إدراك الناس وتوقعاتهم بالنسبة
للسعادة تغّيرت على مر القرون

 y  ُينظر إلى السعادة حالياً على أنها جزء
طبيعي من الحياة وحق مكتسب للجميع
 y  ينبغي أن تدرك الحكومات بأن الجهود

 الرامية لتحقيق السعادة في العالم
ترافقت مع الكثير من المعاناة

 y  التحدي الذي تواجهه الحكومات هو
 تزويد المواطنين بالدعم والموارد

المطلوبة لتحقيق السعادة
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ِقس سعادتك: متى وكيف؟

كيلينغزورث ماثيو 
 Track Your HappinessTrack Your Happiness مؤسس تطبيق

 ينبغي لألفراد أال يفكروا في الماضي أو“
 المستقبل، وأن يصّبوا تفكيرهم على الحاضر

فهو الوقت الذي سيمنحهم السعادة

”

 قال ماثيو كيلينغزورث، عامل خمت�س بدر��شة
 �ل�شعادة �لب�شرية و�أ�شبابها، �إن �لنا�س يكونون يف

 �أ�شعد �أحو�لهم عندما يتو��شلون مع �إلأ�شدقاء
 و�إلأحباء. بد�أ كيلينغزورث جمع �لبيانات �ملتعّلقة

 بال�شعادة عام 2009 من خالل در��شة م�شحية
 تر�شل �أ�شئلة ب�شكل ع�شو�ئي �إىل �مل�شاركني عّدة

 مر�ت يوميًا، ي�شاألهم فيها عما يفعلونه يف �للحظة
 �لر�هنة و�شعورهم حيال ما يفعلونه. وإلحظ �أن

 هناك موؤ�شرين رئي�شيني ميكن ��شتخد�مهما للتنبوؤ
.ب�شعادة �ل�شخ�س هما: ما يفعله، وما يفكر به

 قال كيلينغزورث: "يبدو �أن هناك قناتني
 �أ�شا�شيتني غري م�شتقلتني متامًا توؤثر�ن على

 �شعادتنا، �إلأوىل هي قناة د�خلية توؤثر على �أفكارنا،
 و�لثانية هي قناة خارجية توؤثر على كل �شيء �آخر

."نفكر به يف �لعامل
 من خالل هذه �لدر��شة �مل�شحية، وجد

 كيلينغزورث �أن �لنا�س تزد�د تعا�شتهم خالل وقت
 �لعمل. ومن �ملثري لالهتمام، �أن نتائج �لدر��شة

 �أظهرت �أي�شًا �أن �شعادتنا تقل عندما ن�شرح
 بعقولنا بعيدً� عن �للحظة �لر�هنة، حتى ولو كنا

.نفكر يف �أمر �شّيق

 ومن �لناحية �إلأخرى وجد كيلينغزورث �أن
 �ل�شعادة تزيد ب�شكل ملحوظ عند �إلنخر�ط مع

 �إلآخرين، م�شريً� �إىل �أن م�شتويات �ل�شعادة تزيد
 بنحو �شبعة �أ�شعاف عندما يكون �لتو��شل وجهًا

 لوجه ولي�س عن طريق هاتف جو�ل �أو �ت�شال مرئي
 عرب �إلإنرتنت، �شو�ء بالر�شائل �لن�شية �أو �إلت�شال
 �ملرئي، ومتثل هذه �لنتائج �أهمية كبرية للحكومات

.�لتي ت�شعى لزيادة رفاه مو�طنيها

متى يكون الناس تعساء؟
 بع�س �لنتائج �إلأكرث �إثارة لالهتمام يف در��شة

  كيلينغزورث تتعّلق باإلأ�شياء �لتي جتعل
.�لنا�س تع�شاء

 فقد ك�شفت در��شته �أن تعا�شة �لنا�س تزيد �أثناء
 �لعمل، م�شريً� �إىل �أن �لبالغني يق�شون �أكرث فرت�ت

 حياتهم يف �لعمل، ما يعني �أن �لتعا�شة �شتحتل
.�جلزء �إلأكرب من حياتهم �إن مل يحبو� عملهم

 قال كيلينغزورث: "ت�شل �ل�شعادة �إىل �أدنى
 م�شتوياتها �أثناء �لعمل. �لنا�س يق�شون معظم

."وقتهم يف �أد�ء �أ�شياء تقلل من �شعادتهم
 �أظهرت �لدر��شة �أي�شًا �أن �إلأطفال قد ي�شكلون

 م�شدرً� للتعا�شة وخا�شًة إلأولياء �أمورهم، متامًا
 مثلما يجلب �لتفكري يف ممار�شة �لريا�شة �لتعا�شة.

 غري �أن �مل�شاركني يف �لدر��شة �مل�شحية �لذين
 ميار�شون �لريا�شة بوترية منتظمة، �أ�شارو� �إىل
 ��شتمتاعهم بها على �ملدى �لبعيد و�أنهم يرونها

.�شرورة إل بد منها
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 و�أ�شاف كيلينغزورث: "ي�شعر �لنا�س ب�شعادة
 بالغة عندما يتو��شلون مع �أ�شدقائهم، ولكن

 �شعادتهم تقل ب�شكل ملحوظ عند تفاعلهم مع
 �شريك حياتهم، حيث تكون �شعادتهم يف نف�س

."�مل�شتوى عند �لتفاعل مع �إلأقارب �إلآخرين

العقل الشارد
 �جل�شم �لب�شري مزود بعقل مده�س قادر على خلق

 �إلأفكار و�خلياإلت �حلية، ويطلق �لنا�س �لعنان
 لعقولهم عندما يكونون ُتع�شاء، هربًا من �للحظة

 �لتي يعي�شونها. و�أّكد كيلينغزورث �أن هذ� هو
 �حلال معظم �لوقت. ومن �ملثري لالهتمام، وفق

 ما إلحظه �أن �ل�شرود �لذهني يقلل من �شعادة
 �ملرء، حتى �إذ� كان يفكر يف فعل �شيء يروق له، �أو

.�لذهاب �إىل مكان �شّيق
 وقال: "على �لنا�س �أن يعي�شو� �للحظة �لر�هنة

 إلأنها حمل �ل�شعادة. عندما �أنظر �إىل ذيل قائمة
 �إلأ�شياء �مل�شببة لل�شعادة، �أجد �أن �لنا�س تزد�د

 �شعادتهم ب�شكل ملحوظ عند �لرتكيز على
 مهامهم، مقارنًة مبا يحدث عندما ت�شرح عقولهم

."�إىل �أماكن �أخرى

السعادة والتواصل االجتماعي
 وك�شفت در��شة كيلينغزورث �أن ما يزيد �ل�شعادة هو
 �لتو��شل مع �إلآخرين، قائاًل �إنه من �ملرجح �أن يجد

.�ملرء �ل�شعادة �إذ� ما تو��شل مع �لنا�س بانتظام
 و�أّكد �أن مقابلة �لنا�س وجهًا لوجه خطوة يف

 �إلجتاه �ل�شحيح نحو �ل�شعادة و�أف�شل من �ملر��شلة
.عرب �لر�شائل �لن�شية �أو �لفيديو

 وقال: "تزيد �شعادتنا بنحو �شبعة �أ�شعاف عندما
 نتو��شل وجهًا لوجه عو�شًا عن �لتو��شل عرب و�شائل

 �لتكنولوجيا. ورمبا يف �مل�شتقبل عندما تتوفر
 تكنولوجيا متطورة للو�قع �إلفرت��شي قد إل ن�شعر

 بالفرق، ولكن يف �لوقت �لر�هن، لي�شت �لتكنولوجيا
 و�شيلة جيدة لتوفري نف�س �لقدر من �ل�شعادة �لتي

."يوّفرها �لتو��شل �ملجتمعي
 وقال �إن تلك �لنقطة �إلأخرية متثل �أهمية بالغة

 للحكومات �لتي تتحرك ب�شكل مت�شارع نحو �إلأمتتة،
 م�شريً� �إىل �أن ت�شجيع �حلكومات إل�شتخد�م

 �لتكنولوجيا �لذكية قد يكون خطوة لالأمام، ولكن
 على �حلكومات �أإل تتجاهل تاأثري �لتكنولوجيا على

.�شعادة مو�طنيها

  الفئات األكثر منحًا
بالترتيب للسعادة 

األصدقاء .1
األحباء أو األقارب .2

األطفال أو الغرباء .3
  الزبائن الذين تقوم بخدمتهم .4

أو الطالب الذين تعلمهم
أولياء األمور .5
زمالء العمل .6

رئيسك في العمل .7

أمور تسبب التعاسة 3

التواجد في العمل .1
  إطالق العنان للذهن ليسرح بعيدًا .2

عن اللحظة الراهنة
التفكير في ممارسة الرياضة .3
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  دور القطاع الخاص
في تحقيق السعادة  

جاكتياني رينوكا 
"نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "الندمارك

 في هذا العالم المترابط، نحن نؤمن بأن“
 التغيير ال يمكن أن يتحقق إال من خالل األفكار

والتعليم واالبتكار والتسامح والمشاركة

”

 قالت رينوكا جاكتياين، نائب رئي�س جمموعة
 "إلندمارك" �لتي تتخذ من دبي مقّرً� لها وتعّد من
 رو�د قطاع �لتجزئة يف �ل�شرق �إلأو�شط، �إن �لقطاع

 �خلا�س يوؤدي دورً� حموريًا يف دعم جهود دولة
 �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة لن�شر �ل�شعادة و�إلإيجابية.
 كما بعثت خالل كلمتها بر�شالة قوية لقادة �إلأعمال

 ليعودو� بها �إىل �أوطانهم مفادها �أن �ل�شعادة هي
.مفتاح �لنجاح

العمل في إطار شراكة
 و�شددت جاكتياين على �أهمية �لرتكيز على

 �إلأفكار و�لتعليم و�إلبتكار و�لت�شامح و�مل�شاركة
 إلإر�شاء معاين �لقيم و�إلإيجابية و�ل�شعادة يف بيئة

 �لعمل. ولفتت �إلنتباه �إىل �أن قادة �إلأعمال يف
 �ملنطقة ي�شاركون �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة روؤيتها

 �ملتمثلة يف �إيجاد بيئة ت�شاعد على �لنمو وتبعث
 على �ل�شعادة، و�أّكدت �أنه إل جناح بال �شعادة،

 قائلة "�لنجاح و�ل�شعادة مت�شابكان، وقد يزد�د
 �رتباطهما قوة عندما يتعاون �لقطاع �حلكومي مع

  ."�لقطاع �خلا�س

تغيير مثمر
 ينبغي �أن يكون ل�شركات �لقطاع �خلا�س دور

 ن�شط يف �إحد�ث تغيري�ت مثمرة وحت�شني رفاهية
 �ملجتمعات �لتي تعمل فيها، على غر�ر �إللتز�م

.�ل�شديد ملجموعة "إلندمارك" جتاه جمتمعاتها
 وقد ذكرت جاكتياين بع�س �إلأمثلة �لتي تدل على

:�لتز�م جمموعة "إلندمارك" بامل�شوؤولية �ملجتمعية
 y   شراكة مع غرفة تجارة وصناعة

 دبي إلطالق مبادرات خضراء في
المخازن والمكاتب

 y  توظيف أكثر من 3,600 سيدة في
 السعودية في إطار التزام المجموعة

بزيادة أعداد النساء العامالت
 y  إطالق برنامج للتوعية بالسكري وجمع

 تبرعات لدعم البحوث المتعّلقة به
 بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي

وهيئة الصحة بدبي ومؤسسة الجليلة



175175 للحكومات العالمية  القمة  تقرير 

 و�أّكدت جاكتياين: "نحن ملتزمون ببناء غد
 �أف�شل و�أ�شعد يف كل ما نفعله. لقد �نطلقت
."م�شريتنا، ولكن يبقى �أمامًا طريق طويل

اإلنسان أواًل
 باعتبارها من �ل�شيد�ت �لناجحات يف جمال

 �لبيع بالتجزئة، �شاعدت جاكتياين يف توجيه دفة
 قيادة �ملجموعة على مد�ر رحلتها �لتي �شهدت

 �فتتاح 2,200 متجر و�إطالق 57 عالمة جتارية يف
 19 دولة يف �خلليج �لعربي و�شمال �إفريقيا وبالد

 �ل�شام و�لهند وباك�شتان. و�أو�شحت جاكتياين،
 زوجة موؤ�ش�س جمموعة "إلندمارك" ورئي�شها ميكي
 جاكتياين، �لعامل �إلأ�شا�شي ور�ء ق�شة جناحهما،

 قائلًة: "عندما �شرع زوجي يف هذ �لعمل، كان
 �لعن�شر �لب�شري يف د�ئرة �هتمامنا على �لدو�م،

 كنا نبحث د�ئمًا عن �لذين يتحلون بال�شغف
 و�إللتز�م ونتوىل م�شوؤوليتهم. وهذ� ما �أو�شلنا �إىل

."ما نحن فيه �إلآن

بيان الهدف
 تتنوع جماإلت عمل جمموعة "إلندمارك" بني

 قطاعات �لتجزئة و�ل�شيافة و�لرتفيه و�ل�شحة
 و�إد�رة �ملر�كز �لتجارية. ومنذ ن�شاأتها وهدفها

 يتمثل يف "�إيجاد قيمة ��شتثنائية يف حياة من
 نقرتب منهم"، �إذ ترى جاكتياين �أن هذ� عن�شر

 مهم ي�شمن �ل�شعادة للعمالء و�ملوظفني، مو�شحة
 �أن جمموعة "إلندمارك" تتفهم �حتياجات �لعميل

 وتتحلى باملرونة �لكافية لتلبيتها. كما �أنها تتوىل
 م�شوؤولية تطوير �أد�ء موظفيها و�شعادتهم، ون�شحت

 جاكتياين غريها من �أ�شحاب �إلأعمال يف �لقطاع
.�خلا�س �أن ي�شلكو� �لطريق نف�شه

حوار عالمي حول السعادة
 باعتبارها جزءً� من رحلة دبي على مد�ر �لـ 25 عامًا

 �ملا�شية، قال جاكتياين �إن جمموعة "إلندمارك"
 ترحب باحلو�ر �لعاملي لل�شعادة. وتقدمت بال�شكر

 ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم،
 نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي،

 على روؤيته و�شغفه وقيادته للم�شرية �لر�مية �إىل
 �شياغة �أجندة �ل�شعادة يف �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة

.وو�شع معيار عاملي لل�شعادة لدول �لعامل

 كما �أ�شادت جاكتياين مبعايل عهود بنت خلفان
 �لرومي، وزيرة �لدولة لل�شعادة على "�شجاعتها يف

 �مل�شي قدمًا يف حتقيق روؤية �ل�شيخ حممد لبناء
 بيئة �إيجابية". كما ثمنت �ملعلومات �لقيمة حول

 بناء وطن �شعيد �لتي �شارك بها رئي�س وزر�ء بوتان،
 ت�شريينج توبجاي، قائلًة للح�شور: "لقد ��شتفدنا

 جميعًا �ليوم. �أ�شعر باأنني مميزة حّقًا لكوين جزءً�
 ."من هذ� �لرحلة

  نصيحة جاكتياني
للقطاع الخاص

 y السعادة مفتاح النجاح
 y  القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في

تعزيز السعادة
 y  الشركات يجب أن تلتزم بإحداث تغيير

 مثمر وتحسين مستوى الرفاه في
المجتمعات التي تعمل فيها

 y  أصحاب العمل تقع عليهم مسؤولية
 االرتقاء بمستوى موظفيهم ونشر

السعادة بينهم
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صياغة المستقبل – العلم المعرفي واالبتكار في التعليم

)1، أولى، يمين روبيرتا غولينكوف  )البروفيسورة 

رئيس يونيديل إتش رودني في كلية التعليم بجامعة ديالوير بالواليات المتحدة

)الدكتور حافظ غانم )3، وسط

 نائب رئيس البنك الدولي – منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

2( أرجوليو   )خافيير 

المؤسس والعضو المنتدب لشركة "كوج إكس" في لندن

)نوح سمارة )1، أول، يمين

 الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "يازمي" بالواليات المتحدة

4( )ريبيكا تابر 

رئيسة الشراكات الحكومية في كورسيرا

)كيم غطاس )3، يسار

مراسلة "بي بي سي" للشؤون الدولية، مديرة الحوار

 �تفقت جمموعة من خرب�ء �لعلم �ملعريف
 و�لتكنولوجيا - �أثناء مناق�شتهم حللول معاجلة

 �لفجو�ت يف �إلأنظمة �لتعليمية حول �لعامل - على
 �أن �لتعليم يجب �أن يتغرّي على نحو يزّود �إلأطفال

.مبهار�ت �لقرن �حلادي و�لع�شرين
  ،ناق�شت �لربوفي�شورة روبريتا غولينكوف

 عاملة نف�س حا�شلة على جو�ئز عدة، وخافيري
�س يف م�شاعدة �لنا�س على  �أرجوليو، متخ�شّ

 حت�شني مهار�تهم �لذهنية، تطور�ِت �لعلم �ملعريف
 �لتي ت�شجع �حلكومات على �إعادة �لتفكري يف مناذج

ة  .�لتعليم �حلاليَّ
 وعر�س نوح �شمارة وريبيكا تابر �ملبادر�ت

 �ملبتكرة ل�شركاتهما، تلك �ملبادر�ت �لتي ي�شتخدمان
 فيها �لتكنولوجيا للت�شدي لتحديات متعّلقة بتوفري

 �لتعليم �لعايل وجودته. كما �أ�شار �لدكتور حافظ
 غامن �إىل مبادرة تابعة للبنك �لدويل حت�ّشن فر�س

.توفري �لتعليم عامليًا

تعليم يمنح تنافسية
 قبل �أن يقدم �لدكتور غامن عر�شه �لتعريفي، �أ�شار

 �إىل مبادرة تابعة للبنك �لدويل �أُطِلقت بالتعاون مع
 بنك �لتنمية �إلإ�شالمي بهدف حت�شني فر�س توفري

 �لتعليم عامليًا. وتنطلق �ملبادرة - على ح�شب و�شف
 �لدكتور غامن - من �إلإميان باأن "حت�شني �لتعليم
 من �إلأ�شباب �ملهمة لال�شتقر�ر �ل�شيا�شي و�ل�شلم

 �إلجتماعي". وقد بد�أ تنفيذ �ملبادرة يف �ل�شرق
 �إلأو�شط و�شمال �إفريقيا، مع �حتمالية تعميمها على
 م�شتوى �لعامل. وتركز �ملبادرة على �إلرتقاء بجودة

:�لتعليم يف �أربعة جماإلت، وهي
تنمية الطفولة المبكرة .1

 المهارات األساسية، كالقراءة والكتابة .2
  والحساب، وخاصة في سنوات

العمر األولى
 تغيير طبيعة التدريس لتتضمن على وجه .3

 التحديد "مهارات التواصل" الالزمة في
القرن العشرين

  مساعدة الناس على االلتحاق .4
 بأسواق العمل وتأهيلهم الستخدام

التقنيات الجديدة

  كيف يمكن للعلم المعرفي
أن يشّكل النماذج التعليمية

لت �لربوفي�شورة روبريتا غولينكوف �شاحبة  تو�شّ
 �لكتاب �ملرجعي يف جمال �لعلم �ملعريف "�أن ت�شبح

 مميزً�: ماذ� يخربنا �لعلم عن تربية �إلأطفال
 �لناجحني"، �إىل 4 نتائج رئي�شية ميكن للحكومات

 �أن ت�شتفيد منها، مو�شحة �أن �إلبتكار هو �أهم
:عنا�شرها، وهذه �لنتائج هي

 ضرورة إعادة تعريف العوامل التي تشكل .1
 النجاح وتجاوزها للثوابت التي شّكلت

معالم التعليم على مر التاريخ
 برغم الدور المساعد للتكنولوجيا في .2

 منظومة التعليم، يفضل األطفال
 الصغار التعلم في بيئة تدعم التفاعل

 المجتمعي، ولذا يجب للنماذج التعليمية
الجديدة أن تراعي هذا الجانب

 يحتاج الطالب إلى المهارات الالزمة .3
 للتعامل مع إدارة المعلومات؛ إذ ُيتاح

 أمام الفرد اليوم االطالع على ما
 يساوي 177 صحيفة إخبارية يوميًا، وتزيد
 مساحة المعلومات المتاحة في العالم

بمقدار الضعفين كل عامين ونصف
 يجب أن تراعي النماذج التعليمية 6 .4

 مهارات أساسية، وهي: المشاركة،
 والتواصل، والمحتوى، والتفكير الناقد،
 واالبتكار، والثقة. فهذه المهارات تمس

حياة كل إنسان، وليس األطفال فقط
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 من جانبه جادل �أرجوليو باأن �ل�شوؤ�ل عن
 �لهدف �لذي إلأجله و�شُع �لتعليم يفر�س نف�شه
 �إلآن ب�شورة �أكرث �إحلاحًا من �أي وقت م�شى.
 فالوظائف �ليدوية تختفي و�لوظائف �إلإد�رية

 ي�شعب �حل�شول عليها. وقدم �أرجوليو للح�شور
 4 تو�شيات رئي�شية ��شتخل�شها من و�قع عمله يف

:وهي ،"COGx" موؤ�ش�شته

اإلدراك المعرفي ليس متجانسًا .1
 فالعقل �لب�شري موؤهل للتعلم ولكن كل �شخ�س

.يتعلم بطريقة خمتلفة

 المحتوى ليس كل شيء .2
 تدري�س �ملحتوى ف�شل من ف�شول �لق�شة

 ولي�س �لق�شة كلها، بل يجب على وجه �لتحديد
 �أن ُي�شتكَمل بتزويد �لطالب مبهار�ت �لقرن

.�حلادي و�لع�شرين

  التكنولوجيا ليست عالجًا فعااًل .3
لجميع األمراض

 �إذ إل ميكنها �أن حتل حمل �ملدر�شني، ويجب �أن
 يكون ��شتخد�مها موجهًا لهدف حمدد. ويزيد

 �نتفاع �لطالب بها عندما يتحولون ملتعلمني
.ذ�تيني وم�شتقلني

فون .4 ُمثقِّ  المعلمون 
  يجب �أن "يحررو� قوة �لعقل" و�أإلَّ يكتفو�

.بنقل �ملحتوى

يازمي: توفير التعليم للجميع
 من �إلأهد�ف �لتي و�شعها �ملجتمع �لعاملي توفري

 �لتعليم للجميع بحلول عام 2030. ويف هذ� �ل�شياق،
 �أ�شار �شمارة �لذي �أخذ على عاتقه حتقيق هذ�

 �لهدف �إىل �أنه إل يز�ل هناك طريق طويل للو�شول
 �إىل هذ� �إلإجناز، �إذ يوجد حاليًا 115 مليون طفل

 .غري ملتحقني يف �أي منظومة تعليمية
 وقد كان هذ� �لتحدي حمّفزً� ملن�شته "يازمي"

 �لتي توفر حلوإًل تعليمية. تعتمد �ملن�شة على �شبكة
 من �إلأقمار �إل�شطناعية لتوفري �ملحتوى �لتعليمي
 ملناطق نائية يف �إفريقيا و�ل�شرق �إلأو�شط و�آ�شيا،

 ويتلقى �لطالب �ملحتوى عرب حو��شيب لوحية تعمل
 بالطاقة �ل�شم�شية ومدعومة مبزود، وهو ما يتيح

 �لفر�شة �أمام ماليني �لطالب للح�شول على تعليم
.در��شي بدون �حلاجة �إىل �إلإنرتنت �أو �لكهرباء

 وقد �أثبتت من�شة "يازمي" بالفعل تاأثريها
 �إلإيجابي على نتائج �لتعلم. وتعمل �ملن�شة عن

 قرب مع �حلكومات للح�شول على مو�فقتها بن�شر
 �ملحتوى مبا�شرة للطالب �أو �لت�شديق عليه �أوإًل.

 ويرى �شمارة يف هذ� �مل�شروع ر�شالة �شخ�شية كبرية
 يتبنى حتقيقها، مو�شحًا �أنه ز�ر 127 دولة ليطلب
 منها تردد�ت �أقمار ��شطناعية خلدمة م�شروعه،

 وتو��شل �شخ�شيًا مع م�شتثمرين جلمع 2 مليار دوإلر
.يتطلبها �مل�شروع

كورسيرا: االرتقاء بجودة التعليم
 تعّد كور�شري� �أكرب من�شة تعليمية �إلكرتونية يف

 �لعامل، بعدد منت�شبني ي�شل �إىل حو�يل 32 مليون
 �شخ�س على م�شتوى �لعامل. وهي لي�شت جمرد

 �شركة تابعة للقطاع �خلا�س بل تعمل مع �حلكومات
 ل�شد �لعجز يف �ملهار�ت �لتي يحتاج �إليها �شوق

 �لعمل يف �حلا�شر و�مل�شتقبل، ويف خطوة �أخرى
 لتحقيق هذ� �لهدف �أطلقت �ملن�شة قبل �نعقاد
 �لقمة �لعاملية للحكومات بوقت ق�شري ما ي�شمى

 با�شم "كور�شري� للحكومات". وهذه �ملبادرة
 :م�شممة لالإجابة عن 3 �أ�شئلة، هي

ما المهارات التي يحتاج إليها الناس؟ .1
وكيف سيتعلمونها؟ .2

 وكيف سُيقاس نجاحهم، وخاصة عند  .3
  استكمالهم لدورة تعليمية تمثل

البداية فحسب؟

 تهدف هذه �ملبادرة على وجه �لتحديد �إىل 
 �لرتكيز ب�شكل خا�س على "مهار�ت �لقرن �حلادي

 و�لع�شرين" �لتي قالت عنها تابر، موؤ�ش�شة "كور�شري�
 للحكومات"، �إنه د�ئمًا ما يتّم �لتحدث عنها ب�شكل

 غام�س بدون تدقيق علمي. على �شبيل �ملثال،
 ت�شاعد كور�شري� علماء �لبيانات يف �شنغافورة

 ومربجمي �لوظائف يف بنجالدي�س. وحو�يل %80
 من طالبها يطبقون باأنف�شهم �ملهار�ت �لتي تعلموها

 يف وظائفهم. و�ختتمت تابر بقولها لرمبا كان من
 �ملنا�شب �أن تكون �لدورة �لتعليمية "تعلم كيف تتعلم"

.هي �أ�شهر دورة �إلكرتونية على م�شتوى �لعامل
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إعادة النظام إلى الثورة الصناعية الرابعة
بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي  

1(  )عطوفة لوريتا بريسكا 

قاضية المقاطعة الجنوبية في نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية

2( )جيليان هادفيلد 

أستاذة القانون بكلية ريتشارد ل. وأنطوانيت شاموا كيرتالند بجامعة كاليفورنيا الجنوبية

)الدكتور سام مولر )3

 المدير المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد الهاي للقانون

)4، يسار )سعادة القاضي سلمان الصوالحي 

قاضي المحكمة االبتدائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، مدير الحوار

 توفر �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة للعامل �أهم
 �إلبتكار�ت، ولكن تلك �لتغيري�ت إل جتد طريقها

 �إىل �ملحافل �لقانونية. و�تفق �مل�شاركون �لثالثة يف
 �جلل�شة �حلو�رية، قا�شية �ملقاطعة �جلنوبية يف

 نيويورك عطوفة لوريتا بري�شكا، و�خلبرية �لقانونية
 �إلأ�شتاذة جيليان هادفيلد، و�ملحامي �لدويل

 �ملقيم يف هولند� �شام مولر، على �أن �إلبتكار�ت
.�لتكنولوجية مل تعد بالفائدة على �لقانون

 وقالت عطوفة لوريتا بري�شكا: "هناك ثورة �إىل
 حد ما، ولكني إل �أعتقد �أن �ملجال �لقانوين ي�شتفيد

 منها". وو�فق �لربوفي�شور هادفيلد على هذ� �لر�أي،
 قائاًل ملدير �جلل�شة، �شعادة �لقا�شي �شمالن
 �ل�شو�حلي، �إن �لقانون جمال يتمّيز بالعزلة
 �ل�شديدة وغياب �إلبتكار. من جهتها �عتربت
 عطوفة لوريتا بري�شكا �أن �إمكانية �إل�شتفادة

 من �لتكنولوجيا تعترب هائلة، ولكن �أمورً� مثل
 �إلكت�شافات �إلإلكرتونية �أ�شبحت م�شدر تهديد

 لوجودنا. فجمع ومر�جعة �ملر��شالت �إلإلكرتونية
 يجعل �لتقا�شي �أبطاأ و�أكرث تكلفة. �إإل �أن �إلأنظمة
 �إلإلكرتونية حلفظ �مللفات تخدم �لعد�لة ب�شورة

 كبرية �إذ� �شمح �لق�شاة لعامة �لنا�س باإلطالع
 على قر�ر�تهم، و�إذ� كانت �ملحاكم م�شتعدة للقيام

 باإل�شتثمار �ملايل �ملطلوب لذلك. على �شبيل
 �ملثال، ميكن تعزيز مبد�أ �لعد�لة يف حالة �شخ�س

 يحاول مقا�شاة �شخ�شية معروفة. يف حالة �مللفات
 �لورقية، ميكن للقا�شي تاأخري �لق�شية وعدم �لبت

 فيها. �أما مع �لنظام �إلإلكرتوين حلفظ �مللفات،
 ميكن ل�شاحب �ل�شكوى �إلطالع على جميع �لق�شايا

 �إلأخرى �لتي عوجلت يف �لعام نف�شه و�لتي مّت
 �لبت فيها جميعًا، ثم م�شاءلة �لقا�شي عن �أ�شباب

.�لتعامل مع ق�شيته ب�شكل خمتلف
 وحّذر �لدكتور مولر، موؤ�ش�س معهد إلهاي

 لتدويل �لقانون، من �أن قلة �إلبتكار و�لتفاعل مع
 �لتكنولوجيا يعني �أن �لقانون إل ي�شل ملن يحتاجه.
 ومتلك منظمته وثائق بحثية من عدد من �لبلد�ن
 ت�شري �إىل نظرة �لنا�س للقانون. وتظهر �لبيانات

 �أنه يف دول مثل �أوغند� و�أوكر�نيا وتون�س وهولند�،
 يو�جه �لنا�س م�شاكل جدية مع �لنظام �لقانوين

 ولكنهم إل يتخذون �أي �إجر�ء�ت نظرً� للتكلفة
 �لباهظة �أو عدم �لقدرة على �لو�شول �إىل �جلهات

.�ملعنية، �أو إلأنهم إل يثقون يف جناح م�شعاهم
 و�أ�شار �لدكتور مولر �إىل وجود ماليني من

 �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة حول �لعامل �لتي إل
 ميكنها �لو�شول �إىل �ملحافل �لق�شائية، رغم كونها

 �إلأكرث توظيفًا لالأ�شخا�س يف �لعامل. فاإلإجر�ء�ت
 �لق�شائية طويلة ومعقدة ومكلفة للغاية وتفتقر �إىل

 �إلإنتاجية. و�أ�شاف مولر: "وجود نظام للعد�لة بدون
 �أهد�ف و��شحة إل يحقق �إلأهد�ف �ملرجوة. فالنظام

 �لقانوين �لذي إل يقدم �لقيمة مقابل �لنقود يعترب
."م�شرً� للمو�طنني و�ل�شركات على حد �شو�ء

 و�عترب �لدكتور مولر �أن �مل�شاكل تن�شاأ ب�شبب
 �فتقار �لقانون لالبتكار. و�أ�شاف: "نظام �لعد�لة

 إل يتقبل �لف�شل، وإل يتمّيز بالكثري من �لتنوع".
 فجهاز �آيفون مل يتّم �خرت�عه من قبل جمموعة من

 �ملهوو�شني بالتكنولوجيا، بل كان ثمرة تعاون مع
 علماء �لنف�س وعلماء �إلإن�شانيات و�أ�شخا�س عاديني،

 مما يوؤكد �أهمية �لتنوع يف عملية �لتغيري. وينبغي
 على وز�ر�ت �لعدل �مل�شاهمة يف خلق "م�شاحات
 �آمنة" يقوم فيها �لنا�س باإلبتكار و�لف�شل بدون

.خوف من �لعو�قب

القانونية االبتكارات 
 تقدم موؤ�ش�شة �لدكتور مولر جو�ئز لالبتكار يف

 �ملجال �لقانوين، ويعر�س �لفائزون بتلك �جلو�ئز
 �إلإجناز�ت �لتي ميكن حتقيقها من خالل �لتغيري

 و�لتكنولوجيا يف �لنظام �لقانوين. ومن �إلأمثلة على
 ذلك قيام �أحد �ل�شجناء �لكينيني بتدريب زمالئه

 كي ي�شبحو� م�شاعدين قانونيني بهدف حل م�شكلة
 �حلب�س �إلحتياطي يف �لبالد وتوفري فر�س عمل

 لهم بعد خروجهم من �ل�شجن. ويف مكان �آخر، مّت
 تطوير من�شة رقمية تتيح للنا�س تنظيم �إجر�ء�ت

 طالقهم باأنف�شهم، وذلك من خالل �جلمع بني
 �ملعرفة بالتكنولوجيا و�لربجميات و�ملُدخالت يف

.جمال علم �لنف�س وحل �لنز�عات
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تنظيم االبتكار في النظم القانونية
 يف ما يتعّلق بالت�شريعات �مل�شتقبلية، حتدثت

 عطوفة لوريتا بري�شكا عن م�شاألتني ينبغي �أخذهما
.بعني �إلعتبار

علم األعصاب في األدلة .1
 �إلأمر �إلأول هو ��شتخد�م علم �إلأع�شاب يف
 �إلأدلة �ملدنية و�جلنائية – يف �حلاإلت �لتي

 يكون فيها �ل�شلوك �إلإجر�مي �ملفاجئ ل�شخ�س
 ما ناجمًا عن ورم دماغي كبري. وقالت �لقا�شي
 بري�شكا �إن هناك �لكثري من �إلأ�شئلة �ملطروحة

 حول كيفية ��شتخد�م تلك �ملعلومات. و�أ�شافت:
 "هل جنري م�شحًا جلميع �إلأ�شخا�س؟ هل

 �شيخ�شع �إلأ�شخا�س �لذين يعانون من م�شاكل
 دماغية للدر��شة ثم ُتفر�س عليهم بع�س

 �لقيود؟ �إلإجابة على هذه �ملع�شلة تتطلب نهجًا
 در��شيًا متعدد �لتخ�ش�شات ي�شارك فيه �إىل

.جانب �ملحامني، �أطباء وعلماء �جتماع

جمع األدلة اإللكترونية .2
 هناك ت�شاوؤإلت حول �إمكانية جمع �إلأدلة

 �إلكرتونيًا يف ظل عجز �لقو�نني و�لت�شريعات
 �لتي ُو�شعت يف ثمانينات �لقرن �ملا�شي عن

 جمار�ة �لتطور �لتكنولوجي، يف حني بات
 باإلإمكان �إلحتفاظ باملعلومات على �أنظمة

 كومبيوتر يف بلد�ن خمتلفة مما يعيق �لو�شول
.�إليها من قبل �ل�شرطة و�إلأجهزة �لق�شائية

إعادة النظر في القوانين
 قالت �إلأ�شتاذة هادفيلد �إن �لثورة �ل�شناعية
 �لر�بعة دفعت �إىل �لو�جهة �لذكاء �ل�شناعي

 و�لروبوتات و�أ�شياء �أخرى مثل �ل�شيار�ت ذ�تية
 �لقيادة، وينبغي على �لدول �إعادة �لنظر يف

 كيفية �شياغة وتطبيق �لقو�نني. لتحقيق ذلك،
 يتوجب على �لدول �إل�شتعانة باإلأ�شخا�س �إلأذكياء

 و�إل�شتثمار�ت �ملالية �لتي تعمل حاليًا يف �شناعة
 �لروبوتات و�ملركبات ذ�تية �لقيادة من �أجل �شن

 قو�نني تنظيمية تتو�فق مع هذه �لتقنيات كي حتظى
 بثقة �جلميع. وقالت هادفيلد: "جمرد �لتفكري يف

 ما �إذ� كان �إلأن�شب �أن نعطيهم �حلرية �أو نقّيد
 ن�شاطهم هو تفكري عاجز عن تقييم حجم �لتحدي
 �لذي نو�جهه يف �إن�شاء نظام �جتماعي". من جهته
 قال �لدكتور مولر: "علينا �لتفكري بطريقة خمتلفة
 حول كيفية تنظيم �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة، نظرً�

 لعدم �إمكانية تطبيق �لنماذج �لتقليدية يف جميع
 �حلاإلت، و�أنا �أعتقد باأنها غري قابلة للتطبيق يف

."كثري من �إلأحيان

الرئيسية النقاط 

 y  لم تستفد المحافل القانونية من
 التقنيات الرائدة التي تّم تطويرها في

السنوات األخيرة
 y  يمكن للنظم القانونية أن تستفيد كثيرًا

من اعتماد االبتكارات الجديدة
 y  ينبغي استكشاف كيفية تنظيم

 التقنيات الجديدة المستخدمة في
األنظمة القانونية

 y  يجب على الدول إعادة النظر في
 كيفية صياغة وتطبيق القوانين في
 ضوء التقدم الكبير في مجال الذكاء

االصطناعي والروبوتات واألتمتة

1

4 3

2
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  مدن ريادة األعمال
بالتعاون مع 17761776  

 )إيان كالوس )1

مستشار أول سابق للمدن العالمية في وزارة الخارجية األمريكية

2( )كريستوفر شرودر 

رائد أعمال ومستشار ومستثمر في التقنيات التفاعلية والتواصل االجتماعي 

3( بيرفيلد  )إيفان 

"شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لـحاضنة األعمال "17761776

 جتتذب �ملدن �لذكية �إلأفر�د �إلأذكياء و�ل�شركات
 و�إل�شتثمار�ت، ومع تو�فر روؤية عاملية وقيادة �شلبة

 تتمتع مبا يكفي من �ل�شجاعة لالإقد�م على خطو�ت
 �شيا�شية طموحة، ميكن إلأي مدينة يف �لعامل �أن
 تلعب دورً� فاعاًل على �ل�شاحة �لدولية يف جمال

.ريادة �إلأعمال

رواد األعمال والمدن
 ميكن لرو�د �إلأعمال حت�شني م�شتقبل �ملدن، �شرط

 �أن تتمتع تلك �ملدن باجلاذبية. وخالفًا للنظرة �لتي
 تعترب �ملدينة جمرد جزء من �لدولة �لتي تقع فيها،
 قال ر�ئد �إلأعمال �إلأمريكي �إيفان بريفيلد �إن على

 مو�طني �ملدينة وقادتها تو�شيع مد�ركهم للبحث
 يف �ل�شبل �لتي تتيح ملدينتهم �أد�ء دور ريادي على

.�ل�شاحة �لدولية
 و��شت�شهد بريفيلد بدبي كمدينة جنحت

 من خالل �لقيادة �جلريئة و�إل�شتثمار �لو�عي
 و��شتخد�م �لتكنولوجيا يف �أن تر�ّشخ مكانتها حول
 �لعامل كنموذج ملدن �مل�شتقبل �لذكية. فمن خالل

 �جتذ�ب �ل�شركات �لنا�شئة من خمتلف �أنحاء
 �لعامل بف�شل م�شاريع مثل "دبي �لذكية"، تعّزز
 �ملدينة �آفاق �إلبتكار �لذي يعود بالفائدة على

 �شكانها وزو�رها و�شركاتها وهيئاتها �حلكومية
 على حد �شو�ء. وقد �أجمع �مل�شاركون يف �لندوة �أن
 ذلك ي�شكل منوذجًا ينبغي �أن تقتدي به �ملدن حول

.�لعامل، �إىل جانب �لروؤية و�لتمويل

 وقال �إيان كالو�س، �مل�شت�شار �إلأول �ل�شابق
 للمدن �لعاملية يف وز�رة �خلارجية �إلأمريكية، �إنه

 من �مل�شتحيل معاجلة �لق�شايا �لعاملية، مبا يف
 ذلك �لتغرّي �ملناخي و�لتطرف، بدون �ل�شعي �أوإًل

 ملعاجلتها على �مل�شتوى �ملحلي. وخالل فرتة عمله
 يف وز�رة �خلارجية �إلأمريكية، قال كالو�س �إنه

 �أدرك �أن �ملدن يجب �أن تنظر لنف�شها كجزء من
 �لعامل ككل و�لت�شرف وفقًا لذلك. وميثل هذ� يف

 بع�س �إلأحيان نوعًا من �لتحدي، �إذ قد إل يكون لدى
 قادة �ملدن وممثليها من �ملعرفة �أو �لثقة ما يوؤهلهم
 للعمل على �مل�شتوى �لعاملي. وقال �إن �حلل يكمن يف

 معرفة �جلهات �لتي يجب �لتعامل معها و�إلآليات
.�لتي ينبغي �تباعها

 و�أ�شار كري�شتوفر �شرودر، موؤلف كتاب "�شعود
 �ل�شركات �لنا�شئة: ثورة ريادة �إلأعمال تعيد �شياغة
 �ل�شرق �إلأو�شط" �إىل �أن دبي �أ�شبحت "مدينة ذ�ت
 قوة هائلة"، ومن خالل تطبيق �أول قانون لالإفال�س
 يف دولة �إلإمار�ت، فاإنها منحت رو�د �إلأعمال �لثقة

 �ملطلوبة إلختبار �بتكار�ت جديدة يف �ملنطقة، مع
 يقينهم باأنهم �شيحظون باحلماية حتى لو ف�شلت

 �ل�شركات �لنا�شئة. وقال �إن ذلك كان مبثابة ر�شالة
.مهّمة للعامل

االبتكارات المفيدة
 �عترب بريفيلد �أنه عندما بد�أت �ملناق�شات حول

 �ملدن �لذكية و�إل�شتثمار �أو رو�د �إلأعمال يف �ملدن،
:ت�شّمن �لنقا�س حمورين

  أفراد المجتمع الذين يشجعون .1
 االبتكار ويمكن أن يشركوا المواطنين

في مبادراتهم
 أفراد المجتمع الذين يعتبرون أن المدن .2

 بحاجة لجذب رواد األعمال الموهوبين
وإنشاء بيئة حاضنة لرواد األعمال

 و�أ�شار بريفيلد �إىل �أنه من خالل �جلمع بني
 هاتني �لروؤيتني، من �ملمكن �إعادة �بتكار عمل

 �لبلديات مبا يف ذلك �لرعاية �ل�شحية و�لتعليم
 و�لنقل و�لطاقة ومعاجلة �لنفايات و�لبنية �لتحتية،

 مبا ي�شهم يف حت�شني �ملدينة و�إ�شر�ك �ملو�طنني على
.كافة �مل�شتويات

 وقال �إن �خلدمات �لبلدية غالبًا ما متثل بني
 65 و80% من �إجمايل �لن�شاط �إلقت�شادي يف �أي

 مدينة، وهو ما يعني �أن قادة �ملدن لديهم تاأثري
 مبا�شر على كيفية حل 80% من م�شاكل �ملدينة.

 ومع ذلك، لطاملا ��شُتبعدت هذه �لفكرة عن عنا�شر
.جذب �ملدينة لرو�د �إلأعمال و�إلبتكار
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 وقال بريفيلد، �لذي �شارك يف تاأ�شي�س �حلا�شنة
 1776 لل�شركات �لنا�شئة: "علينا �أن جنمع بني جميع

 تلك �لعنا�شر. فالطريقة �إلأكرث فعالية �أمام �ملدن
 خللق و�جتذ�ب رو�د �إلأعمال تتمثل �أوإًل يف تغيري
 �أ�شلوب ممار�شتها لالأعمال، لت�شمن �أن �إلبتكار

."�لتي ت�شعى لتحقيقه �شيقوم به رو�د �أعمال
 باخت�شار، قد إل تتمكن �ملدن من حل م�شاكلها

 بفعالية مبجرد �لتوقيع على عقد مع �إحدى
 �ل�شركات �لكربى، لذ� ينبغي �إل�شتعانة بال�شركات

 �لنا�شئة �لطموحة و�إلأ�شغر حجمًا يف مر�حل
 متقدمة، و��شتقطاب �أف�شل رو�د �إلأعمال حول

.�لعامل إلإ�شر�كهم منذ �لبد�ية

القيادة
 ��شت�شهد بريفيلد بدبي ومدن �أمريكية مثل

 كولومبو�س وديرتويت، قائاًل �إن تقدمها حتّقق لي�س
 بف�شل �لتمويل �لوطني فح�شب، بل من خالل وجود

 قادة يتمتعون باجلر�أة �لكافية لتغيري �أ�شلوب عمل
 �ملدينة. بذلك يقوم �لقادة بتعزيز �حللول �ملبتكرة
 للم�شاكل و�جتذ�ب �إلأفر�د و�ل�شركات �ملتميزة �إىل
.�ملدينة، وت�شجيع �ملزيد من �لتح�شني يف �مل�شتقبل

 ويف معر�س حديثه عن "�لُعمدة �مل�شاهري" �لذين
 إل يهابون �إجناز �ملهام بطريقة مبتكرة، قال كالو�س:

 "�أعتقد �أنه من �مل�شتحيل حتقيق ذلك بدونهم، إلأن
."�إلأمر يتطلب قدرً� من �ملخاطرة �ل�شيا�شية

 و�تفق �شرودر مع هذ� �لر�أي، قائاًل �إن �لعمل
 �مل�شرتك يعترب مهّمًا للغاية، ودعا �لقادة �ل�شيا�شيني

 �إىل حتفيز وتنظيم �لعمل �ملبتكر، ف�شاًل عن
 "ترتيب �لبيت �لد�خلي" من خالل �لقو�نني

 و�لت�شريعات، إلأن كليهما يدعم ويحمي �ملدن
 و�لعمال و�ملو�طنني، وي�شجع حرية تد�ول �إلأفكار

.و�ل�شلع و�خلدمات ور�أ�س �ملال
 و�عترب كالو�س �أنه يتعنّي على �ملدن �أن تت�شرف

 كالعب �أ�شا�شي على �ل�شاحة �لدولية وت�شعى جلذب
.�هتمام �لعامل من �أجل حتقيق �لنمو

 و�أ�شار �شرودر �إىل �أنه عندما ي�شع �لقادة �إلأفكار
 و�إلبتكار�ت مو�شع �لتنفيذ، فهم بذلك يعك�شون

 �لثقة �لتي من �شاأنها �أن جتذب �إىل �ملدينة مبتكرين
 ورو�د �أعمال، مما يحقق منوً� هائاًل ويعّزز من
 قدر�ت �ملنطقة. ف�شركات �لتكنولوجيا �لكربى

 ت�شاعد �شركات �لتكنولوجيا �إلأخرى على �لنمو،
 مما يخلق مزيدً� من فر�س �لعمل و�لبحبوحة.

 ويبد�أ ذلك بتبني فكرة ب�شيطة و�لعمل على
 تنفيذها، حتى لو كانت تقوم على ت�شجيع �لتفكري

.�خلاّلق يف �لف�شول �لدر��شية �لعلمية

دروس لقادة العمل البلدي 3

 من المهم إدراك الحضور المتنامي .1
 للمدن على الساحة الدولية، وينبغي
 على ممثلي المدن التحلي بالتواضع

عند إعداد خططهم العالمية
 التحدي المتمثل في امتالك المعرفة .2

 المطلوبة لتفعيل دور المدن على هذا
 المستوى هو أن قادة وممثلي البلديات

 ليس لديهم بالضرورة القدر الكافي
 من الثقة أو المعرفة الذي يؤهلهم

 للعمل على نطاق عالمي. ويجب معرفة
 الجهات التي ينبغي التعامل معها،

واآلليات التي ينبغي اتباعها
 رغم أن االستثمار يتّم محليًا، إال أنه .3

 ينبغي مواجهة التحديات المالية
العالمية وعدم تجاهلها
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  :جلسة الحوكمة والقانون
تقرير التنمية العالمي 20172017 بالتعاون مع البنك الدولي  

)أول، يمين )فرانسوا بورغينيون 

كبير االقتصاديين والنائب األول السابق لرئيس البنك الدولي

)معالي خورخي كويروجا )ثاني، يمين

رئيس بوليفيا السابق

)ثاني، يسار )معالي خوسيه لويس رودريغز ثاباتيرو 

  رئيس الوزارء األسباني السابق

)ثالث، يمين )البروفيسور جيمس روبنسون 

مدير كلية في معهد بيرسون لدراسة وحل النزاعات الدولية بجامعة شيكاغو

)أول، يسار )لويس فيليبي لوبيز-كالفا 

المدير المشارك "لتقرير التنمية في العالم 20172017: الحوكمة والقانون" في البنك الدولي 

)كيم غطاس )ثالث، يسار

مراسلة "بي بي سي" للشؤون الدولية، مديرة الحوار

 تف�شل �ل�شيا�شات �جليدة عندما إل يجري �تباع
 �ملمار�شات �إلأمثل، �أو لدى تر�جع �لقدرة �أو �إلإر�دة

.�ل�شيا�شية إلإجناحها
 تناولت �جلل�شة �حلو�رية �لتي �أد�رتها كيم

 غطا�س من قناة بي بي �شي، تقرير �لتنمية �لدولية
 للعام 2017 �ل�شادر عن �لبنك �لدويل حتت عنو�ن
 "�حلوكمة و�لقانون"، حيث �أ�شارت �إىل �أن �إلأهد�ف

 طويلة �إلأمد و�لدعم و�لتن�شيق وثقة �إلأطر�ف
 �لر�غبة يف �لتعاون من �أجل �ل�شالح �لعام،

.�شرورية لنجاح �ل�شيا�شات

التقرير
 بد�أ لوي�س فيليبي لوبيز-كالفا، �ملدير �مل�شارك

 لتقرير �لتنمية، بعر�س ملحة عامة عن تقرير �لعام
 2017، و�لذي بحث يف �أ�شباب دميومة �ل�شيا�شات

 غري �لفعالة وعدم تبني �ل�شيا�شات �لناجحة، ف�شاًل
 عن �إلأ�شباب �لتي تدفع حلوإًل دون �مل�شتوى �ملطلوب

.�إىل حتقيق نتائج جيدة �أحيانًا
 وقال �إن ف�شل �ل�شيا�شات يف �لغالب يعود �إىل

 عدم �تباع �أف�شل �ملمار�شات وعدم توفري �لدعم
 �أو �إلإمكانات �لكافية لل�شيا�شة، �أو غياب �إلإر�دة
 �ل�شيا�شية �ملطلوبة إلإجناحها. من ناحية �أخرى،

 جند �أن �ل�شيا�شات �لفعالة تتميز بالقدرة على
 �إللتز�م باإلأهد�ف بعيدة �إلأمد، وحتّقق �لنجاح

 عندما يتوفر �لتن�شيق و�لثقة يف �أن �ل�شيا�شات
 �ملُعلنة �شيتّم تطبيقها على �أر�س �لو�قع، ف�شاًل عن

.رغبة �لنا�س يف �لتعاون إلأجل �ل�شالح �لعام

 وي�شري تقرير �لبنك �لدويل �إىل �أن �ل�شيا�شات
 �لفعالة غالبًا ما تف�شل ب�شبب مظاهر ��شتعر��س

 �لقوة �لتي يعتمدها �أ�شحاب �مل�شالح. وقد تت�شمن
 هذه �ملظاهر �إق�شاء جمموعات معينة من عملية

نع �لقر�ر ومعار�شة �مل�شتفيدين من �لو�شع  �شُ
.�لر�هن وغياب �مل�شاءلة بني �ملو�طنني و�حلكومة

 وقال لوبيز-كالفا، وهو �أي�شًا حمّرر م�شارك
 يف �شحيفة �لتنمية �لب�شرية و�لقدر�ت، �إن �لتغيري

 ممكن من خالل �إعادة ت�شكيل �لتف�شيالت
.و�لقناعات، و�حلو�فز، وتعزيز �لنقا�س �ل�شيا�شي

للتغيير الدعوة 
 حتدث دولة خو�شيه ثاباتريو، رئي�س �لوزر�ء

 �إلإ�شباين �ل�شابق، عن �لتغيري�ت يف �ل�شيا�شات
 �لعاملية وتنامي �ل�شعبوية يف �ململكة �ملتحدة

 و�لوإليات �ملتحدة، و�حلاجة �إىل �لت�شامح وم�شاركة
 �جلماهري يف �لدفع قدمًا باأيديولوجية عاملية بدإًل

.من �لنزعات �لقومية و�إلنعز�لية
 وقال فخامة خورخي كويروجا، رئي�س بوليفيا

 بني �لعامني 2001 و2002، �إن �لتقرير يتحدث عن
.�حلاجة �إىل موؤ�ش�شات قوية ت�شمن مر�قبة �حلوكمة

 و�شّدد كويروجا على �أن "قانون �حلوكمة
 و�ملوؤ�ش�شات و�شيادة �لقانون و�لتعاون بني �جلهات

 �حلكومية وغري �حلكومية لتحقيق �أهد�ف م�شرتكة
 باعتماد ممار�شات مّت تطويرها مبرور �لزمن،

 هو كل ما نحتاج �إليه لتحقيق �لتطوير �لذي يعّزز
 �لتنمية و�جلودة، وكل ما يخالف ذلك يقع يف خانة

 �ل�شعبوية. لذلك �أعتقد �أن هذ� �لتقرير �شدر يف
."�لوقت �ملنا�شب

 من جهته قال �لربوفي�شور جيم�س روبن�شون،
 عامل �إلقت�شاد و�ل�شيا�شة، �إن �لبنك �لدويل إل

 يرّوج لنف�شه بالقدر �لكايف، وإل ي�شعى للح�شول
 على �لتقدير �لذي ي�شتحقه على �إجناز�ته. وك�شف

 �أن �لبنك إل يو�فق على �آر�ء بع�س �إلقت�شاديني
 �لتي ت�شري �إىل �أن "�لدول �لفقرية تعاين من �لفقر

 إلأنها إل متلك �أفكارً� جيدة ي�شعها �قت�شاديون
 �أكفاء، و�أن كل ما حتتاج �إليه هو تقدمي بع�س

."�إلأفكار �لذكية
 وقال �لربوفي�شور روبن�شون: "�إذ� قمت بزيارة

 دولة فقرية، �شوف تالحظ �أن هنالك �ملئات من
 �إلإجر�ء�ت �لب�شيطة �لتي ميكن �أن حتدث زيادة

  هائلة يف �إلإنتاجية و�لرفاه للمجتمع، ولكن
."إل يتّم تنفيذها

 و�عترب روبن�شون �أن تقرير �لبنك �لدويل
 تطّرق �إىل �إلأ�شباب �لتي حتول دون حدوث تلك

 �لتغيري�ت، و�خلطو�ت �لتي ينبغي �تباعها ملعاجلة
.هذ� �إلأمر
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مكافحة انعدام المساواة
 قال فر�ن�شو� بورغينيون، كبري �إلقت�شاديني

 �ل�شابق يف �لبنك �لدويل، �إن �لعوملة �أ�شهمت يف
 �حلد من �نعد�م �مل�شاو�ة ب�شورة كبرية على مد�ر

 �إلأعو�م �لثالثني �ملا�شية، و�نت�شلت مئات ماليني
 �إلأ�شخا�س من بر�ثن �لفقر. �إإل �أن عددً� من �لدول

 �شهد �رتفاعًا يف معدإلت �نعد�م �مل�شاو�ة خالل
 نف�س �لفرتة. و�أ�شفر ذلك عن ت�شاعد �حلركات

 �ل�شعبوية �لتي �أدت �إىل �لت�شويت على خروج
 �ململكة �ملتحدة من �إلحتاد �إلأوروبي و�نتخاب

.دونالد تر�مب رئي�شًا للوإليات �ملتحدة
 وقال بورغينيون: "نحن نعلم جيدً� �أن هذ� مفيد

 للدولة ب�شورة عامة، ولكننا نعلم �أي�شًا �أنه �شيكون
 هناك خا�شرون ور�بحون، و�أن ما حدث يف �لبلد�ن

 �لنامية على مد�ر تلك �ل�شنو�ت يعود �إىل �أننا مل
 نقم برعاية �خلا�شرين كما يجب، وبالتايل تز�يد

."�نعد�م �مل�شاو�ة ب�شكل كبري يف بع�س �لبلد�ن
 و�أ�شار �إىل �أن �إ�شالح هذ� �خللل يتطلب من

 �لدول �لنامية �لتي �شهدت قدرً� كبريً� من �إلإق�شاء
 �إىل �إلعرت�ف بالو�شع �ملرتدي و�تخاذ �إلإجر�ء�ت

.�لكفيلة مبعاجلته باأ�شرع وقت ممكن

سيادة القانون
 من خالل ر�شده للتغرّي �إلجتماعي يف جنوب �لوإليات

 �ملتحدة و�شرق �إفريقيا و�ل�شني، �أّكد �لربوفي�شور
 روبن�شون �أن �لتغيري ميكن �أن يتّم من �لد�خل. وو�فق

 بورغينيون على هذ� �لر�أي، م�شريً� �إىل وجود ميل
 �إىل هذ� �لتوجه حول �لعامل. و�أّكد ثاباتريو �أن �لتعليم

 مهم ل�شمان قدرة �جلميع على �مل�شاركة. ورغم
 مو�فقته على هذ� �لر�أي، �أ�شار �لربوفي�شور روبن�شون

.�إىل �أن هذ� إل يعترب حاًل �شحريًا
 وعر�س خورخي جتربة قا�ٍس يف �لرب�زيل

 قاد حملة ملكافحة �لف�شاد يف �ل�شنو�ت �إلأخرية،
 مما �أدى �إىل �إحد�ث تغيري�ت و��شعة يف �لنظام

 �لقانوين. و�أ�شهمت تلك �لتغيري�ت يف �حلد
 من �لف�شاد على نطاق و��شع، من خالل �شمان

 ��شتهد�ف �إلأ�شخا�س �لذين يحاولون جني �إلأرباح
 ب�شورة غري م�شروعة من �لدول ومو�جهتهم

 ومعاقبتهم، و��شتخد�م �ملعلومات �لتي �شاركوها من
 �أجل حت�شني حياة �لنا�س. وقال �إن هذ� �لنهج ميكن
 �عتماده يف مناطق �أخرى مثل دول �إفريقيا و�أمريكا
 �لالتينية للم�شاعدة على �شمان تطبيق �ل�شيا�شات

.ل�شالح �لنا�س، وبدعم منهم
 وختم حديثه قائاًل: "ميكن �إحد�ث تغيري�ت،

 فالقادة �شيوّفرون �مل�شاعدة على �لدو�م، وو�شائل
 �لتو��شل �إلجتماعي �شتتيح �مل�شاركة، وتقارير

 �لبنك �لدويل �شتدفعنا للحديث عنها و�لدفع باجتاه
.�ملزيد من �لتغيري

أسباب لفشل السياسات العامة 3

عدم اتباع أفضل الممارسات .1
 ال تحظى السياسة بالدعم والقدرة .2

االستيعابية المطلوبة
تفتقر إلى اإلرادة السياسية إلنجاحها .3

  عوامل تساعد على 3
نجاح السياسات العامة

القدرة على االلتزام بأهداف بعيدة األمد .1
 ثقة المواطنين بأن السياسات الُمعلنة .2

سيتّم تنفيذها على أرض الواقع
  رغبة الناس في التعاون من أجل .3

الصالح العام
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  جلسة دعم االبتكار في حوكمة المستقبل بالتعاون
مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

1( )معالي الدكتور أسمان أبنور 

وزير اإلصالح اإلداري والبيروقراطي في جمهورية إندونيسيا

2( )سعادة بوريس كوبريفنيكار 

نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير اإلدارة العامة في سلوفينيا

3( )معالي ماريا مانويل ليتاو ماركيس 

وزيرة شؤون الرئاسة والتحديث اإلداري في البرتغال

)رولف ألتر )4

مدير الحوكمة العامة والتنمية اإلقليمية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، مدير الحوار

 متّثل �لتد�بري �لتق�شفية و�لبيانات �ل�شخمة
 وجل�شات �لع�شف �لذهني مع �جلمهور و�لدو�ئر

 �حلكومية ثالثة حمركات رئي�شية لالبتكار
 �حلكومي. وعر�س ثالثة وزر�ء خالل جل�شة حو�رية

 �إلإجر�ء�ت �ملبتكرة �لتي تتخذها دولهم لدعم
.حكومات �مل�شتقبل

 وقد جمعت �جلل�شة معايل ماريا مانويل ليتاو
 ماركي�س، وزيرة �شوؤون �لرئا�شة و�لتحديث �إلإد�ري

 يف �لربتغال، و�شعادة بوري�س كوبريفنيكار، نائب
 رئي�س جمل�س �لوزر�ء يف �شلوفينيا، ومعايل �لدكتور

 �أ�شمان �أبنور، وزير �إلإ�شالح �إلإد�ري و�لبريوقر�طي
 يف �إندوني�شيا، مع رولف �ألرت من منظمة �لتعاون

 �إلقت�شادي و�لتنمية، ملناق�شة دور �لتكنولوجيا
.و�لتخطيط يف ر�شم �شيا�شات حكوماتهم

المشاريع المبتكرة في البرتغال
 ��شطرت �لربتغال �إىل تبني �إ�شالحات مبتكرة

 إلأن �حلكومة �أر�دت �إجناز �لكثري مبيز�نية �شئيلة.
 و�عتربت ماركي�س، �لتي تدّر�س مادة �إلقت�شاد يف

 جامعة كوميرب�، �أن هذ� يعني �شرورة �أن جتد �لبالد
 طرقًا جديدة وفريدة مل�شاعدة مو�طنيها. وقد بد�أت

 حكومة �لربتغال ب�شوؤ�ل مو�طنيها عن �مل�شتقبل �لذي
 يريدونه، ف�شاًل عن �ختبار �حللول ل�شمان معاجلة

.�مل�شاكل �لقائمة قبل �لبدء بتطبيقها
 و�أو�شحت ماركي�س �أن �حلكومة قامت باإن�شاء

 خمترب جتارب ي�شمح لها باإعد�د و�ختبار �خلدمات
 �لعامة. كما بد�أت با�شتخد�م �خلر�ئط لتب�شيط

 م�شرتيات �ل�شلع و�خلدمات و�مل�شاهمة يف مر�جعة
.تكاليف �إلإنفاق �حلكومي

 وقالت ماركي�س �إن �لربتغال تاأمل يف �لتخل�س
 من �إلإجر�ء�ت �لتي ثبت عدم جدو�ها، وهذ� ما

 �شاعدها على �إن�شاء "�شيمبلك�س"، وهو برنامج
�س لتحقيق هذ� �لهدف. من خالل  حكومي خم�شّ

 تنقية �ل�شيا�شات على م�شتوى �حلكومات �ملحلية
 لتحديد �إلأولويات، يحد �لربنامج من �لروتني

.ليقدم خدمات عامة �أب�شط و�أ�شرع و�أكرث كفاءة

التشاركية الميزانية 
 �أتاح �بتكار حيوي �آخر يف �لربتغال للمو�طنني �أن

.يكون لهم ر�أي يف كيفية �إنفاق ميز�نية �لدولة
 ويف عام 2016، �أ�شدرت �لدولة �أول ميز�نية

 ت�شاركية يف �لعامل على نطاق وطني. ومن خالل
 هذ� �لنظام، ميكن للمو�طنني تقدمي مقرتحاتهم

 حول كيفية �إنفاق �أمو�ل �حلكومة يف جماإلت
 �لتعليم و�لعلوم و�لثقافة و�لزر�عة. وقالت ماركي�س

 �إن هذه �ل�شيا�شة إل ت�شمن كفاءة �إنفاق �إلأمو�ل
 فح�شب، بل حتّفز �ل�شعب وت�شمح له بامل�شاركة

.ب�شكل مبا�شر يف طريقة �إد�رة �لبالد
 و�أو�شحت �أنهم "ينظمون �جتماعات يف جميع

 �أنحاء �لبالد ملناق�شة وجهات �لنظر، حيث تطرح
  �إلأفكار للت�شويت وتقوم �حلكومة باعتماد

."�لفكرة �لفائزة

تركيز سلوفينيا على التكنولوجيا
 يكمن �ل�شر ور�ء �بتكار�ت �شلوفينيا يف تطبيقها

 ملجموعة و��شعة من �لتقنيات �جلديدة وتعلم
 كيفية ��شتخد�مها بفعالية. و�أو�شح �شعادة بوري�س

 كوبريفنيكار، نائب رئي�س �لوزر�ء، �أن حكومته
 ت�شتك�شف �ل�شبل �لكفيلة باحل�شول على بيانات

 ت�شاعدها يف �إيجاد حلول جديدة للتحديات �لتي
.تو�جهها �لبالد
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 وقال كوبريفنيكار: "�إن �لتكنولوجيا �جلديدة
 متاحة، لكن يبقى �ل�شوؤ�ل: كيف نتكّيف مع �لظروف

 �جلديدة؟ فنحن جميعًا جزء من نظام كبري، ون�شعى
."مل�شاركة �إلت�شاإلت و�لبيانات على �شعيد عاملي

 ويعترب كوبريفنيكار �أن ت�شجيع �ملو�طنني يف
 �شلوفينيا على م�شاركة �لبيانات غري �ل�شخ�شية
 �شروري لالبتكار، حيث ميكن م�شاركة �ملعرفة

 ب�شورة علنية وبقدر �أكرب من �حلرية، بدإًل
 من تكدي�شها بحيث إل ميكن إلأحد ��شتخد�مها.

 وبا�شتثناء �لبيانات �إلأكرث خ�شو�شية لل�شخ�س،
 ينبغي �شمان مركزية �لبيانات مل�شاعدة �حلكومة

.على حتفيز �إلبتكار
 و�أو�شح قائاًل: "�لبيانات �لتي إل ت�شكل تعار�شًا يف

 �مل�شالح، مثل �مل�شالح �لتجارية، ينبغي م�شاركتها
 من �أجل �ل�شالح �لعام. فاملعلوماتية متثل �جلهاز

 �لع�شبي للحكومة، وما مل تكن مركزية ت�شبح
."�أجز�ء �أخرى خارج نطاق �ل�شيطرة

تشجيع إندونيسيا للحكومة اإللكترونية
 تعترب حكومة �إندوني�شيا �أن �لتكنولوجيا و�إلبتكار

 �شريكان طبيعيان و�شروريان يف �لقرن �حلادي
.و�لع�شرين، وت�شّجع مو�طنيها على �إلنخر�ط فيهما

 على مد�ر �لعام، يقدم �أفر�د �ل�شعب �لتو�قون
 �إىل �مل�شاهمة يف ر�شم م�شتقبل �لبالد �أفكارهم
 �ملبتكرة للحكومة، ويدخلون يف م�شابقات تتوىل

 �إد�رتها �لدولة. و�أو�شح معايل �لدكتور �أبنور،
 �مل�شوؤول عن �شيا�شات �إلإ�شالح يف �إندوني�شيا، �أن
 �إلبتكار�ت يف جميع �أنحاء �لبالد تز�يدت ب�شكل
.ملحوظ كل عام منذ 2014 بف�شل هذه �ملبادرة

 وقال: "قمنا بو�شع �شيا�شة تقوم على �بتكار و�حد
 لكل موؤ�ش�شة. وبد�أت حو�يل 500 حكومة حملية يف

 ��شتخد�م تقنيات �حلكومة �إلإلكرتونية. ويف عام
 2014، �شهدنا 514 �بتكارً�. و�رتفع �لعدد يف عام

 2015 لي�شل �إىل 1,589 �بتكارً�، ويف عام 2016 بات
 لدينا 2,476 �بتكارً� جديدً� من �حلكومة �ملحلية

."و�ملركزية. و�إلأرقام تتز�يد كل عام
 وقد مّت حاليًا �ختيار 59 م�شروعًا جديدً�

 إل�شتن�شاخها من قبل �حلكومات �ملحلية، مبا يف ذلك
 �إد�رة �مليز�نيات. وُتعقد �إلجتماعات يف �ملجتمعات

 �ملحلية معظم �لليايل لل�شماح بن�شر �ملعلومات
 و�لتكنولوجيا �جلديدة يف كافة �أنحاء �لبالد باأ�شرع
.وقت ممكن من خالل نظام �حلكومة �إلإلكرتونية
 وتنامى �إلهتمام باإلبتكار يف �إندوني�شيا �إىل درجة

 فر�س عقوبات على �حلكومات �ملحلية �إذ� مل ت�شارك
.يف نظام �حلكومة �إلإلكرتونية لتطوير �مل�شاريع

ابتكارات لمستقبل الحوكمة 4

تجريبية .1 مختبرات 
 قامت �لربتغال بابتكار برنامج ميكن من

 خالله �إعد�د �خلدمات �لعامة و�ختبارها قبل
.�ملبا�شرة بتطبيقها

التشاركية .2 الميزانيات 
 هذ� �لنظام �لذي مّت ��شتحد�ثه يف �لربتغال

 إلأول مرة على نطاق وطني، ي�شمح للمو�طنني
بامل�شاركة يف حتديد كيفية �إنفاق

.�حلكومة إلأمو�لها

البيانات الضخمة .3
 تدعو �شلوفينيا �إىل مركزية �لبيانات با�شتثناء

.�لبيانات �ل�شخ�شية لتحفيز �إلبتكار

مسابقات االبتكار .4
 تعّزز �إندوني�شيا �إلبتكار من خالل مناف�شات
 ترعاها �لدولة وت�شجع �جلمهور على تقدمي

.�أفكاره حول حول كيفية حت�شني عمل �حلكومة
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  منتدى األمن الغذائي
والتـغّيـر المنـاخـي  
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 خالل �لقمة �لعاملية للحكومات 2017، �أقيم منتدى �إلأمن �لغذ�ئي وتغري �ملناخ حتت رعاية معايل �لدكتور ثاين �أحمد
 �لزيودي، وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة بدولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مب�شاركة جمموعة من �لقادة �لعامليني �لذين

.تطرقو� خالل �ملنتدى �إىل حتدي �إلأمن �لغذ�ئي �لذي يو�جهه �لعامل باأكمله ومدى تد�خله مع تغري �ملناخ
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20172017 للحكومات  العالمية  القمة 

  جلسة حول مستقبل الحكومات
بالتعاون مع البنك الدولي  

1( )الدكتور براندون بارنيت 

"مدير االستراتيجية المؤسسية لدى شركة "إنتل

)تشان تشيو هوي )2

 المدير التنفيذي للمعلومات الحكومية والرئيس التنفيذي المساعد لهيئة تطوير مجتمع
المعلومات في سنغافورة

3( )ديبورا ويتزيل 

المدير األول للحوكمة في البنك الدولي

4( )روبي شينغلير 

الشريك المؤسس وكبير موظفي االستراتيجيات في "بالنيت البس" بالواليات المتحدة

روري سيالن-جونز
مراسل التكنولوجيا في قناة "بي بي سي"، مدير الحوار

 البيانات الضخمة توفر فرصًا هائلة للحكومات،“
لكنها تطرح تحديات استثنائية

”
 ي�شهد �لعامل موجة من �لبيانات �لالمتناهية.

�س يف  ويعترب �لدكتور بر�ندون بارنيت، �ملتخ�شّ
 تطوير �إل�شرت�تيجيات إلإن�شاء م�شاريع منو جديدة،

 �أن هذه �لدورة �لفعالة تتيح �إنتاج بيانات بو��شطة
 �إلأجهزة وحتميلها يف �لذ�كرة �ل�شحابية ثم و�شعها

.يف �أنظمة �لذ�كرة و�لتحليل
 وت�شتخدم �حلكومات تلك �لبيانات حاليًا كمرجع

 لالإجابة على �إلأ�شئلة �ملطروحة، ولكن ميزتها
 �حلقيقية تكمن يف م�شاعدتنا على �شياغة �إلأ�شئلة

 �لتي يجب طرحها، ولي�س �إلإجابة على �إلأ�شئلة �لتي
 نعرفها. وإل تربز قيمة هذه �لبيانات ب�شورة جلية
 �إإل عندما متلك �حلكومات فهمًا و��شحًا للم�شكلة

.�لتي حتاول حلها
 وقّدم �لدكتور بارنيت من �شركة "�إنتل"،

 وت�شان ت�شيو هوي من هيئة تطوير �إلت�شاإلت
 �ملعلوماتية يف �شنغافورة، وديبور� ويتزيل من �لبنك

 �لدويل، وروبي �شينغلري �لعامل �ل�شابق يف وكالة
 نا�شا للف�شاء، خطة و��شحة جمعت بني �إلأمثلة

 و�لتو�شيات حول كيفية ��شتفادة �حلكومات من ثورة
 �لبيانات �ل�شخمة، �شمن حلقة نقا�س �أد�رها روري

 .�شيالن-جونز من هيئة �إلإذ�عة �لربيطانية

 هل باستطاعة الدول النامية
االستفادة من البيانات الضخمة؟

 �تفق �مل�شاركون �إلأربعة على �أنه من �إلأ�شهل للدول
 �لغنية ��شتك�شاف م�شاريع �لبيانات �ل�شخمة، ولكن

 ذلك إل يعني ��شتبعاد �لدول �لنامية. ودعا هوي
 لتطبيق مبد�أ "�خلطو�ت �ل�شغرية"، �أي �أن تبذل

 �حلكومات ما يف و�شعها إلإطالق �مل�شاريع ثم ت�شعى
.لتطويرها يف مر�حل إلحقة

 و�تفق �شينغلري مع هذ� �لر�أي، م�شددً� على �أهمية
 �لتوقيت كاأحد �أبرز �ملز�يا، حيث �عترب �أن قدرة
 وزير �ل�شحة �أو �لنقل يف دول نامية على حتديد

 �ل�شياق �لعام و�تخاذ �إجر�ء�ت �شريعة و�إعادة
 ترتيب �إلأولويات يف ما يخ�ّس �لقر�ر�ت، يوؤدي �إىل

.حتقيق نتائج هائلة
 وت�شعى موؤ�ش�شته "بالنت إلب" إلإبر�ز �لتغرّي�ت

 �لتي ي�شهدها كوكبنا من خالل �إجر�ء م�شح يومي
 لالأر�س، حيث تتيح للجميع �إلطالع على تلك

 �ملعلومات. وهذ� ما ي�شاعد حتى غري �خلرب�ء على
 مر�قبة م�شائل مثل �إلأمن �لغذ�ئي ومو�رد �ملياه

.و�لنمو �ل�شكاين

  :مشاريع في متناول الحكومات
تجربة سنغافورة

 تعترب �شنغافورة من �لدول �لر�ئدة يف تطبيق
 �لبيانات �ل�شخمة يف �شياق مدين. و�أو�شح هوي

 �أن نقطة �لبد�ية متثلت يف �إن�شاء ما �أ�شماه "و�جهة
 برجمة �لتطبيقات �حلكومية" منذ حو�يل ثالث

 �شنو�ت. وميكننا تخّيل �لنظام ك�شبكة من �إلأنابيب
 و�لبو�بات �لتي تتيح للمعلومات �أن تتدفق ب�شهولة

 بني �لوكاإلت، وبني �حلكومة و�جلمهور. فقد �أ�شهم
 هذ� �لنظام يف حتول جذري من �لبيانات �لر�كدة

 �إىل �لبيانات �لديناميكية، و�أتاح لالإد�ر�ت م�شاركة
 �ملعلومات. و�أ�شاف: "يف �لو�قع، تلك كانت �ملهمة

."�ملطلوب �إجنازها

للتطبيقات   نموذجان 
من سنغافورة

توقع النمو االقتصادي .1
 جرت �لعادة، كما �أو�شح هوي، �أن تتوقع
 �حلكومات �لنمو �إلقت�شادي با�شتخد�م

 معلومات حول �إلقت�شاد �لكلي يتّم
 ��شتخر�جها بناء على �أد�ء �إلأ�شهر �لثالثة

 �أو �ل�شنة �ل�شابقة �أو �أي فرتة حمددة �أخرى.
 ومع ذلك، جنحت �شنغافورة يف ��شتخد�م

 �لبيانات �ل�شخمة كموؤ�شر ��شت�شر�يف بديل.
 لقد قامو� مبر�قبة جمموعة من �لعو�مل مثل

 ��شتخد�م �لطاقة و��شتهالك �ملياه و�أمناط
 �لنقل يف قطاعات م�شتهدفة خمتارة، كاأ�شباه
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 �ملو�شالت. وي�شري �إلرتفاع �أو �إلنخفا�س
 �مللحوظ يف تلك �ملوؤ�شر�ت �إىل مدى �شحة

 ذلك �لقطاع، وهو ما ميكن حتويله إلحقًا �إىل
 توقعات �قت�شادية دقيقة للغاية. ور�أى هوي

 �إمكانية �لتو�شع يف هذ� �لنموذج لي�شمل �لنظام
.�إلقت�شادي لدولة باأكملها

تطوير قطاع النقل .2
 ��شتخدمت �شنغافورة �لبيانات �ل�شخمة

 إلإحد�ث تغيري يف خدمة �حلافالت. فمن خالل
 جمع بيانات عن ماليني �لرحالت �ليومية،

 ��شتطاعت �حلكومة تعديل تلك �خلدمة مبا
 يلبي ب�شكل �أف�شل �إلأمناط �لتي تظهرها

 �لبيانات. وكانت �ملح�شلة حت�ّشن مو�عيد
 �لرحالت بن�شبة ترت�وح بني 30% و40%، كما

 �كت�شفت �حلكومة ��شتعد�د �لركاب لدفع �أجرة
 �أعلى قلياًل مقابل حت�شني �لقدرة على توقع
 مو�عيد �لرحالت. و�أّكد هوي على �إمكانية
 تطبيق هذ� �لنموذج على �شيار�ت �إلأجرة

 وغريها من و�شائل �لنقل، و�ملقاربات �مل�شرتكة
 بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س، حيث يكون

.للموردين و�مل�شرتين خيار�ت متعددة
 من جهته عر�س ويتزيل �لذي ميتلك خربة

 25 عامًا يف �أعمال �لتطوير حول �لعامل، �أمثلة
 عن م�شاريع يف �لرب�زيل ت�شتخدم �لبيانات

 للت�شدي للم�شاكل �ل�شحية، ف�شاًل عن
 م�شاريع يف �إندوني�شيا تهدف ملر�قبة �آثار �لتغرّي

 .�ملناخي �لناجم عن حر�ئق �لغابات

  خطة عمل من 7 نقاط
الستخدام البيانات الضخمة

 رغم إمكانية أن يقود رواد األعمال .1
 والقطاع الخاص ثورة البيانات الضخمة،
 إال إن تحديد السياق يظل من مسؤولية

 الحكومات التي ينبغي عليها التفكير
 في اآلثار االجتماعية واالقتصادية،

باإلضافة إلى التطبيقات التجارية
 ضرورة الجمع بين مصادر بيانات .2
 القطاعين العام والخاص. وهذا ما يحدث

 على أرض الواقع وفقًا للدكتور بارنيت
 الذي اعتبر أن هذا النمط سيستمر في

ظل تبادل واضح للقيم
 اعتبر ويتزيل أنه ينبغي على الحكومات .3

 البحث عن مجموعات أوسع من
 المهارات. فهي بحاجة إلى علماء في

 البيانات يملكون القدرة على تحليل
 وشرح المعلومات. إال إن هؤالء العلماء
 بحاجة إلى مهارات التواصل اإلنساني

 التي تتيح لهم توضيح ما تعنيه تلك
البيانات لسائر أفراد المجتمع

 ينبغي التركيز كذلك على المقاييس .4
 الموحدة. فأهمية أطر العمل

 التنظيمية والحريات المدنية
 والخصوصية توازي أهمية األمن.

 ويمكن أن تكون البيانات الضخمة فعالة
 في رصد الفساد واالحتيال، إال أنه

 ينبغي على الحكومات إدراك ما يعنيه
اختراق أو استغالل نظم البيانات

 ينبغي على الحكومات تغيير الثقافة .5
 وطرق تفكير المجتمع. فقد كان ُينظر
 في السابق إلى الحكومات بوصفها

 حارسة البيانات، حيث كانت تقوم بجمع
 ونشر اإلحصائيات الوطنية. أما اليوم،

 فتداول البيانات يتّم على نطاق عالمي
 بصورة أكثر ديمقراطية، مع تغّير مفاهيم

الثقة والملكية والمساءلة
 البيانات الضخمة ال تعني االستغناء عن .6

 المصادر التقليدية، فالحكومات بحاجة
إلى حلول ذكية تجمع بين االثنين

 البيانات الضخمة ال تعني مزيدًا من .7
 البيانات. فقد أشار هوي إلى أنه

 كلما تنامت قدرة الحكومة على الربط
 بين البيانات واستخدامها بدقة بالغة،

تزايدت فرص االستفادة منها
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  مستقبل القطاع الخاص
بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية  

)ثاني، يسار تسيتسيراجوس  )ديميتريس 
نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية

)جوزيف براندت )ثالث، يسار
الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "كونتور غلوبال" بالمملكة المتحدة

)سانديب أنيجا )أول، يمين
الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "كونتور غلوبال" بالمملكة المتحدة

)آنا ريوت )ثالثة، يمين
المديرة العامة للصندوق السويدي الدولي

)فادي غندور )ثاني، يمين
الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة "ومضة" باإلمارات العربية المتحدة

)ريتشارد دين )أول، يسار
مقدم برامج في راديو "دبي آي 103.8103.8"، مدير الحوار

 جمعت هذه �جلل�شة �لنقا�شية �حليوية نخبة
 من خرب�ء �لتطوير �لعامليني عكفو� خاللها على

 حتديد �لفر�س �ملتاحة �أمام �شركات �لقطاع
 �خلا�س للتعاون مع �حلكومات، مع مناق�شة

 �لعقبات �لتي ينبغي �لتغلب عليها �أوإًل كي يكلل
.هذ� �لتعاون بالنجاح

  مجاالت عامرة بالفرص 3
أمام القطاع الخاص

 ��شتهل دمييرتي�س ت�شيت�شري�جو�س، نائب رئي�س
 موؤ�ش�شة �لتمويل �لدولية لل�شر�كات �لعاملية، �جلل�شة
 �لنقا�شية بت�شليط �ل�شوء على ثالثة جماإلت رئي�شية

 ميكن للقطاع �خلا�س �أن يقوم بتنفيذ م�شروعات
 فيها تلبي �حتياجات �حلكومات و�ملجتمعات، ويف

.�لوقت نف�شه تدر عائدً� وحتقق �لنجاح

الطاقة المتجددة .1
 �أ�شحى جمال �لطاقة �ملتجددة من جماإلت

 �إلأعمال �ل�شاعدة يف �شتى �أنحاء �لعامل، وذلك
 بعد �أن �أ�شبح قاباًل للتطبيق �قت�شاديًا، ما

.�أ�شفر عن زيادة �لطلب عليه يف �لدول �لنامية

التمدد الحضري .2
 تتجه �ملجتمعات نحو �لتح�شر بوترية �شريعة،

 وهذ� �لتوجه يقرتن باإن�شاء م�شروعات عمالقة
 للبنية �لتحتية و�إيجاد مناذج جديدة لتقدمي

 �خلدمات �ملتنوعة، من �لنقل �لعام وحتى

 �لرعاية �ل�شحية. ويف حني �أن �حلكومات ما
 ز�لت ت�شطلع بتقدمي هذه �خلدمات وتبذل

 ق�شارى جهدها لتوفريها، �إإل �أن حجم
 �خلدمات �ملطلوبة يتخطى ما توفره �حلكومات

 بالفعل، وهو ما يف�شح �ملجال �أمام �لقطاع
 �خلا�س للتدخل وتقدمي م�شروعات حتقق

.�لفائدة للجميع

  تكنولوجيا الخدمات المالية .3
والمصرفية عبر الجوال

 عدد �حل�شابات �مل�شرفية "�لتقليدية" قليل
 ن�شبيًا يف �لدول �لنامية، وت�شري �إلإح�شاء�ت

 �لعاملية �أن 50% من �لن�شاء و59% من �لرجال
 ميكنهم �إن�شاء ح�شاب م�شريف. يف �لوقت

 نف�شه، تنت�شر �لهو�تف �جلو�لة ب�شورة
 و��شعة، ما يخلق فر�شة جيدة ميكن للقطاع

 �خلا�س �غتنامها. على �شبيل �ملثال، ذكر
 ت�شيت�شري�جو�س منوذجني ل�شركتني قررتا

 دخول هذ� �ملجال ومتكنتا من حتقيق �لنجاح،
 وهما �شركتي "كيو-كا�س" يف بنجالد�س،
 و"�أم-بي�شا" يف كينيا، �إذ �بتكرت �إلأوىل

 نظامًا رقميًا لل�شد�د و�شل عدد م�شتخدميه
 خالل 30 �شهرً� �إىل 11 مليون م�شتخدم، يف

 حني قدمت �لثانية خدمات �لتحويالت �ملالية
 عرب �جلو�ل، باإلإ�شافة �إىل خدمات �لتمويل

 و�لتمويل �مل�شغر، ولديها 13 مليون م�شتخدم
.ن�شط �شهريًا

العقبات أمام القطاع الخاص
 تطرقت �جلل�شة �لنقا�شية �إىل �لتحديات �لتي
 تعرت�س طريق �إ�شر�ك �لقطاع �خلا�س، وكان

 �أبرزها من وجهة نظر �أع�شاء �جلل�شة هو ت�شجيع
.�أ�شحاب روؤو�س �إلأمو�ل على �إل�شتثمار

 �أّكد جوزيف بر�ندت، �لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي
�شة يف  ل�شركة "كونتور غلوبال"، وهي �شركة متخ�شّ

 م�شروعات �لبنية �لتحتية من مو�نئ وحمطات طاقة
 وغريها، �أن �لتحدي �إلأكرب يف هذ� �ل�شياق يتمثل يف
 دفع روؤو�س �إلأمو�ل يف �لدول �ملتقدمة لال�شتثمار يف

 م�شروعات بالدول �لنامية. فبعد �أكرث من عقد كامل
 من �ملبادر�ت و�مل�شروعات �لناجحة، ما ز�ل ي�شعر

 �أن جهود �إ�شر�ك �لقطاع �خلا�س إل تز�ل غري فعالة
 يف حماولة �إقناع روؤو�س �إلأمو�ل �ملرتددة و�خلائفة
 باإل�شتثمار يف م�شروعات بالدول �لنامية، وهو �أمر
 يتكرر مع كل م�شروع، بدون وجود �لتز�م حقيقي �أو
.�شعور بالثقة باأن هذه �مل�شروعات �شتكلل بالنجاح

 و�أ�شار بر�ندت �إىل �أن �مل�شتثمرين و�أع�شاء
 �ملجال�س �إلإد�رية لديهم ت�شور خاطئ عن درجة

 �ملخاطرة �لتي تت�شمنها مثل هذه �مل�شروعات، مع
 �نعد�م �لقدرة على روؤية �لفر�س �ل�شانحة فيها.
 ُي�شاف ذلك �إىل طبيعة �مل�شتثمرين �لذي يغلب

 عليها �إل�شتعجال وتركيزهم ب�شكل �أكرب على �لنتائج
 ق�شرية �ملدى، ليخلق عقبة حقيقة يف طريق تعزيز
 جهود �إ�شر�ك �لقطاع �خلا�س. وما مل يتّم �لتعامل

 مع هذه �لعقبة، فلن يتمكن �لقطاع �خلا�س من
 �إحد�ث تاأثري، ولو طفيف، يف �مل�شروعات �لتنموية

.بالدول �لنامية �أو تلبية �حتياجاتها للبنية �لتحتية



191191 للحكومات العالمية  القمة  تقرير 

منهج جديد
ما �لذي ميكننا فعله للتغلب على هذه �لعقبة؟

 �أعربت �آنا ريوت، �ملديرة �لعامة لل�شندوق
 �ل�شويدي �لدويل، �لذي يعمل على ��شتقطاب روؤو�س

 �إلأمو�ل �إىل م�شروعات �لقطاع �خلا�س يف �لدول
 �لنامية، خالل �جلل�شة �لنقا�شية، عن �عتقادها
 باأن �إلإ�شهام �إلأكرب �لذي يقدمه �لقطاع �خلا�س

 للمجتمع يتمثل يف �إيجاد وظائف م�شتد�مة و�شاملة،
 و�أ�شارت يف هذ� �إلإطار �إىل �أهمية ظهور منوذج
 جديد لالأعمال. يف وقتنا �لر�هن، و�أكرث من �أي

 وقت م�شى، �أ�شبحت مفاهيم �إلأعمال متنح عو�مل
 �لتاأثري �إلجتماعي و�لوظائف �مل�شتد�مة، إل�شيما

 بالن�شبة للن�شاء و�ل�شباب و�لالجئني، �أهمية مماثلة
 إلأهمية مقومات �إل�شتمر�رية �ملالية، بل ورمبا تعترب

 .تلك �لعو�مل �أ�شد �أهمية
 وتوقعت ريوت �أن �ل�شركات يف �مل�شتقبل �شتتمكن

 من حتقيق �أرباح فقط �إن كان لديها ��شتعد�د
 للتفكري يف �إلأثر �إلجتماعي �لذي تقدمه. ويف
 �لو�قع، فاإن �ل�شندوق �ل�شويدي �لدويل �أ�شهم

 بنجاح يف توفري روؤو�س �إلأمو�ل �إىل عدد من
 �مل�شروعات ��شتنادً� �إىل هذ� �ملفهوم حتديدً�.

 و�أ�شافت ريوت �أن �إلأعمال �لبحثية و�إلأدلة �لتي
 تثبت هذ� �ملفهوم، تدعم هذه �إلجتاه ب�شكل كبري،

 باإلإ�شافة �إىل ما يكت�شبه من زخم متز�يد يف
.�أو�شاط �مل�شتثمرين و�لعديد من جمال�س �إلإد�رة

 ومن جهته، �أّيد فادي غندور وجهة �لنظر
 ذ�تها، م�شريً� �إىل �أهمية مر�عاة �لقطاع �خلا�س

 للمتغري�ت �جلديدة، مو�شحًا ذلك بقوله �إن

 �لغاية �إلأكرب للقطاع �خلا�س يجب �أن إل تكون
 جني �إلأرباح، بل �إحد�ث تاأثري �جتماعي �إيجابي.

 ب�شكل ما، حملت �إلأزمة �إلقت�شادية عام 2008 يف
 طياتها �إمكانية كبرية إلإعادة ر�شم هذ� �مل�شار، �إإل

 �أن ذلك، مل يحدث لالأ�شف، ومن ثم يرى غندور
 �أن �لوقت �أ�شحى �إلآن منا�شبًا للقيام بذلك. لي�س

 بو�شع �حلكومات، إل�شيما يف منطقة �ل�شرق �إلأو�شط
 و�شمال �إفريقيا توفري كل �لوظائف �لتي يحتاجها

 �ملجتمع، ومن ثم فاملجال مفتوح �أمام �لقطاع
 �خلا�س كي يتدخل ل�شد هذه �لفجوة. وكي يت�شنى
 فعل ذلك، ن�شح غندور �شركات �لقطاع �خلا�س
 �أن تلجاأ �إىل هيئات مثل موؤ�ش�شة �لتمويل �لدولية

.لت�شتفيد من �إمكانيات �لتوجيه و�لتعاون
 فيما ��شتعر�س �شانديب �أنيجا كيف �أ�شهمت
 �شركته "كايزن" لالأ�شهم �خلا�شة، يف �إثبات

 �إمكانية جناح هذ� �لت�شور. بد�أت �ل�شركة م�شريتها
 منذ �شبع �شنو�ت لتربهن �أن �لتعليم يف �لدول

 �لنامية قد يكون جماإًل منا�شبًا لتوجيه �إل�شتثمار�ت
 �إليه. ومنذ ذلك �حلني، متكن �لقطاع �خلا�س من

 توحيد جهود �حلكومات و�إلأفر�د و�ملعلمني من �أجل
 �لعمل �شويًا وحتقيق �لنجاح، وهي جتربة ناجحة

.ميكن تكر�رها يف قطاعات �إلأخرى

أفكار لبناء مجموعات المهارات 3

 وعلى �لرغم من �أن �لعقبة �إلأكرب �لتي تعرت�س
 �إ�شر�ك �لقطاع �خلا�س هي �لقدرة على ��شتقطاب

 روؤو�س �إلأمو�ل، �إإل �أن �أع�شاء �جلل�شة �لنقا�شية

 حر�شو� على تاأكيد �أهمية تطوير جمموعات
 �ملهار�ت. فحتى لو ��شتطاعت �ل�شركات ��شتقطاب

 م�شادر �لتمويل �ملطلوبة، فاإنها تظل بحاجة �إىل
 وجود موظفني على درجة عالية من �لكفاءة لتنفيذ
 �لعمل �ملطلوب. وقد طرح ثالثة خرب�ء �أفكارً� حول

:كيفية �لتعامل مع هذ� �إلأمر
 أوضح براندت أن شركته تحرص على .1

 تدريب وتعليم الموظفين المحليين،
 ففي البداية قد ال يكون لديهم باع

 وافر من الخبرة أو الدراية التقنية وإنما
 لديهم االستعداد والرغبة في التعلم،

وهما ميزتان ال تقّدران بثمن
 وأشار أنيجا إلى أهمية أن تكون .2

 األنظمة الرئيسية لتعليم المهارات
 مؤهلة لتزويد الطالب بالقدرة على

 تعلم أمور جديدة، والتخلي عما تعلموه
 سابقا. بمعنى أن يتخرج الطالب من هذه
 األنظمة وهم قادرون على إعادة تكييف

 مهاراتهم لتواكب التغيرات المستمرة
 في عالمنا مستقباًل، وأن تكون لديهم

 القدرة على االنتقال سريعًا بين األدوار،
 والتكيف مع التفاوت المستمر في

 أهمية مجموعات المهارات، بين كونها
جوهرية أو غير ضرورية

 أضاف تسيتسيراجوس أن األفراد يحتاجون .3
 إلى المهارات الشخصية، وليس التقنية
 فحسب، لما سيكون لها من أهمية كبيرة

في تحقيق النجاح مستقباًل



192192

المتحدثونالجلسات

20172017 للحكومات  العالمية  القمة 

  جلسة حول تكنولوجيا الخدمات
المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي  

)1، أول، يسار )معالي بيير غراميغنا 
 وزير المالية في لوكسمبورغ

)يورغ غاسر )2
وزير دولة للشؤون المالية لدى االتحاد السويسري

)هوارد لي )4
مدير تنفيذي أول في هيئة النقد في هونج كونج

)جيل كارلسون )3، وسط
 "الشريكة األولى ورئيسة تطوير األعمال في شركة "تشين

)باتريك مورك )3، يمين
 زميل في مركز بركمان كالين لإلنترنت والمجتمع في جامعة هارفارد

)روس ليكو )1، أقصى اليمين
 زميل في مركز بركمان كالين لإلنترنت والمجتمع في جامعة هارفارد، مدير الحوار

 يف �لوقت �لذي فتح فيه �إلبتكار �آفاقًا جديدة �أمام
 �ملنظمات �ملالية للتناف�س يف �ل�شوق �لعاملي، تت�شبب

.�لرقمنة و�لعوملة يف متزيق �ملجتمعات �ملحلية
 يف جل�شة نقا�شية �أد�رها رو�س ليكو، نائب

 �مل�شت�شار �لعام يف �شندوق �لنقد �لدويل، و�شارك
 فيها معايل بيري غر�ميغنا، وزير �ملالية يف

 لوك�شمبورغ، ويورغ جا�شر، وزير �لدولة لل�شوؤون
 �ملالية يف �شوي�شر�، وهو�رد يل، �ملدير �لتنفيذي

 �إلأول لهيئة �لنقد يف هوجن كوجن، وباتريك مورك،
 �مل�شت�شار �خلا�س يف "كويل �ل �ل بي"، وجيل

 كارل�شون، رئي�شة ��شرت�تيجية �لت�شويق يف "ت�شني"،
 جرى مناق�شة بع�س �لتحديات و�لفر�س �لتي

 �أتاحتها �لتكنولوجيا �لرقمية يف جمال �إلقت�شاد
."�لدويل، �أو كما �أ�شموها "�لتكنولوجيا �ملالية

تصورات االقتصاد الرقمي
 خالل �جلل�شة، ناق�س خرب�ء �إلقت�شاد كيفية

 ��شتخد�م �ل�شركات للتكنولوجيا و�إلبتكار �إىل جانب
 �ملو�رد �ملتاحة مل�شاعدتهم على �لتناف�س يف �ل�شوق

 �لدولية من خالل �إل�شتعا�شة عن �خلدمات �ملالية
.�لتقليدية �أو حت�شينها

 �أّكد غر�ميغنا على �أهمية �طالع �ل�شركات
 و�ملنظمات �أع�شائها على �لتغيري�ت �لتي تقوم بها

 خالل عملية �إدماج "�لتكنولوجيا �ملالية". ي�شاعد
 �إبقاء �لعمالء على �طالع بالتغري�ت يف �حلد من

 �شكوكهم وخماوفهم من �أن هذه �لتغيري�ت قد
 ُتفقدهم وظائفهم. و�أّكد غر�ميغنا �أن �ل�شيا�شيني

 وغريهم من �ملوؤثرين يف �ل�شوق �ملالية يحملون على
.عاتقهم م�شوؤولية تف�شري ما يفعلونه ودو�فعه

 و�أو�شح �أن �لعامل بد�أ يفقد ثقته يف �إلأ�شو�ق
 �ملفتوحة من حيث كونها م�شدرً� لتحقيق �ملزيد

 من �لرث�ء جلميع �ملو�طنني، موؤكدً� م�شوؤولية �أولئك
 �لذين ي�شغلون منا�شب موؤثرة عن ��شتعادة تلك
 �لثقة مرة �أخرى وم�شوؤوليتهم �أي�شًا عن حتقيق

 �لنمو �إلقت�شادي لفو�ئد مبا�شرة للمو�طنني.
 و�تفق �مل�شاركون �خلم�شة على �أن "�لتكنولوجيا

 �ملالية" ميكن �أن توفر للجميع �إمكانية �لو�شول �إىل
 �خلدمات �مل�شرفية و�ملالية، لكنها لن تفيد �أولئك

.�لذين إل ميلكون �ملال �أ�شاًل

الفجوة الرقمية
 و�أو�شح جا�شر �أن هناك "فجوة رقمية" تنمو بني

 �أولئك �لذين يرغبون يف تبني �لتكنولوجيا يف
 �أعمالهم �مل�شرفية �ليومية، و�أولئك �لذين إل

 يز�لون يف�شلون �إجر�ء �أعمالهم �ملالية بعيدً� عن
.�لف�شاء �إلإلكرتوين

 يف �ل�شابق، كان �ل�شاغل �لرئي�شي هو عدم تعامل
 �لبلد�ن �لنامية ب�شكل جيد مع عملية �لرقمنة. بيد
 �أن جا�شر �أفاد �أنه ر�أى �لنا�س يف �ل�شنو�ت �إلأخرية

 يف دول مثل كينيا و�أفغان�شتان يتكيفون ب�شهولة
 وحما�س مع �أد�ء �لعمليات �مل�شرفية عرب �لهو�تف

 �لذكية وغريها من �إلأجهزة. و�أ�شار �إىل �أن هذ�
 يو�شح �أن �أكرب فجوة رقمية موجودة يف �لبلد�ن

 �إلأكرث تقدمًا، وباإلأخ�س بني �ملو�طنني �إلأ�شغر �شنًا
.و�ملو�طنني �إلأكرب �شنًا

 وقال جا�شر �إن �أف�شل طريقة للتعامل مع تلك
 �لفجوة هو ��شتخد�م �لو�شيلتني �لرقمية و�لتقليدية

 جنبًا �إىل جنب، مما ي�شمح للعمالء �ملرتددين
.بالتاأقلم تدريجيًا مع �لنظم �لرقمية
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  طرق يمكن للحكومات 3
من خاللها دعم التكنولوجيا المالية

 ذكر هو�رد يل �أنه باإمكان �لهيئات �لتنظيمية
 و�حلكومات ت�شهيل �نت�شار �لتكنولوجيا �ملالية من

.خالل ثالث طرق رئي�شية
 ينبغي للهيئات التنظيمية أن تكون .1
 مستعدة لالستجابة بسرعة ألي مشكالت
 قد تنشأ عند نشر التكنولوجيات الجديدة.

 فمجرد أن تكون التكنولوجيا الجديدة
 مجدية ال يعني أن تعميم استخدامها

سيكون خاليًا من الشوائب
 على الهيئات التنظيمية أن تدرس ماهية .2
 وكّم المعلومات التي يمكن أن تشاركها

 على الفور عند استخدامها البتكارات
 التكنولوجيا المالية. وال بد من اإلبقاء
 على النظم القائمة نظرًا ألنها تحمل

قدرًا كبيرًا من البيانات والثروة

 يجب على الحكومات والهيئات .3
 التنظيمية إدارة توقعات المواطنين.

 فطرح الخدمات الجديدة قد يقلق
 البعض، خاصًة إذا كانت قد سبقت ذلك

 تجارب فاشلة. ولتخفيف أي مخاوف، ال
 بد من مشاركة المعلومات مع الناس

وطمأنتهم أواًل بأول

  تحديات أمام 4
المالية التكنولوجيا 

السرية .1
 يرى غر�ميغنا �أن �ل�شرية هي �أحد �أعظم

 �لتحديات �لتي تو�جه �لتكنولوجيا �ملالية، وهو إل
 يعلم يقينًا كيف ميكن �لتغلب على هذ� �لتحدي.

 وقد �أّكد على �أهمية مناق�شة هذ� �لتحدي على
 م�شتوى عاملي، �إلأمر �لذي �شيكون �شعبًا نظرً�

 لعدد �أنظمة �لتكنولوجيا �ملالية و�ل�شركات
�شة حول �لعامل .�لنا�شئة �ملتخ�شّ

العولمة .2
 قال جا�شر �إن �لعوملة تقدم فر�شًا مهمة
 للتكنولوجيا �ملالية، مثل �ل�شماح ملختلف

 �إلأ�شو�ق حول �لعامل با�شتخد�م عمالت رقمية
 جديدة، لكنه �أ�شار �إىل �أنه من �ملمكن �أن
 تختفي مهار�ت عديدة ب�شببها. و�أ�شاف:

 "�أطفالنا إل يعرفون ما هي �ملعرفة �أو �لوظائف
 �لتي �شتتوفر لهم يف �مل�شتقبل �لقريب، فكيف

 ميكننا �إعد�د �جليل �جلديد ليكون قادرً� على
 مو�جهة هذه �لتغرّي�ت �شريعة �لتطور؟" ون�شح

 �حلكومات بالبدء يف �لتفكري بجدية يف �شبل
.�إلإجابة على هذ� �ل�شوؤ�ل

التعليم .3
 قالت كارل�شون، �لتي ت�شاعد �شركتها يف

 بناء ون�شر وت�شغيل �شبكات قو�عد �لبيانات
 للمنتجات و�خلدمات �ملالية، �أن تزويد �ل�شباب

 باملعرفة و�ملهار�ت �لالزمة ل�شغل �أدو�ر يف
 جمال �ملال يف �مل�شتقبل ي�شكل حتديًا كبريً�.

 و�أ�شافت �أن �لقطاع �خلا�س يحتاج �أي�شًا �إىل
.�لتوعية بقدر�ت �لتكنولوجيا �ملالية و�أثرها

التنظيم .4
 كما هو �حلال مع �أي تكنولوجيا جديدة،

 �شيكون �لتنظيم �أمرً� �أ�شا�شيًا. �أّكد مورك على
 �أهمية �أن تكون �جلهود �لتنظيمية للتكنولوجيا
 �ملالية حمايدة وقائمة على �ملبادئ، و�أن ُتطَبق

 مبا يتنا�شب مع �خلطر �مللحوظ إلأي خدمة.
 ون�شح �لهيئات �لرقابية مبر�جعة �لقو�نني

 و�لربوتوكوإلت �لقائمة لتحديد ما �إذ� كانت
 منا�شبة مل�شتقبل يحمل يف طياته �بتكار�ت

.جديدة يف جمال �لتكنولوجيا �ملالية

1

3 2

4
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  ورشة عمل التعليم اإليجابي بالتعاون
مع الشبكة الدولية للتعلم اإليجابي  

1( )السير أنتوني سيلدون 

 نائب مستشار جامعة باكنغهام، رئيس الشبكة الدولية للتعلم اإليجابي

2( )اللورد جيمس أوشونيسي 

 وكيل وزارة الدولة البرلماني لشؤون الصحة في المملكة المتحدة، والشريك المؤسس للشبكة
 الدولية للتعلم اإليجابي

3( )الدكتور مارتن سيليغمان 

مدير مركز علم النفس اإليجابي بجامعة بنسلفانيا بالواليات المتحدة

4( )تشارلي سكودامور 

نائب مدير مدرسة غيلونغ الثانوية بأستراليا 

5( )هيكتور إسكاميال 

رئيس جامعة تكميلينيو بالمكسيك

 ينبغي �أن ن�شمن �لتكامل بني �لتعليم و�لرفاه.
 هذ� كان �أحد �ملو�شوعات �لرئي�شية �لتي تناولتها

 �لقمة خالل جل�شة حو�رية جمعت �أربعة من خرب�ء
 �لتعليم ملناق�شة كيفية جمع هذين �لعن�شرين

.بطريقة عملية
 من خالل �شل�شلة من �لعرو�س، قّدم �خلرب�ء

.�أمثلة عديدة لدعم هذه �لنظرية
 من مدر�شة ثانوية يف �أ�شرت�ليا �إىل جامعة يف

 �ملك�شيك وهيئة دولية تهدف �إىل توحيد �أف�شل
 �ملمار�شات، قّدم �ل�شري �أنتوين �شيلدون، و�للورد
 جيم�س �أو�شوني�شي، و�لدكتور مارتن �شيليغمان،

 وت�شاريل �شكود�مور، وهيكتور �إ�شكاميال، جمموعة
 من �لتو�شيات �لرئي�شية. و�تفق �جلميع مع مقولة
 ت�شاريل �شكود�مور �أن "مفهوم �لرفاه مهم للغاية

 بحيث إل ينبغي �أن يكون على هام�س �ملناهج
."�لدر��شية. فالرفاه ينبغي �أن يكون يف �ملحور

قيمة التعليم اإليجابي
 و�أ�شار �شيلدون و�أو�شوني�شي �للذ�ن يعمالن �شمن
 �ل�شبكة �لدولية للتعليم �إلإيجابي، �إىل �أنه ينبغي

 على �حلكومات تغيري منوذج �لتعليم �لقدمي �لذي
 ي�شجع على تعلم �حلقائق إلجتياز �إلختبار�ت.

 فاملناهج �لتعليمية بنظرهما ينبغي �أن تركز على
 تعليم مهار�ت ريادية فاعلة من �أجل بناء مو�طنني
.قادرين على �لتفاعل مع �إلآخرين وحل �مل�شكالت

 وتهدف �ل�شبكة �لدولية للتعليم �إلإيجابي �إىل
 ��شتقطاب �إلأ�شخا�س �لذين يوؤمنون باأن �لدر��شة

 �إلأكادميية و�ل�شعادة عن�شر�ن متكامالن، من �أجل
:�لعمل على ثالثة مرتكز�ت

السياسة .1
الممارسة .2

التعاون .3

 �ملمار�شة هي حمور �لرتكيز. هذ� ما �أّكد عليه
 �للورد جيم�س �أو�شوني�شي، �ملوؤ�ش�س �ل�شريك لل�شبكة

 �لدولية للتعليم �إلإيجابي وموؤ�ش�س "فلوريت للتعليم"،
 وهي مزّود للمد�ر�س �إلبتد�ئية تهدف �إىل بناء

 �شخ�شية متمّيزة وتعليم �أكادميي. ور�أى �أو�شوني�شي
 �أن �لوقت منا�شب إلإ�شر�ك �إلآباء و�ملعلمني و�شانعي

 �ل�شيا�شات وغريهم يف مفهوم �لتعليم �إلإيجابي. وقال
 �إن �ملعلمني هم �لعن�شر �لرئي�شي، فاملناهج و�أطر
.�ل�شيا�شات مهمة �إإل �أن �ملعلمني هم �إلأكرث �أهمية
 قامت �ل�شبكة �لدولية للتعليم �إلإيجابي باإجر�ء
 در��شة يف �ململكة �ملتحدة �أ�شارت �إىل �أن %90

 من �إلآباء وثلثي �شناع �ل�شيا�شات عربو� عن

 دعمهم للتعليم �إلإيجابي. و�عترب �أن 35% �إىل
 40% فقط من "�ل�شعادة" ترجع �إىل �ل�شفات

 �لور�ثية. �أما �لن�شبة �لباقية فتت�شبب بها �لعو�مل
 �لبيئية، مما يعني �أن �ملد�ر�س �شرورية خللق تلك
 �لبيئة �ل�شعيدة. وقام زميل �أو�شوني�شي يف �ل�شبكة

 �لدولية للتعليم �إلإيجابي، �ل�شري �أنتوين �شيلدون
 �لذي يعترب �شخ�شية مرموقة يف جمال �لتعليم،

 بعر�س �لنقاط �لتي ي�شتخدمها إلإقناع �لنا�س بقيمة
:�لتعليم �إلإيجابي

 إل تز�ل غالبية �إلأن�شطة �لتعليمية تعمل وفق
 منوذج �لقرن �لتا�شع ع�شر �لذي يقوم على تعلم

 �حلقائق ��شتعد�دً� لالمتحانات: �لت�شجيل، �لتذّكر،
 �لرتد�د. ولكن �إلختبار�ت و�إلمتحانات إل متّت

 ب�شلة �إىل �لو�قع، لذلك فهي تعترب غري كافية يف
.�لقرن �حلادي و�لع�شرين

 ينبغي على �حلكومات �أي�شًا �أن تدرك هذه
 �حلقيقة. فاحلكومات بحاجة �إىل تن�شئة مو�طنني

 ميتلكون مهار�ت تعلم ريادية فاعلة، ليكونو� قادرين
.على �لتفاعل مع �إلآخرين وحل �مل�شكالت

 وقد �أثبتت �لدر��شات �أن �ملد�ر�س �لتي تنّمي
 �شعادة طالبها وموظفيها باأ�شلوب ذكي حتقق

.نتائج �أف�شل
 وبغ�س �لنظر عن �ملعتقد و�لعمر و�جلن�شية،

 با�شتطاعة كل منا حتقيق ذلك. لذ� يجب �أإل ننتظر
.من �أحد �شو�نا �أن ياأخذ زمام �ملبادرة
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إعداد الناس للحياة
 �شرح �شكود�مور و�إ�شكاميال كيف ترّكز مد�ر�شهما
 على متكني �لطالب ودعم �ملعلمني و�أولياء �إلأمور

 و�إيجاد منوذج فريد بدإًل من ��شتن�شاخ جتارب
 �إلآخرين، ف�شاًل عن �أهمية �لقيادة و�حلوكمة يف

.تطبيق �لتعليم �إلإيجابي
 جامعة تكميلينيو يف �ملك�شيك، �لتي ت�شم 52

 �ألف طالب على �متد�د 29 حرمًا جامعيًا مبا يف
 ذلك بو�بة تعليم �إلكرتوين، تعترب �أن دور �ملوؤ�ش�شات

 �لتعليمية يجب �أإل يقت�شر على تزويد �لنا�س
 باملعرفة و�ملهار�ت، بل ينبغي �أن يتعدى ذلك

 لي�شمل �إعد�دهم خلو�س غمار �حلياة. وقال رئي�س
 �جلامعة، هيكتور �إ�شكاميال، �إن هذ� �لهدف ي�شمل

 �إعد�د �لنا�س ليكونو� �شعد�ء ومنحهم �لكفاء�ت
.�ملطلوبة للنجاح، وهدفًا يحققونه يف �حلياة

  عوامل النجاح األربعة
التي حّددها إسكاميال

  تمكين الطالب من خالل المرونة .1
  التي تتيح لهم إعداد الدورات

التعليمية بأنفسهم
 ضمان تعلم الطالب من خالل الممارسة، .2

 على مدار فصول دراسية كاملة في
قطاعات محددة

  تعزيز الرفاه كجزء أساسي من .3
المناهج الدراسية

 دعم جهود المعلمين في تحقيق .4
 األهداف الواردة أعاله. على سبيل

 المثال، جميع المدرسين في جامعة
 تكميلينيو حائزون على شهادات في علم

النفس اإليجابي والتعليم اإليجابي

ضمان استدامة التعليم اإليجابي
 قام �شكود�مور، من مدر�شة غيلونغ �لثانوية يف

 �أ�شرت�ليا، بعر�س �لدرو�س �مل�شتفادة �لتي �كت�شبتها
 مدر�شته من خالل تطبيق و�شمان ��شتد�مة �لتعليم

 �إلإيجابي. ورّكز �شكود�مور على حتدي �إل�شتد�مة
 بعد �أن يت�شاءل من�شوب �حلما�س �لذي ير�فق

.�إلنطالقة �إلأوىل
 بد�أت �ملدر�شة بدمج مفهوم �لرفاه يف خططها

 عام 2001، و�أ�شبحت �ل�شعادة عن�شرً� �أ�شا�شيًا يف
 مناهجها �لدر��شية يف عام 2007. ويف ما يتعّلق
 بتطبيق �لتعليم �إلإيجابي، �أ�شار �شكود�مور �إىل

 �شرورة تخ�شي�س �لوقت �لالزم لذلك يف �ملنهج
 �لدر��شي. وكانت �ملدر�شة تتوقع �أن يقاوم �ملعلمون

 فكرة �لتخلي عن �لوقت �ملخ�ش�س ملو�د مثل
 �لريا�شيات و�لعلوم و��شتبد�لها بدرو�س تتناول
 �لرفاه، ولكن حدث عك�س ذلك، حيث كّر�س 40
 مدر�شًا وقتهم وجهودهم على مدى ثالثة �أيام

 إلإعد�د �لروؤية �جلديدة للمدر�شة �لتي تعك�س نهجًا
.تعليميًا �إيجابيًا

الرئيسية   الخطوات 
التي اقترحها سكودامور

 y  االستماع إلى الطالب ألنهم يساعدونكم
على التطبيق الصحيح

 y   إتاحة الفرص ألولياء األمور والمعلمين
  كي يتعرفوا بدورهم إلى علم

النفس اإليجابي
 y  إدراك المدارس ألهمية التركيز على

  أولئك الذين ال يبدون اهتمامًا
 بالتعليم اإليجابي

  مبادئ لضمان استدامة 3
نموذج التعليم اإليجابي

امتالك رؤية واضحة ومشتركة .1
التمتع بقيادة وحوكمة قوية .2

  تخصيص الموارد بأساليب .3
مستهدفة ومنهجية

12

34

5

الدراسات المثبتة

 ويف ختام �جلل�شة قام �لدكتور مارتن �شيليغمان،
 مدير مركز علم �لنف�س �إلإيجابي يف جامعة

 بن�شلفينيا، بعر�س عدد من �لدر��شات من جميع
 �أنحاء �لعامل، و�لتي تثبت �أن �لتعليم �إلإيجابي

.يح�ّشن �إلأد�ء ب�شكل مبا�شر
 وعر�س �لدكتور �شيليغمان، �لذي يعترب

 موؤ�ش�س علم �لنف�س �إلإيجابي، �مل�شاريع �لتي
 �أقيمت يف 18 مدر�شة يف بوتان، و35 مدر�شة يف

 �ملك�شيك، ف�شاًل عن م�شروع �آخر ي�شم 690 �ألف
.طالب يف �لبريو
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صناعة السخط والتطرف

العتيبي بجاد  بن  عبدالله 
كاتب ومحلل سياسي

العمرو ياسر 
مذيع في قناة "أم بي سي"، مدير الحوار

ثمة أمل بأن نجد حلواًل ناجحة“

”
هل �لب�شر �أخيار �أم �أ�شر�ر بالفطرة؟

 قال عبد �هلل بن بجاد �لعتيبي �إن هذ� �ل�شوؤ�ل
 �أّرق �أهَل �لفل�شفة و�لدين ل�شنو�ت طويلة، غري �أن

 �جلميع يتفق على �أن �لنا�س يولدون بنازَعي �خلري
 و�ل�شر معًا، ومن �لنازع �ل�شرير ياأتي �لتطرف

.و�إلإرهاب و�لقتل و�لكر�هية

التالعب بالمنظومات التأويلية
 وقال �لكاتب و�لباحث �ل�شعودي �إن �لتطرف إل دين
 له، مو�شحًا �أن �أديانًا وح�شار�ت عدة مرت بع�شور

 ن�شبت فيها �حلروب و�ُشفكت �لدماء على �لهوية،
 و�أن هذ� �إلأمر لي�س حكرً� على �مل�شلمني، �شاربًا
 مثاًل بالديانة �مل�شيحية بقوله �إنها معروفة �ليوم

 باأنها ديانة �حلب وديانة �لت�شامح وديانة �لتعاي�س،
 ولكن �إذ� نظرنا يف ن�س �إجنيل متى �شنقر�أ "إل
 تظنو� �إين جئت إلألقي �شالمًا على �إلأر�س، ما

 جئت إلألقي �شالمًا بل �شيفًا"، و�أو�شح �أن �ملعنى
 من هذ� �ملثال �أن �ملنظومات �لتاأويلية �لتي ُتبنى

 على �لن�شو�س �لدينية قادرة على �إلجتاه بها �إىل
 �لت�شامح و�ملحبة �أو �إىل �لكر�هية، قائاًل: "ي�شتطيع

 �ملتطرف د�ئمًا �أن يجد يف �لن�شو�س �لدينية �ل�شيء
."�لذي يبتغيه ليبني عليه هذه �ملنظومة

 و�أو�شح �أن �لتطرف يختلف عن �إلإرهاب. فالتطرف
 منظومة �أيدولوجية عاطفية يف ذهن �إلإن�شان وقلبه

 ويف عقيدته. و�إلإرهابّي ميتلك �ملنظومة نف�شها
 ولكن يبني عليها �لنية و�لتفكري و�لتخطيط للفعل

.�إلإرهابي �لذي ي�شّر باإلآخرين

اإلرهاب اليوم 
 وقال �لعتيبي �إن �إلإ�شالم لالأ�شف �ل�شديد هو �ملتهم

 �إلأول بظاهرة �لتطرف �ليوم. وهذ� �أمر يجب �أن
 ينبذه �مل�شلمون قبل غريهم، إلأن �إيجاد �خلال�س

 للب�شرية �ليوم من �لتطرف �ملنت�شر با�شم �إلإ�شالم
 يجب �أن يبد�أ باعرت�ف �مل�شلمني �أنهم �ليوم هم

 �مل�شوؤولون عن غالبية �لتطرف و�إلإرهاب �ملوجود
 يف �لكرة �إلأر�شية. نعم �إلآخرون مّرو� مبر�حل

 م�شابهة، ولكنهم ��شتطاعو� �أن يتجاوزوها،
 و�مل�شوؤولية �إلآن تقع على �مل�شلمني إلإيجاد حلول

    .جديدة ت�شتطيع �لتخّل�س من هذ� �لتطرف
 و�أ�شاف ر�أينا كيف �أن �إلإ�شالم وهو دين �شماوي

 كرمي، فيه �لكثري من �لت�شامح و�ملحبة، قد مّت
 "تفخيخه"، مو�شحًا �أن هناك قر�ء�ت �نتقائية

 للرت�ث �لديني، حيث مّت �قت�شا�س مو��شع �ل�شر
 و�إلإرهاب و�لعنف. وو�شف �لعتيبي ثالثة م�شادر

.�أ�شا�شية قدمية للتطرف �إلإ�شالمي

  ثالثة مصادر أساسية قديمة
للتطرف اإلسالمي

 السلطان عبد الحميد، الخليفة .1
 العثماني، حيث كان مولعًا بالتنظيمات

 االستخباراتية وبناء شبكات واسعة
 لها في المنطقة التي كان تحت حكم

الخالفة العثمانية
 اإلسالم الهندي، الذي خرج منه عبد .2

 األعلى المودودي، وهو مسؤول عن
 كثير من خطابات التشدد المعاصرة التي

 أثرت في سيد قطب، أحد أبرز قادة
 جماعة اإلخوان المسلمين المصرية،
 وروح الله الخميني، القائد الديني

 الشيعي اإليراني الذي أصبح أول مرشد
أعلى إليران

 جمال الدين األفغاني. الذي أنشأ .3
 طالُبه منظومات تأويلية متكاملة تتبنى

التطرف وتدفع تجاهه
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إعادة إحياء الخالفة
 �أو�شح �لعتيبي �أنه قبل ثمانية عقود، �أن�شاأت جماعة

 �إلإخو�ن �مل�شلمني فكرة رئي�شية هي ��شتعادة
 �خلالفة �إلإ�شالمية وورثتها كل جماعات �إلإ�شالم

 �ل�شيا�شي و�لعنف �لديني. ومفهوم �خلالفة كما
 �أفاد هو بناء جماعة موؤدجلة منظمة ت�شتعيد

 �خلالفة من خالل �لقيام باأدو�رها د�خل �لدولة،
 وقد �نت�شرت هذه �إلأفكار كالنار يف �له�شيم بني

 تنظيمات �لعنف �لديني يف �ل�شبعينيات وما ز�لت
."تنت�شر حتى و�شْلنا �إىل "د�ع�س

 هذه �خلطابات، كما �أو�شح �لعتيبي، �شنعت ما
 ميكن ت�شميته "�إلإ�شالم �مل�شتَفز" �أي �إلإ�شالم �أو
 �مل�شلم �لغا�شب �ملحتقن �لذي ي�شعر بالكثري من
 �لكر�هية و�إلأمل و�إلإهانة ويعتقد �أنه من �لو�جب

 عليه �أن يتعامل معها �أو يرد عليها. و�أ�شاف
 �لعتيبي �أن هذ� �إلإ�شالم �مل�شتَفز مل ياأِت يف �شياق

 طبيعي عرب �لتاريخ ولكن متت �شناعته �شناعًة
.منّظمة ومتقنة

  مقومات 3
لإلسالم المستَفز

خط .1 السُّ
 ويعني �لغ�شب �ل�شديد �ملحتقن. �أو�شح �لعتيبي

.�أن �شيد قطب �أر�د �أن يبني مد�ر�س لل�ُشخط

اإلحباط .2
 �لهجوم �ملنظم و�ملتو��شل على كل ما ت�شنعه

 �حلكومات، وعلى �أي م�شروع تنموي �أو روؤية
 م�شتقبلية ل�شناعة دولة حديثة؛ وذلك ل�شرب

 م�شروعية هذه �لدول وخلق م�شروعيات
.خا�شة بها

العنف .3
 قال �لعتيبي �إن ح�شن �لبنا موؤ�ش�س جماعة

 �إلإخو�ن �مل�شلمني، حتدث عن طبع �جلندية،
 وو��شل ذلك �شيد قطب وجددته تنظيمات

 �إلإرهاب �لديني يف �ل�شبعينيات ويف
 �لثمانينيات و�لت�شعينيات و�شوإًل �إىل �لقاعدة

 ود�ع�س. وكان �لبنا يتحدث كثريً� عن �إعجابه
 بهتلر ومو�شوليني و�لتنظيمات �ل�شيوعية.

 و�أ�شاف �لعتيبي �أن مفاهيم مثل �لردة
 و�إللتز�م �أتت من تلك �إلأحز�ب �لتي نقلها

.ح�شن �لبنا وجماعته �إىل �ملجال �إلإ�شالمي

  وسائل يمكن للحكومات 4
مكافحة التطرف من خاللها

 بناء استراتيجية شاملة لتطوير الخطابات .1
 الدينية التي تخلق التطرف، مع مراعاة
 عدم وجود نموذج واحد يصلح لكل دولة،
 فبناء نموذج يصلح لباكستان قد ال يصلح

للمغرب على سبيل المثال
 بناء منظومة تشريعية تواكب التطورات .2

 على مستوى األزمات السياسية
والخطابات الدينية وغيرها

 قطع التمويل، وهو أمر بالغ األهمية، .3
 ألن التطرف لم ينتشر إال بالدعم المادي

غير المسيَطر عليه
 عدم الشعور باإلحباط، فالمعركة طويلة .4

مع اإلرهاب، ولكن األمل كبير
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  كيف يمكن للحكومات الموازنة
بين الخصوصية واالزدهار؟  

بروس شنير
زميل في مركز بيركمان لإلنترنت والمجتمع بجامعة هارفارد

ديفتيريوس جون 
محلل األسواق المالية الناشئة في شبكة "سي إن إن"، مدير الحوار

 نعيش في العصر الذهبي للمراقبة، إذ يتّم“
جمع البيانات بشأننا طوال الوقت

”
�س يف تكنولوجيا �إلأمن،  قال برو�س �شينري، �ملتخ�شّ

 خالل �لقمة �إن �لبياناِت �لوفرية متثل "م�شكلة
 �لتلوث" يف ع�شر �ملعلومات، و�شُيحاكم جيلنا على

.كيفية معاجلته لهذه �مل�شكلة
 و�أو�شح �شينري، وهو حملل �شيفرة وخبري يف

 �حلفاظ على �خل�شو�شية، �أنه يف ظل "�لع�شر
 �لذهبي" للمر�قبة �لذي ن�شهده �ليوم، ُتنَتج هذه

 �لبيانات با�شتمر�ر عند تعامل �أي �شخ�س مع
 حا�شوب، وتقريبًا إل يوجد خيار لوقف هذ� �إلأمر.

ن هذه �لبيانات ب�شورة  وعلى ح�شب قوله، ُتخزَّ
 متز�يدة وت�شتخدمها �ل�شركات و�حلكومات؛

 مما يوؤدي �إىل "�شر�كة بني �لقطاعني )�حلكومي
 و�خلا�س( يف �ملر�قبة"، وين�شاأ عن ذلك حتديات

.معلوماتية عدة

التلوث" في عصر رقمي"
 �لبيانات، �لتي يتّم �إنتاجها ب�شكل م�شتمر، تعّد
 منتجًا ثانويًا للع�شر �حلايل، بال�شبط كما هي

 �حلال مع �لتلوث �إبان ع�شر �لنه�شة �ل�شناعية.
 فكلما تفاعل �أحد �إلأفر�د مع �حلا�شوب، �شو�ء عرب

 ت�شفح �إلإنرتنت �أو من خالل ��شتخد�م �لهاتف

 �ملحمول �أو ��شتخدم �أد�ة من �أدو�ت "�إنرتنت
.�إلأ�شياء"، ينتج عن هذ� �لتفاعل نوع من �لبيانات

 مل يعد من �ملده�س �أن ن�شاهد هذ� �لكم �لهائل
 من �لبيانات �لناجتة عن �لتفاعل، بل ما هو �أكرث

 �إثارة هو �أن تلك �لبيانات يتّم تخزينها و��شتخد�مها
 مبعدإلت متز�يدة، ما يعني �أن �حلكومات

 و�ل�شركات متتلك كمًا هائاًل من �ملعلومات ب�شاأن
 �إلأفر�د، وهو ما ف�شره �شينري قائاًل: "إل يكذب �أحد

."�أبدً� على حمرك �لبحث �لذي ي�شتخدمه

تحت المراقبة
 �أّكد �شينري على �أن �لنا�س يف �لوقت �حلا�شر

 يخ�شعون للمر�قبة ب�شكل د�ئم، فالهو�تف �ملحمولة
 ت�شجل مو�قع �إلأفر�د، و�أجهزة �ل�شر�ف �إلآيل

 وبطاقات �إلئتمان ت�شجل مقد�ر ما ينفقونه من
 �أمو�ل ووجهة هذه �إلأمو�ل. وقد �أ�شار �شينري �إىل
."هذ� �لنوع من �لبيانات با�شم "بيانات �ملر�قبة

 و�أ�شاف �شينري باأن �لوجود �ملطلق لبيانات
 �ملر�قبة و�نت�شارها �لكبري مييزها عن �أي �شيء �آخر

 ر�أيناه من قبل، فهي بيانات "عر�شية"، ما يعني
 �أنها منتجات ثانوية للحياة �ليومية لالأفر�د. كذلك،

 فهذ� �لنوع من �لبيانات يتميز باأنه خفّي، غري
 ظاهر لل�شخ�س �لعادي �لذي يت�شفح �إلإنرتنت،

 ومن �ل�شعوبة مبكان �لتخلي عن �لعنا�شر �ملنتجة
 لها. �أّكد �شينري �أنه �أ�شبح من �شبه �مل�شتحيل على

 �أي �شخ�س بالغ �إل�شتغناء عن �لهاتف �ملحمول، �أو
.�لربيد �إلإلكرتوين، �أو بطاقة �إلئتمان

 و�أو�شح �شينري، قائاًل: "ب�شفة �أ�شا�شية، �ملر�قبة
 هي منوذج �إلأعمال لالإنرتنت"، ففي مو�قع

 �خلدمات �إلإلكرتونية �ملجانية، مثل "في�شبوك"
 و"جيمايل"، يعّد �إلأفر�د و�لبيانات �لتي ينتجونها

.مبثابة �ل�شلع �لتي تبيعها هذه �ملو�قع للمعلنني

  الشراكة بين القطاعين
الحكومي والخاص

 ويف ظل توفر بيانات �ملر�قبة، �أ�شبح يف مقدور
 كل من �حلكومات و�ل�شركات �إل�شتفادة منها،
 وهو ما نتج عنه ما �أطلق عليه �شينري "�شر�كة

 �ملر�قبة بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س"، وهي
 �شر�كة خا�شة ينتج عنها م�شتويات �أعلى بكثري من

.�ملر�قبة و�لر�شد
 �أ�شاف �شينري �أن قّلة قليلة من �لنا�س، �أو رمبا

 إل �أحد، �شيقبل �أن ت�شع �حلكومات جهاز تتبع على
 كل فرد ير�شد حياته يف كل دقيقة على مد�ر �ليوم،

 ولكن �لنا�س يف جميع �أنحاء �لعامل �شعد�ء بحمل
 �أجهزة هو�تف وو�شعها يف جيوبهم كل �شباح.

 باملثل، لن يو�فق �أحد على �أن يخطر �ل�شرطة يف كل
 مرة يلتقي فيها �شخ�شًا جديدً�، �أو �أن يقّدم ن�شخًا
 من مر��شالته للحكومة، ولكنهم إل يفكرون مرتني

 عندما يتعّلق �إلأمر باإ�شافة �أ�شدقاء جدد على
.""في�شبوك" �أو �ملر��شلة عرب بريد "جيمايل

 وبالتايل، يفر�س �لوجود �ملطلق و�إلنت�شار �لو��شع
.وتوفر بيانات �ملر�قبة ثالثة حتديات
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  تحديات تفرضها 3
بيانات المراقبة

الحرية السياسية والعدالة .1
 هناك �حتمالية �أن يوجه "�تهام ب�شبب

 �لبيانات" إلأي �شخ�س. فعلى �لرغم من �لفو�ئد
 �لتي يجنيها �ملعلنون من �لبيانات، �إإل �أن هذه

 �لبيانات لي�شت م�شوغًا كافيًا لتوجيه �إلتهام
 ل�شخ�س ما بارتكاب جرمية �أو �إطالق �شربات

 .بطائر�ت بدون طيار

النزاهة والمساواة التجارية .2
 �أقّر �شينري باأن توفر هذ� �لنوع من �لبيانات

 ي�ّشَر على �ل�شركات �إمكانية �لتمييز �شد بع�س
.�لعمالء �ملحتملني

األمن والخصوصية .3
 عندما جتتمع بيانات عن جمموعات من

 �إلأفر�د قد ت�شيف قيمة كبرية لبع�س �إلأ�شياء،
 مثل �لتعرف على مرتكبي �جلر�ئم �أو توفري
 م�شادر للبحوث �لطبية، ولكن عندما تكون

 �لبيانات متّفرقة �أي �أنها ترتبط بفرد و�حد،
 فاإنها إل تزيد عن جمرد كونها معلومات

 �شخ�شية ذ�ت قيمة كبرية لهذ� �لفرد. قال
 �شينري �إن �شمان خ�شو�شية �لبيانات و�حدة

 من �لطرق �لتي ت�شمن متتع �إلأفر�د مب�شتويات
 �أعلى من �إلأمن يف عامل �ليوم �لذي ت�شود فيه

.�جلر�ئم �إلإلكرتونية

  طرق للحكومات يمكن 4
  من خاللها ضمان استخدام

البيانات بشكل مسؤول

 �قرتح �شينري �أربعة تد�بري ميكن للحكومات
 �تخاذها ل�شمان ��شتخد�م بيانات �ملر�قبة ب�شكل

 م�شوؤول، و�أ�شار �إىل �أن ��شتخد�مها إل ي�شكل تهديدً�
 حلرية �ملو�طنني �أو �أمنهم �أو خ�شو�شيتهم �أو

.لتمتعهم بامل�شاو�ة
 يجب على الحكومات التوقف عن .1

 التفكير بشأن األمن والخصوصية على
 أنهما طرفا نقيض، فحسب ما أّكده

 شينير، كل منهما يدعم اآلخر. ولن يشعر
 أي شخص باألمن عندما يتّم انتهاك

 خصوصيته، وكذلك فإن األمن ضروري
للحفاظ على الخصوصية

 يجب منح األولوية لألمن قبل المراقبة، .2
 حيث قال شينير إن الفكرة تتمثل في أنه

 يمكن قبول اختراق خصوصية جموع األفراد
 بهدف التعرف على الشخص المذنب.
 ومع زيادة اعتماد حكوماتنا وشركاتنا

 الخاصة والبنى التحتية األساسية على
 وسائل التكنولوجيا، سيحتاج الناس إلى
 الشفافية والقدرة على اإلشراف حتى

 يشعروا بالثقة في أن بياناتهم ُتستخدم
بدقة وعلى الوجه الصحيح

 ينبغي للحكومات السعي نحو تحقيق .3
 الشفافية حتى يعرف األفراد أن

 بياناتهم يتّم استخدامها وأن المراقبة
هدفها ضمان محاسبة المنظمات

 يجب على الحكومات قبول حقيقة أن .4
 عالم اإلنترنت المتصل يحتاج إلى نهج

 موّحد لمواجهة أي أزمات قد تنتج عن
بيانات المراقبة
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  كيف تساهم األلعاب في
التعليم واكتساب المهارات؟  

الحروب حنان 
حائزة على جائزة أفضل معلمة في العالم لسنة 20162016

العتيبة هند 
مديرة إدارة االتصال االستراتيجي في شركة أبوظبي لإلعالم، مديرة الحوار

 من حق أطفالنا أن يعيشوا طفولتهم بفرح“
ومرح وأن يتعلموا وهم مستمتعون وسعداء

”
 كان مو�شوع �لتعليم حا�شرً� بكثافة خالل �لقمة،

 ومن �أكرث �لكلمات �إلهامًا �لتي تطرقت لهذ�
 �ملو�شوع كلمة حنان �حلروب، �ملعلمة �لفل�شطينية
 �حلائزة على جائزة �أف�شل معلمة يف �لعامل ل�شنة

 2016 و�لتي طرحت عرب ق�شتها �أفكارً� مهمة للقادة
.و�ل�شيوف �حلا�شرين

 ويف �شياق تو�شيح حنان للدو�فع �لتي جعلتها
 تتبنى منوذج "نلعب ونتعلم" وطبيعته وفو�ئده،

 قّدمت مثاإًل بالغ �لو�قعية للفارق �لذي ميكن للتعليم
 �أن ُيحدثه يف �لعامل و�ل�شبب �لذي َيفر�س على

.�حلكومات �أن متنح �لتعليم �أولوية ق�شوى

قصة نموذجها التعليمي
 �إلأو�شاع �لتي يعي�شها �لنا�س يف �أي جمتمع قد توؤثر

 فيهم ويف نظرتهم للعامل، وهذه �إلأو�شاع �شديدة
 �لق�شوة منت�شرة يف كثري من �أنحاء �لعامل، �شو�ء

.كانت ب�شبب عو�مل طبيعية �أو غري طبيعية
 تعي�س �حلروب، �ملعلمة �لفل�شطينية، حتت

 وطاأة �إلحتالل �إلإ�شر�ئيلي، وتقول �إن هذ� �لو�شع
 ميثل حافزً� لها ول�شديقاتها يدفعهن نحو �إلأمام،
 وت�شف �إلأحو�ل يف بلدها يف ظل هذ� �لو�شع على

:�لنحو �إلآتي
 y  األطفال والمعلمون يضطرون إلى

تخطي الحواجز للذهاب إلى المدارس
 y  عند إغالق المدارس، يضطر المعلمون

 للتدريس في البيوت والشوارع
 y أطفالها تعرضوا إلطالق النار

�س �أطفالها إلإطالق �لنري�ن  كانت حادثة تعُرّ
 هي �للحظة �لفارقة يف حياة �حلروب، فقد عانى

 �أطفالها يف �ملدر�شة بعد �حلادثة، وتدّنت درجاتهم
 وفقدو� �لرتكيز بل وكرهو� �ملدر�شة. وكان �حلل
 يف منوذج �للعب �لذي �بتكرته لت�شجيع �أطفالها

 على �لدر��شة و�لذي كان له مفعول �ل�شحر د�خل
.�لف�شل �لدر��شّي

دور المعلمين
 مّثلت هذه �حلادثة �أي�شًا د�فعًا للحروب لتفهم جيدً�
 �إلأثر �لذي ميكن للمعلمني حتقيقه و�لذي إل يقت�شر
 فقط على تكر�ر �ملعلومات للطالب، بل يتخطى ذلك

 بكثري. فالوظيفة �إلأ�شا�شية للُمعلم وفقًا للحروب
 هي �لرتبية �أوإًل ثم �لتعليم. �ملعلمون لديهم �لقدرة

 على حتويل م�شاعر �لغ�شب و�لكر�هية �إىل حب
 و�حرت�م، وي�شتطيعون حتويل ما يحدث خارج

.جدر�ن �ل�شف، لي�شبح د�فعًا وحافزً� للطلبة
 ويف �لوقت نف�شه، �أ�شبحت �حلروب توؤمن �أكرث

 من �أي وقت م�شى باأن �إلأطفال من حقهم �لتعّلم
 يف جو مفعم باملرح، من حقهم �أن يعي�شو� يف �شالم

.وفرح، و�أن ينعمو� باحلرية

نلعب ونتعلم
 كل هذه �ملالحظات و�لتجارب هي �لتي قادت �حلروب
 إلبتكار منوذجها �لتعليمي "نلعب ونتعلم"، وهو منوذج

.ُيدِخل عامل �للعب �ل�شاحر �إىل �لف�شل �لدر��شّي
 �شرحت �حلروب مدى �إلأمان و�ملتعة �لتي يتمّيز

 بها هذ� �لنموذج، مو�شحًة �أنه منح �لطالب دورً� يف
 �لف�شل، وجعلهم م�شاركني يف �ملعلومة، و�شاعدهم
 على �كت�شاف �إلأ�شياء، ومنحهم قوًة. �للعُب غر�س
 فيهم �إلأخالق، و�لعمل �جلماعي جعلهم يحرتمون

 �إلآخر. ونتيجة لذلك، قالت �حلروب �إن �إلأطفال
 �لذين تعاملت معهم �شعرو� باأهميتهم، �شعرو� باأن

 غريهم يحرتمونهم ويحتاجون �إليهم، �شعرو� باأنهم
 �أقوياء. و�إلأهم من ذلك �أنهم �متالأو� باإلأمل يف

   .م�شتقبل �أف�شل وغد م�شرق
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 عر�شت �حلروب كثريً� من �ل�شور لالأطفال، 
 معّلقة باأن منوذجها �لتعليمي �ملبتكر له ميزة عملية

 �أي�شًا، مو�شحة باأت "نلعب ونتعلم" يعتمد على �أدو�ت
 ب�شيطة م�شتوحاة من �لبيئة ومعاد تدويرها وغري

 مكلفة نهائيًا. على �شبيل �ملثال م�شرح �لعر�ئ�س
 �شممته �حلروب من من�شر لغ�شيل �ملالب�س،

 وكر�شيها �ملتمّيز ومكتبتها �شنعتهما من حاوية
 نفايات. وهناك �لكثري من �إلأ�شياء �إلأخرى �لتي

 ت�شتخدمها يف �إلألعاب هي �أغر��س ن�شتعملها يوميًا،
.كاأطباق تعبئة �لبي�س وعجالت �ل�شيار�ت �لقدمية

 هذ� �لنموذج ميكن تطبيقه على جميع 
 �مل�شتويات �لدر��شية من �ل�شف �إلأول �إلبتد�ئي

 وحتى �جلامعة. كل طالب ميكنه �إل�شتفادة منه.
 وميكن تطبيقه على حد �شو�ء يف كلٍّ من �لبلد�ن

 �لفقرية ذ�ت �مليز�نيات �لتعليمية �ملحدودة و�لبلد�ن
.�لغنية �لتي متتلك قدر�ت تكنولوجية متطورة

 و�أ�شافت �حلروب �أن �للعب مهم �أي�شًا إلأن 
 �ملعرفة �ليوم �أ�شبحت يف كل مكان. ومل يعد

 �لتدري�س �ليوم عبارة عن �كت�شاب �لطالب
 للمعلومة، بل هو �ختبار للمعلومة من قبل �لطالب،

.و�كت�شافها وتاأملها وتوظيفها

  خطوات للوصول بنموذج 4
نلعب ونتعلم" للعالمية"

 يجب على المعلمين أن يؤمنوا بهذه .1
 المنهجية وأن يقتنعوا بقدرتها على

  صنع فارق في سلوكيات األطفال
وفي المجتمع

 ال يمكن للحكومات وصناع السياسات أن .2
 يتجاهلوا المعملين؛ المعلمون مهمون.
 فمن وجهة نظر الحروب، أحدث المناهج

 في أكثر البيئات المدرسية تطورًا وتقدمًا
مصيره الفشل إذا تخطى المعلمين

 يجب تأسيس ناٍد عالمي للمعلمين .3
  لمشاركة تجاربهم الناجحة وللتعاون

  مع صناع السياسات لتغيير التعليم
إلى األفضل

 تحتاج اإلدارات إلى ابتكار وسائل جديدة .4
 وإلى تدريب المعلمين ومكافأتهم

وتحفيزهم دائمًا واالرتقاء بمستواهم

وظائف للمعلمين 5

 يستطيع المعلمون إحالل الحب .1
 واالحترام بدياًل عن مشاعر الغضب

والعنف والكراهية
 يستطيع المعلمون تحويل ما يحدث خارج .2
جدران الصف، ليصبح دافعًا وحافزًا للطلبة
 يستطيع المعلمون تحرير طالبهم من .3

 الخوف وتحويلهم إلى طلبة يتحّلون
 بشجاعة عالية وقوة كافية يستطيعون

 بها مواجهة كل التحديات التي يمكن أن
تواجههم في الحياة

 يستطيع المعلمون حماية أحالم األطفال .4
ومساعدتهم في تحقيقها

المعلمون يرّبون قبل أن يعلموا .5
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أيديولوجية الجهل

1( البليهي  )إبراهيم 

كاتب وفيلسوف

2( )ياسر العمرو 

مذيع في قناة "أم بي سي"، مدير الحوار

  .أهم شيء عند اإلنسان هو عقله“
  فإذا تركه للتلقائية يصير حفرة تتجمع

بها كل ما تحمله الرياح

”

 قال �لكاتب و�ملفكر �ل�شعودي �إبر�هيم �لبليهي �إن
 "�جلهل هو �حلالة �لطبيعية لعقل �إلإن�شان و�إن

 �لعقل ي�شوغه ويحتّله �إلأ�شبق �إليه، و�إلأ�شبق هو
 جهل مرّكب". وقال �إن �لتوجه �لعام للمد�ر�س

 وو�شائل �إلإعالم و�أماكن �لعبادة وغريها من
 �ملوؤ�ش�شات ينبغي �أن يتحول من �لتنفري �إىل

 �لت�شامح، ومن �لكر�هية �إىل �حلب. لتغيري �لعقل،
 يجب على �لنا�س تبني عاد�ت جديدة متنعهم من

.قبول �أفكار بدون �لتفكري فيها

ما الذي يشّكل العقل؟
 يف ر�أي �لبليهي، �لب�شر إل يولدون بعقل ممتلئ
 باإلأفكار ولكن بعقل فارغ متامًا، ثم ت�شهم كل

 �لعنا�شر �ملوجودة يف �لبيئة �ملحيطة يف برجمة هذ�
 �لعقل. يف حديثه مع �ل�شحفي يا�شر �لعمرو، �أو�شح

 �لبليهي �أن �لعلم �حلديث �أظهر �أن �لعقل �لب�شري
 إل ي�شتطيع �لتمييز بني �ل�شو�ب و�خلطاأ �أو بني

 �حلقيقة و�لوهم من تلقاء نف�شه، لكنه يت�شكل عن
 طريق �ملعلومات �لتي ت�شله �أوإًل. وقال �لبليهي: "�إن

 �لعقل ي�شكله �إلأ�شبق �إليه، و�لب�شر خملوقات تلقائية،
 يربجمها ما ي�شل �إليها �أوإًل" ول�شوء �حلظ ما ي�شل
 �إليهم �أوإًل هو "�جلهل �ملركب" – وهو نوع من �جلهل

."حيث إل يعلم �ملرء ماهية �إلأ�شياء �لتي يجهلها

 و�أ�شاف �لبليهي "�أن "�شياغة �لعقل" عن طريق
 ما ي�شل �إليه �أوإًل يعني �أن برجمته متعّلقة باملكان.
 بعبارة �أخرى، �ملكان �لذي يولد به �ل�شخ�س يحدد
 جزئيًا �لطريقة �لتي ينظر بها �إىل �لعامل. و�أو�شح
 �أن �لطريقة �لتي متت برجمتنا بها ت�شبح معيارنا

 يف �حلكم على �إلأفكار، و�إلأ�شياء، و�إلأفعال، ما يعني
.�أننا نثق يف برجمتنا ونعتربها حقيقة مطلقة

هل التعليم هو الحل؟
 �أّكد �لبليهي �أن �لتعليم لي�س �لعالج �لوحيد لهذ�

 �جلهل �ملرّكب، إلأن �ملجتمعات إل ُتَعِلّم �إلأفكار
 �لتي قد تف�شي �إىل تغيريها. لكنها متيل �إىل

 تعليم ما توؤمن به بالفعل وتغر�س �لقيم، و�إلأفكار،
 و�لت�شور�ت �لتي ورثتها. وقال �إن ثقافة �ملجتمع
.�شتظل م�شيطرة على �لنا�س حتى بعد تعليمهم

 وكمثال على ذلك، �أو�شح �لبليهي �أن �لطبيب
 �شيح�شل على تعليم مكّثف، لكن هياكله �لذهنية

 �إلأ�شا�شية �لتي ن�شاأت يف مرحلة �لطفولة، لن تكون
 خمتلفة عن تلك �لتي يتمتع بها و�لد�ه �إلأمّيان.

 وبالتايل، فمن �خلطاأ متامًا �أن ينتظر �لنا�س من
.�لتعليم حتريرهم من �جلهل

 و�أو�شح �لبليهي "�أن �لتعليم إل يحرر �ملجتمعات
 من �جلهل، بل ير�ّشخه". �لتعليم ميكنه فقط

 حترير �لنا�س من �جلهل وعقلية �لتنفري، و�لعنف،
.و�لكر�هية �إذ� �أ�شبح ذلك هو �لتوجه �لعام للمجتمع
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مقياس التقدم
 �لتقدم إل يقت�شر على حتقيق �إلكت�شافات �لعلمية

 و�لتقدم �لتكنولوجي وحدهما، ولكن، وفقًا للبليهي،
 ُيقا�س �لتقدم عن طريق قابلية �ملجتمع للتغرّي وتقّبل

.�ملعلومات �جلديدة
 و��شت�شهد مبثالني من �لتاريخ �إلأوروبي لتو�شيح

 وجهة نظره؛ كوبرنيكو�س ومارتن لوثر. عندما
 �أعلن كوبرنيكو�س �أن �إلأر�س لي�شت مركز �لكون

 ولكنها كوكب �شمن جمموعة من �لكو�كب �إلأخرى،
 �شّبب ذلك �شدمة للح�شارة �إلأوروبية. كذلك،

 موقف مارتن لوثر �لقوي �أمام �لكني�شة �لكاثوليكية
 �لرومانية �لذي �أثبت من خالله �إمكانية �نتقاد �أي

.موؤ�ش�شة مبا فيها �ملوؤ�ش�شات �ملهيمنة
 ويف كلتا �حلالتني، مل تطر�أ �لتغري�ت على

 �ملجتمع ملجرد ظهور معلومات جديدة، ولكن إلأن
 تلك �ملعلومات �أ�شهمت يف تغيري ت�شور�ت �لنا�س

 عن �لعامل. و�شدد �لبليهي على �أن "�لعلم هدفه
 تغيري �لت�شور�ت، ولي�س �إ�شافة �ملعلومات". �أ�شار

 �أي�شًا �إىل �أن "�حلقيقة" لي�شت �شيئًا ميكن �أن
 متتلكه. و�شدد على �أن من يّدعي �متالك �حلقيقة،

 �شو�ء كان �شخ�شًا �أو جمتمعًا �أو ثقافة، هو متع�شب
 و�شيق �إلأفق، فالعلم نف�شه لي�س �إإل حماولة

.لالقرت�ب من �حلقيقة

قواعد الستخدام العقل 5

 قال �لبليهي �إن �لتع�شب يفقد �لعقل �لب�شري قيمته
 و�أهميته، وملا كان �لتع�شب هو �حلالة �إلأ�شا�شية

 للعقل، فاإن هذ� ي�شعنا �أمام م�شكلة. وحدد �لبليهي
 �شل�شلة من "�لقو�عد" �لتي ميكن �أن ي�شتعني بها

.�إلأفر�د للتغلب على برجمتهم �إلأولية
 على المرء أن يفهم طبيعة العقل .1

 البشري؛ وهي أنه تّم بناؤه من قبل
 المؤثرات التي وصلت إليه أواًل، لذا فهو

مليء بالمسّلمات الكاذبة
 العقل هو أعظم ما يمتلكه المرء ويجب .2

المحافظة عليه

 العقول هي نتاج البيئة المحيطة، لذلك .3
 ال يوجد عقالن متشابهان تمامًا. ولهذا

 السبب يبذل الناس مجهودًا كبيرًا لفهم
بعضهم اآلخر

 ال أحد موضوعي. عندما يواجه الناس .4
 معلومات جديدة، ينظرون إليها بشكل

 غريزي من خالل عدسة التحيزات الخاصة
بهم ومفاهيمهم المسبقة

 قد يكون العقل مبنياً بشكل تلقائي، .5
 إال أنه يمكن تفكيكه وإعادة بنائه على

أساس الفهم العلمي للعالم

طرق لتحرير العقل 4

أن تتحدى تصورات المجتمع .1
ال تقبل األفكار بدون إمعان النظر فيها .2
درّب العقل على التفكير الناقد الفعال .3
احِم العقل من المعتقدات الكاذبة .4
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  هل ستقودنا التكنولوجيا إلى
عالم بال حدود؟  

باراج خانا
 زميل أبحاث أول في مركز أبحاث آسيا والعولمة التابع لكلية لي كوان للسياسة العامة في جامعة

سنغافورة الوطنية

يازجي زينة 
مذيعة في قناة "سكاي نيوز" العربية، مديرة الحوار

  ،لكل منطقة في العالم أهميتها“
  ومستقبلنا يميل إلى التناظر أكثر

منه إلى التدّرج الهرمي

”
 هل يبدو �لعامل �ليوم �أكرث �نق�شامًا على خلفيات

وطنية و�إقليمية، �أم هو �أكرث تقاربًا؟
 رغم �أن بع�س �لتطور�ت �جليو�شيا�شية �لتي

 حدثت موؤخرً� قد تدعم وجهة �لنظر �إلأوىل، �إإل
 �أن �لكاتب و�خلبري يف �ل�شوؤون �لدولية بار�ج خانا
 يعتقد عك�س ذلك. فهو يرى �أن عو�مل �أكرب ينبغي
 �أخذها بعني �إلعتبار، و�أن �لعامل يف �لو�قع �شوف

.ي�شهد وحدة مل ي�شبق لها مثيل
 فت�شارع وترية تر�بط �لتكنولوجيا و�لتجارة

 و�ملدن و�لنا�س يجعل �حلدود �لتقليدية "�شبه
 منعدمة"، ويحمل �إمكانيات جديدة يف كل مكان،

 قال خانا: "لدينا �أمم ودول �أكرث من �أي وقت
 م�شى، ولكننا نقيم ج�شورً� للتو��شل �أكرث من �أي

."وقت م�شى

 و��شت�شهد خانا، وهو كاتب عاملي يف �لـ"�شي
 �إن �إن" وزميل �أبحاث �أول يف مركز �أبحاث �آ�شيا
 و�لعوملة �لتابع لكلية يل كو�ن لل�شيا�شة �لعامة يف
 جامعة �شنغافورة �لوطنية، على ذلك باأمثلة من

 خمتلف �أنحاء �لعامل، م�شريً� �إىل �أن �لتوقعات
 �ملتكررة عن "نهاية �لعوملة" حتتاج �إىل �إعادة نظر

.يف �شوء هذه �لروؤية �إلأكرث ديناميكية

نظرة جديدة للعالم
 و�شف خانا كيف يتّم �إعادة هيكلة �لعامل وت�شكيله

 يف �شورة جديدة تتخطى �جلغر�فيا �لطبيعية
 و�ل�شيا�شية. ت�شتمل عملة �لت�شكيل �لطوبوغر�فية

:هذه على ثالث �شبكات رئي�شية هي
النقل .1

الطاقة .2
االتصاالت .3

 �شوف ت�شهم �لتطور�ت �مل�شتمرة ذ�ت �لوترية
 �ملت�شارعة يف زيادة حدة �لتعقيد يف �لعقود

 �ملقبلة. �أو�شح خانا، �لذي ي�شطلع بدور �ل�شريك
 �إلإد�ري يف �شركة "هايربد رياليتي" لال�شت�شار�ت

 �جلغر�فية �إل�شرت�تيجية )�جليو��شرت�تيجية(، �أن
 عدد �شكان �لعامل �شارف على 8 مليار�ت ن�شمة،

 ولكن �لبنية �لتحتية �لقائمة يف �لوقت �حلايل لهذه
 �ل�شبكات إل تتحمل �أكرث من 3 �أو 4 مليار�ت ن�شمة،
 وهو �مل�شتوى �لذي و�شل �إليه �لعامل منذ 50 عامًا.

 وبحلول عام 2025، من �ملتوقع �أن يتحّتم على
 �لعامل �إنفاق 8 تريلونات دوإلر �أمريكي كل عام على

 �لبنية �لتحتية ليت�شنى لها مو�جهة هذه �لزيادة يف
.عدد �ل�شكان

دور المدن
 ت�شهد �ملدن تغيري�ت كبرية يف �لوقت �لذي تزد�د

 فيه �لتوجهات �حل�شرية يف �لعامل. حُتدد �ملدن
 �لكربى، �لتي يرت�وح عدد �شكانها ما بني 10 ماليني

 و90 مليون ن�شمة �إلآلية �لتي ي�شري بها �لعامل يف
 �لوقت �حلايل. ويف �لعديد من �حلاإلت، متثل

 �ملدن 50% من �لناجت �ملحلي �إلإجمايل للدول �لذي
 يعتمد ب�شكل كبري على �لرت�بط مع باقي �أنحاء

 �لعامل، وذلك على م�شتوى �لتجارة و�ل�شوؤون �ملالية
 و�للوج�شتيات و�ل�شياحة وغريها. �أ�شار خانا �إىل �أنه
 �أ�شبح من �مل�شتحيل تقريبًا فك �لت�شابك بني �لناجت
 �ملحلي �إلإجمايل �لد�خلي و�أ�شاليب �لتقييم �لعاملية.
 ويرى خانا �أن "�لعامل �آخذ ب�شكل متز�يد يف �لتحول

."�إىل ح�شارة تتاألف من مدن مرت�بطة
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التأثير على التجارة
 وفقًا ملا ير�ه خانا، لن ياأتي يوم تنتهي فيه �لتجارة

 �أو تختفي �أو ت�شري يف �جتاه معاك�س، م�شريً� �إىل �أنه
 إل بد لكل من يرى �أن نهاية �لعوملة �أ�شبحت و�شيكة

 �أن يدرك حقيقة تفّوق هيكل �لرت�بط يف �لوقت
.�حلايل على �حلدود و�حلو�جز �لتقليدية

 عالوًة على ذلك، تتّم �لعمليات �لتجارية
 بالت�شاوي بني �ملن�شات �لرقمية و�لطرق �لتقليدية،
 بل �إن �لتجارة �لرقمية �آخذة يف �إلزدهار. قال خانا
 �إن هناك 350 خط �إنرتنت حتت �ملياه تربط �لعامل

 يف �لوقت �لر�هن، وهو تطور لي�س هناك ما ي�شري
 �إىل �أنه �شيقّل �أو يتباطاأ. �إ�شافًة �إىل ذلك، إل يتحّتم

 �أن تكون �إلتفاقيات �لعاملية عبارة عن خمططات
 �شخمة، مثل "�ل�شر�كة عرب �ملحيط �لهادئ" �لتي

 �ن�شحبت منها �لوإليات �ملتحدة موؤخرً�، حيث ميكن
 �أن حتّل حمل هذه �إلتفاقيات �لكبرية �شبكات �أ�شغر

.و�أكرث فاعلية
 ونتيجًة لذلك، فاإن �لتجارة بني بع�س �ملناطق

 مثل �إفريقيا و�أمريكا �جلنوبية و�آ�شيا �آخذة يف �لنمو
.ولي�س �إلنكما�س

هجرة الناس
 باإلإ�شافة �إىل �لتنبوؤ بنهاية �لعوملة، �أ�شار �لعديد من

 �ملعلقني �إىل وجود �لعديد من �حلو�جز �لتي تاأخذ
 يف �لنمو وكثري من �جلدر�ن �لتي تبنى وتوؤثر على

.حرية تنقل �إلأفر�د
 وعلى �لرغم من ذلك، �أ�شار خانا �إىل بيانات تو�شح

 �لعك�س. ففي �إفريقيا و�آ�شيا، على �شبيل �ملثال، مررت
 �حلكومات يف �إلثني ع�شر �شهرً� �ملا�شية ت�شريعات

 حتّفز حرية �حلركة إلأكرث من ملياري �شخ�س، وقال:
 "�أ�شبح عدد �لو�فدين يف �لعامل يف �لوقت �حلايل �أكرب

."مما كان عليه يف �أي وقت م�شى يف تاريخ �لب�شرية

  كيف تؤثر كل هذه السيولة
على العالم؟

 �ختتم خانا حديثه بت�شليط �ل�شوء على �لعديد من
.مناطق �لعامل حيث يظهر هذ� �إلأمر بو�شوح

أوروبا .1
 �شبكة نفط وغاز تربط يف �لوقت �حلايل جميع

 �أرجاء �لقارة لنقل تدفقات �لطاقة �لتي إل
.حتتاج �إىل �إلعتماد على �حلدود �لتقليدية

الصين العظمى .2
 �إل�شتثمار�ت �ل�شخمة يف �لطرق وخطوط
 �إلأنابيب وغريها من �ل�شبكات �لتي تربط
  بفاعلية �جلمهورية �ل�شينية مع 14 دولة

.من جري�نها

الشرق األوسط .3
 �لعامل �لعربي ما�ٍس على دربه لي�شبح �أكرث

 �ملناطق حت�شرً� يف �لعامل. تتوجه �إل�شتثمار�ت
 خلدمة جميع �ل�شبكات بد�ية من �شبكات

 �لكهرباء وحتى �شبكات �لقطار�ت بهدف بناء
 م�شتقبل ت�شبح فيه �ملدن �لعربية �أكرث تر�بطًا

.مع بع�شها �إلآخر

جنوب شرق آسيا .4
 ت�شعى �لدول يف منطقة جنوب �شرق �آ�شيا
 للتعاون وكاأنها وحدة و�حدة، فمن خالل

 توحدها، ت�شتطيع تلك �لدول جذب ��شتثمار�ت
 عاملية �أكرث من �لتي جتتذبها �ل�شني، وحتقيق
 ناجت حملي �إجمايل يبلغ �شعفي �لناجت �ملحلي

 �إلإجمايل للهند، مع �أن عدد �شكان هذه �لدول
.يبلغ ن�شف عدد �شكان �لهند

 يتجه �لعامل ب�شكل عام يف �لوقت �حلايل إلأن
 ي�شبح �أكرث تر�بطًا ومرونة، بحيث تكون لكل منطقة

 يف �لعامل �أهميتها، و�لتوجه �ل�شائد �أ�شبح تناظريًا
.�أكرث منه هرميًا كما كانت �حلال يف �ملا�شي
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مؤشر السعادة: تجربة دبي

سعادة الدكتورة عائشة بن بشر
"المديرة العامة لـ"دبي الذكية

 لماذا يشعر الناس في العاشرة من صباح يوم“
 الثالثاء أنهم أكثر سعادة؟ أنا ال أعرف اإلجابة،

لكننا نتابع المسألة

”
 تطرقت �شعادة �لدكتورة عائ�شة بن ب�شر، �ملديرة
 �لعامة ملكتب "دبي �لذكية"، �إىل كيفية ��شتخد�م
 دبي للمعلومات بهدف حت�شني حياة �شكانها من

."خالل مبادرة "دبي �لذكية

"مبادرة "دبي الذكية
 تعد مبادرة "دبي �لذكية" �أول مبادرة خا�شة باملدن

 �لذكية يف �ملنطقة، وتعتمد نهجًا قائمًا على �ل�شعادة
 لتح�شني حياة �شكان �ملدينة. وقالت �لدكتورة بن

 ب�شر �إن هدف مبادرة "دبي �لذكية" هو �لتاأثري يف
 حياة جميع �أبناء �ملدينة وم�شاعدتهم كي يعي�شو�

 حياة �أكرث �شعادة. وي�شم �مل�شروع �شتة �أبعاد توؤثر
.على جودة حياة �ل�شكان و�لز�ئرين

"أبعاد لمبادرة "دبي الذكية 6

االقتصاد الذكي .1
 توفري ظروف �قت�شادية مبتكرة لت�شجيع ريادة
 �إلأعمال و�لتناف�شية على م�شتوى عاملي، وجذب

.50 مليون ز�ئر �إ�شايف �إىل دبي بحلول عام 2020

الذكية .2 المعيشة 
 حت�شني جودة حياة �شكان دبي وز�ئريها

 و�ملحافظة عليها، وتوفري خدمات للعمالء
 تهدف �إىل �إ�شعادهم بدإًل من �إلكتفاء بتوفري

 خدمات وتكنولوجيا ذكية على �متد�د م�شاريع
.�لقطاعني �حلكومي و�خلا�س

الحوكمة الذكية .3
 تعمل مبادرة حكومة دبي �إلإلكرتونية منذ

 �إطالقها عام 1999 على تعزيز �لتعاون بني
 كافة �لقطاعات �حلكومية، مما ي�شّهل على

 �لعمالء ��شتخد�مها عرب �إلإنرتنت من خالل
.�إلأجهزة �لنقالة وو�شائل �لتو��شل �إلجتماعي

التنقل الذكي .4
 �لرتكيز على و�شائل �لنقل، مبا يف ذلك و�شائل
 �لنقل �لعام و�خلا�س �مل�شتد�مة، باإلإ�شافة �إىل
 حركة �ملعلومات و�إلأفكار من خالل بنية حتتية

.حديثة لالت�شاإلت وتكنولوجيا �ملعلومات

البيئة الذكية .5
 تعزيز �لطاقة و�إد�رة �ملخّلفات وظروف �ملعي�شة
 لل�شكان، وتطبيق خدمات ذكية ملر�قبة �لكفاءة

.و�حلّد من �لتلوث

األفراد األذكياء .6
 �إ�شعاد �ملو�طنني و�ملقيمني و�ملوؤ�ش�شات من
 خالل ت�شجيع م�شاركة �إلأفر�د يف حت�شني

.�ملدينة و�لتعليم و�إلبتكار

 وقالت �لدكتورة بن ب�شر �إنها تتمنى �أن ت�شهد
 مزيدً� من �لرتكيز على �إلقت�شاد �لذكي و�ملعي�شة

 �لذكية، مع �أن �لعديد من �إلإجناز�ت �لكربى
 حتققت على مد�ر 15 �إىل 20 عامًا �ملا�شية. فقد

 تخطت دبي �لتوقعات، كما و�شعت �ل�شعادة يف
.�شلب جدول �أعمالها
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جدول أعمال السعادة
 قالت �لدكتورة بن ب�شر �إن �ل�شعادة يف دبي ميكن

 قيا�شها، إل بل تعزيزها �أي�شًا من خالل تلبية
 �حتياجات �لنا�س. و�شمن مبادرة "دبي �لذكية"،
 مّت تركيب �أكرث من �ألف عد�د لل�شعادة يف مو�قع

 حول �ملدينة، حيث ُيطلب من �لنا�س �إبد�ء �لر�أي
 حول �شعادتهم. فامل�شتخدم يقوم بال�شغط على زر

 للتعبري عما �إذ� كان ر��شيًا عن �خلدمة �أو �لتجربة
 �أو حمايدً� �أو غري ر��ٍس، وهو ما ي�شكل مقيا�شًا

.علميًا لل�شعادة يف كل نقاط �لتفاعل مع �لعمالء
 ومنذ تركيب �لعد�د�ت، مّت �حل�شول على حو�يل
 6 ماليني �شوت �أظهرت ن�شبة �شعادة يف �ملدينة

.بلغت 90% يف عام 2016

 كما ت�شاعد عد�د�ت �ل�شعادة على و�شع "خريطة
 لل�شعادة" ميكن در��شتها، وتو�شح �أين ومتى يكون

 �لنا�س �شعد�ء. كما تتيح ت�شليط �ل�شوء على
 �جتاهات معّينة ميكن �أن تقوم �لدكتورة بن ب�شر

 وفريقها بالتعمق يف در��شتها بهدف جعل دبي
 "�أ�شعد مدينة يف �لعامل"، وهو �لهدف �لذي و�شعه
 �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم،

.نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي
 وخالفًا للمحاوإلت �ل�شابقة لدر��شة �ل�شعادة،

 حيث كان يتّم جمع �ملعلومات وحتليلها يف عملية
 ميكن �أن ت�شتغرق �شنو�ت، فاإن �لبيانات �لتي

 توفرها عد�د�ت �ل�شعادة تكون فورية، مما ي�شمح
 بتحليلها و�إدخال �لتعديالت عليها ب�شكل �أ�شرع.

 و��شتلهمت �لدكتورة بن ب�شر مقولة ل�شاحب �ل�شمو
 �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم حني قالت: "�أريد

 �أن �أعرف ما ي�شعر به �شعبي �إلآن، كي �أمتكن
 من �لتدخل وحت�شني م�شتوى �ل�شعادة، وميكننا
 �أن نر�جع بياناتنا �حلالية، إلأننا بهذه �لطريقة
 �شنتمكن من جمع �لكثري من �ملعلومات وتكوين

."روؤية �شاملة
 و�أ�شافت بن ب�شر �أن در��شة �لنتائج تتيح على
 �شبيل �ملثال معرفة �أن �لنا�س كانو� �شعد�ء يف

 �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحًا �أيام �لثالثاء، ولكن لي�س
 بال�شرورة ملاذ� كانو� �شعد�ء يف هذ� �لوقت حتديدً�.
 وقالت �إن �إلأبحاث تتّم بهدف حت�شني �لنهج �حلايل

 �لذي يحتمل هام�س خطاأ بن�شبة 10% حيث يجري
.�لعمل على تقلي�س هذ� �لهام�س

 كذلك تن�شب �جلهود على معرفة �ملزيد عن
 كيفية �ت�شال �لنا�س، بهدف قيا�س تفاوؤلهم

 وقيمهم وم�شادر قلقهم ون�شاطهم عرب و�شائل
 �لتو��شل �إلجتماعي. ومع مرور �لوقت، �شيتيح

 ذلك م�شاركة �لر�شائل و�ملعلومات من خالل
 جمموعات �جتماعية جديدة ميكن �أن تعّزز �شعادة

 �لنا�س، كما ي�شمح ذلك للمو�طنني بالتفاعل
 ب�شهولة �أكرب مع �حلكومة �أو موؤ�ش�شات �لقطاع
 �خلا�س للم�شاهمة يف �لتاأثري على �ل�شيا�شات،

.وبالتايل تعزيز �شعورهم باإلأهمية و�ل�شعادة

الرئيسية النقاط 

 y  المدن الذكية موجودة، لكنها ما زالت
في مرحلة التطوير

 y  السعادة مفهوم رئيسي في مستقبل
المدن الذكية

 y  يمكن وضع سياسات ضمن المدن الذكية
 تهدف لمساعدة السكان

أهداف للمدينة الذكية 4

اكتشاف ما يجعل الناس سعداء .1
 تغيير سياسات الحكومة ومؤسسات .2

  القطاع الخاص كي تعكس
احتياجات الناس

تثقيف الناس حول .3
سبل إدراك السعادة

قياس السعادة .4
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 على مد�ر �إلأيام �لثالثة �لتي �نعقدت خاللها �لقمة �لعاملية للحكومات، ناق�س خرب�ء من �شتى
 �أنحاء �لعامل مبزيد من �إلهتمام و�لتف�شيل كيفية �إلرتقاء باأهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة �لتي

.حددتها �إلأمم �ملتحدة �شمن خطتها �مل�شتد�مة لعام 2030

مناقشة أهداف التنمية
المستدامة 2017  
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