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ناريندرا مودي معالي 
رئيس وزراء جمهورية الهند

كلمة االفتتاح
للدولة الضيف  

تمكين اإلنسان العادي ليكون مصدر التغيير"
البّناء هو أحد المقومات الرئيسية للثورة

التكنولوجية

"

¬H iòàëj kGóFGQ kÉLPƒ‰ óæ¡dG ájQƒ¡ªL Èà©J

»àdG á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ä’ƒëàdG å«M øe

�ضهدتها يف ال�ضنوات القليلة املا�ضية، وما حققته

ájOÉ°üàbG äÉ°SÉ«°Sh á«dÉY ƒ‰ ä’ó©e øe

واجتماعية ناجحة، حيث اأ�ضبح االقت�ضاد الهندي

�ضابع اأكرب اقت�ضاد يف العامل، لترتبع بذلك الهند

.على عر�ش اأكرب ن�ضبة منو اقت�ضادي عامليًا

انطالقًا من ذلك، وبناًء على العالقات

التاريخية التي تربط دولة االإمارات بجمهورية

الهند واالحرتام املتبادل وامل�ضالح امل�ضرتكة بينهما

يف العديد من املجاالت، اختارت القمة العاملية

للحكومات جمهورية الهند لتكون �ضيف ال�ضرف يف

دورتها لعام 2018 ممثلًة مبعايل ناريندرا مودي،

.رئي�ش وزراء جمهورية الهند

�ضدد معاليه يف كلمته على اأهمية ت�ضخري

االبتكارات التكنولوجية للتغلب على حتديات

الع�ضر احلايل، وهي االبتكارات التي ت�ضاهم اإىل

حد كبري يف احلد من بع�ش امل�ضاكل املزمنة التي

تعاين منها الدول يف املجال ال�ضحي واالجتماعي.

وقارن معايل مودي حياة الب�ضر اليوم بحياتهم قبل

اإىل اأن احلقب املتالحقة حتمل مئتي عام، م�ضريًا

.يف طّياتها ب�ضمات تكنولوجية دامغة

وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن معايل مودي من كبار

اأن�ضار التكنولوجيا، فهو امل�ضوؤول عن ا�ضتحداث

نظام "اأدهار" للدفع البيومرتي يف الهند، كما

ينادي با�ضتخدام التطور التكنولوجي لالرتقاء

.بجودة حياة الب�ضر يف جميع اأنحاء العامل

اإلمارات العربية المتحدة دولة االبتكار
وتابع معايل مودي معربًا عن �ضكره لقيادة دولة

االإمارات العربية املتحدة ملا تقّدمه من ت�ضهيالت

3.3 وفر�ش وظيفية للجالية الهندية التي ت�ضّم

مليون مواطن هندي، يعي�ضون يف دولة االإمارات

العربية املتحدة كما لو كانت ديارهم الثانية.

وقال اإن "دبي متقدمة جدًا يف جمال التطور

التكنولوجي العاملي، من حيث االإبداع واملوؤ�ض�ضات،

ولكن االأهم من ذلك، اأن هذه البالد مل تبِق

اإجنازاتها التقنية الرائدة داخل املختربات، بل

."عمدت اإىل تطبيقها على اأر�ش الواقع

واأ�ضار معاليه اإىل االإجناز اجلبار الذي حققته

دولة االإمارات العربية املتحدة التي �ضّخرت جميع

اإمكانياتها لتحّول ال�ضحراء اإىل بالد متطورة

ومزدهرة وهو ما و�ضفه بالـ"معجزة". وقال

متحدثًا عن امل�ضتوى املتقدم الذي و�ضلت اإليه

ádhódG: "اأن ت�ضمع عن الطاقة والديناميكية التي

تتميز بها هذه اجلهود لي�ش كروؤيتها باأم العني.

."اإنها حقًا جتربة فريدة من نوعها

سرعة تحّول التكنولوجيا
واعترب معايل مودي اأّن الثورة التكنولوجية تكمن يف

تعزيز قدرات االإن�ضان العادي ليكون حمور التغيري

البّناء وركيزته االأ�ضا�ضية، ال�ضيما يف ظل ال�ضرعة

.الهائلة يف تبّدل التكنولوجيا

واأ�ضاف: "اإن اأهم م�ضوؤوليات احلكومة هي توفري

التكنولوجيا ملواطنيها واحلر�ش على اعتبارها

قّوة اإيجابية تخدم م�ضاحلهم". ومن ثم اأ�ضار اإىل
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 اإ�ضاءة ا�ضتخدام اأدوات التطور يف بع�ش احلاالت

 فتحّولت اإىل م�ضببات للدمار والعنف خ�ضو�ضًا

 يف الف�ضاء االإلكرتوين. من هنا، �ضدد معاليه على

 �ضرورة احلر�ش على توجيه التكنولوجيا نحو

.التطور ال الدمار

التطّور ال الدمار
 وتابع معايل مودي حديثه م�ضريًا اإىل اأن الغاية

 الرئي�ضية من كل تطوّر تكنولوجي يجب اأن تتمحور

 حول حت�ضني حياة االإن�ضان ومعي�ضته، فالعامل قد

 �ضهد تقدمًا هائاًل يف جماالت عدة ولكنه مل يتو�ضل

 بعد اإىل الق�ضاء على حتديات وا�ضعة االنت�ضار

 مثل الفقر و�ضوء التغذية. ولفت اإىل اال�ضتثمارات

 ال�ضخمة يف �ضناعة االأ�ضلحة وال�ضناعات الف�ضائية

 التي يجب اأن تو�ضع يف خدمة االإن�ضانية، ال لتغذية

.املطامع والطموحات التدمريية لدى البع�ش

 ويف هذا ال�ضياق، نا�ضد معاليه احلكومات �ضرورة

 اتباع خطوات �ضتة اأ�ضا�ضية لتحقيق التقّدم املن�ضود

 وهي خف�ش اال�ضتهالك، واإعادة اال�ضتخدام، واإعادة

 التدوير، واالإ�ضالح، واإعادة الت�ضميم واإعادة

 الت�ضنيع، الأنها �ضتوؤدي اإىل االزدهار واالبتهاج الذي

."يعرف يف اللغة الهندية بـ"اأناند

أهمّية السعادة
 وا�ضتعان معايل مودي مبقوالت �ضن�ضكريتية تعود

 اإىل جمموعة من فال�ضفة الهند القدامى، ومن اأهم

 االأفكار التي جاء على ذكرها، هي فكرة عميقة

 ُتذّكر العامل باأن الهدف احلقيقي لوجود االإن�ضان

 لي�ش فقط ال�ضعي وراء االزدهار، بل الو�ضول اإىل

 ال�ضعادة اأي�ضًا. وهنا اأثنى على اخلطوة الرائدة

 التي قامت بها دولة االإمارات العربية املتحدة

.با�ضتحداث وزارتي ال�ضعادة وامل�ضتقبل

 وتطّرق معاليه يف حديثه اإىل الثورات

ال�ضم�ضية الطاقة  كتخزين  املقبلة   التكنولوجية 

 التي �ضتوؤدي اإىل التنمية امل�ضتدامة وكذلك

الف�ضاء .تكنولوجيا 

الشباب الواعد
 وختم معايل مودي كلمته باالإ�ضارة اإىل دور ال�ضباب

 و�ضرورة متكينهم وتاأهيلهم خلو�ش امل�ضتقبل

 الذي ينتظرهم، فقال اإن 65% من �ضكان الهند ال

 يتجاوزون �ضن الـ 35. واأ�ضاف معاليه اأن حلم الهند

 اجلديدة لن يتحقق اإال بتمكني ال�ضباب من خالل

 التكنولوجيا، فالهند ترّكز على القطاعات الرئي�ضة

 لتمكني 1.25 مليار ن�ضمة، اأي �ضد�ش �ضكان العامل،

.للم�ضاهمة يف تنمية الب�ضرية ككل

 ووجه معاليه دعوة اإىل العامل اأجمع لت�ضخري

 التكنولوجيا بحكمة يف �ضبيل الق�ضاء على احلرمان

.واالنتقال بالعامل اأجمع من الظلمات اإىل النور

نقاط رئيسية

 y  أهمية التكنولوجيا في تخطي مشاكل
عصرنا الحالي

 y  الثورة التكنولوجية تكمن في تعزيز
 قدرات اإلنسان العادي ليكون عماد

التغيير البّناء
 y سرعة تبّدل التكنولوجيا هائلة

 y  يجب أن ُتستخدم التكنولوجيا للتخّلص من
التحديات المزمنة

 y ضرورة توجيه التكنولوجيا نحو التطّور
ال الدمار

نبذة عن معالي ناريندرا مودي
 معايل ناريندرا مودي، رئي�ش جمل�ش الوزراء

 ال�ضاد�ش ع�ضر يف جمهورية الهند. �ضغل

 معايل مودي من�ضب رئي�ش جمل�ش وزراء

 والية غوجارات من عام 2001 اإىل عام 2014،

 وهو ع�ضو يف الربملان يف فارانا�ضي وع�ضو

 وهو قومي .(BJP) يف حزب بهاراتيا جاناتا

 هندو�ضي وع�ضو يف اجلناح اليميني را�ضرتيا

 �ضوايام�ضفاك �ضانغ )اآر اإ�ش اإ�ش(، كما حازت

 �ضيا�ضاته التي �ضاهمت يف النمو االقت�ضادي

.على اإ�ضادة عاملية
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معالي إدوارد فیلیب
رئیس وزراء جمهورية فرنسا

:كلمة رئيسية
سياسات تقدمية لمستقبل ناجح  

يمكن لرؤية شخص واحد أن تغير مستقبل"
دولة بأكملها، ومن ثّم تغّير العالم كّله

"
كيف ميكن خدمة الدولة و�ضمان م�ضلحة الوطن؟

�ضوؤاالن حموريان طرحهما معايل اإدوارد فيليب،

رئي�ش وزراء جمهورية فرن�ضا، يف كلمته الرئي�ضية

.خالل القمة العاملية للحكومات

دبي، قصة التغيير
يف حماولة االإجابة عن هذين ال�ضوؤالني بالغي

االأهمية، انطلق معايل فيليب من اإمارة دبي كمثال

وروى اأنه كان عمدة مدينة فرن�ضية �ضاحلية جميلة

قبل اأن يتّم تعيينه رئي�ضًا لوزراء فرن�ضا، واأن ق�ضة

هذه املدينة ومينائها �ضبيهة بق�ضة دبي، فقد

1517 امللك فران�ضوا االأول الذي اأ�ض�ضها يف عام

يعترب من اأهّم امللوك الذين تربعوا على عر�ش

فرن�ضا. راأى امللك فرن�ضوا يف ذلك الوقت موجة

التغيري جتتاح العامل خ�ضو�ضًا مع اكت�ضاف قارات

جديدة، مما كان يهدد التوازن الذي كان قائمًا

اآنذاك وقد يوؤدي اإىل اإ�ضعاف مكانة مملكته يف

اأن بنى ميناء "لوهافر" املنطقة، فما كان منه اإاّل

لكي يتمكن من اإدخال التطوير اإىل بالده والنهو�ش

بها اإىل م�ضتوى احلداثة التي كانت �ضائدة يف

ذلك الع�ضر. وق�ضة تلك املدينة ال تختلف كثريًا

عن ق�ضة دبي، ح�ضب معايل فيليب، ففي مطلع

�ضبعينيات القرن املا�ضي، بادر الراحل �ضاحب

ال�ضمو ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم لبناء ميناء

يف و�ضط ال�ضحراء، هو ميناء جبل علي الذي

اأ�ضبح يف ما بعد من اأكرب املوانئ يف العامل، وكل

ذلك بف�ضل روؤية رجل واحد وعزمه على تغيري

و�ضع بالده، �ضاأنه �ضاأن القادة العظماء الذين

.يخلدهم التاريخ ملا حققوه من تقّدم يف بلدانهم

ويف هذا ال�ضياق، جاء معايل فيليب على ذكر

نابليون بونابرت، القائد الفرن�ضي الكبري الذي

�ضاهم يف �ضنع تاريخ فرن�ضا، لي�ش فقط بف�ضل

فتوحاته، بل بف�ضل قدرته على البناء والتحويل.

فبف�ضله ح�ضلت فرن�ضا على قانونها املدين

وو�ضعت حجر االأ�ضا�ش لبناء امل�ضتقبل. واأ�ضاف

"احلّكام العظماء واحلكومات الر�ضيدة  :¬«dÉ©e

هم من ي�ضع االأ�ض�ش التي ميكن البناء عليها

م�ضتدام ."ب�ضكل 

ما هو التحّول؟
التحّول ال يعني الثورة، ح�ضب معايل فيليب، بل

هو عملية م�ضتمرة وتقدمية، تقت�ضي روؤية وا�ضحة

ومنهجًا مدرو�ضًا وقيادة ر�ضيدة، "فمن ال يعلم

."م�ضاره، ال ي�ضتفيد من اجتاه الريح

وتابع معاليه ليقول اإن فرن�ضا تعي�ش يف الوقت

احلايل مرحلة حتّول على نطاق وا�ضع، وهو التحّول

الذي اختاره ال�ضعب عرب �ضناديق االقرتاع من اأجل

الو�ضول اإىل االنفتاح. �ضي�ضمح هذا االنفتاح للدولة

بالتطور والتقدم واال�ضتعداد للم�ضتقبل عن طريق

الرتكيز على املوارد االأهّم التي متلكها وهي الذكاء

والتدريب والكفاءة، من خالل النهو�ش بالنظام

التعليمي على جميع امل�ضتويات، وتوفري التعليم

.امل�ضتمّر جلميع املواطنني
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عناصر االستعداد للمستقبل
 ي�ضتدعي اال�ضتعداد للم�ضتقبل اأي�ضًا منوًا مرتفعًا،

 وهو ما ال يتحقق دون تهيئة االأر�ضية املنا�ضبة

 واجلاذبة لال�ضتثمارات وال�ضركات. ولهذا ال�ضبب،

 تعمل فرن�ضا على خف�ش ال�ضرائب املفرو�ضة على

 ال�ضركات مع �ضمان اال�ضتقرار، وتعديل حقوق

 اإن�ضاء ال�ضركات االأجنبية جلذب امل�ضتثمرين من

 اخلارج، هذا اإىل جانب خف�ش االإنفاق العام

.والدين العام

 وتابع معايل فيليب الفتًا اإىل اأن اال�ضتعداد

 للم�ضتقبل يقت�ضي من اأي دولة تعزيز اإمكاناتها

 ملواجهة عامل متزايد اخلطورة، وذلك من خالل

 الرتكيز على قطاعات ثالثة رئي�ضية هي العدل

 واالأمن والدفاع؛ وقد اعتمدت فرن�ضا خطة خم�ضية

.لتعزيز قدراتها الدفاعية

 ويف ظل العوملة، ما من دولة ت�ضتطيع اأن تعي�ش

 يف عزلة عن حميطها االإقليمي، واالنتماء اإىل

 املحيط االإقليمي يجب اأن يكون م�ضدر قوة للدول

 ال العك�ش. ومن هذا املنطلق، ت�ضعى فرن�ضا لتعزيز

 دورها يف االحتاد االأوروبي وتر�ضيخ دور االحتاد

 ليكون مركزًا لال�ضتقرار والتاأثري مبا ي�ضمح

.بحماية القيم االأوروبية

تغيير العالم مسؤولية العالم
 يف ختام كلمته، قال معايل فيليب: "اإن تغيري

 العامل نحو االأف�ضل م�ضوؤوليتنا جميعًا". ويف

 هذا ال�ضدد، ينبغي العمل انطالقًا من فكرتني

 اأ�ضا�ضيتني؛ اأواًل، ال ميكن اإرغام العامل على

 التغيري، فالتغيري يجب اأن يكون طوعيًا لكي يدوم،

 وهنا يجب على الدول اأن تتعّلم من اأخطائها

 وت�ضتخل�ش الدرو�ش والِعرب من املا�ضي؛ وثانيًا، ال

 ميكن تغيري العامل دون م�ضاركة العامل، ومن هنا

 تاأتي اأهمية التعددية والتعاون الدويل يف �ضبيل

اإليه جميعًا .حتقيق امل�ضتقبل الذي ن�ضبو 

نقاط رئيسية

 y  القادة العظماء الذين يخلدهم التاريخ
هم الذين يصنعون مستقبل بلدانهم

 y التحّول عملية مستمرة وتقدمية
 y  االستعداد للمستقبل يستدعي نظامًا

تعليميًا حديثًا
 y  تعمل فرنسا على جذب االستثمارات

الخارجية ورفع قدرتها الدفاعية

نبذة عن معالي إدوارد فيليب
 معايل اإدوارد فيليب هو �ضيا�ضي فرن�ضي، عّينه

 الرئي�ش اإميانويل ماكرون بعد يوم واحد من

 توليه رئا�ضة اجلمهورية الفرن�ضية، رئي�ضًا

 للوزراء. بداأ معايل فيليب ن�ضاطه احلزبي

 عندما كان طالبًا مع احلزب اال�ضرتاكي يف

 الت�ضعينيات قبل اأن ين�ضّم يف عام 2002 اإىل

 حزب اجلمهوريني. تخرج من معهد الدرا�ضات

 ال�ضيا�ضية يف باري�ش وبداأ حياته املهنية يف

.الربملان الفرن�ضي يف عام 1997
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الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

أرض اإللهام والفرص

إن الحضارات التي تعاقبت على مّر العصور"
كانت لها أسباب للنجاح جعلتها حضارات نتكلم
عنها ونتعلم منها. وكل هذه الحضارات نواتها
األساسية هو اإلنسان والفرص التي أتيحت له

"
بهذه العبارات املهمة، ا�ضتهّل الفريق �ضمو ال�ضيخ

�ضيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء

ووزير الداخلية يف دولة االإمارات العربية املتحدة،

."جل�ضته التي حملت عنوان "اأر�ش االإلهام والفر�ش

ألقاب تدّل على التمّيز
اإىل اأن املدن اأو الدول املتمّيزة تابع �ضمّوه الفتًا

ُعرفت عرب التاريخ من األقابها التي ح�ضلت

ب بـ "اأر�ش عليها من خالل التمّيز، فاأملانيا ُتلقَّ

االأفكار النرّية"، وُتعرف الواليات املتحدة با�ضم

"اأر�ش االأحالم"، اأما كندا فهي "اأر�ش الفر�ش"،
áæjóe" اأر�ش العجائب"، وباري�ش هي" óæ¡dGh

QƒædG". والنقطة امل�ضرتكة بني هذه البلدان

اأنها �ضمحت لالإن�ضان باقتنا�ش الفر�ش هي 

ليحقق طموحه. وانتقل �ضمّوه ليتحدث عن دولة

االإمارات العربية املتحدة يف الع�ضر احلديث

وعن �ضّر جناحها الذي خّل�ضه بعبارة ماأخوذة

من كتاب "روؤيتي" بقلم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ

حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ش الدولة،

رئي�ش جمل�ش الوزراء، حاكم دبي، جاء فيها:

"مع اإ�ضراقة كل �ضباح يتعنّي عليك اأن تعدو
اأ�ضرع من غريك حتى حتقق النجاح". وهذه

الروؤية حتديدًا هي التي اأو�ضلت دولة االإمارات

اإىل مكانتها املتقدمة واإىل مراكز ال�ضدارة على

العامل .م�ضتوى 

اإلمارات أرض اإللهام
االإلهام مكّون اأ�ضا�ضي وموروث متجّذر يف

االإمارات، توارثته القيادات املتعاقبة ومتكنت

معه من حتقيق النجاح. ويف هذا ال�ضياق اأ�ضاف

"قادتنا ينظرون اإىل امل�ضتقبل كفر�ش �ضمّوه: 

وحتديات. والتحدي يبداأ مبجرد اأن نواجه هذا

."التحدي لنحّوله اإىل فر�ضة

استكشاف الفضاء حلم إماراتي قديم
قد يت�ضاءل النا�ش ملاذا اعتزمت دولة االإمارات على

خو�ش غمار الف�ضاء اخلارجي وا�ضتك�ضاف املريخ،

واالإجابة على ذلك موجودة يف التاريخ، فموؤ�ض�ش

الدولة ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، رحمه اهلل،

كان مهتمًا بالبعثات الف�ضائية وقد ا�ضتقبل رواد

ف�ضاء اأمريكيني يف عام 1974 وا�ضتمع اإىل حديثهم

عن هذا املو�ضوع و�ضاألهم ملاذا يريدون ال�ضفر اإىل

الف�ضاء، وهل ذلك ممكن. وقد اقتنع بكالمهم ومن

ثم ا�ضتقبلهم جمددًا يف عام 1976 بعد رجوعهم

من بعثتهم. ومنذ ذلك احلني ُولد حلم الف�ضاء يف

دولة االإمارات. وها هي الدولة اليوم حتظى ببع�ش

من اأهّم املنجزات التي ما كانت لتتحقق لوال تلك

الرحالت الف�ضائية، نذكر منها االت�ضاالت عرب

االأقمار ال�ضناعية، والبطاريات التي ت�ضتخدم

.لعمليات القلب، وغريها

اأن�ضاأت دولة االإمارات ومن هذا املنطلق اأي�ضًا

مدينة م�ضدر للطاقة النظيفة، التي بداأت عملها

.قبل ع�ضر �ضنوات

اإللهام مفتاح التمّيز
اإن كل املبادرات الكبرية املت�ضارعة، من الف�ضاء"

وم�ضبار االأمل، اإىل الثورة ال�ضناعية الرابعة

والذكاء اال�ضطناعي وحمطة براكة النووية واإك�ضبو

اإلهام القيادة 2020، قد ُولدت بف�ضل االإلهام،

الذي اأ�ضبح منارة للجميع". فاالإلهام، ح�ضب قول

�ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان، باالإ�ضافة اإىل

التحدي واقتنا�ش الفر�ش، هو جزء من �ضخ�ضية
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 قادة الدولة الذين يوّرثون هذا االإلهام الأجيال الغد

.وللعامل اأجمع

 ومن ثم تطرق �ضمّوه اإىل عر�ش بع�ش

 ق�ض�ش النجاح املميزة واالأ�ضباب التي �ضاهمت

 يف جناح دولة االإمارات، اأولها مبداأ مكافاأة

 املجهود واملثابرة الذي اأر�ضى ركائزه ال�ضيخ

 زايد منذ عقود، ووا�ضل تنفيذه �ضاحب ال�ضمو

 ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم الذي كان

 اأول من ك�ضر احلاجز ما بني املوظف واملراجع

 م�ضّهاًل التعامالت احلكومية، وحّول اخلدمات

.احلكومية اإىل رقمية بن�ضبة %80

قصص نجاح من اإلمارات
 وانتقل بعدها �ضموه ليعر�ش فيلمًا م�ضورًا

 لبع�ش ق�ض�ش النجاح اال�ضتثنائية يف دولة

 االإمارات، حتدث فيها عدد من املواطنني

 واملقيمني عن م�ضوارهم مع النجاح بف�ضل

اأتيحت لهم والبنية التحتية  الفر�ش التي 

 املنا�ضبة التي مّهدت الطريق اأمام حتقيق

 اأحالمهم، وبينهم عبداهلل بن حويليل

"النا�ضر ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ش   املن�ضوري، 

 القاب�ضة"، ورونالد م�ضحور، موؤ�ض�ش من�ضة

 "�ضوق دوت كوم" للتجارة االإلكرتونية،

"كرمي"، اأول�ضن، موؤ�ض�ش �ضركة   وماغنو�ش 

.SellAnyCar و�ضايغن يل�ضني، موؤ�ض�ش �ضركة

com لتجارة ال�ضيارات، والدكتورة نوف

 ح�ضن املعيني، اأول طبيبة اإماراتية من

الهمم .اأ�ضحاب 

أرض اإللهام والفرص
 ولفت �ضمّوه اإىل اأن النجاحات ال حتدث منفردة بل

 جمتمعة، وذلك بف�ضل عدة عوامل اأهّمها اجلهد

 واالإيجابية والوحدة التي ت�ضّهل كل التحديات. وعليه

 اأ�ضاف: "لقد تو�ضلت اإىل نتيجة وهي اأن االإمارات

 هي اأر�ش االإلهام واأر�ش الفر�ش، فال�ضركات التي

 راأيناها يف العر�ش بداأت بقيمة متدنية، اأما اليوم

 فقد جتاوزت قيمتها املليار دوالر". وعزا �ضمّوه

 هذا النجاح املنقطع النظري اإىل طبيعة �ضعب

 دولة االإمارات الذي و�ضفه باال�ضتثنائي، واإىل

 املواطنة االإيجابية والعقيدة التكاملية والروؤية

 امل�ضتقبلية، واإىل اال�ضتقامة يف االأخالق والروؤية

 و�ضواًل اإىل اال�ضتقامة ال�ضاملة. وهذه اال�ضتقامة

 هي املكّون الرئي�ضي لنجاح الدول، وبفقدانها تنهار

.م�ضداقيتها فتتخلف عن ركب احل�ضارة

 واأ�ضار �ضمّوه اإىل اأن دولة االإمارات قد حققت ما

 حققته م�ضتفيدة من اإمكانات كانت متوا�ضعة يف

 البداية يف ال�ضتينيات وال�ضبعينيات، وت�ضتطيع اليوم

 بف�ضل اإمكاناتها املتطورة اأن تبلغ اأعلى املراكز.

 لذا، يتعني على ال�ضباب اال�ضتفادة من اإمكاناتهم

.اليوم وت�ضويب اأنظارهم نحو امل�ضتقبل

منصة زايد الملهم
 وختم �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان حديثه

 باالإعالن عن اإطالق من�ضة عاملية لالإلهام

 حتمل ا�ضم "زايد امللهم"، لتكون من�ضة لَت�ضاُرك

 النجاحات مع العامل وللم�ضاهمة يف تطور العامل من

.خالل التجارب الناجحة عل جميع امل�ضتويات

نقاط رئيسية

 y  الحضارات التي نجحت على مر
 العصور هي تلك التي جعلت اإلنسان

 نواتها األساسية وأتاحت له الفرص
للتطور واالرتقاء

 y  اإللهام مكّون أساسي وموروث متجّذر
في اإلمارات

 y  استكشاف الفضاء حلم قديم رّسخه
الشيخ زايد منذ السبعينيات

 y  الدول الناجحة هي التي ترى في
التحديات فرصًا للتغيير والتقدم

 y  االستقامة عنصر أساسي في تمّيز
 الدول، وبدونها تنهار مصداقيتها

وتتخّلف عن ركب الحضارة

"نبذة عن منصة "زايد الملهم
 احتفاًء مبئوية ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل

 نهيان (1918 – 2018) باين دولة االإمارات

طلقت املن�ضة العاملية
ُ
 العربية املتحدة، اأ

 لالإلهام "زايد امللهم". وقد قّدمتها دولة

 االإمارات لالإن�ضانية لتكون مو�ضوعة عاملية لكل

.الق�ض�ش امللهمة من جميع اأ�ضقاع االأر�ش
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)يمين الصورة )معالي كريستين الغارد 

مدير عام صندوق النقد الدولي

)يسار الصورة )ريتشارد كويست 

الحوار مذيع و مراسل في شبكة سي إن إن، مدير

..التعافي االقتصادي العالمي
فرصة جديدة لبناء عالم أفضل  

ال بد للعمل أن يبدأ، ولألسقف أن تصّلح،"
وللنموذج أن يتغير

"
خالل جل�ضة بعنوان "التعايف االقت�ضادي العاملي..

الفر�ضة اجلديدة لبناء عامل اأف�ضل"، حتدثت

معايل كري�ضتني الغارد، مدير عام �ضندوق النقد

الدويل، عن �ضرورة تنفيذ اإ�ضالحات هيكلية

حقيقية لتجنب اأزمات مالية عاملية يف امل�ضتقبل.

اأبرز الق�ضايا وتطّرقت معايل الغارد اإىل بع�ش

التي ت�ضغل العامل اليوم مثل حالة االأ�ضواق واحلاجة

اإىل تقنني االأن�ضطة عو�ضًا عن تقنني املوؤ�ض�ضات يف

االأ�ضواق املالية، كما �ضددت على اإدخال التغيريات

الهيكلية ال�ضرورية يف االقت�ضادات التي �ضتلعب

اأ�ضا�ضيًا يف تغيري العامل .دورًا

أزمة األسواق المالية
ا�ضتهّلت معايل الغارد مداخلتها باالإجابة عن �ضوؤال

من حماورها ال�ضحفي ريت�ضارد كوي�ضت ب�ضاأن

التقلبات التي �ضهدتها اأ�ضواق املال العاملية يف االآونة

االأخرية، وعما اإذا كانت اجلهات املعنية قد تاأخرت

يف اتخاذ اخلطوات الالزمة، واأ�ضارت اإىل اأنها ال

ت�ضعر بقلق كبري اإزاء ما حدث، الأن تراجع االأ�ضواق

كان ت�ضحيحًا �ضروريًا وت�ضويبًا مل�ضارها اأكرث منه

انهيارًا، وهو يعود جزئيًا الرتفاع االأ�ضعار ب�ضرعة

.مفرطة مما جعلها عر�ضة للرتاجع

التحرك في الوقت المناسب
ومع ذلك، اأ�ضارت معايل الغارد اإىل احلاجة اإىل

مطالبة حكومات العامل بالتحرك يف الوقت املنا�ضب

وب�ضكل ا�ضتباقي قبل الو�ضول اإىل نقطة الالعودة.

و�ضددت على �ضرورة التنبوؤ بالتقلبات املحتملة يف

ال�ضوق املالية العاملية ملنع حدوث حاالت مماثلة

للحالة التي �ضهدها العامل خالل االأزمة املالية يف

2007-2008، واأ�ضافت: "لي�ش املهم الرتكيز على

ما حدث يف املا�ضي، بل علينا اأن نرّكز على التغيري

."املطلوب من االآن ف�ضاعدًا

انح�ضر الرتكيز منذ بداية االأزمة املالية على

القوانني التنظيمية يف هذا املجال، اإال اأن الوقت

قد حان لتوجيه هذه القوانني التنظيمية بعيدًا

عن املوؤ�ض�ضات، كالبنوك وموؤ�ض�ضات التاأمني، نحو

االأن�ضطة مثل التعامالت امل�ضرفية غري الر�ضمية

وتداوالت العمالت االفرتا�ضية، فمن �ضاأن ذلك

.امل�ضاهمة يف جتّنب ح�ضول اأزمات مالية جديدة

نظرة متفائلة
يف املقابل، طماأنت معايل الغارد احل�ضور م�ضرية

اإىل اأن االأفق االقت�ضادي العاملي يبدو اإيجابيًا واأن

الفر�ضة متاحة اأمام احلكومات لتحقيق التعايف

االقت�ضادي. واأثنت على االإ�ضالحات املتعددة

التي مت تطبيقها يف دولة االإمارات العربية

اأن تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة املتحدة، معتربًة

قد ال يكون خيارًا م�ضتحبًا يف بادئ االأمر، لكنه

�ضيعود بالنفع على البالد على املدى الطويل

من خالل تعزيز االأمن وتطوير البنية التحتية

والتعليم .وال�ضحة 

اإلمارات العربية المتحدة: نموذج
يقتدى به

واأكدت معايل الغارد اأن دولة االإمارات ا�ضتبقت

اأزمة اأ�ضعار النفط و�ضارعت اإىل اتخاذ التدابري

اأخرى يف املنطقة مل ت�ضلك الالزمة، يف حني اأن دواًل

هذا امل�ضار رغم اأن الفر�ضة كانت �ضانحة اأمامها ،

لذا فاإن اقت�ضادات الدول التي مل تتبع هذا النهج

الت�ضحيحي تواجه العديد من التحديات اليوم، بعد

.فوات االأوان
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إصالحات من أجل اقتصادات أكثر قوة
 و�ضددت معايل الغارد على �ضرورة القيام

 باالإ�ضالحات من اأجل بناء اقت�ضادات اأكرث قوة

 واإيجاد املزيد من فر�ش العمل، ودعت ال�ضلطات

 اإىل اال�ضتفادة من جتارب منظمات املجتمع املدين

 العاملية يف جمال �ضنع القرار. وانتقلت بعدها

 لتتناول ق�ضية النه�ضة الرقمية التي ي�ضهدها

 العامل، والتي ت�ضمل الذكاء اال�ضطناعي واإنرتنت

 االأ�ضياء، وهي على الرغم من تداعياتها امل�ضتقبلية

 تعترب تغيريات ينبغي تقبلها واالنفتاح عليها الأنها

 �ضتكون الواقع ال�ضائد يف امل�ضتقبل. كما �ضددت على

 احلاجة امللحة ال�ضتغالل هذه التكنولوجيا ب�ضكل

 يخدم �ضباب الغد، بداًل من النظر اإليها على اأنها

.تهديد مل�ضتقبلهم

شباب الغد
 ومن خالل ت�ضليط ال�ضوء على ال�ضباب باعتبارهم

 مكونًا مهمًا يف املجتمع، نا�ضدت معايل الغارد

 حكومات العامل اإيالء اهتمام اأكرب للمواطنني

 ال�ضباب، م�ضرية اإىل اأن 60% من �ضكان ال�ضرق

 االأو�ضط يقّل عمرهم عن 25 �ضنة، وثلثهم عاطل

 عن العمل اأو عن الدرا�ضة. واأكدت على اأن

 اال�ضتثمار يف ال�ضباب هو ا�ضتثمار يف امل�ضتقبل، ومن

 هنا تنبع �ضرورة تخ�ضي�ش ن�ضبة من الناجت املحلي

 االإجمايل لدعم املبادرات وبرامج التدريب التي

.ت�ضتهدف ال�ضباب

التحول االقتصادي المطلوب
 يف ختام مداخلتها، �ضددت معايل الغارد على

 �ضرورة اإحداث حتول ثقايف يف العامل يوازي

 التحول االقت�ضادي، م�ضرية اإىل و�ضم حركة "اأنا

 على و�ضائل التوا�ضل االجتماعي MeToo# "اأي�ضًا

 الرامي اإىل رفع ال�ضتار عن حاالت االعتداء

 والتحر�ش املنت�ضرة ب�ضكل وا�ضع خا�ضة يف مقرات

 العمل. كما حّثت على �ضرورة اإحداث حتوالت

 ثقافية يف جميع مقرات العمل الإيجاد منظومة

 حتفظ احرتام كل امراأة وكل رجل، وُتوفر البيئة

 املالئمة التي ت�ضمح للمراأة كما للرجل بامل�ضاهمة

.ب�ضكل فاعل يف ازدهار املجتمع

نقاط رئيسية

 y  تلعب التغييرات الهيكلية في االقتصاد
 دورًا محوريًا في تغيير العالم، خاصة من

حيث إيجاد المزيد من فرص العمل
 y  يتوجب على حكومات العالم التحرك في

 الوقت المناسب وأال تنتظر الوصول إلى
نقطة الالعودة

 y  يجب على الحكومات أن تدرك أن
االستثمار في الشباب هو استثمار

في المستقبل
 y  ضرورة إيجاد منظومة عمل تحفظ احترام

كل امرأة وكل رجل

نبذة عن معالي كريستين الغارد
 معايل كري�ضتني الغارد حمامية و�ضيا�ضية

 فرن�ضية وهي اأول امراأة تراأ�ش �ضندوق النقد

 الدويل حيث تراأ�ضه منذ عام 2011. و�ضغلت

 قبل ذلك العديد من املنا�ضب الوزارية يف

 احلكومة الفرن�ضية فكانت وزيرة ال�ضوؤون

 االقت�ضادية واملالية والتوظيف، ووزيرة

 الزراعة و�ضيد االأ�ضماك، ووزيرة التجارة

 يف حكومة دومينيك دو فيلبان. وهي اأول

 امراأة تتوىل من�ضب وزيرة املالية الأحد

 دول جمموعة الثماين، كما جاءت يف املركز

 الثامن يف قائمة الن�ضاء االأكرث نفوذًا يف

"فورب�ش ."العامل ح�ضب ت�ضنيف جملة 
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معالي الدكتور جیم يونغ كیم
رئيس البنك الدولي

دور الحكومات
في بناء رأس المال البشري  

تطلعات المجتمعات تشهد ازديادًا مستمرًا،"
بينما الوظائف التي تتطلب مستوى منخفضًا

من المهارات تشهد تناقصًا، وال بد من إيجاد
حّل لهذه المشكلة

"
تكلم معايل الدكتور جيم يونغ كيم يف جل�ضة بعنوان

øY "دور احلكومات يف بناء راأ�ش املال الب�ضري"
قيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل

مكتوم، نائب رئي�ش الدولة، رئي�ش جمل�ش الوزراء،

حاكم دبي، مل�ضوار النهو�ش بالتعليم وبالروؤية

املتمثلة يف اأن بناء راأ�ش املال الب�ضري هو من بني

.اأهم املجاالت التي يجب اال�ضتثمار فيها

وقد تكلم عن قائدين قادرين على اإحداث

اأن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد التحول، م�ضيفًا

بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد

االأعلى للقوات امل�ضلحة يف دولة االإمارات العربية

املتحدة، كان له نا�ضحًا ومر�ضدًا بخ�ضو�ش ق�ضايا

متعددة، مبا فيها كيفية متكني البنك الدويل من اأن

.يكون اأكرث فاعلّية يف املنطقة

الفجوة المستقبلية في فرص العمل
ا�ضتهل معايل الدكتور كيم كلمته بالقول اإن املعرفة

دون فعل تبذير، واأن الفعل دون معرفة حماقة.

وطرح الت�ضاوؤل التايل: "هناك العديد من االأمور

املثرية لالهتمام حتدث يف عامل التكنولوجيا يف

الوقت الراهن، ولكن هل �ضيكون كل عمالئنا، يف

الدول النامية، م�ضتعدين للمناف�ضة يف اقت�ضاد

"امل�ضتقبل، مهما جلب من تطورات؟
اإن عدد االأ�ضخا�ش الذين �ضيخرجون من �ضوق

العمل �ضي�ضهد تزايدًا م�ضتمرًا. فبحلول �ضنة 2050،

�ضيخرج 150 مليون �ضخ�ش من �ضوق العمل، ولكن

�ضنجد ما يناهز 450 مليون �ضخ�ش يف �ضن العمل

اآنذاك. اإذن هناك فجوة بحوايل 300 مليون وظيفة

óbh .2050 يجب اأن يتم توفريها، بحلول �ضنة

اأو�ضح معايل الدكتور كيم اأن هذه امل�ضاألة لن تنتظر

الأننا نواجه م�ضكلة اإيجاد فر�ش العمل يف طوياًل

يومنا هذا. فبحلول 2020، �ضنحتاج اإىل 134 مليون

وظيفة جديدة، ثم 157 مليون وظيفة بحلول 2025

.182h مليون وظيفة بحلول 2030

وت�ضري التقديرات اإىل اأنه بحلول �ضنة 2022

اإىل 2025، �ضيتمكن كل فرد على وجه االأر�ش من

الولوج اإىل �ضبكة االإنرتنت، و�ضي�ضعد النا�ش بذلك

يف بادئ االأمر، ولكن �ضرعان ما �ضرتتفع مقايي�ش

ن�ضبة الدخل لديهم. فالدخل الذي �ضيقارنون

دخلهم اخلا�ش به لن يبقى ذلك الذي يح�ضل عليه

جريانهم، بل �ضي�ضبح الدخل الذي يرونه على

هواتفهم الذكية، ولهذا �ضتتزايد تطلعاتهم نحو ما

.لدى غريهم

وظائف المستقبل مختلفة
ُوِلَد معايل الدكتور كيم �ضنة 1959 يف كوريا

اجلنوبية التي كانت اإحدى اأفقر الدول يف العامل

اآنذاك. وكانت معدالت القراءة والكتابة بالبالد

منخف�ضة جدًا يف ذلك الوقت، كما اأن معدالت

الفقر كانت مرتفعة، وكان ناجتها املحلي االإجمايل

اأقل من غانا وال�ضومال وكينيا. ولكن والديه غر�ضا

فيه ح�ش التطلع القوي، وهو يرى اأنه حمظوظ جدًا

.لكونه هنا اليوم

ولكن التطلعات �ضتتزايد يف كافة دول العامل،

و�ضتختفي بع�ش الوظائف، و�ضتكون وظائف

امل�ضتقبل خمتلفة جدًا عما هي عليه االآن. وقدم

معايل الدكتور كيم مثااًل عن جمهورية رواندا

التي ت�ضعى اإىل القيام بقفزة نوعية عن طريق

حتقيق النجاح يف املجال التكنولوجي. فقد

اأطلقت رواندا م�ضروعًا لت�ضليم اأكيا�ش الدم اإىل

م�ضت�ضفياتها با�ضتخدام طائرات دون طيار، ولكن

ر خدمة االت�ضال املعروفة هذه العملية تتطلب توفُّ

"H`"التطور طويل االأمد"، اأو "اجليل الرابع
(4G LTE). ،وقد متكنوا من جتاوز هذه العقبة

ولكن ما زالت اأمامهم العديد من التحديات،

الأن هذه التكنولوجيا التي متكنهم من ا�ضتخدام

الطائرات بدون طيار �ضوف توؤدي اإىل اختفاء

العديد من الوظائف التي تعتمد على العمل

البدين. و�ضت�ضهد كافة الوظائف تغيريًا يف

امل�ضتقبل، ولكن ال�ضكل الذي �ضت�ضبح عليه ال

يزال غري معروٍف، فالتوقعات ب�ضاأنها تختلف

.بتعدد اخلرباء االقت�ضاديني
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نقص النمو عند األطفال
 هناك بع�ش االأمور التي تثري القلق حني يتعلق

 االأمر بتجهيز الدول النامية لوظائف امل�ضتقبل.

 فقد عر�ش معايل الدكتور كيم خريطة لالأطفال

 حتت �ضن اخلام�ضة الذين يعانون من نق�ش النمو،

 اأي اأن قاماتهم اأق�ضر بكثري من املعدل الذي يجب

 اأن تكون عليه يف هذا ال�ضن، وقد بلغ عددهم 155

.مليون طفٍل

 ويتحدد طول قامة االأ�ضخا�ش البالغني بعوامل

 وراثية، ولكن يجب اأن يكون كل االأطفال قادرين

 على النمو بذلك املعدل اإذا ح�ضلوا على تغذية

 جيدة. واأظهرت اخلريطة اأن ما يفوق ثلث

 االأطفال يف بع�ش الدول يعانون من �ضوء التغذية،

 واأ�ضاف معايل الدكتور كيم "نحن االآن نعرف ما

."يرتتب على ذلك

 اإن معدل نق�ش النمو االإجمايل يف منطقة

 ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا هو %18،

 وهو معدل منخف�ش مقارنة مبناطق اأخرى يف

 العامل، ولكن اإ�ضابة االأطفال بهذا املر�ش توؤدي

 اإىل عدم منو اأدمغتهم، في�ضبحون غري قادرين

 على التعلم يف املدر�ضة اأو ك�ضب الدخل املالئم

.بعد ذلك

 وقد و�ضف معايل الدكتور كيم هذا الو�ضع باأنه

 م�ضكلة هائلة، مت�ضائاًل عن امل�ضتقبل الذي ينتظر

 هوؤالء االأطفال. واأ�ضار اإىل اأن اخلوف واالإحباط

 اللذين �ضي�ضعر بهما هوؤالء االأطفال �ضيوؤديان اإىل

 الكثري من الغ�ضب واله�ضا�ضة وال�ضراع والعنف،

.بل ورمبا يوؤديان اأي�ضًا اإىل التطرف

االستثمار في رأس المال البشري
 دعا معايل الدكتور كيم اإىل معاجلة م�ضكلة نق�ش

 النمو كحالة طوارئ طبية، ولكن مع ذلك �ضتظهر

.م�ضكلة يف جمال التعليم

 فقد اأظهرت درا�ضة حديثة اأجراها البنك

 الدويل اأن 250 مليون طفل يف خمتلف اأنحاء

 العامل ال ي�ضتطيعون القراءة والكتابة، واأن

 264 مليون طفٍل خارج نطاق التعليم. واأو�ضح

 معايل الدكتور كيم اأن "االأمر االأكرث اإثارة للقلق

 هو اأن النتائج التعليمية تختلف من مدر�ضة

 الأخرى"، م�ضيفًا "علينا اأن ن�ضل اإىل مرحلة

 يف اإعداد الطالب يكونون فيها جميعًا قادرين

 على حت�ضيل نتيجة جيدة، ولكن باالإ�ضافة اإىل

 ذلك يجب اأن ن�ضمن تعلُّمهم الأ�ضياء اأخرى مثل

 االأعداد وحل امل�ضاكل ومهارات التفكري النقدي

ال�ضخ�ضية ."واملهارات 

 وقد نظرت الدرا�ضة يف كيفية تغري ثروات

 ال�ضعوب مع مرور الوقت، والأول مرة، اأ�ضبحت

 تاأخذ راأ�ش املال الب�ضري بعني االعتبار. فراأ�ش

 املال الب�ضري ميثل ما يعادل 65% من راأ�ش املال

 االإجمايل يف العامل، وي�ضكل يف الدول ذات الدخل

 املرتفع ن�ضبة مئوية اأعلى من دخلها االإجمايل؛ اأما

 الدول التي تتمتع بدخل متو�ضط اأو �ضعيف، فما

 زال اأمامها الكثري والكثري من العمل للحاق بركب

.الدول ذات الدخل املرتفع خ�ضو�ضًا

 وختم معايل الدكتور كيم كلمته مو�ضحًا اأنه

 ي�ضعر اأن تلك الدول ال تدرك مدى اأهمية بناء

 االإن�ضان واال�ضتثمار فيه، فهي مقتنعة اأن الفكرة

 ال�ضائبة تتج�ضد يف حتقيق الرثوة اأواًل. ولكن

 الدول التي حققت اأعلى ن�ضب من النجاح هي تلك

.التي ا�ضتثمرت يف �ضعوبها اأواًل

نقاط رئيسية

 y  المعرفة دون فعل تبذير والفعل دون
معرفة حماقة

 y  هناك عدد متزايد من األشخاص الذين
سيتركون سوق العمل بحلول 2050

 y  ستكون وظائف المستقبل مختلفة جدًا
ولهذا يجب أن يتغير التعليم والتدريب

 y  الخوف واإلحباط سيؤديان إلى الكثير من
 الغضب والهشاشة والصراع والعنف،

وربما أيضًا إلى التطرف
 y  الدول التي حققت أعلى نسب من

 النجاح هي تلك التي استثمرت في
شعوبها أواًل

نبذة عن معالي الدكتور جيم
يونغ كيم

 معايل الدكتور جيم يونغ كيم طبيب من

 كوريا اجلنوبية متخ�ض�ش يف علم درا�ضة

 االإن�ضان. ي�ضغل من�ضب الرئي�ش الثاين

 ع�ضر للبنك الدويل منذ االأول من يوليو

 عام 2012. وب�ضفته قائدًا عامليًا يف جمال

 ال�ضحة، �ضغل �ضابقًا من�ضب رئي�ش ق�ضم

 ال�ضحة العاملية والطب االجتماعي يف

 كلية هارفارد الطبية، كما �ضارك اأي�ضًا يف

"�ضركاء من اأجل ال�ضحة  "تاأ�ضي�ش منظمة 

(Partners In Health)، وهو االآن املدير 

 التنفيذي لها. مت اختيار معايل الدكتور كيم

 واحدًا من اأف�ضل 50 �ضخ�ضًا يف العامل �ضمن

 الأ�ضهر (FORBES) "قائمة جملة "فورب�ش

.ال�ضخ�ضيات عامليًا عام 2013
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)يمين الصورة )معالي أنخيل غوريا 

أمين عام منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

)يسار الصورة )ريتشارد كويست 

الحوار مذيع و مراسل في شبكة سي إن إن، مدير

حوار خاص مع أنخيل غوريا

سياسات أفضل لحياة أفضل، فإن لم يكن"
األمر يتعلق بحياة أفضل فال جدوى منه

"
يف جل�ضة حاوره فيها ريت�ضارد كوي�ضت، تناول

معايل اأنخيل غوريا، اأمني عام منظمة التعاون

العاملي الو�ضع االقت�ضادي  والتنمية،  االقت�ضادي 

اإىل اأن مليارات الب�ضر يف املرحلة احلالية، م�ضريًا

ما زالوا اأ�ضرى املعاناة ومل يت�ضّن لهم اللحاق

بركب التطور الذي يجتاح العامل مبا ي�ضمله من

اخرتاعات وتطورات، فنمو االإنتاجية ال يزال

.يرتّنح عند اأدنى معدالته

واأ�ضاف: "انق�ضت ع�ضر �ضنوات منذ ظهور

االأزمة املالية، وما زال العامل حتى اليوم يعاين

من انخفا�ش معدالت النمو، وارتفاع معدل

البطالة وانت�ضار الالم�ضاواة واأزمات غياب الثقة

."يف الطبقة احلاكمة

َمن المسؤول؟
اندلعت االأزمة يف القطاع املايل وحتولت بعدها اإىل

اأزمة اقت�ضادية ومن ثم اجتماعية واأي�ضًا �ضيا�ضية،

مما وّلد نتائج �ضلبية واأزمات �ضيا�ضية يف اأوروبا

والواليات املتحدة وغريها تعبريًا عن الغ�ضب

املنت�ضر يف اأو�ضاط ال�ضريحة املهَملة التي مل تطلها

فوائد الرثوة واحلداثة. ومن هنا، فاإن التحدي

االأكرب اليوم، ح�ضبما يرى معايل غوريا، يكمن يف

التوزيع العادل للرثوات، وهو ما ميكن الو�ضول اإليه

عن طريق حتقيق التوازن ما بني منو االإنتاجية

وال�ضيا�ضات التي ت�ضمل اجلميع، فهذا ال�ضبيل

.الوحيد الذي �ضينقل العامل اإىل املرحلة التالية

هل فّوت العالم فرصة
النمو الشامل؟

حّذر معايل غوريا من اأن ثمة فر�ضة واحدة متاحة

Ée GPEGh" ،اأمام دول العامل لتحقيق النمو ال�ضامل

فاتتنا الفر�ضة جمددًا �ضنواجه عواقب �ضيا�ضية

وخيمة ال ميكن ت�ضّورها". و�ضدد على اأن التفكك

املتزايد على �ضعيد ال�ضيا�ضات الدولية ي�ضري اإىل

اإحجام �ضرائح وا�ضعة من املجتمع عن امل�ضاركة يف

العملية ال�ضيا�ضية ب�ضبب فقدان الثقة يف املوؤ�ض�ضات.

وانطالقًا من ذلك، يتعنّي على احلكومات اإيجاد

.ال�ضبل ال�ضتعادة الثقة

التعددية منبع القوة
ثمة �ضرورة ملّحة للعودة اإىل التعددية، الأنها

ال�ضامل والعاملي. النمو  ال�ضبيل الوحيد لتحقيق 

فالتعددية تقوم على الت�ضارك والتعاون ما

بني الدول واملجتمعات يف �ضبيل بلوغ اأهداف

م�ضرتكة، ومن هذه الوحدة تنبع قوة كبرية،

وهذه القوة هي التي حتتاج اإليها حكومات العامل

للتعامل مع الق�ضايا الكربى مثل التغري املناخي

الدولية .والتجارة 

التعددية هي مفتاح التقدم، ح�ضب معايل

غوريا، "لكننا اأخفقنا على هذا ال�ضعيد الأننا

رّكزنا اهتمامنا على اجلانب املرتبط بالتعايف

بال�ضمولية والعالقة واأهملنا اجلانب املرتبط 

الرتابطية ما بينهما". من هنا، يجب على

احلكومات اليوم اأن تطرح ال�ضيا�ضات اجلديدة

والربامج التي من �ضاأنها اإعداد ال�ضعوب

وتزويدهم باملهارات التي �ضتكون مطلوبة يف

.احلقب املقبلة، خ�ضو�ضًا يف ظل التحول الرقمي
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للمستقبل التخطيط 
 �ضّلط معايل غوريا ال�ضوء على �ضرورة

املتو�ضط للم�ضتقبل على املدى   التخطيط 

 والطويل، حيث اإن هذا التخطيط اأ�ضا�ضي بغ�ش

 النظر عن التغريات التي تطراأ على الطبقة

االأيديولوجيات احلكومية.  احلاكمة وعلى 

 وينبغي اأن ياأخذ التخطيط يف عني االعتبار

 االحتياجات التي ت�ضتدعي اهتمامًا مركزًا

.وحت�ضينًا على نطاق �ضامل

 اإن الب�ضر يف كل مكان ي�ضّوبون اأنظارهم

 نحو اجليل املقبل، ويتخّوفون من امل�ضتقبل الذي

 �ضيرتكونه الأوالدهم واأحفادهم من بعدهم،

 ويبحثون عن الطبقة احلاكمة التي �ضتحقق

 امل�ضتقبل الزاهر الأجيال الغد. ومن هذا املنطلق،

 فاإن الطبقات احلاكمة التي تعمل من اأجل حت�ضني

 جودة احلياة واالرتقاء باقت�ضاد دولها حتظى بدعم

 �ضعبي مينحها اال�ضتقرار املطلوب لال�ضتمرار، وهذا

 ما ت�ضهده فرن�ضا يف الوقت احلايل بعد االنتخابات

.الرئا�ضية االأخرية، ح�ضب معاليه

تفاؤل بشأن مستقبل الشرق األوسط
 اأما بالن�ضبة اإىل منطقة ال�ضرق االأو�ضط، فقد اأعرب

 معايل غوريا عن تفاوؤله حيال امل�ضتقبل املنظور يف

 املنطقة حيث بداأت الدول النفطية باالإعداد جديًا

 ملرحلة ما بعد النفط وما بعد الغاز. ونّوه اأي�ضًا

 باحلكومات التي تّتجه نحو امل�ضاركة ال�ضيا�ضية

 الفاعلة، وتو�ضيع دور املراأة، وترّكز على التعليم

.املتطور، وتنفتح اأكرث من اأي وقت م�ضى على العامل

االستقرار االقتصادي في
وجه التقلبات

 يف ختام حديثه، لفت معايل غوريا اإىل اأن تخّوف

 احلكومات من االنفتاح مفهوم عفا عليه الزمن،

 حيث اأن التغيري ي�ضاهم يف احلفاظ على م�ضالح

 ال�ضعوب ودورها. وهنا ياأتي دور التعددية التي

 تتجاوز التقلبات االآنية، لرتّكز على الربامج

 واخلطط التي ت�ضعى للنهو�ش باملجتمعات عن

 طريق الرتكيز على التعليم واالبتكار والتنظيم

 والتناف�ضية و�ضوق العمل واالأنظمة املالية. هذه

 العنا�ضر من �ضاأنها اأن ت�ضمن ا�ضتمرارية التعايف

 وا�ضتدامته على مّر الزمن، كما �ضت�ضاهم يف تطّور

.املجتمعات ب�ضكل متناغم

نقاط رئيسية

 y  بدأت األزمة في القطاع المالي وما
لبثت أن انتقلت إلى االقتصاد ومن

ثم إلى السياسة
 y  انخفاض معدالت النمو وانتشار البطالة
 وغياب الثقة في الطبقة الحاكمة هي

التحديات الكبرى اليوم
 y  يتعين على الدول أن تعمل بشكل

تعاوني وبحزم لمعالجة المشاكل الملّحة
 y  السياسات التي ال تفضي إلى حياة

أفضل ال تستحق العناء

نبذة عن معالي أنخيل غوريا
 معايل اأنخيل غوريا هو اقت�ضادي ودبلوما�ضي

 مك�ضيكي. �ضغل من�ضب وزير ال�ضوؤون

اخلارجية (1994-1997) ووزير املالية

 -2000) يف ظل اإدارة الرئي�ش املك�ضيكي1998)

 ال�ضابق اإرن�ضتو زيديلو. ُيعزى اإليه الف�ضل يف

 حتقيق اال�ضتقرار االقت�ضادي املك�ضيكي عن

 طريق خف�ش االإنفاق احلكومي. مت تر�ضيحه

 لتويل قيادة منظمة التعاون االقت�ضادي

 والتنمية يف يوليو 2005، ويف 26 مايو 2015

 قررت البلدان االأع�ضاء الـ 34 يف منظمة

 التعاون االقت�ضادي والتنمية جتديد واليته

.على راأ�ش املنظمة للفرتة 2021-2016
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معالي أودري أزوالي
)مدير عام منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو

ما هو مستقبل العالم
في ظل المعرفة الجماعية؟  

التعليم ال يعني تعليم األطفال المهارات"
غرس قيمنا فحسب، بل يعني أيضًا
المشتركة فيهم ومساعدة الشباب

ليكونوا مواطنين صالحين

"
خالل جل�ضة بعنوان "ما هو م�ضتقبل العامل يف ظل

املعرفة اجلماعية؟"، ناق�ضت معايل اأودري اأزوالي،

مدير عام منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم

والثقافة )اليون�ضكو(، امل�ضوؤولية اجلماعية الأهم

مفكري العامل و�ضانعي القرار لبدء حوار دويل

.واإيجاد حلول موحدة للم�ضاكل االأكرث اإحلاحًا

حوار دولي
اأو�ضحت معايل اأزوالي اأن هذا احلوار بني

الثقافات يكت�ضب اأهمية اأكرب من اأي وقت م�ضى

يف عامل يواجه حتديات مت�ضابكة. وحثت قادة

احلكومات يف كل اأنحاء العامل على اأن ي�ضاألوا

"ما هي القوى الرئي�ضية التي �ضت�ضكل اأنف�ضهم: 

امل�ضتقبل؟" h"ما هو العامل الذي نريده الأطفالنا

اأي قيم؟ "وعلى اأ�ضا�ش
قالت معايل اأزوالي اإن احلكومات يجب اأن

ت�ضتبق االأحداث واأن تعطي االأولوية للتعليم والعلوم

والثقافة، م�ضيفة اأن من غري املمكن الأي حكومة

اأن تواجه هذه التحديات امل�ضرتكة وحدها. واليوم،

توفر لنا العلوم والتكنولوجيا فر�ضًا جديدة لالإبداع

واالبتكار من اأجل تغيري حياتنا نحو االأف�ضل.

"وهذه الفر�ش موجودة على نطاق وا�ضع يف دبي، يف
.متحف امل�ضتقبل، على �ضبيل املثال"، ح�ضب معاليها

ويف هذا ال�ضياق، فاإن التحديات الرئي�ضية

التي تواجه اليون�ضكو، املنظمة التي تدعو لتحقيق

ال�ضالم العاملي واحرتام حقوق االإن�ضان من خالل

تعزيز التعاون بني الدول، هي حتديات دائمة

التغري ب�ضبب تقنيات جديدة ومت�ضارعة كالذكاء

اال�ضطناعي والثورة ال�ضناعية الرابعة، وما حتمله

من تبعات. ولفتت معايل اأزوالي اإىل اأن الت�ضدي

اأ�ضا�ضيًا يف كل لهذه التحديات ينبغي اأن يكون اأمرًا

.نقا�ش حكومي

التعليم الجيد للجميع
يتمثل جزء اأ�ضا�ضي من اإيجاد حل لهذه امل�ضاكل

امللحة يف الرتكيز على اال�ضتثمار يف التعليم اجليد

للجميع. اليوم، ال يزال 263 مليون طفل ومراهق

و�ضاب خارج نطاق التعليم، ولذلك فاإن االإن�ضانية

اأو اأو عاملًا تخ�ضر من كان ميكن اأن ي�ضبح معلمًا

رائد اأعمال. وحتى اأولئك الذين يتلقون التعليم،

ح�ضب معاليها، ال يكت�ضبون بال�ضرورة املهارات

االأ�ضا�ضية. ولذلك يجب زيادة اال�ضتثمار يف

التعليم اجليد الإي�ضاله اإىل اأكرث الفئات تهمي�ضًا

وحرمانًا. واأ�ضافت معايل اأزوالي، "لقد راأينا

قوة التكنولوجيا، من خالل التعليم االإلكرتوين

واملقررات ال�ضخمة املفتوحة على االإنرتنت،

يف تعزيز جودة التعّلم والو�ضول اإىل كل هوؤالء

ال�ضكان"، و�ضددت على اأننا مل ن�ضتفد حتى االآن اإال

.قلياًل من اإمكانات التكنولوجيا يف التعليم

وال يقت�ضر التعليم على تلقني االأطفال املهارات

فح�ضب، بل ي�ضمل اأي�ضًا غر�ش القيم امل�ضرتكة

وم�ضاعدة ال�ضباب على اأن ي�ضبحوا مواطنني عامليني،

.ال �ضيما يف عامل يت�ضاعد فيه التطرف العنيف
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الثقافة لمحاربة التطرف
 يهدد هذا التطرف املتزايد جمتمعاتنا. ففي

 ال�ضنوات االأخرية، قالت معايل اأزوالي، �ضهدنا

 حماوالت متزايدة للتطهري الثقايف من قبل اأولئك

.الذين يرغبون يف حمو اآثار تاريخنا امل�ضرتك

 لكن الثقافة اأكرب من املباين والوثائق والتقاليد،

 فهي تتعلق بكيفية روؤيتنا الأنف�ضنا، ولهذا العامل،

 وكيفية تعّلمنا عن اأنف�ضنا وعن االآخرين. والثقافة

 هي احلل الوحيد على املدى الطويل ملحاربة

 التطرف، حيث �ضرحت معايل اأزوالي، "عندما

 يحاول املتطرفون تق�ضيم االإن�ضانية بني نحن وهم،

 نحتاج اإىل اإبراز كل ما يوحدنا كمجتمع واحد".

 ولذلك فاإن اليون�ضكو حتارب التطرف العنيف من

 خالل و�ضائل خمتلفة، كن�ضر اأدلة مل�ضاعدة املعّلمني

 على منع التطرف، والعمل يف مواقع التوا�ضل

 االجتماعي من خالل برامج حمو االأمية الرقمية،

 وامل�ضاهمة يف حماربة االآراء املتع�ضبة واالأخبار

 املزيفة. كذلك تعمل املنظمة على تعزيز تعددية

 التعبري الثقايف، وفتح من�ضات عاملية للرق�ش

 وامل�ضرح واالأدب واملو�ضيقى واالأفالم. ويف هذا

 ال�ضدد، تقود اليون�ضكو العمل يف جمال التنوع

 الثقايف يف ع�ضر اأ�ضبحت احلكومات تدرك فيه اأن

.الثقافة ركيزة لل�ضالم

مستقبل أفضل للجميع
 باالإ�ضافة اإىل التعليم والتوا�ضل الدويل وحرية

 التعبري وحماية ال�ضحفيني يف تعزيز هذا احلوار

 املفتوح، فاإن تبادل االأفكار اأمر حيوي اأي�ضًا يف

 م�ضاعدة اليون�ضكو للو�ضول اإىل اأهدافها املتمثلة يف

.غد اأكرث �ضلمًا

 وهنا اأ�ضادت معايل اأزوالي بدولة االإمارات

للم�ضتقبل امل�ضت�ضرف  املتحدة حلوارها   العربية 

 واأفكارها املبتكرة يف جمال ال�ضيا�ضة، وكونها

 "ت�ضتبق االأحداث" من خالل تبني التغيري

�ضتواجهها املجتمعات التي  التحديات   ومعاجلة 

 امل�ضتقبلية. واختتمت باالإ�ضارة اإىل اأن هذه

 املناق�ضات، على غرار مناق�ضات القمة العاملية

 للحكومات، مطلوبة اأكرث من اأي وقت م�ضى،

 يف زمن ميلي فيه االبتكار املت�ضارع علينا بناء

االإن�ضانية الكرامة  .منظومات حمورها 

نقاط رئيسية

 y  الحوار بين الثقافات يكتسب اليوم
أهمية أكثر من أي وقت مضى

 y يجب أن تستبق الحكومات األحداث
وأن تعطي األولوية للتعليم

والعلوم والثقافة
 y  االستثمار في التعليم الجيد للجميع هو

 جزء أساسي من إيجاد حل للمشكالت
الملحة التي يواجهها العالم

 y  الثقافة هي الحل الوحيد على المدى
الطويل لمحاربة التطرف

نبذة عن معالي أودري أزوالي
 معايل اأودري اأزوالي هي موظفة حكومية

 فرن�ضية و�ضيا�ضية �ضغلت من�ضب وزيرة

 الثقافة الفرن�ضية يف الفرتة من العام 2016

 اإىل العام 2017. وجرى تر�ضيحها ملن�ضب

 املدير العام ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية

 والعلم والثقافة )اليون�ضكو( يف اأكتوبر 2017،

 ويف نوفمرب 2017 جرى تعيينها فيه، لت�ضبح

 ثاين امراأة تتوىل قيادة املنظمة. وهي حا�ضلة

 على درجة املاج�ضتري يف ال�ضوؤون العامة من

 معهد الدرا�ضات ال�ضيا�ضية املرموق يف باري�ش،

.وتخرجت من املدر�ضة الوطنية لالإدارة
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سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية

في دولة اإلمارات العربية المتحدة

كيف نجعل نظامنا
التعليمي يخدم وظائف المستقبل؟  

رأس المال البشري هو العامل الرئيسي"
للثورة الصناعية الرابعة

"
يف اليوم اخلتامي للقمة العاملية للحكومات، حتدث

�ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، وزير

اخلارجية والتعاون الدويل رئي�ش جمل�ش التعليم

واملوارد الب�ضرية يف دولة االإمارات العربية املتحدة،

يف جل�ضة بعنوان "كيف جنعل نظامنا التعليمي

."يخدم وظائف امل�ضتقبل

اأكد �ضمو ال�ضيخ عبداهلل على التوجه الراهن

للقيادة الر�ضيدة نحو العمل على حتقيق قفزة

نوعية يف القطاع التعليمي الذي يدخل يف خطط

الدولة اال�ضرتاتيجية، ويف مقدمتها روؤية االإمارات

اإىل اأن دولة االإمارات حققت اإجنازًا 2021، الفتًا

كبريًا يف قطاع التعليم واأنها ب�ضدد تطبيق اأنظمة

العاملية، للمناف�ضة  اأبناءها  ُتوؤِهل  تْعليمية متقدمة 

بحوا رّوادًا يف ت�ضديِر العلوم، مما يتطلب لي�ضْ

.قفزات غري تقليدية

قفزة نوعية
و�ضدد �ضمو ال�ضيخ عبداهلل على اأن دولة االإمارات

َظر كليًا ِبحاَجة اإِىل َقْفَزة يف قطاع التعليم، ُتعيد النَّ

يف اأ�ضاليبه التقليدية، َوتْتَخّطى كل امَلعايري املَُتعاَرف

ريَقة التي يتعلم بها الطلبة اليوم َعليها، وُتَغري الطَّ

.وم�ْضتقَبل العالَقة بني التْعليم و�ضوق العمل

واأكد اأن دولة االإمارات َقَطَعْت َم�ضافاٍت كبرية

ْعليمي َواال�ْضِتْثمار يف االإن�ضان ِلَتْطوير ِنظاِمها التَّ

االإماراتي خالل العقود املا�ضية، لكنه اأ�ضار اإىل اأن

م�ضتوى طالب املرحلة االأ�ضا�ضية والثانوية يف دولة

َقْل من اأقرانهم يف الدول االأع�ضاء يف
َ
االإمارات اأ

اأن منظمة التنمية والتعاون االقت�ضادي، مو�ضحًا

كان مر اأن 36% ِمَن ال�ضُّ
َ
ما يزيد من خطورة َهذا ااْلأ

.هم حَتت �ضن اخلام�ضة ع�ضرة

استراتيجية جديدة
ْطَلْقنا ا�ْضرِتاِتيجية

َ
وقال �ضمو ال�ضيخ عبداهلل: "اأ

َوَطِنية َجديدة ِلْلَتْعليم اْلَعايل ِلَدعم امْلَُتَغريات،

َيِة والَعَمِلّيِة تركز َعلى َتزويِد الطَلَبِة ِبامَلهاراِت الَفنِّ

امَلْطلوبة يف الِقطاَعنْيِ اْلعام واخلا�ش، وتخريج

جياٍل ِمَن املُْخَت�ضني واملُْحرَتفني والباِحثني".
َ
ِاأ

واأ�ضاف "�ضنطلق ُمباَدرات ُت�َضّجع الَتْعليم املُ�ْضَتِمر

َوَتْرَفع ُم�ْضَتوى امَلهارات َعْن َطريق الُعلوم املَُتَقّدَمة،

َنة ا�ضتبيان اأجريناه يتوقعون 39% من َعيِّ اأنَّ خا�ضًة

ٍة، اإداريَّ اأعوام اأعمااًل اأْن َتكوَن َطبيعة َعَمِلهم بعد 10

نهم �ضي�ضتمرون يف
َ
واأكرث من 55% يعتقدون باأ

�شِ ذاِتِه طوال فرتة الَعَمِل يف امَلجاِل َنْف�ِضِه والتََّخ�ضُّ

."حياتهم امِلَهِنيَّة، وهو اأمر غري جمد

تطور اإلنسان
وتناول �ضمو ال�ضيخ عبداهلل التطور الب�ضري،

حيث متيز االإن�ضان بقدرته على النُّمو والتطور

ت دَّ
َ
ْخ�ضي. واأ اإىل ا�ضتخدام اْلُكْمبيوتر ال�ضَّ و�ضواًل

تلك االخرتاعات اإِىل اإحداث تغيريات جذرية يف

طريقة عمل املجتمعات واإنتاجها. وقال: "اليوم،

َنْدخل ثورة �ضناعية جديدة �ضُتَقرب العامل املادي

من العامل الرقمي َوتربط االإن�ضان باالآلة ب�ضكل

."غري م�ضبوق

ناِعّية ْبَرز َمعامل الثَّورة ال�ضّ
َ
وحتدث �ضموه عن "اأ

الَراِبَعة: احَلْو�َضَبة الكّمية، وعلوم الروبوتات،

وال�ضيارة ذاِتَية القيادة، والتقنيات الع�ضبية،

والتعلم العميق، والتعديل اجليني، والطباعة

ثالثية االأبعاد، والذكاء اال�ضطناعي؛ وهي العلوم

والتطبيقات التي �ضتدفع احَل�ضاَرة االإِْن�ضاِنّية اإىل

القفز مل�ضافات هائلة يف فرتة ق�ضرية". واأ�ضار اإىل

اأن الب�ضرية �ضت�ضهد اختفاًء تدريجيًا للعديد من

االأعمال الروتينية واالإدارية، وا�ضتبدالها ِبرَباِمج

.ونظم ُمَتَطِوَرة

واأكد �ضمو ال�ضيخ عبد اهلل اأن التَّْغيري لن يبداأ

يف الِقطاع اخَلا�ش َفَقط بل �ضيْبداأ ِمن الِقطاع

احلكومي. واأ�ضار اإىل ِدرا�َضة ل�ضركة ماكينزي،

توقعت فيها ا�ضتبدال 1.9 َمليون وظيفة خمتلفة يف

اإىل خ�ضارة بع�ش الوظائف واإيجاد البالد، الفتًا

اأخرى جديدة تتطلب َمهارات متقّدمة، و�ضتكون

ة. و�ضدد على �ضرورة مام املُناَف�َضة العامَلِيِّ
َ
َمْفتوحة اأ

تركيز االقت�ضاد الوطني على قاعدة التنويع وجذب

.�ضناعات واأمناط معرفة جديدة
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مهارات جديدة
 اأو�ضح �ضمو ال�ضيخ عبداهلل اأن البالد بحاجة

 ملهارات جديدة يف قطاعات خمتلفة يف

 امل�ضتقبل، "كالتفكري الناقد والقْدَرة َعلى

عي ِللتميز مود وَتْو�ضيع االآفاق َوال�ضَّ  الّتَكّيف َوال�ضُّ

كاء العاِطفي"،  ومهارات َحل املُ�ْضِكالت َوالذَّ

نَّ امَلْعِرَفة الِعْلِمّية، والِتَقِنَية، واملالية،
َ
 م�ضيفًا اأ

ْكرَثْ
َ
َبَحْت اليوم اأ �ضْ

َ
ة اأ  وامَلَدِنّية، والثقافية والَفِنيَّ

ى يِّ َوْقٍت َم�ضَ
َ
َهمية ِمن اأ

َ
."اأ

 ولفت �ضموه اإىل اأن "دولة االإمارات حتتل حالّيًا

ْرَبعني عامليًا
َ
 امْلَكاَنة االأوىل عربيًا َواخلاِم�َضْة َوااْلأ

�ش امْلال الَب�َضِري، منوهًا باأنه وِلَهذا
ْ
ر َراأ  يف َموؤَ�ضِّ

ْطَلَق �ضاِحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد ِبن را�ضد
َ
 ال�ضبب، اأ

ناِعية الرابعة  اآل مكتوم ا�ْضرتاتيِجيًة ِلْلثورة ال�ضَّ

ة َلها َحد امْلَراِكز اْلعامَلِيَّ
َ
ْعل الدولة اأ ."تهدف جِلَ

سوق العمل
 وحول �ضوق العمل للمواطنني، قال �ضمو ال�ضيخ

 عبداهلل: "اأكرث من 80% من املواطنني يعملون يف

 الِقطاع احلكومي". واأ�ضار اإىل اأن م�ْضَتَوى ُم�ضاركِة

 الُقوى العاِمَلة االماراتية ُمْنَخِف�ٌش ِجدًا اإِذا ما قورن

 ِباملَُعّدالِت الّدَوِلّية، "كما اأن التقاعد يكون مبكرًا يف

ُل ِعْبئًا ُمتزايدًا َعَلى جُمتمعنا ا ُي�َضكِّ  اأحيان كثرية مِمّ

ويل ."َعَلى امَلَدى الطِّ

،2010 
ِ
 وقال �ضمو ال�ضيخ عبد اهلل: "يف عام

ْطَلَقْت ُحكومِة دولة االإمارات روؤيتها الطموحة ِلعام
َ
 اأ

ْمِنها التَّْعليم". واأ�ضاف �ضموه: "َعَلينا  2021، َوِمن �ضِ

َظَر ب�ضفافيٍة تامٍة وبجراأٍة َغرْيِ َم�ْضبوقٍة ن ُنعيَد النَّ
َ
 اأ

ِر نظام التعليم والتدريب العملي  يف جميِع َعنا�ضِ

ماِذج القاِئَمة ."َوامْلَِهني ِلَك�ضر النَّ

أربعة مستويات

 وعّدد �ضمو ال�ضيخ عبداهلل اأربع م�ضتويات للعمل

:عليها يف اإطار امل�ضعى لتحقيق االأهداف الطموحة

المؤسسات التعليمية .1
ة حيث حتتاج ْعليِميِّ �َضات التَّ  تناول اأواًل امْلُوؤَ�ضَّ

 الدولة اإىل اإِْن�ضاء مَنوَذج َتْعليِمي َجديد، َيَتَطوَّر

ات يف �ضوِق الَعَمل،  ِبا�ْضِتْمرار َوَيَتَكيَّف َمَع املَُتَغريِّ

 وهذا يتطلب معرفة املهارات امَلْطلوَبة يف

ظام التَّعليمي ِلاْلإِْعداد َلَها،  املُ�ْضَتْقَبل وتكييف النِّ

 والعمل على جَتاوز َن�ضيب الَفْرد ِمْن ااْلإِْنفاق

ْعليمي القائم حاليًا يف جمموعة الُدَوِل ال�ضبع .التَّ

التقنيات التعليمية .2
 اأما امل�ضتوى الثاين فريكز على الَتَقِنيَّات

�ضني ة، حيث احلاجة اإىل ُمعلِّمني ُمَتمرِّ ْعلْيِميِّ  التَّ

ٍة. واأ�ضار �ضمو ال�ضيخ عبد اهلل  واأ�ضحاَب ِخرْبَ

ة املَُعلِّم  اإىل اأن الدولة تبّنت َم�ْضروع ُرْخ�ضَ

ة �َضْرطًا اأ�ضا�ضيًا  وَجَعَلْت احِلياَزة على الُرْخ�ضَ

.ملهنة اْلَتْدري�ش

سوق العمل .3
 ويف امل�ضتوى الثالث، تطرق �ضمو ال�ضيخ

هادة  عبداهلل اإىل �ضوق العمل، حيث اأكد اأن ال�ضَّ

 اجلامعية ال َتعني احُل�ضول َعَلى َعَمل، منّوهًا

را�ضات تتوقع اأن 65% ِمن  باأن بع�ش الدِّ

ة ْطفال الذين التحقوا بامَلداِر�ْش االْبِتداِئيِّ
َ
 االأ

 الَعام امَلا�ضي �ضيعملون يف مهن غري موجودة

 اليوم و�ضُت�ضتحدث يف امل�ضتقبل، مما يعني اأن

ي ِفْكَرة  َعَلى احلكومة َوالِقطاع اخَلا�ش َتَبنِّ

�ش املال
ْ
َعلَّم َمَدى احَلياة، حيث �ضيكون َراأ  التَّ

.الَب�َضري املعيار الَوحيد ِلِقيا�ش الَنجاِح

 و�ضدد على �ضرورة تعزيز َمْفهوم التَّدريب

ِركات َواإِْقناعها ِبَتْخ�ضي�ش َهِذه  امِلَهني َلدى ال�ضَّ

.اال�ْضِتْثمارات ال�ضروِرية

التغيير االجتماعي .4
 ويف امل�ضتوى الرابع واالأخري، حتدث �ضمو ال�ضيخ

 عبداهلل عن التْغيري االْجِتماعي، مو�ضحًا اأهمية

 متكني اأبناء املُجتمِع االإماراِتي َوت�ْضجيعهم َعَلى

 الَبْحث ِبا�ْضتْمرار َعن ُفَر�ش تعليمية جديدة

ْعلْيِمّية َوامْلَهِنّية .وُمبتكرة ِلَتْحديد َم�ضاراِتِهم التَّ
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صاحبة السمو الملكي األمیرة هیا بنت الحسین
رئیسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

:كلمة رئيسية
استخدام البيانات من أجل الصالح العام  

تعتمد حياة الماليين حول العالم على"
مجتمع اإلغاثة العالمي، ونحن نعتقد أن

هذه المنصة الجديدة، بما لها من منافع
عدة، ستسهم في إحداث تغيير إيجابي

جذري لتحسين مستوى الدعم العالمي
واالستجابة الفورية لحاالت الطوارئ

"

بنك البيانات اللوجستية للخدمات
اإلنسانية... إنجاز جديد من دبي

إلى العالم
ا�ضتهّلت حرم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن

را�ضد اآل مكتوم، �ضاحبة ال�ضمو امللكي االأمرية

هيا بنت احل�ضني، �ضفرية االأمم املتحدة لل�ضالم

اإدارة املدينة العاملية للخدمات رئي�ضة جمل�ش

اليوم االفتتاحي االإن�ضانية، كلمتها الرئي�ضية يف 

للقمة العاملية للحكومات 2018 باالإ�ضارة اإىل

االأهمية اخلا�ضة التي تتميز بها القمة هذه ال�ضنة

بالذات، اإذ حتتفي الدولة مبرور مئة عام على

والدة القائد ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان،

طّيب اهلل ثراه، واإعالن عام 2018 با�ضمه اخلالد

.""عام زايد

اإن�ضاء وتابعت �ضمّوها لتعلن عن اكتمال 

وجتريب واإطالق بنك البيانات اللوج�ضتية

للخدمات االإن�ضانية، وهو العمل اجلّبار الذي

و�ضفته بـ "ق�ضة اإجناز جديدة ت�ضاف اإىل �ضجل

دولة االإمارات العربية املتحدة الرّباق واحلافل

باالإجنازات، الذي جاء بناًء على توجيهات

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم".

وهذا البنك هو ثمرة النداء الدويل الذي اأطلقته

�ضاحبة ال�ضمّو من على املنرب ذاته العام املا�ضي،

حيث حّثت احلكومات واملبتكرين يف حقل

العاملية للخدمات للتعاون مع املدينة  التكنولوجيا 

االإن�ضانية يف دبي من اأجل تبادل املعلومات

التي ت�ضاهم يف اإن�ضاء البنك وتقدمي خدمات

.تكنولوجية متطورة الأعمال االإغاثة حول العامل

بنك البيانات اللوجستية للخدمات
اإلنسانية لتسهيل عمل اإلغاثة

واأ�ضارت �ضاحبة ال�ضمو امللكي االأمرية هيا اإىل اأن

هذا البنك �ضيتوىل ت�ضهيل عملية جمع املعلومات

وتبادلها ب�ضورة فورية ح�ضب احتياجات املناطق

اإر�ضال امل�ضاعدات املنكوبة الفعلية، مبا ي�ضمن 

الالزمة ب�ضرعة ومهنية. واأ�ضافت اأن عملية

اإطالقه جاءت بدعم املجتمع الدويل خالل جميع

مراحل العمل، فقد اأ�ضهمت اأكرث من 70 وكالة

اإقليمية وعاملية تعمل يف جمال اخلدمات االإن�ضانية

.يف تقدمي البيانات املطلوبة
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التاأ�ضي�ش لتعاون  �ضي�ضاعد هذا البنك على 

 اأكرب بني اجلهات املعنية بتقدمي الدعم االإن�ضاين،

 و�ضيخدم كذلك يف حت�ضني االإنتاجية وكفاءة

 االأداء، وهو من�ضة فّعالة مّت تطويرها يف دولة

 االإمارات خلدمة االإن�ضانية يف خمتلف اأنحاء

 املنطقة والعامل، ال �ضيما يف االأوقات التي يكون

.فيها النا�ش اأ�ضد حاجة اإىل مثل هذا الدعم

 واأعربت �ضمّوها عن �ضكرها وامتنانها جلهود

 العديد من االأطراف التي وّفرت كافة اأ�ضكال

 الدعم لي�ضبح هذا امل�ضروع حقيقة وواقعًا،

ت بالذكر �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل  وخ�ضّ

 نهيان، وزير اخلارجية والتعاون الدويل رئي�ش

 جمل�ش التعليم واملوارد الب�ضرية يف دولة االإمارات

 العربية املتحدة، ومعايل عبدالرحمن حممد

 العوي�ش، وزير ال�ضحة ووقاية املجتمع يف دولة

 االإمارات، ومعايل رمي اإبراهيم الها�ضمي، وزيرة

 الدولة ل�ضوؤون التعاون الدويل يف دولة االإمارات،

 و�ضعادة �ضلطان اأحمد بن �ضلّيم، رئي�ش موؤ�ض�ضة

 املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة يف دبي رئي�ش

 جمل�ش اإدارة موانئ دبي العاملية، وكذلك توجهت

 بال�ضكر والتقدير اإىل جميع املوؤ�ض�ضات احلكومية

 يف دولة االإمارات واملنظمات االإن�ضانية واالإغاثية

 العاملية، ال �ضيما فريق عمل املدينة العاملية

التنفيذي بقيادة مديرها  االإن�ضانية   للخدمات 

�ضابا .جوزيبي 

 ويف ختام كلمتها، قالت �ضاحبة ال�ضمو امللكي

 االأمرية هيا: "البنك هو حجر اأ�ضا�ش ُو�ضع بهّمة

 وكرم االأجاويد يف املكان ال�ضحيح، وي�ضّرفني با�ضم

 دولة االإمارات العربية املتحدة، اأن اأ�ضع هذا البنك

".بني يدي العامل يف خدمة االإن�ضانية

المدينة العالمية للخدمات
اإلنسانية – دبي

 تاأ�ض�ضت املدينة عام 2003 بتوجيهات �ضاحب

 ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب

 رئي�ش الدولة، رئي�ش جمل�ش الوزراء، حاكم دبي،

 وت�ضت�ضيف عددًا من اجلهات الرائدة يف جمال

 اخلدمات االإن�ضانية حتت �ضقف واحد. وت�ضّم

 املدينة ت�ضع منظمات خمتلفة لالأمم املتحدة

 والهالل االأحمر الدويل وال�ضليب االأحمر الدويل،

 وتعّد اليوم اأكرب مدينة لوج�ضتية للم�ضاعدات

 االإن�ضانية على م�ضتوى العامل، كما جنحت يف

.حتقيق اأرقام قيا�ضية يف �ضرعة اال�ضتجابة

بنك البيانات اللوجستية
للخدمات اإلنسانية

 y  أكثر من 70 وكالة أممية وعالمية تعمل
 في مجال الخدمات اإلنسانية أرسلت

البيانات إلى البنك
 y  يسمح بجمع المعلومات وتبادلها بصورة

فورية حسب احتياجات المناطق المنكوبة
 y  يسّهل توفر البيانات إرسال المساعدات

الالزمة بسرعة ومهنية
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آخيم شتاينر سعادة 
مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مستقبل الحكومات
في عالم متغير  

إن أنجح الدول على المدى الطويل هي تلك"
يكون أساًسا، لكنه قد التي تدرك أن االقتصاد

ليس الوجهة في حد ذاته

"
"م�ضتقبل احلكومات يف م�ضتهل جل�ضة بعنوان 

يف عامل متغرّي" �ضمن فعاليات القمة العاملية

للحكومات، �ضرح �ضعادة اآخيم �ضتايرن، مدير

برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، كيف اأن ت�ضكيل

م�ضتقبل احلكومات هو مو�ضوع مناق�ضة قابل

للطرح يف جميع اأنحاء العامل، وملاذا ينبغي علينا

اأن نتو�ضل اإىل حلول عن طريق العمل امل�ضرتك،

.ولي�ش العمل الفردي

وقد بداأ �ضعادته احلديث بطرحه �ضوؤالني يفكر

فيهما ب�ضكل يومي، نظرًا لعمله مديرًا لربنامج

االأمم املتحدة االإمنائي: "ما �ضكل حكومة

امل�ضتقبل؟ وما الذي يتعني على احلكومات

وال�ضيا�ضات العامة فعُله لتمكني اقت�ضاداتنا

"وجمتمعاتنا من االزدهار؟

حكومات الغد
بداأ �ضعادة �ضتايرن باحلديث عن رحلة قام بها قبل

ب�ضعة اأ�ضابيع حيث �ضافر "من مكان ميثل اأف�ضل

التوقعات حول م�ضتقبل احلكومات واالقت�ضاد،

اإىل نقي�ضه متامًا". بداأت الرحلة يف مدينة دافو�ش

ال�ضوي�ضرية الرثية التي حتت�ضن املنتدى االقت�ضادي

العاملي، ويف غ�ضون 24 �ضاعة، وجد نف�ضه يف اإثيوبيا

الفقرية، يف املنطقة املجاورة لل�ضومال، التي

اأدى اجلفاف امل�ضتمر فيها اإىل اآثار كارثية على

.املجتمعات الرعوية واالقت�ضاد املحلي

واقع اليوم
وقال �ضعادة �ضتايرن عن تلك الرحلة: "يف راأيي،

كانت رحلة مذهلة للغاية الأننا يف دافو�ش كنا

نتحدث عن م�ضتقبل االقت�ضادات واملجتمعات، فيما

يتعلق بال�ضيا�ضة العليا والتكنولوجيا واالقت�ضاد

الذي يقدر برتيليونات الدوالرات وال�ضركات التي

تقدر قيمتها مبليارات الدوالرات واأ�ضواق الغد

."والتوا�ضل الذي مل ي�ضبق له مثيل

لقد كان هذا، ح�ضب قوله، ت�ضورًا لفر�ش

غري حمدودة تقريبًا. لكن يف اليوم التايل، وجد

�ضعادة �ضتايرن نف�ضه يف خميم و�ضط الرعاة

النازحني داخليًا، واملجتمعات املحلية التي راأت

ُلُه. فبعد مُّ حَتَ اأن منط حياتهم مل يعد ممكنًا

�ضنوات من العي�ش مهددين بكوارث اجلفاف وما

ُتَخلُِّفه من اآثار، وبعد فقدانهم لكل موا�ضيهم،

تقبل هوؤالء الرعاة احلقيقة القا�ضية التي تقول

اإنه مل يعد باإمكانهم ال�ضعي لتحقيق امل�ضتقبل

الذي كانوا ي�ضعون اإليه. بل اأ�ضبحوا بحاجة

اإىل اإيجاد منط معي�ضة خمتلف متامًا عن ذلك

ِلُفوه من قبل
َ
.النمط الذي اأ

تشكيل حكومات المستقبل
�ضدد �ضعادة �ضتايرن على اأن هذه التجربة تقدم

در�ضًا قيمًا عند احلديث عن حكومات امل�ضتقبل،

ال �ضيما يف �ضياق التكنولوجيا واالبتكار. كما

اأ�ضار اإىل اأن ت�ضكيل احلكومات واخلدمات

التي تقدمها اأمر له ذات االأهمية فيما يتعلق

باالأحداث املقبلة يف �ضرق اإفريقيا، وكذلك فيما

يخ�ش رواد االأعمال يف "�ضيليكون فايل"، اأو يف

اأ�ضواق التكنولوجيا امل�ضتقبلية يف ال�ضني، اأو يف

املناق�ضات حول االقت�ضادات التي ت�ضل قيمتها

.اإىل تريليونات الدوالرات

واأ�ضار �ضعادته اإىل اأن "اجلفاف الذي ت�ضهده

اإثيوبيا حاليًا هو اأ�ضواأ من اأي جفاف �ضهده

اأي بلد يف التاريخ احلديث". لكن هذه املرة،

من خالل ح�ضد الدعم االإن�ضاين وامل�ضاعدة

يف الوقت املنا�ضب، مت تفادي حدوث املجاعة،

"وهو االأمر الذي ُعرفت به دبي، وحظيت ب�ضببه
."باحرتام بالغ
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التغيير في العصر الرقمي
 اأ�ضار �ضعادة �ضتايرن اإىل اأن احلديث عن

اأن ح�ش  التكنولوجيا وامل�ضتقبل يظهر كيف 

 امل�ضوؤولية لدى احلكومات ونوع احلوكمة، والع�ضر

 الرقمي الذي نعرفه اليوم، من االأمتتة املبا�ضرة

 مرورًا بالذكاء اال�ضطناعي وو�ضواًل اإىل االت�ضال

 واالإنرتنت، كلها اأمور قادرة على تغيري حياة

.الكثريين حول العامل ب�ضكل كبري

 لكنه اأ�ضاف قائاًل: "مع ذلك، توجد اأوقات

 واأماكن تقف فيها احلكومات يف طريق االبتكار،

 وتقوم ال�ضيا�ضات العامة بو�ضع عوائق اأمام تطور

."االقت�ضاد، ويتم منع رواد االأعمال من اال�ضتثمار

حكومات شاملة
 قال �ضعادة �ضتايرن اإنه ب�ضبب التغريات املده�ضة

 التي �ضي�ضهدها العامل خالل العقود القادمة،

اإليه،  املدفوعة كلها باالبتكار الذي تو�ضلنا 

اأهمية �ضديدة.  �ضتكت�ضب احلكومات واحلوكمة 

اإليها للقيام "�ضنحتاج  اأننا   و�ضدد �ضعادته على 

 مبعامالت نيابة عنا جميعًا، لتحقيق نتائج عادلة

وم�ضتدامة ."و�ضاملة 

 واأ�ضار �ضعادته اإىل اأنه عند ن�ضر التكنولوجيا،

 يجب علينا اأن ن�ضمن اأن هذا الن�ضر لي�ش مدفوعًا

 فقط باالإمكانيات التي قد تتيحها هذه التكنولوجيا،

 ولكن اأي�ضًا مبا تهدف احلكومات ل�ضمانه؛ نحن

َلٍة اجتماعيٍة لتقدمي ما ي�ضعى اإليه  نحتاج اإىل َبْو�ضَ

 النا�ش، انطالقًا من ال�ضعادة والر�ضا و�ضواًل اإىل

 القدرة على منح اأطفالهم اأف�ضل الفر�ش الدرا�ضية.

 واأ�ضاف قائاًل اإن الدول االأكرث جناحًا على املدى

 البعيد هي تلك التي تعرتف باأن "االقت�ضاد هو

."االأ�ضا�ش ولي�ش الغاية

تكنولوجيا لحل المشاكل
 وتابع �ضعادة �ضتايرن م�ضريًا اإىل اأنه يجب

 على التكنولوجيا اأن ت�ضاهم يف حل امل�ضاكل،

َم التحديات. "فاإذا �ضمح االبتكار خِّ  ال اأن ُت�ضَ

 والتكنولوجيا للحكومات بتطوير من�ضات ت�ضمح

 للمواطنني مب�ضاركة اأكرب، حيث يكون ن�ضف �ضكان

 العامل الذين يعي�ضون يف املناطق الريفية مت�ضلني

 مثلهم مثل غريهم يف باقي اأنحاء العامل، عندها

 �ضي�ضهد العامل م�ضتوى غري م�ضبوق من االبتكار يف

."احلكومات واحلوكمة

نقاط رئيسية

 y  إن تشكيل حكومات المستقبل هو
 موضوع نقاش يمكن طرحه في جميع

أنحاء العالم
 y  سيشهد العالم تغييرات مذهلة مدفوعة

 باالبتكار على مدى العقود المقبلة،
وستصبح الحكومات ذات أهمية شديدة

 y  يجب الوصول إلى حلول ألهم
 المشاكل التي يواجهها العالم عن

 طريق العمل معًا، وأيضًا عبر استغالل
 التكنولوجيا واالبتكار

نبذة عن سعادة آخيم شتاينر
 �ضعادة اآخيم �ضتايرن هو باحث بيئي

 برازيلي-اأملاين يعمل حاليًا كمدير لربنامج

 االأمم املتحدة االإمنائي. قبل االن�ضمام اإىل

 هذا برنامج، �ضغل �ضعادة �ضتايرن من�ضب

 املدير التنفيذي لربنامج االأمم املتحدة للبيئة

 (2006–2016)، ومدير مدر�ضة اأك�ضفورد مارتن

 (2016-2017)، كما �ضغل من�ضبي املدير العام

 (IUCN) لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة

.واالأمني العام للجنة الدولية لل�ضدود
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المتحدثونجدول األعمال الرئيسي
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1) (البروفيسور كالوس شواب 

المؤسس والرئیس التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي

2) (معالي محمد القرقاوي 

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

:جلسة رئیسیة
تحديات العالم في 2018  

ال تقل أهمية الذكاء االصطناعي للبشر عن"
أهمية اكتشاف النار

"
اأين نحن اليوم يف ال�ضياق التاريخي؟ اأين نحن

من االأزمة املالية؟ وكيف نتغلب على االأزمات

?á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

جمموعة من الت�ضاوؤالت املهمة طرحها

الربوفي�ضور كالو�ش �ضواب، املوؤ�ض�ش والرئي�ش

التنفيذي للمنتدى االقت�ضادي العاملي، يف م�ضتهّل

كلمته الرئي�ضية يف افتتاح فعاليات اليوم االأول من

القمة العاملية للحكومات. وكان قد اأعلن يف افتتاح

امللتقى ال�ضنوي بدافو�ش مع بداية االأزمة املالية

عام 2008، اأن العامل مقبل على اأزمة مالية �ضوف

تتبعها اأزمة اقت�ضادية ومن ثم اأزمة اجتماعية

.اإىل اأن ن�ضل يف النهاية اإىل اأزمة ما بني االأجيال

العالم تجاوز األزمة المالية
وعن ذلك، قال الربوفي�ضور �ضواب: "لقد متّكنا

من جتاوز االأزمة املالية، وبف�ضل ت�ضافر اجلهود

متكّنا من تاليف انهيار النظام املايل العاملي،

لكن علينا اأال نن�ضى اأن الديون التي تراكمت

øe %200 خالل هذه املرحلة باتت تعادل قرابة

."اإجمايل الدخل العاملي

اأما على �ضعيد االأزمة االقت�ضادية، فهناك

العديد من الدالئل يف الوقت احلايل على اأن

العامل ي�ضرف على اخلروج منها خالل عامني،

حيث تتوقع املنظمات االقت�ضادية العاملية منوًا

�ضاماًل ومتينًا؛ لكنه لفت اإىل اأن االقت�ضاد العاملي

" على الديون باأ�ضعار فائدة متدنية، kÉæeóe" QÉ°U

وعلى وفرة راأ�ش املال. وما ن�ضهده على م�ضتوى

البور�ضة العاملية اليوم هو اأ�ضبه ببداية عملية

.العالج من هذا االإدمان

األزمة االجتماعية الحالية
تابع الربوفي�ضور �ضواب ليقول اإن العامل يعي�ش اليوم

مرحلة االأزمة االجتماعية، التي تتمّثل يف الفجوات

.التي نراها حول العامل على م�ضتوى الدخل وتوزيعه

ماذا عن اأزمة االختالف ما بني االأجيال؟

"اإننا ن�ضلب اأجيال امل�ضتقبل فر�ضًا كثرية"، قال
الربوفي�ضور �ضواب، وهو ما يظهر من خالل تراجع

ال�ضمان االجتماعي، والفجوة ال�ضنوية التي تعادل

800 مليار دوالر على م�ضتوى البنى التحتية،

والنظام التعليمي الذي مّر عليه الزمن وما عاد

.منا�ضبًا الحتياجات القرن احلادي والع�ضرين

أبرز المخاطر العالمية
تطرق الربوفي�ضور �ضواب اإىل التقرير ال�ضنوي

الذي ي�ضدره املنتدى االقت�ضادي العاملي، وهو

عبارة عن تقرير خماطر ي�ضتند اإىل مداخالت من

اأكرث من األفي خبري حول العامل، وقد ترّكزت اأهم

املخاطر التي مّت حتديدها لعام 2018 حول املخاطر

اجليو�ضيا�ضية. انتقل العامل يف ال�ضنوات االأخرية

من القوة االأحادية اإىل مفهوم القوة التعددية،

وهو التحّول الذي جاء م�ضحوبًا مبفاهيم جديدة

وخمتلفة ب�ضاأن كيفية اإدارة ال�ضوؤون الوطنية

والعاملية. تنبع اخلطورة االأوىل على هذا ال�ضعيد

من غياب الت�ضارك يف القيم، الذي حّل حمّله

ت�ضارك للم�ضالح فح�ضب. ومن هنا، ميكن اأن

نتوقع اأن عامل الغد �ضيكون اأكرث ه�ضا�ضة مما هو

.عليه اليوم، و�ضت�ضوده النزاعات على نطاق وا�ضع

اأما اخلطورة الثانية، فتكمن يف التباين يف

معدالت الدخل بني خمتلف مناطق العامل، وهو

ما يتطلب حلواًل نوعية. ويف هذا ال�ضياق، اقرتح

الربوفي�ضور �ضواب اأن "علينا اأن جنعل النمو

العاملي �ضموليًا". وتابع ليتحدث عن موؤ�ضر النمو

الذي مّت تطويره بالتعاون مع منظمة التعاون

االقت�ضادي والتنمية، الذي ال يكتفي بالنظر

اإىل منو اإجمايل الدخل املحلي بو�ضفه موؤ�ضرًا

على اأداء احلكومات، واإمنا ينظر اأي�ضًا يف

جوانب مهمة مثل اال�ضتدامة وال�ضمولية، وهي

من العوامل االأ�ضا�ضية التي ت�ضمح بالتقدم الذي

اجلميع .ي�ضمل 

اخلطورة الثالثة التي مّت حتديدها يف التقرير

تتمحور حول االأمن االإلكرتوين. فالف�ضاء

االإلكرتوين ال يزال يفتقر اإىل الت�ضريعات التي

تنظمه وتتحكم بتوجهه. لذا فاإن التعاون العاملي

بات �ضرورة ملّحة من اأجل ال�ضيطرة على الف�ضاء

االإلكرتوين ال �ضيما اأنه ُيعترب العمود الفقري

امل�ضتقبل .القت�ضاد 
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الثورة الصناعية الرابعة
 وانتقل الربوفي�ضور �ضواب ليتحدث عن الثورة

 ال�ضناعية الرابعة، وهو امل�ضطلح الذي كان قد

 اقرتحه خالل القمة العاملية للحكومات قبل ثالث

 �ضنوات، واأ�ضار اإىل اأنها تعني التغيري الكامل لكل

 ما نقوم به، اأي لنماذج االأعمال واالقت�ضادات

.العاملية، و�ضيكون لها تاأثري كبري على االإن�ضان

 فاالإن�ضان يتغرّي ب�ضرعة كبرية، ويف هذا ال�ضياق

 �ضّلط الربوفي�ضور �ضواب ال�ضوء على حدثني مهّمني

 يعتربان موؤ�ضرين ل�ضرعة التغيري الذي يطال

 الب�ضر. فذكر االإجناز الذي حتقق باالإعالن قبل

 اأ�ضابيع قليلة عن جناح اأول عملية ا�ضتن�ضاخ للقردة.

 واأ�ضار اإىل احلدث الذي اعتربه االأهّم يف عام 2017

 وهو تطوير برنامج "األفا غو" وهو برنامج ذكاء

 ا�ضطناعي متقدم يعترب موؤ�ضرًا اإىل اأن الب�ضرية

 قد و�ضلت اإىل مفرتق طرق مهم. "فنحن عندما

 نتحدث عن الذكاء اال�ضطناعي، نعتقد اأننا نتحكم

 باالآالت، ونعّلمها كيفية الت�ضرف والتفكري، لكن

 االخرتاق الكبري الذي حتقق العام املا�ضي هو اأن

."االآلة ت�ضتطيع اأن تتو�ضل اإىل حل امل�ضاكل تلقائيًا

 اإن هذا االخرتاع ال يقّل اأهمية عن اكت�ضاف"

 النار بالن�ضبة اإىل اجلن�ش الب�ضري"، فهو يعيد

 �ضياغة مفهومنا لوجودنا ولذاتنا ويطرح �ضوؤااًل

 اأ�ضا�ضيًا عن كنه االإن�ضان ووجوده. فما الذي يجعل

 الب�ضر خمتلفني عن الروبوتات؟ ويف هذا �ضرح

 الربوفي�ضور �ضواب اأن ثمة �ضفات ب�ضرية ال ميكن

 للروبوت اأن يكت�ضبها، كالقدرة على االإح�ضا�ش

.والتعاطف وال�ضحك وتقدير القيم

وظائف المستقبل ودور المرأة
 برزت يف موؤمتر دافو�ش ق�ضيتان اأ�ضا�ضيتان ينبغي

 ت�ضليط ال�ضوء عليهما براأي الربوفي�ضور �ضواب،

 اأّولهما التوقع باأن التطور التكنولوجي �ضيوؤدي اإىل

 اختفاء 40% من الوظائف التي ي�ضغلها الب�ضر، مما

 يقت�ضي اإعادة تدريب الب�ضر ملواكبة هذا التطور،

 وهي املبادرة التي مّت اإطالقها يف املوؤمتر الإعادة

 تدريب ع�ضرة ماليني �ضخ�ش بحلول عام 2020.

 وهي م�ضوؤولية ملقاة على عاتق كل حكومة وكل

.موؤ�ض�ضة يف العامل، ح�ضب الربوفي�ضور �ضواب

 اأما الق�ضية االأخرى التي ال تقّل اأهمية فهي

 امل�ضاواة ما بني اجلن�ضني. وهي ق�ضية نوعية ال

 كمية، فهي ال تعني فقط امل�ضاواة يف الوظائف

 واملنا�ضب، واإمنا تعني قبول القيم الن�ضائية التي

 �ضتكون اأكرث اأهمية من اأي وقت م�ضى مع انت�ضار

 الذكاء اال�ضطناعي. "ومن هنا، يتوجب علينا

 اأن نوؤ�ض�ش لذهنية جديدة ت�ضمح باإدماج القيم

الن�ضائية يف املنظومات احلكومية ويف

."جمال االأعمال

 يف نهاية كلمته، رّكز الربوفي�ضور �ضواب على

اإليها العامل  ال�ضفات القيادية التي يحتاج 

 ب�ضورته اجلديدة، فاأ�ضار اإىل اإعجابه الكبري

 بدولة االإمارات العربية املتحدة التي تعمل

 انطالقًا من روؤية وا�ضحة للم�ضتقبل قد ال نراها

.يف مكان اآخر يف العامل

نقاط رئيسية

 y  تجاوز العالم األزمة المالية وانتقل منها
إلى أزمات اقتصادية واجتماعية

 y  أبرز المخاطر التي تهدد العالم اليوم
 هي المخاطر الجيوسياسية، والفجوة

 في مستوى الدخل، واألمن اإللكتروني،
والثورة الصناعية الرابعة

 y  التعاون الدولي مطلوب لمواجهة
المخاطر والتخفيف من حدتها

 y  قضية المساواة بين الجنسين تقتضي
حلواًل نوعية ال كمية

نبذة عن البروفيسور
كالوس شواب

 الربوفي�ضور كالو�ش �ضواب هو املوؤ�ض�ش

 والرئي�ش التنفيذي للمنتدى االقت�ضادي

 العاملي. اأن�ضاأ مع زوجته هيلدا عام 1998

 موؤ�ض�ضة �ضواب لريادة االأعمال االجتماعية

 التي ت�ضعى اإىل ت�ضليط ال�ضوء على املبادرات

 يف جمال ريادة االأعمال االجتماعية. ويف عام

 2004، اأ�ض�ش منتدى القادة العامليني ال�ضباب

 للقادة ما دون �ضن الـ 40، وانتقل بعدها يف

 "عام 2011 الإن�ضاء منظمة "جلوبال �ضايربز

(Global Shapers) لقادة امل�ضتقبل الذين 

.ترتاوح اأعمارهم بني 20 و30 �صنة

2 1
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تيدروس أدهانوم غيبريسوس الدكتور  معالي 
مدير عام منظمة الصحة العالمية

كیف يصنع العالم
مستقباًل بال أوبئة؟  

 ،الوقاية ليست خيرًا من العالج فحسب"
لكنها أقل تكلفة بكثير

"
يف جل�ضة بعنوان "كيف ي�ضنع العامل م�ضتقباًل بال

اأوبئة؟" جاءت �ضمن فعاليات اليوم الثاين من

القمة العاملية للحكومات، اأعرب معايل الدكتور

اأدهانوم غيربي�ضو�ش، مدير عام منظمة تيدرو�ش

ال�ضحة العاملية، عن �ضكره وتقديره حلكومة دولة

االإمارات العربية املتحدة على ا�ضت�ضافتها لهذا

احلدث، وعلى اخلطوات احلثيثة التي تقوم بها

.ال�ضت�ضراف امل�ضتقبل

وانتقل معاليه ليتحدث عن وباء االإنفلونزا

اإبان احلرب االإ�ضبانية الذي انت�ضر عام 1918

العاملية االأوىل. وقد �ضاهم يف انت�ضاره اجلنود

املقاتلون يف القارات اخلم�ش يف زمن مل تتوفر فيه

اأي لقاحات اأو عقاقري ناجعة، فاأودى الوباء بحياة

مئات املاليني من الب�ضر و�ضار الفاجعة االأ�ضّد فتكًا

.يف التاريخ

خطر األوبئة
جتاوز عدد �ضحايا االإنفلونزا عدد القتلى الذين

�ضقطوا يف احلرب العاملية االأوىل، لكن الدرو�ش

التي خرجت عن تلك الفاجعة ال تقل اأهمية

اليوم عما كانت عليه اآنذاك. فالوباء الفتاك قد

يبداأ يف اأي بلد، ويف اأي حلظة، وقد يت�ضبب يف

مقتل ماليني الب�ضر، ال ل�ضيء اإال الأن العامل غري

ملواجهته .م�ضتعد 

وحل�ضن احلظ، مل ي�ضهد العامل منذ ذلك

احلني، اأي حالٍة طارئة ب�ضبب كارثة بهذا احلجم.

لكن معايل الدكتور غيربي�ضو�ش حذر من اأننا قد

الأمر مماثل يف اأي وقت، الأن االأوبئة هي نتعر�ش

óªà©J" :حقيقة من حقائق احلياة. ثم علق قائاًل

."النجاُة يف بع�ش االأحيان على احلظ فقط

اإيبوال الذي تف�ضى وي�ضيف معاليه اأن فريو�ش

áæ°S 2014، كان اأ�ضد االأوبئة فتكًا وتف�ضيًا يف

ع�ضرنا الراهن. وقد اأثر تاأثريًا بالغ ال�ضرر على

ثالثة بلدان فقرية من دول غرب اإفريقيا، فاأظهر

ِع والَوَهِن يف دُّ هذا الوباء، بتف�ضيه، خطوط الَتّ�ضَ

منظومة االأمن ال�ضحي العاملي، وهذا نذيٌر ملا قد

.يتعر�ش له العامل كله من خطر و�ضيك

اإىل اخل�ضائر الب�ضرية الهائلة التي واإ�ضافًة

اإيبوال، كان لهذا الوباء تاأثري ت�ضبب فيها فريو�ش

اقت�ضادي مدمر. حيث خف�ش �ضندوق النقد

الدويل توقعات النمو اخلا�ضة بالبلدان الثالثة

اأ�ضعار ال�ضلع االأ�ضا�ضية، يف املت�ضررة، وانخف�ضت 

حني ارتفعت معدالت البطالة والعجز املايل. لقد

اإيبوال �ضعف العامل وه�ضا�ضته .اأظهر فريو�ش

اإنفلونزا الطيور وكان فريو�ش (H5N1) الذي ظهر

يف عام 2003، خطريًا جدًا؛ لكنه، وحل�ضن احلظ،

مل يكن قادرًا على االنت�ضار ب�ضهولة بني الب�ضر.

وعلى العك�ش من ذلك، جند اأن فريو�ش (H1N1)

الذي اأ�ضبح وباًء عامليًا يف عام 2009 كان ينتقل

اأعرا�ضه كانت طفيفة يف ب�ضهولة بالغة، اإال اأّن

.معظم احلاالت

المراقبة والوقاية
اإنه يعمل منذ لفت معايل الدكتور غيربي�ضو�ش

توليه من�ضبه يف العام املا�ضي على جعل الطوارئ

ال�ضحية واالأمن ال�ضحي حمط تركيز يومي يف

منظمة ال�ضحة العاملية. وهو يتلقى حاليًا مذكرة

اإحاطة يومية، حتى يظل على دراية تامة بحال

جميع حاالت االأوبئة وغريها من حاالت الطوارئ

.ال�ضحية على ال�ضعيد العاملي

واأ�ضاف: "اإننا نعتمد لوحة معلومات ت�ضمل

بيانات فورية تردنا تباعًا عن جميع حاالت

الطوارئ". واأن�ضاأت منظمة ال�ضحة العاملية جمل�ش

االأمن ال�ضحي التابع للمنظمة، والذي يقوم باإجراء

درا�ضات عميقة حلاالت الطوارئ، ل�ضمان عدم

.انت�ضار اأي وباء اأو مر�ش ب�ضكل مفاجئ

واأ�ضار اإىل اأنه يف كل �ضهر، تقوم املنظمة

اإليها من جميع اإ�ضارة َتِرُد بتحليل نحو 5000

اأنحاء العامل، ملراقبة تف�ضي اأوبئة جديدة يف اأي

مكان. وتراقب املنظمة هذه االإ�ضارات بعناية

كبرية، الأن جتاهل اأي اإ�ضارة من تلك االإ�ضارت قد

يكون هو الفارق بني ظهور وباء قاتل وانت�ضاره يف
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 كل اأرجاء العامل، وبني مكافحته ومقاومته �ضريعًا

.ومنع انت�ضاره اإىل اأي مكان

 وتابع معاليه مو�ضحًا اأن هناك عالمات على

 جناح هذا النوع من الرتكيز الذي تقوم به املنظمة.

 حيث يقول اإن فريو�ش اإيبوال قد قّدم للعامل عدة

 درو�ش موؤملة ولكنها ال تخلو من فائدة، واأهم هذه

 الدرو�ش هو اأن اأي نظام �ضحي ه�ش يف بلد ما قد

�ُش العامل كله خلطر كارثة �ضحية ماحقة .ُيَعرِّ

تغطية صحية شاملة للجميع
 وقال معايل الدكتور غيربي�ضو�ش: "لي�ش كافيًا اأن

 نتحرك بعد وقوع الكارثة وتف�ضي االأوبئة "، بل يجب

 على العامل اأجمع اأن يبذل ق�ضارى جهده ملنع تف�ضي

 االأوبئة. وعلينا اأن ندرك اأن الوقاية هي اأ�ضا�ش اأي

 جناح يف تفادي تلك االأوبئة وتالفيها. ولكي نفعل

 هذا، "يجب علينا اأن نعالج االأ�ضباب احلقيقية

 النعدام االأمن ال�ضحي، واأن نوجد حاًل لغياب

 اخلدمات ال�ضحية االأ�ضا�ضية ملن هم اأكرث عر�ضًة

."لتلك االأوبئة

 واأ�ضار اإىل اأنه، يف نهاية املطاف، يظل غياب

 التغطية ال�ضحية ال�ضاملة هو التهديد االأكرب لالأمن

 ال�ضحي. فن�ضف �ضكان العامل على االأقل، اأي

 ما يقارب 3.5 مليار �ضخ�ش، يفتقرون للخدمات

 ال�ضحية االأ�ضا�ضية. وما يناهز 100 مليون �ضخ�ش

 ي�ضقطون يف براثن الفقر املدقع كل �ضنة، ب�ضبب

.تكاليف الرعاية التي يوؤدونها باأنف�ضهم

أنظمة صحية قوية
 ولفت معايل الدكتور غيربي�ضو�ش اإىل اأن

 التكنولوجيا اجلديدة والبيانات ال�ضخمة والرعاية

 ال�ضحية االإلكرتونية �ضتلعب دورًا حيويًا يف حت�ضني

 املراقبة وزيادة فر�ش الو�ضول للخدمات. لكن

 االأمر املفاجئ هو اأنه يف العديد من احلاالت، تكون

 اأف�ضل و�ضائل الدفاع هي تلك التي ال تتطلب �ضوى

 تكنولوجيا ب�ضيطة. حيث ت�ضري االأدلة والتجارب اإىل

 اأن التغطية ال�ضحية ال�ضاملة مي�ضورة، ويف متناول

 جميع البلدان. واأ�ضاف معاليه اإىل اأنه يف كثري من

 االأحيان، تنظر احلكومات اإىل قطاع ال�ضحة على

 اأنه كلفة زائدة، يف حني ينبغي عليها اأن تعتربه

 ا�ضتثمارًا مهمًا واأ�ضا�ضيًا. فعائدات اال�ضتثمار يف

 القطاع ال�ضحي مغرية حقًا، حيث يقدر خرباء

 االقت�ضاد العامليون اأن كل دوالر يتم اإنفاقه على

 الرعاية ال�ضحية، يوؤدي اإىل حتقيق 20 دوالرًا يف

.منو الدخل الكامل خالل جيل واحد

 ولفت معايل الدكتور غيربي�ضو�ش اإىل اأن العائق

 احلقيقي الوحيد اأمام معظم البلدان هو االإرادة

 ال�ضيا�ضية. وتابع حديثه قائاًل: "نحن ال نعرف اأين

 وال متى �ضيقع الوباء العاملي القادم، لكننا نعرف

 اأنه �ضيوؤدي اإىل خ�ضائر فادحة �ضواء للب�ضرية اأو

 لالقت�ضاد العاملي". لي�ش لدينا من �ضمانات، لكن

 مع اال�ضتعداد التام واال�ضتجابة ال�ضريعة، نظل

 قادرين على اأن تبقى معظم االأوبئة حتت ال�ضيطرة،

 ونبقى قادرين على احلد من تاأثريها، وتظل

 الرعاية ال�ضحية ال�ضاملة اأهم عامل م�ضاعد على

.حتقيق هذا االأمر

نقاط رئيسية

 y  قد يتفشى أي وباء مدمر في أي بلد
 وفي أي وقت، وقد يتسبب في موت
 ماليين األشخاص ألن العالم لم يستعد

لكي يواجه هذه األوبئة
 y  تدير منظمة الصحة العالمية لوحة
 معلومات تشمل بيانات فورية عن جميع
حاالت الطوارئ في جميع أنحاء العالم
 y  إن النظام الصحي الهش في بلد واحد

قد يعرض العالم كله لكارثة صحية عالمية
 y  إن غياب التغطية الصحية الشاملة هو

أكبر تهديد لألمن الصحي القومي

نبذة عن معالي الدكتور
تيدروس غيبريسوس

 معايل الدكتور تيدرو�ش غيربي�ضو�ش هو

 �ضيا�ضي واأكادميي اإثيوبي وم�ضوؤول يف جمال

 ال�ضحة العامة. ي�ضغل حاليًا من�ضب املدير

 العام ملنظمة ال�ضحة العاملية. توىل هذا

 املن�ضب منذ العام 2017، و�ضبق له اأن عمل

 وزيرًا لل�ضحة يف اإثيوبيا من 2005 وحتى

 2012، ووزيرًا للخارجية من 2012 وحتى

 2016. وقد نال معايل الدكتور غيربي�ضو�ش

 الثناء واالإعجاب لالإ�ضالحات ال�ضحية التي

.اأدخلها على النظام ال�ضحي يف اإثيوبيا
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)يمين الصورة )أدينا فريدمان 

الرئيس والمدير التنفيذي لبورصة ناسداك

)يسار الصورة )هادلي غامبل 

الحوار مراسلة ومذيعة في شبكة سي إن بي سي، مدير

كيف تدير
سوقًا ماليًا متقلبًا؟  

في وضع لوائح" حققت األسواق هنا إنجازًا
راسخة تدعم أهداف التجارة العادلة

"
ا�ضت�ضافت القمة العاملية للحكومات �ضمن فعاليات

اليوم الثاين جل�ضة حوارية بعنوان "كيف تدير �ضوقًا

ماليًا متقلبًا؟" حتدثت فيها اأدينا فريدمان، الرئي�ش

واملدير التنفيذي لبور�ضة نا�ضداك، وحاورتها

هاديل غامبل، املرا�ضلة واملذيعة يف �ضبكة �ضي اإن

بي �ضي. وقد ا�ضتهّلت فريدمان احلديث مبدية

راأيها يف حركة االأ�ضواق خالل االأيام القليلة التي

.�ضبقت انعقاد القمة

المشاعر اإلنسانية
اأو�ضحت فريدمان اأن اأ�ضا�ش التقلبات التي طراأت

على اأ�ضواق املال هو املنطق وامل�ضاعر االإن�ضانية.

فهي ترى اأن التغريات التي �ضهدتها االأ�ضواق يف

االآونة االأخرية جاءت نتيجة وجود بيئة حمّفزة

للنمو، وانخفا�ش معدالت البطالة، وارتفاع معدل

النمو االقت�ضادي، باالإ�ضافة اإىل االإ�ضالحات

ال�ضريبية. واأ�ضافت: "نحن اأمام ت�ضخم يف

الرواتب فاجاأ الكثريين، لكنه قدم بيانات دعمت

الراأي القائل اإنه ينبغي رفع معدالت الفائدة

اأ�ضرع ."ب�ضكل 

وعند حديثها عن اإدارة احلكومات للتوازن

يف املنظومة االقت�ضادية، اأ�ضارت فريدمان اإىل

�ضرورة مراقبة الرواتب والتوظيف ومنو الناجت

املحلي، مع اال�ضتعانة مبعدالت الفائدة من اأجل

اإدارة ال�ضيا�ضة النقدية. واأ�ضافت اأنه بتوا�ضل النمو

وتزايد املخاطر املت�ضلة بالت�ضخم، قد يتعني على

احلكومات رفع معدالت الفائدة ب�ضكل اأ�ضرع، وهو

ما يولد ال�ضعور الب�ضري الطبيعي الذي يدفع الفرد

.اإىل البيع لتحقيق الربح

وقالت فريدمان اإن االأ�ضواق ارتكزت ب�ضكل

رئي�ضي على امل�ضتثمرين يف قطاع التجزئة الذين

مل يكونوا على اطالع كاف باالأمور املالية، ويف

الوقت نف�ضه، يرى امل�ضتثمرون من املوؤ�ض�ضات اأن

الوقت منا�ضب للخروج، وكل هذا هو عبارة عن

اإن�ضانية .""م�ضاعر 

البشر هم أصحاب القرار
تابعت فريدمان اأن االآليات التي يتم ا�ضتخدامها

يف ال�ضوق حتركها الكثري من اأجهزة الكمبيوتر

اأي�ضًا، وهذا ما يوّلد حركة ال�ضوق ككل. لكّن الب�ضر

هم اأ�ضحاب القرار يف ال�ضوق، فاخلوارزميات

امل�ضتخدمة يف �ضوق البور�ضة ُتكتب بناًء على

.قرارات الب�ضر

اأما يف ما يتعلق باالأ�ضواق االإقليمية وامل�ضوؤولية

التي ُلوِحَظت على م�ضتوى احلكومات، اأو�ضحت

اأخرى يف فريدمان اأن �ضوق نا�ضداك يزّود 90 �ضوقًا

خمتلف اأنحاء العامل باخلدمات التكنولوجية، كما

اأنه �ضريك يف جمال التكنولوجيا للعديد من اأ�ضواق

املال هنا يف ال�ضرق االأو�ضط، مبا يف ذلك "نا�ضداك

h "»HO"تداول" يف اململكة العربية ال�ضعودية، التي

كانت �ضريكًا لنا�ضداك الأكرث من 20 عامًا. واأكدت

اأن هذه االأ�ضواق تعمل على تطوير نف�ضها وتطوير

التكنولوجيا امل�ضتخدمة لديها يف �ضعيها لت�ضبح

اأكرث �ضفافية، واأكرث قدرة على مواكبة تطور

اقت�ضادات بلدانها ومنوها، معتربة اأن العالقة التي

."تربط نا�ضداك بهذه االأ�ضواق "عالقة متميزة
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الخطوة القادمة في مسار المنطقة
 ب�ضكل عام، ترى فريدمان اأن اأ�ضواق املال يف

 املنطقة، خا�ضة يف االإمارات وال�ضعودية، تتقدم

 بوترية �ضريعة، وهو االأمر الذي �ضيعود بالنفع

امل�ضتثمرين املحليني، وحتى  امل�ضتثمرين   على 

 الدوليني الراغبني يف التداول ب�ضكل اأكرب يف

 هذه االأ�ضواق. واأ�ضارت فريدمان اإىل اأن �ضيا�ضة

 االإدراج املزدوج لل�ضركات النا�ضطة يف اخلليج

 العربي ب�ضكل عام لي�ش لها تاأثري اإيجابي

 كبري، اإذا كانت يف املنطقة الزمنية ذاتها. اأما

 بخ�ضو�ش �ضركة "اأرامكو"، فقد قالت فريدمان

 اإن اأي �ضركة �ضخمة تدير كّما هائال من ال�ضيولة

.النقدية قد ت�ضتفيد من االإدراج املزدوج

 و�ضددت فريدمان على اأن �ضوق نا�ضداك ي�ضم

 اأكرب اأربع �ضركات يف العامل، وهو اأمر يدعو للفخر،

 م�ضيفة اأنه ي�ضّم بع�ضًا من اأهم املبتكرين يف زمننا

 هذا، كما قالت: "خالل ال�ضنة املا�ضية، انتقلت

 روؤو�ش اأموال بقيمة 350 مليار دوالر من �ضوق

 نيويورك لالأوراق املالية اإىل نا�ضداك، لُت�ضاف اإىل

 3 ترليونات دوالر انتقلت خالل العقد املا�ضي"،

 موؤكدة اأن ال�ضركات التي اتخذت هذه اخلطوة هي

.�ضركات تود اأن تكون جزءًا من امل�ضتقبل

نظرة على مستقبل المنطقة
 اأكدت فريدمان اأن االأ�ضواق قد حققت جناحًا

 مهمًا يف جمال تطوير اأجهزة ت�ضريعية ورقابية

 ت�ضمح بالتداول العادل، وهي الوظيفة الرئي�ضية

 للحكومات، التي ينبغي عليها ال�ضماح بتدفق

 روؤو�ش االأموال داخل االأ�ضواق املالية وخارجها،

 واإيجاد بيئة تت�ضم باحلرية االقت�ضادية، ال اإيقاف

 العر�ش والطلب اخلا�ضني يف ال�ضوق. فالهدف

 الذي ت�ضعى لتحقيقه احلكومات، ح�ضب فريدمان،

 هو ت�ضهيل العر�ش والطلب قدر امل�ضتطاع،

 واحلر�ش على �ضفافية االأ�ضواق ب�ضكل كامل، حتى

 يكون مبقدور امل�ضتثمرين فهم ما �ضي�ضتثمرون

 فيه اأموالهم، حيث قالت: "اإذا ا�ضتطعت اإيجاد

 بيئة مماثلة، ف�ضتكون قد �ضكلت �ضوقًا راأ�ضماليًا

 ناجحًا. الطريقة االأمثل لتحقيق اال�ضتقرار تكمن

 يف توفري القدرة على التنبوؤ، وكيفية اإدارة راأ�ش

 املال، وكيفية تنظيم وتقنني اأعمالك. عندئذ

 �ضيكون بو�ضعك توفري قدر اأكرب بكثري من

."اال�ضتقرار يف اأ�ضواقك املالية

نقاط رئيسية

 y  أساس التغيرات التي طرأت على
 أسواق المال في اآلونة األخيرة هو

المنطق والمشاعر اإلنسانية
 y البشر هم أصحاب القرار في السوق
 y  تزّود ناسداك 90 سوقاً أخرى في مختلف

أنحاء العالم بالخدمات التكنولوجية
 y  حققت األسواق نجاحاً مهماً في مجال

 تطوير أجهزة تشريعية ورقابية تسمح
 بالتداول العادل، وهي الوظيفة

الرئيسية للحكومات

نبذة عن أدينا فريدمان
 اأدينا فريدمان هي �ضيدة اأعمال اأمريكية،

 ت�ضغل حاليًا من�ضب الرئي�ش واملدير التنفيذي

 لبور�ضة نا�ضداك. وكانت ت�ضغل �ضابقًا

 من�ضب الع�ضو املنتدب والرئي�ضة التنفيذية

 لل�ضوؤون املالية يف جمموعة كاراليل. تولت

 يف عام 2014 رئا�ضة قطاع احللول املوؤ�ض�ضية

 وتكنولوجيا املعلومات يف نا�ضداك، ومن ثم

.اأ�ضبحت رئي�ضتها يف نوفمرب 2016



40

المتحدثونجدول األعمال الرئيسي

2018 للحكومات  العالمية  القمة 

الصورة )يمين  )بیل ماكديرموت 

الرئيس التنفيذي لشركة ساب
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البیانات: أساس
تفوق الحكومات  

دائمًا سيظل هناك دور للبشر في الوظائف"
التي تتطلب إعمال العقل والبراعة ... ويمكن

ألتمتة العديد من العمليات أن تجعل حياة
اآلخرين أكثر أمانًا

"
هل ميكن اعتبار البيانات الذهب اجلديد يف"

øe %60 هذه املرحلة، يف منطقة حتتوي على نحو

احتياطي النفط العاملي؟" بهذا ال�ضوؤال ا�ضتهّل جون

ديفترييو�ش حديثه مع �ضيفه الرئي�ش التنفيذي

ل�ضركة �ضاب (SAP) العاملية بيل ماكديرموت،

يف اإطار جل�ضة بعنوان "البيانات اأ�ضا�ش تفّوق

احلكومات". فكان اجلواب: "البيانات لي�ضت

كالنفط اأو الذهب، فهي ال ُتنفق وال حُترق، واإمنا

."هي اأ�ضبه بالفوالذ الأنها اأ�ضا�ش متني يبنى عليه

ثورة تنموية متمحورة حول
المتعاملين احتياجات 

ي�ضهد العامل اليوم ثورة تنموية �ضخمة متمحورة

حول احتياجات امل�ضتهلكني واملتعاملني، اإذ ت�ضعى

ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات، اخلا�ضة منها واحلكومية

على حد �ضواء، اإىل التوا�ضل مبا�ضرة مع

متعامليها. ويف هذا االأمر، يقول �ضيف اجلل�ضة بيل

ماكديرموت اإن التوا�ضل املبا�ضر مع امل�ضتهلك اأمر

بالغ ال�ضعوبة، فهذا امل�ضتهلك "اجتماعي بطبيعته،

ومتحرك، ويتوا�ضل معك عرب قنوات متعددة ويتوّقع

اأن احلدود التي كان منك اأن تعرفه". وتابع م�ضيفًا

التوا�ضل يتوقف عندها يف ال�ضابق مل تعد مقبولة،

حيث �ضار لزامًا على ال�ضركات اأن متتلك روؤية

وا�ضحة للم�ضتهلك وللبيانات. كما اأن ثمة حاجة اإىل

اأنظمة حديثة ميكنها معاجلة تلك البيانات ب�ضرعة

فائقة وربطها بعملياتها بطريقة ذكية خلدمة

.امل�ضتهلك على اأف�ضل وجه

التكنولوجيا لتحسين الحياة
اأعدتها �ضركة ماكينزي اال�ضت�ضارية، وفقًا لبحوث 

اإن 400 مليون وظيفة على االأقل �ضت�ضيع ب�ضبب

الذكاء اال�ضطناعي، بحلول عام 2030، وهو رقم

مر�ضح للت�ضاعف. لكن على التكنولوجيا اأن توّلد

فر�ش عمل، وما مل تخدم االإن�ضانية، ف�ضتكون من

دون هدف. واأو�ضح ماكديرموت اأنه "بحلول العام

2030 �ضيكون لديك 30 تريليون فر�ضة يف ال�ضوق

للذكاء اال�ضطناعي والبيانات اخلا�ضة به لتح�ضني

والنمو الب�ضرية  .االإنتاجية 

ال ميكنك جتنب ذلك". واأ�ضاف اأنه يوؤمن

"باإن�ضانية معززة" تن�ش على تعاون االآالت
والكمبيوترات واالإن�ضان لتحقيق ال�ضالح العام. ويف

هذا ال�ضياق، اأعطى مثااًل على روبوتات ال�ضرطة

يف دبي، التي ا�ضتثمرت فيها �ضركة �ضاب، خلدمة

الب�ضرية وامل�ضلحة العامة. فرغم اأن االأمتتة

تلعب دورًا هامًا يف توفري ال�ضالمة للب�ضر، اإال اأن

الب�ضر لن يحتاجوا للتخلي عن وظائفهم ل�ضالح

الروبوتات، اإذ �ضيقومون بتاأدية االأعمال االأكرث

.تعقيدًا، التي تعتمد على احلنكة والب�ضرية

التدريب للوظائف المستقبلية
ا�ضتثمرت �ضركة �ضاب مئات ماليني الدوالرات يف

املنطقة الإعادة تدريب ال�ضباب وتزويدهم باالأدوات

واملهارات وت�ضغيلهم وحماولة خف�ش البطالة يف

األف فر�ضة عمل يف �ضفوفهم. ووّلدت ال�ضركة 50

ال�ضنوات الثماين املا�ضية، �َضغل معظمها خريجون

جدد. وهنا �ضدد ماكديرموت على اأهمية رعاية

االأفراد وتدريبهم حتى يكونوا جزءًا من املعادلة.

"لكن عليك اأن تكون قادرًا على توقع امل�ضتقبل واأن
."ترى اجلوانب اخلفية من التكنولوجيا

كذلك ا�ضتثمرت �ضركة �ضاب يف حتالفات جامعية

حول العامل، من خالل منحها برجمياتها لتدريب

االأفراد، الذين �ضيح�ضلون يف النهاية على وظائف

.عالية التقنية ذات مهارات خم�ض�ضة
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الجيل المقبل من عباقرة البيانات
 اأن�ضاأت ال�ضركة مراكز للتدريب على كل وظيفة

 من وظائف عامل العلوم الرقمية احلديثة. ووفًقا

 ملاكديرموت، يفوق عدد الكمبيوترات والربامج

 بكثري عدد الب�ضر الذين يقومون بالفعل بهند�ضة

 وبرجمة هذه الربامج والكمبيوترات. "لذلك يتعني

 علينا اأن نبقى اأقوياء من خالل تدريب اجليل

 املقبل". وو�ضف التوجه التدريبي باأنه حركة مهمة

 ميكن اأن تق�ضي على بطالة ال�ضباب، الأن العامل

 �ضي�ضهد فتح 80 مليون وظيفة يف جمال تكنولوجيا

 املعلومات يف ال�ضنوات القليلة املقبلة، من دون

 اأن يكون االأفراد م�ضتعدين لتوليها. وتتوقع �ضركة

 البحوث واال�ضت�ضارات االأمريكية غارترن اأن

 مليوين وظيفة �ضُتتاح على املدى القريب بف�ضل

 الذكاء االإلكرتوين، واأن 1.8 مليون وظيفة �ضيحتاج

 �ضاغلوها اإىل اإعادة تزويد باملهارات لذلك يجب اأن

.تتوفر ا�ضتثمارات يف التدريب

 وتلتزم �ضركة �ضاب مببداأ توفري دورات كمبيوتر

 وا�ضعة النطاق عرب االإنرتنت لل�ضباب. وقد �ضكلت

 ائتالًفا مع �ضركات تكنولوجيا اأخرى لدمج اجلهات

 املوفرة لالإنرتنت اخلا�ضة بهم يف بوابة واحدة، اإذ

 ميكن لل�ضباب الو�ضول اإىل اأف�ضل املعلومات من

 اأف�ضل ال�ضركات يف التكنولوجيا املتقدمة للح�ضول

 على تدريب على االإنرتنت وبالتايل م�ضتقبل

 واعد. وحتدث ماكديرموت عن حركة يف املنطقة

 لتدريب مليون طالب وطالبة واإعدادهم لوظائف

 عالية التقنية. واأ�ضار اإىل اأن "التعليم املتوازن

 اأمر جيد. ومع ذلك، يجب اأن نكون عمليني، لي�ش

 فقط يف اجلامعات، واملوؤ�ض�ضات التعليمية ال�ضابقة

 للجامعة، واملدار�ش املهنية". ويحتاج االأفراد اإىل

 تدريب عملي يف املناهج الدرا�ضية من اأجل حت�ضني

 فر�ضهم للح�ضول على وظيفة يف جمال يهتمون به.

 فالتدريب يف الوقت احلايل عام ووا�ضع النطاق،

 وغري متخ�ض�ش مبا يكفي لي�ضبح ال�ضباب بالفعل

 جاهزين لالن�ضمام للقوى العاملة، ال �ضيما يف

 جمال التكنولوجيا. واختتم قائاًل: "اإن وظائف علم

 البيانات ووظائف برجميات العلوم والربجمة يف

."ازدياد. لكن لي�ش لدينا ما يكفي من الطالب

نقاط رئيسية

 y  هناك حاجة إلى أنظمة حديثة يمكنها
 معالجة البيانات بسرعة فائقة وربط

العمليات والمعلومات داخلها
لخدمة المستهلك

 y  على التكنولوجيا أن توّلد فرص عمل،
 وما لم تخدم اإلنسانية، فستكون من

دون هدف
 y  لن يحتاج البشر للتخلي عن وظائفهم

 لصالح الروبوتات، إذ سيقومون بتأدية
 األعمال األكثر تعقيدًا، التي تعتمد على

الحنكة والبصيرة

نبذة عن بيل ماكديرموت
 بيل ماكديرموت هو الرئي�ش التنفيذي ل�ضركة

 �ضاب الرائدة يف �ضوق الربجميات التجارية

 يف العامل. يقود اأكرث من 88,500 موظف يف

 ال�ضركة لتنفيذ روؤية ال�ضركة الهادفة اإىل

 م�ضاعدة العامل على العمل ب�ضكل اأف�ضل

.وحت�ضني حياة االأفراد

 ومنذ اأن اأ�ضبح الرئي�ش التنفيذي لل�ضركة

 عام 2010، اأ�ضفرت ا�ضرتاتيجيته التي يقودها

 االبتكار عن زيادات هائلة يف العمالء واإجمايل

.االإيرادات والقيمة ال�ضوقية والنمو املربح
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)يمين الصورة أزيفیدو  )معالي روبيرتو 

مدير عام منظمة التجارة العالمية
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آفاق التجارة العالمیة
في عالم مترابط  

التوجهات المناهضة للعولمة هي"
تجسيد لمجموعة كبيرة من األشخاص الذين

لم يستفيدوا من العولمة ويرون أنها
تهّدد حياتهم

"
�ضتوا�ضل منظمة التجارة العاملية اأداء دور اأ�ضا�ضي

يف ت�ضهيل وتنظيم التجارة الدولية لكنها �ضتحتاج

اإىل اإظهار مزيد من املرونة وتبني التغيري يف عامل

ع�ضري متطور. خالل جل�ضة بعنوان "اآفاق التجارة

العاملية يف عامل مرتابط"، �ضّلط جون ديفترييو�ش

ال�ضوء على العناوين الرئي�ضية التي ت�ضري اإىل

موقف الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب ب�ضاأن

.منظمة التجارة العاملية

للنقد االستجابة 
اأو�ضح معايل روبريتو اأزيفيدو، مدير عام

منظمة التجارة العاملية، اأن هذه لي�ضت املرة

االأوىل التي تكون فيها املنظمة هدفًا للتعليقات

ال�ضيا�ضية. فبوجود 164 دولة ع�ضوًا، من

الطبيعي اأن تواجه املنظمة دورات �ضيا�ضية

خمتلفة. ومع ذلك، حتى مع تغري ديناميكية

التجارة العاملية – التي متيل ب�ضكل متزايد نحو

العالقات الثنائية حول العوملة – �ضتظل منظمة

التجارة العاملية املن�ضة التي توفر اأر�ضية

متباداًل وتفاهمًا  .م�ضرتكة 

الدور المتكامل لمنظمة
العالمية التجارة 

لي�ش للعامل م�ضتقبل اإذا مل يكن لدى منظمة"

العاملية م�ضتقبل. فكالهما مرتابطان. التجارة 

يجب اأن تكون هناك اتفاقيات ومعاهدات

."م�ضرتكة. هذه هي املن�ضة التي نقدمها

مع خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي،

على �ضبيل املثال، وفر�ضة خروجها من االحتاد

اجلمركي لالحتاد االأوروبي، �ضت�ضتمر الدولة يف

االعتماد على بنية منظمة التجارة العاملية من اأجل

القدرة على التنبوؤ واال�ضتقرار الأن معظم االأطراف

الفاعلة البارزة تتاجر مع اململكة املتحدة مبوجب

.�ضروط منظمة التجارة العاملية

وهذه التوجهات املناه�ضة للعوملة اأعمق من

النماذج التجارية واالقت�ضادية، فهي تعك�ش

جمموعة كبرية من االأفراد الذين مل ي�ضتفيدوا

من العوملة والذين يعتقدون باأنها تهدد وظائفهم

.واأ�ضلوب حياتهم

وي�ضعر هوؤالء االأفراد باأنهم خارجون واأن"

احلكومات ال تهتم بهم، لذلك فهم �ضد كل �ضيء

."اأجنبي وكل �ضيء موؤ�ض�ضي

تهديد التقنيات الناشئة
ومع ذلك، ت�ضري االأرقام اإىل واقع خمتلف. اليوم،

فمن بني كل ع�ضر وظائف ُتفَقد يف ال�ضوق يف

االقت�ضادات املتقدمة، ُيفَقد ثمان ب�ضبب التقنيات

اجلديدة، ولي�ش ب�ضبب التجارة اأو املهاجرين اأو

العوملة. "فعندما اخرتع فرد ما العجلة، فقد فرد

اآخر وظيفته". ويف درا�ضة ا�ضتق�ضائية اأجريت يف

50 دولة، يواجه 64% حاليًا االأمتتة وا�ضعة النطاق.

لذلك، يتعني على احلكومات العمل بجد اأكرب

الإعداد جمتمعاتها من اأجل هذا التحول ال�ضريع

.""غري امل�ضبوق

إعداد الحكومات
وقال معايل اأزيفيدو يف اإ�ضارة للحكومات: "لكنني

اأقول اإن 100% منها غري م�ضتعدة. هي ال تفعل ما

يكفي لال�ضتعداد". وهذا �ضيتطلب اإعادة تفكري

�ضاملة، من االأنظمة التعليمية اإىل اأنظمة ال�ضمان

االجتماعي اإىل اإعادة توجيه القوى العاملة

الأنها اإذا مل تفعل احلالية. "ومل يفت االأوان اأبدًا

ذلك، ف�ضيزداد االأمر �ضوءًا". وينتقل العامل اأي�ضًا

من ع�ضر احلاويات اإىل ع�ضر احلزم ال�ضغرية.

وهذا يعني اأن الدول ال حتتاج فقط اإىل النظر يف
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 بنيتها التحتية املادية، �ضواء يف املوانئ البحرية اأو

 املطارات اأو مرافق النقل، لكن اأي�ضًا يف اجلوانب

 املرنة لنقل الطرود ال�ضغرية، مثل التكلفة

.والتي�ضري؛ واإال تخلفت عن غريها

أثر التجارة اإللكترونية
 ويف معر�ش تناول اأثر التكنولوجيا اجلديدة

 على التجارة، وال �ضيما الدينامية التي اأحدثتها

 التجارة االإلكرتونية، اأكد معايل اأزيفيدو على

 احلاجة اإىل املرونة يف منظمة التجارة العاملية.

 و�ضدد على اأن التجارة االإلكرتونية حقيقة واقعة،

 م�ضريًا اإىل اأن القوى الرقمية مثل اأمازون تعيد

لل�ضلع.  كتابة قواعد كيفية �ضراء امل�ضتهلكني 

 ولن ينتهي االأمر. �ضينمو ب�ضرعة اأكرب وبطرق

 خمتلفة. يجري كثري من التجارة االإلكرتونية يف

 العامل احلديث بني االأعمال. لكن حني جتري

 بني االأعمال وامل�ضتهلك تغري العامل متامًا. "يجب

 التفكري يف قوانني ولوائح حماية امل�ضتهلك،

 واملعامالت عرب احلدود، والتوقيعات الرقمية،

 و�ضرعية العقود عرب احلدود، والت�ضريعات

."املنا�ضبة، واإرجاع الب�ضائع. اإنه عامل بحد ذاته

حوار عالمي
 يف ظل الهيكل احلايل للمنظمة، يجب اأن توافق

 كل الدول االأع�ضاء البالغ عددها 164 دولة على

 التو�ضل اإىل نتيجة، لكن لي�ش من املتوقع اأن

 يكون اجلميع م�ضتعدين العتماد اتفاقية ما يف

 الوقت نف�ضه. ولي�ش على اجلميع امل�ضاركة يف

 كل حمادثة. غري اأن اأولئك الذين يقومون بذلك

 يف مرحلة مبكرة �ضتكون لديهم فر�ضة ل�ضياغة

امل�ضتقبلية .ال�ضيا�ضات 

نقاط رئيسية

 y  ستواصل منظمة التجارة العالمية
 أداء دور أساسي في تسهيل التجارة

الدولية وتنظيمها
 y  مع ذلك، ستحتاج المنظمة إلى إظهار

 مزيد من المرونة وتبني التغيير في
عالم عصري متطور

 y التقنيات الجديدة - وليس التجارة
أو المهاجرين أو العولمة - مسؤولة

عن فقدان ثماني من أصل كل عشر
 وظائف ُتفَقد في السوق في

االقتصادات المتقدمة
 y  ستعمل التجارة اإللكترونية المتنامية

بشكل كبير على تغيير التجارة

نبذة عن معالي روبيرتو أزيفیدو
 معايل روبريتو اأزيفيدو هو دبلوما�ضي

 برازيلي واملدير العام ال�ضاد�ش ملنظمة

 التجارة العاملية. اأ�ضبح مديرًا عامًا يف

 1 �صبتمرب 2013، واأم�ضى والية من اأربع

 �ضنوات. ويف اجتماع للمجل�ش العام يف

 فرباير 2017، وافق اأع�ضاء املنظمة باالإجماع

 على تعيينه يف نف�ش املن�ضب مرة اأخرى.

 تخّرج يف الهند�ضة الكهربائية من جامعة

 برازيليا والعالقات الدولية يف معهد ريو

 برانكو. وباالإ�ضافة اإىل لغته االأم، الربتغالية،

واالإ�ضبانية والفرن�ضية  االإجنليزية  .يجيد 
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هافينغتون أريانا 
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثرايف غلوبال

الثورة النسائیة الثالثة

مباشرًا" التوتر واإلجهاد يرتبطان ارتباطًا
باإلنتاجية، ومواجتهما هي السبيل الوحيد

لالرتقاء بجودة حياة األفراد وتحسين
أدائهم في العمل

"
ا�ضتهلت اأريانا هافينغتون مداخلتها التي حملت

عنوان "الثورة الن�ضائية الثالثة" يف ثاين اأيام القمة

العاملية للحكومات باالإ�ضارة اإىل اأّن االإرهاق والتوّتر

باتا من االآفات العاملية، التي ت�ضتدعي منا تدخاًل

.فعااًل وحلواًل حقيقية

التأثير على نتائج األعمال
حتدثت هافينغتون عن جتربتها ال�ضخ�ضية يف

هذا املو�ضوع، فقالت اإنها حني اأن�ضاأت �ضحيفة

اأم�ضت العامني االأولني "ذا هافينغتون بو�ضت"
يف عمل م�ضتمر حتى و�ضلت اإىل حد االنهيار.

واأدركت اآنذاك اأنها وغريها من ماليني النا�ش،

يف خمتلف اأنحاء العامل، قد ان�ضاقوا خلف الوهم

القائل باأن النجاح ال يتحقق اإال بالكّد املتوا�ضل

وت�ضاءلت: هل حقًا يجب علينا اأن ن�ضحي

باإن�ضانيتنا يف �ضبيل هذا الوهم؟ وهل هذا هو

ال�ضبيل االأوحد لنيل النجاح؟

بات من الوا�ضح االآن، ح�ضب هافينغتون، اأن

ت
َ
ْن�ِضاأ

ُ
اأماكن العمل مل تعد منا�ضبة للغر�ش الذي اأ

الأجله. فقد بلغت ن�ضبة ال�ضركات التي ت�ضتكي

اأ�ضا�ضيا يوؤثر �ضلبًا على من اأن التوتر �ضار عاماًل

نتائج العمل وثماره 65%. وقالت "لقد بات هذا

اأنني، منذ �ضنة املو�ضوع �ضغلي ال�ضاغل، اإىل حّد

ون�ضف ال�ضنة، قررت ترك ال�ضحيفة الأطلق

�ضركتي اخلا�ضة "ثرايف غلوبال"، حيث �ضببُت

ُجَلّ اهتمامي على م�ضاألة التوتر هذه". واأ�ضافت

اأن التوتر واالإرهاق �ضارا اأمرين مرتبَطنْي ب�ضورة

اأداء االأعمال الأنهما يوؤّثران على مبا�ضرة مبقايي�ش

االإنتاج، اإذ اأظهر ا�ضتفتاء اأن 87% من املوظفني يف

خمتلف اأنحاء العامل ال ي�ضعرون بالوالء جتاه اأماكن

عملهم. وتبني اأن املوظفني املرهقني اأكرث مياًل من

غريهم لرتك وظائفهم، واأن ذلك ُيَخلِّف اأثرًا على

تكاليف الرعاية ال�ضحية ف�ضاًل عن اأنه يزيد من

معدل انت�ضار مر�ش ال�ضكري واأمرا�ش القلب. كما

ك�ضفت هافينغتون عن اإح�ضاء �ضادم، مفاده اأن

75% من تكاليف الرعاية ال�ضحية مرتبطة ب�ضكل

مبا�ضر بالتوّتر، واأن هذه اأمور من املمكن تفاديها.

ِدي نفعًا .""وبالتايل، ما عادت طريقة عملنا جُتْ

اإلدمان على األجهزة
اأزمة �ضائعة اأخرى، وانتقلت هافينغتون لتتناول 

وهي اأن النا�ش باتوا مدمنني على االأجهزة.

فاأ�ضبحوا اأقل قدرة على الرتكيز اأو التعّمق يف

ما يفعلون، اأو حتى التوا�ضل مع اأنف�ضهم اأو مع

اأحبائهم، مما يخّلف اأثرًا �ضلبيًا متزايدًا على

ال�ضحة النف�ضية. ويف هذه املنطقة من العامل،

اأن ثلثي م�ضكالت الرعاية ال�ضحية مرتبطان تبنيَّ

بالكاآبة والقلق. ثم توجهت هافينغتون اإىل

احل�ضور قائلة: "اأنتم يف دولة االإمارات العربية

املتحدة تعي�ضون االآن حلظة ا�ضتثنائية وال مثيل

لها، اإذ �ضار لديكم وزيرة لل�ضعادة ووزيرًا للذكاء

اأقّدره، ويجعلني اأتفاءل اال�ضطناعي. وهذا اأمٌر

تنتظرونه الذي  ."بامل�ضتقبل 

وتابعت متحدثة عن و�ضع الن�ضاء يف جمال

العمل، الفتة اإىل اأن الن�ضاء يدركن اليوم اأنهن

قادرات على امل�ضاركة يف احلياة ب�ضكل كامل،

ولي�ش عليهّن ترك اأعمالهن يف مرحلة ما من

م�ضرية عملهن. ومن هنا، يجب اأن ميتلكن القدرة

على تغيري املفهوم ال�ضائد عن مكان العمل وعن

التوقعات امللقاة على عاتقهن، واأ�ضارت اإىل اأن عقل

االإن�ضان ياأتي باأف�ضل االأفكار يف حاالت الهدوء

.وال�ضفاء، وهذا ما يوؤدي اإىل االإبداع
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التكنولوجيا قد تقودنا إلى التفكك
 يهتم النا�ش اليوم بهواتفهم الذكية اأكرث مما

 يهتمون باأنف�ضهم؛ اإذ ينام 70% من النا�ش

ت هافينغتون ِتهم. واأكدَّ �ِضَرّ
َ
 وهواتُفهم بالقرب من اأ

 اأن "هذا ال�ضلوك، بحد ذاته، ُيظهر اأننا ن�ضينا

 كيف نعيد بالفعل �ضحن طاقتنا". ويف هذا ال�ضياق،

 تطّرقت اإىل درا�ضة م�ضرتكة قامت بها جامعتا

 هارفارد وفريجينيا، طرحت �ضوؤااًل على جمموعة

 من النا�ش مفاده اأيهما اأف�ضل لهم: اأن يظلوا

 وحيدين يف غرفة ما، دون اأن تكون هواتفهم

 املحمولة معهم، اأم اأن يتعر�ضوا ل�ضعقة كهربائية؟

 فاأجاب 67% من الرجال و25% من الن�ضاء باأنهم

 يف�ضلون ال�ضعقة الكهربائية على اأن يفرتقوا عن

 اأجهزتهم االإلكرتونية. واأ�ضافت: "لقد و�ضلنا اإىل

 حاٍل مل نعد قادرين فيه على اأن جنل�ش مع اأنف�ضنا

 ملدة 15 دقيقة دون اأجهزتنا االإلكرتونية، فحرّي

 بنا اأن نبحث عن تكنولوجيا ت�ضاعدنا على فّك هذا

"!االرتباط الوثيق باأجهزتنا االإلكرتونية
 ويف هذا ال�ضياق، ابتكرت هافينغتون تطبيقًا

"ثرايف غلوبال" ميّكن امل�ضتخدم  اإلكرتونيًا �ضمته 

 من و�ضع هاتفه املحمول يف و�ضعية "االزدهار"

 حني يكون م�ضغواًل مع اأ�ضرته، اأو حني يكون

 م�ضغواًل بتطوير فكرة مبتكرة من بنات اأفكاره.

 واأثناء ت�ضغيل التطبيق، فاإن الهاتف يجيب على

 اأي ر�ضالة تِرد اإليه تلقائيًا، باأخرى تفيد باأن

 امل�ضتخدم يف حالة "ازدهار" ، ولو اإىل حني!

 وتعتقد هافينغتون اأن هذا االإجراء �ضي�ضاعد يف

 تغيري الثقافة ال�ضائدة القائمة على فكرة مغلوطة

 وغري طبيعية تفرت�ش اأن على االإن�ضان اأن يكون

 على توا�ضل م�ضتمر مع من حوله. وقالت اإن هذا

اأن يراقب ا�ضتهالكه  التطبيق ي�ضمح ملن ي�ضتخدمه 

 لو�ضائل التوا�ضل االجتماعي، بل وي�ضاعده على

 تخفي�ش معدل هذا اال�ضتهالك. ثم �ضرحت

اأننا جميعًا بحاجة اإىل دليل ي�ضاعدنا  هافينغتون 

التكنولوجيا لهذه  ا�ضتخدامنا  تر�ضيد   على 

.اجلديدة التي تكاد اأن ت�ضيطر على حياتنا

الثقافات تغيير 
 تعتمد هذه الفكرة على تغيري ثقايف اأ�ضا�ضه االبتعاد

 عن َهَو�ش "االت�ضال والتوا�ضل الدائم". فلفتت

 هافينغتون اإىل اأنه يف دولة االإمارات، مُي�ضي بع�ش

 االأوالد اأكرث من خم�ش �ضاعات يوميًا على مواقع

 التوا�ضل االجتماعي. وُتظهر البيانات ال�ضادرة

 عن علماء نف�ش االأطفال اأن اأي طفل يف هذه احلالة

 يكون اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة باالكتئاب والقلق، الأن

 العامل الذي تقدمه مواقع التوا�ضل االجتماعي

 يعطي �ضورة م�ضّوهة وغري مكتملة عن الواقع ال

 ي�ضتطيع االأطفال فهمها وتف�ضريها، مما قد يوؤدي

.اإىل زيادة حدة القلق لديهم

 وترى هافينغتون اأنه ينبغي على االأطفال اأن

 يتعلموا "االأ�ضول ال�ضحية للتعامل مع الهاتف

 املحمول". وينطبق ذلك اأي�ضًا على الن�ضاء اللواتي

 يدركن اأنه بات من ال�ضرورة امللحة اأن يغرّين

 عالقتهن مع الهاتف املحمول، "اإذ ينبغي علينا اأن

 ُنِعيد التوا�ضل مع اأنف�ضنا، ومع اأحبتنا". وخُل�ضت

 هافينغتون اإىل القول باأننا "اليوم منتلك فر�ضة

 الإعادة ت�ضميم العامل يف م�ضتقبلنا القريب،

 وعلينا اأن ُندرك اأننا حينما نويل االأولوية لراحتنا

 ولرفاهيتنا، فاإننا نكون بذلك قد اأعطينا اأولوية

."جلني ثمار اأعمالنا

نقاط رئيسية

 y  العالم يقرّ بأّن آفة اإلرهاق والتوّتر باتت
آفة عالمية

 y  % من الموظفين المرهقين أكثر ميال30ً
من غيرهم لترك وظائفهم

 y  كل إنسان منا يمتلك صفات الحكمة
والقوة والسكينة

 y  يهتم الناس بهواتفهم الذكية أكثر مما
يهتمون بأنفسهم وأهلهم

 y  يجب أن يتعلم األطفال "األصول الصحية
"للتعامل مع الهاتف

نبذة عن أريانا هافينغتون
 اأريانا هافينغتون هي كاتبة يونانية اأمريكية

 و�ضيدة اأعمال. �ضاركت يف تاأ�ضي�ش �ضحيفة "ذا

 (The Huffington Post) "هافينغتون بو�ضت

 وعملت (AOL) "اململوكة من �ضركة "اإيه اأو اإل

 فيها كرئي�ضة حترير. ويف عام 2009، احتلت

 هافينغتون املرتبة الـ 12 على القائمة االأوىل

 الأكرث ال�ضيدات (Forbes) "ملجلة "فورب�ش

 تاأثريًا يف عامل االإعالم. كما تقدمت لتبلغ

 "املرتبة الـ 42 على قائمة جملة "ذا جارديان

(The Guardian) الأف�ضل 100 �ضخ�ضية 

 "اإعالمية. وقد �ضنفتها جملة "فورب�ش

(Forbes) 52 منذ عام 2014 يف املرتبة الـ 

.الأكرث الن�ضاء نفوذًا يف العامل
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)يمين الصورة )موريس ليفي 

رئيس مجلس إدارة مجموعة بوبليسيس

)يسار الصورة )بيكي أندرسون 

الحوار مديرة تحرير سي إن إن أبوظبي ومقدمة برنامج كونكت ذا ورلد، مدير

كیف تبني الدول هويتها؟

ينبغي مراعاة الحذر عند استخدام التكنولوجيا"
ووسائل التواصل االجتماعي، نظرًا لدورهما

الرئيسي في الترويج لسمعة الدولة أو
القضاء عليها

"
اأ�ضبحت القيادة اليوم جزءًا ال يتجزاأ من بناء هوية

الدول، وهو ما ي�ضع م�ضوؤولية اإ�ضافية على عاتق

قادة الدول ليكونوا على قدر هذه امل�ضوؤولية، وهي

امل�ضاألة التي �ضّدد عليها موري�ش ليفي، رئي�ش جمل�ش

اإدارة جمموعة "بوبلي�ضي�ش" املتخ�ض�ضة يف جمال

الدعاية واالت�ضال يف اإطار جل�ضة حاورته فيها

بيكي اأندر�ضون. وقد ا�ضتهّل حديثه باالإ�ضارة اإىل

اأن عبارة "تطوير العالمة التجارية" ال تنطبق على

.الدول، الأنها حم�ضورة باملنتجات التجارية

القادة يجّسدون هوية أوطانهم
اأن قادة الدول هم الذين وتابع ليفي مو�ضحًا

يج�ّضدون هويتها وغالبًا ما ترتبط هوية الدول

بالقادة الذين برزوا فيها مثل نيل�ضون مانديال يف

اإفريقيا، وون�ضتون ت�ضر�ضل يف بريطانيا، جنوب 

وال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، موؤ�ض�ش

دولة االإمارات العربية املتحدة، وجاللة امللك

عبد العزيز اآل �ضعود، موؤ�ض�ش اململكة العربية

واأول ملوكها .ال�ضعودية 

ولفت ليفي، وهو من اأ�ضل فرن�ضي، اإىل اأن بالده

مثاٌل حٌيّ عن دولة ا�ضتفادت من الرتويج االإيجابي

لعالمتها التجارية من خالل انتخاب رئي�ضها

احلايل، اإميانويل ماكرون، الأنه جنح وتفّوق حيث

ف�ضل االآخرون. باملقابل، �ضهدت دول اأخرى مثل

الواليات املتحدة االأمريكية اآثار الرتويج ال�ضلبي

.للعالمة التجارية ب�ضبب الربط بني الدولة وقائدها

سمعة الدولة
اإن من�ضب قائد الدولة هو من�ضب بالغ االأهمية

الأنه ميثل �ضمعة البالد، فهذا الرئي�ش ُمَطاَلٌب باأن

يلتزم باأقواله ويعمل على تنفيذها وحتويلها اإىل

اأفعال. كما تلعب احلكومات دورًا كبريًا يف التاأثري

على �ضورة الدول، فقرار احلكومة الربيطانية مثاًل

باالن�ضحاب من االحتاد االأوروبي اإثر اال�ضتفتاء

.ال�ضعبي يعّد مثااًل وا�ضحًا على تلك الفكرة

تطور بناء هوية الدول
يعتقد ليفي اأن بناء هوية الدول م�ضار طويل وينطوي

على عمل كبري للحر�ش على جت�ضيد �ضورة البالد

و�ضخامة اإرثها، وهذا العمل قد �ضهد تطورًا كبريًا

مقارنة مبا كان عليه احلال يف ال�ضابق. "كان بناء

هوية الدولة اأ�ضهل يف املا�ضي مما هو عليه االآن،

فقد كانت العنا�ضر املطلوبة لتمييز دولة عن اأخرى

تتمّثل يف رايتها ون�ضيدها الوطني وت�ضاري�ضها

اجلغرافية وماآثرها االجتماعية وماآثرها االأخالقية

ف�ضاًل عن اأبطالها وثقافتها اخلا�ضة التي تتفرد بها

بني االأمم". وقد ترّكز االهتمام يف املا�ضي على بناء

ح�ّش االنتماء الوطني واالعتزاز بالوطن وتر�ضيخ

.التما�ضك بني اأفراد املجتمع

مشهد متغير
لكن يف ظل تطور امل�ضهد با�ضتمرار، فاإن بناء

هويات الدول قد تغري ب�ضكل كبري. حيث اإن العوملة

طغت على عاملنا اليوم، خ�ضو�ضًا واأننا على

م�ضارف ثورة رقمية �ضتزيد من تعقيد و�ضعوبة

مهمة بناء الهوية الوطنية اأو ال�ضمًة القومية

امل�ضتدامة التي جت�ّضد بحق الن�ضيج ال�ضيا�ضي

.واالجتماعي للُبلدان التي ترمز اإليها

باالإ�ضافة اإىل ذلك، باتت ال�ضركات ت�ضتخدم

الدول للرتويج لعالمتها التجارية، فهذا ما نراه

يف عالقة �ضركة "فولك�ضواغن" واأملانيا، حيث تتاأثر

هوية ال�ضركة بالتقلبات التي تتعر�ش لها الدولة

والعك�ش �ضحيح. وهذا اإن دل على �ضىء اإمنا يّدل

على اأن كل جهة وكل طرف اأ�ضبح له �ضوت اليوم
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 وباإمكانه التاأثري يف هوية اأي دولة. وهنا فاإن ال�ضوؤال

 الذي يطرح نف�ضه هو "مب تتاأثر االأمم؟ هل بتلك

 االأ�ضوات اجلديدة اأم بال�ضلطات اجلديدة، اأم

"بالقيم امل�ضرتكة والتفاهم؟

 الُهويات الوطنية للدول مقابل
العالمات التجارية للمنتجات

 �ضدد ليفي على اأن بناء هويات الدول يختلف

 كثريًا عن تطوير العالمات التجارية للمنتجات،

 وال جتوز املقارنة املبا�ضرة بينهما، فاحلكومات

 وال�ضركات مفهومان خمتلفان متامًا. قد تت�ضارك

 احلكومات وال�ضركات يف ال�ضعي اإىل تعزيز

 الوعي وجذب اال�ضتثمارات واملواهب والربوز

 على ال�ضاحة الدولية، اإال اأن الواقع يبقى اأن

 ال�ضركات تنتج منتجات ذات عالمات جتارية

 حمددة لتبيعها للنا�ش، يف حني اأن الدول هي

 اأوطان ل�ضعوبها. وبينما ت�ضعى ال�ضركات اإىل

 حتقيق النمو، ت�ضعى الدول اإىل حتقيق التقدم،

 واأ�ضاف: "االأهم من ذلك، هو اأن ال�ضركات تبحث

 عن حتقيق اأهدافها املالية، فيما ت�ضعى الدول اإىل

 الو�ضول اإىل اأهداف تتمحور حول ال�ضعادة والرفاه

."واالأمان وما اإىل ذلك

االستثمار في التكنولوجيا
 وانتقل ليفي ليخ�ض�ش اجلزء االأخري من حديثه

 للتاأكيد على �ضرورة ا�ضتمرار الدول يف اال�ضتثمار

 يف العلوم والتكنولوجيا ملا تتيحه من فر�ش

 جديدة، وهي مبثابة املحرك يف التعليم واالبتكار

 والتقدم. ولفت يف هذا ال�ضياق اإىل �ضرورة توخي

 احلذر يف ا�ضتخدام التكنولوجيا وو�ضائل التوا�ضل

 االجتماعي فهي ميكن اأن ت�ضّكل م�ضدر خطر قد

 يوؤدي اإىل ت�ضويه �ضورة الدول واالإ�ضرار بها ب�ضكل

 خطري، فتغريدة �ضلبية واحدة على "تويرت"، ح�ضب

 قوله، كفيلة باأن ت�ضر بال�ِضَمِة القومية للدولة،

 اإذا كان قائد تلك الدولة ي�ضتخدم "تويرت" ب�ضكل

.خمالف لالأ�ضول

 اإلمارات العربية المتحدة: مثال
يحتذى به

 اإن بناء هوية دولة جديدة هو مع�ضلة جتتمع فيها

 الب�ضاطة بالتعقيد. فمن جهة، ال متتلك الدول

 اجلديدة تاريخًا حافاًل وطوياًل ممتدًا على مدى

 قرون من الزمن، ومن جهة اأخرى، فاإن هذه الدول

 اجلديدة لديها فر�ضة قّيمة جدًا وهام�ضًا كبريًا

 من احلرية لكي تر�ضم عالمتها وهويتها بال�ضكل

 ال�ضحيح، وهو ما يفتح اأمامها اآفاقًا غري حمدودة

 من االإمكانيات والفر�ش. وقد اعترب ليفي يف ختام

 مداخلته اأن دولة االإمارات العربية املتحدة ت�ضكل

 مثااًل مذهاًل على هذا االأمر، بف�ضل قوتها وحداثتها

.وعزمها الكبري على بناء احلا�ضر وامل�ضتقبل

نقاط رئيسية

 y  إن القادة يعبرون عن أوطانهم
ويجسدونها، وهم جزء ال يتجزأ من

هوية أوطانهم
 y  إن ما تقوم به الحكومات له أثر كبير على

صورة الدول التي تديرها
 y  إن بناء هوية الدول قد تطور كثيرًا
مقارنة بما كان عليه الحال في السابق

 y  إن بناء هوية دولة جديدة هو معضلة
تجتمع فيها البساطة بالتعقيد

نبذة عن موريس ليفي
 موري�ش ليفي هو رئي�ش جمل�ش اإدارة جمموعة

 "بوبلي�ضي�ش"، وهي ثالث اأكرب �ضركات الدعاية

 واالت�ضال يف العامل ت�ضعى خللق اأثر حتويلي

 عن طريق املزج بني االإبداع والتكنولوجيا.

 وقد مت تاأ�ضي�ش املجموعة يف عام 1926، وت�ضّم

 اليوم اأكرث من 80 األف موظف، ولها فروع يف

 اأكرث من 100 دولة يف خمتلف اأنحاء العامل.

 وقد تلقى ليفي العديد من �ضهادات التمّيز

 واالأو�ضمة مل�ضاهماته يف جماالت االإعالم

.والقيادة يف االأعمال والت�ضامح
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1) (فرانسیس فوكوياما 

كبير زمالء معهد فريمان سبوغلي للدراسات الدولية ومدير مركز الديمقراطية
والتنمية وسيادة القانون بجامعة ستانفورد

(معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش (2

الحوار وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مدير

:إعادة كتابة التاريخ
الدول االفتراضیة الجديدة  

إن تطوير نظام أفضل للحوكمة العالمية"
بين الدول الكبرى في العالم، يتطلب إجماعًا

وهو شيء من غير المرجح أن يحدث

"
خالل جل�ضة بعنوان "اإعادة كتابة التاريخ: الدول

االفرتا�ضية اجلديدة" توىل اإدارة احلوار فيها

معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�ش، وزير

الدولة لل�ضوؤون اخلارجية يف دولة االإمارات

العربية املتحدة، �ضدد العامل ال�ضيا�ضي واخلبري

االقت�ضادي، فران�ضي�ش فوكوياما، على اأن العديد

من الق�ضايا من قبيل حماربة االإرهاب، والتناف�ش

بني الدول، وجتارة املخدرات العاملية، واأزمات

الالجئني، واالأمرا�ش املعدية، اإ�ضافة اإىل التغريات

املناخية، تعني اأن احلوكمة العاملية �ضت�ضكل حتديًا

هائاًل بالن�ضبة للجيل القادم. واأ�ضاف اأن هذه

"الق�ضايا احليوية" واملتداخلة يف غالب االأحيان،
مثل ال�ضراعات والتغريات املناخية، تتطلب تعاونًا

.دوليًا فوريًا

التغيير مقاومة 
يرى فوكوياما اأنه رغم تعدد املنظمات الدولية،

التي يعود تاأ�ضي�ش بع�ضها اإىل نهاية احلرب

العاملية الثانية، والتي تهتم باجلانبني االقت�ضادي

وال�ضيا�ضي يف العالقات الدولية، فاإنها مل تنجح يف

مواكبة التغيري الذي يطراأ على الواقع االجتماعي

.من جراء تطور التكنولوجيا احلديثة

ففي بع�ش االأحيان، جند اأن املنظمات االأ�ضغر

واالأكرث تخ�ض�ضًا، مثل املوؤ�ض�ضات التي تخت�ش

بقطاعات �ضناعية حمددة كالطريان، تتميز

بدرجة اأكرب من املرونة والقدرة على التكيف

مع التغريات مقارنة بنظرياتها الكربى، كما هو

احلال بالن�ضبة لالتفاقية العامة لتجارة اخلدمات

(GATS)، وهي معاهدة ملنظمة التجارة العاملية

دخلت حيز التنفيذ يف �ضهر يناير من عام 1995

.كنتيجة ملحادثات االأوروغواي

تحقيق الحوكمة العالمية
اأ�ضاف فوكوياما اأن ال�ضوؤال االأهم الذي يطرح

نف�ضه هو: "هل �ضنح�ضل على حوكمة عاملية

حقيقية، كنتاج للتحوالت النيوليربالية يف العالقات

الدولية ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية، من منظمة واحدة

مثل االأمم املتحدة؟"، واأجاب بقوله: "ال اأعتقد اأن

هذا �ضيحدث يف امل�ضتقبل القريب"، م�ضيفا اأن هذا

.االأمر قد ي�ضكل حتديًا هائاًل للجيل القادم

و�ضدد فوكوياما على اأن تطوير نظام اأف�ضل

للحوكمة العاملية يتطلب اإجماعًا بني اأكرب الدول

يف العامل، لكن من غري املحتمل اأن يحدث

ذلك ب�ضبب "املنظمات الرا�ضخة التي ال تريد

اأن هذا هو اأ�ضل امل�ضكالت التغيري"، معتربًا

املتعلقة باحلوكمة العاملية يف الوقت الراهن. فعلى

�ضبيل املثال، يتفق االأع�ضاء الدائمون يف جمل�ش

االأمن التابع لالأمم املتحدة على اأنه يحتاج اإىل

االإ�ضالح، لكنهم ال يتفقون على كيفية حتقيق

ذلك، كما يواجه االحتاد االأوروبي حتديات

مماثلة اأي�ضًا. وقال فوكوياما: "اإن املطالب

املتعلقة باحلوكمة العاملية قد اأ�ضبحت هائلة يف

."زمننا هذا الذي طغت عليه �ضماُت العوملة

التغيير في العصر الرقمي
اأكد فوكوياما على اأهمية دور التكنولوجيا يف

املجتمعات والد�ضاتري احلالية، حيث تطرق اإىل

نْيِ يف �ضياق احلوكمة العاملية، وهما: �ضوؤالني ُمِلحَّ

كيف لقادة العامل اأن يعملوا معًا لتعزيز احلوكمة

العاملية، يف وقت تربز فيه احلاجة اإىل تعاون

ال للت�ضدي للتغريات املناخية واالإرهاب عاملي َفَعّ

وغريهما من التهديدات املُْحِدَقة باأجيال الغد؟ ثم

اإن�ضاء حوكمة عاملية ما هي العوائق التي قد تعرت�ش

اأكرث فاِعِلَيّة، وما هي االأدوات التي قد يحتاجها

قادة احلكومات يف امل�ضتقبل حلل الق�ضايا الدولية

التي قد يواجهونها؟
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نظام عالمي متعدد األقطاب
 �ضدد فوكوياما، وهو موؤلف كتاب "نهاية التاريخ

 واالإن�ضان االأخري"، على اأننا �ضنوا�ضل العي�ش يف

 "عامل متعدد االأقطاب"، ال تهيمن عليه اأية منظمة

 اأو دولة هيمنة مطلقة، معتربًا اأن هذا االأمر "لي�ش

 بالنتيجة ال�ضيئة"، وم�ضيفًا اأنه على الرغم من اأن

 ال�ضني قد ت�ضبح قريبًا هي القوة العاملية املهيمنة،

 اإال اأن املوؤ�ضرات توحي با�ضتعداد بكني للو�ضول اإىل

.اتفاق متعدد االأقطاب

تحديات وشيكة
 �ضلط فوكوياما ال�ضوء اأي�ضًا على التحديات التي

 تفر�ضها التكنولوجيا احلديثة على النظام العاملي.

 فو�ضائل التوا�ضل االجتماعي مثاًل ت�ضمح بانت�ضار

 "االأخبار الكاذبة"، مما يفر�ش م�ضوؤوليات على

 ال�ضركات التي اأن�ضاأت هذه املن�ضات الإدارة املحتوى

 املن�ضور الذي ال يزال غري خا�ضع لقوانني حمددة.

 كما اأن هناك حربًا اإلكرتونية تدور رحاها يف

 ال�ضبكة العنكبوتية، ت�ضهل على الدول واجلماعات

 ال�ضغرى اإحداث اأثر يخل باالأنظمة، يف ظل عدم

.احلاجة اإىل ا�ضتثمارات اأو بنيات حتتية �ضخمة

 واأ�ضار فوكوياما اإىل التكنولوجيا احليوية

 كمثال على املجاالت التي قد ت�ضمح للجماعات

 والتنظيمات امل�ضغرة، مبا يف ذلك االإرهابية منها،

 باإحداث اأثر وا�ضع النطاق، نظرًا اإىل اأنه من املمكن

 مثاًل و�ضع خمترب كامل داخل حاوية �ضحن، وهو ما

 يجعل هذه التكنولوجيا بالغة اخلطورة، باملقارنة

.مثاًل مع االأ�ضلحة النووية

دولة اإلمارات: مثال ُيْحَتَذى به
 وخالل نقا�ضه مع معايل الدكتور اأنور بن حممد

 قرقا�ش، اأ�ضار فوكوياما اإىل اأن منطقة اخلليج ُتَعدُّ

 مثااًل َيْجُدُر بباقي دول العامل العربي االقتداء به،

 م�ضلطًا ال�ضوء على دولة االإمارات العربية املتحدة

 التي نظمت َفَعاِلَيات هذه القمة، وجذبت اأنظار

 العامل برمته اإىل نقا�ضات هامة، واأ�ضاف "لقد

 حققت دول اخلليج الرفاه االقت�ضادي ملواطنيها،

 كما اأنها تنعم باال�ضتقرار اإىل حد كبري، وتطبق

."�ضيادة القانون

نقاط رئيسية

 y  هناك العديد من القضايا اآلنية، كمحاربة
 اإلرهاب والتنافس بين الدول وتجارة
 المخدرات العالمية وأزمات الالجئين،

 باإلضافة إلى األمراض المعدية
 والتغيرات المناخية، التي قد تشكل

تحديات هائلة للجيل القادم
 y  لم تنجح العديد من المنظمات الدولية

 في مواكبة التغيير الذي يطرأ على
 الواقع االجتماعي حول العالم إثر تطور

التكنولوجيا الحديثة
 y  سننتقل – َنْحُن الَبَشرَ – إلى العيش في

 "عالم متعدد األقطاب"، ال تهيمن عليه
أية منظمة أو دولة هيمنًة مطلقًة

 y  نجحت دولة اإلمارات في جذب أنظار
العالم كله إلى نقاشات بالغة األهمية

نبذة عن فرانسيس فوكوياما
 فران�ضي�ش فوكوياما هو عامل �ضيا�ضي وخبري

 اقت�ضادي، حا�ضل على الَزَماَلة االأوىل

 الأوليفييه نوميليني يف معهد فرميان �ضبوغلي

 للدرا�ضات الدولية، وي�ضغل من�ضب مدير

 مركز الدميقراطية والتنمية و�ضيادة القانون

 بجامعة �ضتانفورد. كتب فوكوياما، ون�ضر على

 نطاق وا�ضع، العديد من االأعمال حول ق�ضايا

 التنمية وال�ضيا�ضة الدولية. َدَر�َش يف مدر�ضة

 بول ات�ش نيتز للدرا�ضات الدولية املتقدمة

(SAIS)، باالإ�ضافة اإىل جامعة جونز هوبكنز 

 ويف كلية ال�ضيا�ضة العامة بجامعة جورج

 ما�ضون. وعمل ع�ضوًا يف جمل�ش الرئي�ش

 لالأخالقيات البيولوجية يف الفرتة من 2001

.اإىل 2004

2 1
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كاكو میتشیو  البروفیسور 
عالم الفیزياء النظرية ومستشرف المستقبل وأستاذ في الفيزياء وزميل

الجمعية الفيزيائية األمريكية في سيتي كوليدج في نيويورك

هل الحكومات
مستعدة للمستقبل؟  

اليوم، أقّدم لكم لمحة عن المستقبل"

"
قّلة هم الباحثون والعلماء املتعّمقون يف �ضوؤون

ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل كعامل الفيزياء النظرية

الربوفي�ضور ميت�ضيو كاكو، �ضاحب ال�ضهرة الوا�ضعة

يف جمال العلوم واملعروف با�ضتناده على االأدلة

العلمية من اأجل حماولة �ضرب اأ�ضرار امل�ضتقبل،

والذي ا�ضتعر�ش يف م�ضتهّل جل�ضات القمة

العاملية للحكومات يف دورتها ال�ضاد�ضة بع�ش

.توقعاته مل�ضتقبل العامل

توقعات تاأخذ يف عني االعتبار اأن الب�ضرية تقف

اليوم على اأعتاب الثورة ال�ضناعية الرابعة وهي

ثورة تقوم بالدرجة االأوىل على التكنولوجيا التي

تتقّدم وتتغرّي ب�ضرعة هائلة ويتحول معها منط حياة

الب�ضر على نطاق وا�ضع، ال �ضيما خالل ال�ضنوات

.الع�ضرين املقبلة

áæ°S 25 وقد عمل الربوفي�ضور كاكو على مدى

كاأ�ضتاذ للفيزياء النظرية يف كلية "�ضيتي كوليدج"

يف نيويورك، و�ضاأنه �ضاأن كبار علماء الفيزياء عرب

األغاز التاريخ، كّر�ش م�ضريته املهنية ملحاولة حّل

النظام الكوين. وتوّجه عرب من�ضة القمة العاملية

معلنًا: "�ضاأر�ضم لكم اليوم �ضورة امل�ضتقبل الذي

."ينتظر العامل

االبتكار مصدر الثروة
ما هو م�ضدر الرثوة؟" �ضوؤال طرحه الربوفي�ضور"

كاكو على بع�ش من اأكرب العلماء يف العامل،

لي�ضتخل�ش من اإجاباتهم اأن م�ضدر الرثوة يف

ع�ضرنا احلايل يكمن يف العلم والتكنولوجيا، فهما

االأ�ضا�ش لكّل اخرتاع بارز �ضاهم يف تغيري م�ضار

الب�ضرية. فظهور املحّرك البخاري كان نتيجة تطّور

علمي وتقني واأّدى اإىل انبثاق الثورة ال�ضناعية

االأوىل، اأما الثورة الثانية فجاءت مع ظهور الطاقة

اإىل الثورة الثالثة البارزة التي الكهربائية، و�ضواًل

متّثلت يف ظهور جهاز الكمبيوتر. ويرتّقب العامل

اليوم "املوجة" الرابعة للثورة ال�ضناعية التي تقوم

يف جوهرها على العلوم، وت�ضمل الذكاء اال�ضطناعي

والتكنولوجيا النانوية والتكنولوجيا احليوية، وهذه

العنا�ضر �ضتوؤدي جمتمعة اإىل توليد الرثوات على

.مدى احلقب امل�ضتقبلية

مل ينق�ِش زمن بعيد منذ ظهور جهاز الكمبيوتر

الذي ما لبث اأن تطّور وانت�ضر حتى �ضار �ضلعة

اأ�ضا�ضية خ�ضو�ضًا مع تدين كلفته، وت�ضري التوقعات،

ح�ضب الربوفي�ضور كاكو، اإىل اأن كلمة "كمبيوتر"

�ضوف تختفي عما قريب من قوامي�ش العامل لتحّل

حملها م�ضطلحات الع�ضر اجلديد مثل "الذكاء

اال�ضطناعي" h"الواقع املعزز" يف جماالت �ضتى

مثل علم الفلك والطب والهند�ضة. فرواد الف�ضاء

يف امل�ضتقبل، ومثلهم اجلّراحون، �ضي�ضتعينون

بالذكاء اال�ضطناعي يف عملية اتخاذ القرار، اأما

الواقع املعزز ف�ضيكون االأداة التي ت�ضمح للمهند�ضني

بت�ضميم مناذج واقعية من ال�ضيارات واملباين

وغريها. كما �ضيكون الذكاء اال�ضطناعي عن�ضرًا

اأ�ضا�ضيًا يف و�ضع التوقعات االقت�ضادية للدول من

.خالل اخلوارزميات املعقدة واملتطورة

المستقبل تكنولوجيا 
اأي�ضًا طبيعة املوارد، ومع تغرّي الزمن تتغرّي

حيث من املتوقع اأن تكون البيانات املورد االأهّم

يف امل�ضتقبل، وهذا ما بداأنا نراه منذ اليوم،

فاملعلومات يف الوقت احلايل متوفرة اأكرث من

اأي وقت م�ضى و�ضارت مبثابة ثروة طبيعية ال

يقوم عمل اأو م�ضروع من دونها. وي�ضّوب املجتمع

العلمي اأنظاره اليوم نحو م�ضتقبل قريب ُتطرح

فيه االخرتاعات واالبتكارات القائمة على الذكاء

اال�ضطناعي الذي يتغذى بالبيانات مما �ضي�ضهم

يف حتويل منط العي�ش على خمتلف االأ�ضعدة،

فها هي العد�ضات الال�ضقة املتطورة قد اأ�ضبحت

واقعًا ملمو�ضًا، ومن املتوقع طرحها يف االأ�ضواق

يف امل�ضتقبل القريب لتعطي م�ضتخدمها القدرة

على حتليل وقراءة بيانات كل ما يقع عليه نظره.

وبداأنا نرى ال�ضيارات الروبوتية ذاتية القيادة

التي ت�ضاعد ال�ضائق على اختيار وجهته وترفع

من م�ضتوى ال�ضالمة على الطرق. اأما الطائرات

ر امل�ضافة ما بني النفاثة فوق ال�ضوتية ف�ضتق�ضّ

.نيويورك ودبي اإىل �ضاعتني فقط

اإمكانية ا�ضتخدام الواقع ويرتّقب العلماء 

املعزز املقرون بالذكاء اال�ضطناعي الذي �ضي�ضمح

لهم بتجاوز احلدود املادية، في�ضبح بو�ضع

اأن يدخل اإىل قلب جزيئات الباحث العلمي مثاًل
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 احلم�ش النووي اأو ال�ضري على �ضطح املريخ ب�ضكل

.افرتا�ضي دومنا حاجة اإىل االنتقال من موقعه

 وقد يكون ابتكار الطباعة ثالثية االأبعاد اأحد اأبرز

 االبتكارات التي �ضتعود بفوائد جّمة على االإن�ضانية،

 فت�ضمح بطباعة �ضتى املواد �ضواء يف جمال الطب

 اأو الهند�ضة اأو حتى على امل�ضتوى الفردي من خالل

.طباعة االألعاب واملجوهرات وغريها

التكنولوجيا أثر 
 يّتجه العامل اليوم نحو حالة جديدة وغري م�ضبوقة

 ي�ضفها الربوفي�ضور كاكو بـ"الراأ�ضمالية التاّمة"،

 وهي كناية عن نظام غري قائم على االحتكاك

 ويعتمد اإىل حد كبري على الرقمنة وهو ما �ضيعود

 بالفائدة على ال�ضريحة اال�ضتهالكية يف املجتمع،

 حيث لن يحتاج امل�ضتهلك اإىل املرور عرب و�ضيط

 للو�ضول اإىل ال�ضلع التي يرغب فيها، وهذا ما

.�ضينعك�ش انخفا�ضًا يف اأ�ضعار ال�ضلع

 وهنا ياأتي الدور املهّم امللقى على عاتق

 احلكومات، فقد �ضار من واجبها اأن تدعم هذا

الت�ضريعات امل�ضّهلة  التغيري ال�ضامل عن طريق 

التكنولوجية  لرتويج وانت�ضار تلك االبتكارات 

 اجلديدة، واحلد من ال�ضرائب. ومبا اأن

 التغيري املرتقب �ضيطال خمتلف اأوجه احلياة،

 فهو يعني اأن االإن�ضان يجب اأن يكون م�ضتعدًا

 للتكّيف معه، ومن هنا تربز اأهمية حتديث

 النظام التعليمي يف كل مكان من اأجل تزويد

 النا�ش باملهارات الالزمة للتعامل مع الواقع

اجلديد .التكنولوجي 

 وتابع الربوفي�ضور كاكو ليتحدث عن التحّول

 الهائل الذي �ضتدخله التطورات التكنولوجية

 يف حياتنا اليومية، فاأ�ضار مثاًل اإىل اأن االأثاث

 املنزيل يف امل�ضتقبل �ضيكون مزودًا بخا�ضية الذكاء

 اال�ضطناعي ت�ضهياًل حلياة امل�ضتخدم. وت�ضري

 التوقعات اإىل اأن الروبوتات الطبية �ضت�ضبح متوفرة

 على نطاق وا�ضع و�ضت�ضتطيع اأن ت�ضّخ�ش املر�ش

 بكلفة متدنية ودون احلاجة اإىل اخل�ضوع الختبارات

 طبية م�ضتفي�ضة. وال بد من اأن ت�ضاهم هذه

 االبتكارات يف حت�ضني م�ضتويات الرعاية ال�ضحية،

 فت�ضمح بت�ضخي�ش االأمرا�ش الفتاكة يف مرحلة

 مبكرة مبا ي�ضمح بعالجها بفعالية قبل اأن تتطور

.لت�ضكل خطرًا على احلياة

 اأما العي�ش لفرتات اأطول فلن يعود �ضربًا

 من �ضروب اخليال العلمي، ف�ضوف ت�ضمح

ال�ضيخوخة، وحماربة بالتغلب على   التكنولوجيا 

 ال�ضرر الذي ي�ضيب اجلزيئات اجل�ضدية ما

.يوؤدي اإىل �ضعفها و�ضمورها

 حتى دماغ االإن�ضان �ضي�ضبح قاباًل للتح�ضني

 والتعزيز من خالل الغر�ضات االإلكرتونية املعززة

 لقدرته، في�ضبح املرء قادرًا على حتميل ذكرياته

 وحفظها، وت�ضجيل اأحالمه لي�ضاهدها بعد

.اال�ضتيقاظ كما ي�ضاهد فيلمًا م�ضورًا

نقاط رئيسية

 y  التغيرات التكنولوجية المتسارعة
 ستغّير جميع أوجه الحياة خالل السنوات

العشرين المقبلة
 y  ستتطور االبتكارات المزودة بالذكاء

االصطناعي لتحّول المشهد العلمي
 y  ثمة العديد من االبتكارات التكنولوجية

المتوقعة في المستقبل
 y حتى دماغ اإلنسان سيصبح

قاباًل للتحسين

نبذة عن البروفيسور ميتشيو كاكو
 الربوفي�ضور ميت�ضيو كاكو هو عامل اأمريكي

 متخ�ض�ش يف جمال الفيزياء النظرية ويف

 ،(String Field Theory) نظرية احلقل الوتري

 كما ي�ضتهر بعمله كعامل م�ضتقبليات. ويوا�ضل

 الربوفي�ضور كاكاو البحث الذي بداأه اآين�ضتاين

 لتوحيد القوى الطبيعية االأ�ضا�ضية االأربع يف

 نظرية موحدة واحدة تلخ�ش جميع القوانني

 الفيزيائية الكونية. له عدد من املوؤلفات

 اأحدثها كتاب بعنوان "م�ضتقبل العقل: ال�ضعي

 العلمي لفهم العقل وتعزيزه ومتكينه" الذي

 يقدم فيه نظرة موثوقة ومقنعة على البحث

 املده�ش الذي يتم اإجراوؤه يف اأف�ضل املختربات

.حول العامل يف جمال علم االأع�ضاب
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1) (ديباك تشوبرا 

مؤلف ومؤسس مركز تشوبرا

2) (معالي عهود بنت خلفان الرومي 

وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ونائب
الحوار رئيس القمة العالمية للحكومات، مدير

صناعة األمل في مواجهة التحديات

التكنولوجيا في حد ذاتها شيء محايد، لكن"
استخدامنا لها يعتمد على تطورنا نحن البشر

"
اأدارت معايل عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة

الدولة لل�ضعادة وجودة احلياة يف دولة االإمارات

العربية املتحدة ونائب رئي�ش القمة العاملية

للحكومات، يف اأول اأيام القمة العاملية للحكومات

2018 جل�ضة حوارية مع املوؤلف واملتحدث العاملي

ال�ضهري ديباك ت�ضوبرا حملت عنوان "�ضناعة االأمل

.يف مواجهة التحديات" تناوال فيها م�ضببات ال�ضعادة

وصفة السعادة
حتدث ت�ضوبرا عن االأبحاث امل�ضتفي�ضة يف ال�ضعادة

التي خل�ضت اإىل اأن ال�ضعادة ما هي اإال نتيجة

نظرتنا اإىل العامل، فال�ضخ�ش الكثري التذّمر

مثاًل هو على االأرجح �ضخ�ش ال يعرف ال�ضعادة.

اأما ال�ضخ�ش ال�ضعيد فهو يف العادة ذاك الذي

يبدي اهتمامًا باالآخرين، ويتمتع بذكاء عاطفي

واجتماعي، وهو ال�ضخ�ش الروؤوف والعطوف

وامل�ضامل. وهذا كله ما هو اإال عن�ضر واحد من

عنا�ضر ال�ضعادة. فالنجاح املادي وحتقيق االأهداف

هما اأي�ضًا �ضببان من اأ�ضباب ال�ضعادة، الأن الو�ضع

املادي واملهني مهم، ولو اأنه ال يرقى اإىل اأهمية

معرفة املعنى واملغزى من احلياة وامتالك القدرة

.على اإ�ضعاد االآخرين

مستقبل الوعي عند البشر
اإن االإن�ضان هو الذي يتحكم مبدى تطور عقله

الباطني ووعيه، والوعي الب�ضري بحر �ضا�ضع ال

حدود له وما االكت�ضافات الكربى واالخرتاعات التي

غرّيت وجه العامل �ضوى نتائج مبا�ضرة لقدرات هذا

الوعي الهائل، ولكن ما يحّده هو اعتقادات الب�ضر

وال�ضروط والقيود التي يفر�ضها االإن�ضان على عقله.

وال�ضوؤال هنا، يف راأي ت�ضوبرا، هو كيف لنا اأن ن�ضّخر

.هذه القدرة العظيمة ملا فيه رفاهنا جميعًا

اإىل �ضرورة الت�ضاوؤل عن كنه االأمور وتابع الفتًا

وعن الدافع احلقيقي لكل ما نفعل، ال �ضيما يف

املجال التكنولوجي، فهو جمال هائل االحتماالت

وينبغي احلر�ش على �ضبطه ب�ضكل بّناء، وهو ما ال

ميكن حتقيقه دون ارتباطنا وتوا�ضلنا الدائم مع

.ذاتنا االإن�ضانية

اإن االإن�ضان ما�ٍش يف رحلة التطور التي بداأت قبل

اآالف ال�ضنني، وقد و�ضلت الب�ضرية اليوم اإىل مرحلة

انتقالية تقت�ضي منا ت�ضريع عجلة التطور من خالل

التوا�ضل مع ذاتنا ومع وعينا مبا يوؤدي اإىل اإيجاد

وعي جماعي ينحى يف اجتاه ال�ضالم وال�ضعادة

والفرح. واأ�ضاف ت�ضوبرا: "علينا اأن ن�ضتخدم عقلنا

اجلماعي، املتمثل اليوم يف �ضبكة االإنرتنت، لكي

."نحقق ذلك يف اأ�ضرع وقت

التكنولوجيا من أجل األمل
واأ�ضار ت�ضوبرا اإىل اأننا نعي�ش اليوم يف عامل ي�ضيطر

عليه التع�ضب العرقي والقبلية والعن�ضرية والظلم

االجتماعي واالقت�ضادي والدمار البيئي والتغريات

املناخية واأ�ضلحة الدمار ال�ضامل واحلروب

االإلكرتونية، وكلها اأمور كفيلة بتدمرينا جميعًا

كب�ضر. وحذر من اأن قدراتنا احلديثة وعقلياتنا

.القبلية واملتقادمة تهدد بانقرا�ضنا

كما تطرق اإىل التكنولوجيا التي اعتربها

�ضالحًاًم ذا حّدين، فقد بات باإمكان االبتكارات

التكنولوجية، من قبيل الذكاء اال�ضطناعي،

اأن ُت�ضتخدم لتعطيل املحطات النووية وت�ضميم

ال�ضال�ضل الغذائية وتدمري ال�ضبكات الكهربائية

يف مدن كربى من العامل. لكنه اأّكد على اأن

الب�ضر ميلكون اإمكانيات تخّولهم ا�ضتخدام هذه

التكنولوجيا لبعث االأمل وخلق ال�ضعادة احلقيقية

وامل�ضتمرة للمجتمع الدويل. لكن لتحقيق ذلك،
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 يتوجب علينا جتاوز هوياتنا املحدودة وال�ضيقة دون

.التخل�ش منها نهائيًا

األمل قد يغير المستقبل
 م�ضى ت�ضوبرا يف حتليله للمو�ضوع، حيث اأّكد على

 اأننا اإذا مل نتقبل حقيقة اأنه يتوجب احلفاظ على

 هذه الهويات وجتاوزها لن�ضبح مواطنني عامليني

 وكونيني، فاإن ما من اأمل للب�ضرية. واأ�ضاف: "ما

 �ضنفعله بالتكنولوجيا مرتبط بتطورنا كب�ضر. فاإذا

 مل يواكب تطورنا ال�ضيكولوجي والعاطفي والروحي

 تطور التكنولوجيا، عندها ميكن القول اإن زوالنا

 �ضيكون حتميًا. اإنها حلظة اأزمة، لكنها اأي�ضا حلظة

."اأمل وفر�ش

 و�ضدد ت�ضوبرا على اأن فهم االأمل اأمر غاية يف

 االأهمية، اإذ يجب اأن نكون واعني باأن خياراتنا

 اليوم قد تغري م�ضتقبلنا �ضواء �ضلبًا اأو اإيجابًا. هذا

 وقال اأي�ضًا اإن الوعي الذاتي هو نعمة كربى، ونحن

 بحاجة اإىل قيادة ُت�ضخر الذكاء ب�ضكل جماعي

 وتوجد لنا جنة على كوكب االأر�ش. فتطور وعينا

 هو املفتاح، الأن التكنولوجيا قد �ضبقت تطورنا على

.م�ضتوى الوعي الب�ضري

دبي كمدينة مستقبلية
 اإن الوعي الذاتي كما يقول ت�ضوبرا هو اأ�ضمى

 اأ�ضكال الذكاء. اإذ يتعني على املرء الت�ضاوؤل عمن

 يكون، وعن الهدف من حياته، وعما يريد حتقيقه

 لنف�ضه اأواًل ومن ثم للب�ضرية جمعاء. ونحن عندما

 نتفكر يف هذه االأ�ضئلة، يتعني علينا ا�ضتخدام

 اأقوالنا واأفعالنا لتحقيق اخلري للجميع، حينها

.ي�ضبح كل �ضيء ممكنًا

 وختم باالإ�ضارة اإىل دبي التي ت�ضم مقيمني من

 اأكرث من 100 جن�ضية، فو�ضفها باملدينة امل�ضتقبلية

 بامتياز. ولو كان باالإمكان تكرار منوذجها يف باقي

 مناطق العامل، فاإن ذلك �ضيحّل كثريًا من امل�ضاكل

.التي يواجهها الب�ضر

نقاط رئيسية

 y  اإلنسان هو الذي يتحكم بمدى تطور
 عقله الباطني ووعيه، والوعي البشري

بحر شاسع ال حدود له
 y  إننا اآلن في لحظة من التاريخ ال نحتاج
 فيها إلى قائد واحد فحسب، وإنما إلى

قادة متعددين
 y  بالنظر إلى قدراتنا الحديثة وعقلياتنا

 القبلية والمتقادمة والضيقة، فإننا
مهددون باالنقراض

 y  يملك البشر إمكانيات تخّولهم استخدام
 التكنولوجيا التي تخيف الناس لبعث

األمل وخلق السعادة الحقيقية والرفاه
 y إن المستقبل يدعونا إلى االنفتاح

 على هوياتنا كمواطنين عالميين بل
 وكونيين، بداًل من االكتفاء بالهويات

المحدودة والضيقة

نبذة عن ديباك تشوبرا
 ديباك ت�ضوبرا هو موؤلف اأمريكي ومتحدث

 مرموق وداعية للطب البديل و�ضخ�ضية بارزة

 يف حركة الع�ضر اجلديد. اأ�ضبح من خالل

 كتبه ومقاطع الفيديو اخلا�ضة به اأحد اأ�ضهر

 ال�ضخ�ضيات يف جمال الطب البديل. در�ش

 الطب يف الهند قبل اأن يهاجر اإىل الواليات

 املتحدة عام 1970 حيث اأكمل درا�ضته يف

 الطب الباطني والغدد ال�ضماء. توىل من�ضب

 رئي�ش املوظفني يف م�ضت�ضفى نيو اإجنالند

 ميموريال عام 1980. ويف عام 1985، التقى

 معّلم اليوغا ذائع ال�ضيت مهاري�ضي ماه�ش

.يوغي و�ضارك يف حركة التاأمل التجاوزي
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1) (الدكتور كريغ فنتر 

الشريك المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة
هيومن لونجيفيتي

2) العريبي  (مينا 

الحوار رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال اإلماراتية، مدير

هندسة الحياة.. ألجيال خارقة

إّن التكنولوجيا موجودة، لكّننا ببساطة ال"
!نستخدمها

"
اإطالة عمر االإن�ضان حلم يراود ذهن الب�ضر منذ

فجر التاريخ، وهو احللم الذي يرى العلماء

املتخ�ض�ضون اليوم اأنه يو�ضك على التحقق.

وهو اأي�ضًا ما ي�ضعى العامل املعروف يف جماالت

التكنولوجيا احليوية وعلوم الوراثة الدكتور كريغ

فنرت التو�ضل اإليه، بح�ضب ما اأدىل به يف مداخلته

حول م�ضاهمة التطورات يف جمال الطب الوراثي

يف متكني العلماء واالأطباء من اإطالة حياة االإن�ضان

.بطريقة �ضحية

تحسين صحة اإلنسان
لقد بّينت الدرا�ضات اأنه من خالل رقمنة اجلينوم

الب�ضري وحتليل �ضماته عرب جمموعة معقدة من

اخلوارزميات ومن ثم تعديلها من خالل التعلم

االآيل، اأ�ضبح لدى العلماء االآن القدرة على التنبوؤ

.ب�ضحة االإن�ضان وحت�ضينها بدرجة عالية من الدقة

وقد قطع الطب الوراثي �ضوطًا طوياًل منذ عام

1995،عندما بداأ الدكتور فنرت تعاونه مع فريق

من العلماء لو�ضع خريطة الأول جينوم ب�ضري.

واأثناء تقدميه عر�ضًا مرئيًا للجمهور يو�ضح التقدم

العلمي املحرز يف املجال الوراثي منذ الو�ضول لذلك

االكت�ضاف االأول، قال الدكتور فنرت:"كان علينا اأن

."نتعلم كيفية كتابة ال�ضفرة الوراثية بادئ ذي بدء

إنجازات في مجال علم الوراثة
عمل الدكتور فنرت بني عامي 2015h 2010 مع فريق

من العلماء على "ت�ضميم" اخلاليا با�ضتخدام

الربامج احلا�ضوبية. ولكن كانت املفاجاأة الكربى

اأن ثلث اجلينات كانت جمهولة، ما يدل على اأننا ما

.زلنا يف املراحل االأوىل من فهمنا للجينوم

واأ�ضاف الدكتور فنرت قائال: "ما ك�ضفه البحث

هو اأن ت�ضل�ضل احلم�ش النووي هو يف الواقع "قابل

للتحويل" باللجوء اإىل العامل الرقمي، حيث ميكن

للعلماء اأخذ جزء من ت�ضل�ضل احلم�ش النووي

ورقمنته ومن ثم معاجلة تلك املعلومات الرقمية

."وحتويلها اإىل حم�ش نووي مرة اأخرى

المساعدة على تحسين
المجال الطبي

مع هذا االكت�ضاف، طور الدكتور فنرت وفريقه

حمواًل رقميًا بيولوجيًا ميكن ا�ضتخدامه الإر�ضال

حتليالت ومعلومات احلم�ش النووي عرب االإنرتنت

وموجات الراديو، االأمر الذي �ضاعد على حتقيق

.تطور �ضريع يف املجال الطبي

ح الدكتور فنرت هذا االأمر بتقدمي مثال وقد و�ضّ

حول فريو�ش االأنفلونزا الذي انت�ضر موؤخرًا، وكان

مقاومًا لالأدوية الأن اللقاح الذي مت ا�ضتخدامه مل

يتطابق مع اأحدث �ضاللة من الفريو�ش. وبالتايل،

وعرب اإن�ضاء ت�ضل�ضل حم�ش نووي، متكن العلماء من

تطوير لقاح يحمي ال�ضكان ب�ضكل فعال من ال�ضاللة

اجلديدة للفريو�ش، واأ�ضاف: "باإمكاننا اإر�ضال

معلومات حول اللقاح اجلديد اإىل جميع اأنحاء

العامل يف ظرف ثوان معدودة، حيث ميكن اإنتاجه

."حمليًا وتوزيعه

إعادة تعريف الرعاية الصحية
لقد اأدت اآخر التطورات يف جمال التكنولوجيا

احليوية والطب الوراثي اإىل اإعادة تعريف ا�ضتخدام

الت�ضوير بالرنني املغناطي�ضي (MRI)، والذي ميكن

ا�ضتخدامه اليوم للك�ضف عن اخلاليا ال�ضرطانية يف

.مراحلها االأولية

اأ�ضخا�ش وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن 1 من اأ�ضل 3

50 تتوفاهم املنية قبل ممن يبلغون �ضن ال`

dG ø°S` 74 ب�ضبب االأمرا�ش املزمنة، خ�ضو�ضًا

اأمرا�ش القلب وال�ضرطان. وعن هذا املو�ضوع،
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 قال الدكتور فنرت: "عندما قررنا اإطالة حياة

 االإن�ضان، وجدنا اأنه علينا معاجلة جميع

 االأمرا�ش، لكن اأواًل وقبل كل �ضيء، علينا اأن

 نتنباأ بحدوث املر�ش، �ضواء كان ال�ضرطان اأو

القلب ."اأمرا�ش 

 وتابع قائاًل اإن ممار�ضة الطب اليوم تعني اأن

 املر�ضى الذين ي�ضابون باأعرا�ش �ضحية معينة

 يذهبون اإىل الطبيب الإجراء فحو�ش للك�ضف عن

 اأمرا�ش حمتملة، ويف بع�ش االأحيان، قد يكون

 املر�ش هو مرحلة متاأخرة من ال�ضرطان. لكن

 ميكن اليوم تفادي الو�ضول اإىل تلك املرحلة، فعرب

 ا�ضتخدام الرنني املغناطي�ضي املطور يف جتارب

 بحثية، اكت�ضف الدكتور فنرت اأن حوايل 5% من

 االأ�ضخا�ش الذين كانوا يظنون باأنهم يف حالة

 �ضحية جيدة، كانوا يف الواقع يحملون خاليا

 واأوراما قد تت�ضبب يف اأمرا�ش �ضرطانية، اإال اأن

.التدخل املبكر منحهم الفر�ضة لعي�ش حياة �ضليمة

المساهمة في إنقاذ حياة البشر
 وطرح الدكتور فنرت مثااًل عن اإحدى احلاالت

 التي اأظهرت فيها هذه الفحو�ضات املتقدمة اأن

 مري�ضًا مل يكن يعاين من اأي اأعرا�ش قد كان

 بالفعل يحمل ورمًا �ضرطانيًا. ويف غ�ضون اأ�ضبوع

 واحد متت اإزالة الورم وهذا ال�ضخ�ش اليوم ال

.يعاين من اأي اآثار لل�ضرطان

 وقد مت حتقيق اكت�ضافات مماثلة يف جماالت

 اأمرا�ش القلب واالأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.

 ومن خالل بيانات التمثيل الغذائي بالرنني

 املغناطي�ضي، وجد الدكتور فنرت اأن ما يقارب %23

 من االأفراد الذين مت فح�ضهم يف جميع الفئات

 العمرية يعانون من ارتفاع يف دهون الكبد، وهو ما

.يعترب عاماًل مهمًا للتنبوؤ باأمد احلياة

تطورات في علم األعصاب
 يحقق العلماء تطورات مهمة يف جمال علم

 االأع�ضاب. حيث يتم دمج اخلوارزميات مع

 البيانات الوراثية للتنبوؤ مب�ضتويات اخلطر التي قد

 ت�ضل اإىل حتديد ال�ضهر الذي يرجح اأن تظهر فيه

.على املري�ش اأعرا�ش مر�ش الزهامير مثاًل

 ويف ختام اجلل�ضة، اأ�ضار الدكتور فنرت اإىل اأن

 دائرة اال�ضتخبارات ال�ضحية، التي جتمع بني

 اجلينوم وبيانات النمط الظاهري ال�ضريرية، تربز

 منوذجًا جديدًا من الطب الذي ميكنه اأن يوفر على

 احلكومات مبالغ �ضخمة، ويح�ضن جودة احلياة

.ب�ضكل كبري

نقاط رئيسية

 y  تمكن التطورات في مجال الطب
 الوراثي العلماء واألطباء من تمديد

حياة اإلنسان بطريقة صحية
 y  يمكن استخدام أحدث التطورات التي

 عرفها مجاال التكنولوجيا الحيوية
 والطب الوراثي في الكشف عن الخاليا

للسرطان المسببة 

 y  يتم أيضاً تحقيق تطورات مهمة في
مجال علم األعصاب

 y  يمكن لهذه اإلنجازات العلمية أن توفر
 على الحكومات مبالغ طائلة، وتحسن

جودة الحياة بشكل ملحوظ

نبذة عن الدكتور كريغ فنتر
 الدكتور كريغ فنرت هو عامل يف التكنولوجيا

 احليوية والكيمياء احليوية وعلوم الوراثة

 ورجل اأعمال. وهو معروف مب�ضاركته يف

الب�ضري الثاين  م�ضروع ت�ضل�ضل اجلينوم 

 وقد �ضّكل اأول فريق يقوم بنقل مواد اأجنبية

اأ�ض�ش با�ضتخدام كرومو�ضوم �ضناعي.   خللية 

 فت�ضر جمموعة من اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات

"�ضيلريا جينومك�ش  Celera) "منها 

Genomics) ومعهد اأبحاث اجلينوم (The 

Institute for Genomic Research) و"معهد 

 .(J. Craig Venter Institute) "جي كريغ فنرت

 و�ضارك اأي�ضًا يف تاأ�ضي�ش �ضركة "هيومن

 و�ضغل ،(Human Longevity Inc) "لوجنيفيتي

 من�ضب الرئي�ش التنفيذي فيها حتى �ضنة

 2017. وظهر الدكتور فنرت �ضمن قائمة جملة

 "تامي" الأكرث 100 �ضخ�ضية تاأثريًا يف العامل

 يف �ضنتي 2007 و2008. وهو ع�ضو يف املكتب

 اال�ضت�ضاري ملهرجان العلوم والهند�ضة يف

.الواليات املتحدة االأمريكية
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غالدويل مالكولم 
مؤلف عالمي

البشرية: هل القادم أفضل؟

يتطلب عالم اليوم حلواًل مخصصة للتحديات،"
بداًل من الحلول العامة التي ربما كانت كافية

في الماضي

"
يف اجلل�ضة التي ُعقدت حتت عنوان "الب�ضرية:

هل القادم اأف�ضل"، تناول املوؤلف العاملي مالكومل

غالدويل املعروف بكتابيه املوؤثرين عن القيادة

الفكرية، "نقطة التحول" h"اال�ضتثنائيون"، كيف

اأن التحديات التي تواجه احلكومات تتغري يف

العامل احلديث. واأو�ضح كيف اأن تطور التكنولوجيا

واأ�ضاليب معاجلة املعلومات اأدى اإىل تغيري يف

.املخاطر، ويف كيفية تعامل �ضانعي ال�ضيا�ضات معها

التعامل مع األزمات
لناأخذ مثااًل، يف الفرتة التي �ضبقت اأزمة ال�ضواريخ

الكوبية يف العام 1962، كانت لدى الواليات املتحدة

خماوف ب�ضاأن ما يحدث يف كوبا، وكانت قادرة على

جمع معلومات ا�ضتخبارية ت�ضري اإىل اأن االحتاد

ال�ضوفيتي ن�ضر اأ�ضلحة نووية هناك. وجرى جمع

املعلومات املطلوبة حلل لغز ما كان يحدث وتوجيه

.�ضانعي ال�ضيا�ضات نحو م�ضار للعمل

ولنقفز ب�ضرعة اإىل الفرتة التي �ضبقت اأحداث

11 �ضبتمرب؛ "اأبرز اأزمة يف ال�ضيا�ضة اخلارجية

يف ع�ضرنا". لقد توفرت موؤ�ضرات عديدة اإىل اأن

هجومًا على الواليات املتحدة كان قيد االإعداد، لكن

حتديد املخطط على وجه الدقة كان �ضعبًا. كانت

الطريقة التي تك�ضفت بها االأزمة خمتلفة متامًا عن

اأزمة ال�ضواريخ الكوبية حيث متّثل الرد يف جمع

مزيد من املعلومات. ويف حالة 11 �ضبتمرب، كانت

مهمة وكالة اال�ضتخبارات املركزية )�ضي اآي اإيه(

فهم املعلومات املوجودة بالفعل. وتطلب االأمر فرز

.""جمموعة من البيانات ملعرفة ما تعنيه

من األحجيات إلى األلغاز
با�ضتخدام م�ضطلحات اخرتعها �ضابط

املخابرات غريغوري تريفرتون، اأو�ضح غالدويل

كيف جعلت هذه الوفرة من املعلومات هذه

اأحجية .الق�ضية لغزًا، ولي�ش

هناك اأمثلة اأخرى. يف جمال الرعاية ال�ضحية،

تتوفر االآن اأنواع متعددة من البيانات لالأطباء

الذين يقّيمون ما اإذا كان رجل ما م�ضابًا

الربو�ضتاتا .ب�ضرطان 

يف املا�ضي، كان ميكن اإجراء الت�ضخي�ش بب�ضاطة

على اأ�ضا�ش ما اإذا كانت غدة الربو�ضتاتا مت�ضخمة.

ويغري هذا التطور املهارات املطلوبة من الطبيب من

كونه جامعًا للمعلومات اإىل دوره حملاًل، ويعني اأن

على الطبيب تثقيف املري�ش ب�ضاأن املخاطر واإجراء

مناق�ضات معقدة لتحديد العالج املنا�ضب. وقال

غالدويل، "اإن التعامل مع م�ضاكل الرعاية ال�ضحية

احلديثة يتطلب من احلكومات التحدث اإىل االأفراد

."بطريقة مل ي�ضبق لها اعتمادها من قبل
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التعليم قضايا 
 توجد ق�ضايا مماثلة يف جمال التعليم. فعند

 ا�ضتخدام خوارزميات لتحديد مدى فعالية املعّلمني،

 قد يتقلب اأداء الفرد ب�ضكل كبري من �ضنة اإىل اأخرى

.اأو بني مو�ضوع واآخر

 وال�ضبب يف ذلك، كما هو معروف االآن، وجود

 تفاعل بني اأداء املعّلم وخ�ضائ�ش كل معّلم. وهذا

 يجعل تقييم قدرة املعّلم اأكرث تعقيدًا. اإن امل�ضاألة

.االآن لغز ولي�ضت اأحجية

نموذج من القرن التاسع عشر
 يكت�ضب التمييز اأهمية الأن احلكومات واملوؤ�ض�ضات

 االأخرى تعمل بطرق تعود اإىل القرن التا�ضع ع�ضر

 اأو حتى القرن الثامن ع�ضر. وهي جمهزة حلل

 االأحجيات، ولي�ش االألغاز. وتعود التوقعات املجتمعية

 اأي�ضًا اإىل تلك احلقبة. فنحن نتوقع من احلكومات

 توفري االأمن، وتطوير �ضيادة القانون وتطبيقها،

 وحمايتنا يف مواجهة العديد من امل�ضاكل والكوارث

 واالأحداث غري املتوقعة. لكن �ضانعي ال�ضيا�ضات

 يحتاجون اإىل حتديث عالقتهم مع املواطنني

 واالبتعاد عن منوذج القرن التا�ضع ع�ضر، الذي

.يوؤّطر التفكري احلكومي يف العامل اليوم

التغيير في التوقعات
 جرى ت�ضكيل املوؤ�ض�ضات احلكومية عمومًا قبل"

 ما يقرب من 200 �ضنة حلماية اأفرادها من

 الظروف غري املتوقعة". لكنه اأو�ضح اأن هناك

 حتواًل كبريًا يف طبيعة ما يريده النا�ش وما

اإليه من حكوماتهم .يحتاجون 

 وتطرح اأي�ضًا ق�ضايا اأخرى، من االأمن ال�ضيرباين

 اإىل التغري املناخي، حتديات ُي�ضتح�ضن اعتبارها

 األغازًا، مما يتطلب من احلكومات اأداء دور خمتلف

.جدًا واأكرث تعقيدًا

 وقال غالدويل، "اإذا �ضهدت طرقنا زحامًا

 �ضخمًا، ومدننا في�ضانات كبرية، قد يوؤدي ذلك اإىل

 انهيار املجتمعات. ففي القرن احلادي والع�ضرين،

 �ضيتعني على احلكومات النظر يف كيفية تهدئة

."خماوف االأفراد، ولي�ش فقط تخ�ضي�ش املوارد

"المزيد من الحكومات "البشرية
 يف كثري من االأحيان يتطلب عامل اليوم حلواًل فردية

 للم�ضاكل، بداًل من احللول اجلماعية التي كانت

 كافية يف املا�ضي. واأو�ضح غالدويل اأن هذا قد يعني

 اأن احلكومات يجب اأن تكون اأكرث اإن�ضانية مما

.كانت عليه يف املا�ضي

نقاط رئيسية

 y  لقد تغير العالم من عالم تكون فيه
 المشاكل أحجيات إلى عالم تكون فيه

المشاكل ألغازًا
 y  تعمل الحكومات والمؤسسات األخرى

 بطرق تعود إلى القرن التاسع عشر أو
حتى القرن الثامن عشر

 y يحتاج صانعو السياسات إلى تحديث
هذا النموذج للوفاء بالتوقعات

المتغيرة للمجتمع
 y يتطلب العالم الحديث أن تكون
 الحكومات أكثر إنسانية مما كانت عليه

في الماضي

نبذة عن مالكولم غالدويل
 مالكومل غالدويل هو �ضحايف كندي مولود يف

 اإنكلرتا، وهو موؤلف ومتحدث. ويعمل كاتبًا

 متفّرغًا يف جملة "نيويوركر" منذ العام 1996.

 له خم�ضة كتب، وردت كلها يف قائمة "نيويورك

 تاميز" الأف�ضل الكتب مبيعًا. وهو اأي�ضًا مقّدم

 برنامج "مراجعة التاريخ". تتناول كتبه

 ومقاالته يف االأغلب االآثار غري املتوقعة للبحوث

 يف العلوم االجتماعية. وتعتمد اال�ضتخدام

 املتكرر واملو�ضع للعمل االأكادميي، وال �ضيما

 يف جماالت علم االجتماع وعلم النف�ش وعلم

 النف�ش االجتماعي. حاز غالدويل على و�ضام

.كندا يف 30 يونيو 2011
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إنجلز بيارك 
المؤسس والشريك اإلبداعي لمجموعة بيارك إنجلز

جو براون
الحوار رئيس تحرير مجلة بوبيوالر ساينس، مدير

ما هي أهمیة المريخ لتطور البشرية؟

إن أردنا الوصول إلى المريخ فعلينا أن نعيش"
على الموارد المتوفرة هناك، أي علينا أن

ُنصبح ’مريخيين‘ بطريقٍة ما

"
"مدينة املريخ للعلوم" امل�ضروع االأّول من نوعه ُتَعدُّ

ل اإليه يف دبي، اإذ تقوم على جت�ضيد ما يتو�ضّ

اخلرباء فيما يتعّلق بالعي�ش على ذلك الكوكب

ل اإىل االأحمر. وُي�ضاهم هذا امل�ضروع يف التو�ضّ

االأجوبة الالزمة لتعزيز ا�ضتمرار حياة الب�ضر خارج

.نطاق كوكب االأر�ش

الحياة على المريخ
ُي�ضّمم بيارك اإجنلز، املوؤ�ض�ش وال�ضريك

"االإبداعي ملجموعة "بيارك اإجنلز (BIG)، حالّيًا

مركز حديقة مردف العلمي التابع ملركز حممد بن

را�ضد للف�ضاء. ويف جل�ضة بعنوان "ما اأهمية املريخ

لتطور الب�ضرية؟" حاوره فيها جو براون من جملة

"بوبيوالر �ضاين�ش"، حتّدث اإجنلز عن اأَنّ فكرة
اإر�ضال االإن�ضان اإىل كواكب املجموعة ال�ضم�ضية

.لي�ضتقر حيث ذهب �ضارت اأمرًا و�ضيك احلدوث

"مدينة املريخ العلمية" على نحو 1.9 مليون متتّد

قدم مربع، ما يجعلها اأكرب مدينة حماكية للف�ضاء.

و�ضت�ضمل "اأغ�ضية" مت�ضابكة على �ضكل قّبة ُطبعت

بتقنّية ثالثية االأبعاد و�ضتتمّتع بطابع "مّريخي"

خا�ش بها. ت�ضّم هذه املدينة خمتربات للغذاء

والطاقة واملياه، كما �ضتجرى فيها اختبارات زراعية

.ودرا�ضات عن االأمن الغذائي يف امل�ضتقبل

نموذج المريخ
لن تكون هذه املدينة جمّرد منوذج ملا �ضتكون

عليه احلياة على الكوكب االأحمر فح�ضب، بل

�ضتوّفر تطبيقات عملية لتح�ضني احلياة هنا على

.كوكب االأر�ش

و�ضرح اإجنلز كيف اأن التقنيات التي يتم

تطويرها يف "مدينة املريخ العلمية" �ضتكون اأوىل

خطوات االإن�ضان على طريق متكينه من العي�ش

"على اأكرث من كوكب". واأ�ضاف اأن العلماء
والباحثني الذين يتعاونون ويجرون التجارب يف

مركز دبي �ضي�ضاهمون يف العثور على اإجابات

للم�ضكالت التي قد ُتعيق العي�ش امل�ضتدام على

املريخ. ويتمّثل ذلك يف اإن�ضاء نظم بيئّية من �ضنع

اإىل اإن�ضاء اأحوال مناخية وابتكار االإن�ضان، اإ�ضافًة

.اأنظمة زراعية فعالة توائم تلك البيئات الف�ضائية

يعمل املهند�ش املعروف اإجنلز على ت�ضميم

االأبنية اخلارقة التي تتحدى ال�ضائد واملاألوف

يف عامل البناء، حيث ينفذ تلك االأبنية

داجمًا مبادئ التنمية امل�ضتدامة مع املفاهيم

االجتماعية اجلريئة. وت�ضمل االأبنية التي

"ابتكرها املقر الرئي�ش ل�ضركة "ليغو (Lego) يف

"م�ضتودع 421" يف اأبوظبي، الدمنارك، ومعر�ش

وم�ضنع حتويل النفايات اإىل طاقة التابع ملركز

""اآمادجر ري�ضور�ش �ضنرت (Amager Resource 

Centre – ARC)، والذي يحتوي على منحدر تزلج

.وجدار ت�ضلق على الواجهة اخلارجية للمبنى

: "اإذا قّرر اأحفاد اأحفادنا مغادرة واأ�ضاف قائاًلً

هذا الكوكب، فقد يجدون اأنف�ضهم يعي�ضون حتت

ت�ضميمات اإجنلز يف مكان اآخر – كاملريخ على

."�ضبيل املثال ال احل�ضر

لماذا المريخ؟
اإجابته عن �ضوؤال "ملاذا املريخ"، يف معر�ش

اأو�ضح اإجنلز اأنه بعد كوكبنا، ُيعدُّ املريخ الكوكب

االأكرث قابلية للحياة يف جمموعتنا ال�ضم�ضية

وميكن الو�ضول اإليه يف غ�ضون ثالثة اأ�ضهر فقط

اإذ با�ضتخدام تكنولوجيا ال�ضواريخ احلالية،

يحتوي هذا الكوكب على جميع م�ضتلزمات احلياة

.وا�ضتقبال املزيد من الب�ضر
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 تتوّفر يف املريخ كاّفة املكّونات ال�ضرورية"

 ال�ضتمرار احلياة، ال حاجة لنا اإىل اأكرث من

 املوجود". وي�ضمل ذلك املاء والفحم،كما اأن اليوم

 يف املريخ يبلغ 24 �صاعة و40 دقيقة. وعلى الرغم

 من اأّن قطره اأ�ضغر من قطر االأر�ش اإاّل اأنه يحتوي

"الياب�ضة" التي نعي�ش عليها  على نف�ش م�ضاحة 

.على االأر�ش

 عندما ي�ضكن الب�ضر الكوكب االأحمر ميكن اأن

 َتعتِمَد االآالت، كالطابعات ثالثية االأبعاد، على موارد

 املريخ الطبيعية، كاملياه املتجمدة والرمل وال�ضخور

 والغازات املنبعثة يف اجلو، بغية ت�ضييد االأبنية

 با�ضتخدام الرتبة املريخية والزجاج واالإلكرتونيات

.والبال�ضتيك والفوالذ

مخاطر محتملة
 رغم كل ذلك، هناك حتديات تعرت�ُش مهّمة

اإن�ضانية جديدة، اأهمها االإ�ضعاع  اإن�ضاء ح�ضارة 

 ال�ضم�ضي الكثيف الذي قد نتعّر�ش له، ودرجات

 احلرارة االأكرث برودة، باالإ�ضافة اإىل انعدام

 الهواء ال�ضالح للتنف�ش واملياه املتاحة لنا هنا

 على كوكب االأر�ش و�ضهولة احل�ضول عليها.

 ومع ذلك، اأ�ضار اإجنلز اإىل اأنه "هنا على كوكب

 االأر�ش، قد جنحنا – نحن الب�ضر – يف البقاء

 واال�ضتمرار يف اأ�ضعب املناخات واأ�ضّدها". ويف

 هذا ال�ضياق، اأعطى اأمثلة حول املنازل املبنّية

 حتت االأر�ش يف تون�ش، وم�ضاكن الكهوف يف

جنوب غرب الواليات املتحدة واالأكواخ الثلجية

.يف القطب ال�ضمايل

 واأ�ضار اأّنه من خالل ال�ضكن حتت االأر�ش على

 �ضطح املريخ، قد نتمّكن من تقليل م�ضتويات

 االإ�ضعاع اإىل ما هو اأدنى من تلك امل�ضتويات التي

 تتعّر�ش لها طواقم الطريان. وميكن زراعة املواد

 الغذائّية حمليًا على �ضطح املريخ، كما ميكن مل�ضدر

 الوقود ال�ضاروخي الذي يتم ت�ضنيعه واإنتاجه

 على كوكب املريخ اأن ُيزّود �ضفن الف�ضاء بالوقود

.لرحالت العودة

 واالآن يحلُِّق حول املريخ 40 قمرًا �ضناعيًا، وبهذه

ل املعرفة  االأقمار ال�ضناعية �ضنتمّكن من اأن ُنَح�ضِّ

.التي نحتاُجها ملعرفة هذا الكوكب ودرا�ضته

نظرة نحو المستقبل
"مدينة املريخ العلمية" اخلطوة التالية  �ضتكون 

 نحو معي�ضة حقيقية لالإن�ضان على كوكب املريخ.

ل اإىل  ففي غ�ضون الـ 99 �ضنة القادمة، �ضنتو�ضّ

 نظام بيئي م�ضتدام ويتمتع باالكتفاء الذاتي على

 �ضطح املريخ، يتاألف من بيئات ال�ضبكات االأنبوبية

 املرتابطة و�ضيتحول تدريجيًا على مدار ال 200

املقبلة .�ضنة 

 اإذا كنت تتخيل اأّنه على مدى القرنني املقبلني"

 �ضيتحّول املريخ تدريجيًا من كوكب اأحمر، اإىل

 كوكب اأخ�ضر واأزرق، فعليك اأن تتخّيل ما قد يلزم

 جلعل املريخ نظامًا اإيكولوجّيًا كاماًل من �ضنع

 االإن�ضان اإذ هذا ما �ضيجعلنا اأكرث كفاءة على

."الكوكب الذي نعي�ش عليه اليوم

 ودعا اإجنلز احل�ضور ليتخّيلوا اأّنه يف غ�ضون

 عقود من الزمن "�ضينظر اأطفالنا اأو اأحفادنا من

 كوكب املريخ اإىل هذه البقعة الزرقاء ال�ضغرية التي

 هي يف الواقع كوكب االأر�ش، ولكّنهم ينظرون اإليه

."من كوكب اأ�ضبح االآن اأر�ضًا لهم

نقاط رئيسية

 y  "سُتساهم "مدينة المريخ العلمية
في العثور على األجوبة الالزمة

 لتعزيز استمرار الحياة البشرية على
 الكوكب األحمر ، كما ستوّفر تطبيقات
عملية لتحسين الحياة هنا على األرض

 y  ُيعدُّ المريخ الكوكب األكثر قابلية للحياة
 في نظامنا الشمسي ويمكن الوصول

 إليه في غضون ثالثة أشهر فقط
باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الحالية

 yعندما يستعمر البشر الكوكب 
 األحمر، يمكن حينئذ أن َتعتِمَد اآلالت،

 كالطابعات ثالثية األبعاد، على موارد
المريخ الطبيعية

نبذة عن بيارك إنجلز
 بيارك اإجنلز هو مهند�ش معماري دمناركي،

 واملوؤ�ض�ش وال�ضريك االإبداعي ملجموعة "بيارك

 ُيعرف باأبنيته اخلارقة التي .(BIG) "اإجنلز

 يعمل على تنفيذها داجمًا مبادئ التنمية

 امل�ضتدامة واملفاهيم االجتماعية اجلريئة.

 ذاع �ضيته يف الدمنارك بعد اأن �ضّمم منزيل

 و"ماوننت ،(VM Houses) ""يف اإم هاو�ضز

 اأ�ّض�ش عام .(Mountain Dwellings) "دويلنج�ش

 والتي (BIG) "2006 جمموعة "بيارك اإجنلز

.اأ�ضبحت ت�ضّم 400 موظفًا بحلول عام 2015
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1) ثرون  (سيباستيان 

مؤسس ورئيس شركة يوداسيتي

2) (معالي عمر سلطان العلماء 

وزير الدولة للذكاء االصطناعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومدير
الحوار مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مدير

هل نستطیع
حوكمة الذكاء االصطناعي؟  

أعتقد صراحًة أن 1% فقط من األمور المثيرة"
لالهتمام قد تم اختراعها بالفعل، وال زال

هناك 99 في المائة سيتم اختراعها في
المستقبل

"
افتتح معايل عمر �ضلطان العلماء، وزير الدولة

للذكاء اال�ضطناعي يف دولة االإمارات العربية

املتحدة ومدير موؤ�ض�ضة القمة العاملية للحكومات،

جل�ضة حوارية بعنوان "هل ن�ضتطيع حوكمة الذكاء

اال�ضطناعي؟" من خالل ا�ضتك�ضاف الفر�ش التي

مُيكن للحكومات تدار�ضها على املدى الق�ضري خالل

حوكمتها للذكاء اال�ضطناعي، وكذلك التحديات

التي �ضتواجه كاًل من احلكومة والقطاع اخلا�ش يف

هذا ال�ضاأن. و�ضارك يف هذه اجلل�ضة �ضيبا�ضتيان

ثرون، موؤ�ض�ش ورئي�ش �ضركة "à«°SGOƒj«"، وهو

.مبتكٌر وُمَرٍب وعامل متخ�ض�ش يف علوم احلا�ضوب

تكنولوجيا ثورية
يرى ثرون اأن تكنولوجيا الذكاء اال�ضطناعي �ضتحدث

ثورة ب�ضخامة تلك التي اأحدثها املحرك البخاري،

َنا�ضًا خارقني بتعزيز قدرات
ُ
كما �ضتجعل منا اأ

اأدمغتنا. وميلك الذكاء اال�ضطناعي القدرة على

القيام باأي عمل ينطوي على اأن�ضطة متكررة. وقد

ي�ضمل ذلك خمتلف اأنواع االأن�ضطة واالأعمال من

قيادة ال�ضيارة اإىل ت�ضخي�ش االإ�ضابات بال�ضرطان،

باالإ�ضافة اإىل معظم االأعمال املكتبية، بل وميكنه اأن

اأو اأربع. ي�ضاعف فعالية هذه الوظائف ثالث مراٍت

واأ�ضار ثرون اإىل اأن الذكاء اال�ضطناعي �ضيفر�ش

اأعداد املحامني واملحا�ضبني احلاجة اإىل تقلي�ش

وال�ضيا�ضيني واالأطباء بن�ضب كبرية، ما �ضيجعل هذه

الوظائف اأكرث فعالية باألف �ضعٍف مما هي عليه

اليوم. وهذا يعني اأن النا�ش �ضيح�ضلون على فر�ش

اأكرث يف جماالت عمل اأخرى مثل تقدمي الربامج

التلفزيونية وهند�ضة الربجميات وت�ضميم الغرافيك،

وهي وظائف مل تكن موجودة قبل 300 �ضنة. ووا�ضل

اإن الدماغ الب�ضري يف ع�ضرنا هذا قادر ثرون قائاًل

ن على تعلم اأ�ضياء جديدة مل ي�ضبق لها مثيل، ما �ضيمكِّ

الب�ضرية من التخل�ش من �ضال�ضل العمل املتكرر،

.ليحل حملها العمل االإبداعي

واأ�ضاف اأنه حتى هذه اللحظة، مل يتم اخرتاع

iƒ°S 1% من االبتكارات املذهلة املرتقبة، واأن %99

منها �ضيتم اخرتاعه يف امل�ضتقبل. "يا له من ع�ضر

".مده�ش اأمتنى اأن اأكون فيه على قيد احلياة

إنها بداية المشوار
اأن التكنولوجيا لقد اأثبت التاريخ مرارًا وتكرارًا

اأف�ضل. ويعتقد ثرون اأن جتعل من العامل مكانًا

التقدم التكنولوجي لن يتوقف عند حد اأبدًا.

فالعلماء ما زالوا يف "بداية الطريق"، فيما يتعلق

باالإمكانيات الواردة يف امل�ضتقبل القريب، مبا يف

ذلك اإتاحة كل م�ضتلزمات احلياة من غذاء و�ضحة

وتعليم للجميع، و�ضوف ي�ضبح الب�ضر اأكرث اإبداعًا

مع تقدمهم يف �ضتى املجاالت. وعرَبّ ثرون عن

امل�ضتقبلية قائاًل العلمية  للتطورات  مدى حما�ضه 

"اأمتنى لو اأنني ُوِلدت بعد 50 �ضنة من االآن"، كما
اأ�ضار اإىل اأنه قد ي�ضبح مبقدورنا حتميل اأدمغتنا

الب�ضرية داخل اآالت، ما يعني اأنها قد ت�ضبح

".خالدة؛ اإذ "ال �ضيء ميكنه اإيقاف التكنولوجيا
ف ثرون ويف جمال الرعاية ال�ضحية، َو�ضَ

اأن بيئة ت�ضخي�ش �ضاملة حيث ميكن للنا�ش

يتلقوا فحو�ضات طبية خالل قيادتهم لل�ضيارة

اأو النوم اأو اال�ضتحمام. وقد تطّرق اإىل اأنه فقد

اأخته العام املا�ضي بعدما خ�ضرت معركتها مع

مر�ش ال�ضرطان، وقال اإنها "عندما اأدركت

اأنها م�ضابة باملر�ش، كان اأوان التدخل الطبي

قد فات". ولفت اإىل اأن ال�ضرطان هو ثاين اأكرب

اأ�ضباب الوفيات يف الواليات املتحدة االأمريكية،

وذلك ب�ضبب �ضعوبة اكت�ضافه. ولهذا يجب

على املجتمع اأن يكت�ضف اأف�ضل طريقة لت�ضخري

الذكاء اال�ضطناعي يف املجال الطبي ويف خمتلف

املجاالت بحيث يكون مفيدًا لكافة النا�ش، ما قد

يجلب معه اإمكانية اإيجاد حل لزيادة اأعمارهم،

.واإطالة فرتات عي�ضهم

الذكاء االصطناعي في التعليم
اأكد ثرون اأن الذكاء اال�ضطناعي لن يكون اأبدًا

قادرًا على اأن يحل حمل املدّر�ضني، واأنه لن

ميلك القدرة على مناف�ضة احل�ش االإبداعي

الب�ضري. ولكنه �ضي�ضاعد على حل م�ضكلة

النق�ش يف املدر�ضني ذوي املهارات العالية،
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 خ�ضو�ضًا اأن النظام التعليمي يعاين من

.""التعطيل على عدة م�ضتويات

 ويف راأيه، �ضوف يزيل الذكاء اال�ضطناعي

 احلاجة لتعلم التهجئة اأو جدول ال�ضرب على

 �ضبيل املثال، وميكن ا�ضتخدامه يف امل�ضتقبل

واإمكانياتهم احتياجاتهم  االأفراد ح�ضب   لتعليم 

 املختلفة. فالب�ضر ميتلكون الرغبة يف التعلم

اإ�ضفنجات  ب�ضورة غريزية وميكن اعتبارهم مثل 

اأّما الذكاء اال�ضطناعي  متت�ش املعلومات. 

.ف�ضيجعل التعلم اأكرث متعة من اللعب

 وناق�ش ثرون فكرة تقلي�ش عدد الطالب من 30

�ش، وذلك للح�ضول  طالبًا اإىل 5 طالٍب لكل مدرِّ

 على نتيجة اأف�ضل. فقد ا�ضتثمرت الب�ضرية الكثري

 من املوارد والزمن يف التدري�ش والتعلم، ولكن

 التكنولوجيا اليوم اأ�ضبحت قادرة على جعل التعليم

.جتربة فردية

 ثمة نق�ش متزايد يف املدر�ضني واملوؤ�ض�ضات ذات

 املهارات العالية، حيث ترتكز اأف�ضل 100 جامعة

 يف العامل يف 17 دولة فقط، والو�ضع نف�ضه ينطبق

 على العامل العربي، وهو و�ضع يرغب يف تغيريه. وقد

 اأ�ضار اأنه نظرًا للطريقة التي ننتهجها يف التدري�ش

 حاليًا، فاإن "كل �ضيء نتعلمه يف املدر�ضة اليوم

."ي�ضبح من�ضيًا بعد خم�ش �ضنوات

 اإن التكنولوجيا تواجه رف�ضًا �ضارخًا يف جمال

 التعليم الأن املدر�ضني يوؤمنون بطريقة التلقني وجهًا

 لوجه. ولكن التكنولوجيا �ضتمكن االأطفال من التعلم

 ح�ضب قدراتهم اخلا�ضة، ولهذا لن يبقى هناك

.�ضيء ا�ضمه التهاون يف التعليم

بعد 10 سنوات من اآلن
 يعتقد ثرون اأن العامل �ضيبدو ب�ضورة خمتلفة للغاية

.عما هو عليه االآن بعد مرور 10 �صنوات

 فالتعليم اأ�ضبح متاحًا ب�ضورة �ضبه جمانية

 والفقر ي�ضهد انخفا�ضًا متوا�ضاًل، كما اأن متو�ضط

 عمر االأفراد الذين يعي�ضون يف البلدان املتقدمة

 اأ�ضبح �ضعفي ذلك الذي كان يعي�ضه جيل اأجدادنا.

 اإن كل هذه العوامل تتقدم اإىل االأمام، وال يبدو يف

.االأفق اأي عالمات تدل على تراجعها

 وفيما يخ�ش تنظيم الذكاء اال�ضطناعي، �ضدد

 ثرون على اأننا ما زلنا يف مراحل مبكرة، واأنه مل

 يحن االأوان بعد ملثل هذه االإجراءات. بل هو يرى اأن

 االأمر االأكرث اأهمية هو حتويل املجتمع من جمتمع

.ثابٍت اإىل متحرك متفاعل

 وقد اأقر اأن كل تكنولوجيا حتمل خماطر تنتج عن

 االأعطاب التي قد حتدث على م�ضتوى اأنظمة عملها،

 ولهذا يجب علينا اأن نتحمل اأعباء تقدم الب�ضرية

.مب�ضوؤولية و�ضجاعة

 واختتم معايل عمر �ضلطان العلماء اجلل�ضة

 با�ضتعرا�ش االإجنازات الكربى امل�ضتقبلية يف

 جمال الذكاء اال�ضطناعي، لينهي ثرون مداخلته

 موؤكدًا على اأنه مبجرد االنتهاء من معاجلة

 امل�ضاكل القائمة يف ا�ضتخدام الذكاء اال�ضطناعي،

 �ضتتمثل اخلطوة القادمة يف اإيجاد طرق لتمكني

 اأنظمة الذكاء اال�ضطناعي من التفاعل مع بع�ضها

 البع�ش بطريقة هادفة، وهذا �ضيوؤدي اإىل حتقيق

الذكي .التقدم 

نقاط رئيسية

 y  تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ستحدث
 ثورة بضخامة تلك التي أحدثها

المحرك البخاري
 y  يملك الذكاء االصطناعي القدرة

 على القيام بأي عمل ينطوي على
أنشطة متكررة

 y  لن يكون الذكاء االصطناعي أبدًا قادرًا
 على أن يحل محل المدرسين ولن

 يملك القدرة على منافسة الحس
اإلبداعي البشري

 y  ستتمثل الخطوة القادمة في
 إيجاد طرق لتمكين أنظمة الذكاء

 االصطناعي من التفاعل مع بعضها
 البعض بطريقة هادفة، وهذا

سيؤدي إلى تحقيق التقدم الذكي

نبذة عن سيباستيان ثرون
 �ضيبا�ضتيان ثرون هو مبتكر ومدر�ش يف جمال

 ريادة االأعمال، وعامل كمبيوتر من اأملانيا. ي�ضغل

 من�ضب رئي�ش �ضركة "يودا�صيتي". �ضبق لرثون اأن

 كان نائبًا للرئي�ش وزمياًل يف "جوجل"، حيث اأ�ض�ش

 "جوجل اإك�ش" وفريق ال�ضيارات ذاتية القيادة،

 وهو يعمل حاليًا اأ�ضتاذًا م�ضاعدًا يف كٍل من جامعة

.""�ضتانفورد" وجامعة "جورجيا تك

2 1
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رامز نام
مؤلف ومستشرف للمستقبل ورئيس مشارك ألنظمة الطاقة

والبيئة في جامعة سينجوالريتي

أرجون كاربال
مراسل في شؤون التكنولوجيا في شبكة سي إن بي سي،

الحوار مدير

موارد غير محدودة
لمستقبل ال يعرف الحدود  

من المهم توافر مناخ يمّكن الناس من االبتكار"
والمساعدة في تطوير التكنولوجيا

"
تناول املوؤلف وم�ضت�ضرف امل�ضتقبل رامز نام االبتكار

وكيف اأن التغري يف التكنولوجيا هو اأقوى قوة على

كوكب االأر�ش اليوم، خالل حديثه يف جل�ضة بعنوان

"موارد غري حمدودة مل�ضتقبل ال يعرف احلدود".
واأو�ضح اأن االأمر اأهم من املوارد الطبيعية املادية،

اإىل اأن م�ضتقبل الفرد املمّكن، اأو املوؤ�ض�ضة م�ضريًا

الناجحة، اأو احلكومة اأو االأمة يدور حول ت�ضخري

.القدرة على االبتكار

تنبؤات سيئة
يبحث العمل الذي يقوم به نام يف كيفية ا�ضتخدام

التقنيات ذات التطّور االأ�ضي حلل التحديات الكربى

التي تواجه الب�ضرية، مثل تلك املتعلقة بالغذاء واملاء

والفقر والعنف والتعليم. وت�ضاءل عما اإذا كان ميكن

.ا�ضتخدام التكنولوجيا لتح�ضني حياة مليار فرد

ووفقًا لنام، كان اخليال العلمي "�ضيئًا" يف �ضنع

التوقعات. لقد اأح�ضن حتفيز االأفكار حول ما ميكن

اأن يكون عليه امل�ضتقبل، لكنه يف االأغلب غفل عن

التطورات اجلديدة كظهور الطائرات بدون طيار

املنتجة على نطاق وا�ضع، ويف�ضل عادة يف روؤية كيف

ób" ،ت�ضبح التكنولوجيا اأرخ�ش والمركزية. وقال

تعتقد اأننا نقوم بتوقعات بعيدة، لكن التطورات

."العاملية الرائدة تتفوق علينا با�ضتمرار

صعود التقنيات الجديدة
اإىل الو�ضع ُيظهر اخلرباء يف االأغلب "حتيزًا

القائم"، فهم يعرفون اأكرث مما ينبغي ويتوقعون

اأن يبدو امل�ضتقبل كاحلا�ضر، لكنه لي�ش كذلك.

وهم يعتقدون باأن وترية التغيري التي ن�ضهدها االآن

لن تت�ضارع، ولذلك يقللون من �ضاأن ال�ضرعة التي

.�ضتكت�ضبها التقنيات اجلديدة

وتنت�ضر تقنيات معينة على نحو اأ�ّضي مع انخفا�ش

تكاليفها، وهذا اأ�ضرع كثريًا مما توقعه االأفراد.

"لي�ضت عقولنا مثالية للتفكري يف واأو�ضح نام قائاًل

."ذلك املنحنى االأ�ّضي

ويف العادة، تنخف�ش التكاليف ب�ضكل كبري

áæ°S 20 خالل عقد اأو عقدين من الزمن. فكل

ي�ضبح نقل البيانات وتخزينها اأرخ�ش بـ 10

.اآالف �ضعف

يف البداية، تبدو التكنولوجيات وكاأنها لن

اإىل اأي مكان، الأن النمو بطيء ت�ضل اأبدًا

للغاية، لكننا ل�ضنا معتادين على التفكري يف

.هذه املنحنيات االأ�ّضية

واأ�ضار نام اإىل ابتكار مزعزع، و�ضرب مثاًل

مبجال الطب، وهو قطاع تبلغ قيمته 4 تريليونات

دوالر، حيث تبني اأن الربجميات اجلديدة اأف�ضل

من اأخ�ضائي االأ�ضعة عند النظر اإىل ال�ضور

باالأ�ضعة ال�ضينية. والربجميات جمانية، لذلك

�ضتكون املمار�ضات يف الت�ضخي�ش الطبي جمانية

.اأي�ضًا، مما يوؤدي اإىل زعزعة عمل االأطباء

و�ضتعمل الربجميات على تقلي�ش تكلفة الو�ضول

اأ�ضعاف على االأقل، اإىل الف�ضاء اأي�ضًا بن�ضبة 10

.وحتى 100 �ضعف

ومتا�ضيًا مع هذه االجتاهات، ت�ضهد ال�ضيارات

اإقبااًل �ضريعًا من امل�ضتهلكني مع الكهربائية 

اأ�ضعار بطارياتها. والأنها حتتوي فقط انخفا�ش

على جزء ب�ضيط من عدد االأجزاء املتحركة

لل�ضيارات التي تعمل مبحركات االحرتاق

الداخلي، �ضتكون يف نهاية املطاف اأرخ�ش بكثري

التقليدية ال�ضيارات  .من 
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أرخص مصدر للكهرباء
 يف الوقت نف�ضه، انخف�ش �ضعر الطاقة ال�ضم�ضية

 ب�ضكل كبري وحققت دولة االإمارات العربية املتحدة

 واحدة من اأكرث عمليات الطاقة ال�ضم�ضية فاعلية

.جلهة التكلفة يف العامل

 ويف الهند، انخف�ضت تكلفة العقود التي تعمل

 بالطاقة ال�ضم�ضية ملدة 20 �ضنة مبقدار اأربعة

 اأ�ضعاف خالل اأربع �ضنوات، وكذلك يف بلدان اأخرى

.مثل املك�ضيك وت�ضيلي ومدينة اأبوظبي

 وذكر نام اأن نظام دولة االإمارات اأرخ�ش

 نظام غري مدعوم يف الطاقة ال�ضم�ضية للكهرباء.

 "اإنها لي�ضت النهاية، وال�ضعر مرحلي فقط،

انخفا�ضه ."و�ضي�ضتمر 

 واأكد اأن املتوقعني ال يزالون يف غفلة، م�ضتخدمًا

 توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطاقة ال�ضم�ضية

 يف ال�ضنوات الـ 15 املا�ضية كمثال على ذلك. وقال

 موؤكدًا "ما زالوا غري م�ضتوعبني لالأمر"، وتابع

 مو�ضحًا اأن املنظمة، التي كانت خمطئة يف كل توقع

 اأ�ضدرته يف تاريخها حول الطاقة ال�ضم�ضية، تتوقع

 اأن تكون الطاقة ال�ضم�ضية امل�ضدر االأول للكهرباء

.بحلول منت�ضف القرن

عملية من ست مراحل
ا�ضتك�ضف نام عملية من �ضت مراحل يف

:اعتماد التكنولوجيا

 y التحول الرقمي
 y  أن تكون خادعة، مما يعني أن أهميتها ال

تحظى باعتراف في البداية

 y أن تقلب الواقع الحالي رأساً على عقب
 y  أن تكون التكنولوجيا غير مادية، مما

يجعلها أرخص
 y  وهذا بدوره يلغي الصفة المالية

للتكنولوجيا
 y  وتصبح متاحة للجميع ألن التكلفة

المنخفضة تجعلها متاحة على
نطاق أوسع

 ومن بني التقنيات االأ�ضا�ضية التي �ضتحدث اأثرًا،

 الذكاء اال�ضطناعي والطباعة ثالثية االأبعاد، التي

 �ضتكون حمورية يف ت�ضنيع كل �ضيء، من االأجزاء

.امليكانيكية اإىل املباين

الحرية في االبتكار
 اإن املناخ الذي يتمتع فيه االأفراد باحلرية يف

 االبتكار وامل�ضاعدة على تطوير هذه التقنيات

 اأمر مهم. فلكي ت�ضبح الدول"دواًل اأ�صية"،

 يجب عليها اأن تعزز "االبتكار الت�ضاعدي"،

.بداًل من التنازيل

 ويجب اأن تتيح هيئات التمويل لالأفراد

 الفر�ضة لتجريب االأ�ضياء والف�ضل، يف حني

 اأن التنظيم املرتاخي �ضروري حتى تتوفر

 للمبدعني حرية مالحقة االأفكار. ويجب اأن تتاأكد

 احلكومات من توفر البيانات ال�ضحيحة والبنية

التكنولوجيا االأخرى لدعم  .التحتية 

 ويقلل االبتكار ال�ضحيح من احلاجة اإىل املوارد

 الطبيعية عن طريق م�ضاعفة القيمة التي ميكن

 اكت�ضابها من اأي كمية من هذه املوارد. وتتكرر

.االأفكار وتلتقي وتولد اأفكارًا جديدة

 ويجب اعتبار االبتكار املورد الطبيعي الوحيد

.الذي يتزايد اإىل االأبد. وهذا هو �ضبب تفاوؤل نام

 واختتم نام حديثه بالقول اإن اأجهزة "اآي

 فون" لي�ضت م�ضنوعة من مواد، بل م�ضنوعة

 من معلومات واكت�ضافات مرتاكمة يف جماالت

فللمعرفة والرتميز.  والت�ضميم  والهند�ضة   العلوم 

 اقت�ضاديات خمتلفة جدًا عن اقت�ضاديات

 املادة. "ميكن اأن ينك�ضر الهاتف لكن ال ميكننا

 ك�ضر االأفكار. واإذا اأعطيتك فكرة، اأ�ضبحت

."ملك كل منا

نقاط رئيسية

 y  التغيير في التكنولوجيا هو أقوى قوة
على كوكبنا اليوم

 y كان الخيال العلمي "سيئًا" في
صنع التوقعات

 y  تنتشر تقنيات معينة على نحو ُأسي،
 وهذا أسرع كثيرًا مما توقعه األفراد، مع

انخفاض تكاليفها
 y  ومن بين التقنيات األساسية التي

 ستحدث أثرًا، الذكاء االصطناعي
والطباعة ثالثية األبعاد

 y  إن المناخ الذي يتمتع فيه األفراد
 بالحرية في االبتكار والمساعدة على

تطوير هذه التقنيات أمر مهم

نبذة عن رامز نام
 رامز نام هو خبري اأمريكي يف التكنولوجيا

 وكاتب خيال علمي. ا�ضتهر باأنه موؤلف "ثالثية

 نيكز�ش". ق�ضى 13 عامًا يف مايكرو�ضوفت،

 حيث قاد فرقًا لتطوير اإ�ضدارات مبكرة من

 "مايكرو�ضوفت اأوتلوك" و"اإنرتنت اإك�ضبلورر"

 وحمرك البحث "بينغ". وركزت حياته املهنية

 على توفري اإمكانات متقدمة للتعاون والتوا�ضل

 وا�ضرتجاع املعلومات ملا يقرب من مليار فرد

.حول العامل
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إنريكيز خوان 
المدير العام لشركة إكسل إلدارة المشاريع

جو براون
الحوار رئيس تحرير مجلة بوبيوالر ساينس، مدير

النسخة القادمة من البشر

علينا إعادة تصميم اإلنسان حتى ُيصبح قادرًا"
على التكيف مع السفر إلى الفضاء

"

ناق�ش خوان اإنريكيز يف اجلل�ضة التي حملت عنوان

"الن�ضخة القادمة من الب�ضر" تطور فهمنا لعلم
اجلينوم. وقال اإن من املمكن النظر اإىل احلياة

اليوم كمجموعة من الرموز، ومبا اأننا بتنا منتلك

قدرة على فهم هذه الرموز، فاإن ذلك يفتح لنا

الإعادة كتابة عبارات احلياة .اآفاقًا

علم أحياء جديد واستباقي
دعا اإنريكيز اإىل اإن�ضاء "مراكز ترميز كربى"،

كما بنوا يف ال�ضابق مكتبات كربى يف االإ�ضكندرية

"اأنها وبغداد ويف منطقة �ضيليكون فايل، مو�ضحًا

لي�ضت �ضوى لغًة خمتلفًة". وفيما يجري بناء هذه

اللغات، �ضتقوم بتحفيز االقت�ضاد العاملي، وهذه

خطوة غريت علم االأحياء ب�ضورة جذرية. ففي

حني اأن علم االأحياء القدمي كان تفاعليًا، فاإن علم

االأحياء اجلديد ا�ضتباقي، وي�ضتند اإىل ما ميكننا

.اإجنازه ال ما ميكننا ر�ضده فح�ضب

اإنه "عندما ت�ضنع ما هو واأكمل اإنريكيز قائاًل

حي، تغري قواعد اللعبة بطريقة جذرية بالكامل".

وال�ضبب يف ذلك هو اأن العلم كان يف ما م�ضى

يقوم على االكت�ضافات، يف حني اأنه يقوم اليوم على

اال�ضتحداث والت�ضنيع. فخطوط هذا العلم �ضارت

 َقباًل، وهذا ما َقَلَب مفاهيم
ُ
ُتكتب، فيما كانت ُتقراأ

.التطور راأ�ضًا على عقب

تعديل الحياة على نطاق واسع
ت�ضمح التكنولوجيات اجلديدة مثل طرق التعديل

اجليني CRISPR التقنيات العنقودية املتناوبة(

الكاملة والتكرارات اجلينية  التباعد(،  منتظمة 

"بتعديل احلياة على نطاق وا�ضع". فنوع النمو
الذي ن�ضهده يف دبي منذ فرتة هو نف�ضه الذي

ح�ضل يف علم االأحياء، ح�ضب اإنريكيز، وبالوترية

نف�ضها تقريبًا. ويف املقابل، �ضيكون لذلك اأثر

حتويلي على االقت�ضاد العاملي، الأننا ندخل يف

مرحلة ال�ضرعة. و�ضنكون بحاجة اإىل قدرة رقمية

كبرية للتعامل مع البيانات التي ينتجها علم

االأحياء اجلديد، يف حني اأن اأ�ضكال احلياة القابلة

للربجمة �ضتكون قادرة على اإنتاج كل ما نحتاجه

تقريبًا. ويف حال برجمة اخلاليا، �ضت�ضبح قادرة

على اإنتاج كل ما هو ع�ضوي. والحظ اإنريكيز يف

هذا ال�ضياق، اأن "التطور يحدث ب�ضرعة كبرية

وعلى نطاق متزايد". فلن نعود بحاجة اإىل زراعة

فدادين من النخيل الإنتاج زيت النخيل مثاًل، اأو

اإنتاج فول ال�ضويا للح�ضول على الربوتني، وال

حتى اإىل حمطات التكرير لت�ضنيع اأنواع حمددة

الكيميائية. كما �ضيجري ت�ضنيع امل�ضتقات  من 

ة اللقاحات ب�ضرعة اأكرب، وت�ضنيع االأع�ضاء املَُعَدّ

للزرع ح�ضب الطلب، و�ضنكون يف نهاية املطاف

قادرين على تعديل تركيبتنا اجلينية، مبا يتيح

لنا التخل�ش من االأمرا�ش، وقد يكون من املمكن

طباعة الب�ضر ح�ضب الطلب، مبا يعزز قدرتنا على

بالتطور .التحكم 
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فك رموز الدماغ
 وفقًا الإنريكيز، �ضيوؤدي كل هذا اإىل نظام

 يكون النا�ش فيه قادرين على تعديل الذكريات

 وتغيريها، واإدخال ذكريات جديدة وحذفها؛

 الأننا "بداأنا نفك رموز الدماغ". و�ضتت�ضمن

 االآلية املعتمدة لهذا الغر�ش اإدخال فريو�ضات

 غري موؤذية اإىل اخلاليا، والتالعب بها، من

 اأجل تن�ضيط خاليا ع�ضبية حمددة. كما �ضنبداأ

 بالتفكري يف حفظ الدماغ وتخزينه، ورمبا نتمكن

 من تخزين الذكريات. فاإن كان من املمكن زرع

 راأ�ش فاأرة على ج�ضم فاأرة اأخرى، هل �ضتنتقل

 ذكريات االأوىل اإىل الثانية؟ تبقى االإجابة رهن

 تطورات امل�ضتقبل، لكن يف حال حتقق ذلك، فاإن

 .هذا االأمر قد يعني اإمكانية زرع االأفكار

إعادة تصميم البشر للتكّيف
مع الفضاء

 قد تتمّثل ذروة ا�ضتخدامنا للتكنولوجيا اجلينية

 بت�ضميم اأنواع من املخلوقات املتكيفة مع الكواكب

 املختلفة. اإذ تواجه االأر�ش تهديدات مثل ا�ضطدام

 الكويكبات بها، مما يعني اأن الب�ضر مدعوون اإىل

 التفكري يف اإمكانية ا�ضتيطان كواكب اأخرى ل�ضمان

 بقائهم. اإال اأن الب�ضر اليوم غري قادرين على

 التكيف ب�ضكل جيد مع ال�ضفر اإىل الف�ضاء. و�ضرح

 اإنريكيز "اأننا م�ضتك�ضفون يف جوهرنا، و�ضيكون من

 الرائع ا�ضتك�ضاف كواكب اأخرى، لكن توجد م�ضكلة

 يف ال�ضياحة الف�ضائية". كما يعاين الب�ضر اأمرا�ضًا

 �ضحية متنّوعة، ومنها التغريات التي تطراأ على

َوات الكلى، وفقدان الب�ضر  �ضكل القلب، وَتَكوُّن َح�ضَ

 وال�ضمع، وال�ضعوبات املعرفية، حتى قبل التفكري

 يف خطر الزوال. "نحن غري متكّيفني مع الف�ضاء".

 اإذن قد نكون بحاجة اإىل اإعادة ت�ضميم االإن�ضان

 القادر على ال�ضفر عرب الف�ضاء. ويجب علينا اأن

 نت�ضلم زمام ال�ضيطرة على تطورنا كب�ضر، قبل اأن

 نبداأ حتى بالتفكري يف اأي اإجناز اآخر. واإن كنا نوؤمن

 بحقوق االإن�ضان، فيجب اأن نرّكز على تخطي حدود

 املجموعة ال�ضم�ضية، وعلينا اأن ن�ضعى كذلك وراء

 هذه اجلهود من اأجل �ضمان بقاء اجلن�ش الب�ضري

 على املدى الطويل. وال �ضبيل للبقاء اإن مل نغري يف

 تركيبة اأج�ضادنا. ثم َخُل�ش اإنريكيز اإىل "اأنه عندئذ

 قد ت�ضبح االأمور م�ضّوقة. واإن مكثنا على االأر�ش،

."�ضنبقى معر�ضني للخطر على الدوام

نقاط رئيسية

 y  من الممكن النظر إلى الحياة اليوم
كمجموعة من الرموز

 y في حين أن علم األحياء القديم
كان تفاعليًا، فإن علم األحياء

الجديد استباقي
 y كان العلم يقوم على االكتشافات

 في حين أنه يقوم اليوم على
االستحداث والتصنيع

 y  ستكون أشكال الحياة القابلة للبرمجة
قادرة على إنتاج كل ما نحتاجه تقريبًا

 y  سيكون الناس قادرين على تعديل
 الذكريات وتغييرها وإدخال ذكريات جديدة

"وحذفها ألننا "بدأنا نفك رموز الدماغ
 y  قد تتمّثل ذروة استخدامنا للتكنولوجيا

 الجينية بتصميم أنواع من المخلوقات
المتكيفة مع الكواكب المختلفة

نبذة عن خوان إنريكيز
 خوان اإنريكيز هو اأكادميي مك�ضيكي اأمريكي

 ورجل اأعمال وكاتب ومتحدث. ي�ضغل حاليًا

 من�ضب املدير العام ل�ضركة "اإك�ضل الإدارة

 .(Excel Venture Management) "امل�ضاريع

 وُيعرف ال�ضيد اإنريكيز كمرجع يف جمال

 التاأثريات االقت�ضادية وال�ضيا�ضية لعلوم

 احلياة. وهو اأي�ضًا رئي�ش ومدير تنفيذي يف

 ،(Biotechonomy LLC) "�ضركة "َبُيوِتُكوُنوِمي

 وهي �ضركة تقوم باالأبحاث واال�ضتثمار يف

 جمال علوم احلياة. كما اأنه املدير التاأ�ضي�ضي

 مل�ضروع علوم احلياة يف كلية "هارفرد

 اإ�ضافة اإىل اأنه زميل يف ،(HBS) "لالأعمال

."مركز ال�ضوؤون الدولية يف جامعة "هارفرد
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1) (الدكتور ريتشارد دافيدسون 

أستاذ علم النفس والطب النفسي ومدير مركز العقول الصحية في جامعة
ويسكونسن بمدينة ماديسون

2) ماكلولين-دوين  (ريبيكا 

الحوار مقدمة برامج في شبكة يورونيوز، مدير

التأقلم: المهارة األهم لطالب المستقبل

تشير األبحاث إلى أن الذهن يكون في حالة"
من الشرود خالل 47% من ساعات اليقظة،

وبالتالي ال يكون منتبهًا

"
ا�ضتهّل الدكتور ريت�ضارد دافيد�ضون، اأ�ضتاذ علم

النف�ش والطب النف�ضي ومدير مركز العقول

ال�ضحية يف جامعة وي�ضكون�ضن مبدينة مادي�ضون،

جل�ضته التي حملت عنوان "التاأقلم: املهارة االأهم

لطالب امل�ضتقبل"، بذكر الفرق املهم يف علم

االأع�ضاب بني التعلم التعبريي والتعلم االإجرائي،

حيث قال اإن التعلم التعبريي مينح االأولوية للتعبري

عن التعاطف والتعاون، لكنه ال يجعلنا بال�ضرورة

اأو تعاونًا .اأكرث تعاطفًا

جودة الحياة مهارة
قادت هذه الفكرة الدكتور دافيد�ضون اإىل

ا�ضتنتاج مذهل َمَفاُده اأن باإمكاننا بالفعل

تعلم مهارات االهتمام والتعاون والتعاطف

واللطف، لكن عرب دوائر وممرات ع�ضبية

تختلف متامًا عن تلك التي تكت�ضب املعلومات

التعبريية االأ�ضا�ضية. وركز الدكتور دافيد�ضون

على دور احلكومات يف ت�ضكيل النظم الرتبوية

امل�ضتقبلية، مو�ضحا اأن "جودة احلياة مهارة"،

واأن "هذه الفكرة عامل اأ�ضا�ضي يف جميع

اأ�ضكال التعليم االأخرى، الأنه اإذا مل يكن الطفل

اأو كان �ضعيف االنتباه، فاإنه متوازنًا عاطفيًا

لن يتمكن اأبدًا من ا�ضتيعاب املعلومات االأخرى

ُم له ."التي ُتَقَدّ

اإىل اأن جودة احلياة تعتمد على وتابع الفتًا

اأربع ركائز، هي: الوعي واالت�ضال والب�ضرية

والهدف. ولن يتمكن اأحد من اأن يفتح الباب

اأمام اإمكانات التعلم احلقيقية التي لديه اإال

عندما ياأخذ هذه الق�ضايا بعني االعتبار. و�ضاق

الدكتور دافيد�ضون مثااًل من كتاب "مبادئ

علم النف�ش" لويليام جيم�ش الذي �ضدر �ضنة

1890، اأكد فيه على اأهمية تعزيز فرتة االهتمام

العاطفي، الذي يعترب تعليمه لالأطفال اأمرًا

اأ�ضا�ضيًا جلميع اأ�ضكال التعلم االأخرى. ثم اأ�ضاف

: "لقد تعلمنا اأن الدوائر واخلطوط التي kÓFÉb

تقوم بتعزيز �ضعور االهتمام يف الدماغ الب�ضري

هي دوائر تت�ضم باملرونة، وبذلك فقد تتاأثر

."باخلربة وقد تتغري من خالل التدريب

أهمية التدريب
اأظهرت البحوث اأن ذهن االإن�ضان مييل اإىل

ال�ضرود، وبذلك فاإننا قد ال نعري اأَيّ اهتمام ملا

øe %47 يدور بنا اأو حولنا. وهذا االأمر يحدث يف

االأوقات التي يكون فيها ال�ضخ�ش البالغ العادي

م�ضتيقظًا. لكن يف ا�ضتطاعتنا اأن ندرب اأذهاننا

على الرتكيز. وال �ضك اأننا حني نفعل هذا، تظهر

لدينا تغيريات منتظمة متتالية يف تلك الدوائر

اأو بالغني ا اأطفااًل .الدماغية. ويحدث هذا �ضواء كَنّ

وقد اأكد الدكتور دافيد�ضون على اأَنّ الواجب

االأخالقي يحّتم علينا اأن ننفذ هذه املنهجية،

الأن التدريب واالهتمام هما حجرا االأ�ضا�ش لكل

اأ�ضكال التعلم االأخرى، و�ضيكون االأ�ضخا�ش الذين

والتح�ضني والتحليل  للت�ضخي�ش  ا�ضتعداد  هم على 

حتمًا يف املقدمة. واأ�ضار اإىل اأن التدريب على

اليقظة الذهنية ميكن اأن يعلم املرونة، مبا ميّكن

ال�ضخ�ش من ا�ضتعادة م�ضاعر التعاطف، على

�ضبيل املثال، ب�ضكل اأ�ضرع بعد تعر�ضه الأحداث

للقلق .مثرية 

ب اأ�ضخا�ش بالغون ويف مثال على ذلك، تدَرّ

يف جتربة اأكادميية على التعبري عن اللطف

والتعاطف من خالل مترين ذهني ب�ضيط،

وا�ضتمر ذلك ملدة 30 دقيقة يف اليوم على مدار

اأ�ضبوعني. وعندما قام الدكتور دافيد�ضون

بتقييم تاأثري هذا التدريب، وجد اأن امل�ضاركني

الذين مت و�ضعهم ب�ضكل ع�ضوائي �ضمن جمموعة

التعاطف اأظهروا ارتفاعًا يف ال�ضلوكيات

االجتماعية كالتعاون واالإيثار. واأو�ضح قائاًل:



6767 للحكومات العالمية  القمة  تقرير 

ة من  "هذه قيا�ضات �ضلوكية �ضارمة ُم�ضتَمَدّ

 اأنواع القيا�ضات التي ي�ضتخدمها خرباء ال�ضلوك

االإيثاري". ال�ضلوك  الع�ضبي لقيا�ش   واالقت�ضاد 

 كما ك�ضفت نتائج مراقبة االأن�ضطة الدماغية

 لدى هوؤالء االأ�ضخا�ش تغريات منتظمة يف

 الدوائر واخلطوط الع�ضبية التي تعزز امل�ضاعر

والتعاطف .االإيجابية 

المرونة ما هي إال مهارة
 قدم الدكتور دافيد�ضون ملحة عن كيفية عمل

 الذهن، حيث اأو�ضح اأن التخاطب مع الذات يعزز

.مهارة التاأقلم واملرونة النف�ضية القابلة للقيا�ش

 لكن االإن�ضان يواجه القلق واملحن، االأمر الذي

 جعل الدكتور دافيد�ضون يت�ضاءل عن الكيفية التي

 ميكننا من خاللها تغيري عالقتنا مع املحن التي

 نواجهها، لكي نتمكن من جتاوزها ب�ضكل اأ�ضرع

 وال�ضماح للدماغ بتح�ضني ا�ضتيعابه للمعلومات. اإن

 التدريب على هذه االأمور ي�ضمح لالإن�ضان باكت�ضاب

 القدرة على جتاوز املحن، حيث ميكننا اأن نتعلم

 مهارة املرونة وتنميتها من خالل اأ�ضكال ب�ضيطة

 للغاية من التدريب الذهني. وقد �ضدد الدكتور

 دافيد�ضون على اأن تزويد االأطفال بالقدرة على

 التعايف وجتاوز املحن ب�ضكل اأ�ضرع ُيَعُدّ اأمرًا اأ�ضا�ضيًا

.للغاية جلميع اأ�ضكال التعلم االأخرى

حياة أطول ذات هدف
 اإن امتالك اإح�ضا�ش قوي بالهدف يف احلياة اأمر

 بالغ االأهمية جلودة حياتنا وقدرتنا على التعلم،

 حيث ُتظهر البحوث اأن االأ�ضخا�ش الذين ميتلكون

 هدفًا يعي�ضون لفرتات اأطول. وقد قام الدكتور

 دافيد�ضون باإعادة النظر يف الركائز االأربع جلودة

 احلياة التي قدمها �ضابقًا، مو�ضحًا اأن كل حمور

 من هذه املحاور يرتبط بدوائر وخطوط دماغية

 خمتلفة، تتغري ح�ضب اخلربة والتدريب اللذين

 يعي�ضهما الفرد. واأ�ضاف اأن دمج اإجراءات التدريب

 املنهجي يف نظام التعليم لتعزيز هذه العادات

.الذهنية �ضي�ضهل جميع اأ�ضكال التعلم االأخرى

 واأخريًا، اختتم الدكتور دافيد�ضون بالقول اإن

 دمج هذه الركائز يف النظام التعليمي اأمر �ضروري

 لتعزيزه، واأكد اأننا "بحاجة اإىل اإيالء اهتمام

 منتظم لهذه ال�ضفات اإذا اأردنا اأن مننح االأطفال

 تعليمًا ذا مغزى يف القرن احلادي والع�ضرين"،

 م�ضددًا على اأهمية اإدماج ا�ضرتاتيجيات تنمية

 العادات الذهنية يف املجال الرتبوي من اأجل تعزيز

.جودة احلياة

نقاط رئيسية

 y  يركز التعلم التعبيري على التعبير عن
 التعاطف أو التعاون، لكنه ال يجعلنا

بالضرورة أشخاصًا أكثر تعاطفًا أو تعاونًا
 y  االهتمام والتعاون والرأفة واللطف

مهارات يمكن تعلمها
 y  تعتمد جودة الحياة على الوعي

واالتصال والبصيرة والهدف
 y يمكن تنمية مشاعر اللطف والتعاطف
 y  امتالك إحساس قوي بالهدف أمر هام

لجودة حياتنا

نبذة عن الدكتور
ريتشارد دافيدسون

اأ�ضتاذ الدكتور ريت�ضارد دافيد�ضون هو 

 علم النف�ش والطب النف�ضي يف جامعة

وموؤ�ض�ش مادي�ضون،   وي�ضكون�ضن مبدينة 

"مركز العقول ال�ضليمة   "ومدير 

(Centre for Healthy Minds). ا�ضتهر بعمله 

 الرائد الذي يهتم فيه بدرا�ضة العواطف

 واملخ الب�ضري، وهو �ضديق ُمَقرب من

 الداالي الما وخبري ومتحدث يف كثري من

َنّفت  الندوات واملوؤمترات. ويف عام 2006، �ضَ

 جملة "تامي" الدكتور دافيد�ضون �ضمن "اأكرث

."مائة �ضخ�ضية موؤثرة يف العامل

2 1



68

المتحدثونجدول األعمال الرئيسي

2018 للحكومات  العالمية  القمة 

)يمين الصورة )غراسا ماشيل 

مؤسس ورئيس مؤسسة غراسا ماشيل

)يسار الصورة )زينة اليازجي 

مدير الحوار

حياتي مع مانديال

علينا تعلُّم كيفية االستماع إلى األطفال ليس"
لفهم احتياجاتهم فحسب، بل لفهم وجهات
نظرهم إزاء الطريقة التي يرغبون أن يكونوا

فيها جزءًا من الحوار

"
بهدف العمل على م�ضتقبل اأف�ضل، علينا اأن نبداأ"

باال�ضتماع اإىل ال�ضباب وال�ضعي اإىل معاملة جميع

النا�ش مب�ضاواة واحرتام وكرامة"، قالت غرا�ضا

ما�ضيل، زوجة رئي�ش جمهورية جنوب اأفريقيا

الراحل نيل�ضون مانديال، اأثناء تقدميها ملحة عن

احلياة التي عا�ضتها مع رائد حركة مناه�ضة

.التمييز العن�ضري

حياتي مع الرجل الرمز
يف جل�ضة بعنوان "حياتي مع مانديال"، حتّدثت

ال�ضيدة االأوىل ال�ضابقة جلمهورية جنوب اأفريقيا

غرا�ضا ما�ضيل، موؤ�ض�ش ورئي�ش موؤ�ض�ضة غرا�ضا

ما�ضيل، ب�ضغف عن عملها كمنا�ضرة حلقوق املراأة

والطفل وحياتها اخلا�ضة مع مانديال كزوجته

الثانية قبل رحيله يف دي�ضمرب 2013 عن عمر يناهز

.اخلام�ضة والت�ضعني

بعيدًا عن األضواء
حّدثت ما�ضيل احل�ضور عن ال�ضنوات التي اأم�ضتها

مع زوجها، وو�ضفته بالكنز الوطني واالأيقونة

العاملية. فقالت "مل تكن عالقتنا ُت�ضبه اأّيًا من

اأدواره ال�ضيا�ضية يف القطاع العام. فهو كان مبثابة

."الزوج واالأب واجلّد لعائلته

واأقّرت ما�ضيل اأي�ضًا باأّنه لي�ش باإمكانها اأن تتحّدث

عنه ب�ضفة الغائب، حيث اأنها ت�ضعر اأنه حا�ضر معها

على الدوام. كما ر�ضمت للجمهور لوحة عن حياتهما

معًا و�ضاركتهم حكاية لقائهما االأّول وكيف كان

مانديال يّت�ضل بها يف ال�ضباح وامل�ضاء ليتمّنى لها

ليلة �ضعيدة، وحينها فقط تنّبهت اإىل اأّن عالقتهما

.اأ�ضبحت اأكرث من جمّرد �ضداقة اأو واجبات مهنية

طرحت املحاورة زينة اليازجي �ضوؤااًل على

ما�ضيل حول ما اإذا كان لقاوؤها االأّول مع مانديال

حّبًا من النظرة االأوىل. فاأجابتها مبت�ضمة، "’

اأعلم كيف يكون االأمر مع االأنا�ش االآخرين لكن ما

حدث بيننا كان مبثابة �ضرارة ما"، وكاأّنه "احّتاد

."القلب والروح والعقل

معتقدات مشتركة
ت�ضارك الزوجان عدة ق�ضايا كحّبهما لالأطفال

واإميانهما باأّنهم مفتاح ازدهار بلدانهم لذا عليهم

اأن يحتّلوا االأولويات يف جداول االأعمال ال�ضيا�ضية

á«YÉªàL’Gh. "لقلب موازين احلياة، عليك اأن

تبداأ بتغيري طريقة تفكري املجتمع واال�ضتماع اإىل

وال�ضباب ."االأطفال 

سجن مدى الحياة
يف ذلك الوقت، كانت ما�ضيل ُمدّر�ضة ونا�ضطة يف

جمال الدفاع عن الن�ضاء واالأطفال، اأّما ماديبا -

لقب مانديال القبلي - فكان قد تنّحى عن رئا�ضة

جمهورية جنوب اأفريقيا يف اأواخر الت�ضعينات،

اأي بعد ثماين �ضنوات من اإخالء �ضبيله، اإذ بقي

27 �ضنة يف ال�ضجن بتهمة التاآمر الإطاحة الدولة،

اأم�ضى منها 18 �ضنة ممنوعًا من اأي توا�ضل ب�ضري.

"�ضعرنا بفرح كبري بعدما تنّحى نل�ضون عن رئا�ضة
اجلمهورية اإذ اأ�ضبح متفّرغًا لعائلته و�ضار يتحّكم

بوقته كيف ما �ضاء"، هكذا عرّبت ما�ضيل عن

اجلهد امل�ضرتك الذي بذاله لُيعيدا مّل �ضمل العائلة.

واأ�ضافت "عند �ضجنه، كان اأطفاله ب�ضّن الرابعة اأو

اخلام�ضة وحني خرج، كانوا قد اأ�ضبحوا را�ضدين.

."لقد فاته الكثري
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أنسنة الخصوم
ل مانديال اإىل  خالل فرتة اعتقاله، تو�ضّ

 ا�ضتنتاج جوهري، اإذ "الحظ اأّن حّرا�ش ال�ضجن

 كانوا من االأفريكان املحافظني، فحاول اأن

 يتعّلم لغتهم بغية التوا�ضل معهم وحماولة فهم

 وجهة نظرهم". وتابع �ضعيه اإىل اأن�ضنة "االآخر"

 حّتى بعد اإطالق �ضراحه اإذ اأقام حفل ع�ضاء

 دعا اإليه زوجات القادة االأفريكان وزوجات

 الرجال يف حركة التحرير. وحني مل تتمّكن

 زوجة اأحد املهند�ضني املعماريني يف نظام

 الف�ضل العن�ضري من احل�ضور، قّرر مانديال

بنف�ضه .زيارتها 

 �ضّددت ما�ضيل على اأهمية اأن�ضنة اخل�ضم

 ال�ضيا�ضي ودعت القادة املعا�ضرين اإىل اّتباع هذه

 اال�ضرتاتيجية من اأجل الت�ضدي للتحدّيات التي

.يواجهها العامل اليوم

 واأ�ضافت اأن مانديال ندم على اأمٍر وحيد خالل

 الفرتة االأوىل من رئا�ضته، اأال وهو عدم اأخذ

 مو�ضوع تف�ّضي فريو�ش نق�ش املناعة الب�ضرية

 بجدّية اأكرب، واعتربت اأنه كان "من�ضغاًل ببناء

 دولة خالل واليته التي ا�ضتمرت خم�ش �ضنوات،

 لكّنه حني غادر احلكم، تفّرغ لروؤية مدى خطورة

."امل�ضكلة وعمَل على اإيجاد احلل

االحترام والكرامة
 ا�ضتذكرت ما�ضيل كيف كان مانديال ُيعامل كل

 من التقى بهم باحرتام وكرامة بغ�ش النظر عن

.مكانتهم االجتماعية

 حظي نيل�ضون بنعمة التوا�ضع والتقّرب من"

 النا�ش من كل طبقات املجتمع. وكانت لديه القدرة

 على التوا�ضل مع اجلميع على اختالف ثقافاتهم

 وم�ضاربهم"، واأ�ضافت "كان قادرًا على اأن يرى ما

 هو حتت القبعات الع�ضكرية وال�ضيا�ضية، بهدف حّل

."النزاعات واخلالفات

المساواة للجميع
 اآمن الزوجان بالعدالة وامل�ضاواة بني اجلميع، 

 حيث "اعرتف مانديال بكرامة كّل كائن ب�ضري"،

 فعامل الطّباخ واخلدم باالحرتام عينه الذي

 يكنّه  لكبار ال�ضخ�ضيات. "ما من طبقة اأدنى بني

 النا�ش، فكّلنا مت�ضاوون يف هذه احلياة بطاقاتنا

."وقدرتنا على التفكري

نقاط رئيسية

 y  لبناء مستقبل أفضل، علينا االستماع
إلى الشباب حول العالم

 y  لم يكن نيلسون مانديال كنزًا وطنّيًا
وأيقونة عالمية فحسب بل كان زوجًا

وأبًا وجّدًا

 y  يندم مانديال على أمٍر وحيد أال وهو
 عدم أخذ موضوع تفّشي فيروس نقص

المناعة البشرية بجدّية أكبر
 y  آمن بأّن الناس كّلهم متساوون ويجب

معاملتهم باحترام وكرامة

نبذة عن غراسا ماشيل
 غرا�ضا ما�ضيل هي �ضيا�ضية ونا�ضطة اجتماعية

 من موزمبيق، واأرملة كّل من الرئي�ش ال�ضابق

 جلمهورية اأفريقيا اجلنوبية نيل�ضون مانديال

 والرئي�ش ال�ضابق ملوزمبيق �ضامورا ما�ضيل.

 هي منا�ضرة عاملية حلقوق املراأة والطفل

�ضند لها يف العام 1997 لقب ال�ضيدة
ُ
 وقد اأ

 الربيطانية تقديرًا لعملها االإن�ضاين، كما

 اأنها ع�ضو يف جلنة التقدم االأفريقية، وهي

 جمموعة من ع�ضرة اأفراد ممّيزين منا�ضرين

 للتنمية املت�ضاوية وامل�ضتدامة يف اأفريقيا.

 وبو�ضفها ع�ضو يف اللجنة، ُت�ضّهل ما�ضيل بناء

 االئتالفات لتبادل املعرفة واخلربات وجتمع

ّناع القرار للتاأثري يف ال�ضيا�ضة من اأجل  �ضُ

.التغيري الدائم يف اأفريقيا
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بینيت بول 
الرئيس التنفيذي لشؤون اإلبداع في شركة آيديو

إعادة تصمیم الحكومات

ستكون الدول التي تولي أهمية لالستماع"
لكل راشد وطفل قادرة على إعادة تصميم

بلٍد أفضل وعالٍم أفضل

"

قّدم بول بينيت، الرئي�ش التنفيذي ل�ضوؤون االإبداع

"يف �ضركة "اآيديو (IDEO)، خطابًا حما�ضيًا ب�ضاأن

العامل املعا�ضر، اإذ �ضدد على اأن االأفكار الكربى

لي�ضت هي التي تخّلف االأثر االأكرب، بل هي االأفكار

.ال�ضغرية وال�ضخ�ضية واحلميمة

اإىل ت�ضري احلكومات واأعمال الت�ضميم جنبًا

جنب. وي�ضكل اإعطاء النا�ش االأدوات ال�ضرورية

الإطالق العنان الإمكاناتهم الب�ضرية اخلطوة

.االأ�ضا�ضية لت�ضميم م�ضتقبل اأف�ضل

إطالق العنان لإلمكانات
بداأ بينيت اجلل�ضة طالبًا من احل�ضور رفع اأيديهم

اإذا كانوا اآباء اأو اأبناء اأو اأمهات. وحتدث بطريقة

موؤثرة عن طفولته، حيث ترعرع يف �ضمال �ضرق

"اإنكلرتا مكان ت�ضوير "بيلي اإيليوت (Billy Elliot)، 

وهو فيلم درامي ي�ضرد ق�ضة �ضبي يحلم باأن ي�ضبح

راق�ش باليه حمرتف وتفا�ضيل عالقته بوالده.

وعر�ش بينيت مقتطفًا ق�ضريًا من الفيلم ليقارن

بني العالقة الوثيقة بني بطل الفيلم االأ�ضا�ضي

وطفولته هو. وقال: "يتمحور الفيلم حول عالقة

ال�ضبي باأبيه، الذي اأيقن اأن ابنه خمتلف ولّبى

."احلاجة اإىل دعمه يف م�ضريته

اإلبداع في سن الطفولة
�ضرح بينيت اأنه، اأ�ضوة ببطل الفيلم، كان خمتلفًا

بنظر اأقرانه. وا�ضتذكر كيف اأنه كان يعي�ش يف

"منزل مثايل ب�ضقف وردي" يف �ضنغافورة اإىل اأن
بلغ العا�ضرة، ثم قررت اأ�ضرته العودة اإىل اململكة

املتحدة. و�ضكل ذلك �ضدمة ثقافية بالن�ضبة اإليه.

فقال: "كنت من هوؤالء االأوالد غريبي االأطوار الذين

تعر�ضوا للتنمر واأم�ضيت كل حياتي واأنا اأحاول اأن

اأندمج يف حميطي". لكن كل ذلك تبّدل يف العام

1975 عندما كان يف الـ 11 من عمره فقط، حني عاد

.والده اإىل املنزل حاماًل معه هدية بدلت حياته

اللحظة المحورية
�ضعيًا منه لتقبل اختالفه وت�ضجيعه، ا�ضرتى له والده

"جملة "جولدن هاندز ان�ضيكلوبيديا اأوف كرافت�ش
(Golden Hands Encyclopedia of Crafts)، وهي

جملة لالأعمال احلرفية، بهدف تعزيز هذا امليل

لديه. وعلى مدى �ضنتني، كان والده ُيح�ضر اإىل املنزل

كل يوم اأربعاء الن�ضخة االأحدث من املجلة، ليعمال

معًا على �ضنع االأعمال احلرفية اإىل حني ا�ضرتعت

حرفتان اهتمام بينيت، فن التطريز باخليوط واآلة

الر�ضوم اللولبية، وهي اأداة للر�ضم الهند�ضي، مما

دفع به لت�ضميم و�ضم يحمله على ج�ضمه اإىل اليوم.

وقال اإن ذلك ح�ضه على العمل يف جمال ت�ضميم

الغرافيك�ش، ثّم على ت�ضويق امل�ضاريع واملنتجات

واخلدمات والتجارب املتمحورة حول االإن�ضان،

.والناجحة جتاريًا واجتماعيًا يف الوقت نف�ضه
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صياغة الهوية
 عندما قّدم له والده "اأداة ل�ضياغة هويته"،

 �ضمح له ذلك باإطالق العنان الإمكاناته الب�ضرية.

 وقال بينيت: "اأعطاين �ضوتًا للتعبري عن اإبداعي

 وبذلك منح ثقتي االأجنحة لرتتقي. لقد مكنني من

 التحليق". وبناًء عليه، ح�ضل بينيت على وظيفة

 يعمل فيها على اإطالق العنان الإمكانات وثقة

 االآخرين، ال �ضيما من خالل الت�ضميم، يف م�ضرية

 مهنية امتدت الأكرث من 35 �ضنة واأخذته اإىل خمتلف

 اأنحاء العامل. كذلك �ضدد بينيت على اأهمية اعتناق

 حركة قائمة على الت�ضميم ال�ضتحداث احللول التي

.حتتاجها احلكومات واملوؤ�ض�ضات

أهمّية الشباب
 �ضّدد بينيت يف جل�ضته املعنونة "اإعادة ت�ضميم

 احلكومات" على اأن ما من �ضوت يجب اأن يعلو على

 �ضوت ال�ضباب يف املجتمع. و�ضاأل: "من هو االأف�ضل

 لت�ضميم م�ضتقبلنا من هوؤالء الذين �ضريثونه؟"

 واأ�ضاف اأن البلدان التي تويل اأهمية لال�ضتماع لكل

 را�ضد وطفل، وتلك التي ت�ضون الطفولة يف نف�ش كل

 را�ضد، �ضتكون قادرة على النجاح يف ت�ضميم بلد

.اأف�ضل وعامل اأف�ضل

منّصة جديدة
ة  خالل مداخلته، �ضلط بينيت ال�ضوء على من�ضّ

 جديدة جرى اإطالقها بالتعاون مع معايل حممد

 القرقاوي، وزير �ضوؤون جمل�ش الوزراء وامل�ضتقبل يف

 دولة االإمارات العربية املتحدة ورئي�ش القمة العاملية

 للحكومات، وحكومة دولة االإمارات. حتمل املن�ضة

 وهي موؤ�ض�ضة اإبداعية (Palmwood) "اإ�ضم "باملود

 تعمل على حت�ضني حياة النا�ش من خالل ا�ضتك�ضاف

 االأفكار وت�ضميم احللول االإبداعية ملعاجلة امل�ضاكل

 العاملية االأكرث اإحلاحًا، باالرتكاز على اأربعة حماور

 اأ�ضا�ضية هي: االقت�ضاد االإبداعي واحلكومة والتعلم

.واملجتمع املحلي

تصميم الخير األعظم
 ختم بينيت جل�ضته بالعودة اإىل ق�ضة "بيلي

 اإيليوت"، موؤكدًا على اأن كل فرد يف املجتمع يوؤوي

 يف داخله طفاًل مبدعًا، والفتًا اإىل اأهمية اأن ي�ضمح

 كل االأهايل واحلكومات والبلدان لهذه االأ�ضوات

 االإبداعية باأن ت�ضدح، مبا �ضي�ضمح بتطوير القدرات

 االإبداعية لدى املواطنني وبدء النقا�ش ب�ضاأن ما

 هو ممكن من خالل الت�ضميم، مع الرتكيز على

 اإيجاد احللول املثلى لتحقيق اخلري االأعظم يف

 العامل. واأ�ضاف اأن الت�ضميم ال يقوم بال�ضرورة

 على املبادرات الكربى، بل قد يتحقق من خالل حل

 م�ضاكل �ضغرية، م�ضاكل عاملية من�ضية. وختم بالقول

 اإن احلكومات يف خمتلف اأنحاء العامل هي "االأدوات

."التي منلكها الإيجاد حياة هادفة

نقاط رئيسية

 y "الحكومات والتصميم "خليالن طبيعيان
 y  إعطاء الناس األدوات الضرورية إلطالق

 العنان إلمكاناتهم البشرية هو مفتاح
تصميم مستقبل أفضل

 y  ما من صوت يجب أن يعلو على صوت
الشباب في المجتمع

 y  كل فرد في المجتمع يؤوي في داخله
 طفاًل مبدعًا، وعلى األهالي والحكومات

 والبلدان أن تسمح لهذه األصوات
اإلبداعية بأن تصدح

نبذة عن بول بينيت
 بول بينيت هو الرئي�ش التنفيذي ل�ضوؤون

 هو مواطن .(IDEO) "االإبداع يف �ضركة "اآيديو

 بريطاين اأم�ضى طفولته املبكرة يف �ضنغافورة

 ويقدم خدمات القيادة االإبداعية اإىل العمالء

 والزمالء على نطاق مو�ضع من خالل ال�ضفر

 والتعلم والعمل يف خمتلف اأنحاء العامل. هو

 متحّدث �ضهري �ضارك يف منتديات كربى

 منها املنتدى االقت�ضادي العاملي ومنتدى

 العاملي (TED) "بواو يف اآ�ضيا ومنتدى "تيد

 وقمة اإعادة ت�ضميم االأعمال من تنظيم "ذي

.وغريها (The Economist) "اإيكونومي�ضت



72

المتحدثونجدول األعمال الرئيسي

2018 للحكومات  العالمية  القمة 

1) (الدكتورة روبین تشوتكان 

المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز دايجستيف للصحة

2) (جولين كريتون 

الحوار رئيسة التحرير المؤسسة لموقع فيوتشريزم، مدير

:المیكروبات الحیوية
طب المستقبل  

االستحمام والتنظيف المفرط يحرم أجسامنا"
من الميكروبات األساسية والحيوية لصحتنا

"
لقد اأ�ضبحت ق�ضايا ال�ضحة والرفاهية هي ال�ضغل

ال�ضاغل يف عامل يواجه اليوم م�ضتويات غري م�ضبوقة

من اأمرا�ش املناعة الذاتية والبدانة واأزمة مقاومة

.امل�ضادات احليوية التي بداأت تلوح يف االأفق

كان هذا هو ُلبُّ املو�ضوع ال�ضيق الذي تناولته

الطبيبة الرائدة يف جمال الطب التكاملي للجهاز

اله�ضمي الدكتورة روبني ت�ضوتكان، املوؤ�ض�ش

والرئي�ش التنفيذي ملركز دايج�ضتيف لل�ضحة، يف

جل�ضة بعنوان "امليكروبات احليوية: طب امل�ضتقبل"،

حاورتها فيها جولني كريتون، رئي�ضة التحرير

.املوؤ�ض�ضة ملوقع فيوت�ضريزم

أهمية الميكروبات الحيوية لحياتنا
�ضلطت الدكتورة ت�ضوتكان ال�ضوَء على عالقة

الرتابط بني املبالغة يف النظافة وممار�ضات

مكافحة العدوى من جهة، وتراجع �ضحة

االأمعاء من جهة اأخرى. وحددت اأهمية املوطن

البيئي )البيوم( يف اأنه يقوم بتنظيم �ضحة

الب�ضر ورفاهيتهم. وقد اأكدت اأن "امليكروبات

احليوية هي اأق�ضى ما و�ضل اإليه الطب يف

."تقدمه حتى االآن

يتكون البيوم من تريليونات الكائنات احلية مثل

البكترييا والفطريات والفريو�ضات التي تغطي ج�ضم

االإن�ضان وتعي�ش يف االأمعاء. وبرغم اأنها ال تظهر

للعني املجردة، اإال اأن جممل وزنها قد ي�ضل اإىل 3

اأرطال يف حال مت اإخراجها من اجل�ضم 4 hCG.

االإفراط يف اال�ضتحمام وحّك الب�ضرة ي�ضلبان

من اأج�ضامنا امليكروبات ال�ضرورية الالزمة

ل�ضحتنا. اإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن االإفراط يف

اأ�ضا�ضيٌّ ا�ضتهالك امل�ضادات احليوية له دوٌر

اإ�ضعاف قدرات هذه الكائنات، ما يزيد من عدد

االأمرا�ش غري املعدية كمر�ش ال�ضكري. اأما

اختالل التوازن يف الكائنات املجهرية الدقيقة

يف االأمعاء في�ضاهم يف زيادة خطر االإ�ضابة

ال�ضمنة .باأمرا�ش 

و�ضرحت الدكتورة ت�ضوتكان اأن خطر

االإ�ضابة باأمرا�ش املناعة يرتفع لدى االأطفال

املولودين قي�ضريًا، اأو الذين مل يتعر�ضوا

لالأمرا�ش يف �ضغرهم، اأو الذين مل تتوفر لهم

الطبيعية .الر�ضاعة 

الكائنات الحيوية المجهرية الدقيقة
في مواجهة الحمض النووي

ثم تابعت الدكتورة ت�ضوتكان قائلة: "اإن هذه

الكائنات احليوية املجهرية الدقيقة �ضديقتنا

ال عدوتنا، وترتبط ارتباطًا وثيقًا ب�ضحتنا

ورفاهيتنا". والكائنات احليوية املجهرية الدقيقة

ما هي يف حقيقة اأمرها اإال انعكا�ش لطريقة عي�ش

االإن�ضان، اأكرث من كونها انعكا�ضًا ملكونات حم�ضه

َح النووي. فهذه الكائنات املجهرية تكاد اأن ُتْف�ضِ

عن كل �ضيء يخ�ش الفرد، اأين كان ي�ضكن، ماذا

كان ياأكل، وما االأدوية التي كان يتناولها. بل اإنها

ُتْظِهُر حّتى اإن كان له اأخوة، اأو كان لديه حيوانات

األيفة. وهذه الكائنات املجهرية الدقيقة، على

العك�ش من جيناتنا، من حيث اأنها عر�ضة للتغيري

امل�ضتمر، نظرًا الختالف البيئات التي نعي�ش

فيها، ونظرًا لالأطعمة التي ن�ضتهلكها. ثم توجهت

الدكتورة ت�ضوتكان للح�ضوِر قائلة اإن الكائنات

املجهرية التي دخلوا بها اإىل الغرفة، تختلف عن

.تلك التي �ضتخرج معهم

فسحة من األمل
اإن هذه الكائنات املجهرية تعطينا ف�ضحًة

من االأمل، وهذا هو اجلانب امللفت واملثري

لالنتباه ب�ضاأنها؛ اإذ �ضيكون لدينا فر�ش كبرية

جدًا للوقاية من االأمرا�ش، مبا توفره لنا تلك

املجهرية .الكائنات 

على دلياًل  النووي  حم�ضنا  نُعَدّ  اأن  ميكننا 

املجهرية الكائنات  هذه  اأما  ال�ضحية؛  حالتنا 

ال�ضحية للحالة  املحدد  احلا�ضم  العامل  فهي 

عليها نكون  .التي 

ثم اأ�ضهبت الدكتورة ت�ضوتكان يف حديثها عن

انت�ضار اأمرا�ش املناعة الذاتية واالإ�ضابة بها، وهي

ما ي�ضمى اليوم بطاعون الع�ضر، اإذ انت�ضرت تلك

االأمرا�ش وزادت حدتها يف ال�ضنوات اخلم�ضني

االأخرية ب�ضبب التحول الهائل للب�ضر "من املزرعة

."اإىل امل�ضنع
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 وانتقلت لالإ�ضارة اإىل درا�ضة للجهاز اله�ضمي

 جرت على امتداد ثالثني عامًا اخت�ضت بالبحث

 يف م�ضكلة ارتفاع معدالت االإ�ضابة بالربو والت�ضلب

 واالأكزميا عند االأطفال؛ وقد اأظهرت تلك الدرا�ضة

 نتائج مذهلة يف هذا املجال. فاالأطفال الذين يولدون

 يف اأ�ضرة كبرية يكونون اأكرث عر�ضًة للميكروبات

 واأكرث عر�ضة للطبيعة وما فيها. ولذا فاإن هوؤالء

 االأطفال يكونون اأقل عر�ضًة لالإ�ضابة باأمرا�ش

 املناعة من اأقرانهم الذين يولدون ويعي�ضون يف اأ�ضر

 تعتني عناية فائقة بالنظافة ال�ضخ�ضية والوقاية

 ال�ضحية. ثم عقبت الدكتورة قائلًة: "اإن هذا هو

 ما غري جميع املفاهيم التي كانت لدينا عن الطب

."وال�ضحة وقلب تلك املفاهيم راأ�ضًا على عقب

ممارسات النظافة المبالغ بها
 نلحظ اأّن البلدان التي تعتمُد ممار�ضات نظافة"

 مبالغًا بها والتي تلجاأ اإىل تعقيم املياه بالكلور

 وامل�ضادات احليوية يف االأغذية ت�ضهُد ن�ضبة اأعلى

 يف اأمرا�ش املناعة الذاتية. نحن نقوم حرفيًا باإزالة

 امليكروبات االأ�ضا�ضية من اأج�ضادنا وتدمري اأنظمتنا

 احليوية اخلا�ضة ومعها قدرتنا على مكافحة

 االأمرا�ش والوقاية منها". وهذا مرتبط ب�ضكل وثيق

 بارتفاع ن�ضبة اأمرا�ش املناعة الذاتية املنت�ضرة يف

.عاملنا املعا�ضر

 كما اأو�ضحت الدكتورة ت�ضوتكان كيف اأّن

 امل�ضادات احليوية كانت نقطة حتّول يف الطب، اإذ

 �ضاهمت يف اإنقاذ حياة املاليني يومّيًا اإاّل اأّن كرثة

 ا�ضتخدامها يوؤّدي اإىل اأمرا�ش املناعة الذاتية

 وال�ضمنة. "اإذا مت تناول امل�ضادات احليوية مّدة

 خم�ضة اأيام متتالية، ت�ضّبب ذلك يف اإزالة ثلث

 بكترييا املعدة، و�ضيكون من ال�ضعب اأن تعود تلك

."امليكروبات اإىل احلالة التي كانت عليها من قبل

خفض أمراض المناعة الذاتية
 واإذا قمنا مبعاجلة اال�ضتخدام املفرط للم�ضادات

 احليوية، ف�ضتنخف�ش ن�ضبة اأمرا�ش املناعة الذاتية

.وال�ضمنة ب�ضكل كبري

 توّفر امليكروبات احليوية نظام مناعة قوي،

 كما اأنها تقاوم االأمرا�ش، لذا فاإّن تعزيز تلك

 امليكروبات احليوية لدى الفرد هو حّل بديل

 للم�ضادات احليوية. وتابعت الدكتورة ت�ضوتكان

 قائلة "يرتكز م�ضتقبل الرعاية ال�ضحية يف زمن

 امليكروبات احليوية حول تعزيز ال�ضحة والرفاهية؛

 اإذ ميكن لهذه االأج�ضام غري املرئية اأن توؤثر ب�ضكل

."اإيجابي يف كلفة الرعاية ال�ضحية حول العامل

 ثم ختمت مداخلتها بدعوة احل�ضور اإىل االعتماد

 اأكرث على موارد الطبيعة، وعلى االأكل ال�ضحي،

 وحثتهم على االمتناع عن تناول امل�ضادات احليوية

.اإال يف احلاالت اخلطرية

نقاط رئيسية

 y  أصبحت قضايا الصحة والرفاهية
 هي الشغل الشاغل في عالم يواجه

 مستويات غير مسبوقة من أمراض
المناعة الذاتية والبدانة

 y  البيوم عنصر حيوي في تنظيم صحة
البشر ورفاهيتهم

 y  ومع ذلك فاإلفراط في ممارسات
 النظافة وتناول المضادات الحيوية
يقضي على الميكروبات األساسية

نبذة عن الدكتورة روبین تشوتكان
 الدكتورة روبني ت�ضوتكان هي موؤّلفة كتاب

 واملوؤ�ض�ش والرئي�ش ،(Gutbliss) ""َجتبلي�ش

لل�ضحة. دايج�ضتيف  ملركز   التنفيذي 

 تخّرجت من جامعة "ييل" وكلية الطب يف

 كولومبيا، وتابعت تدريبها يف م�ضت�ضفى

 "ماونت �ضيناي" يف نيويورك. هي ع�ضو

 يف هيئة التدري�ش يف م�ضت�ضفى "ميد �صتار

 جورجتاون"؛ وقد اأ�ّض�ضت عام 2004 املركز

 اله�ضمي للن�ضاء الذي يقّدم ممار�ضة تكاملية

وفيزيولوجيا الغذائي،  التح�ضني   تت�ضمن 

البيولوجي الريا�ضية، واالرجتاع   التمارين 

 واحلد من االإجهاد كجزء من النهج العالجي

اله�ضمي .ال�ضطرابات اجلهاز 

2 1
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(أميت سود (2

الثقافي جوجل مدير معهد

1) (معالي نورة الكعبي 

وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

3) (الدكتورة سارة كندردين 

مديرة وأمينة متحف آرت الب ومديرة مختبر علم المتاحف التجريبي في
مدرسة لوزان االتحادية للفنون التطبيقية

4) (بيكي أندرسون 

الحوار مديرة تحرير سي إن إن أبوظبي ومقدمة برنامج كونكت ذا ورلد، مدير

مستقبل الثقافة

�ضت�ضهد الثقافة وطريقة اإنتاجنا لها وا�ضتهالكها

و�ضمان الو�ضول اإليها حتواًل يف القرن احلادي

والع�ضرين مع بروز الذكاء اال�ضطناعي يف مقّدمة

هذا التطور. كان ذلك حمور نقا�ش اجلل�ضة

احلوارية التي حملت عنوان "م�ضتقبل الثقافة"

وجمعت بني معايل نورة الكعبي، وزيرة الثقافة

وتنمية املعرفة يف دولة االإمارات العربية املتحدة،

واأميت �ضود، مدير معهد جوجل الثقايف، والدكتورة

�ضارة كندردين، مديرة واأمينة متحف "اآرت الب"

ومديرة خمترب علم املتاحف التجريبي يف مدر�ضة

لوزان االحتادية للفنون التطبيقية يف فرن�ضا

(École Polytechnique Fédérale de Lausanne)، 

.حاورتهم فيها بيكي اأندر�ضون

والثقافة التكنولوجيا 
قّيم ال�ضيوف امل�ضاركون يف هذه اجلل�ضة

النقا�ضية م�ضتقبل الثقافة، وكان ذلك من

خالل ا�ضتعرا�ضهم ال�ضتخدامات التكنولوجيا

واآثارها على الثقافة وعلى القطاعات االإبداعية،

ف�ضاًل عن الدور احليوي املنوط باحلكومات

يف ن�ضر ا�ضتخدامات الذكاء اال�ضطناعي.

وناق�ش احلا�ضرون تقريرًا بعنوان "نحو م�ضتقبل

يحفز االإبداع القائم على الذكاء اال�ضطناعي

يف االإمارات العربية املتحدة" وقد ُوزعت على

احل�ضور ن�ضخة من هذا التقرير. ا�ضتهلت

اأندر�ضون احلوار ب�ضوؤال معايل نورة الكعبي

ملاذا، وهي وزيرة الثقافة، كانت تتحدث يف

القمة عن الذكاء اال�ضطناعي. فرّدت معايل

الكعبي مت�ضائلة، "ومَل ال يتحدث كل وزير عن

الذكاء اال�ضطناعي؟" ثم اأ�ضافت اأن املبتكرات

التكنولوجية االآلية �ضتوؤثر يف كل جانب من

جوانب املجتمع، مبا يف ذلك القطاعات

والثقافية .االإبداعية 

الذكاء االصطناعي والفنون
يف جمال الفنون، �ضيوؤدي الذكاء اال�ضطناعي اإىل

حتّول متنام يف جماالت "التكنولوجيا االإبداعية"،

بوجود تقنيات تتيح االبتكار القادر على اإيجاد

منتجات اأو خدمات اأو جتارب جديدة ذات قيمة

م�ضافة. حيث ثبت اأَنّ تطبيقات الذكاء اال�ضطناعي

املوجودة حاليًا تتزايد فوائدها وا�ضتخداماتها

يومًا بعد يوم. كما ناق�ش احل�ضور اأي�ضًا كيف

ميكن لدولة االإمارات العربية املتحدة اأن ت�ضبح

دولة رائدة فكريًا يف حواٍر عاملي جديد عن الثقافة

وتطورها. و�ضيكون لوزارة الثقافة وتنمية املعرفة

دوٌر حيوٌي يف "ت�ضهيل انت�ضار الذكاء اال�ضطناعي

يف االقت�ضاد االإبداعي لدولة االإمارات"، وذلك على

النحو الذي حددته اخلطة املئوية لدولة االإمارات

.العربية املتحدة 2071

خارطة طريق لدولة اإلمارات
العربية المتحدة

ثم قالت معايل الكعبي اإن جمل�ش وزراء دولة

االإمارات هو "جمل�ش وزراء امل�ضتقبل"، اإذ تتفرد

االإمارات بوجود وزير دولة للذكاء اال�ضطناعي

هو معايل الوزير عمر �ضلطان العلماء. وهذا مينح

دولة االإمارات مكانًا متميزًا يوؤهلها لتكون دولة

رائدة يف احلوار املتعلق مب�ضتقبل الثقافة، وذلك

من خالل دعم االقت�ضاد االبتكاري امل�ضتند اإىل

الذكاء اال�ضطناعي. واأردفت معاليها اأن دولة

االإمارات متلك خمططًا مل�ضتقبل الثقافة والذكاء

اأف�ضل اأجل التمهيد مل�ضتقبل  اال�ضطناعي من 

وحياة اأف�ضل ل�ضعبها. واأ�ضافت، "اإن اأهم ما علينا

حتقيقه هو اأن نكون �ضباقني، واأن نكون يف املقدمة

دائمًا لن�ضق طريقنا اإىل امل�ضتقبل، مهتدين يف

ذلك بخارطة الطريق التي بني اأيدينا. ال بّد من

اأن ُنعنى بن�ضر الثقافة والتكنولوجيا معًا، وعلى

."نطاق وا�ضع

إشراك الشباب
يف املقابل، يتطلب بناء املنظومة الكفيلة بدعم

هذا التحول التعاون بني جميع القطاعات

واملجتمع، ال �ضيما ال�ضباب، للم�ضاهمة يف التو�ضل

اإىل فهم اأف�ضل ب�ضاأن زيادة النمو وتوليد فر�ش

العمل اجلديدة. واأكملت معايل الكعبي حديثها

م�ضرية اإىل اأننا بحاجة اإىل ا�ضرتاتيجيات يف

املجتمعات املختلفة يف العامل الإلهام النا�ش

للتفاعل مع الذكاء اال�ضطناعي. واأجابت على

�ضوؤال عن كيف ميكن للب�ضر اأن يعملوا مع االآالت

من اأجل فهم اأف�ضل للثقافة ودورها قائلًة

اإن الذكاء اال�ضطناعي بات قادرًا على اإنتاج

الفيديوهات واالأخبار واملو�ضيقى، ومن هنا اأ�ضبح

اإىل اأن يفكر يف تاأثري ذلك املجتمع باأكمله مدعوًا

.على الفنانني واملبدعني
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 ثم حتدثت الدكتورة كندردين عن اأن دولة

 االإمارات بلد يحتذي به االآخرون يف حقبة يتجه

 العامل فيها نحو م�ضتقبل يعتمد على الذكاء

 اال�ضطناعي. وقالت اإن "املبادرات التي تتخذها

 حكومة دولة االإمارات العربية املتحدة اليوم هي

بُّ يف وعاء تزدهر فيه الثقافة  ا�ضتثمارات ُت�ضَ

 واملعارف والعلوم جنبًا اإىل جنب، وتبنى بها

 اجل�ضور التي نعرب من خاللها اإىل امل�ضتقبل، وهذا

".اأمر يفوق اخليال

منتجات اإلبداع متاحة
ومشاعة للجميع

 كما �ضددت على اأن القطاعات االإبداعية

 امل�ضتقبلية يجب اأن تكون �ضاملة للجميع. ثم،

 اأخربت احلا�ضرين عن مراحل القطاعات

 االإبداعية. بداأت باحلديث عن املوجة االأوىل

 من احلركة الثقافية وهي املرحلة التي جرى

 فيها ا�ضتثمار موارد كربى يف عدد �ضئيل من

 املخرجات جلمهور نخبوي. ثم املرحلة الثانية

 من احلركة الثقافية التي عرفت اإطالق منوذج

 تكنولوجيا البث يف القرن الع�ضرين. ون�ضل

 اليوم اإىل املرحلة الثالثة التي تت�ضم با�ضتخدام

 املن�ضات املفتوحة، حيث يغرّي االأفراد با�ضتمرار

 اأدوارهم ويعيدون التفاو�ش عليها بني اإنتاج

 املحتوى وا�ضتهالكه. وهنا �ضتبداأ مرحلة جديدة.

 اإذ اأنه يف عامل متداخل، �ضتتيح هذه التقنيات

"واإعادة ت�ضميم" منوذج  التاآلف االجتماعي 

ال�ضمولية وتعزيز  .االإنتاج 

المتكافئة الفرص 
 حتّدث اأميت �ضود عن ال�ضمولية حيث اأخرب

 احلا�ضرين عما ح�ضل منذ عدة �ضنوات يف مقر

 �ضركة جوجل. تيقن املدراء التنفيذيون اأنه من

 خالل التكنولوجيا من املمكن حتقيق تكافوؤ الفر�ش

 على م�ضتوى ن�ضر املحتوى الثقايف الرفيع مثل

 االأوبرا ورق�ش الباليه والفنون الراقية. وقد اأّدى

 ذلك اإىل تطوير املعهد الثقايف يف جوجل يف اإطار

 جهد يهدف اإىل توفري مواد ثقافية هامة واإتاحتها

 لكل من يريد، وكان ذلك من خالل �ضراكاٍت بني

 جوجل وعدد من املوؤ�ض�ضات لن�ضر العرو�ش التي

 نظمتها، وحمتوى االأر�ضيف لديها على �ضبكة

 االإنرتنت. ويف يونيو 2013، ت�ضمن املعهد اأكرث من

 �ضتة ماليني مادة، ما بني �ضور وفيديوهات ووثائق.

 كما �ضدد �ضود على اأنه يف املجال االإبداعي، يجب

 اأن يعر�ش الذكاء اال�ضطناعي مواد ترفيهية م�ضلية،

 واأن يكون لها معنى ومغزى، واأن تكون متاحة،

.وي�ضهل احل�ضول عليها

 ثم اأورد مثااًل عن �ضركة جوجل التي ا�ضتخدمت

 الذكاء اال�ضطناعي يف تطوير تطبيق جوجل للفنون

 والثقافة، الذي ي�ضمح لزائر املتاحف بالبحث

 عن �ضبيهه بني ال�ضخ�ضيات الفنية املعرو�ضة يف

 اللوحات واملنحوتات واالأعمال الفنية ال�ضبيهة

 االأخرى. ثم قال اإن "الثقافة تعني كثريًا من االأمور،

 فهي ت�ضري للفنون اجلميلة، وت�ضري للمواقع االأثرية.

 نعم هي كلمة واحدة، ولكنها تنطوي على معاٍن

 ت�ضري الأمور عديدة حقًا. لكن، ومن خالل جمع

 البيانات ودجمها مع الذكاء اال�ضطناعي، ن�ضتطيع

 اأن نرى العالقات القائمة بني كل تلك االأ�ضياء.

 نعم. ون�ضتطيع اأن نرى اأوجه ال�ضبه التي ما كان

 دماغ االإن�ضان لري�ضدها لوال م�ضاعدة الذكاء

 اال�ضطناعي". وقد اأعلم احل�ضور باأنه يف العام

 2016 جرى ا�ضتثمار ما بني 26 و39 مليون دوالر

 اأمريكي يف جمال الذكاء اال�ضطناعي، اأي ثالثة

 اأ�ضعاف حجم اال�ضتثمار املخ�ض�ش لهذا الغر�ش

.يف العام 2013

نقاط رئيسية

 y  االستهالك الثقافي يشهد تحّوالً في
القرن الحادي والعشرين بفضل

الذكاء االصطناعي
 y  القطاعات اإلبداعية المستقبلية يجب أن
 ترّكز على ضمان وصول منتجات الثقافة

لكل الفئات
 y  في المجال اإلبداعي، يجب أن يكون

 الذكاء االصطناعي ترفيهيًا، وأن يكون ذا
 معنى ومغزى، وأن يسهل الوصول إليه

والحصول عليه

1

4 3

2
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وايوا الدكتورة تشاريتي 
مديرة األبحاث في مركز بحوث آي بي إم – أفريقيا

جونسون سنثيا 
مدير الحوار

هل ستغیر
العقول الشابة العالم؟  

ُيعتبر تعيين الشباب في المناصب القيادية"
أحد طرق إعدادهم، وتزويدهم بالمهارات
والكفاءات الضرورية ليتمكنوا من تحقيق

النجاح في مكان العمل

"

اليوم وليس غدًا
ا�ضتهلت الدكتورة ت�ضاريتي وايوا اجلل�ضة التي

متحورت حول دور ال�ضباب يف �ضياغة امل�ضتقبل

باالإ�ضارة اإىل ن�ضاأتها يف منطقة �ضرق اإفريقيا،

حيث كان الرتكيز من�ضبًا على تذكري ال�ضباب

بدورهم الفاعل يف �ضناعة امل�ضتقبل. وهذه

الر�ضالة، على قدر االإيجابية التي تبعثها، حتمل

اأي�ضًا تبعات �ضلبية الأنها ترجئ حتقق وعود

ال�ضباب وطموحاتهم اإىل الغد، وكاأن حتقيقها يف

.الوقت احلايل م�ضتحيل

الشباب ومجال العمل
واأ�ضافت الدكتورة وايوا اإىل اأن متو�ضط �ضن

42% من �ضكان العامل مل يتجاوز بعد 25 �ضنة،

اأي ما يعادل 3.9 مليار ن�ضمة، وهي ن�ضبة كبرية

جدًا، اإال اأن التمثيل الذي حتظى به هذه الفئة يف

امليدان العام ال يزال يف اأدنى درجاته، حيث ت�ضري

االإح�ضاءات اإىل اأن 1.6% فقط من نواب الربملان

يف اأنحاء العامل هم من فئة ال�ضباب الذين مل

يتجاوزوا العقد الثالث من العمر، ويعود ذلك اإىل

حد كبري اإىل اأن ثلث دول العامل قد حددت ال�ضن

Éeh áæ°S 25 القانوين لالن�ضمام اإىل الربملان عند

فوق، وهو االأمر الذي ينتج عنه متو�ضطًا عامليًا ل�ضّن

áæ°S 53 اأع�ضاء الربملانات يقدر بـ.

ولفتت اإىل اأن البع�ش قد يزعم اأن التمثيل

ال�ضعيف لل�ضباب حم�ضور بجزء ب�ضيط من

املجتمع، لكن احلقيقة هي اأنه منت�ضر على نطاق

وا�ضع يف الدوائر احلكومية ويف القطاع اخلا�ش.

كما ي�ضتمر املعدل العاملي لل�ضباب الذي يبحثون

عن عمل يف الت�ضاعد، ففي جنوب اإفريقيا يعاين

35% من ال�ضباب الذي ترتاوح اأعمارهم ما بني

24h 15 عامًا �ضعوبة كبرية يف احل�ضول على

وظائف منا�ضبة. اأما يف كينيا، فن�ضبة 13% فقط

من املوظفني احلكوميني هم من ال�ضباب يف الفئة

العمرية 19-35. وبناًء عليه، اقرتحت الدكتورة

وايوا حاًل مرتكزًا على حمورين اأ�ضا�ضيني هما

العمل على اإعداد ال�ضباب بحيث ي�ضتطيعون حتنّي

الفر�ش واال�ضتفادة منها، واحلر�ش على توفري تلك

.الفر�ش لهم

الشباب في القطاع الحكومي
اإن الهّوة ما بني اآمال وتطلعات ال�ضباب والفر�ش

املتاحة لهم ت�ضكل خطرًا كبريًا على العوائد

املحتملة منهم، واالأمر رهن مبا يتحقق اليوم على

�ضعيد القادة واحلكومات. فالتق�ضري يف اإ�ضراك

ال�ضباب يف اأن�ضطة ذات مغزى ت�ضاعدهم على بناء

اأوطانهم واال�ضتمرار يف تهمي�ضهم ي�ضكل خطرًا على

.االأمن القومي وعلى التما�ضك االجتماعي

تزويد الشباب بالمهارات
توفري الفر�ش لل�ضباب ُيق�ضد به بالدرجة

االأوىل احلر�ش على تزويدهم باملهارات

للقيام بعملهم ب�ضورة ال�ضرورية  والكفاءات 

جيدة عندما يتولون املنا�ضب القيادية، علمًا

اأن املهارات والكفاءات مرتبطة ب�ضكل وثيق

بنظام التعليم، وهنا ياأتي دور احلكومة يف
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التي تت�ضمن التعليمية املنا�ضبة   اإعداد املناهج 

ال�ضباب للنجاح يف  العنا�ضر املطلوبة لتهيئة 

 م�ضريتهم املهنية ويف احلياة ب�ضكل عام. وتعترب

 املبادرة التي قامت بها احلكومة الكينية خري

 مثال على ذلك، فقد اأطلقت برناجمًا رقميًا

والكليات  خم�ض�ضًا خلريجي اجلامعات 

 املتعددة االخت�ضا�ضات واملتخ�ض�ضة يف علم

 احلا�ضوب والتكنولوجيا الباحثني عن عمل، يتيح

 لهم فر�ضة العمل لدى اجلهات احلكومية من

 اأجل اكت�ضاب اخلربات و�ضقل املهارات. وياأتي

 بعد ذلك دور القطاع اخلا�ش الذي يعزز هذه

التجربة من خالل ال�ضراكات التي يعقدها

.مع احلكومة

 وتكمن اأهمية مثل هذه املبادرات يف كونها

 تعود بالنفع على القطاعني احلكومي واخلا�ش

 معًا، وهي جتربة قابلة للنقل والتطبيق يف

قطاعات اأخرى مثل الطب والهند�ضة

وغريها .والت�ضويق 

ضرورة إشراك الشباب
 كيف ميكن لل�ضباب الذين مت تزويدهم باخلربات

 واملهارات ال�ضرورية اأن يقدموا اإ�ضهامات بناءة

 لوطنهم؟ يكمن الرد على هذا ال�ضوؤال اأواًل يف

 اإدماج ال�ضباب واإ�ضراكهم يف �ضنع القرار، وذلك

 من خالل ت�ضجيعهم على التخ�ض�ش يف املجاالت

بال�ضيا�ضات واحلوكمة، ف�ضاًل عن  املتعلقة 

التاأهيل والتدريب ال�ضروريني لنجاحهم  تقدمي 

 وا�ضتمرارهم يف عملهم، وو�ضع ا�ضرتاتيجيات

 تتما�ضى مع طريقة عي�ش ال�ضباب يف جمتمع يعتمد

 التكنولوجيا يف جمال العمل احلكومي؛ وثانيًا يف

 اإدماجهم يف العمل املدين الذي �ضي�ضمح لل�ضركات

 باالزدهار ب�ضهولة وب�ضرعة؛ وثالثًا يف اإ�ضراك

اأن ي�ضبحوا م�ضاهمني  ال�ضباب ليتمكنوا من 

.فاعلني يف بناء الوطن

مركز بحوث "آي بي إم" - أفريقيا
 للحكومة دور مهم يف اإيجاد بيئة مالئمة

 لتاأ�ضي�ش االأعمال وم�ضاعدتها على االزدهار،

 وهذه الفكرة هي الركيزة التي يقوم عليها

 العمل يف مركز بحوث "اآي بي اإم" – اأفريقيا،

 وهو عبارة عن موؤ�ض�ضة تهدف اإىل تطوير

 تقنيات قابلة للتطبيق جتاريًا وتوؤثر على

 حياة االأ�ضخا�ش ب�ضكل اإيجابي. وقد تعاملت

 احلكومة الكينية مع املركز �ضمن م�ضروع

 لتح�ضني بيئة االأعمال الأ�ضحاب امل�ضاريع

 وامل�ضتثمرين االأجانب، وذلك للم�ضاهمة يف خلق

 فر�ش العمل. وت�ضري االإح�ضائيات اليوم اإىل

 اأن ال�ضركات ال�ضغرى واملتو�ضطة تخلق 4 من

 اأ�ضل 5 وظائف يف االأ�ضواق النا�ضئة، مما يدفع

 احلكومة اإىل رفع اأي عقبة ميكن اأن تقف عائقًا

 اأمام ا�ضتفادة هذه ال�ضركات من اخلدمات

 احلكومية. وبف�ضل ذلك امل�ضروع، متكنت كينيا

 من احتالل املرتبة 80 من اأ�ضل 189 العام

 املا�ضي يف ت�ضنيف البنك الدويل ال�ضنوي

 اخلا�ش ب�ضهولة ممار�ضة االأعمال، بعدما كانت

.يف املرتبة 136 قبل اأربع �ضنوات

نقاط رئيسية

 y  تمثيل الشباب في الحكومات
والبرلمانات منخفض

 y  يجب تزويد شباب العالم بالمهارات التي
ستعّدهم للنجاح في عملهم

في المستقبل
 y  ضرورة إشراك الشباب في الحوار إليجاد

حلول ملموسة

نبذة عن الدكتورة تشاريتي وايوا
 ت�ضغل الدكتورة ت�ضاريتي وايوا من�ضب مديرة

 االأبحاث يف مركز بحوث اآي بي اإم - اأفريقيا،

 وتتوىل حاليًا اإدارة فريق البحث يف القطاع

 العام يف املركز الذي يركز ب�ضكل اأ�ضا�ضي

 على تطوير االبتكارات يف العمل احلكومي.

 اأدى عملها يف ال�ضنوات الثالث االأخرية اإىل

 حت�ضني بيئة االأعمال يف كينيا. تخرجت

 من جامعة "زافييه" يف الواليات املتحدة

 االأمريكية ونالت درجة الدكتوراه يف الكيمياء

 من جامعة "بوردو"، حيث ركزت اأبحاثها على

 تطوير العالجات امل�ضتهدفة وعوامل الت�ضوير

.ل�ضرطان الرئة والبنكريا�ش والقولون
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جیم كارول
مبتكر ومستشرف للمستقبل

المحطة القادمة: المستقبل

،أخذ التطور العلمي يتسارع بشكٍل هائلٍ"
’ما يعني أّننا نشهد عصر ’العلم الفائق

"
اأطّل املبتكر املعروف وم�ضت�ضرف امل�ضتقبل العاملي

جيم كارول على احل�ضور يف اأول اأيام القمة العاملية

للحكومات من خالل جل�ضة حملت عنوان "املحطة

القادمة: امل�ضتقبل" ليعر�ش بع�ضًا من االجتاهات

الرئي�ضية يف العامل والنقاط االإح�ضائية الالفتة

.التي تربز �ضرعة التغيري الذي ي�ضهده العامل اليوم

عصر تقادم المعرفة الفوري
بداأ كارول حديثه م�ضتعر�ضًا ثالث نقاط

اإح�ضائية مهمة تنطوي على دالالت الفتة اإىل

øe %65 ما �ضيكون عليه امل�ضتقبل، اأّولها اأن

اأطفال ما زالوا يف االأطفال، اأي 7 من اأ�ضل 10

ريا�ش االأطفال اليوم، �ضي�ضغلون يف امل�ضتقبل

وظائف جديدة لي�ضت موجودة حتى هذه

اللحظة. وهذا الرقم يعّد موؤ�ضرًا قويًا على

�ضرعة التغيري الذي نعي�ضه. اأما النقطة الثانية،

فهي اأن ن�ضف ما يتعلمه احلا�ضلون اليوم على

�ضهادة علمية، �ضواء يف الزراعة اأو العمران اأو

اأو ال�ضحة، خالل �ضنتهم اجلامعية الهند�ضة 

االأوىل ال يلبث اأن ي�ضبح باليًا عند تخرجهم

بعد ذلك باأربع �ضنوات، وال�ضبب هو اأن معارف

جديدة قد ظهرت ب�ضكل �ضريع جدًا. ويف هذه

النقطة يرى كارول اأننا نعي�ش يف ع�ضر ن�ضهد

اإىل فيه تقادم املعرفة ب�ضكل �ضبه فوري، نظرًا

اأن املعرفة اأ�ضبحت من اأهم املهارات التي ميكن

اكت�ضابها والت�ضّلح بها خلو�ش غمار امل�ضتقبل

املت�ضارع. ويف النقطة الثالثة، لفت كارول اإىل

التكنولوجيا التي تعّد القوة الدافعة للتغيري.

فبالنظر اإىل �ضرعة التغيري التي تتزايد اأهميتها

مع مرور الزمن، ي�ضبح النجاح رهنًا ب�ضرعة

االإن�ضان وقدرته على ا�ضتيعاب هذا التغيري.

وبح�ضب كارول اإن "امل�ضتقبل بيد اأولئك الذين

يتحّلون ب�ضرعة ومن مبقدورهم حتويل التغيري

اإىل فر�ش للنجاح، وهو االأمر الذي �ضي�ضاعد

."على حتديد دور احلكومات

الحلول للتحديات العالمية
اأ�ضاف كارول اأن ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل يقوم بالدرجة

االأوىل على اإدراكنا واإقرارنا باأن هذا امل�ضتقبل

�ضيحّل ب�ضكل اأ�ضرع مما نتوقع. ففي هذا الزمن،

اأ�ضبحت اأمور كثرية كنا نخالها بعيدة املنال جزءًا

á«eƒ«dG ÉæJÉ«M øe kÉ«°SÉ°SCG.

ومن هذا املنطلق، ت�ضاءل كارول عن املناهج

التي يجب على احلكومات اتباعها حلّل بع�ش

من اأكرب التحديات يف زمننا يف جماالت التعليم

وال�ضحة والبيئة والطاقة وال�ضباب. واأ�ضار اإىل

اأننا �ضن�ضهد خالل ال�ضنوات الع�ضر القادمة

تطورات اأكرب مما �ضهدناه طيلة املئة �ضنة

املا�ضية، وذلك نتيجة �ضل�ضلة من االجتاهات التي

.�ضتجتمع وتتالقى يف اآن واحد

االتجاهات التي تقودنا
إلى المستقبل

وتابع كارول حديثه م�ضددًا على اأهمية فهم

امل�ضار الذي تقودنا اإليه االجتاهات ال�ضائدة يف

العامل. فنحن نعي�ش فرتة حتول حقيقية، حيث

جتتمع العديد من االجتاهات يف اآن واحد وتدفع

اإىل ت�ضريع قدراتهم االإبداعية واإطالق النا�ش

العنان خليالهم وحمركاتهم االبتكارية. ف�ضواء

تعلق االأمر بالذكاء االفرتا�ضي اأو ال�ضيارات

ذاتية القيادة اأو تكنولوجيا الطائرات بدون

طيار اأو املكاتب الذكية اأو املزارع العمودية،

اأ�ضبح النا�ش يدركون اأن هناك فر�ضًا خللق

خيالية .اأ�ضياء 
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 اأما يف جمال الطاقة، فاإن الطاقة ال�ضم�ضية

 وطاقة الرياح والطاقة املائية ت�ضمح لنا اليوم

 بتحقيق التكافوؤ ب�ضكل اأ�ضرع من املتوقع. وقد اأكد

 كارول يف هذا ال�ضياق اأننا �ضن�ضتيقظ بعد 20 �صنة

 من اليوم لنكت�ضف اأن هذا التغيري القائم على

.التطور العلمي قد بداأ يف العامني 2017 و2018

 وتابع ليقول اإننا نعي�ش يف زمن يتو�ضع فيه العلم

 با�ضتمرار، حيث ترى النور كل يوم اإجراءات

 طبية جديدة وعالجات جينية واأ�ضكال جديدة

 من الت�ضخي�ش. وت�ضري التقديرات اإىل اأن حجم

 املعرفة الطبية يت�ضاعف كل ثماين �ضنوات بف�ضل

 االكت�ضافات اجلديدة. وعالوة على ذلك، يت�ضاعف

 عدد املواد الكيميائية كل 13 �ضنة، حيث �ضي�ضبح

 عددها 80 مليون مادة بحلول 2025، و5 مليارات

 مادة بحلول 2100، مقارنة بـ19 مليون مادة اليوم،

."فالعلم الفائق ب�ضدد تغيري كل �ضيء" ح�ضب قوله

 واأحدثت تكنولوجيا الطائرات بدون طيار ثورة

 يف كيفية ا�ضتخال�ش املعلومات من املحا�ضيل

 واحليوانات. اأّما فيما يتعلق بقدرات ا�ضتيعاب

 البيانات، فقد اأكد كارول على اأننا �ضندخل يف يوم

 من االأيام عامل "اليوتابايت" التي متثل قدرًا ال

 ميكن ت�ضوره من املعلومات. اإذ �ضي�ضبح بو�ضعنا

 اإر�ضال كمية ال متناهية من املعلومات عرب االألياف

 الب�ضرية، لنكت�ضف بعد 200 �ضنة من االآن اأن ما

 �ضهدناه هو امتداد للعقل الب�ضري. وعلى حد قول

 كارول: "ما �ضن�ضهده هو ات�ضاع القدرة اال�ضتيعابية

."يف عقولنا

ما يخبئه لنا المستقبل
 �ضدد كارول على اأننا ن�ضهد ن�ضاأة وظائف واأفراد

 �ضي�ضاعدوننا على تعزيز واقعنا، حيث نربمج جميع

 ال�ضناعات. من جهته، يقودنا طب اجلينوم اإىل

 عامل ميكن فيه معرفة االأمرا�ش التي �ضت�ضيب

 االأفراد م�ضتقباًل، وحتديد العالج املنا�ضب بناًء

 على هذه املعلومات. وطرح كارول ت�ضاوؤالت ب�ضاأن

 اإمكانية توحيد املنظمات احلكومية الأدوارها اأو

 اأن�ضطتها لال�ضتفادة من هذه االجتاهات. و�ضدد يف

 هذا االإطار على �ضرورة متكني املنظمات ال�ضغرى

 من اإعادة حتديد ا�ضرتاتيجياتها للت�ضريع يف بناء

.وتطوير املهارات

 ويف ختام حديثه، لفت كارول اإىل اأننا نعي�ش

 يف عامل ي�ضيطر فيه االأ�ضخا�ش ذوو االأفكار

امل�ضتقبلي،  العظيمة واجلريئة على م�ضارنا 

"املطلوب من حكومات العامل امل�ضتقبلية  وقال: 

 اإيجاد االأفكار العظيمة والبدء من اأدّق

."التفا�ضيل واالإ�ضراع يف النمو

نقاط رئيسية

 y  % من األطفال اليوم سيشغلون65
 في المستقبل وظائف جديدة ليست

موجودة حتى هذه اللحظة
 y  إننا نعيش في عصر نشهد فيه تقادم

المعرفة بشكل فوري
 y  سنشهد خالل السنوات العشرة القادمة

 تطورات أكبر مما شهدناه طيلة المئة
سنة الماضية

 y  إننا نعيش في زمن يتوسع فيه نطاق
العلم باستمرار

 y  األشخاص ذوو األفكار العظيمة
 والجريئة بشأن مسارنا المستقبلي هم

المسيطرون اليوم
 y  مفتاح النجاح في المستقبل هو إيجاد

 األفكار العظيمة والبدء من أصغر
التفاصيل واإلسراع في النمو

نبذة عن جيم كارول
 يعّد جيم كارول واحدًا من اأبرز م�ضت�ضريف

 امل�ضتقبل العامليني وخبريًا يف جمال االبتكار

 واالإبداع. �ضارك على مدى ال�ضنوات الـ 25

 املا�ضية اأكرث من مليوين �ضخ�ش روؤيته

 وتوقعاته امل�ضتقبلية، وهو م�ضت�ضار لدى العديد

 من املوؤ�ض�ضات العاملية املعنية بامل�ضتقبل

 والتطور حيث ي�ضاعد على توجيه املوؤ�ض�ضات

.نحو النمو وحتقيق ابتكارات عالية ال�ضرعة
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)يمين الصورة )معالي شما بنت سهيل المزروعي 

وزيرة الدولة لشؤون الشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة

حلم الشباب العربي

يتشاطر العرب هدفًا مشتركًا، وينبغي"
عليهم السعي معًا لتحقيقه

"

عقدت يف اليوم اخلتامي من فعاليات القمة العاملية

للحكومات 2018 جل�ضة حتت عنوان "حلم ال�ضباب

العربي"، حتدثت خاللها معايل �ضما بنت �ضهيل

املزروعي، وزيرة الدولة ل�ضوؤون ال�ضباب يف دولة

االإمارات العربية املتحدة. ا�ضتهلت معايل املزروعي

كلمتها بالقول "جنتمع اليوم هنا رغم اختالفاتنا،

وو�ضلنا اإىل هنا مبوؤهالت خمتلفة ومن مواقع

وق�ض�ش خمتلفة، ال يجمعنا االخت�ضا�ش وال جمال

االإجناز وال حلم واحد، وهدف واحد"، واأ�ضافت

.""لكن يجمعنا م�ضري واحد

واأردفت قائلًة: "قد يعتقد اجلميع اأن اللغة

جتمعنا، لكننا ك�ضباب عربي ندرك ما يجمعنا، فقد

ن�ضاأنا يف منطقة مليئة بالتحديات وهذه التحديات

�ضكلت وقودًا لل�ضباب واإ�ضرارًا وعزمية واإرادة.. فما

."يجمعنا هو االأمل واحللم

وياأتي ذلك االجتماع لالحتفاء بكل ما يوحد

ال�ضباب العربي يف �ضبيل امل�ضي قدمًا والعمل معًا

لتحقيق االأف�ضل للعامل العربي. واأ�ضافت معاليها:

"وجهنا �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان،
نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة

يف دولة االإمارات العربية املتحدة، اأن نعمل على

مبادرة رواد العامل العربي وهي االأ�ضخم من

نوعها للبحث عن الرواد يف العامل العربي والعمل

معهم واأي�ضًا مع املوؤ�ض�ضات العاملية على خدمة

القطاعات ."خمتلف 

الريادة أغلى ما نملك
وتوجهت معايل املزروعي اإىل ال�ضباب العربي

لت�ضدد على اأهمية الريادة واالإرادة واالإجنازات

فهي لي�ضت نقاطًا ذهبية يف �ضريتهم الذاتية

فح�ضب، بل هي "اأغلى ما منلك يف العامل

العربي"، وتوجهت اإىل امل�ضككني بذلك بالقول:

"ال يوؤمن اجلميع بهذه املنتديات واإجاباتنا لي�ضت
ت�ضاريح اإعالمية وال كلمات رنانة واإمنا هي

."اأفعال واأقوال

واأعطت معاليها اأمثلة على ما اأجنزه ال�ضباب

األف وظيفة العربي، من �ضاب عمل على تاأمني 20

لل�ضباب يف عاملنا العربي، و�ضابة ابتكرت واأجنزت

لرفعة عاملنا العربي، واآخرين نقلوا ال�ضمعة الطيبة

عن العامل العربي، واأردفت قائلة: "كل �ضخ�ش

هنا ا�ضتطاع االإجناز ومعًا �ضن�ضاعف هذا االإجناز

."ليكون االأثر اأكرث �ضخامة واأكرث اإيجابية
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استراتيجية الشباب العربي
 ويف جل�ضة مماثلة ومكملة حلوار ال�ضباب العربي،

 حتت عنوان "ا�ضرتاتيجية ال�ضباب العربي"، حتدثت

 معايل املزروعي قائلة: "قبل عام واحد اجتمعنا مع

 �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان، حفظه اهلل،

 وال�ضباب العربي لنحلم معًا". واأ�ضافت يف اإ�ضارة

 اإىل الوالد املوؤ�ض�ش لدولة االإمارات املغفور له ال�ضيخ

 زايد بن �ضلطان اآل نهيان: "قبل مئة عام ولد الأمتنا

 العربية من عّلمنا اأن العروبة لي�ضت لغة م�ضرتكة

 فح�ضب وال اأرا�ضي متقاربة بل هو حلم واحد

 وم�ضري واحد جنتمع عليه بكل اختالفاتنا، حلم اأن

".نقف معًا يدًا بيد لنبني اأوطاننا
 ا�ضرتاتيجية ال�ضباب العربي مبادرة �ضارك

 يف اإعدادها اأكرث من 150 من ال�ضباب العربي،

 ومت تاأ�ضي�ش مركز ال�ضباب العربي ليكون مركزًا

 متكاماًل خلدمة ال�ضباب العربي و�ضناعة منوذج

 ريادي وتطوير حلول وم�ضاريع. ويف اأقل من عام

 واحد، عمل ال�ضباب على اإجناز جميع املبادرات

.التي مّت االإعالن عنها

 وقد اجتمع ح�ضد من ال�ضباب الذي �ضارك

 يف اإعداد اال�ضرتاتيجية يف اجلل�ضة ليثبت اأن

 االإجنازات حتققت بف�ضل متكني ال�ضباب، وجرى

 عر�ش فيلم م�ضّور لت�ضليط ال�ضوء على بع�ش تلك

.املبادرات واالإجنازات الرائدة

مبادرة الشباب العربي
 وتوجهت معايل املزروعي بال�ضكر اإىل كل من �ضاهم

 بتعليم ال�ضباب العربي القوة يف حتقيق االأحالم،

 خ�ضو�ضًا �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان

 لتمكينه ال�ضباب العربي من حتقيق اأحالمه واإطالق

 مبادرة لتحقيق املراتب االأوىل يف االإجنازات،

 م�ضرية اإىل اأنها "مبادرة جديدة �ضيكون لها االأثر

."الكبري على ال�ضباب والعامل العربيني

 واأعلنت عن مبادرة ال�ضباب العربي التي �ضيتم

 االحتفاء باإجنازاتها العام املقبل، وانتقلت لتقّدم

.بع�ضًا من الرواد ال�ضباب العرب

 وختمت معاليها بالقول: "مئات ال�ضنني اأثبتت

 لنا اأن اأمتنا العربية موقعها يف املقدمة، وارتباطنا

 التاريخي الطبيعي هو مع املراكز االأوىل"، ووعدت:

 "�ضنكون يف املراكز االأوىل اأي�ضًا يف ال�ضنوات

 القادمة. فمن حق االأجيال القادمة اأن نبني لهم...

 ونعدكم باملركز االأول لل�ضباب العربي فاملركز االأول

."لي�ش حكرًا على اأحد

 وزارة الشباب في دولة اإلمارات
المتحدة العربية 

 تعمل وزارة ال�ضباب على اإعداد �ضيا�ضات

 لل�ضباب لتفعيل دورهم يف خمتلف القطاعات

 وتعزيز ريادتهم، واإ�ضراك ال�ضباب من جميع

 اأنحاء الدولة بربامج خمتلفة ومنحهم الفر�ش

.للم�ضاهمة و�ضمان ات�ضالهم بحكومتهم

 ت�ضغل معايل �ضما بنت �ضهيل املزروعي من�ضب

 وزيرة دولة ل�ضوؤون ال�ضباب يف دولة االإمارات

 العربية املتحدة منذ اإعالن الت�ضكيلة الوزارية

 اجلديدة يف فرباير 2016، لت�ضبح وهي يف

 عمر 22 عاًما اأ�ضغر وزيرة يف العامل. كما

 ت�ضغل من�ضب رئي�ش جمل�ش االإمارات لل�ضباب

.منذ ذلك احلني

 يرتكز عمل معايل املزروعي على متكني

 ال�ضباب ليكونوا رّوادًا يف بناء م�ضتقبل دولة

 االإمارات يف خمتلف القطاعات، والتاأكد من

 اأن �ضوت ال�ضباب ي�ضل اإىل �ضناع القرار،

 بهدف دمج احتياجات ال�ضباب يف �ضنع

.ال�ضيا�ضات العامة للدولة
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(كيس آرتس (1

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروتيكس

2) (كلير زيلمان 

مدير الحوار

سوء التغذية في
عصر وفرة الغذاء  

تؤدي الحكومات دورًا على قدر كبير من"
األهمية في األنظمة الغذائية، فهي صانع

القرار الرئيسي عندما يتعلق األمر بما ُيمكن
للمستهلك الحصول عليه

"
قدم مهند�ش الف�ضاء اجلوي واخلبري يف االأحياء

اآرت�ش خالل هذه اجلل�ضة منوذج بالهواية كي�ش

اأعمال �ضركته "بروتيك�ش" القائم على اإعادة

التوازن بني االأنظمة الغذائية والطبيعة، من خالل

تطوير تقنيات لتحويل املخلفات الع�ضوية اإىل

مة مثل الربوتينات ال�ضاحلة عنا�ضر غذائية قيِّ

.لال�ضتهالك احليواين والب�ضري

وروى اآرت�ش للجمهور وملحاورته كلري

زيلمان، يوم حمله �ضغفه املزدوج بعلم االأحياء

"بروتيك�ش اإن�ضاء �ضركة  والتكنولوجيا اإىل فكرة 

(Protix Biosystems)"لالأنظمة البيولوجية óbh

كان حينها يف عطلة ميار�ش هواية الغو�ش.

وقال: "ما �ضد انتباهي هو ما نت�ضبب فيه كب�ضر

من اآثار �ضلبية يف حق االأنظمة البيئية البحرية؛

."لقد هالني مدى ه�ضا�ضة املنظومة بكاملها

مقاربة مغايرة
"بروتيك�ش" على اإيجاد �ضبل عملت �ضركة 

ال�ضتخدام احل�ضرات كم�ضدر مبتكر وطبيعي

للربوتني امل�ضتدام ال�ضالح لالأعالف واالأغذية.

اأن هذا ال يعني اأن امل�ضتهلك واأو�ضح اآرت�ش

�ضياأكل احل�ضرات ب�ضكل مبا�ضر، بل �ضيتناولها

ب�ضكل غري مبا�ضر من خالل االأغذية التي يقتات

عليها، ومنها الدجاج وال�ضمك مثاًل وكالهما

يتغذى على احل�ضرات ب�ضكل طبيعي. ومن مزايا

اإىل كونها غنية بالعنا�ضر احل�ضرات اأنها اإ�ضافًة

.املغذية فهي وفرية و�ضهلة التكاثر

قبل ت�ضع �ضنوات م�ضت، انطلقت �ضركة

"بروتيك�ش" يف اأبحاثها لت�ضخري احل�ضرات كمخزون
علفي للدجاج وال�ضمك. وقد ا�ضتح�ضر اآرت�ش تلك

اللحظة قائاًل: "لقد م�ضينا قدمًا لنجعل هذا

العن�ضر املنطقي للغاية والطبيعي جدًا واملعقول

الأبعد احلدود �ضاحلًا ليقتات عليه الدجاج

.وال�ضمك"، يف اإ�ضارة اإىل العلف احل�ضري

نتائج إيجابية
اأن الدجاج الذي يقتات على العلف اأكد اآرت�ش

احل�ضري يعي�ش ملدة اأطول ويتح�ضن �ضلوكه

الطبيعي، فتجده ُينتج املزيد من البي�ش بل وتكون

البي�ضة اأغنى من حيث قيمتها الغذائية مقارنًة

.بنظريتها العادية، دون اأن تفقد طعمها املاألوف

اأما بالن�ضبة لل�ضمك، فقد اأفاد اأنه على مدى الـ

30 �ضنة املا�ضية، ورغم ارتفاع عدد �ضفن ال�ضيد

يف اأعايل البحار باأحجامها الهائلة و�ضباكها

ال�ضمكية املنت�ضرة وتقنياتها املتقدمة، فاإن الرثوة 

التي ي�ضطادها االإن�ضان مل تزدد، وذلك الأن

احلياة البحرية برمتها واقعة "حتت �ضغط �ضديد"

.من فعل االإن�ضان

حماية المحيطات ضرورة ملّحة
وحذر اآرت�ش قائاًل: "اإننا ما�ضون بخطى ثابتة

نحو حتويل حميطاتنا اإىل �ضحاري زرقاء

خالية من ال�ضمك، وخالية من اأي كائنات

ع�ضوية حية اأخرى". خذ �ضمك ال�ضلمون على

�ضبيل املثال؛ قبل اأن ي�ضلنا هذا النوع ال�ضائع

من ال�ضمك اإىل املائدة تتم تغذيته على اأنواع

�ضمكية اأخرى ا�ضطيدت يف املحيطات، وبالن�ضبة

ل�ضركة "بروتيك�ش" فاإن هذا من االأو�ضاع التي

يجب اأن تتغري واأن توجد لها بدائل م�ضتدامة

و�ضحية للحفاظ على م�ضتقبل احلياة البحرية

.يف كوكبنا

فاإذا متت تغذية �ضمك ال�ضلمون بداًل من

ذلك على علف ح�ضري يتمتع بن�ضبة عالية من

الربوتينات، فالنتيجة �ضتكون اإيجابية بكل

املقايي�ش، حيث �ضينمو ال�ضلمون امل�ضتزرع يف ظروف

.ممتازة دون اأن يتغري طعمه بتغري نظامه الغذائي
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االستدامة وصالحية االستهالك
 اإذا كان البي�ش يبقى طعمه بي�ضًا وال�ضلمون"

 يبقى طعمه �ضلمونًا فتلك اأف�ضل نتيجة ميكن

 احل�ضول عليها"، على حد قول اآرت�ش، يف

 اإ�ضارة اإىل اأن التغيري الكامل الذي �ضيح�ضل

 على م�ضتوى النظام الغذائي اخلا�ش بالدجاج

 وال�ضلمون لن يكون له اأي تاأثري على طعم

 حلومهما. حتى اأنه ذكر جتربة اأجراها فريق من

 احلكام حيث تذوقوا بي�ضًا ودجاجًا قد اقتات

 على علف ح�ضري ومل يجدوا اأي فرق بينه وبني

.البي�ش والدجاج العادي

توسيع نطاق المشروع وتعميم الحل
 هنا طرحت زيلمان ال�ضوؤال حول مدى اإمكانية

 تعميم مثل هذا احلل. فردَّ �ضيفها بالتاأكيد

 على اأن االآفاق امل�ضتقبلية تبقى اإيجابية، منوهًا

 باأن �ضركة "بروتيك�ش" قد متكنت موؤخرًا من

 جمع 45 مليون يورو )اأي حوايل 200 مليون

 درهم اإماراتي( بني �ضيولة ا�ضتثمارية ومتويالت

 ائتمانية لتو�ضيع اأعمالها يف جمال تربية

 احل�ضرات. ويعتقد اأن هذا هو اأكرب ا�ضتثمار

 حظي به قطاع زراعة احل�ضرات النا�ضئ حتى

 االآن. وقال اآرت�ش: "لقد اأثبتنا جناعة العمليات،

امل�ضتخدمة.. وها نحن التكنولوجيا   واأثبتنا فعالية 

."نتو�ضع بقوة ملواكبة عدد هائل من الطلبات

دور الحكومات
 و�ضدد اآرت�ش على اأن "احلكومات تلعب دورًا حموريًا

 يف احلفاظ على ال�ضالمة الغذائية"، حيث يعود لها

 القرار النهائي يف حتديد املواد واالأغذية املعرو�ضة

 اأمام امل�ضتهلك. ومن هذا املنطلق ميكن للحكومات

 اأن تلعب دورًا اإيجابيًا يف تنويع م�ضادر الربوتينات

 العلفية والغذائية ويف ال�ضماح بتداول هذه احللول

 اجلديدة يف االأ�ضواق، مع �ضمان �ضفافية اأكرث

.وانفتاح اأكرب على االبتكار يف قطاع االأنظمة الغذائية

طرح األسئلة
 هذا ويحتاج امل�ضتهلك بدوره اإىل تنمية ف�ضوله

 املعريف ومداركه الغذائية حول اأ�ضل ومن�ضاأ االأطعمة

 التي ت�ضل اإىل مائدته. فعليه اأن ي�ضاأل عن كيفية

 اإنتاج االأغذية، ومكان اإنتاجها، ومدى مالءمتها

 للمعايري ال�ضحية والبيئية، وفقًا الآرت�ش. اإن طرح

 هذه االأ�ضئلة الثالثة الب�ضيطة ب�ضكل مكثف وم�ضتمر

 حول ظروف اإنتاج واإعداد ما ن�ضتهلكه من منتوجات

 حيوانية من �ضاأنه اأن ي�ضمن لنا م�ضتقباًل غذائيًا

.اأكرث ا�ضتدامة

نقاط رئيسية

 y  إن التقنيات الجديدة ُتمكن من تحويل
 المخلفات العضوية إلى عناصر مغذية
 عالية القيمة مثل البروتينات الصالحة

 لالستهالك الحيواني والبشري، وذلك
على مستوى عال من الفعالية

 y  إن هذا التطور من شأنه أن يعيد التوازن
بين األنظمة الغذائية والطبيعة

 y  تلعب الحكومات دوراً محورياً في الحفاظ
 على السالمة الغذائية حيث يعود لها

 القرار النهائي في تحديد المواد
واألغذية المعروضة أمام المستهلك

 y  إن المستهلك مطالب كذلك باالستفسار
 عن منشأ األطعمة التي يتناولها وكيفية

 صناعتها، وهو ما سيساعد على ضمان
مستقبل غذائي أكثر استدامة

نبذة عن كيس آرتس
 كي�ش اآرت�ش هو ال�ضريك املوؤ�ض�ش والرئي�ش

 ال�ضركة ،(Protix) "التنفيذي ل�ضركة "بروتيك�ش

 الرائدة يف جمال التكنولوجيا االقت�ضادية

 العاملية. ح�ضل على �ضهادة املاج�ضتري

 يف هند�ضة الطريان من جامعة "ديلفت"

 يف هولندا وعمل يف جمال اال�ضت�ضارات

 اال�ضرتاتيجية. وكان قبل ان�ضمامه اإىل

 رائد اأعمال يف (McKinsey) "�ضركة "ماكنزي

 جمال البحث والتطوير يف قطاع التكنولوجيا

.املتقدمة والربجميات

2 1
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معالي حصة بنت عيسى بوحميد
وزيرة تنمية المجتمع في دولة اإلمارات العربية المتحدة

مشاركة المواطنين
في تصميم الخدمات الحكومية  

تقع على عاتقنا مسؤولية االستفادة"
من خبرات الجيل السابق، وتطبيق أفضل

ممارساتهم

"
ت�ضري االإح�ضاءات اإىل اأن اأعداد كبار ال�ضن حول

العامل تتزايد بوترية �ضريعة. وعدد كبار ال�ضن يف

ال�ضنوات الع�ضرة املقبلة �ضيت�ضاعف. لذا، فقد

بات من الواجب اإيجاد ال�ضبل وو�ضع ال�ضيا�ضات

التي ت�ضمن و�ضول الفرد يف دولة االإمارات العربية

املتحدة اإىل فئة "كبار ال�ضن" ب�ضهولة مع احلفاظ

.على وجوده ودوره يف املجتمع

هذا كان حمور حديث معايل ح�ضة بنت عي�ضى

بوحميد، وزيرة تنمية املجتمع يف دولة االإمارات

العربية املتحدة، يف ثاين اأيام القمة العاملية

ته "جتربة للحكومات ا�ضتعر�ضت فيه ما �ضمَّ

جديدة"، وهي جتربة الدولة يف ت�ضميم اخلدمات

احلكومية بالتوا�ضل املبا�ضر مع املواطنني،

.خ�ضو�ضًا فئة كبار ال�ضن

تجربة فريدة من نوعها
وهذه التجربة فريدة من نوعها واإمنا تبنّي الكثري

من االأمور التي ميكن اال�ضتفادة منها يف و�ضع

القوانني والربامج امل�ضتقبلية التي تعود بالفائدة

على املجتمع ككل. و�ضددت معايل بوحميد على

اأن هذه التجربة ال تزال يف بدايتها ولكنها

نتائجها امل�ضتقبلية و�ضتظهر  املراحل  �ضتتطور يف 

.يف االأيام املقبلة

اجتمعت يف اإطار التجربة التي تزامنت مع

اإطالق "عام زايد" يف دولة االإمارات العربية

املتحدة ثالث موؤ�ض�ضات معنية بال�ضاأن االجتماعي

هي وزارة تنمية املجتمع، ومكتب رئا�ضة جمل�ش

الوزراء و�ضركة "باملود" للوقوف على احتياجات فئة

كبار ال�ضن يف املجتمع االإماراتي، الذين و�ضفتهم

H É¡«dÉ©e`"بركة الدار"، مبا ي�ضاعد على ت�ضميم

.اخلدمات املنا�ضبة لهم والتي تلبي تطلعاتهم

ولفتت معاليها يف �ضياق حديثها اإىل اأن الغاية

من هذه العملية هي اال�ضتفادة من جتارب هذه

الفئة التي كانت لها اليد الطوىل يف اإر�ضاء ركائز

التطور الذي تنعم به الدولة واإرثها احل�ضاري

واإنتاجها احلكومي الكبري وامل�ضهود له. وقالت:

"يجب علينا م�ضارعة الوقت والزمن لال�ضتفادة من
كل ما هو موجود حاليًا واحلفاظ عليه وباالأخ�ش،

."ا�ضتمرارية هذه العملية

تواصل مباشر في الميدان
انطلق العمل يف حماولة لالإجابة عن اأ�ضئلة مهمة

هي: ما هو الدور الذي ميكن لكبار ال�ضن لعبه

يف املجتمع مبا ي�ضمن ا�ضتمرارية عطائهم؟

وكيف ميكن حتفيز االإبداع وحب اال�ضتطالع

والرغبة يف العطاء ملن هم فوق �ضن ال�ضتني؟

بحيث يتغرّي مفهوم كبار ال�ضن يف الدولة علمًا

اأنهم فئة ملهمة ومعطاءة وميكن التوا�ضل معها

مبا�ضرة، وت�ضتطيع اأن تلعب دورًا ا�ضت�ضاريًا مهمًا

.يف احلكومة

وقد اأظهرت النقا�ضات االأولية اأنه ال ميكن

ال�ضروع يف ت�ضميم اخلدمات احلكومية املوجهة

لفئة كبار ال�ضن دون النزول اإىل امليدان لال�ضتماع

اإىل اأفراد هذه الفئة واإعطائهم جمااًل للتحدث

والإثراء التجربة التي ينبغي البناء عليها. واإمنا

قبل ذلك، اّطلع الفريق املعني بهذه التجربة على

اأهم النظريات والدرا�ضات واأف�ضل املمار�ضات

يف هذا املجال، وتو�ضل اإىل حتديد �ضتة حماور

اأ�ضا�ضية يقوم عليها ت�ضميم اخلدمات املوجهة

:اإىل كبار ال�ضن وهي

1. التعّلم: ضمان التعّلم المستمرّ لكبار
السن واالستفادة من العلم الذي

توصلوا إليه
2. الصحة ونمط الحياة: وهما من أولى

أولويات الدولة
3. المجتمع: أي العالقات االجتماعية

ومعناها بالنسبة إليهم
4. العادات والتقاليد
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االستدامة المالية .5
اإلنتاجية .6

لقاء عبر األجيال
 انطلق العمل امليداين بلقاء �ضّمي "لقاء عرب

 االأجيال"، جمع اأكرث من مئة �ضخ�ش، من فئات

 عمرية خمتلفة باالإ�ضافة اإىل اأع�ضاء من املجل�ش

 الوطني االحتادي يف دولة االإمارات. والغاية

 منه مّد اجل�ضور بني فئة كبار ال�ضن وباقي فئات

 املجتمع بهدف التو�ضل اإىل درجة عالية من

 الوعي. واأف�ضى اللقاء اإىل نقاط مهمة �ضت�ضاهم

 يف دعم ال�ضيا�ضة الوطنية والقانون الوطني

 املعنيني بكبار ال�ضن، بناًء على الت�ضاور املبا�ضر

 مع اأ�ضحاب ال�ضاأن. والهدف الرئي�ضي من هذا

 امل�ضروع الذي يعترب حراكًا اجتماعيًا كاماًل

 هو اإدماج فئة كبار ال�ضن يف املجتمع بالطريقة

والذكية وال�ضليمة  .ال�ضحيحة 

 وحول اللقاء، قالت معايل بوحميد: "�ضهدنا

 قدرًا كبريًا من احلما�ش خالل هذا اليوم وقد

 جاء ال�ضيوف من مناطق بعيدة جدًا من خمتلف

 اإمارات الدولة. وكان من الالفت اأن اجلل�ضة

 ا�ضتمرت من ال�ضباح الباكر حتى امل�ضاء، وهو

 ما يدل على كمية العطاء املوجود لدى هذه الفئة

."املربوكة من املجتمع

 ان�ضّم املجتمعون من خمتلف الفئات اإىل حلقة

 نقا�ضية تناولت اأفكارًا وت�ضاوؤالت جدية، وهو ما

 ي�ضاعد اجلهات املعنية على ت�ضميم اخلدمات مع

ولها امل�ضتهدفة  .الفئات 

خمسة دروس مستفادة
 خرج اللقاء بخم�ضة درو�ش اأ�ضا�ضية م�ضتفادة، وهي

 الدرو�ش التي �ضيتّم البناء عليها لر�ضم خط جديد

:للعمل احلكومي فيما يخ�ش فئة كبار ال�ضن

 ضرورة تغيير نظرة المجتمع والحكومة .1
 إلى كبار السن، فالنظرة السائدة تحّد

من قدراتهم، ألنهم فئة لم تتوقف
عن العطاء

 كبار السن يستمدون الطاقة من البيئة .2
 المحيطة بهم، لذا يمكن وضع هذا األمر

في عين االعتبار في التخطيط العمراني
 التعّلم متبادل، نحن نتعلم منهم وهم .3

يتعلمون منا
 الرغبة في الحياة ال تنتهي بتقدم .4

 العمر، فاإلنسان الذي لديه معنى
للحياة يستمّر بالعطاء

ضرورة استمرار عقد هذا النوع .5
من اللقاءات

 وتابعت معاليها م�ضيفة اأن هذا اللقاء ما هو اإال

 البداية لهذه املرحلة امل�ضتمرة و�ضواًل اإىل اأف�ضل

 اخلدمات وال�ضيا�ضات والقوانني التي تلبي تطلعات

.جميع فئات املجتمع

تحّول في المفاهيم
 وختمت معايل بوحميد حديثها معلنة اأن مرحلة

 التحّول ال�ضامل قد بداأت، و�ضددت على اأن التحّول

 يبداأ بتغيري املفاهيم فال بد من اأن يتحّول املجتمع

 من ال�ضفقة جتاه كبار ال�ضن اإىل االحرتام املتبادل،

 واالبتعاد عن مفهوم رعايتهم اإىل طرح االأفكار

 واملبادرات امل�ضرتكة معهم، واالنتقال من كلمة

 "هم" اإىل كلمة "نحن". واإدراك م�ضاعر االآخرين

 هو البداية فقط، والتوا�ضل هو اخلطوة االأوىل نحو

.تبادل املعرفة

نقاط رئيسية

 y  سيتضاعف عدد كبار السن حول العالم
في السنوات العشرة المقبلة

 y  ضرورة االستفادة من تجارب كبار السن
الذين أرسوا ركائز تطور الدولة

 y  ضرورة إيجاد السبل لضمان استمرارية
العطاء لدى فئة كبار السن

 y  العمر ما هو إال عدد، وكبار السن ما زال
لديهم الكثير ليقّدمونه

 y  ضرورة تغيير المفاهيم والتحّول من
الشفقة إلى االحترام المتبادل

 وزارة تنمية المجتمع في دولة
اإلمارات العربية المتحدة

 ت�ضعى وزارة تنمية املجتمع لدفع عجلة التنمية

 االجتماعية من خالل حتقيق م�ضتهدفات

 االأجندة الوطنية لروؤية االإمارات 2021، وتعزيز

 التالحم املجتمعي والتما�ضك االأ�ضري، واإيجاد

 جمتمع م�ضارك بفعالية يف البناء والتطور،

 وذلك من خالل تبني خطط ا�ضرتاتيجية طويلة

 االأجل م�ضتمدة من روؤية القيادة الر�ضيدة

 للدولة والتوجهات امل�ضتقبلية للحكومة. كما

 تعمل الوزارة على تعزيز ال�ضراكة والتعاون بني

 القطاعني العام واخلا�ش بهدف تر�ضيخ ثقافة

 امل�ضوؤولية االجتماعية، واالنتقال من الرعاية

 االجتماعية اإىل مفهوم التنمية االجتماعية وفق

 اأ�ض�ش ثابتة، ت�ضتند على م�ضتهدفات االأجندة

.الوطنية لروؤية االإمارات 2021
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غايلر إيريك 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة سبيدي باكيتس

جونسون سنثيا 
مدير الحوار

آخر سلك في العالم

يتوجب على الحكومات المشاركة في"
مجال الطاقة الالسلكية بغية توفير فرص

أكبر للعالم

"
�ضارك اإيريك غايلر، رئي�ش جمل�ش االإدارة

باكيت�ش "�ضبيدي  ل�ضركة  التنفيذي  "والرئي�ش 
(Speedy Packets) يف اأول اأيام القمة العاملية

للحكومات يف جل�ضة حملت عنوان "اآخر �ضلك

يف العامل" ليتناول واقعًا جديدًا ت�ضوده التقنيات

واالأجهزة الال�ضلكية وليلقي ال�ضوء على امل�ضتوى

.التايل املن�ضود من التطور يف هذا املجال

تغيير وقائع التواصل
اأن غايته االأوىل ا�ضتهّل غايلر اجلل�ضة موؤكدًا

هي م�ضاعدة البلدان النامية لت�ضتفيد من

"قفزة التقنيات املوجودة لتحقيق  ا�ضتخدامات 

نوعية" على م�ضتوى التنمية، و�ضدد على اأن

تغيري وقائع التوا�ضل والرتابط بات �ضرورة

ملّحة لدى كثري من احلكومات حيث �ضت�ضمح لها

بتجاوز حتديات جّمة. ويف هذا ال�ضياق، ت�ضاءل

"هل �ضيكون من املمكن نقل بع�ش التقنيات
اإىل احلديثة املطّورة يف البلدان االأكرث تقدمًا

البلدان االأقل تقدمًا وال�ضماح ل�ضعوب هذه

التكنولوجي التقدم  البلدان باال�ضتفادة من 

ب�ضرعة اأكرب بكثري من لو تركنا االأمور لتتطور

الطبيعية؟ "بوتريتها 

المساواة في الفرص الالسلكية
نعي�ش جميعا يف عامل ال�ضلكي، تتفاوت فيه

اأثار غايلر م�ضاألتني م�ضتويات املجتمعات الرقمية،

اأ�ضا�ضيتني مع الرتكيز على �ضرعة االإنرتنت

الال�ضلكية .والطاقة 

ف�ّضر غايلر اأن الكثري من البلدان االأقل تقدمًا

متاأخرة عن بلدان العامل االأول ب�ضبب تدين �ضرعة

االإنرتنت. ويف البلدان النامية، يتمحور الرتكيز

على ت�ضهيل النفاذ االأ�ضا�ضي اإىل االإنرتنت على

الرغم من التكاليف املرتفعة املقرتنة بهذه

اخلدمة. يف حني اأنه يف العامل املتقّدم، يتّم

الرتكيز على �ضرعة النفاذ اإىل االإنرتنت وعلى

رفع م�ضتوى اأداء ال�ضبكة. يف هذا ال�ضياق، قال

غايلر، "اإن احلكومات مدعوة اإىل االنخراط يف

تعزيز الطاقات الال�ضلكية لتوفري فر�ضة اأكرب

االأو�ضع ."للعامل 

التعاون بين الحكومات
ي�ضهد العامل تزايدًا على �ضعيد التعاون بني

احلكومات ل�ضمان م�ضاواة اأكرب على م�ضتوى

الرتابط يف خمتلف اأنحاء العامل. ويف هذا

االإطار اأ�ضار غايلر اإىل نتائج التقرير االأخري

ال�ضادر عن االحتاد الدويل لالت�ضاالت الذي

يفيد باأن تكلفة االإنرتنت العايل ال�ضرعة يف

البلدان االأقل تقدمًا كانت اأعلى بكثري مما

اأن �ضرعة هي عليه يف البلدان املتقدمة، علمًا

االت�ضال فيها تعترب بطيئة جدًا. واأظهر التقرير

اأن كوريا اجلنوبية قد �ضّجلت اأعلى �ضرعات

لالإنرتنت يف العامل، ويبنّي هذا التقرير اأن ثمة

فر�ضًا كبرية متاحة اأمام البلدان لكي حترز

التقدم املطلوب لتاأمني الرتابط والتوا�ضل

املطلوبني يف عامل اليوم. واأردف غايلر اأن

اعتماد االإنرتنت اّتبع توجهًا م�ضابهًا لعملية

االرتباط بالطاقة الكهربائية يف بداية

الع�ضرين .القرن 

حل للسرعة الالسلكية
قّدم تايلر نبذة عن �ضركته "�ضبيدي باكيت�ش"،

التي اأن�ضاأها يف بو�ضطن لتطوير برجميات قادرة

على خف�ش فرتات اال�ضتجابة يف ات�ضاالت

.االإنرتنت ما يوؤدي اإىل تعزيز ال�ضرعة
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 وف�ّضر اأن تكنولوجيا االإنرتنت تعمل وفقًا حلزم

 التكنولوجيا وقد ت�ضيع حزم املعلومات ما يوؤدي

 اإىل م�ضاكل يف االأداء. وقد اكت�ضف غايلر من خالل

 االأبحاث اأنه يف حال ترميز االإنرتنت بطريقة

 خمتلفة من م�ضدر حركة االإنرتنت اإىل وجهتها

 من خالل برجمية حمددة، ميكن حتقيق حت�ضينات

.كبرية على اأدائها

 وانتقل بعد ذلك لتقدمي عر�ش ب�ضري لهذه

 التكنولوجيا مع حتقيق اأوقات نفاذ اإىل جهاز "اأبل

 يف �ضاعات الذروة يف امل�ضاء يف (Apple TV) "تي يف

 الواليات املتحدة اأ�ضرع بع�ضرين مرة مقارنة بعدم

 ا�ضتخدام الربجمية التي ت�ضّرع اأي�ضًا اأوقات حتميل

 البيانات والتي ميكن تركيبها على جهاز لزيادة

.ال�ضرعات يف وقت ق�ضري

إمكانات الطاقة الالسلكية
 ت�ضكل الطاقة الال�ضلكية تقنية اأخرى �ضرتافق

 �ضرعات االإنرتنت املح�ضنة ال �ضّيما تقنية ال�ضحن

 الال�ضلكي. وقد تعّرف احل�ضور اإىل حمطة ال�ضحن

الال�ضلكية اجلديدة اخلا�ضة ب�ضيارات "بي.

 اأم.دبليو" من خالل �ضريط فيديو اأظهر كيف

 ميكن �ضحن ال�ضيارة يف غ�ضون ثالث �ضاعات

 ون�ضف ال�ضاعة. واأظهر الفيديو �ضيارة متجهة اإىل

 داخل مراآب يف املنزل حيث ركنها ال�ضائق على

 لوحة لل�ضحن. وما اأن اأطفاأ املحرك اإىل اأن بداأت

 لفائف ال�ضحن تغذي بطارية املركبة. اإذ �ضرح

 غايلر اأن "ال�ضحن الال�ضلكي يعتمد على املجاالت

 املغناطي�ضية وهي جماالت اآمنة قادرة على نقل

 الطاقة عرب مديات بعيدة". كما �ضاهد احل�ضور

 تقريرًا من كوريا اجلنوبية حيث جرى تركيب

 خطوط ال�ضحن على م�ضافة 300 مرت على اأحد

 الطرقات ل�ضحن احلافالت امل�ضممة خ�ضي�ضًا

.لهذا الغر�ش ب�ضورة م�ضتمرة مل�ضافة 24 كم

الدعم الحكومي
 اأكمل غايلر مداخلته مف�ضرًا اأنه على الرغم من

 اأن هذه التكنولوجيا تبقى بعيدة املنال حاليًا

 نظرًا لكلفتها العالية، اإال اأنه من املمكن جتاوز

 هذه العقبة من خالل الدعم احلكومي. اإذ اإن

 احلكومات م�ضوؤولة عن البنى التحتية وهذا النوع

.من اال�ضتثمارات كفيل بتحويل م�ضتقبل البالد

نقاط رئيسية

 y  إن الحكومات مدعوة إلى معالجة بعض
 من أكبر التحديات العالمية من خالل تغيير

وقائع الترابط
 y  جميعنا نعيش في عالم السلكي،

 لكن ال تسير المجتمعات الرقمية كلها
بالمستوى نفسه

 y ة إلحضار التقنيات  توجد حاجة ماسَّ
 الموجودة من البلدان المتقدمة إلى

البلدان األقل نموًا
 y يتوجب على الحكومات االستثمار

 في البنى التحتية الرقمية من أجل
تحويل االقتصادات

نبذة عن إيريك غايلر
اإيريك غايلر حاليًا من�ضب رئي�ش  ي�ضغل 

 جمل�ش االإدارة والرئي�ش التنفيذي ل�ضركة

 يف (Speedy Packets) ""�ضبيدي باكيت�ش

ال�ضركة وتعمل  ما�ضات�ضو�ضت�ش.   بو�ضطن، 

 على حت�ضني فعالية بروتوكوالت التحّكم

 بالنقل واأدائها ف�ضاًل عن الربوتوكول االأويل

 لنقل املحتوى عرب االإنرتنت مع احلفاظ على

 ثبات اخلدمة ب�ضورة م�ضتقرة. وقد �ضغل

الرئي�ضي التنفيذي  املدير   �ضابقًا من�ضب 

"وايرتي�ضيتي كوربوري�ضن  "يف �ضركة 

(WiTricity Corporation) التي طرحت 

 تكنولوجيا جديدة يف االأ�ضواق يف جمال

الكهربائية الال�ضلكية. وهو ع�ضو  الطاقة 

 يف جمل�ش االأمناء يف جامعة "كارنيغي

 وع�ضو يف �ضركة (Carnegie-Mellon) "ميلون

 (Partners Healthcare) ""بارترنز هيلثكري

 وع�ضو يف املجل�ش اال�ضت�ضاري لرئي�ش كلية

.للمو�ضيقى (Berklee) ""بريكلي
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يورجنسن إلين 
الشريك المؤسس لمنظمة التكنولوجيا الحيوية بال حدود والشريك

المؤسس والرئيس الفخري لمنظمة جين سبيس

العريبي مينا 
الحوار رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال اإلماراتية، مدير

..التكنولوجیا الحیوية
الثورة الصحیة القادمة  

نحن نواجه وألول مرٍة في التاريخ"
سيناريوهات أشبه بالخيال العلمي، إذ

يتيح لنا أحد أحدث التطورات العلمية إجراء
تعديالٍت على الجنين البشري

"
ملاذا تعترب التكنولوجيا احليوية مبثابة التكنولوجيا"

Gò¡H "التحويلية يف القرن احلادي والع�ضرين؟

ال�ضوؤال بداأت اإلني يورجن�ضن جل�ضتها التي تناولت

فيها التكنولوجيا احليوية، التي ت�ضهد تطورًا �ضريعًا

وترتتب عليها فوائد جّمة حتّتم على احلكومات

�ضرورة دعم هذا املجال ون�ضر التوعية به على

.نطاق اأو�ضع

مجال علمي تحويلي
واأ�ضارت يورجن�ضن اإىل اأن التكنولوجيا احليوية

هي اأكرث اأنظمة الت�ضنيع تطورًا يف العامل؛ فهي

قادرة على �ضناعة كل �ضيء، بدءًا من ال�ضعب

اإىل املرجانية، مرورًا باأ�ضجار ال�ضيكويا، وو�ضواًل

اخلاليا الب�ضرية، وكل ذلك عن طريق ا�ضتخدام

 .مكونات كيميائية ب�ضيطة ورموز احلم�ش النووي

وقد �ضهد هذا املجال حتواًل مهمًا على مدى

ل العلماء ال�ضنوات اخلم�ضني املا�ضية، حيث تو�ضّ

اإىل تغيري وتعديل احلم�ش النووي، بل وحتى

�ضناعته. وهنا، �ضددت يورجن�ضن على اأن هذا

التحّول قد اأدى اإىل ت�ضارع التطور ب�ضكل غري

م�ضبوق، ما يجعلها تعتقد "اأننا حقًا نعي�ش يف زمن

املعجزات، ويتعني علينا اأن نت�ضارك هذه املعجزات

."مع جميع �ضكان هذا الكوكب

تطور العلوم
وتابعت يورجن�ضن لتتحدث عن لقاء يف منظمة

االأمم املتحدة مّتت ا�ضت�ضافتها فيه لتتحدث عن

التكنولوجيا احليوية واأهداف التنمية امل�ضتدامة

التي اعتمدتها االأمم املتحدة. حيث �ُضئلت عن اأهم

جماالت التطور يف التكنولوجيا احليوية، وهو �ضوؤال

مل جتد اأي �ضعوبة يف الرد عليه نظرًا للتقدم الكبري

الذي مت حتقيقه يف هذا املجال. فقد اأ�ضبحت تكلفة

قراءة وكتابة رموز احلم�ش النووي اأرخ�ش مما

كانت عليه يف اأي وقت م�ضى، كما اأن ثمة تقنيات

متوفرة اليوم عرب االإنرتنت ت�ضمح حتى بتغيري

تركيبة اجلينات الوراثية، وهنا اأردفت قائلة اإننا

للمرة االأوىل يف حياتنا، نعي�ش �ضيناريوهات م�ضابهة

الأفالم اخليال العلمي، حيث اإن اأحدث التطورات

التي عرفها هذا املجال هي القدرة على تغيري

.االأجنة الب�ضرية

الفرص والمخاطر
واأ�ضارت يورجن�ضن اإىل اأن هذه الطفرة من

االكت�ضافات العلمية حتمل يف طياتها فر�ضًا

مهمة وخماطر اأي�ضًا، حيث تنطوي على حتديات

كثرية فيما يتعلق بكيفية تنظيم هذه التكنولوجيا

با�ضتخدامها املخولني  االأ�ضخا�ش  وحتديد 

ب�ضكل ال يوؤدي اإىل اإ�ضاءة ا�ضتعمالها. واأّكدت اأن

التكنولوجيا احليوية قد ت�ضاهم ب�ضكل مهم يف

جماالت االأمن الغذائي والطاقة وال�ضحة، اإال اأن

العلم �ضالح ذو حدين، ميكن ا�ضتخدامه لتحقيق

النمو اأو الت�ضبب بالدمار. ويتجلى التحدي االأكرب

يف اأن وترية تطور هذه التكنولوجيا اأ�ضرع اإىل حد

كبري من وترية عمل احلكومات التي حتاول تنظيم

.هذا املجال

التكنولوجيا الحيوية للصالح العام
من خالل عملها، ت�ضعى يورجن�ضن لتثقيف

ال�ضباب وعامة النا�ش حول جمال التكنولوجيا

احليوية والدور املهم الذي ميكن اأن تلعبه يف

تطور الب�ضرية، وهو اأمر يتطلب عماًل م�ضرتكًا بني

واملتخ�ض�ضني واحلكومات املعنية  .اجلهات 



8989 للحكومات العالمية  القمة  تقرير 

 وقد قررت اإن�ضاء اأول خمترب عمومي متخ�ض�ش

 يف التكنولوجيا احليوية، وهو خمترب م�ضتقّل غري

 تابع الأي جامعة اأو �ضركة، وتقوم من خالله بتقدمي

 درو�ش حول التكنولوجيا احليوية الأي �ضخ�ش يرغب

 يف اال�ضتفادة منها، وذلك اإميانًا منها بالدور املهم

 الذي يلعبه هذا النوع من املختربات جلهة توفري

 العلوم للجمهور على نطاق وا�ضع ب�ضكل ي�ضمح

 للمهتمني باإدراك حما�ضن هذا املجال العلمي املعقد

.وم�ضاوئه وبهدف تب�ضيط فهمه

رعاية االبتكار
 وتابعت يورجن�ضن لت�ضري اإىل اأن تلك املختربات

 ت�ضتطيع اأن تعقد لقاءات من اأجل مناق�ضة هذا

 املجال من الناحية االأخالقية، وهو اأمر قد بداأ

 العمل به بالفعل. لكن ما زال التنظيم مفقودًا يف

 هذا املجال، علمًا اأن املجتمع العلمي ي�ضعى لتجنب

 فر�ش ت�ضريعات م�ضددة تتحكم به، اإال اإذا كانت

.�ضديدة املرونة، بحيث ال تعرقل م�ضرية االبتكار

 وت�ضعى يورجن�ضن لن�ضر وتقريب هذه املعلومات

 من املجتمعات التي ال حتظى بتمثيل كبري، مثل

 االأقليات، وقدمت اأمثلة عن جتارب يف هذا املجال

 يف جميع اأنحاء العامل، حيث تعمل على ن�ضر فكرة

 االبتكار يف جمال التكنولوجيا احليوية على اأو�ضع

.نطاق ممكن

 ويف ختام حديثها، لفتت اإىل �ضرورة تدخل

 احلكومات من اأجل دعم هذه اجلهود، فاإذا ما

 تواجدت خمتربات كتلك املذكورة اآنفًا، ميكن

 للحكومات توفري التمويل واخلربات، اأو حتى مواقع

 اإن�ضاء هذه املختربات. كما ميكن للحكومات اأي�ضًا

 اأن ت�ضجع على امل�ضاركة يف التكنولوجيا احليوية،

 فهي يجب اأن تعي �ضرعة تطور هذه التكنولوجيا واأن

 حتاول ا�ضتيعابها قبل اأن تنت�ضر ب�ضكل كبري خارج

.عن نطاق ال�ضيطرة

نقاط رئيسية

 y  تتصاحب التطورات السريعة في مجال
 التكنولوجيا الحيوية مع الحاجة الملحة

 لتدخل الحكومات من أجل دعم هذا
المجال والتوعية بشأنه

 y  تحمل االكتشافات المهمة في مجال
 التكنولوجيا الحيوية في طياتها فرصًا

مهمة ومخاطر عديدة
 y  توجد حاجة ملحة لوجود مجتمع مدرك

لمجال التكنولوجيا الحيوية

نبذة عن إلين يورجنسن
 اإلني يورجن�ضن هي ال�ضريك املوؤ�ض�ش ملنظمة

 التكنولوجيا احليوية بال حدود، وهي جمعية

 خريية عمومية وغري ربحية متخ�ض�ضة

اإتاحة ممار�ضة التكنولوجيا احليوية  يف 

 الأغرا�ش مفيدة وم�ضاملة للجميع. وقد

 �ضبق لها العمل يف العديد من املختربات

.وال�ضركات يف هذا املجال

 حتمل اإلني يورجن�ضن �ضهادة الدكتوراه يف

 البيولوجيا احليوية من جامعة نيويورك،

 وقد عملت ل�ضنوات طويلة يف جمال

احليوية .التكنولوجيا 
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2) (البروفیسور عمر ياغي 

مدير معهد بیركلي العلمي العالمي وأستاذ في الكيمياء في جامعة كاليفورنيا في بيركلي

1) (الدكتور إيان بیرسون 

مستشرف للمستقبل في شركة فيوتشرايزون

(أرجون كاربال (3

الحوار مراسل في شؤون التكنولوجيا في شبكة سي إن بي سي، مدير

صناعة مدن تحاكي المستقبل

من املباين التي يبلغ طولها 30 كم اإىل مركبات

النقل االآلية والروبوتات، ناق�ش اخلرباء يف اجلل�ضة

التي حملت عنوان "�ضناعة مدن حتاكي امل�ضتقبل"،

ت�ضميم مدن امل�ضتقبل ووظائفها. و�ضم املتحدثون

الربوفي�ضور عمر ياغي، مدير معهد "بريكلي العلمي

"العاملي (Berkeley Global Science Institute)

والدكتور اإيان بري�ضون، وهو م�ضت�ضرف للم�ضتقبل

"يعمل يف "فيوت�ضرايزون (Futurizon). كما

اأدار اجلل�ضة اأرجون كاربال، مرا�ضل يف �ضوؤون

"التكنولوجيا يف �ضبكة "�ضي اإن بي �ضي (CNBC).

المواد المخصصة
ا�ضتعر�ش الربوفي�ضور ياغي �ضكل مدن امل�ضتقبل

من خالل مناق�ضة املواد التي �ضُت�ضيَّد بها املباين،

اإذ �ضتكون هذه املواد خمتلفة ب�ضكل كامل عما

ن�ضتخدمه اليوم. كما �ضيتيح التقّدم يف جمال

الكيمياء ا�ضتخدام اأنواع خمتلفة من املواد التي

ميكن املزج بينها يف اأعمال البناء، و�ضتكون اأجهزة

اال�ضت�ضعار قادرة على حب�ش املواد الكيميائية

امل�ضرة داخل املباين. و�ضيكون النا�ش قادرين على

�ضراء املواد و�ضنع ما يحتاجون باأنف�ضهم، يف حني

�ضيكون للذكاء اال�ضطناعي دور مهم يف تخ�ضي�ش

.املواد وفًقا للحاجات ال�ضخ�ضية

واأ�ضاف الربوفي�ضور ياغي اأنه يف حني اأن املواد

املتوفرة حاليًا ُت�ضتخدم عادة لوظيفة واحدة، اإال اأن

"علم الكيمياء اجلديد" �ضيوؤدي اإىل ا�ضتحداث مواد
بوظائف متعددة. و�ضيكون من املمكن ا�ضتخراج

املاء من الهواء حتى عندما تكون درجة الرطوبة

متدنية اإىل حد 5%، ليكون اجلميع قادرًا على حمل

اإمداداته اخلا�ضة. ونظرا الأن 11 مدينة كربى يف

خمتلف اأنحاء العامل ت�ضتنزف مواردها املائية واأن

ثلث �ضكان العامل يعي�ضون يف مناطق اإما مقطوعة

عن املياه النظيفة اأو ت�ضلها مياه بكميات قليلة،

ف�ضيكون النا�ش قادرين اأي�ضًا على مد منازلهم

باملياه مبعزل عن ال�ضبكة. ومن اأجل تطوير هذه

التقنيات اجلديدة املرتبطة بالكيمياء، ينبغي

ت�ضجيع النا�ش للنظر اإىل اجلانب االإيجابي للف�ضل.

ويجب اأن تنظر املنظمات املمولة للبحوث اإىل ذلك

.كا�ضتثمار على املدى الطويل

التحويلية المدن 
ووفقًا للدكتور بري�ضون، فاإننا �ضنكون قادرين

على بناء مبان بطول 30 كم بحلول العام

2050، اأي اأطول مبائة مرة من اأطول املباين يف

اأوروبا اليوم. كما �ضيجري ا�ضتخدام الروبوتات

والذكاء اال�ضطناعي يف املدن ويف البناء

واأعمال ال�ضيانة. واأ�ضاف الدكتور بري�ضون

"اإن ذلك يعني اأننا �ضنحتاج اإىل اإيجاد اأدوار
بديلة لالأ�ضخا�ش الذين يوؤدون هذه الوظائف،

الذين �ضي�ضتخدمون االأ�ضخا�ش  وترقية مهارات 

اأنه ال يعترب الذكاء الذكاء اال�ضطناعي"، م�ضيفًا

للب�ضرية تهديدًا  .اال�ضطناعي 

لكن من اأكرب املخاطر التي قد تواجه الب�ضر،

ح�ضب الدكتور بري�ضون، االأوبئة واالأمرا�ش

املعدية، حيث يرى الكثري من العاملني يف

اخت�ضا�ش بري�ضون اأن االأمرا�ش هي واحدة

من املخاطر الع�ضرة االأ�ضا�ضية التي �ضتربز يف

املقبل .القرن 

على �ضعيد الطاقة، قال الدكتور بري�ضون اإن

اإمكانات الطاقة ال�ضم�ضية م�ضجعة للغاية، م�ضيفًا

اأنه ال ي�ضعر بقلق كبري اإزاء التغري املناخي، حيث اأنه

بحلول العام 2030، لن ي�ضرتي اأحد النفط مثاًل،

ولن ن�ضتخدم الوقود االأحفوري، مما �ضيحد من اأثر

.التغري املناخي

اأّما على م�ضتوى تكنولوجيا النقل، فريى

بري�ضون اأن قطاع �ضناعة ال�ضيارات، مبا يف

ذلك ال�ضيارات االآلية، يتبع النموذج اخلطاأ. ويف

امل�ضتقبل، توّقع اأن ن�ضهد اإطالق عرو�ش لبدائل

مثل مركبات النقل االآلية. و�ضيكون ا�ضتخدام هذه

البنية التحتية الذكية اأقل تكلفة مبائة مرة تقريبًا

.من ا�ضتخدام ال�ضيارات االآلية

التكنولوجيا في مدن المستقبل
الرقمية املعمارية  الهند�ضة  �ضتَخ�ض�ش 

للمباين وفقًا للحاجات ال�ضخ�ضية لكل من هو

داخل املبنى، و�ضت�ضمح االأجهزة االإلكرتونية

على الطبقة اخلارجية للمباين بالتكيف مع

امل�ضتخدم. و�ضيجري اإنتاج اأي نوع تقريبًا من

املباين ب�ضرعة كبرية بف�ضل تقنية الطباعة

االأبعاد .ثالثية 

وعلى الرغم من اأن بع�ش الوظائف لن تعود

موجودة، اإال اأن احلاجة اإىل امل�ضاهمة الب�ضرية

�ضت�ضتمر يف العديد من القطاعات، كالريا�ضة

والتعليم. حاليًا، اليدوية والرتفيه  وال�ضناعات 
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 ت�ضكل هذه الوظائف بني 25% و 30% تقريبًا من

 جممل الوظائف، لكنها يف امل�ضتقبل، �ضتكون

الوظائف الوحيدة التي يقوم الب�ضر بها

مبا�ضرة .ب�ضورة 

 كما لفت املتحدثان اإىل اإمكانية اعتبار الروبوتات

 مواطنني يف امل�ضتقبل، حيث �ضيعي�ضون معنا يف

 �ضققنا وبيوتنا. و�ضيكون علينا �ضمان عدم حتول

 الروبوتات اإىل اآالت موؤذية، واأن نكون منفتحني

 على اإمكانية ربط الدماغ الب�ضري بدماغ الروبوت

 لنتحكم به. ويجدر بنا اأال نن�ضى خطر ا�ضتخدام

 الذكاء اال�ضطناعي من جانب االإرهابني والدول

."املارقة "والعلماء املجانني

نقاط رئيسية

 y  سيكون للذكاء االصطناعي دور مهم في
تخصيص المواد وفقًا للحاجات الشخصية
 y  سيجري استخدام الروبوتات والذكاء

 االصطناعي في المدن وفي البناء
وأعمال الصيانة

 y  ستكون مدن المستقبل أقل تكلفة وأكثر
كفاءة من المدن الحالية

 y  سيجري إنتاج أي نوع من المباني تقريبًا
 بسرعة كبيرة من خالل استخدام تقنية

الطباعة ثالثية األبعاد
 y  قد نكون مضطرين العتبار الروبوتات

مواطنين مستقبليين

نبذة عن البروفيسور عمر ياغي
 الربوفي�ضور عمر ياغي هو عامل كيمياء اأردين

 اأمريكي وهو حاليًا كبري اأ�ضاتذة الكيمياء يف

 جامعة كاليفورنيا، بريكلي. وي�ضتهر يف اأعماله

 الرائدة يف جمال علم الكيمياء ال�ضبكي

(Reticular Chemistry) وهو جمال ُيعنى 

 بالربط بني تركيبات اجلزئيات من خالل

 ا�ضتخدام روابط متينة لتوليد االأطر املفتوحة

 بينها. ويتمثل عمله االأهم بت�ضميم واإنتاج

 فئات جديدة من املركبات املعروفة با�ضم

 االأطر املعدنية الع�ضوية واالأطر الزيوليتية

 االإمييدازوالتية واالأطر الع�ضوية الت�ضاهمية.

 "كما اأنه مدير معهد "بريكلي العلمي العاملي

(Berkeley Global Science Institute).

نبذة عن الدكتور إيان بيرسون
اإيان بري�ضون كم�ضت�ضرف  يعمل الدكتور 

 للم�ضتقبل بدوام كامل منذ اأكرث من عقدين

 من الزمن حيث يقوم بتعقب وا�ضت�ضراف

 التطورات على م�ضتوى جمموعة وا�ضعة من

وال�ضيا�ضات واملجتمعات  واالأعمال   التقنيات 

 والبيئة. وقد تخ�ض�ش يف جمال الريا�ضيات

 والفيزياء وحاز �ضهادة الدكتوراه يف العلوم

 وعمل يف فروع هند�ضية خمتلفة من علم

 الطريان اإىل علم الروبوتات والنقل امل�ضتدام

ويدير االلكرتونية.  التجميل   وم�ضتح�ضرات 

"فيوت�ضرايزون (Futurizon) "حالًيا معهد 

وهو معهد �ضغري ُيعنى با�ضت�ضراف

 British امل�ضتقبل. وهو زميل معتمد يف

Computer Society وزميل يف World 

Academy of Art and Science ويف World 

Innovation Foundation.

12
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1) (عثمان سلطان 

"المدير التنفيذي لشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة "دو

(كارونا غوبال (2

رئيسة مؤسسة المدن المستقبلية

3) (ريتشارد كويست 

الحوار مذيع و مراسل في شبكة سي إن إن، مدير

التكنولوجیا ومستقبل
الحیاة الذكیة  

ميكن ا�ضتخدام التكنولوجيا لتوحيد الب�ضرية بداًل

عن تفريقها. وحتظى التقنيات الذكية بالقدر نف�ضه

من االأهمية بالن�ضبة لكل من الفقراء املعدمني،

.واالأغنياء اأ�ضحاب الرثوات ال�ضخمة

مثلت هاتان النقطتان الر�ضالتني االأ�ضا�ضيتني

اللتني متت مناق�ضتهما يف جل�ضة "التكنولوجيا

وم�ضتقبل احلياة الذكية،" ،التي تناق�ش خاللها كل

من عثمان �ضلطان املدير التنفيذي ل�ضركة االإمارات

hO" لالت�ضاالت املتكاملة" (du) الرائدة يف جمال

االت�ضاالت يف دولة االإمارات العربية املتحدة؛

وكارونا غوبال، رئي�ضة موؤ�ض�ضة املدن امل�ضتقبلية،

حيث حتدثا عن الفر�َش والتحديات املرتبطة

.بالتطور امل�ضتمر للعامل الرقمي

فوائد العصر الرقمي
�ضرح املتحدثان اخلطوط العري�ضة لل�ضورة التي

َن بها جودة احلياة ميكن للع�ضر الرقمي اأن ُيَح�ضِّ

اإذا ما اأدير ب�ضكل فعال. وافتتح كل منهما حديثه

بتقدمي تعريف للحياة الذكية، حيث اتفقا على اأنها

ال تنطوي على الروبوتات اأو االآالت فائقة التقنية

بقدر ما تتمثل يف ال�ضمول وحتقيق القدر االأق�ضى

من احتياجات الب�ضر، حتى يف اأفقر املناطق يف

العامل. واأكدت غوبال اأن "احلياة الذكية ال تتمثل

يف العي�ش يف بيت يتحكم يف مزاجنا اأو بارتداء

املالب�ش امل�ضنعة بتقنية الطباعة ثالثية االأبعاد،

ولي�ضت اأي�ضًا يف اأن ُت�ضلينا الروبوتات، اأو تتوىل

اإطعامنا، بل احلياة الذكية هي منح جودة احلياة

."الأ�ضد الب�ضر فقرًا

اأّما ريت�ضارد كوي�ضت، الذي اأدار هذا احلوار،

فقد عرَبّ عن انتقاده لهذه الروؤية املثالية، وطرح

�ضوؤااًل عن املخاطر املرتتبة على طبيعة التكنولوجيا

وا�ضعة االنت�ضار، اإذ قال: "كيف اأ�ضبحنا جمتمعًا

"يعرف ثمن كل �ضيء، وال يعرف قيمة اأي �ضيء؟

مشاكل تقدم التكنولوجيا
حذرت غوبال من البعد التكنولوجي الذي ال هو

�ْضَبُه ما يكون مبا ُيعرف
َ
، بل اأ اإيجابيٌّ وال هو �ضلبيٌّ

باملنطقة الرمادية، م�ضيفة اأن التقدم الذي حتقق

يف جمال التكنولوجيا قد اأنتج �ضالحًاً ذا حدين.

ته "الغيمة املعرفية" وقد اأ�ضارت غوبال اإىل ما �ضمَّ

hCG "ال�ضباب الذهني" الذي قد ينتج عن ا�ضتخدام

تقنيات جديدة دون الفهم التام الآثارها. وردَّ

�ضلطان على هذه النقطة باإي�ضاح حاجتنا للتو�ضل

اإىل اإجابات على هذه امل�ضاكل امللحة، واأكد اأن هذه

العملية يجب اأن تبداأ من خالل عقد حوار عاملي؛

حيث قال اإن "البيئة الرقمية التي اأ�ضبحت جزءًا

من عاملنا اليوم ت�ضتلزم من ال�ضعوب اأن تتوا�ضل

يف ما بينها، الأن امل�ضكالت املتعلقة بالتكنولوجيا

اأ�ضبحت م�ضرتكة يف عامل فائق الرتابط. وعلينا

اأن نطرح االأ�ضئلة ال�ضحيحة ون�ضعى وراء االإجابات

ال�ضحيحة يف عامل يعمه الغمو�ش". واإذا ا�ضتوعبت

احلكومات والقطاع اخلا�ش هذا الغمو�ش بالطريقة

املالئمة عرب احلوار والتعاون، وتابع عثمان قائاًل،

ف�ضتتمكن من حتويله اإىل فر�ش رقمية للجميع

عن طريق التقنيات الذكية التي �ضتوؤدي يف نهاية

.املطاف اإىل حت�ضني جودة احلياة

التعاون الذكي
اأو�ضحت غوبال اأن مفهوم احلياة الذكية بداأ

بالتبلور منذ اأكرث من عقد من الزمن، واأنه منذ

ذلك الوقت تقدم لالأمام بقفزات هائلة، وما

نحتاج اإليه اليوم هو التعاون الدويل الوثيق الذي

يتجاوز مرحلة الربوتوكوالت املوقعة يف مذكرات

التفاهم. ولتحقيق احلد االأق�ضى من الفر�ش

التقنيات الذكية، امل�ضتقبلية التي جت�ضدت عرب 

على احلكومات اأن تلتزم بامل�ضاركة اجلماعية يف

احلوار، واأن تركز على التعاون من اأجل حتقيق

ة املرجَوّ .النتائج 

وقد اأعرب كل من املتحدثني عن تفاوؤله ب�ضاأن

.العامل امل�ضبع بالتكنولوجيا الذي نعي�ش فيه اليوم
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البقاء في المقدمة
 دعا �ضلطان االأجيال القادمة اأن حتافظ على

 تقدمها يف ما يتعلق مبواكبة التغيري، واأن جتري

 حوارات م�ضتمرة عن التطورات ب�ضورة ا�ضتباقية،

 قبل حدوثها على اأر�ش الواقع. وتطرق اإىل

 م�ضاألة اجل�ضع واخلوف يف ع�ضر يت�ضم بالرقمنة

 املتزايدة، مو�ضحًا اأنه ال يجب النظر اإىل اجل�ضع

 من منظور �ضلبي بال�ضرورة. بل ميكن اعتباره

 رغبة يف اإيجاد فر�ش يف كل جمال من جماالت

 التكنولوجيات املتاحة اأمامنا اليوم. لكن رغم

 هذه الفر�ش الكربى، فقد يوؤدي اخلوف من

 التكنولوجيا �ضريعة التطور اإىل تغليب دواعي

.القلق على مظاهر احلما�ش

 وختمت غوبال اجلل�ضة باالإ�ضارة اإىل اأن روؤيتها

 قد تكون مثالية، لكنها ممكنة، اإذ ميكننا ت�ضخري

 التكنولوجيا ال�ضتئ�ضال املخاطر امل�ضرتكة بني كل

 الب�ضر، االأمر الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل جتاوز اأوجه

 اخلالف بيننا، فنتمكن من العي�ش يف عامل اأكرث

.اأمنًا و�ضعادة

نقاط رئيسية

 y  يمكن استخدام التكنولوجيا لتوحيد
البشرية بداًل من تفريقها

 y  تتمثل الحياة الذكية في الشمول
 وتحقيق القدر األقصى من احتياجات
البشر، سواء كانوا أغنياء أو الفقراء

 y  على األجيال القادمة أن تحافظ على
تقدمها في ما يتعلق بمواكبة التغيير

نبذة عن كارونا غوبال
 كارونا غوبال هي قائدة من قادة الفكر

 امل�ضهورين دوليًا، وزميلة برنامج الزائر

 وهي اأي�ضًا ،(IVLP) الدويل والتبادل الثقايف

 متحدثة رئي�ضية وم�ضت�ضارة يف جمال املدن

 الذكية. اأن�ضاأت موؤ�ض�ضة املدن امل�ضتقبلية،

 وتراأ�ضت جمل�ش اإدارتها، وهي موؤ�ض�ضة بحثية،

 كان لها اأثرها الوا�ضح يف التحول احل�ضري

 يف الهند، على مدى اأكرث من ع�ضر �ضنوات.

 و�ضاهمت اأي�ضًا يف ت�ضميم "بعثة املدن الذكية

.املائة" التابعة للحكومة الهندية

نبذة عن عثمان سلطان
 عثمان �ضلطان هو املدير التنفيذي ل�ضركة

 مالتاكوم بي اإل �ضي و�ضركة االإمارات

 لالت�ضاالت املتكاملة "دو". �ضغل �ضابقًا

 من�ضب رئي�ش جمل�ش االإدارة والرئي�ش

 التنفيذي ل�ضركة موبينيل يف �ضركة االت�ضاالت

 ومن�ضب الرئي�ش ،(SAE) ال�ضلكية والال�ضلكية

 واملدير التنفيذي لل�ضركة امل�ضرية خلدمات

 الهاتف املحمول، ورئي�ش جمل�ش االإدارة

 واملدير التنفيذي ل�ضركة موبينيل لالت�ضاالت،

 وهي �ضركة تابعة ل�ضركة اأورا�ضكوم تليكوم

 القاب�ضة، هذا اإ�ضافًة اإىل العديد من

.الوظائف االأخرى

12
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فنتيال ماكس 
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ألتسكول

ماكلولين-دوين ريبيكا 
الحوار مقدمة برامج في شبكة يورونيوز، مدير

:مستقبل التعلیم
منهاج لكل طالب  

تتمثل الغاية من المدرسة في إعداد األطفال"
للمستقبل، وبالتالي ينبغي أن يكون لدينا

فكرة عّما نريد وما سيحدث

"
ناق�ش ماك�ش فنتيال، املوؤ�ض�ش والرئي�ش التنفيذي

"ل�ضركة "األت�ضكول (AltSchool)، يف هذه اجلل�ضة

اأهمّية اأن يتعلم االأطفال بطريقة جتعلهم مندجمني

على الدوام مع كل ما يتعلمونه. ففي كلمته التي

كان عنوانها "م�ضتقبل التعليم: منهاج لكل طالب"،

ا�ضتعر�ش فنتيال روؤيته ملا يجب اأن تكون عليه

املدر�ضة يف امل�ضتقبل، ال �ضيما ما يت�ضل باإعداد

هوؤالء االأطفال وتاأهيلهم للم�ضتقبل الذي اأطَلّ

عليهم؛ اإذ قال: "البد لنا اأن ن�ضت�ضعر ما نريد االآن،

."وما �ضيكون يف امل�ضتقبل

تحسين نمط التعليم
اإنه يجب علينا يف جمتمعاتنا واأ�ضاف فنتيال قائاًل

التي نعي�ش فيها االآن، اأن نفهم ما�ضينا، واأن َنِعَي

من اأين اأتينا؛ ومن ثم نبني على خري ما اكت�ضبناه

من خربات على مر القرون. فعقولنا تت�ضع اآفاقها،

وتزداد حريًة يومًا بعد يوم، رغم ظهور احلوا�ضيب

.وا�ضتخدامنا لها

فاأطفالنا البد اأن ي�ضتفيدوا من التعليم الذي

يوؤهلهم ملعرفة ما يجب عليهم اأن ي�ضطلعوا به من

مهام ت�ضند اإليهم الحقًا، و يطلب منهم اأن يوؤدوها

باأنف�ضهم، ودون م�ضاعدة من اأحد. ويف �ضوء ما

ينتظر الب�ضر يف الغد القريب، نرى اأن التعليم ُيَعدُّ

ن طريقنا وطريق من الدعامات االأ�ضا�ضية التي توؤَمِّ

.العامل جميعًا، يف م�ضريتنا نحو امل�ضتقبل

هذا، وتقوم ر�ضالة �ضركة "األت�ضكول" على توفري

اأف�ضل م�ضتوى تعليمي على اأو�ضع نطاق ممكن،

و�ضمان و�ضول جميع االأطفال اإىل حتقيق قدراتهم،

من خالل تقدمي تعليم جيد، بداًل من تعري�ش

االأطفال لتعليم رديء، ون�ضر هذا التعليم اجليد يف

جميع اأرجاء العامل واأال يقت�ضر على ذوي املال، وال

.حم�ضورًا يف اأ�ضحاب الَي�َضار

�ضحيح اأن املدار�ش تتح�ّضن اأحوالها، اإال اأن

منط التعليم ذاته ال يتح�ّضن بال�ضرعة الكافية

ملواكبة التح�ضن املت�ضارع الذي ي�ضهده العامل

.خارج اأ�ضوار املدر�ضة

والغر�ش االأ�ضا�ضي من جعل الطالب مندجمني

يف املواد الدرا�ضية التي يتعلمونها هو اأن جنعل

التحديات التي يواجهها الطالب طوال يومهم

يف املدر�ضة متوائمًة ومت�ضقًة مع الدوافع املحفزة

ة لهم على التعلم .واحلاثَّ

إساءة استخدام التكنولوجيا
كما �ضرح فنتيال يف مداخلته اأننا ن�ضيء ا�ضتخدام

التكنولوجيا، حني جنعلها بدياًل افرتا�ضيًا عن

عالقتنا مع بع�ضنا البع�ش، وكان االأوىل لنا اأن

ن�ضتخدمها يف دعم التعّلم يف حياتنا التي نعي�ضها

حقيقة. وقال "اإن االأمر لعجيٌب حقًا، عجبًا ميتزج

فيه اخلوف بال�ضخرية املريرة حني نرى اأن معظم

النظم املدر�ضية ت�ضتخدم احلوا�ضيب لتعليم

التالميذ كيف يفكرون بنف�ش الطريقة التي تفكر

بها احلوا�ضيب، و�ضياأتي وقٌت، وال �ضك، نتبني فيه

اأن هذا النمط من التفكري ال قيمة له، وال طائل

¬FGQh øe".

تتفرد �ضركة "األت�ضكول" باأنها توظف معلمني

اإىل جنب مهنيني، مثل ديفني فوديكا، يعملون جنبًا

"مثاًل مع املهند�ضني، الذين اأداروا موقع "جوجل
(Google.com) .الأكرث من عقد من الزمان

وبالتايل، ينبغي على املربني واملتخ�ض�ضني يف

علوم التكنولوجيا و�ضّناع ال�ضيا�ضات اأن يتعاونوا

فيما بينهم، من اأجل حت�ضني جتربة التالميذ يف

ال�ضف. ويجب علينا اأن جنعل تطوير قطاع التعليم

من اأوىل اأولوياتنا، ذلك الأن التعليم هو املوؤ�ض�ضة

التي يرتبى فيها قادة الغد ومفكرو امل�ضتقبل.

وا�ضتخدامنا للتكنولوجيا يجب اأن يكون بحذر،

ويجب اأال ن�ضتخدمها اإال بو�ضفها حمّفزًا للتعلم

يف حقبة ما بعد الع�ضر ال�ضناعي. تعلٍم يدور يف

حموره الطالب، ولي�ش تعليمًا يكون غر�ضه فقط

هو االكتفاء بنقل معلومات اإىل التالميذ من اأجل

حتقيق مكا�ضب �ضريعة. و�ضي�ضتغرق االأمر وقتًا

طوياًل وجهدًا كثريًا يف البحث والتطوير، حتى

ة ن�ضعها بني يدي كل من نتمكن من اإن�ضاء من�ضّ

.املعلمني والتالميذ، فيزدادوا متكنًا ومرونًة

وعلى خالف ما جرى يف قطاعات اأخرى، مل

ي�ضتفد قطاع التعليم بالقدر الكايف مما كانت

املتكاملة التكنولوجيا  به  .تعد 
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التعّلم في عالم الواقع
 اأف�ضل اأنواع التعليم هو ذلك الذي يرتك الطالب

 يتعلم من جتاربه. وباإمكان املعلمني اأن يوفروا الدعم

 لطالبهم يف اأن يعرفوا ملاذا يتعلمون وكيف يتعلمون.

 نحن نريد تعلمًا ينطلق من حقيقة الواقع، تعلمًا

.يعّرف الطالب كيف يعلمون اأنف�ضهم باأنف�ضهم

 وحتاول �ضركة "األت�ضكول" تغيري الو�ضع الراهن

ة متكاملة تدعم تنّوع  من خالل ا�ضتحداث من�ضّ

 املعايري والنماذج الرتبوّية والتعليمية، ومُتّكن

 االأ�ضاتذة من الو�ضول اإليها من خالل نظام واحد.

ة من االألف اإىل الياء،  ومن خالل ا�ضتحداث من�ضّ

 تقوم هذه ال�ضركة النا�ضئة با�ضتحداث اأدوات ت�ضمح

 للتالميذ واالأ�ضاتذة واملدار�ش اأن يت�ضاركوا معًا

 يف حتقيق ما يريدون حتقيقه، يف خ�ضم كل تلك

.التحديات الرتبوية التي ي�ضهدها عامل اليوم

ة، ميكن لالأ�ضاتذة اأن  ومن خالل هذه املن�ضّ

 يتخريوا اأف�ضل املناهج ليعملوا عليها، ويعيدون

 تف�ضيلها وفقًا حلاجات ال�ضفوف املختلفة.

 و�ضي�ضمح ذلك لالأ�ضاتذة بتحديد اأهداف التعّلم،

 ومتابعة مراحل العمل وتعقبها، ف�ضاًل عن تقدمي

.امللحوظات والتعليقات املفيدة للتالميذ

 واأما رقمنة ال�ضجالت االأكادميّية ف�ضيجعل تعّقب

 التقّدم الدرا�ضي للطالب �ضريعًا، و�ضيربز املجاالت

 التي حتتاج اإىل حت�ضن، و�ضي�ضتخدم التعلم االآيل

.للو�ضول اإىل اأف�ضل التنبوؤات

ة اأي�ضًا  وفيما يكرب التالميذ، �ضت�ضمح املن�ضّ

 بتخ�ضي�ش االأن�ضطة املختلفة بناًء على ال�ضمات

 الفردية والقدرات ال�ضخ�ضية لكل تلميذ. وكان

 هذا اأمرًا �ضعب املنال فيما م�ضى، ومل نتمكن من

 حتقيقه اإال باجلهود املت�ضافرة والدعم املتاح من

.ال�ضناعات وجماالت العمل االأخرى

أفضل تعليم متاح
 ينطلق العمل من نظام اأ�ضا�ضي ي�ضمح للمجتمع

ها يف مورد واحد،  االأكادميي بجمع املعارف و�ضبِّ

 وهذا اأمٌر كان م�ضتحياًل حتقيُقه فيما م�ضى

.بالورقة والقلم فقط

"األت�ضكول"، ان�ضَمّ  لكن اليوم، وبف�ضل �ضركة 

 اإليها اآالف التالميذ ممن يدر�ضون يف اأف�ضل

 املدار�ش، و�ضاروا ي�ضتمتعون بتعليم يقدم

 لهم يف مدار�ضهم، ويراعي �ضماتهم الفردية

 وقدراتهم ال�ضخ�ضية اأكرث مما م�ضى. وفيما

 يكربون، باتوا يوجهون جتاربهم التعليمية

ن  باأنف�ضهم، وما عادوا حم�ضورين يف َتَلُقّ

.املعلومات عن غريهم وح�ضب

 ونتيجة لذلك، فاإن اأف�ضل املقايي�ش

 املخ�ض�ضة لقيا�ش تقدم الطالب اأظهرت اأن

 التالميذ الذين يدر�ضون يف تلك املدار�ش قد

 اأحرزوا تقدمًا درا�ضيًا اإ�ضافيًا بن�ضبة %20

 خالل العام الدرا�ضي. اإ�ضافًة اإىل اإحراز ن�ضبة

 50% خالل ال�ضنوات التالية، �ضنة بعد �ضنة، يف

 املواد االأ�ضا�ضية، مثل القراءة واللغة االإجنليزية

 والريا�ضيات. وَخُل�َش فنتيال اإىل "اإننا، يومًا

 بعد يوم، نعمل على بناء �ضبكة من التوا�ضل،

 ونتعلم ما هو منط التعليم الذي يخدم اأمناطًا

 معينًة من الطالب، مبا ميككنا من نقدم هذا

 التعليم جلميع اأنواع املدار�ش، و اأن ن�ضاعدهم".

 و�ضدد على احلاجة اإىل اإيجاد م�ضاحة م�ضرتكة

 بني املدار�ش لكي تتمكن من تقدمي هذا النظام

البيئة الطبيعية التي �ش يف   التعليمي املُخ�ضَّ

 يدر�ش فيها الطالب يف �ضفوفهم املدر�ضية

َة ر�ضالة  احلقيقية. ثم اأ�ضاف "اأن لي�ش َثَمّ

 اأكرث اأهمية وال اأعظم من اأن نوفر اأف�ضل نظام

."تعليمي على اأو�ضع نطاق ممكن

نقاط رئيسّية

 y  ُيَعدُّ التعليُم واحدًا من الدعامات
ن طريقنا  األساسية التي تَؤمِّ

 وطريق العالم جميعًا، في مسيرتنا
نحو المستقبل

 y  يجب أن يصل التعليم األجود إلى جميع
األطفال، وليس فقط إلى األوفر حظًا

 y  يجب تحديد أولوياتنا في تطوير قطاع
 التعليم، ألنه هو المؤسسة التي يتربى

فيها قادة الغد ومفكرو المستقبل
 y  إن النظام التعليمي الممتاز هو ذلك

 النظام الذي يتيح للتالميذ أن يتعلموا
من خالل التجربة الحقيقية

نبذة عن ماكس فنتيال
 ماك�ش فنتيال هو رائد اأعمال اجتماعي

 "واملوؤ�ض�ش والرئي�ش التنفيذي ل�ضركة "األت�ضكول

(AltSchool)، وهي �ضركة نا�ضئة ُتعَنى بقطاع 

ة  التعليم والتكنولوجيا، وتعمل على تطوير من�ضّ

 توؤ�ض�ش لنظام تعليمي يرتكز حول املتعّلم، وهي

ة مطورة بالتعاون مع املربني، ومن اأجل  من�ضّ

 املربني. وموؤخرًا، عمل فنتيال ع�ضوًا يف الفريق

 كما ،(Google+) "املوؤ�ض�ش ملوقع "جوجل بل�ش

 عمل رئي�ضًا للق�ضم املتخ�ض�ش باإ�ضفاء الطابع

 "ال�ضخ�ضي على جميع منتجات �ضركة "جوجل

(Google). وقام فنتيال بتاأ�ضي�ش �ضركة "كريبيان 

 و�ضركة البحث (Krypeian Systems) "�ضي�ضتمز

 يحمل .(Aardvark) "االجتماعي "اآردفارك

 ماك�ش فنتيال اإجازة يف الريا�ضيات والفيزياء

 و�ضهادة ماج�ضتري يف اإدارة االأعمال من جامعة

.يال االأمريكية
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1) (جيسي باويل 

الشريك المؤسس والرئیس التنفيذي لبورصة كراكن للعمالت الرقمية

(لون وونغ (2

رئیس مؤسسة إن إي إم.أي أو والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة
دراغونفالي فنتك

(3، منتصف الصورة (نيك سبانوس 

مؤسس مركز بيتكوين في نيويورك والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة
بلوكشاين تكنولوجيز

)3، يمين الصورة )لورانس ونترماير 

رئيس شركة كابستون والشريك المؤسس ورئيس مؤسسة اليبزيز

)أرجون كاربال )3، يسار الصورة

الحوار مراسل في شؤون التكنولوجيا في شبكة سي إن بي سي، مدير

ما هو مستقبل العمالت الرقمية؟

على الرغم من تقلبات االأ�ضواق، �ضتوا�ضل العمالت

الرقمية ازدهارها يف ال�ضنة املقبلة، لكن يتعني على

ال�ضلطات اأن تكون حذرة يف التعاطي مع اأي حماولة

لتنظيم هذا القطاع. هذه هي الر�ضائل االأ�ضا�ضية

التي برزت خالل جل�ضة "ما هو م�ضتقبل العمالت

الرقمية؟" التي جمعت جمموعة مرموقة من خرباء

القطاع �ضّمت كاًل من جي�ضي باول، ال�ضريك

املوؤ�ض�ش والرئي�ش التنفيذي لبور�ضة كراكن

للعمالت الرقمية (Kraken Bitcoin Exchange)، 

"ولون وونغ، رئي�ش موؤ�ض�ضة "اإن اإي اإم.اأي اأو
(NEM.io) واملوؤ�ض�ش والرئي�ش التنفيذي ل�ضركة

"مركز دراغونفالي فنتك، ونيك �ضبانو�ش، موؤ�ض�ش

"بيتكوين (Bitcoin Center) يف نيويورك واملوؤ�ض�ش

"والرئي�ش التنفيذي ل�ضركة "بلوك�ضاين تكنولوجيز
(Blockchain Technologies Corporation)، 

ولوران�ش ونرتماير، رئي�ش �ضركة "كاب�ضتون"

وال�ضريك املوؤ�ض�ش ورئي�ش موؤ�ض�ضة

"õjõÑ«dG" (Elipses).

آراء متضاربة
برزت العملة الرقمية ك�ضكل من اأ�ضكال العمالت

امل�ضممة لتكون اآمنة، وقد حظيت باإ�ضادة املتفائلني

الذين اعتربوها "الن�ضخة املقبلة لالإنرتنت"،

فيما انتقدها امل�ضككون وو�ضفوها "بالفقاعة اأو

ب�ضرب من االحتيال". ا�ضتهل جي�ضي باويل اجلل�ضة

بطرح االآراء املتفاوتة ومناق�ضة االهتمام املتزايد

بالعمالت الرقمية، وما يوّلده هذا االهتمام من

.ارتفاع متكرر يف اأ�ضعار العمالت

االهتمام المتصاعد
�ضرح باويل اأن قيمة العمالت الرقمية تنامت يف

ال�ضنة املا�ضية مع تنبه مزيد من امل�ضتثمرين يف

قطاع البيع بالتجزئة وامل�ضتثمرين املوؤ�ض�ضيني

لالإمكانات التي حتملها. كذلك اأثرت النتائج

التنظيمية االإيجابية وو�ضائل االإعالم ب�ضكل اأ�ضا�ضي

على هذا التوجه. "كلما �ضهد ال�ضعر طفرة قوية،

�ضيزداد اهتمام و�ضائل االإعالم ب�ضورة حتمية".

ونتيجة لهذا الت�ضابق ال�ضبيه بـ"الت�ضابق على

الذهب"، ارتفعت اأ�ضعار البيتكوين من ت�ضعة اآالف

اإىل حدود 20 دوالر تقريبًا يف بداية نوفمرب 2017

األف دوالر يف منت�ضف �ضهر دي�ضمرب، قبل اأن ت�ضهد

هبوطًا حادًا. واأدت هذه التقلبات يف االأ�ضعار اإىل

بروز نداءات لتنظيم قطاع العمالت الرقمية، اإال اأن

باويل دعا اإىل احلذر يف هذا ال�ضياق، و�ضّدد على

اأن اجلهات املنظمة مدعوة اإىل اإيجاد توازن بني

ا�ضتحداث بيئة اآمنة للتداول من دون فر�ش القواعد

ال�ضارمة جدًا كي ال ينتقل امل�ضتثمرون والتبادالت

.اإىل اأ�ضواق اأقل تنظيمًا

تكنولوجيا فريدة من نوعها
�ضرح نيك �ضبانو�ش كيف اأن البيتكوين عملة فريدة

من نوعها لوجود كمية حمدودة من 21 مليون

"قطعة" يف العامل، مما مينحها قيمة خا�ضة.
"عندما ترتفع االأ�ضعار، يزداد عدد املهتمني الذين

�ضي�ضعون ملعرفة ما هي هذه العملة اجلديدة.

بالتايل، توؤدي العمالت الرقمية اإىل اإر�ضاء نوع

من الثقة بني النظراء مل تكون موجودة �ضابقًا.

غرم النا�ش بهذه التكنولوجيا وراحوا
ُ
و�ضرعان ما اأ

ي�ضرتونها". كذلك �ضّدد �ضبانو�ش على اأن احلكومات

مدعوة اإىل اعتماد نهج عدم التدخل الأن من غري

املمكن تنظيم العمالت الرقمية بالطريقة نف�ضها

.التي ُتنّظم بها العمالت التقليدية

يف املقابل، دعا لوران�ش ونرتماير اإىل احلذر

من خالل ح�ش امل�ضتثمرين على التنبه ملخاطر

وتهديدات تقلب االأ�ضواق املحتملة. وحتدث عن

احلاجة اإىل اإ�ضراك امل�ضارف والبور�ضات يف

اإجراءات "معرفة العمالء" ومكافحة غ�ضل االأموال

يف جمال العمالت الرقمية. فقال، "ل�ضت متاأكدًا

اإن كان النا�ش على وعي مبا يتداولون ."متامًا

التالعب باألسعار
�ضرح لون وونغ اأن تهديد التالعب باالأ�ضعار

حقيقي لكنه مرتبط بحقيقة اأن العمالت الرقمية

ال تزال حديثة العهد. وقال، "هذا اأمر ال مفر

منه، ومع الوقت �ضي�ضبح من املا�ضي، لكن حاليًا،

ما زلنا يف املرحلة االأوىل من منحنى االعتماد.

ولي�ش التالعب باالأ�ضعار بالظاهرة اجلديدة، بل

ثبتت
ُ
هو موجود اأي�ضًا يف االأ�ضواق ال�ضائدة". وقد اأ

الكتل ا�ضتخدام تكنولوجيا �ضل�ضلة  بالفعل جدوى 

)بلوك ت�ضني( من خالل اإدارة تدفق االأموال،

مما �ضيكون مفيدًا يف حالة العمالت الرقمية.

"ميكن ا�ضتخدام العمالت الرقمية واأ�ضاف، 

لغ�ضل االأموال لكن عندما نقارنها مب�ضتوى

النقود الورقية امل�ضتخدمة لهذا الغر�ش، نرى اأن

اأقل بكثري ."ا�ضتخدامها 
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تنظيم األسواق
 انخرطت اجلهات املنظمة على امل�ضتوى الدويل

 اأي�ضًا يف منحنى للتعّلم، حيث اأنها متلك حاليًا

 معرفة وخربات غري كافية ب�ضاأن هذا القطاع

 املزدهر. وحّذر �ضبانو�ش من التعامل مع العمالت

 الرقمية كما يجري التعامل مع العمالت التقليدية.

 فقال، "اخرتع االأخوان رايت الطائرة. لو كانا طلبا

 االإذن لتجاربهما من العمدة، لوجدا نف�ضيهما يف

 م�ضت�ضفى االأمرا�ش العقلية". كذلك انتقد بحّدة

 التغطية ال�ضلبية التي حظيت بها العمالت الرقمية

 من بع�ش امل�ضتثمرين الدوليني املخ�ضرمني مثل

 امللياردير وارين بافيت. واأ�ضاف، "العملة الرقمية

 هي عملة االأفراد الراغبني يف حتقيق اال�ضتقالل

 النقدي. وهي اأكرث بكثري من جمرد عملة مالية.

 لي�ضت البيتكوين فقاعة، بل هي الدبو�ش الذي يفقاأ

 فقاعة اإرث االأنظمة املالية منذ اإن�ضائها، ونظرًا

 لنجاحها العام املا�ضي، فاإنها قد �ضاهمت يف ن�ضاأة

.املئات من العمالت االأ�ضغر

مواصلة االزدهار
 اأفاد معظم املتحدثني باأنهم ي�ضعرون باأن العمالت

 الرقمية �ضتوا�ضل ازدهارها يف ال�ضنة املقبلة. وقال

 وونغ يف هذا ال�ضدد اإن "الطريق الوحيد اأمام

 العمالت الرقمية هو اإىل االأمام اأماًل يف اأن نرى

."عمالت بنوعية اأف�ضل يف امل�ضتقبل

نقاط رئيسية

 y  العمالت الرقمية باقية ال محال
وستواصل ازدهارها في السنة المقبلة
 y  ارتفعت قيمة العمالت الرقمية في

 السنة الماضية مع تنبه مزيد من
 المستثمرين في قطاع البيع بالتجزئة
 والمستثمرين المؤسسيين لإلمكانات

التي تحملها
 y  على الرغم من تقلبات السوق، يجب أن
 تكون السلطات حذرة بالتعاطي مع أي

محاولة لتنظيم هذا القطاع

نبذة عن جيسي باويل
 جي�ضي باويل هو خبري يف العمالت

 االفرتا�ضية والدفع عرب االإنرتنت/الدفع

 الدويل وحاالت االحتيال ذات ال�ضلة، كما

التنفيذي املوؤ�ض�ش والرئي�ش  ال�ضريك   اأنه 

الرقمية للعمالت  لبور�ضة كراكن 

(Kraken Bitcoin Exchange). وميلك 

 باويل خربة 15 �ضنة يف قطاع العمالت

.االفرتا�ضية

 نبذة عن لورانس ونترماير
 لوران�ش ونرتماير هو ال�ضريك املوؤ�ض�ش ورئي�ش

 لال�ضت�ضارات (Elipses) "موؤ�ض�ضة "اليبزيز

 املالية ويحظى بخربة 20 عامًا يف بناءال�ضركات

 وتطويرها وتعزيز قدراتها واإعادة هيكليتها.

 كذلك عمل يف اأ�ضواق روؤو�ش االأموال اال�ضتثمارية

 واأ�ضواق االأ�ضهم اخلا�ضة وميلك خربة يف جمال

 امتالك ال�ضركات التكنولوجية النا�ضئة واإدارتها

نبذة عن لون وونغ
 لون وونغ هو رئي�ش موؤ�ض�ضة "اإن اإي اإم.اأي

 وهي م�ضروع للبلوك ت�ضني (NEM.io) "اأو

 ذات امل�ضدر املفتوح. وهو موؤ�ض�ش �ضركة

 كما ،(ProximaX Ltd) ""بروك�ضيما اإك�ش

 عمل كرئي�ش تنفيذي يف �ضركة "دراغونفالي

 التي ،(Dragonfly Fintech Pte Ltd)"فنتك

 اأ�ض�ضها وهي �ضركة ت�ضتخدم تكنولوجيا البلوك

 .ت�ضني لتوفري خدمة املن�ضات

نبذة عن نيك سبانوس
 نيك �ضبانو�ش هو موؤ�ض�ش مركز بيتكوين

(Bitcoin Center) يف نيويورك، وهي املنظمة 

 الوحيدة العاملة يف اأبنية مادية واملكر�ضة

 لتعزيز اعتماد البيتكوين. كما اأ�ض�ش املركز

 بهدف تثقيف النا�ش ب�ضاأن البيتكوين و�ضل�ضلة

.الكتل وت�ضجيع التداول بالعمالت الرقمية

1

3

2
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سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه
مدير عام بلدية دبي

بناء المدن المبتكرة

سيركز المستقبل على البيانات بشكلٍ"
كبير، وينبغي أن تكون المعلومات

ُمكتملًة ودقيقة

"
تتبواأ مدينة دبي مراكز ال�ضدارة يف ال�ضباق

العاملي نحو التقّدم، وُيعزى ذلك اإىل التزامها

بروؤية متقدمة ت�ضعى من خاللها لتنويع اقت�ضادها

والتحّول اإىل مركز دويل للتجارة واالأعمال القائمة

.على االبتكار

وللحديث عن االبتكار يف مدينة دبي، ا�ضت�ضافت

القمة العاملية للحكومات يف يومها الثاين �ضعادة

املهند�ش ح�ضني نا�ضر لوتاه، مدير عام بلدية دبي،

."يف جل�ضة حملت عنوان "بناء املدن املبتكرة

الهدف سعادة المجتمع
ا�ضتهّل �ضعادة املهند�ش ح�ضني لوتاه حديثه

م�ضتعر�ضًا بع�ش النواحي الرئي�ضية التي ت�ضاهم

يف متّيز مدينة دبي يف اإطار �ضعيها اإىل بناء مدينة

امل�ضتقبل. وقال اإن دولة االإمارات العربية املتحدة

حري�ضة على اال�ضتنارة بتوجيهات قيادتها العليا

يف هذا املجال، وال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم،

نائب رئي�ش الدولة، رئي�ش جمل�ش الوزراء، حاكم

دبي، قد و�ضع اخلطوط العري�ضة مل�ضرية دبي نحو

امل�ضتقبل، اإميانًا منه باأن التمّيز �ضباق ال نهاية له،

وهو عمل دوؤوب ال جمال فيه للكلل. وعليه، ر�ضمت

دبي املخطط العام لكيفية عمل املدن يف �ضبيل

االرتقاء بجميع خدماتها يف �ضبيل حتقيق هدف

.واحد هو �ضعادة املجتمع

ثالثة محاور رئيسية
وتابع �ضعادة املهند�ش لوتاه اأن اخلطة

اال�ضرتاتيجية لدولة االإمارات العربية املتحدة

2021 تقوم على ثالثة حماور رئي�ضية تعترب

اأ�ضا�ضية لبناء املدن، وهي املعلومات واملناخ

وال�ضعادة. ومدينة دبي قد و�ضعت خططها

وم�ضاريعها املتمحورة حول هذه املوا�ضيع الثالثة

للو�ضول من خاللها اإىل اأهدافها، خ�ضو�ضًا حتقيق

�ضعادة املجتمع. وحر�ضت يف ت�ضميم امل�ضاريع

على ا�ضتخدام االأدوات املتطورة والعلمية واأهّمها

الذكاء اال�ضطناعي، فت�ضعى الدولة اإىل اال�ضتفادة

اإىل احلد االأق�ضى من هذا التقّدم الهائل يف جمال

.التكنولوجيا لت�ضعه يف خدمة املجتمع

المعلومات أساس التخطيط
�ضرتّكز املراحل القادمة ب�ضكل كبري على املعلومات،

فهي حمور رئي�ضي التخاذ القرار ال�ضحيح. ويعترب

جتميع املعلومات والو�ضول اإىل اأدّقها واأكرب كّم

منها املرحلة املقبلة من التطور التكنولوجي. لذلك

ا�ضتخدمت كثري من الدول التحليالت وقواعد

والدرا�ضات الفوتوغرافية  وال�ضور  البيانات 

امليدانية والف�ضاء جلمع هذه املعلومات. وكلما

زاد تدفق املعلومات �ضار باالإمكان التو�ضل اإىل

جمموعة من املتطلبات خللق اأ�ضا�ضيات بناء

املدن. واأ�ضاف �ضعادة املهند�ش لوتاه: "قرارات

املدن اليوم ال حتتمل اخلطاأ، وهي ت�ضّب يف

الو�ضول اإىل النتائج املن�ضودة". من هذا املنطلق

يجب اأن تكون املعلومات �ضحيحة يف جميع

اجلوانب الرئي�ضية اأي البيئة واالقت�ضاد وال�ضيا�ضة

والتعليم وال�ضحة. لذلك تعمل دبي على ربط

املعلومات مع التطور االقت�ضادي ما ي�ضاهم يف بناء

.م�ضتقبل املدن

وتابع �ضعادته م�ضددًا على اأن حمور االقت�ضاد

وحمور املعلومات اأ�ضا�ضيان يف بناء امل�ضاريع.

لذلك حتر�ش مدينة دبي على اأن يكون االقت�ضاد

حمورًا رئي�ضيًا لدعم امل�ضاريع فيها. ولفت اإىل

اأن التمويل واالإن�ضاءات والنقل والعقارات كلها

من املكونات االقت�ضادية االأ�ضا�ضية. وهي عجلة

متكاملة يف عمل املوؤ�ض�ضات احلكومية بحيث

البنية التحتية ومتطلبات اأن تقّدم  ت�ضتطيع 

اإىل املعي�ضة املتوافقة مع متطلبات البيئة، و�ضواًل

اإ�ضعاد املجتمع .الهدف الرئي�ضي وهو 
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الذكاء االصطناعي وتحديات أخرى
 و�ضّلط �ضعادة املهند�ش لوتاه ال�ضوء على العمل

 ال�ضخم الذي تقوم به دبي للحر�ش على جتميع

 البيانات وحتليلها واال�ضتفادة منها يف اتخاذ

 القرار ال�ضحيح قبل اإمتام امل�ضاريع اخلا�ضة بها.

 ومن ثم انتقل للحديث عن الذكاء اال�ضطناعي

 وما يحظى به من اهتمام عاملي ال �ضيما اأنه

 يتجه نحو تطور كبري جدًا. واإمنا لفت اإىل اأن ثمة

 درا�ضات اأخرى تبنّي اأن هذا التطور �ضيرتك اأثرًا

 �ضلبيًا على االإن�ضان والوظائف ومنظومة املجتمع.

 لذا فاإنه يعترب اأن الذكاء اال�ضطناعي هو من

 اأكرب التحديات التي تواجه الب�ضرية يف امل�ضتقبل.

 ولذلك، فاإنه يجب اأن تكون الدول واملدن م�ضتعدة

التغيري الكبري .لهذا 

 وتبقى هناك حتديات اأخرى ت�ضتدعي

 احللول. فكما هو معلوم، ت�ضتخدم دولة

 االإمارات العربية املتحدة ودول اخلليج عمومًا

 مياه البحر املحالة، ولكن مع ازدياد امللوحة،

 تظهر حتديات يف هذا املجال ويجب اإيجاد

 و�ضائل بديلة. لذلك بداأت بلدية دبي بالعمل

 على اإيجاد و�ضائل جديدة ال�ضتخدام مياه

 ال�ضرف ال�ضحي بعد معاجلتها مثاًل. ومن

 التحديات االأخرى زيادة كمية النفايات التي

 ميكن حتويلها اإىل م�ضدر للطاقة. فقد با�ضرت

 بلدية دبي باإن�ضاء حمطات الإعادة التدوير

النفايات،  وال�ضتخراج الطاقة الكهربائية من 

 ف�ضاًل عن اعتماد الزراعة العمودية ب�ضبب قلة

.املياه وامل�ضاحات الزراعية

 هذه التحديات اأ�ضا�ضية لبناء املجتمع، ومن"

 ال�ضرورة اأن نقوم مبعاجلة جميع املكونات التي

."تدخل يف بناء املدن

منجزات مبتكرة في مدينة دبي
 تت�ضدر مدينة دبي ال�ضباق العاملي نحو التطور،

 ال�ضت�ضراف xلذا فقد اأطلقت منظومة دبي 10

البيانات  امل�ضتقبل. وو�ضعت منظومة جلمع 

 وحتليلها يف �ضبيل الو�ضول اإىل االأهداف املطلوبة

 واإن�ضاء امل�ضاريع الالزمة. واأنتجت اأول م�ضباح

 كهربائي ي�ضتهلك كمية �ضئيلة من الطاقة وله

 عمر افرتا�ضي ميتد لـ 15 �ضنة. كما بداأت البلدية

 يف ابتكار �ضنابري مياه توّفر قرابة 90% من

 املياه امل�ضتخدمة اليوم. واأّدت هذه االبتكارات

 اإىل والدة م�ضاريع اأخرى، مثل م�ضروع "�ضفاري"

العميقة .واالأنفاق 

 ويف ختام حديثه، عر�ش املهند�ش ح�ضني لوتاه

 فيلمًا يبنّي كيفية اال�ضتفادة من ا�ضت�ضراف الف�ضاء

 يف جمع البيانات. و�ضّلط ال�ضوء على م�ضروع قمر

 دبي ال�ضناعي البيئي "دبي اإم �ضات 1"، الذي

 �ضتطلقه بلدية دبي بهدف جمع البيانات، حيث

 �ضري�ضد هذا القمر دولة االإمارات و�ضيكون مبقدوره

 حتديد العوامل البيئية املختلفة من الظروف

.البحرية اإىل نوعية الهواء

نقاط رئيسية

 y  رسمت دبي المخطط العام لكيفية عمل
 المدن في سبيل تحقيق هدف واحد هو

سعادة المجتمع
 y  ثالثة محاور رئيسية تعتبر أساسية لبناء

المدن وهي المعلومات
والمناخ والسعادة

 y  المعلومات هي محور رئيسي التخاذ
القرار الصحيح

 y ثمة تحديات قائمة تستدعي
الحلول المبتكرة

 y  قمر صناعي من بلدية دبي لجمع
المعلومات البيئية

القمر الصناعي دي إم سات 1
 وّقع مركز حممد بن را�ضد للف�ضاء وبلدية دبي

 اتفاقية ت�ضميم وت�ضنيع "دي اإم �ضات 1"،

 اأول قمر �ضناعي نانوميرتي بيئي يف املنطقة

 ل�ضالح بلدية دبي. و�ضيتم ت�ضميم وبناء القمر

 ال�ضناعي النانوميرتي، الذي ميثل اجليل

 االأحدث من االأقمار النانوميرتية، يف الغرف

 النظيفة ملركز حممد بن را�ضد للف�ضاء،

 و�ضيوفر البيانات التي �ضيجمعها بعد اإطالقه

 لبلدية دبي. كما ي�ضتهدف امل�ضروع بناء وتطوير

 القدرات التقنية والفنية لدى املخت�ضني يف

 البلدية يف جمال اإدارة وا�ضتخدام القمر

 ال�ضناعي النانوميرتي املخ�ض�ش ملراقبة

 البيئة، والتوظيف االأمثل للمخرجات من

 معلومات وبيانات يف املجاالت املتفق عليها والتي

 تتمحور حول اإيجاد احللول لتحديات التغري

.املناخي وغريها
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كان جينيفر 
كاتبة علمية وُمحاِضرة في كلية الدراسات العليا في الصحافة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي

العريبي مينا 
الحوار رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال اإلماراتية، مدير

كريسبر: مستقبل تصمیم البشر

كان إدخال طفرة واحدة إلى فأر قبل استخدام"
يستغرق عامين تقريبًا من تقنية كريسبر

مختبر كامل مكرس لهذه المهمة، أّما مع
فإن األمر يستغرق يومين فقط كريسبر

"
�ضاهمت االإجنازات العلمية التي حتققت يف

ال�ضنوات االأخرية يف فتح املجال اأمام العديد من

االحتماالت وامل�ضارات العلمية احلديثة، واأبرزها

علم تعديل اجلينوم. وهذا املو�ضوع بالذات هو ما

متحورت حوله هذه اجلل�ضة ال�ضّيقة خالل القمة

العاملية للحكومات يف يومها االأول، مع الكاتبة

."ال�ضهرية جينيفر كان من �ضحيفة "نيويورك تاميز

تكنولوجية إمكانات 
يف عر�ش عن تكنولوجيا تعديل اجلينوم امل�ضماة

H`"كري�ضرب"، التي ميكن ا�ضتغاللها حلّل بع�ش

من امل�ضكالت وا�ضعة النطاق التي يواجهها الب�ضر

اإىل حاليًا، بدءًا من الرعاية ال�ضحية وو�ضواًل

القطاع الزراعي، قالت كان: "عندما ي�ضاألني النا�ش

عن كري�ضرب، فاإنهم عادة يريدون معرفة ثالثة

اأ�ضياء: كيف تعمل هذه التكنولوجيا؟ ماذا ميكننا

"اأن نفعل بها؟ وهل علينا اأن نخ�ضاها؟

تكنولوجيا تعديل الجينوم
م�ضطلح "كري�ضرب" منقول عن االإجنليزية

(CRISPR، Clustered Regularly Interspaced 

Short Palindromic Repeats) ويعني التكرارات

العنقودية املتناوبة منتظمة التباعد، وهي �ضفة يف

نظام دفاعي بكتريي ي�ضّكل اأ�ضا�ش تكنولوجيا تعديل

اجلينوم، مما ي�ضمح مبعاجلة اال�ضطرابات الناجتة

.عن خلل يف اجلينوم

عر�ضت كان �ضورة تو�ضيحية عن ال�ضكل الذي

تتخذه هذه التكرارات ولفتت اإىل اأن اأوىل االإ�ضارات

ب�ضاأن االإمكانيات التي تنطوي عليها تكنولوجيا

"كري�ضرب" قد ظهرت منذ �ضبعينيات القرن
املا�ضي. وما لبث اأن اكت�ضف الباحثون بعد ذلك اأن

."كري�ضرب" هي عبارة عن نظام مناعي بكتريي

مكونات عضوية في الهندسة الجينية
اكت�ضف الباحثون اأن النظام الذي تتبعه البكترييا

لالندماج ميكن ت�ضخريه يف املخترب خللق جمموعة

متنوعة من املكونات الع�ضوية عن طريق الهند�ضة

اجلينية. ويف هذا ال�ضياق، قالت كان: "كانت

كري�ضرب مفاجاأة كربى على م�ضتوى جميع تقنيات

تعديل اجلينات املوجودة"، الأنها تت�ضبب بتغيري

تدريجي يف م�ضتوى فعالية تعديل اجلينات. ومن

خالل هذه التكنولوجيا �ضار باالإمكان اخت�ضار

عامني كاملني يف تعديل اجلينات يف يومني فقط.

وبداًل من ا�ضتخدام مليون خلية الإن�ضاء الطفرة

املثالية، بات باالإمكان تنفيذ العملية با�ضتخدام

ع�ضر خاليا فقط؛ وهو ما يتيح اإمكانية تعديل

.جينات متعددة يف وقت واحد

تكنولوجيا دقيقة وفعالة من
حيث التكلفة

�ضاعف ابتكار "كري�ضرب" عدد اجلينات التي

ميكن تعديلها يف وقت واحد ع�ضرات املرات. كما

اأن هذه التكنولوجيا متتاز بالدقة ال�ضديدة، تبنّي

اأنظمة تعديل اجلينات "الع�ضوائية" على عك�ش

ال�ضابقة. واأو�ضحت كان اأن: "عملية الت�ضحيح

ب�ضيطة ودقيقة لدرجة اأنه يتم ت�ضبيهها يف كثري

من االأحيان بوظيفة البحث واال�ضتبدال يف برنامج

تعديل الوثائق". ف�ضاًل عن ذلك، تتميز تكنولوجيا

"كري�ضرب" بفعاليتها من حيث التكلفة، فعلى الرغم
من اأنها تكنولوجيا جديدة، فقد مّت ا�ضتك�ضاف طرق

.متعددة ال�ضتخدامها
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 فوائد تفوق الوصف في مجال
الرعاية الصحية

 يف جمال ال�ضحة والطب، ميكن لتكنولوجيا

 "كري�ضرب" تطوير العالج اجليني عن طريق

 "اإ�ضالح" اجلينات ثم اإعادة زرع خاليا �ضليمة

 يف اجل�ضم. على �ضبيل املثال، حتمل تكنولوجيا

بالن�ضبة لالأطفال امل�ضابني  تعديل اجلينوم 

 مبر�ش وراثي مثل التليف الكي�ضي، االأمل يف

 ال�ضفاء من هذا املر�ش تلقائيًا، بل وحتى منع

.انتقاله اإىل االأجيال التالية

 واأ�ضارت املتحدثة اإىل اأنه يف العالج اجليني،

 يتّم ا�ضتخراج عدد �ضغري من اخلاليا ال�ضائبة

 من املري�ش، لتعديلها ثم اإعادة زرعها يف

 اجل�ضم. و�ضتبداأ التجارب الب�ضرية هذا العام

 لعالج فقر الدم املنجلي وبيتا ثال�ضيميا اإىل

.جانب اأمرا�ش دم اأخرى

 وميكن اأن ت�ضاهم هذه التكنولوجيا يف حت�ضني

 فهم االأ�ضا�ش الوراثي لالأمرا�ش مثل التهاب

 املفا�ضل الروماتويدي، وت�ضريع تطوير االأدوية من

 خالل حتديد دقيق لعمل متغريات جينية معينة،

 وبالتايل معرفة اأيًا منها يجب ا�ضتهدافه من اأجل

.الو�ضول للعالج

 إمكانات أكبر في القطاع الصناعي
 ال تقل اأهمية اآثار تكنولوجيا "كري�ضرب" يف جماالت

 الزراعة وال�ضناعة عنها يف القطاع ال�ضحي، حيث

 تتنوع هذه االآثار بني اإنتاج حما�ضيل مقاومة لالآفات

 واجلفاف اإىل حت�ضني جودة املوا�ضي الإنتاج حلوم

 اأف�ضل وغنية اأكرث بالربوتني. وتعترب هذه االآثار

 �ضخمة الأن هذه التكنولوجيا ما تزال جديدة ن�ضبيًا،

 ولن يظهر اأثرها احلقيقي اإال يف غ�ضون خم�ش اإىل

.ع�ضر �ضنوات

مخاطر محتملة
 هل ينبغي لنا اأن ن�ضعر بالقلق حيال هذه"

"التكنولوجيا؟
 اإن احلكومات واملنظمات الكربى تنكّب حاليًا

 على درا�ضة اجلوانب التنظيمية وال�ضمانات

 املتعلقة مبثل هذه االكت�ضافات العلمية. وتكنولوجيا

 "كري�ضرب" �ضهلة اال�ضتخدام، لكّن تنظيمها قد

 يكون �ضعبًا. ويتمحور اأحد املخاوف الرئي�ضية حول

 تكنولوجيا حتفيز اجلينات، التي تنطوي على ن�ضر

 جني معني عرب جمموعة �ضكانية. وميكن اأن ي�ضاعد

 هذا االأمر يف ن�ضر اجلينات امل�ضادة للمالريا يف

 املناطق التي ينت�ضر فيها البعو�ش، وهي فائدة

 كبرية، لكنه يثري اأي�ضًا احتمال انت�ضار ال�ضفات

 ال�ضارة التي ال ميكن ال�ضيطرة عليها من خالل

.كائن حي ما، مما يت�ضبب يف الق�ضاء عليه

 ولفتت املتحدثة يف ختام عر�ضها اإىل اأن

 العلماء يعملون حاليًا على و�ضع �ضمانات ملنع

.وقوع عواقب م�ضّرة

نقاط رئيسية

 y  تحمل تكنولوجيا "كريسبر" قدرات
عظيمة، يمكن استغاللها لخدمة البشرية
 y  يمكن استخدام هذه التكنولوجيا لمعالجة

 مشكالت واسعة النطاق في مجاالت
متعددة من الرعاية الصحية إلى الزراعة
 y  يجب على الحكومات والمنظمات الكبرى

 إيجاد ضمانات تنظيمية لمثل هذه
االكتشافات العلمية

نبذة عن جينيفر كان
 جينيفر كان هي كاتبة يف جملة "نيويورك

 تاميز" وحمررة مقاالت يف العديد من

 املن�ضورات العلمية ال�ضهرية مثل "نيويوركر"

 و"وايرد" و"نا�ضيونال جيوغرافيك" وغريها.

 تخرجت من جامعة برين�ضتون وجامعة

 كاليفورنيا يف بريكلي، وهي حتمل �ضهادات يف

 الفيزياء الفلكية وال�ضحافة. وقد اختري عملها

 لُين�ضر يف �ضل�ضلة كتب "اأف�ضل الكتابات العلمية

 االأمريكية" اأربع مرات، كما ن�ضر عملها �ضمن

 �ضل�ضلة "اأف�ضل الكتابات الريا�ضية االأمريكية"

.يف عام 2010
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)تاي فرانك )وسط الصورة

مؤلف ومنتج وكاتب مشارك في تأليف سلسلة ذي إكسبنس

)يمين الصورة )دانيل آبراهام 

مؤلف ومنتج وكاتب مشارك في تأليف سلسلة ذي إكسبنس

)جو براون )يسار الصورة

الحوار رئيس تحرير مجلة بوبيوالر ساينس، مدير

هل يرسم الخيال العلمي
مالمح واقعنا؟  

قبل االنطالق يف العمل، عليك اأن حتلم قلياًل،"

وهذا اأ�ضح ما يكون يف جمال العلوم". بهذه العبارة

Q’ƒ«HƒH" ا�ضتهّل جو براون، رئي�ش حترير جملة

"�ضاين�ش (Popular Science) جل�ضة بعنوان

»àdG "هل ير�ضم اخليال العلمي مالمح واقعنا؟"
ا�ضت�ضاف خاللها الكاتبني واملنتجني دانيل اآبراهام

.وتاي فرانك

التمّلك في الفضاء
يعالج الكاتب واملنتج دانيل اآبراهام موا�ضيع عّدة

"يف �ضل�ضلة "ذي اإك�ضبن�ش (The Expanse)، É¡æe

ال�ضغوط االجتماعية، والقبلية وانعدام امل�ضاواة

يف �ضوره العديدة. �ضعى الكاتب من خالل موؤلفاته

اإىل مناق�ضة امل�ضاكل التي نواجهها يف حا�ضرنا

وتاريخنا، من اأجل اإيجاد طريقة الإعادة �ضقلها يف

قالب ميكن النظر اإليه. وذلك بداًل عن النظر اإىل

جتارب االآخرين وما مروا به، ثم ادعائنا باأن تلك

.التجارب هي جتاربنا وخرباتنا

وتتناول ال�ضل�ضلة، الذي ت�ضارك دانيل اآبراهام

وتاي فرانك يف تاأليفها، مع�ضلة ارتياد الف�ضاء

حيث ت�ضبح املوارد املوجودة وملكيتها م�ضاألة

اأخرى. فالب�ضر يغزون الف�ضاء يف �ضبيل اال�ضتفادة

من الرثوات املحتملة املوجودة فيه. وهنا ُيطرح

�ضوؤال امللكية فلماذا يجوز للب�ضر على هذا الكوكب

اأن يقرروا كيفية ا�ضتخدام الرثوات املوجودة يف

.مواقع اأخرى من الكون

واأ�ضار فرانك اإىل اأن هذا ال�ضوؤال هو جوهر

ال�ضل�ضلة، وهي ترّكز على اإحدى املراحل

االأ�ضا�ضية يف التاريخ االأمريكي وهي احلركة

باالجتاه غربًا، وموجة اال�ضتعمار التي هّجرت

"لقد تعر�ش ال�ضكان االأ�ضليني هناك. فيقول 

للتهجري من قبل امل�ضتعمرين، ال�ضكان االأ�ضليون 

وقامت املوجة الثانية من امل�ضتعمرين بطرد

املوجة االأوىل وال تزال م�ضكلة امللكية بعيدة

."عن احلّل

التخمين عوضًا عن الوقائع
تتحّدث العديد من املراجع عن حّل هذه امل�ضكلة.

وهذا يف العموم عمل تخميني، يجب اأن يبقى

ل الكّتاب اإىل على هذه احلال طاملا مل يتو�ضّ

حّله. فالكّتاب ير�ضمون �ضورًا للم�ضتقبل وفقًا ملا

يتخيلونه، اأو يقرتحون بدائل ملا ميكن اأن يكون،

ثم يحاولون اأن يوفقوا بني كل تلك االأمور يف هذا

.االإطار التخيلي

من احللول التي اأتى بها الكّتاب، اأن ملكية الفرد

تكون على كل ما ي�ضتطيع هذا الفرد الدفاع عنه.

وي�ضرح فرانك هذا الكالم بقوله "اإن هذا الكالم

يعك�ش وجهة النظر الع�ضكرية بامتياز"، ويقول اإنه

ال يتفق معها، و"لكنها تن�ضجم بالتاأكيد مع حال

".عاملنا اليوم

البشر ودورهم في الكون
مل يطراأ اأي تغيري يذكر على طبيعة الب�ضر يف

خالل املائة واخلم�ضني األف �ضنة املا�ضية. ويف

معظم تلك الفرتة كانت احللول التي يقرتحوها

تع�ضفية .كلها حلول 

نقف اليوم على مفرتق حيث ت�ضعى ال�ضغوط

االجتماعية اإىل ت�ضيري احل�ضارة خارج هذه

الثقافة. لكن الكثري من غرائزنا وردود فعلنا ال

يزال متاأثرًا بفرتات طويلة من الزمن كان العنف

.فيها حاًل للم�ضاكل

وما يزال ال�ضعور قائمًا لدى النا�ش بتقييم

اأنف�ضهم عن طريق املقارنة بني ما ميلكون وما ميلكه

�ضواهم، وال�ضعور بالفوقية جتاههم. وي�ضري فرانك

اإىل اأنه "من ال�ضعب جّدًا تخّطي هذه املقاربة، فهي

."غرائز مغرو�ضة عميقًا يف نفو�ضنا

لكن التعاون اأي�ضًا مغرو�ش فينا، كما يقول

اآبراهام. فنحن من االأجنا�ش املتعاونة، وينعك�ش

.بع�ش هذه الغرائز على اإنتاجنا االأدبي اأي�ضًا

يقرتح اآبراهام اأن ذهاب النا�ش للعي�ش

يف حمطات ف�ضائية اأو م�ضتعمرات مريخية

ل�ضنوات عديدة، يفرت�ش تغيريًا يف كيان االإن�ضان

.كا�ضرتاتيجية منطقية لالنطالق اإىل االأمام
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معظم التخمينات مغلوطة
 متكننا االآداب من الكالم عن االأخالقيات وامل�ضاكل

 املرتبطة بالن�ضاطات قبل اإجنازها، ومن هذا

 املنطلق ي�ضاهم اخليال العلمي بتفادي االأخطاء.

.فاحلوار يبداأ قبل زمن طويل من انطالق العمل

 ترتبط فكرة التطور بغالبيتها باإمكانية التاأقلم

 يف بيئة معينة. فاالأعمال من وحي اخليال، وقد

 يكون الكّتاب على خطاأ، وما علينا �ضوى انتظار

.امل�ضتقبل الكت�ضاف احلقيقة

 ما ينتجه كّتاب اخليال العلمي ال يندرج يف اإطار

 التخمني بالن�ضبة للعلماء. فهم ال ي�ضعون لتلقني

 االأجوبة للعامل. ويف كل مرة كان يح�ضل هذا االأمر،

 اأثبتت معظم التخمينات اأنها مغلوطة. وي�ضرح

 اآبراهام اأننا "ال ن�ضعى الأن نكون خمّمنني على قدر

 كبري من الدقة، بل م�ضت�ضرفني للم�ضتقبل نحكي

."روؤانا ملا قد يكون عليه م�ضتقبل الب�ضر

 ويف هذا االإطار، يعتقد كال الكاتبني اأننا ن�ضري

 قدمًا نحو جمموعة من االأنظمة الذكية عالية

 التخ�ض�ش التي تقوم باأعمال حمددة بغاية

 الرباعة. وهما يريان اأن العامل �ضي�ضهد تطورًا الفتًا

.جدًا يف هذا املجال يف االأعوام املقبلة

 لغز اخليال العلمي يكمن يف اأن املوؤلفني والكَتّاب

 قد يخطئون يف توقعاتهم، لكنهم يقّدمون للب�ضر

 روؤى متكنهم من اكت�ضاف امل�ضتقبل و�ضناعته ب�ضكل

 قد يكون �ضحيحًا. ويختم فرانك بخال�ضة تقول

 "نحن – موؤلفي ق�ض�ش اخليال العلمي – نرّكز على

 مناق�ضة املوا�ضيع ونطرح االأ�ضئلة حولها ونحاول اأن

 جند اإجابات عنها”، فمثاًل ن�ضاأل: "اإىل اأي مدى

 يجب اأن نثق يف االآالت". فرنى املهند�ضني الذين

 يعملون على تطوير تلك االآالت، ي�ضاهدون امل�ضكلة

 على �ضا�ضة التلفاز، اأو يقراأون عنها يف كتاب من

 كتب اخليال العلمي كتلك التي نوؤلفها، ومن َثَمّ

 يبدوؤون هم بالتفكري فيها ويف حلول لها، حتى من

."قبل وقوعها

نقاط رئيسية

 y  المؤلفون الذين يكتبون عن الخيال
 العلمي يرسمون صورًا لما يعتقدون

 أن يكون عليه المستقبل، أو بدائل لما
 يمكن أن يكون، أو يحاولون أن يجدوا

 صيغًة ما تشرح ما قد يكون عليه األمر
في المستقبل

 y  التغيير في كيان اإلنسان استراتيجية
منطقية لالنطالق إلى األمام

 y  تمكننا اآلداب من الكالم عن األخالقيات
 والمشاكل المرتبطة بالنشاطات قبل

 إنجازها، ومن هذا المنطلق يساهم
الخيال العلمي بتفادي األخطاء

 y  لغز الخيال العلمي أن الكتّاب قد
 يخطئون في توقعاتهم، لكنهم يقّدمون

 للبشر رؤى تمكنهم من اكتشاف
المستقبل وصناعته بشكل صحيح

 نبذة عن دانيل آبراهام
 دانيل اآبراهام، املعروف باأ�ضمائه امل�ضتعارة

 م. ل. ن. هانوفر وجمي�ش �ش. اأ. كوري، روائي

 ،اأمريكي، كاتب هزيل، كاتب �ضيناريو

ومنتج تلفزيوين. ا�ضتهر كموؤلف م�ضل�ضالت

(The Long Price Quartet)، و (The Dagger)، 

 وتعاون مع تاي ،(the Coin fantasy series) و

 فرانك على تاأليف �ضل�ضلة روايات اخليال العلمي

 كتبها حتت ،(The Expanse) ""ذي اإك�ضبن�ش

 االإ�ضم امل�ضتعار امل�ضرتك جيم�ش �ش. اأ. كوري.

 وقد نقلت الروايات اإىل �ضا�ضة التلفزيون من

 من كتابة ،(The Expanse) خالل م�ضل�ضل

.واإنتاج كٍل من اآبراهام وفرانك

نبذة عن تاي فرانك
 تاي فرانك هو كاتب خيال علمي اأمريكي من

 بورتالند، اأوريغون. يعي�ش حاليًا يف نيو مك�ضيكو

 حيث يعمل م�ضاعدًا جلورج ر. ر. مارتن

 ،(Song of Ice and Fire) امل�ضهور بروايته

 ويقوم بالكتابة حتت ا�ضم جيم�ش �ش. اأ. كوري

 باالإ�ضرتاك مع دانيل اآبراهام. قام بتاأليف "ذي

 بداية كلعبة طاولة ،(The Expanse) "اإك�ضبن�ش

 ذات اأدوار، وال يزال م�ضوؤواًل عن تخطيط

.االأقوا�ش االأ�ضا�ضية يف كتبه
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سعادة مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصالت

دور القطاع الخاص في استشراف
مستقبل التنقل  

الفرق بين دبي والكثير من المدن العالمية"
هو أن حكومة دبي تقود مستقبل التنقل

"
دور القطاع اخلا�ش يف ا�ضت�ضراف م�ضتقبل التنقل""

كان عنوان اجلل�ضة التي �ضارك فيها �ضعادة مطر

الطاير، املدير العام ورئي�ش جمل�ش املديرين يف

هيئة الطرق واملوا�ضالت، يف ثاين اأيام القمة

العاملية للحكومات 2018، حيث اأّكد اأن اإمارة دبي

اأ�ضبحت الوجهة االأمثل ل�ضناعة م�ضتقبل التنقل، ال

على م�ضتوى املنطقة فح�ضب بل على م�ضتوى العامل،

ال �ضيما اأنها انتقلت من مرحلة ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل

.اإىل �ضناعته

ثالثة أسباب للتحول
ا�ضتعر�ش �ضعادة الطاير التوجهات احلديثة يف

جمال التنقل على م�ضتوى العامل، والقوى املحركة

التي تدعمها، اإ�ضافة اإىل التحديات املرتبطة

بتطبيق هذه التوجهات ودور القطاعني احلكومي

.واخلا�ش يف �ضناعة م�ضتقبل التنقل

وذكر �ضعادة الطاير اأن هناك ثالثة اأ�ضباب

رئي�ضة ت�ضتدعي التحول يف جمال النقل عامليًا،

وهي حت�ضني م�ضتوى ال�ضالمة واالأمان، وتقليل

زمن الرحالت من خالل توفري خدمات وخيارات

تنقل اقت�ضادية تلبي احتياجات املتعاملني،

اأنظمة تنقل م�ضتدامة. واأ�ضار اإىل اأن وتاأ�ضي�ش

هناك خم�ضة توجهات يف ريادة م�ضتقبل التنقل،

هي املوا�ضالت ذاتية القيادة، وو�ضائل موا�ضالت

متطورة مثل الهايربلوب والتاك�ضي اجلوي، وكذلك

التنقل امل�ضرتك، واملمكنات الذكية مثل الذكاء

اال�ضطناعي والبيانات الكبرية التي ت�ضاعد على

تنفيذ الو�ضائل امل�ضتقبلية، والتنقل امل�ضتدام

.كاملركبات الكهربائية والهجينة

تحديات التنقل
هناك عدة حتديات تواجه تطور م�ضتقبل التنقل

وفقًا ل�ضعادة الطاير، وهي تتمثل يف تطويع االأنظمة

احلديثة للظروف والبيئات املختلفة، وفهم تاأثري

هذه االأنظمة على التخطيط والن�ضيج احل�ضري،

وتقدميها للجمهور باأ�ضعار منا�ضبة، باالإ�ضافة اإىل

توفري التمويل املطلوب، وتاأمني االنتقال ال�ضل�ش

من و�ضائل النقل التقليدية اإىل الو�ضائل اجلديدة،

وتعزيز ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�ش.

وللتغلب على هذه التحديات ينبغي على احلكومات

و�ضع ا�ضرتاتيجيات منا�ضبة واأهداف وا�ضحة،

وتطوير الت�ضريعات وال�ضيا�ضات املطلوبة الإجناح

.عملية التحول

كما يتعني على احلكومات توفري البنية التحتية

املالئمة الأنظمة التنقل امل�ضتقبلية، وتوعية اجلمهور

بهذه االأنظمة، وت�ضجيعهم على تقبلها، مع احلفاظ

على ال�ضالمة واالأمان واخل�ضو�ضية. ولفت �ضعادة

الطاير اإىل اأن هيئة الطرق واملوا�ضالت ت�ضاهم يف

دعم تنفيذ ا�ضرتاتيجية دبي ال�ضت�ضراف امل�ضتقبل

�ضمن اأربعة حماور هي البنية التحتية واملوا�ضالت،

واملوارد املالية، والتكنولوجيا واالأنظمة الذكية،

.واال�ضتدامة البيئية

اأن القطاع اخلا�ش ومراكز وتابع موؤكدًا

البحوث تعّد عن�ضرًا رئي�ضًا يف تطوير و�ضناعة

م�ضتقبل التنقل، وهي مطالبة بالعمل مع

اأنظمة حديثة تنا�ضب احلكومات لتطوير 

احتياجات املدن واملجتمعات، واإجراء بحوث

دقيقة وعميقة ب�ضاأن التقنيات واالأمناط اجلديدة

واإجراء االختبارات ال�ضرورية وامل�ضتحدثة، 

للتاأكد من ال�ضالمة ودرجة االعتمادية لالأنظمة

اجلديدة، واإعطاء الوقت الكايف للحكومات

الإجراء االختبارات، واإ�ضدار االعتمادات قبل

.البدء بتطبيق االأنظمة اجلديدة ب�ضكل جتاري
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التنقل ممّكنات 
 وانتقل �ضعادة مطر الطاير ليتحدث عن

 ممّكنات التنقل امل�ضتقبلي، حيث اأّكد اأن توفري

 البنية التحتية املنا�ضبة يعترب من اأهم هذه

 املمّكنات. على �ضبيل املثال، يتطلب ت�ضغيل

 التاك�ضي اجلوي وجود مهابط يف مناطق خمتلفة

 يف املدينة، تتكامل مع و�ضائل النقل التقليدية

 االأخرى. اأما الهايربلوب في�ضتدعي توفري

 ممرات وقنوات خا�ضة للقطار ال�ضريع، كما

 اأن عر�ش م�ضار ال�ضيارات قد يتقل�ش يف حال

 زيادة عدد املركبات ذاتية القيادة، التي حتتاج

 اإىل ن�ضبة اأكرب من االأر�ضفة لنقل امل�ضتخدمني

 للبوابات مبا�ضرة. ف�ضاًل عن ذلك، �ضتكون

 هناك حاجة لتوفري ت�ضريعات خا�ضة بت�ضغيل

امل�ضتقبلية النقل  و�ضائل  .وتنظيم 

 واأ�ضاف اأن هيئة الطرق واملوا�ضالت قد بداأت

 بتطوير جمموعة من ال�ضيا�ضات لدعم م�ضتقبل التنقل،

 منها �ضيا�ضات التكامل بني االأنظمة احلالية وو�ضائل

 النقل احلديثة، مثل �ضيا�ضة تنظيم احلجز االإلكرتوين

 للمركبات و�ضيا�ضة دعم ال�ضركات النا�ضئة. كما توظف

 الهيئة الذكاء اال�ضطناعي يف جمموعة من امل�ضاريع

 واملبادرات، مثل التحكم االآيل يف القطارات، ونظام

 الرقيب الذكي لر�ضد م�ضتوى االإرهاق لدى �ضائقي

 احلافالت، والت�ضغيل التجريبي حلافلة التنقل ذاتي

 القيادة، وا�ضتخدام تقنيات الذكاء اال�ضطناعي يف

 حت�ضني خدمة املتعاملني، وكذلك ا�ضتخدام البيانات

 الكبرية يف دعم االبتكار ومتهيد الطريق لتحقيق

.الريادة يف جمال التنقل عامليًا

القطاع الخاص
 �ضدد �ضعادة مطر الطاير على اأن القطاع اخلا�ش

 يوؤدي دورًا كبريًا يف عملية التحول امل�ضتقبلي للتنقل،

 وهيئة الطرق واملوا�ضالت تتعاون معه من خالل

 تنفيذ عدد من امل�ضاريع واملبادرات، مثل اإطالق

 "�ضهيل"، املن�ضة املتكاملة للتنقل يف اإمارة دبي

 التي تتيح للمتعاملني الو�ضول جلميع و�ضائل النقل

 يف املدينة عرب نافذة واحدة من خالل تطبيق

 ذكي. وتعّد دبي من اأوائل املدن يف العامل التي تبني

.من�ضة من هذا النوع

 وقد �ضاهمت هذه ال�ضراكة يف تقلي�ش معدل

 وقت و�ضول مركبات االأجرة اأو الليموزين اإىل

 نحو 4 دقائق فقط، وتوفري اأعلى معايري ال�ضالمة

 مل�ضتخدمي مركبات االأجرة، وتاأ�ضي�ش �ضركات

 احلجز االإلكرتوين للمركبات مثل �ضركة "كرمي"،

.التي انت�ضرت يف اأكرث من 90 مدينة عاملية

 كما وقعت الهيئة اتفاقية مع �ضركة "هايربلوب

 ون" للبدء بالدرا�ضة االأولية لت�ضغيله، وجرى حتديد

 امل�ضارات املنا�ضبة، وبداأت يف جتربة ت�ضغيل وحدات

 التنقل ذاتية القيادة وكذلك ت�ضغيل حافالت حتت

 الطلب، ومتت جتربة ت�ضغيل التاك�ضي اجلوي الأول

 مرة على م�ضتوى العامل يف �ضبتمرب 2017، بالتعاون

 مع �ضركة "فولوكبرت" االأملانية، كما اأن العمل جاٍر

 الإطالق مبادرات جديدة مثل خدمة املوا�ضالت

 امل�ضرتكة، ولوحات املركبات الذكية، وا�ضتخدام

.تقنية بلوك ت�ضني

 ويف ختام كلمته، اأكد �ضعادة الطاير اأن حكومة

 دبي توفر العديد من املزايا لل�ضراكة مع القطاع

 اخلا�ش، منها توفر الدعم احلكومي على كل

 امل�ضتويات لتطوير وتطبيق اأحدث تقنيات وو�ضائل

 التنقل، وتبّني اأحدث التوجهات والتقنيات مثل

 الذكاء اال�ضطناعي والتعلم االآيل، واملرونة يف

 االأداء احلكومي ملواكبة التطورات العاملية، اإىل

 جانب توفري املرافق ال�ضرورية الإجراء التجارب

 واالختبارات على الو�ضائل اجلديدة للتنقل، واعتماد

.ا�ضتخدامها يف املدينة

التاكسي الجوي في دبي
 �ضهدت دبي يف �ضبتمرب 2017 رحلة جوية

 جتريبية خلدمة التاك�ضي الطائر، هي االأوىل

 من نوعها يف العامل، يف اإطار خطة طموحة

 تنفذها املدينة للنهو�ش مب�ضتقبل قطاع النقل.

 وي�ضبه التاك�ضي الطائر الذي يتم تطويره

 بالتعاون مع �ضركة "فولوكوبرت" االأملانية

 مق�ضورة طائرة مروحية �ضغرية ذات مقعدين

 يعلوها طوق مزود بـ 18 مروحة. وقد خلت

 الطائرة من الركاب يف رحلتها التجريبية.

 ويتمتع التاك�ضي الطائر مبوا�ضفات جتعله

 �ضديقًا للبيئة حيث يعمل بالطاقة الكهربائية

 النظيفة وتنخف�ش ن�ضبة ال�ضجيج الناجت عنه.

 وت�ضل مدة طريانه اإىل نحو 30 دقيقة ب�ضرعة

 ترتاوح بني 50 و100 كيلومرت يف ال�ضاعة، على

.ارتفاع مرتين عن �ضطح االأر�ش
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الطاير سعادة سعید محمد 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

االبتكار.. أساس صناعة المستقبل

تقود دولة اإلمارات الجهود العالمية"
في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة

من خالل استراتيجياتها واستثماراتها
في هذا المجال والمشاريع النوعية

والمبتكرة لتنويع مصادر الطاقة،
وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على
إحالل النموذج التشغيلي للمؤسسات

الخدماتية لتتحول إلى أول مؤسسة
رقمية في العالم بأنظمة ذاتية التحكم

للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع
في استعمال الذكاء االصطناعي

وتقديم الخدمات الرقمية

"

�ضهد اليوم الثالث من فعاليات القمة العاملية

"االبتكار.. اأ�ضا�ش للحكومات 2018 جل�ضة بعنوان 

�ضناعة امل�ضتقبل"، حتدث خاللها �ضعادة �ضعيد

حممد الطاير، الع�ضو املنتدب والرئي�ش التنفيذي

لهيئة كهرباء ومياه دبي "GƒjO"، عن اإجنازات

الهيئة التي تعمل وفق توجيهات القيادة الر�ضيدة

للو�ضول اإىل اأهداف مئوية االإمارات 2071 وروؤية

äGQÉeE’G 2021 وخطة دبي 2021 لتاأمني حياة

.اأف�ضل لالأجيال القادمة

إنجازات
عّدد �ضعادة الطاير يف كلمته اإجنازات الهيئة،

واأ�ضار اإىل اأن اإجمايل اأ�ضول الهيئة يبلغ 144

مليار درهم، متحدثًا عن ا�ضتثمارات باأكرث من

81 مليار درهم على مدى االأعوام اخلم�ضة املقبلة

لتلبية الطلب املتزايد على الكهرباء واملياه يف

االإمارة، مما �ضيوفر فر�ضًا ا�ضتثمارية كبرية.

واأ�ضاف: "لدى الهيئة اليوم بنية حتتية قوية

تتمثل بـ 10200 ميغاواط من الكهرباء و470

مليون غالون من املياه املحالة يوميًا لتلبية

."الطلب املتنامي يف اإمارة دبي

واأكد �ضعادة الطاير اأن البيئة الت�ضريعية لدولة

االإمارات العربية املتحدة �ضاعدت على اإجناح

م�ضاريع "GƒjO"، التي ح�ضلت على املرتبة االأوىل

على م�ضتوى العامل يف �ضهولة احل�ضول على

الكهرباء، ح�ضب تقرير ممار�ضة االأعمال 2018

ال�ضادر عن البنك الدويل، اإىل جانب 170 جائزة

.حملية وعاملية يف االأعوام الثالثة االأخرية

واأ�ضاف: "كما حققنا اإجنازات عاملية على

�ضعيد املقارنات املعيارية فيما يتعلق ب�ضبكات

الكهرباء واملياه، حيث بلغ معدل انقطاع الكهرباء

2.68 دقيقة، مقارنة مع 15 لكل م�ضرتك �ضنويًا

دقيقة م�ضجلة لدى نخبة من �ضركات الكهرباء

يف اأوروبا والواليات املتحدة االأمريكية". وتابع

ÓFÉb: "كما انخف�ضت ن�ضبة الفاقد يف �ضبكات

نقل وتوزيع الكهرباء اإىل 3.3% ، وانخف�ش معدل

الفاقد يف �ضبكة املياه اإىل 7.1% مقارنة مع 15% يف

اأمريكا ال�ضمالية. ومت رفع كفاءة ا�ضتهالك الوقود

يف وحدات االإنتاج اإىل نحو 90% وارتفعت كفاءة

2017h 2006 »eÉY ÚH %28.87 االإنتاج بن�ضبة.

مشاريع مبتكرة
كما حتدث �ضعادة الطاير عن م�ضاريع مبتكرة

تنفذها الهيئة لرفع قدرتها االإنتاجية وحت�ضني

الكفاءة، حيث اأدت هذه امل�ضاريع اإىل رفع القدرة

االإنتاجية مبقدار 861 ميغاواط، اإ�ضافة اإىل توفري

راأ�ضمايل بقيمة بلغت اأكرث من 1.5 مليار درهم.

واأ�ضاف اأن ن�ضبة تبني اخلدمات الذكية و�ضلت اإىل

90%، فيما بلغت ن�ضبة �ضعادة متعاملي الهيئة %97

.عام 2017
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ثالثة محاور
 و�ضدد �ضعادة الطاير على �ضمولية خطة قطاع

 الطاقة يف دبي من خالل ثالثة حماور، تتعلق

 با�ضتخدام الطاقة ال�ضم�ضية، وحتلية املياه

 با�ضتخدام الطاقة ال�ضم�ضية، اإ�ضافة اإىل جتديد

 اأنظمة املرافق وتغيريها من خالل الرقمنة.

 وتناول معاليه امَلحاوَر الثالثة باإ�ضهاب، واأ�ضار

 اإىل اأن املحور االأول يتمثل يف اإنتاج املزيد من

 الطاقة النظيفة خ�ضو�ضًا الطاقة ال�ضم�ضية،

 التي تتطلب حتقيق قدرة اإنتاجية تبلغ 42,000

 ميغاواط من الطاقة النظيفة واملتجددة بحلول

 عام 2050، ورفعها اإىل 75% بحلول عام 2050.

 وقال اإن اأهم هذه امل�ضاريع هي جممع حممد بن

 را�ضد اآل مكتوم للطاقة ال�ضم�ضية، الذي �ضت�ضل

 قدرته االإنتاجية اإىل 5000 ميغاواط بحلول عام

 2030، وبا�ضتثمارات ت�ضل اإىل 50 مليار درهم.

 و�ضي�ضهم املجمع عند اكتماله يف تخفي�ش اأكرث

 من 6.5 ماليني طن من انبعاثات الكربون �ضنويًا.

 واأ�ضار �ضعادة الطاير اإىل اأن م�ضاريع الهيئة حققت

 اأ�ضعارًا تناف�ضية عاملية، كما اأ�ضهمت يف خف�ش

 تكلفة اإنتاج الكهرباء عرب الطاقة ال�ضم�ضية عامليًا.

 ذلك باالإ�ضافة اإىل مركز البحوث والتطوير لتعزيز

 اإنتاج الطاقة النظيفة، وحمطة توليد الكهرباء

 بالطاقة املائية املخزنة يف حتا التي �ضتكون املحطة

 االأوىل من نوعها يف منطقة اخلليج العربي،

.وجزيرة تخزين الطاقة الكهرومائية

 وتطرق �ضعادة الطاير اإىل امل�ضابقة العاملية

االأبنية املعتمدة على الطاقة  للجامعات لت�ضميم 

ال�ضرق ال�ضم�ضية  الطاقة  "ديكاثلون   ال�ضم�ضية 

 االأو�صط" التي �ضتنطلق يف نوفمرب من العام

 اجلاري، والتي ت�ضارك فيها 20 جامعة عاملية

 منها 7 جامعات اإماراتية البتكار اأف�ضل م�ضروع

الذكي .للمنزل 

 ويتمثل املحور الثاين يف ف�ضل عملية حتلية املياه

 عن اإنتاج الكهرباء با�ضتخدام الطاقة ال�ضم�ضية،

 حيث اأ�ضار �ضعادة الطاير اإىل اأن الهيئة ما�ضية يف

 ا�ضرتاتيجيتها هذه والو�ضول اإىل اإنتاج 100% من

 املياه املحالة بحلول عام 2030 من خالل مزيج

 من الطاقة النظيفة يجعل دبي تتجاوز الهدف

 املحدد عامليًا فيما يتعلق با�ضتخدام الطاقة النظيفة

 يف حتلية املياه. وتخطط الهيئة اإىل رفع القدرة

 االإنتاجية للمياه املحالة عام 2030 لت�ضل اإىل 750

 مليون غالون يوميًا مقارنة بـ 470 مليون غالون

.يوميًا حاليًا

 اأما املحور الثالث فيتمثل يف اإعادة �ضياغة

 دور املوؤ�ض�ضات اخلدماتية ورقمنتها، ويف هذا

 االإطار قال �ضعادة الطاير اإن الهيئة "ت�ضرت�ضد يف

 جميع م�ضاريعها ومبادراتها بروؤية �ضاحب ال�ضمو

 ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ش

 الدولة، رئي�ش جمل�ش الوزراء، حاكم دبي، رعاه

 اهلل، الرامية اإىل جعل دبي منوذجًا عامليًا للطاقة

."النظيفة واالقت�ضاد االأخ�ضر

 واأطلق معاليه مبادرة "ديوا الرقمية"، الذراع

 الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي. وترتكز املبادرة

 على 4 حماور هي الطاقة ال�ضم�ضية وتخزين

 الطاقة واخلدمات الرقمية )اإطالق خدمة مورو(

اال�ضطناعي .والذكاء 



108

المتحدثونجدول األعمال الرئيسي

2018 للحكومات  العالمية  القمة 

آدم ميلوناس
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تشو

كريتون جولين 
الحوار رئيسة التحرير المؤسسة لموقع فيوتشريزم، مدير

طعامك يصنع حیاتك

إّني أرّبي أطفالي حاليًا حتى يروا مكانًا"
مثل مطعم ماكدونالدز للوجبات السريعة

كعقوبة محتملة

"
يتمّثل هدف اخلبري املتمر�ش يف عامل الطهي اآدم

ميلونا�ش، وهو املوؤ�ض�ش واملدير التنفيذي ل�ضركة

""ت�ضو (CHEW)، التي ت�ضكل خمترب ابتكار يف جمال

الطعام يف كامربيدج، بتثقيف الراأي العام ب�ضاأن

التاأثريات ال�ضلبية للِحْمَيات الغذائية غري ال�ضحية

 .على كل جانب من جوانب احلياة

تغيير توجهات العقول واألفكار
خالل جل�ضة بعنوان "طعامك ي�ضنع حياتك"،

حاورته فيها جولني كريتون، رئي�ضة التحرير

املوؤ�ض�ضة ملوقع "فيوت�ضريزم"، ف�ّضر ال�ضيف

االأ�ضرتايل كيف اأننا عالقون يف "مفارقة مثرية

لالهتمام"؛ فيما �ضّدد على احلاجة اإىل اإحداث

حتّول يف طريقة التفكري احلالية ب�ضاأن ما يعترب

طعامًا �ضحيًا و�ضليمًا. وقال: "ا�ضتفقت هذا

ال�ضباح، واأنا اأ�ضعر ببع�ش الغيظ من االإح�ضاءات

املطروحة يف ال�ضوق والتي تتحدث عن اأمور قد

يراها البع�ش �ضيئًة. نحن نرى هذه االأمور، ون�ضعر

بها، ومع ذلك ما زلنا نرى باأن احلل قد يكون

معّقدًا للغاية". ثم، ا�ضتهل املداخلة بطرح املفهوم

العام جلودة احلياة. ففي حني اأن حكومات خمتلفة

يف العامل قد اأن�ضاأت هيئات اأو اأجهزة عامة ملعاجلة

مو�ضوع جودة احلياة وال�ضحة، للتعاطي مع ق�ضية

البدانة التي تعترب من اأكرب حمفزات االأمرا�ش

املزمنة التي ميكن تفاديها، ال تزال امل�ضكلة يف

.ت�ضاعد اإىل حد مقلق

ارتفاع مستويات البدانة
يعاين اليوم 1.9 مليار �ضخ�ش يف العامل من

البدانة. وبني عامي 2014h 1975، تزايدت

م�ضتويات البدانة يف العامل بن�ضبة 600%. وبحلول

عام 2030، �ضيكون ن�ضف �ضكان العامل على طريق

االإ�ضابة بالبدانة. اإىل ذلك، ُت�ضّجل حالة وفاة كل

ع�ضر ثوان يومًيا يف العامل ب�ضبب مر�ش ال�ضكري.

لقد و�ضل الو�ضع اإىل م�ضتوى من اخلطورة

فتحول اإىل "ق�ضية اأمن قومي" بالن�ضبة اإىل بع�ش

البلدان. فما عاد اجلي�ش على �ضبيل املثال قادرًا

على توظيف ما يكفي من املتطوعني ب�ضبب ارتفاع

.معدالت الر�ضوب يف اختبارات اللياقة البدنية

جودة الحياة
�ضّدد ميلونا�ش على اأن "الو�ضع جنوين، بل

املاأ�ضاة الكربى هي اأن جودة حياة النا�ش باتت

ُت�ْضَتَلُب منهم". وي�ضح ذلك حتديدًا يف حالة

�ضباب العامل حيث ي�ضاب عدد كبري جدًا منهم

بالوزن الزائد قبل االإ�ضابة بالبدانة، لينتهي بهم

املطاف م�ضابني مبر�ش مزمن مثل داء ال�ضكري

من النوع الثاين. "ال ميكنهم اللعب وال ميكنهم

مت�ضية الوقت مع االأ�ضدقاء وال ميكنهم اال�ضتمتاع

باأن�ضطة احلياة العادية". من هنا، فعند

التفكري يف م�ضتقبل البلدان، يربز تعزيز جودة

اأ�ضا�ضي ل�ضمان �ضعادة حياة املواطنني كعامل 

.املجتمعات ور�ضا احلكومات

المفاهيم الصحية المغلوطة
التوا�ضل االجتماعي اأ�ضبحنا ب�ضبب و�ضائل  لقد 

"معتادين اأكرث مما يلزم" على العي�ش على وترية
القليلة. فمثاًل والق�ضمات  ال�ضغرية،  اللقيمات 

"نرى موقع "تويرت (Twitter) يوّفر، على �ضبيل

ة لكتابة ملخ�ضات موجزة ال تزيد املثال، من�ضّ

øY 140 حرفًا فقط للمو�ضوع الواحد. و�ضرح

اأنه "بطريقة ما، لو قراأنا هذا العدد من ميلونا�ش

االأحرف، يراودنا االنطباع اخلاطئ باأننا عرفنا

كل ما يجب اأن نعرفه ب�ضاأن الق�ضية املطروحة يف

."هذا املو�ضوع

واأدى ذلك اإىل جعل النا�ش تّواقني اإىل التماهي

الأي �ضيحة �ضحّية تثري اهتمامهم مع اأي "فئة"

مهما كانت، اأكانت ِحْمِية الع�ضر احلجري اأو

ِحْمِية كيتو اأو منط ِحْمِية النباتيني، وهو يدّل على

حالة من التطّرف املنت�ضر يف املجتمعات. وقال

ميلونا�ش يف هذا ال�ضياق، "اإننا �ضرعان ما نغرق

يف هذه الدوامة، فننتقل من ِحْمِية للِحْمِية التي

تليها. وهذا منط متطرف للغاية". وقد اأدت كمية

املعلومات املتنامية املطروحة على املالأ، وهي

غالبًا ما تكون مت�ضاربة، اإىل خلط وا�ضع ب�ضاأن

اأف�ضل املاأكوالت واأن�ضبها ل�ضحة االإن�ضان. ثم قد
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 اأردف مت�ضائاًل: من هو فعاًل اخلبري يف معرفة ما

هو �ضحي وما هو غري �ضحي؟

بيانات متضاربة
 قال ميلونا�ش اإنه ُي�ضّنف �ضمن الفئة االأوىل،

 اإذ يو�ضف باأنه خبري يف معرفة اأمناط الطعام

 ال�ضحي، علمًا اأننا جند يف الفئتني الكثري من

 االأ�ضخا�ش امل�ضتعدين ملنا�ضرة وجهات نظرهم

 اخلا�ضة. فمن جهة، قد ترّوج درا�ضة ما اإىل منافع

 الكرنب االأخ�ضر "كعالج لكل العلل". ومن جهة

 اأخرى، قد تدح�ش درا�ضة اأخرى هذه الفكرة وترّوج

 ملنافع ال�ضبانخ. كما حّث النا�ش اإىل التعّمق يف

 االأبحاث عند قراءة التقارير التي تّدعي باأن طعام

 ما �ضحي اأكرث من غريه. ويف الكثري من احلاالت،

 اعتمدت الدرا�ضات التي ا�ضتندت اإليها هذه

.التقارير على منتجي هذه االأغذية

"عالقة معتّلة"
 هل احلل اإذن هو اأن ي�ضغي كل اإن�ضان اإىل ما يطلبه

 ج�ضمه؟ غالبًا ما نتمّتع "بعالقة معتّلة" مع الطعام

 حيث نقوم باإ�ضكات اأفكارنا التي تفيدنا مبا هي

 االأطعمة امل�ضرة وما هي تلك املفيدة لنا. واأكمل

 حمذرًا من اأن من يخجلون من تناول ماأكوالت

 معينة عالنية، قد يذهبون ويتناولونها يف ال�ضر.

 وقد اعتاد النا�ش منذ �ضن مبكرة على اأن يربطوا

 بني احل�ضول على املاأكوالت غري ال�ضحية مثل

 ال�ضوكوالتة اأو البيتزا كمكافاأة على جهودهم، وقد

.ا�ضتمر هذا ال�ضلوك معهم حتى �ضن الر�ضد

 وتنت�ضر هذه املفاهيم املغلوطة على �ضعيد

 احِلْمَيات الغذائية، لذا نرى العديد من االأ�ضخا�ش

 ينزلقون نحو اعتماد اأنظمة غذائية �ضيئة وم�ضّرة

.ب�ضبب ت�ضارب املعلومات املتوفرة عنها

تغيير العادات الحياتية
 يتقّيد البع�ش بِحْمَية غذائية لفرتة من الوقت من

 اأجل "خ�ضارة بع�ش الوزن"، لكن ما اأن يحّققوا

 هدفهم حتى يعودوا ببطء اإىل عاداتهم الغذائية

 القدمية يف اأغلب االأحيان. وقد حذر ميلونا�ش

 من اأن امل�ضكلة يف ذلك هي اأن املرء �ضي�ضتعيد

 الوزن الذي خ�ضره ب�ضرعة، ثم، يف حال قّرر اأن

 يتقّيد بِحْمَية اأخرى، �ضيكون من االأ�ضعب عليه اأن

 يغري وزنه الأن ج�ضمه �ضيخزن الطعام على �ضكل

 دهون ا�ضتعدادًا للحرمان الذي �ضيتعر�ش له

احلمية .ب�ضبب 

 ولفت املتحدث اأي�ضًا اإىل اأن النا�ش غالبًا ما

 يربطون بني الطعام ال�ضحي واملذاق ال�ضيئ، لكن

 ميكن تغيري هذا االنطباع من خالل ت�ضجيع االأوالد

 على االإقبال على الطعام ال�ضحي وكاأنه مكافاأة

 لهم على فعل اأمر حممود. واأ�ضاف مبت�ضمًا،

 "اإنني اأرّبي اأوالدي على النظر اإىل تناول املاأكوالت

 ال�ضريعة مثل ماكدونالدز على اأنه عقاب على خطاأ

 ارتكبوه. ويف كل مّرة منّر فيها بالقرب من هذا

ُنوا �ضلوكهم �ضيكونون  املطعم، اأقول لهم اإن مل ُيَح�ضِّ

 م�ضطرين لتناول الطعام يف هذا املكان. ويوؤدي

 ذلك اإىل تغيري �ضلوكهم ببطء اإال اأنهم ما زالوا

 �ضغارًا جدًا. لذا نود اأن نرى اإن كان هذا االنطباع

 �ضيالزمهم، اأم ال." كما �ضرح كيف اأن طريقة

 تغليف الطعام ميكنها اأي�ضًا اأن تلعب دورًا مهمًا يف

.جعل الطعام ال�ضحي اأكرث جاذبية

 وقد قام ميلونا�ش يف عام 2013 بتاأ�ضي�ش �ضركة

 "ت�ضو" لالأطعمة ال�ضحية، معتربًا اأنه من اأجل

 اإحداث تغيري م�ضتدام، ال بّد من اأن يكون قطاع

 �ضناعة االأغذية هو �ضاحب املبادرة. وخالل

 اأربع �ضنوات، جتاوز الفريق االأ�ضا�ضي العامل

 يف ال�ضركة الـ 30 موظفًا، وقد ا�ضتطاعت �ضركة

 "ت�ضو" اأن تن�ضئ معملها اخلا�ش يف كامربيدج،

 ثم يف ما�ضات�ضو�ضت�ش ثم انتقل بعدها اإىل حي

.ِفنَواي يف بو�ضطن

نقاط رئيسية

 y  قد تطال التأثيرات السلبية للِحْمَيات
الغذائية غير الصحية كل جانب من

جوانب الحياة
 y  تتصاعد مشكلة البدانة إلى حد مقلق،

حيث كادت أن تتحول إلى قضية
"أمن قومي"

 y  أدت كمية المعلومات المتزايدة
 المطروحة على المأل والتي غالبًا ما
 تكون متضاربة، إلى خلط واسع بشأن

أفضل المأكوالت لصحة اإلنسان
 y  قد يكون الحل ببساطة أن يصغي

اإلنسان إلى جسمه، وما يتطلبه منه

نبذة عن آدم ميلوناس
 اآدم ميلونا�ش هو املوؤ�ض�ش والرئي�ش

 وهو ،(Chew) "التنفيذي ل�ضركة "ت�ضو

 خمترب خمت�ش يف ابتكارات الطعام يقوم

 باإعادة تعريف املنتجات الغذائية املتوفرة.

 ويتعاون خمترب "ت�ضو" مع �ضركات يف

 خمتلف اأنحاء العامل من اأجل ا�ضتحداث

 منتجات تغري طبيعة ما ي�ضود االآن يف

 ال�ضوق، فتكون اأطعمة لذيذة وغنية كثريًا

 باملحتوى الغذائي من اأي منتج اآخر يف

اأنها منتجات مربحة وم�ضتدامة  ال�ضوق، كما 

 وقابلة للتطوير على نطاق اأو�ضع. وقد متر�ش

 ميلونا�ش منذ وقت طويل يف عامل الطهي

 حيث عمل على �ضرب اأغوار املطبخ التجريبي

 والتقدمي من خالل التعاون مع مطاعم يف

بلدان  .خم�ضة 
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(مارتين دوراند (1

كبيرة اإلحصائيين ومديرة إدارة اإلحصاء والبيانات
في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ساكس جیفري  البروفیسور 
(5،الثاني من جهة اليسار)

أستاذ في السياسات الصحية واإلدارة ومدير
مركز التنمیة المستدامة في جامعة كولومبيا

2) (البروفیسور جون هیلیويل 

زميل أول في المعهد الكندي لألبحاث
المتقدمة وأستاذ فخري في علم االقتصاد

في جامعة كولومبيا البريطانية

الثاني يمينًا ،5) (الدكتور مارتن سليجمان 

مدير مركز علم النفس اإليجابي وأستاذ في
علم النفس في جامعة بنسلفانيا

وسط ،5) (البروفيسور ريتشارد اليارد 

مدير برنامج الرفاه في مركز األداء االقتصادي
وأستاذ فخري في االقتصاد في كلية

لندن لالقتصاد

3) (الدكتور روبرت بيسواس-دينر 

المؤسس والعضو المنتدب لشركة
بوزيتيف إيكورن

الدكتور جان-إيمانويل دي نيف
يمين الصورة) أقصى ،5)

أستاذ مساعد في االقتصاد واالستراتيجية في
جامعة أكسفورد

سعادة الدكتور عائشة بنت
(بطي بن بشر (4

مدير عام مكتب دبي الذكية

أقصى يسار الصورة ،5) (هادلي غامبل 

مراسلة ومذيعة في شبكة سي إن بي سي،
الحوار مدير

رؤى وتجارب من
التقرير العالمي لسياسات السعادة  

ما هي ال�ضروط الالزمة لتحقيق ال�ضعادة والرفاهية

يف املجتمعات؟

ملاذا ال يويل �ضناع ال�ضيا�ضة االهتمام واملوارد

الكافية لفهم مقايي�ش ال�ضعادة والرفاه؟

ما مدى اأهمية العالقات بني االأ�ضخا�ش

وديناميكيات مكان العمل لتحقيق ال�ضعادة الفردية؟

هل ميكن لل�ضعادة الفردية اأن ت�ضتمر دون

اإح�ضا�ش جماعي بالرفاهية؟

اإنها بع�ش من الت�ضاوؤالت التي ُطرحت خالل

جل�ضة حوارية مزدوجة خ�ض�ضت للبحث يف

ال�ضعادة لعام نتائج التقرير العاملي ل�ضيا�ضات 

ت جمموعة من املتخ�ض�ضني يف هذا 2018 �ضمَّ

ال�ضاأن خالل اأول اأيام القمة العاملية للحكومات

2018 هم الربوفي�ضور جيفري �ضاك�ش، مدير

مركز التنمية امل�ضتدامة يف جامعة كولومبيا،

والربوفي�ضور جون هيليويل، االأ�ضتاذ الفخري يف

علم االقت�ضاد يف جامعة كولومبيا الربيطانية،

والربوفي�ضور مارتن �ضليجمان، مدير مركز علم

النف�ش االإيجابي واأ�ضتاذ يف علم النف�ش يف جامعة

بن�ضلفانيا، ومارتني دوراند، كبرية االإح�ضائيني

ومديرة االإح�ضاء والبيانات يف منظمة التعاون

ريت�ضارد والربوفي�ضور  والتنمية،  االقت�ضادي 

اليارد، مدير برنامج الرفاه يف مركز االأداء

االقت�ضادي واأ�ضتاذ فخري يف االقت�ضاد يف كلية

لندن لالقت�ضاد، والدكتور روبرت بي�ضوا�ش-ديرن،

اإيكورن، املوؤ�ض�ش والع�ضو املنتدب ل�ضركة بوزيتيف 

والدكتور جان-اإميانويل دي نيف، االأ�ضتاذ

امل�ضاعد يف االقت�ضاد واال�ضرتاتيجية يف جامعة

اأك�ضفورد، حاورتهم فيها املرا�ضلة واملذيعة يف

.�ضبكة �ضي اإن بي �ضي هاديل غامبل

والتقرير العاملي ل�ضيا�ضات ال�ضعادة هو الوثيقة

ال�ضادرة عن املجل�ش العاملي لل�ضعادة الذي تاأ�ض�ش

يف مطلع عام 2017 بتوجيهات من �ضاحب ال�ضمو

ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ش

.الدولة، رئي�ش جمل�ش الوزراء، حاكم دبي

علم السعادة
اإىل اأن ا�ضتهل الربوفي�ضور �ضاك�ش اجلل�ضة الفتًا

اإليها التقرير العاملي ل�ضيا�ضات النتائج التي خل�ش

ال�ضعادة "�ضوف جتتاح العامل". فال�ضعادة علم، اإن

مّت و�ضعه يف متناول النا�ش وعممت فل�ضفة العطاء

والغريية �ضي�ضاهم يف حتقيق ال�ضعادة على نطاق

لت اإليه جمموعة من وا�ضع. وهذا اال�ضتنتاج قد تو�ضّ

اخلرباء الذين اقرتحوا الو�ضائل وال�ضبل املمكنة

للو�ضول اإىل الرفاه الفردي واملجتمعي، ا�ضتنادًا

اإىل كّم كبري من البيانات التي مّت جمعها حول �ضبل

حت�ضني ال�ضحة العقلية وجودة احلياة يف اإطار

.املدر�ضة وبيئة العامل

يتاألف التقرير من �ضل�ضلة من درا�ضات احلاالت

التي مّت ن�ضرها عرب االإنرتنت والتي ت�ضّكل ما ميكن

اعتباره "علم ال�ضعادة" بح�ضب الربوفي�ضور �ضاك�ش.

فهو يحتوي على و�ضائل قيا�ش ال�ضعادة وو�ضع

ال�ضيا�ضات الالزمة لتحقيقها واحلفاظ عليها،

اأن العديد من احلكومات ال تويل االهتمام خ�ضو�ضًا

الكايف لفهم ال�ضعادة والعوامل وال�ضيا�ضات التي

.توؤدي اإىل اإيجادها يف املجتمعات

مشاركة الحكومات
وكان الربوفي�ضور �ضاك�ش وفريقه قد اأجروا

درا�ضة حول م�ضببات التعا�ضة، خل�ضت اإىل عدد

من النتائج اأهّمها اأن احلروب واالأمرا�ش العقلية

هي من اأبرز عوامل البوؤ�ش يف جميع اأنحاء

العامل. ويف املقابل، فاإن احلّل املنا�ضب لها يكمن

يف ن�ضر اأفكار العطاء واالإيثار. ويف هذا ال�ضياق،

اأعرب الربوفي�ضور �ضاك�ش عن ا�ضتيائه من غياب

الوعي احلكومي جتاه هذه الق�ضية، حيث اإن 22

حكومة وطنية فقط من اأ�ضل 193 حكومة ممثلة

يف االأمم املتحدة تدرج �ضيا�ضات ال�ضعادة وجودة

احلياة �ضمن براجمها، وهو الواقع الذي ينبغي

احلر�ش على تغيريه، فقال: "هذه هي مهمتنا

وعلينا اأن نعمم درا�ضات ال�ضعادة و�ضيا�ضاتها يف

الدويل ."املجتمع 

اإىل واختتم الربوفي�ضور �ضاك�ش مداخلته الفتًا

اأن برامج ال�ضعادة يجب اأن تطال خمتلف اأوجه

املجتمع، بدءًا باملدر�ضة ومكان العمل و�ضواًل

اإىل اجلهات احلكومية، و�ضدد على �ضرورة

اإيالء االهتمام احلكومي الالزم الإعداد هذه

وتطبيقها .الربامج 
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األمراض العقلية
 من جانبه، لفت الربوفي�ضور ريت�ضارد اليارد اإىل

 اأن االأمرا�ش العقلية تعّد من اأبرز اأ�ضباب التعا�ضة

 حول العامل، خ�ضو�ضًا مع ات�ضاع رقعة انت�ضارها يف

 املجتمعات على الرغم من اأن عالجها منخف�ش

.الكلفة ن�ضبيًا

 واملعلوم اأن االأمرا�ش العقلية توؤدي اإىل ارتفاع

 معدل الوفيات، حيث اإن امل�ضابني بها معر�ضون

 للوفاة بن�ضبة 50% اأكرث من االأ�ضحاء. ف�ضاًل

 عن اأن االأمرا�ش العقلية تت�ضبب بثلث حاالت

 االإعاقة يف العامل، وتت�ضبب باأعباء متزايدة على

ال�ضحي .القطاع 

 وتابع الربوفي�ضور اليارد ليلفت اإىل اأن 25% فقط

 من امل�ضابني باالأمرا�ش العقلية يتلقون العالج

 املنا�ضب يف الدول املتقدمة، اأما يف الدول الفقرية،

 فتنخف�ش تلك الن�ضبة اإىل حد كبري، وت�ضري

 االإح�ضاءات اإىل اأن قرابة 750 مليون �ضخ�ش يف

 العامل ال يتلقون العالج املطلوب لال�ضطرابات

 العقلية على الرغم من توّفر العالجات الناجعة

 لها، وذلك ب�ضبب غياب امل�ضاعدات الدولية. ومن

 هنا، فاإن االإنفاق على العوامل املوؤدية اإىل جودة

 احلياة، خ�ضو�ضًا ال�ضحة العقلية وحفظ ال�ضالم،

 يعود بفوائد اجتماعية واقت�ضادية ملحوظة، وهو ما

.تثبته اأبحاث منظمة ال�ضحة العاملية

بدء العمل في المدارس
 بدوره اقرتح الدكتور مارتن �ضليجمان اأن ثمة �ضباًل

 للحد من انت�ضار التعا�ضة، فال�ضعادة علم ميكن

 تلقينه يف املدر�ضة. ولفت اإىل اأن برامج ال�ضعادة

 التي بداأ تطبيقها يف خمتلف اأنحاء العامل ت�ضاعد

 ع�ضرات االآالف من الطالب واملعلمني على تر�ضيخ

 ركائز ال�ضعادة وجودة احلياة يف املجتمعات. اإال اأنه

 على الرغم من النتائج امل�ضهودة لتلك الربامج، فال

 تزال املدار�ش التقليدية تخ�ضى من اأن االإنفاق على

 برامج ال�ضعادة قد يوؤثر �ضلبًا على نتائج االختبارات

.القيا�ضية، لذا فاإنها حتجم عن تطبيقها

 لكن التجارب على اأر�ش الواقع قد اأثبتت عك�ش

 ذلك، وهذا ما تظهره التجربة العملية يف عدد من

 البلدان التي تدرج جودة احلياة �ضمن مناهجها

 املدر�ضية، ومنها البريو واملك�ضيك وبوتان حيث

 كان لتلك الربامج تاأثري اإيجابي ملمو�ش على نتائج

.االختبارات املدر�ضية

 وتابع الدكتور �ضليجمان م�ضددًا على �ضرورة

 تطبيق التقنيات التي توّلد العاطفة االإيجابية

 وت�ضجع على امل�ضاركة وتثّمن العالقات املجتمعية،

 فتغني حياة الطالب وتزيد من قيمتها، وختم

 مداخلته بالقول: "اإن ال�ضعادة واالإجناز مرتبطان

."وال ميكن الف�ضل بينهما

نقاط رئيسية

 y  تعليم السعادة وفلسفة العطاء واإليثار
يؤدي إلى السعادة

 y  الحروب واألمراض العقلية من أبرز
العوامل المسببة للتعاسة في العالم

 y  األمراض العقلية تدّمر السعادة وكلفة
عالجها مرتفعة

 y  تغيب المساعدات الدولية لمعالجة األمراض
العقلية على الرغم من توفر العالج

 y  تطبيق برامج السعادة في المناهج
المدرسية يؤدي إلى تحسين

النتائج الدراسية

التقرير العالمي لسياسات السعادة
 التقرير العاملي ل�ضيا�ضات ال�ضعادة هو وثيقة

 اأوىل من نوعها �ضادرة عن جمل�ش ال�ضعادة

 العاملي ت�ضّم درا�ضات اأجرتها جمموعات من

 اخلرباء واالأكادمييني املتخ�ض�ضني يف جمال

 ال�ضعادة وجودة احلياة من بينهم الربوفي�ضور

 جيفري �ضاك�ش، مدير مركز التنمية امل�ضتدامة

 يف جامعة كولومبيا، والربوفي�ضور جون

 هيليويل، االأ�ضتاذ الفخري يف علم االقت�ضاد

 يف جامعة كولومبيا الربيطانية. يقدم هذا

 التقرير اأدلة وتو�ضيات ل�ضناع ال�ضيا�ضة

 حول اأف�ضل املمار�ضات التي توؤدي اإىل تعزيز

.ال�ضعادة وجودة احلياة

12

5 4

3
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)الثاني من يسار الصورة )سعادة سلطان أحمد بن سليم

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية

الصورة )أقصى يمين  )راميش ابهيشيك 

سكرتير إدارة السياسات الصناعية والترويج في جمهورية الهند

)الثاني من يمين الصورة )سوجوي بوس

الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني لالستثمار والبنية التحتية في جمهورية الهند

)أقصى يسار الصورة )ريتشارد كويست 

الحوار مذيع و مراسل في شبكة سي إن إن، مدير

حلول ذكیة لخطوط التجارة العالمیة

لقد �ضهدت الهند تغريات كربى يف قطاع التجارة

والنقل واخلدمات اللوج�ضتية يف ال�ضنوات االأخرية.

ولكن هل جتري هذه التغريات بال�ضرعة الكافية؟

هذا هو املو�ضوع الذي تناولته هذه اجلل�ضة

احلوارية التي حملت عنوان "حلول ذكية خلطوط

."التجارة العاملية

تحسينات لوجستية مهمة
يف هذا ال�ضياق، راأى رامي�ش ابهي�ضيك، �ضكرتري

اإدارة ال�ضيا�ضات ال�ضناعية والرتويج يف جمهورية

الهند، اأن العديد من امل�ضائل قد تغريت يف بالده،

لكن التغيري �ضيطال جماالت كثرية اأخرى يف

امل�ضتقبل القريب، وهو ما �ضيكون له اأثر وا�ضح

خالل ال�ضنوات القادمة. فالبنى التحتية يف الهند

يف حالة �ضيئة، لكن هذا القطاع ا�ضتفاد من متويل

حكومي كبري، كما اأن العديد من ال�ضراكات بني

القطاعني العام واخلا�ش قد راأت النور، ف�ضاًل عن

اأن ال�ضيا�ضات ال�ضريبية والتنظيمية قد �ضهدت

العديد من التغيريات من اأجل تهيئة املناخ املنا�ضب

لتطوير البنية التحتية. عالوة على ذلك، فاإن حركة

الب�ضائع داخل البالد قد اأ�ضبحت اأكرث �ضهولة، كما

.اأن ممار�ضة االأعمال باتت اأكرث انت�ضارًا

تأخير في البنى التحتية
ومن جهته، اأّكد �ضعادة �ضلطان اأحمد بن �ضليم، رئي�ش

جمل�ش االإدارة والرئي�ش التنفيذي ملجموعة موانئ دبي

العاملية، على اأن �ضهولة ممار�ضة االأعمال قد تغريت

نحو االأف�ضل، واأن م�ضتوى البريوقراطية قد تراجع يف

الهند. حيث نّوه بالعمل الكبري الذي تقوم به حكومة

معايل ناريندرا مودي، واإن كانت البنى التحتية ما

تزال ت�ضكل حتديًا حقيقيًا. وقال �ضعادة بن �ضليم اإن

ال�ضيا�ضات يف الهند قد حت�ضنت ب�ضكل ملحوظ ما يدل

على التزام احلكومة الهندية بحل امل�ضاكل التي تواجه

البنية التحتية يف البالد. وقد اعترب اأن الهند ال تفتقر

للموانئ، لكن التحدي يكمن يف اإي�ضال ال�ضحنات اإىل

.امل�ضتهلكني ب�ضكل منّظم

وقد اأ�ضار ابهي�ضيك اإىل اأن ت�ضليم الب�ضائع ب�ضكل

مبا�ضر مل يكن متاحًا يف ميناء مومباي، واأن العملية

øe %33 كانت تتطلب وقتًا طوياًل. اأما اليوم، فاإن

احلاويات ت�ضلم مبا�ضرة للم�ضتوردين يف املوانئ،

وت�ضلم 77% منها للم�ضدرين، وتاأمل ال�ضلطات

.املعنية بالو�ضول اإىل ن�ضبة %100

اللوجستي التمويل 
لقد جعلت احلكومة الهندية االآن قطاع اخلدمات

اللوج�ضتية واحدًا من قطاعات البنية التحتية، وهو

االأمر الذي ي�ضاهم يف حل م�ضكلة متويل رئي�ضية

.تواجه القطاع

وقد حتدث �ضوجوي بو�ش، الرئي�ش التنفيذي

لل�ضندوق الوطني لال�ضتثمار والبنية التحتية يف

جمهورية الهند، عن وجود اإرادة حقيقية الإن�ضاء

اإىل الوجهة، من�ضة كاملة، متتد من امليناء و�ضواًل

وتوفر للعمالء طريقة اأكرث فعالية لنقل الب�ضائع

من نقطة اإىل اأخرى. واأكد قائاًل: "�ضوف نخ�ض�ش

متوياًل كبريًا لهذا امل�ضروع مبا ي�ضمن االرتقاء

."مبرافقنا اإىل م�ضتوى عاملي

إعادة مّد خطوط للسكك الحديدية
ترتاوح ن�ضبة الب�ضائع الهندية التي يتم نقلها برًا

على الطرق بني h %55 60%، بينما يتّم نقل ن�ضبة

25% منها عرب القطارات، و10% بحرًا. اأما يف

ال�ضني، فاإن 30% من الب�ضائع تنقل بحرًا، وهي

الو�ضيلة التي تعترب اأقل تكلفة من النقل الربي

.على الطرق

هنا حتدث بو�ش عن م�ضاألتني �ضتحدثان

تغيريًا مهمًا يف قطاع اخلدمات اللوج�ضتية

:الهندي وهما

y بدء العمل على إنجاز مشروع الطرق
البحرية الداخلية، مع توفر استثمار من

البنك الدولي لتفعيل العملية
y اقتراب انتهاء األشغال الخاصة بمعبرين
للسكك الحديدية مخصصين للشحن، في
خطوة تعزز التوجه نحو تنويع وسائل نقل
البضائع، وتوفير بدائل عن النقل البحري

والبري على الطرق

وقد اأ�ضاف �ضعادة بن �ضليم اأنه �ضيتم تطوير

املوانئ ال�ضغرية يف الهند ب�ضكل ميكنها من

امل�ضاهمة يف عمليات ال�ضحن، بهدف اإي�ضال

الب�ضائع للعمالء اإىل االأماكن التي يف�ضلونها،

اأو ف�ضادها ب�ضبب التاأخريات وتفادي �ضياعها 

.التي قد ت�ضهدها هذه العملية

هذا ومل ي�ضتفد قطاع ال�ضكك احلديدية من

50 `dG hCG ا�ضتثمارات ملحوظة خالل ال�ضنوات الـ 40

االأخرية، اإال اأن تلك التي �ضهدها خالل ال�ضنوات
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 الثالث والن�ضف املا�ضية تكاد تعادل ما عرفه

.خالل الـ 65 �ضنة املا�ضية

تكلفة الخدمات اللوجستية
 وبح�ضب املتحدثني يف هذه اجلل�ضة، لطاملا

 كان النقل البحري للب�ضائع الو�ضيلة االأكرث

 جناعة واالأقل تكلفة، متبوعًا بالنقل عن طريق

 ال�ضاحنات والقطارات، لكن هذه االأخرية على

 وجه اخل�ضو�ش تعترب مرتفعة التكلفة. حيث اإن

 التبادالت بني ال�ضني واأوروبا عرب �ضكة احلديد

 العابرة ل�ضيبرييا تكلف 5000 دوالر للحاوية

 الواحدة وت�ضتغرق 12 يومًا، يف حني اأن �ضعر

 نقل احلاوية الواحدة بحرًا ال يتجاوز 500 دوالر

.وي�ضتغرق 42 يومًا

 ومع توفر منوذج يجمع بني خمتلف هذه الو�ضائل،

 ي�ضبح باإمكان امل�ضتهلكني اختيار و�ضيلة النقل التي

 تخدم م�ضاحلهم، اأيًا كانت تلك الو�ضيلة. ويف هذا

 ال�ضياق، يرى ابهي�ضيك اأنه ي�ضتحيل على بالده اأن

 توا�ضل االعتماد على موانئها التي تعود اإىل القرن

 املا�ضي يف ظل حركة نقل الب�ضائع املت�ضارعة التي

 ت�ضهدها الهند يف الوقت احلايل. وهو االأمر الذي

 تعمل حكومة معايل رئي�ش الوزراء مودي اجلديدة

.على معاجلته بحلول 2020

 اإن الهند تركز حاليًا على اجلمع بني التمويل

 واأف�ضل اخلربات، وي�ضمل ذلك ا�ضتحداث من�ضة

 بالت�ضارك مع موانئ دبي العاملية جللب هذه

 اخلربات. وقد ختم �ضعادة بن �ضليم بالقول اإن

 معايل رئي�ش الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد

 حدد اأهدافًا للنمو، لكن حتقيقها يتطلب معاجلة

 امل�ضاكل التي تواجهها البالد يف جمال اخلدمات

 اللوج�ضتية، وقال: "اإين اأعلم اأن احلكومة جادة،

 وهو ما يت�ضح من ا�ضتثمارها للمليارات من اأجل

."حت�ضني البنية التحتية

نقاط رئيسية

 y  شهدت الهند تغيرات عميقة في قطاع
التجارة والنقل والخدمات اللوجستية

 y  إن السياسات الضريبية والتنظيمية قد
 شهدت العديد من التغييرات من أجل

تهيئة المناخ المناسب لتطوير
التحتية البنيات 

 y  جعلت الحكومة الهندية اآلن قطاع
 الخدمات اللوجستية واحدًا من قطاعات

البنية التحتية
 y  إن االستثمارات التي شهدتها السكك
 الحديدية خالل السنوات الثالث والنصف

 الماضية تكاد تعادل ما عرفه القطاع
خالل الـ 65 سنة الماضية

 y  دائمًا ما كان النقل البحري
 للبضائع الوسيلة األكثر نجاعة

 واألقل تكلفة، متبوعًا بالنقل عن
طريق الشاحنات والقطارات

 نبذة عن سعادة سلطان أحمد بن سليم
 مّت تعيني �ضعادة �ضلطان اأحمد بن �ضليم رئي�ضًا

 ل�ضركة موانئ دبي العاملية يف عام 2007 ورئي�ضًا

 ملجل�ش اإدارة ال�ضركة ورئي�ضها التنفيذي يف عام

 2016. ميتلك خربة مهنية متتد على مدى ثالثة

 عقود عرب جمموعة وا�ضعة من ال�ضناعات، اأ�ض�ش

 �ضل�ضلة من ال�ضركات املتنوعة مبا فيها �ضركة

.نخيل للتطوير العقاري وال�ضياحي

نبذة عن راميش ابهيشيك
 رامي�ش ابهي�ضيك هو �ضكرتري اإدارة ال�ضيا�ضات

 ال�ضناعية والرتويج يف جمهورية الهند. وقد

 �ضغل من�ضب رئي�ش جمل�ش اإدارة جلنة االأ�ضواق

 االأمامية منذ اأغ�ضط�ش 2011 وكان مديرًا

 للت�ضدير واال�ضترياد يف بنك الهند منذ عام

 2016. وهو حا�ضل على درجة املاج�ضتري يف

.االإدارة العامة من كلية هارفارد كينيدي

نبذة عن سوجوي بوس
 �ضوجوي بو�ش هو الرئي�ش التنفيذي لل�ضندوق

 الوطني لال�ضتثمار والبنية التحتية يف جمهورية

 الهند، وكان قد اأم�ضى 25 عامًا قبل ذلك يف

 موؤ�ض�ضة التمويل الدولية التابعة ملجموعة البنك

 الدويل، حيث �ضغل من�ضب الرئي�ش امل�ضارك ومدير

 البنية التحتية واملوارد الطبيعية. و�ضغل عددًا من

.املنا�ضب الرفيعة يف موؤ�ض�ضة التمويل الدولية
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2) ثرون  (سيباستيان 

مؤسس ورئيس شركة يوداسيتي

1) (ماغنوس أولسن 

الشريك المؤسس والمدير اإلداري لشركة كريم

(جويل كابالن (3

نائب رئيس فيسبوك للسياسة العامة للواليات المتحدة

(لين شومان (4

الحوار كاتبة ومراسلة ومقدمة برامج في قناة العربية، مدير

حلقة نقاش حول مبادرة
مليون مبرمج عربي  

�ضيكون للربجمة اأثر هائل على حياتنا وعلى

االإ�ضالحات االقت�ضادية. لكن هناك حاجة اإىل

تغيريات كبرية يف اأنظمة التعليم ل�ضمان اأن تكون

هذه التقنيات جزءًا ال يتجزاأ من املنهج الذي

.�ضيدر�ضه �ضباب اليوم، لي�ضغلوا وظائف الغد

كانت هذه هي الر�ضائل الرئي�ضية التي برزت

خالل حلقة نقا�ضية بعنوان "مبادرة مليون مربمج

عربي"، �ضّمت جمموعة من قادة القطاع، مبا

”في�ضبوك“ يف ذلك جويل كابالن، نائب رئي�ش

لل�ضيا�ضات العامة للواليات املتحدة ، و�ضيبا�ضتيان

»à«°SGOƒj" ثرون، موؤ�ض�ش ورئي�ش �ضركة"
(Udacity)، اأول�ضون، ال�ضريك املوؤ�ض�ش وماغنو�ش

"ل�ضركة "كرمي (Careem).

المستقبل تقنيات 
اعترب امل�ضاركون الربجمة نواة للتقنيات

والطباعة ثالثية اال�ضطناعي  كالذكاء  امل�ضتقبلية، 

االأبعاد والواقع االفرتا�ضي - وحللوا الفر�ش التي

تقدمها ل�ضباب اليوم، ال �ضيما يف العامل العربي،

اإح�ضائية للمنتدى االقت�ضادي اإىل  م�ضريين 

العاملي بّينت اأن 65% من �ضكان منطقة ال�ضرق

االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا هم دون �ضن 25 �ضنة،

27h% ممن هم يف �ضن العمل يف هذه الفئة

.العمرية عاطلون عن العمل

وبداأت املناق�ضة بت�ضليط ال�ضوء على "مبادرة

مليون مربمج عربي"، التي اأطلقها �ضاحب ال�ضمو

ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ش

الدولة، رئي�ش جمل�ش الوزراء، حاكم دبي، يف

اأكتوبر 2017، والتي ت�ضعى لتدريب مليون �ضاب يف

تقنيات الربجمة من اأجل تزويد ال�ضباب العربي

باأدوات للنجاح يف قطاع يتوّقع له اأن يوّلد مئات

.االآالف من فر�ش العمل

مبادرة إماراتية
،"»à«°SGOƒj" من خالل ت�ضليط ال�ضوء على عمل

وهي موؤ�ض�ضة تعليمية تقدم دورات عرب

للم�ضتقبل، االإنرتنت، ودعمها ملوؤ�ض�ضة دبي 

التي ت�ضرف على املبادرة، دعا ثرون قادة

حكومات العامل اأن يتطلعوا اإىل دولة االإمارات

العربية املتحدة كنموذج لتقدمي حلول لتحديات

العمالة امل�ضتقبلية يف ال�ضرق االأو�ضط. فمن

خالل توفري املوارد والفر�ش لل�ضباب، تعطيهم

االإمارة والدولة االأمل واالأدوات الالزمة لتغيري

م�ضريهم، وهذا بدوره �ضينعك�ش على النمو

االإقليمي واال�ضتقرار  .االقت�ضادي 

المنطقة تشكيل 
تقدم "مبادرة مليون مربمج عربي" فر�ضة الإن�ضاء

املئات من ال�ضركات النا�ضئة التي ميكنها التناف�ش

على امل�ضتوى العاملي وو�ضع العامل العربي يف موقع

ي�ضمح له ببناء �ضركات جديدة عاملية. و�ضدد ثرون

اأن اأ�ضيد بدبي ودولة االإمارات قائاًل، ”اأريد حقًا

العربية املتحدة المتالكهما الروؤية للتفكري بالعامل

اأن ال مكان اآخر يف بهذه الطريقة البناءة“، م�ضيفًا

العامل كان يحلم بتوفري فر�ضة ل�ضباب اليوم مثل

äGQÉeE’G ádhO.

المستقبل برمجة 
تبداأ مبادرة دولة االإمارات للربجمة مع الطالب

 ،العرب واملدر�ضني امل�ضجلني على املوقع االإلكرتوين

ArabCoders.ae. وت�ضمل الدورات تطوير املواقع

االإلكرتونية، وواجهات الهاتف املحمول، وتطبيقات

"اأندرويد"، وتدريب حمللي البيانات.و�ضيتلقى
امل�ضاركون العديد من برامج الربجمة االفرتا�ضية

خالل ثالثة اأ�ضهر، حيث يح�ضل بعدها اأف�ضل

األف طالب على ال�ضهادات واملنح الدرا�ضية وفر�ضة

.للتناف�ش يف م�ضابقة للربجمة

الدعم الدولي
في�ضبوك" h"مايكرو�ضوفت" من بني ال�ضركات التي"

�ضتدرب ال�ضباب يف مبادرة دولة االإمارات العربية

املتحدة للمربجمني. وحتدث جويل كابالن عن

الرئي�ش التنفيذي لفي�ضبوك مارك زوكربرغ، الذي

قام قبل �ضنة بتغيري ر�ضالته من جعل العامل اأكرث

اإىل منح النا�ش القدرة على بناء انفتاحًا وات�ضااًل

املجتمعات والتقريب بني مناطق العامل. وت�ضمل

وظيفة كابالن كنائب رئي�ش في�ضبوك لل�ضيا�ضة

العامة للواليات املتحدة التحدث مع حكومات العامل

ب�ضاأن جهودهم يف هذا ال�ضدد وكيف ميكن ل�ضركته

.اأن ت�ضاعد من خالل ا�ضتخدام التكنولوجيا

:دولة اإلمارات العربية المتحدة
مثال رائد

قال كابالن، "مبادرة مليون مربمج عربي مثال رائع

حلكومات تعطي النا�ش االأدوات التي �ضيحتاجون
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 اإليها لبناء املجتمعات وخلق الوظائف"، م�ضيفًا

 اإنه ياأمل اأن تن�ضئ مثل هذه املبادرات قاعدة من

 املربجمني يف املنطقة العربية، بحيث ي�ضبح العامل

 العربي خيارًا وا�ضحًا وجاذبًا لل�ضركات التي تتطلع

.اإىل فتح مركزها الهند�ضي املقبل وا�ضتثمارها التايل

تغيير سوق العمل
 مع انطالق الثورة ال�ضناعية الرابعة، �ضدد اأول�ضون

 على اأهمية املربجمني يف �ضوق العمل، و�ضرب املثل

 ب�ضركته "كرمي". فمن بني اأول املوظفني الذين

 وظفتهم ال�ضركة مهند�ش ميكنه اأن يربمج. وقد

 ركزت "كرمي" على اال�ضتثمار يف املواهب الهائلة يف

 املنطقة، وال بد ملبادرة دولة االإمارات العربية املتحدة

.للمربجمني من زيادة هذه املجموعة، ح�ضب اأول�ضون

الحالية التحديات 
 مل ت�ضتفد املنطقة �ضابقًا من وجود �ضركات

 التكنولوجيا الكربى مثل "غوغل"، اأو "في�ضبوك"،

 اأو "تويرت"، وهذا يعني اأن هناك نق�ضًا يف التدريب

 العملي. ويف هذا ال�ضياق، ناق�ش املتحدثون كيف

 اأن الو�ضول اإىل التعليم واملناهج ال�ضحيحة جزٌءً

 ال يتجزاأ من تاأمني الوظائف ل�ضباب الغد. وقال

 ثرون: "ينطوي التعليم على القدرة على اجللو�ش

 اإىل طاولة �ضنع القرار وامل�ضاهمة. وهذا هو جوهر

 التقدم االقت�ضادي. وتركز مبادرة مليون مربمج

 عربي على فكرة اأنك اإذا كنت قادرًا على برجمة

 جهاز كمبيوتر، اأي اأنك ت�ضتخدم لغة الع�ضر،

."ف�ضتكون لديك فر�ضة للجلو�ش على الطاولة

نجاح األمة
ق المتالك  �ضدد كابالن على االأهمية التي ال ُت�ضدَّ

 مهارة الربجمة ل�ضمان التوظيف يف امل�ضتقبل. وقال

ق  اإن "في�ضبوك" �ضيكون متحم�ضًا ب�ضكل ال ُي�ضدَّ

 لتوظيف ال�ضباب املجهزين باملعرفة. واأ�ضاف اأن

 الوظائف هي الق�ضية رقم واحد التي تثري القلق

 يف املنطقة وبالتايل فهي جزء ال يتجزاأ من و�ضع

.ال�ضيا�ضات التي �ضتعزز االبتكار

نقاط رئيسية

 y .سيكون للبرمجة أثر هائل على حياتنا
 y  هناك حاجة إلى تطوير أنظمة التعليم

 لضمان أن تكون هذه التقنيات جزءًا ال
 يتجزأ من معرفة شباب اليوم بما يضمن

.لهم وظائف الغد
 y  البرمجة هي جوهر تقنيات المستقبل
 وتتيح فرصًا كبيرة للشباب، ال سيما في

العالم العربي الذي يعاني من
.بطالة عالية

 y  تعد "مبادرة مليون مبرمج عربي" لدولة
 اإلمارات العربية المتحدة مثااًل رائدًا

 يجب على حكومات العالم اتباعه لتزويد
.الشباب بالفرص الالزمة لقطاعات الغد

نبذة عن جويل كابالن
 جويل كابالن هو نائب رئي�ش "في�ضبوك" لل�ضيا�ضة

 العامة للواليات املتحدة. �ضغل يف ال�ضابق من�ضب

 نائب كبري املوظفني لل�ضيا�ضات يف البيت االأبي�ش

 خالل عهد الرئي�ش جورج دبليو بو�ش. ح�ضل

 كابالن على درجة البكالوريو�ش من جامعة

 هارفارد يف العام 1991، تخرج من كلية احلقوق

.بجامعة هارفارد يف العام 1998

نبذة عن سيباستيان ثرون
 مبتكر ورائد اأعمال ومعلم وعامل كمبيوتر 

 ،(Kitty Hawk) اأملاين. الرئي�ش التنفيذي ل�ضركة

 .(Udacity) "وموؤ�ض�ش ورئي�ش �ضركة "يودا�صيتي

 كان نائبًا للرئي�ش وزمياًل يف "جوجل"، اأ�ض�ش

 جوجل اإك�ش وفريق ال�ضيارات الذاتية القيادة

 لدى جوجل. وهو حاليًا اأ�ضتاذ م�ضاعد يف جامعة

.�ضتانفورد ومعهد جورجيا التقني

نبذة عن ماغنوس أولسن
 ماغنو�ش اأول�ضون هو ال�ضريك املوؤ�ض�ش واملدير

 االإداري ل�ضركة "كرمي"، ال�ضركة الرائدة يف جمال

 �ضيارات االأجرة يف ال�ضرق االأو�ضط. وقبل ان�ضمامه

 اإىل "كرمي"، كان اأول�ضن مديرًا للم�ضاركة يف

 "ماكنزي اأند كومباين" حيث كان جزءًا من جمال

 عمل التكنولوجيا ون�ضح العمالء على م�ضتوى

.العامل ب�ضاأن اال�ضرتاتيجية وبناء االأعمال

1

4

2

3
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)أقصى يمين الصورة )كيفن لي 

الشريك المؤسس لشركة موبااليزد كونستركشن

)الثاني من جهة اليسار )سام كوسمان 

الشريك المؤسس ورئيس قسم االبتكار في شركة كوايك تكنولوجيز

)منتصف وسط )فيجاي كاندي 

الشريك المؤسس لشركة ديسيبل اليف

)الثاني من جهة يمين )دافني جيريرو 

وكيل مستقل في برنامج الوكالء المستقلين في كندا

)أقصى يسار الصورة )تانيا بيكيت 

الحوار مذيعة في قناة بي بي سي ورلد نيوز، مدير

استعراض أفضل المشاركات
في منصة ابتكارات الحكومات الخالقة  

ابتكارات الحكومات الخالقة
حتدث امل�ضاركون عن التجارب االإبداعية

حلكوماتهم يف جل�ضة حوارية بعنوان "ا�ضتعرا�ش

اأف�ضل امل�ضاركات يف من�ضة ابتكارات احلكومات

اخلالقة". وكان من بني االبتكارات التي عر�ضت يف

هذه اجلل�ضة جهاٌز ُي�ضاعد امل�ضعفني الذين ُيهَرعون

الإنقاذ ال�ضحايا واملنكوبني، على الروؤية بو�ضوح

و�ضط الدخان الكثيف؛ وجهاز اآخر ي�ضاعد النا�ش

على متهيد الطرق واإن�ضائها، واإ�ضالح ما قد يكون

اإىل جهاز ا�ضت�ضعار ير�ضد بها من حفر؛ اإ�ضافًة

التلوث فور حدوثه، ويدونه على �ضال�ضل تكنولوجيا

الإزالته ومعاجلة اآثاره. هذا بلوك ت�ضني، متهيدًا

كله ف�ضاًل عن طريقة جديدة م�ضتحدثة الإدارة

نظام املوارد الب�ضرية يف اجلهات احلكومية، ت�ضمح

للموظفني باختيار الوظائف التي يرغبون يف �ضغلها

.وفقًا ملهاراتهم وخرباتهم

حل المشاكل اليومية
بداأت تانيا بيكيت جل�ضة النقا�ش بقولها اإننا اأحيانًا

ننجرف بحما�ضة �ضديدة مع التقنيات احلديثة،

كالذكاء اال�ضطناعي مثاًل، ثم نن�ضى م�ضكالت

احلياة اليومية التي تعرت�ش طريقنا. فهذه

امل�ضكالت التي قد تبدو ماألوفة لبع�ضنا، حتتاج

.جهدًا وكدًا وتفكريًا لكي نحلها

اإىل نيل هاربي�ضون، وهو فنان ولننظر مثاًل

بريطاين يبلغ من العمر 33 �ضنة يج�ضد تكنولوجيا

ال�ضايبورغ، اأي تكنولوجيا االإن�ضان ن�ضف االآيل،

اإذ ي�ضتعني بالتكنولوجيا ليتغلب على ما لديه من

م�ضكالت، حيث ُوِلَد غري قادٍر على التمييز بني

االألوان. وقد �ضمحت له ال�ضلطات الربيطانية

با�ضطحاب جهاز ا�ضت�ضعار هوائي يعينه على اإدراك

َت هذا اجلهاز يف مقدمة االألوان والتمييز بينها، فَثَبّ

راأ�ضه، وي�ضتخدمه ليتعرف به مثاًل على جواز

�ضفره. وقال هاربي�ضون ذات مرٍة يف �ضريط ُم�ضّوٍر

d¬: "اأنا ال اأرى اأنني ا�ضتخدم التكنولوجيا، بل اأنا

التكنولوجيا نف�ُضها". واأو�ضح هذا املعنى يف فيديو

ذيع يف افتتاح اجلل�ضة، وقال اإن هذا النوع من
ُ
اأ

التكنولوجيا والو�ضائل امل�ضاِعدة التي تعتمد عليها

.تو�ضك اأن َت�ُضوَد حياتنا يف امل�ضتقبل القريب

إحداث فرق
اأما �ضام كو�ضمان في�ضف نف�ضه باأنه م�ضتك�ضف

تكنولوجي، يعمل يف اأماكن ي�ضعب الو�ضول اإليها

ويقود رحالت ا�ضتك�ضاف علمية. وقد اأن�ضاأ مع

فريقه خوذة مدجمة لزيادة القدرة على الروؤية

يف حاالت ال�ضباب الكثيف خالل ا�ضتك�ضاف

الرباكني. وانتهى بكو�ضمان االأمر اإىل اإيجاد

اأخرى لهذه التكنولوجيا، ا�ضتخدامات رائعة 

كاإنقاذ االأرواح. فعند ا�ضتخدام هذه اخلوذات

ال�ضفافة يف اأماكن تكاد تنعدم فيها الروؤية اأو

القدرة على االإب�ضار، يحظى امل�ضعفون الذين

ينجدون املنكوبني مب�ضتوى اأعلى من االأمن

والكفاءة والقدرة على اإخماد احلريق. وقال

كو�ضمان اإن رجال االإطفاء ُيخربونه اأن هذه

اخلوذة املبتكرة اأداة رائعة، تنقلهم من انعدام

الروؤية اإىل الروؤية الوا�ضحة الكاملة. بل اإنها

اأ�ضبه ما تكون باإ�ضعال النور يف الظالم: "هدفنا

هو امل�ضاعدة على اال�ضتفادة من هذا املنتج

الإنقاذ اأرواح ال�ضحايا، ولتمكني الرجال والن�ضاء

الذين يتجهون اإىل اخلطوط االأمامية كل يوم،

ويخاطرون بحياتهم الإنقاذ حياتنا وحمايتنا من

واالأ�ضرار ."املخاطر 

اأثناء اجلل�ضة هو م�ضروع َم ابتكار اآخر ُقدِّ

"املوظفني املتنقلني" الكندي، القائم على �ضحابة
للموظفني احلكوميني تتيح  اإلكرتونية  معلوماتية 

– املختارين على اأ�ضا�ش عدة معايري، مبا يف ذلك

اأن يتنقلوا ب�ضهولة بني االإدارات م�ضتوى االإبداع –

احلكومية الكندية، ح�ضبما يريدون، ووفق ما

يختارون من اأماكن ووظائف يرون اأنف�ضهم

اأكرث كفاءًة ل�ضغلها. ووفقًا لدافني جرييرو، فاإن

النظام احلايل ال�ضتقطاب املوارد الب�ضرية يف

احلكومة الكندية يجعل من ال�ضعب جدًا على

املدير اأن ينتقي موظفًا ل�ضغل وظيفة ما، الأن عليه

وقتها اأن ي�ضري وفق اإجراءات معقدة وطويلة،

قد ت�ضتغرق اثني ع�ضر �ضهرًا. ومن جهة اأخرى،

قد ي�ضعر املوظفون العموميون اأنهم يعانون من

الظلم الأنهم مل ينالوا من املكانة والرعاية ما

يتنا�ضب ومواهبهم، بل اأحيانًا ما يجدون اأنف�ضهم

عالقني يف وظائف ال تتفق وما لديهم من قدرات.

وبالتايل فاإن هذ املنظومة اجلديدة للتوظيف

"ُتعيد االأمر اإىل ن�ضابه، وي�ضبح م�ضري املوظف
العمومي بيده، يعمل يف املكان الذي يختاره،

وي�ضتغل بالوظيفة التي يريدها، بناء على مهاراته

التي جتعله قادرًا على اأن ُي�ضيف قيمة للعمل الذي
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 يوؤديه، وي�ضنع فرقًا يف الوظيفة التي ي�ضغلها." اأما

 املدراء، ف�ضيتمكنون من اإيجاد الكفاءات واملواهب

يحتاجونها التي  للوظائف  "املنا�ضبة 
 وقالت جرييرو اإن "البيانات تتحدث عن نف�ضها،

 وكل ما َيِرُد اإلينا من اآراء ت�ضري اإىل اأن هذه الطريقة

 ناجعة وفعالة"، م�ضيفة اأن من املمكن اأن تنتفع من

 هذه الطريقة دول وحكومات اأخرى. ودعت النا�ش

 و�ضجعتهم على اأن يطلبوا منها الن�ضح وامل�ضورة،

 متى �ضاوؤوا وكيف اأرادوا، لي�ضتفيدوا من جتربتها

.هذه ليطبقوها يف بلدانهم

تقنيات بسيطة لقضايا حيوية
 ي�ضنع فيجاي كاندي اأجهزة اال�ضت�ضعار التي تراقب

 التلوث البيئي، حيث تلتقط معلومات ميكن و�ضعها

 يف بلوك ت�ضني لكي تتمكن احلكومات من و�ضع

 اللوائح وتطبيقها بطريقة عادلة و�ضفافة. واأو�ضح

 ذلك قائاًل "اإنها طريقة �ضاملة نعرف بها اأين نحن

 وما الذي يتعني علينا فعله". قد يبدو التلوث غري

 مرئي، لذلك فنحن ال ن�ضعر به اإال من خالل اآثاره.

 التحدي هو اأن ن�ضعر به وندركه على الفور ويف وقت

 حدوثه. واإذا ما عرفنا ذلك، ف�ضن�ضتطيع اأن نتخذ

.االإجراء املنا�ضب لعالج اآثاره والتخل�ش منها

 اأما كيفن يل، فقد �ضدد على كيفية قيام �ضركة

 "النقل واملوا�ضالت املتحركة" باخلروج عن

 املاألوف فيما يتعلق بالقواعد التقليدية يف كيفية

 �ضيانة الطرق ومراقبتها، اإذ يتم تثبيت االأجهزة

 اأو الهواتف الذكية على حافالت اخلدمة العامة اأو

 �ضيارات االأجرة، مع اإلغاء اأية تكلفة اإ�ضافية عن

 جمع معلومات فورية واآِنَيّة عن جودة الطريق. وهو

 يعمل حاليًا مع اأبناء املجتمع املحلي يف كينيا لتوفري

 فر�ش عمل لهم من خالل ت�ضغيلهم يف اإ�ضالح

 الطرق. "الطرق هي دماء احلياة التي ت�ضري يف

 ج�ضد املجتمع، وبا�ضتطاعتنا اأن نغري من طبيعة تلك

 احلياة حني نتمكن من اأن نعرفها". ثم خُل�ش اإىل

 اأن تكلفة و�ضائل النقل واملوا�ضالت قد انخف�ضت يف

.كينيا واأوغندا اإىل الن�ضف حتى االآن

نقاط رئيسية

 y  تتطلب المشكالت اليومية الكثير من
التفكير إن أردنا أن نحدث فرقًا واضحًا جدًا
 y  النظام الحالي المخصص إلدارة الموارد

 البشرية في الهيئات الحكومية قد يجعل
ل  من الصعب جدًا على المدير أن ُيشغِّ

موظفًا عموميًا
 y  قد يبدو التلوث غير مرئي، لذا فنحن ال

ندري به إال من خالل آثاره
 y  شركة للنقل والمواصالت تخرج عن

 المألوف فيما يتعلق بالقواعد
 التقليدية، وتبتكر طرقًا جديدة لصيانة

الطرق ومراقبتها

نبذة عن فيجاي كاندي
 فيجاي كاندي هو مهند�ش برجميات

ل�ضركة املوؤ�ض�ش  ال�ضريك   متخ�ض�ش، وهو 

 عمل .(Decibel.LIVE) ""دي�ضيبل اليف

لتطوير الربجميات  �ضابقًا م�ضت�ضارًا م�ضتقاًل 

للعمالء يف جمال البنوك والتاأمني

والغاز .والنفط 

نبذة عن كيفن لي
 كيفن يل هو املدير التنفيذي وال�ضريك

كون�ضرتك�ضن "موبااليزد  ل�ضركة   "املوؤ�ض�ش 

(Mobilized Transportation) التي ت�ضاعد 

 احلكومات املحلية يف اأوغندا وكينيا يف

 اإ�ضالح الطرق الرتابية، وت�ضتخدم من�ضة

 برجمية للحكومات جلمع بيانات عن حالة

 هذه الطرق. وي�ضغل يل اأي�ضًا من�ضب كبري

 اال�ضت�ضاريني يف �ضركة "اآي بي اإم للخربات

.(IBM Interactive Experience)" التفاعلية

نبذة عن دافني جيريرو
 دافني جرييرو هي خبرية متخ�ض�ضة يف

ال�ضيا�ضة العامة واالت�ضاالت، ولها خربة

 يف املجاالت احلكومية وال�ضيا�ضية واملجاالت

غري الربحية. تعمل حاليًا وكيلًة حرة

�ضمن برنامج "املوظفني املتنقلني" يف

الكندية .احلكومة 

نبذة عن سام كوسمان
 �ضام كو�ضمان هو ال�ضريك املوؤ�ض�ش ورئي�ش

 "ق�ضم االبتكار يف �ضركة "كوايك تكنولوجيز

(QwakeTechnologies)، التي ترتكز على 

 فكرة اأن االبتكار له القدرة على اأن يكون

 قوًة دافعًة ُتْنِبُت اخلري. وت�ضم ال�ضركة فريق

بابتكار منتجات يهتم  التخ�ض�ضات   متعدد 

.ت�ضاعد على حتديد وجهة الب�ضرية
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 اأطلق �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�ش املجل�ش التنفيذي،

 خالل القمة العاملية "Xرئي�ش جمل�ش اأمناء دبي للم�ضتقبل، املرحلة الثانية من مبادرة "دبي 10

 للحكومات 2018. وُعر�ضت امل�ضاريع الـ 26 املوافق عليها من خالل من�ضة تفاعلية حديثة �ضمحت

 للزوار با�ضتك�ضاف كيف �ضتقوم اجلهات احلكومية املعنية با�ضتخدام التقنيات املبتكرة الإحداث ثورة

 .يف طريقة تقدمي خدماتها خالل ال�ضنتني القادمتني

Xدبي 10
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الحوار العالمي للسعادة
 استعرض مسؤولون حكوميون وخبراء متخصصون
 من حول العالم العوامل الرئيسية التي تؤثر على

 السعادة وجودة الحياة، ووضعوا توصيات مشتركة
 حول سبل تضمين مبادئ السعادة وجودة الحياة

 في صميم عملية صنع السياسات
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ستاب ألكسندر  معالي 
نائب رئیس بنك االستثمار األوروبي ورئیس وزراء جمهورية فنلندا السابق

ما هو سر السعادة
في الدول االسكندنافیة؟  

إّننا نواجه خطر عزل أنفسنا عن اإلنسانية"
والتعاطف والمحبة والرعاية

"
تفيد اأحدث التقارير باأن خم�ش دول من اأ�ضل

البلدان الع�ضرة االأكرث �ضعادة يف العامل تنتمي

اإىل جمموعة الدول اال�ضكندنافية، حيث حتتل

الدمنارك املرتبة االأوىل، وتليها الرنويج واأي�ضلندا

.وفنلندا وال�ضويد

وللحديث عن �ضّر ال�ضعادة يف الدول

االإ�ضكندنافية، ا�ضت�ضاف احلوارالعاملي لل�ضعادة

معايل األك�ضندر �ضتاب، نائب رئي�ش بنك اال�ضتثمار

االأوروبي ورئي�ش وزراء جمهورية فنلندا ال�ضابق،

الذي تطرق يف حديثه اإىل ثالث نقاط، اأولها

يتجلى يف ال�ضعادة ال�ضخ�ضية، اأّما النقطة الثانية

فتناولت �ضر ال�ضعادة يف الدول االإ�ضكندنافية، ثم

النقطة الثالثة املتعلقة مب�ضاألة م�ضتقبل ال�ضعادة

وهي تنطوي على ق�ضايا اأخالقية ت�ضتوجب الدرا�ضة

.خا�ضة يف زمن االآالت

السعادة في الصحة الجسدية
والعقلية والعالقات االجتماعية

يف مو�ضوع ال�ضعادة ال�ضخ�ضية، ترى فنلندا، كما

�ضرح معايل �ضتاب، اأن االإح�ضا�ش بال�ضعادة يقوم

على ثالثة اأمور اأ�ضا�ضية، يرتبط اأولها بالعقل

حيث يجب اأن ميلك املرء عقاًل متفتحًا وحمبًا

لال�ضتطالع، واأن يتعلم �ضيئًا جديدًا كل يوم.

وثمة عدد من الو�ضائل املتاحة لتدريب العقل،

منها القراءة واال�ضتماع وتبادل احلديث والكتابة

واملالحظة. "اإن االأمر يتعلق باالإثارة التي ي�ضعر بها

."ال�ضخ�ش عندما يتعلم اأو يرى �ضيئًا جديدًا

اأّما االأمر الثاين املرتبط بالعقل فهو اجل�ضد،

ففي زمننا هذا اأ�ضبح الهو�ش باملظاهر اأمرًا �ضائعًا،

لكن �ضعورنا حيال اأج�ضادنا هو اأمر اأكرث اأهمية

وهناك اأمور ب�ضيطة ميكن للمرء القيام بها للحفاظ

على �ضحته البدنية وال�ضعور باالرتياح حيال

نف�ضه بغ�ش النظر عن مظهره، وهي النوم اجليد

والراحة، اإ�ضافة اإىل التغذية اجليدة. ويتجلى االأمر

الثالث يف العالقات االأ�ضرية واالجتماعية والعملية

يف حياة االإن�ضان، التي ت�ضاهم بطريقة اأو باأخرى يف

تكوين �ضخ�ضيته، خا�ضة يف زمن االأجهزة الذكية.

اإذن، كل ما ينبغي على الفرد فعله على امل�ضتوى

ال�ضخ�ضي هو تدريب عقله وج�ضده وبناء عالقات

.جيدة مع حميطه

سر السعادة اإلسكندنافية
اأعطى معايل �ضتاب يف البداية خلفية عن الدول

االإ�ضكندنافية، حيث قال اإن عدد �ضكانها جمتمعة

يبلغ 27 مليون ن�ضمة، واإنها دول تعاين من ظروف

مناخية غري مالئمة، خا�ضة واأن الظالم واجلو

البارد يوؤثران �ضلبًا على احلالة اجل�ضدية للفرد.

.مع ذلك، فاإنها االأ�ضعد يف العامل

لكن لي�ش باإمكان احلكومات خلق ال�ضعادة،

اأن اخللطة ال�ضرية لل�ضعادة اال�ضكندنافية كما 

ال تتالءم مع اجلميع، اإال اأن ما ميكن للحكومات

فعله هو اإعطاء دفعة خللق ال�ضعادة، وذلك من

خالل حتقيق الرفاه. فجميع الدول ال�ضعيدة

حول العامل هي بلدان تتوفر فيها جودة احلياة.

فالدول االإ�ضكندنافية هي يف االأ�ضا�ش دول رفاه

راأ�ضمالية مفتوحة، لكن اجتماعي واقت�ضادات 

الفكرة اجلوهرية تتجلى يف �ضمان امل�ضاواة

واحلرية والتعليم. فامل�ضاواة ميكن اأن متّكن

الن�ضاء والرجال على حد �ضواء، وتخلق الفر�ش،

وت�ضاهم يف رعاية االأطفال، وتقدم العديد من

احلوافز التي ت�ضمن للمراأة مكانها يف �ضفوف

القوى العاملة. كما يجب توفري احلرية التي

الفر�ش وت�ضمح لالإن�ضان بتحقيق طموحاته ت�ضمل 

بغ�ش النظر عن خلفيته. ثم النقطة املحورية

الثالثة التي تكمن يف التعليم، حيث ت�ضدرت

فنلندا العديد من الدرا�ضات على مر ال�ضنني، الأن

التعليم هو ركيزتها االأوىل. واإذا ما توفرت هذه

العنا�ضر الثالثة يف دولة ما فاإن النجاح �ضيكون

.حليفها يف حتقيق ال�ضعادة



123123 للحكومات العالمية  القمة  تقرير 

 اإن توفري خدمات تعليمية و�ضحية فعالة واأنظمة

 اأمان لالأ�ضخا�ش املحتاجني لها يعد اأمرًا حموريًا.

 والدول االإ�ضكندنافية لي�ضت مثالية، لكنها ال تتوقف

 عن ال�ضعي وراء حتقيق غايتها، فتحقيق ال�ضعادة

.يحتاج اإىل عمل م�ضتمر

مستقبل السعادة
 ومن ثّم تطرق معايل �ضتاب اإىل مو�ضوع

 م�ضتقبل ال�ضعادة وقال:"اإننا نعي�ش يف زمن

والتعلم والذكاء اال�ضطناعي  التكنولوجية   الثورة 

 االآيل وعلم الروبوتات والواقع االفرتا�ضي

 والواقع املعزز، مما قد يت�ضبب يف ان�ضالخنا

 عن االإن�ضانية والتعاطف واحلب واالهتمام".

 هذا و�ضيرتتب على م�ضتقبل الذكاء اال�ضطناعي

 م�ضائل اأخالقية من قبيل جتميع البيانات، اإذ

 ال توجد قوانني اأخالقية بخ�ضو�ش البيانات

 ال�ضخمة والذكاء اال�ضطناعي حتمي االأفراد.

 ومن هنا فاإن العامل بحاجة اإىل اتفاقية دولية

 بهذا ال�ضاأن الأنه يف يومنا هذا اأ�ضبحت االآالت

.تعرف عنا اأكرث مما نعرفه عن اأنف�ضنا

 ويف ظل التقدم التكنولوجي الهائل، من

 املتوقع اأن يبتكر املجتمع العلمي يف امل�ضتقبل

اأع�ضاء  روابط ع�ضبية با�ضتطاعتها التحكم يف 

 اجل�ضد. فاإذا ُبرتت يد �ضخ�ش ما مثاًل ومّت

اأن  ا�ضتبدالها بيد ا�ضطناعية �ضيكون بو�ضعه 

 يتحكم بها بوا�ضطة عقله، وهذا اكت�ضاف علمي

 رائع، لكن ماذا �ضيحدث، ت�ضاءل معايل �ضتاب،

 لو تعر�ش الرابط الع�ضبي خللل اأو لهجمة

 �ضيربانية، جتعل اليد حتمل �ضالحًا ناريًا وتطلق

النار على �ضخ�ش ما؟

 يتزايد التداخل بني العن�ضر الب�ضري واالآلة،

 مما يدفع املرء لطرح �ضوؤال ملح، من اأين �ضناأتي

 بال�ضعور باالإجناز؟ اإن ما ينطوي عليه ال�ضعور

 باالإجناز هو التعاطف، اأي الكيفية التي نتوا�ضل

 ونتناق�ش بها مع بع�ضنا البع�ش والتي نهتم بها

.ببع�ضنا البع�ش

تنظيم يومي لتحقيق السعادة
 اأنهى معايل �ضتاب حديثه بتوجيه جمموعة من

 الن�ضائح التي تف�ضي اإىل عي�ش حياة �ضعيدة

 تتمحور حول الطريقة التي مي�ضي بها االإن�ضان

 يومه، واأف�ضل طريقة للقيام بذلك هي ما ي�ضمى

 "مقاربة الثمانية" اليومية، اأي ثماين �ضاعات من

 النوم وثماين �ضاعات من العمل وثماين �ضاعات

 للرتفيه والت�ضلية، اأي ق�ضاء الوقت مع االأ�ضرة

 واالأ�ضدقاء وممار�ضة الريا�ضة اأو القراءة اأو غري

 ذلك. وثمة مقاربة اأخرى تن�ضح بتخ�ضي�ش �ضاعة

 واحدة يف اليوم ملمار�ضة اأي نوع من الريا�ضة،

 و�ضاعة واحدة لقراءة كتاب ي�ضتلزم من قارئه

 التفكري العميق و�ضاعة واحدة للتوا�ضل عرب و�ضائل

.التوا�ضل االجتماعي

نقاط رئيسية

 y  خمسة من البلدان العشرة األسعد
 في العالم تنتمي إلى مجموعة

الدول اإلسكندنافية
 y  السعادة نابعة من العقل والجسد

والعالقات االجتماعية
 y  جميع الدول السعيدة في العالم

 هي دول تقدم برامج الرفاه
لمواطنيها االجتماعي 

 y الحرية والتعليم والمساواة
أسس للسعادة

 y ثمة مقاربات مدروسة
لتحقيق السعادة

نبذة عن معالي ألكسندر ستاب
األك�ضندر �ضتاب هو �ضيا�ضي فنلندي  معايل 

 �ضغل من�ضب رئي�ش وزراء جمهورية فنلندا

 من 2014 اإىل 2015. ارتقى اإىل ال�ضيا�ضة

 كباحث متخ�ض�ش يف �ضوؤون االحتاد

 االأوروبي وانتخب للربملان االأوروبي يف عام

 2004 ع�ضوًا عن حزب االئتالف الوطني. يف

 عام 2008، مت تعيينه وزيرًا للخارجية، ويف

 عام 2011، مت تر�ضيحه النتخابات الربملان

 الفنلندي للمرة االأوىل وانتخب ع�ضوًا يف

 الربملان حيث حاز على ثاين اأعلى عدد

 من االأ�ضوات يف االنتخابات. وانتقل بعدها

 ليتوىل من�ضب وزير التجارة اخلارجية

.االأوروبية يف حكومة يوركي كتاينن
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برودجونیجورو بامبانج  الدكتور  معالي 
وزير تخطیط التنمیة الوطنیة ورئيس الوكالة الوطنية لتخطيط التنمية في جمهورية إندونيسيا

اكتشف هرم السعادة اإلندونیسي

نريد أن يكون عالمنا بحلول عام 2030 عالمًا"
خاليًا من الفقر والجوع، عالمًا قادرًا على الحد

من عدم المساواة

"
قد تكون اإندوني�ضيا واحدة من اأ�ضعد دول العامل،

فقد جاء ت�ضنيفها يف املرتبة ال�ضاد�ضة ع�ضرة على

موؤ�ضر ال�ضعادة العاملي للعام احلايل، ما يجعلها

مرجعًا ي�ضتحق الدرا�ضة ومنوذجًا قاباًل للتطبيق يف

اإطار امل�ضاعي احلكومية لتحقيق ال�ضعادة ل�ضعوبها.

ومن هنا، فقد خ�ض�ش احلوار العاملي لل�ضعادة

جل�ضة بعنوان "اكت�ضف هرم ال�ضعادة االإندوني�ضي"

�ضمن حمور جتارب ملهمة من العامل، اأطّل فيها

معايل الدكتور بامباجن برودجونيجورو، وزير

تخطيط التنمية الوطنية ورئي�ش الوكالة الوطنية

لتخطيط التنمية يف جمهورية اإندوني�ضيا، على

احل�ضور ليتحدث بالتف�ضيل عن النموذج الناجح

.املطّبق يف دولته

اعتمدت اإندوني�ضيا هرمًا خا�ضًا بال�ضعادة مبنيًا

على ثالث ركائز رئي�ضية هي االإن�ضان والعوامل

البيئية والنواحي الروحانية. فقد اأف�ضت الدرا�ضات

امل�ضتفي�ضة يف هذا املجال اإىل خال�ضة ب�ضيطة

وهي اأن ال�ضعادة تاأتي من تعزيز اأوا�ضر العالقات

االجتماعية بني النا�ش وتوفري الدعم للمنظومة

البيئية وتقوية النواحي الروحانية. وكانت الدولة

االآ�ضيوية قد و�ضعت هذا الهرم يف اإطار م�ضاعيها

»àdG 17 لتحقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة الـ

حددتها منظمة االأمم املتحدة عام 2015 بهدف

اإنهاء الفقر وحماية كوكب االأر�ش و�ضمان االزدهار

للجميع �ضمن اأجندة التنمية امل�ضتدامة اجلديدة

ádhO 193 التي �ضادقت عليها.

وحتدث معايل الدكتور برودجونيجورو عن االأثر

االإيجابي الذي ميكن اأن ينتج عن اأهداف التنمية

امل�ضتدامة لتوفري دليل ملمو�ش لتحقيق الر�ضا

.والرفاه يف حياة الب�ضر

سعي حثيث لبناء عالم أفضل
"اإننا ن�ضعى لتغيري عاملنا. وتابع معاليه معلنًا: 

فالكالم عن اأهداف التنمية امل�ضتدامة اإجمااًل

يعني رغبتنا يف العي�ش معًا، وتوطيد عالقاتنا

مع االآخرين، و�ضعينا للعي�ش ب�ضالم يف عاملنا. ما

نريده هو اأن يتحرر العامل من اآفات الفقر واجلوع

بحلول عام 2030، واأن يتال�ضى الظلم االجتماعي

وهو االآفة التي تعاين منها الدول النامية كما

الدول املتقدمة. ون�ضبو اإىل خلق عامل اآمن

وحا�ضن جلميع فئاته ُت�ضان فيه حقوق االإن�ضان

وت�ضوده امل�ضاواة على كل �ضعيد، وخ�ضو�ضًا بني

اجلن�ضني. اإننا نتطلع اإىل زمن نحمي فيه كوكبنا

."ونحافظ فيه على مواردنا الطبيعية

واأ�ضار معايل الدكتور برودجونيجورو اإىل

اأن امل�ضتقبل الذي تاأمل منظمة االأمم املتحدة

الو�ضول اإليه من خالل اأهداف التنمية

امل�ضتدامة هو يف احلقيقة ترجمة ملجموعة

تتقّيد التي  الروحانية  والفل�ضفات  الثقافات 

بها معظم �ضعوب العامل منذ قرون، وال �ضيما

يف بالده. فاملبادئ الرئي�ضية التي ت�ضتند اإليها

اإندوني�ضيا ت�ضّب كلها يف �ضعار الدولة وهو

"الوحدة يف التنوع"، الذي يرتكز على خم�ضة
مبادئ اأ�ضا�ضية هي الدين واالإن�ضانية والوحدة

االجتماعية والعدالة  .والدميقراطية 

اإندوني�ضيا، حتقيق اإىل  وعليه، فبالن�ضبة 

اإيجاد اأر�ضية اأهداف التنمية امل�ضتدامة يعني 

م�ضرتكة جامعة بني الثقافات والديانات على

اختالفها وتنوعها، وبني القطاعات احلكومية

واملوؤ�ض�ضات واملجتمع املدين. فامل�ضتقبل الذي

نتطلع اإليه ال يقوم ما مل تتو�ضل حكومات العامل

اإىل بلورة تلك االأهداف واإر�ضاء دعائم ال�ضعادة

والتوازن واالن�ضجام بني الب�ضر يف االأبعاد الثالثة

الرئي�ضية، اأي البعد الروحاين والبعد البيئي

»YÉªàL’G  ó©ÑdGh.
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النموذج اإلندونيسي للسعادة
ال�ضعادة اخلا�ش اإندوني�ضيا موؤ�ضر   و�ضعت 

 بها، وهو مبني على حماور رئي�ضية هي

 الر�ضا عن احلياة وامل�ضاعر ومعنى احلياة.

 ويف حني يوا�ضل موؤ�ضر ال�ضعادة االإندوني�ضي

التناغم واالن�ضجام  �ضعوده وحت�ّضنه، يعترب 

 العائلي العن�ضر االأعلى يف هذا املوؤ�ضر، علمًا

 اأن احلكومة توا�ضل العمل على عدة اأ�ضعدة

النمو واالزدهار للجميع .لتحقيق 

 بادرت اإندوني�ضيا اإىل ترتيب اأهداف التنمية

 امل�ضتدامة الـ 17 يف ثالث درجات تراتبية ت�ضّكل

 جمتمعة هرم ال�ضعادة الذي تتبناه الدولة كاأ�ضا�ش

 لو�ضع امل�ضاريع والربامج لتحقيق االأهداف. وت�ضّم

 كل درجة �ضل�ضلة من االحتياجات االأ�ضا�ضية التي

 ينبغي االهتمام بها لبلوغ ال�ضعادة. فتعنى الدرجة

 االأوىل التي ت�ضّكل قاعدة الهرم بالب�ضر اأو باملحور

 االجتماعي، وت�ضّم اأهداف التنمية امل�ضتدامة االأوىل

 التي تتمحور حول اإنهاء الفقر واجلوع وحت�ضني

 ال�ضحة وتعزيز الرفاه وحتقيق امل�ضاواة بني

 اجلن�ضني ويف التعليم، وتوفري املياه والنظافة العامة

 والطاقة النظيفة باالإ�ضافة اإىل حت�ضني ظروف

 العمل وحتقيق النمو االقت�ضادي ودعم االبتكار

.وتاأ�ضي�ش البنى التحتية

 اأّما الدرجة الثاين من الهرم التي تعنى باملحور

 البيئي، فت�ضمل اأهداف التنمية امل�ضتدامة 11

 اإىل 15، وهي املدن واملجتمعات امل�ضتدامة،

 واال�ضتخدام امل�ضوؤول للموارد، والتحرك ملكافحة

 التغري املناخي وتاأثرياته، واال�ضتخدام املحافظ

 وامل�ضتدام للمحيطات والبحار واملوارد البحرية،

امل�ضتدام لالأر�ش .واال�ضتخدام 

 ومّت ت�ضنيف الهدفني االأخريين، اأي ال�ضالم

 والعدالة، وال�ضراكة من اأجل التنمية امل�ضتدامة

 يف الدرجة الثالثة العليا من الهرم والتي تعنى

.بالنواحي الروحانية

 وت�ضتند اإندوني�ضيا اإىل هذا الهرم يف اإعداد

 الربامج والقوانني التي ت�ضاهم يف حتقيق االأهداف

 املرجوة، فبالن�ضبة اإليها، ال ميكن لل�ضعادة اأن

 تتحقق يف اأي دولة يف غياب العالقات اجليدة

 واملتينة بني الب�ضر، ويف غياب الدعم املطلوب

.للنظام البيئي واالهتمام بالعالقات الروحانية

التعاون هو الحل
 و�ضدد معايل الدكتور برودجونيجورو يف نهاية

 حديثه على اأن بلوغ الهدف ال ميكن اأن يتحقق

 بدون التعاون الوثيق بني احلكومات والقطاع

 اخلا�ش واملجتمع االأكادميي واملوؤ�ض�ضات واجلمهور،

 فهذا التعاون �ضيف�ضي اإىل التنمية امل�ضتدامة

 واالرتقاء مب�ضتويات ال�ضعادة والرفاه بني الب�ضر،

 فاأهّم ا�ضتثمار ميكن اأن تقوم به اأي حكومة هو

 ذلك الذي ي�ضّب بالدرجة االأوىل على راأ�ضمالها

 الب�ضري. وت�ضري الدرا�ضات اإىل اأن الدول التي تهتّم

 ب�ضعادة مواطنيها هي االأ�ضرع منوًا، فلل�ضعادة تاأثري

 اإيجابي مبا�ضر على متو�ضط العمر املتوقع، وت�ضجع

 على اال�ضتثمار ما يعود بدوره بنتائج اإيجابية

 على �ضعيد النمو االقت�ضادي. اإذًا، فال�ضعادة

 هي عن�ضر اأ�ضا�ضي لقيام املجتمعات والدول وهو

 االأمر الذي اأدركته دولة االإمارات العربية املتحدة

 يف مرحلة مبكرة من م�ضرية بنائها، وعملت على

 تطويره وتعزيزه و�ضواًل اإىل تخ�ضي�ش وزارة

 لل�ضعادة وجودة احلياة، وهي �ضابقة من نوعها على

 م�ضتوى العامل، ف�ضّكلت منوذجًا قاباًل للتطبيق يف

.�ضائر الدول

نقاط رئيسية

 y  هرم السعادة" القائم على محاور"
 الروحانية والبيئة واإلنسان هو المدخل

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
 y  مؤشر السعادة في إندونيسيا يقوم

 على الرضا عن الحياة، والمشاعر،
ومعنى الحياة

 y  التعاون بين الحكومات والمؤسسات
 األكاديمية والقطاع الخاص والجمهور
هو الحل لتحقيق التنمية المستدامة

 y  السعادة تدعم النمو االقتصادي في
أي دولة

 y  اإلنسان السعيد يعني مجتمعاً متينًا
واقتصادًا قويًا

نبذة عن معالي الدكتور
برودجونیجورو  بامبانج 

 يتوىل معايل الدكتور بامباجن برودجونيجورو

 وزارة تخطيط التنمية الوطنية يف جمهورية

 اإندوني�ضيا وهو اأي�ضًا ورئي�ش الوكالة الوطنية

 �ضغل .(BAPPENAS) لتخطيط التنمية فيها

 من�ضب وزير املالية منذ بداية والية الرئي�ش

 جوكو ويدودو يف اأكتوبر 2014 اإىل اأن انتقل

 ال�ضتالم حقيبته احلالية يف يوليو 2016. وكان

 قد توىل �ضابقًا من�ضب نائب وزير املالية من

 2013 اإىل 2014، بعد اأن مت تعيينه اأي�ضًا رئي�ضًا

 ملكتب ال�ضيا�ضة املالية يف وزارة املالية يف عام

 2011. وهو حا�ضل على درجة البكالوريو�ش يف

 التنمية االقت�ضادية واالقت�ضاد االإقليمي من

 كلية االقت�ضاد يف جامعة اإندوني�ضيا، ودرجة

 املاج�ضتري ودكتوراه من جامعة اإلينوي يف

.اأوربانا-�ضامبني
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معالي عهود بنت خلفان الرومي
وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات

:الحوار العالمي للسعادة
النتائج والتطلعات  

ليس باإلمكان تحقيق غايٍة نبيلٍة من خالل"
الطموح واآلمال فحسب، بل يتطلب األمر

رؤيًة مشتركة على أعلى المستويات
ومقترنة بخطواٍت عمليٍة تهدف إلى

تغيير السياسات الحكومية

"
ثروتي �ضعادة �ضعبي".. هذه العبارة امللهمة"

للقائد املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل

نهيان، طّيب اهلل ثراه، هي التي اختارتها معايل

عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة لل�ضعادة

وجودة احلياة يف دولة االإمارات العربية املتحدة،

لت�ضتهّل بها اجلل�ضة االفتتاحية من موؤمتر

احلوار العاملي لل�ضعادة يف دورته الثانية �ضمن

فعاليات القمة العاملية للحكومات 2018، اأمام

ح�ضور غفري جمع عددًا كبريًا من امل�ضوؤولني

احلكوميني والعلماء واخلرباء الذين يعملون يف

اإعداد الدرا�ضات وو�ضع اخلطط واال�ضرتاتيجيات

الداعمة للحكومات يف اإطار م�ضاعيها لتحقيق

.ال�ضعادة وجودة احلياة ل�ضعوبها

سعادة اإلنسان في صلب نهج الدولة
اإن مفهوم ال�ضعادة يف دولة االإمارات لي�ش م�ضتجدًا،

فهو عن�ضر اأ�ضا�ضي يف روؤية ال�ضيخ زايد ونظرته

ال�ضاملة الأهمية �ضعادة املجتمع واالإن�ضان، وكانت

م�ضاألة اأ�ضا�ضية حا�ضرة يف ذهنه منذ بداأ جهوده

لتاأ�ضي�ش االحتاد يف مطلع �ضبعينيات القرن

املا�ضي. ويف عام 2018، اإذ حتتفي دولة االإمارات

مبئوية زايد الذي اأر�ضى دعائم نهج ر�ضيد قوامه

قيم احلكمة والرحمة والت�ضامح وامل�ضاواة وبناء

االإن�ضان، كان ال بد من الوقوف عند ذكراه

الطيبة وم�ضاهمته اجلّمة يف تر�ضيخ تلك القيم يف

العمل احلكومي، فهي القيم التي ت�ضّكل املقومات

.االأ�ضا�ضية لل�ضعادة

وتابعت معاليها التي ا�ضتلمت حقيبتها الوزارية

عام 2016، من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن

را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ش الدولة، رئي�ش جمل�ش

الوزراء، حاكم دبي، و�ضّكلت عالمة فارقة يف

الت�ضكيالت احلكومية على م�ضتوى العامل، لت�ضري

اإىل التحديات املتزايدة واملت�ضارعة واالأوقات

الع�ضيبة التي ميّر بها العامل، مما يرفع م�ضتوى

املخاوف. فحتى ماهية الطبيعة االإن�ضانية باتت

حمل جدل، ح�ضب قولها، ال �ضيما مع ظهور الثورة

ال�ضناعية الرابعة التي تتال�ضى معها احلدود

بني العامل الرقمي واملادي والبيولوجي، وهو ما

ي�ضّكل دافعًا للحكومات لتكون اأكرث وعيًا باآثار تلك

التحوالت على حياة النا�ش، و�ضرورة احلفاظ على

.اجلوهر احلقيقي للطبيعة االإن�ضانية

مقاربة شاملة للسعادة
ومبا اأن الطريق اإىل تبني وتطبيق ال�ضعادة كمنهج

حكومي ال تزال غري وا�ضحة املعامل يف هذه املرحلة،

فال بّد للجهات املعنية من االعتماد على الب�ضرية

والعزمية لتحقيق الهدف املرجّو واإحداث التغيري

اجلذري امل�ضتدام، وهو الهدف الذي يتمحور حوله

.حوار ال�ضعادة

ميثل احلوار العاملي لل�ضعادة املقاربة ال�ضاملة

لل�ضعادة، حيث يجمع احلكومات والعلماء

لت�ضميم م�ضتقبل الدولية  واخلرباء واملنظمات 

اأف�ضل للعامل. ويف هذا ال�ضياق، تقول معايل

الرومي اإن املقاربة ال�ضاملة لل�ضعادة هي اأكرث

من منهجية، "اإنها نهج �ضامل يجمع ب�ضكل

�ضل�ش بني القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ش

ٍ
واملنظمات الدولية واخلرباء لتطوير هدف �ضام

م�ضرتك وهو حتقيق ال�ضعادة وجودة احلياة

للمجتمعات ."املتكاملة 

املقاربة ال�ضاملة لل�ضعادة تتخذ فيها احلكومة

خيارًا ا�ضرتاتيجيًا لتبني ال�ضعادة وجودة احلياة

وتتجاوز فيها احلواجز االإدارية بني املوؤ�ض�ضات

احلكومية املختلفة وتت�ضارك عملية ت�ضميم

و�ضناعة ال�ضعادة ب�ضكل كامل مع مواطنيها

.واملعنيني وال�ضركاء من خمتلف الفئات

سياسات حكومية عملية وهادفة
وهذا الهدف ال�ضامي ال يتحقق بالطموح واالأمل

فقط، بل يحتاج اإىل م�ضتوى عاٍل من الت�ضارك

يف الروؤى واإىل اتخاذ خطوات عملية وملمو�ضة

ال�ضيا�ضات احلكومية. خ�ضو�ضًا على �ضعيد 

كل جهد حكومي يجب اأن تكون غايته االرتقاء

بال�ضعادة وجودة احلياة. ولكن، لفتت معاليها اإىل

اأن اأحيانًا كثرية ال تكون العالقة بني ال�ضيا�ضات
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 وال�ضعادة وا�ضحة، فاجلهات امل�ضوؤولة عليها اأن

 ت�ضاأل نف�ضها دائمًا اإذا كانت �ضيا�ضاتها ترتك اأثرًا

.حقيقيًا على �ضعادة وجودة حياة املجتمع

 وانطالقًا من كل ذلك، بادرت دولة االإمارات

 اإىل تطوير دليل ل�ضيا�ضات ال�ضعادة واأداة خا�ضة

 لتقييمها، وهو الدليل الذي اأعلنت عنه معاليها يف

 كلمتها فو�ضفته باالأداة التي ت�ضاعد �ضّناع القرار

 على قيا�ش االأثر احلقيقي لل�ضيا�ضات على ال�ضعادة

 وجودة احلياة. وا�ضت�ضهدت هنا بقول �ضاحب ال�ضمو

 ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ش

 الدولة، رئي�ش جمل�ش الوزراء، حاكم دبي، يف كتابه

 "تاأمالت يف ال�ضعادة واالإيجابية": "عندما ي�ضع اأي

 م�ضوؤول يف ذهنه غاية حتقيق ال�ضعادة، فاإن يومه

 وقراراته وم�ضاريعه وحتى تفاعالته مع النا�ش

 �ضتكون خمتلفة متامًا، حتى م�ضتوى الر�ضا النف�ضي

 لدى امل�ضوؤول احلكومي يكون اأف�ضل بكثري عندما

."يعرف اأنه �ضي�ضهم يف �ضعادة االآالف من الب�ضر

 أكثر من 170 تجربة دولية في
السعادة وجودة الحياة

 يقّدم احلوار العاملي لل�ضعادة حلكومات العامل اأكرث

 من 170 جتربة دولية عملية يف ال�ضعادة وجودة

 احلياة، ويطرح العديد من االأمثلة والتجارب

 العاملية من نخبة من العلماء واخلرباء وامل�ضوؤولني

 احلكوميني و�ضناع االأمل امللهمني الذين يعملون

.ليكون العامل مكانًا اأف�ضل

 وكانت وزارة ال�ضعادة وجودة احلياة يف دولة

 االإمارات قد عملت يف الفرتة املا�ضية على اإعداد

اأطلقت  "التقرير العاملي ل�ضيا�ضات ال�ضعادة" الذي 

 معايل الرومي الن�ضخة االأوىل منه خالل الفعالية

 ليكون متاحًا حلكومات العامل. وهو تقرير فريد

 من نوعه عمل عليه اأكرث من 60 عاملًا وم�ضوؤواًل

 حكوميًا من املجل�ش العاملي لل�ضعادة ويلقي ال�ضوء

 على ال�ضيا�ضات العملية الالزمة الإحداث فرق

 حقيقي يف جودة حياة املجتمعات، على اأمل اأن

لل�ضعادة جتمعًا موؤ�ض�ضيًا  ي�ضبح احلوار العاملي 

 يجمع حكومات العامل "لنرثي جتارب بع�ضنا

 البع�ش وننمو معًا ونت�ضارك امل�ضرية العاملية من

."اأجل �ضعادة جمتمعاتنا

سعادتنا هي سعادة اآلخرين
من حولنا

 وعر�ضت معاليها يف نهاية حديثها جتربة

 �ضخ�ضية خالل زيارة قامت بها اإىل اإحدى

 املدار�ش يف الدولة، التقت فيها �ضابًا يافعًا

 م�ضابًا بالتوحد ا�ضمه عمر. وكان اأكرث ما لفتها

 اإىل جانب دماثة خلقه ون�ضاطه، �ضلوك زمالئه

 على اختالف ثقافاتهم الذي يرتجم قيم املحبة

 واللطف واالحرتام والتعاطف، ما زرع يف نف�ضه

واالأمل .ال�ضعادة 

 اأنا ممتنة جدًا لعمر على اإلهامه وق�ضته."

 وجودنا هنا اليوم هو من اأجله ومن اأجل �ضباب

 العامل الذين ي�ضكلون امل�ضتقبل الواعد والذين

 لديهم احلق يف اأن يكونوا �ضعداء. نريد الأ�ضواتهم

 اأن ُت�ضمع، ونريد الأمنياتهم واأحالمهم اأن تتحقق.

 وي�ضعدين اأن يكون عمر بيننا اليوم. ابت�ضامة عمر

 هي �ضبب وجودنا هنا، واحلوار العاملي لل�ضعادة هو

 فر�ضتنا لكي نقول للعامل "ال �ضيء ي�ضعدنا اأكرث من

."�ضعادة االآخرين من حولنا

نقاط رئيسية

 y  مفهوم السعادة في دولة اإلمارات هو
عنصر أساسي في رؤية الشيخ زايد

 y  تحديات متزايدة ومتسارعة يمّر بها
العالم مع الثورة الصناعية الرابعة

 y  الوعي مطلوب من الحكومات لمعرفة
أثر التطور على حياة الناس

 y  دليل سياسات السعادة أداة لقياس
 األثر الحقيقي للسياسات على السعادة

وجودة الحياة
 y  ضرورة السعي ألن يصبح الحوار

 العالمي للسعادة تجمعًا مؤسسيًا
يجمع حكومات العالم

 وزارة السعادة وجودة الحياة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة
 تويل دولة االإمارات اأهمية كربى لتحقيق

 �ضعادة االأفراد واملجتمع، وحتر�ش على

 توفري الرخاء والرفاهية واال�ضتقرار ل�ضعبها

 واملقيمني على اأر�ضها. وعليه، اأعلن �ضاحب

 ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم يف

 فرباير 2016، عن اإن�ضاء من�ضب وزير دولة

 لل�ضعادة، يف �ضياق فعاليات "حوار امل�ضتقبل"

 يف القمة العاملية للحكومات. ومبوجبه مت

 تعيني معايل عهود بنت خلفان الرومي كوزيرة

 دولة لل�ضعادة لتتوىل م�ضوؤولية مواءمة كافة

 الربامج، وال�ضيا�ضات احلكومية لتحقيق

 �ضعادة املجتمع. وبعد تعديل الت�ضكيل الوزاري

 يف اأكتوبر 2017، مت اإ�ضافة حقيبة وزارية

 جديدة ملن�ضب وزير دولة لل�ضعادة، لي�ضبح

.وزير دولة لل�ضعادة وجودة احلياة
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سعادة المهندس فیصل بن سعید بافرط
الرئیس التنفيذي للهیئة العامة للترفیه في المملكة العربیة السعودية

:االرتقاء بجودة حياة الناس
تجربة الهيئة العامة للترفيه في السعودية  

لقد كان عام 2017 عام الترفيه لدى"
السعوديين، وهذه هي البداية فقط

"
ا�ضتهّل �ضعادة املهند�ش في�ضل بن �ضعيد بافرط،

الرئي�ش التنفيذي للهيئة العامة للرتفيه يف

با�ضتعرا�ش ال�ضعودية، جل�ضته  العربية  اململكة 

جتربة اململكة يف االرتقاء بجودة حياة النا�ش،

فتناول االإجنازات التي قامت بها احلكومة

.لزيادة �ضعادة مواطنيها

رؤية المملكة 2030
ممت اأطلقت اململكة عام 2016 روؤية 2030 التي �ضُ

باعتماد مقاربة �ضمولية جتمع بني اال�ضتدامة

وتنمية املجتمع واالقت�ضاد. وتقوم هذه الروؤية على

ثالث ركائز رئي�ضية متمثلة يف كون ال�ضعودية القلب

الناب�ش للعاملني العربي واالإ�ضالمي، ويف كونها قوة

ا�ضتثمارية كربى، عالوة على حتولها اإىل مركز

جذب عاملي يربط ثالث قارات. ويف قلب هذه

الروؤية ثالثة حماور رئي�ضية هي اقت�ضاد مزدهر

ووطن طموح وجمتمع حيوي، وهو املحور الذي

.انبثقت عنه الهيئة العامة للرتفيه

وحتى تتحقق روؤية 2030، مت و�ضع 12 برناجمًا

خمتلفًا، من بينها برنامج حت�ضني منط احلياة،

الذي يت�ضّمن عن�ضر الرتفيه. هنا يربز دور

الهيئة املتمثل يف تنمية قطاع الرتفيه ومتكينه يف

ال�ضعودية، حيث ت�ضعى لتحقيق خم�ضة اأهداف

خمتلفة متعلقة بقطاع الرتفيه، يف اإطار برنامج

�ضامل للرفاه ت�ضتفيد منه الطبقات االجتماعية

كافة. كما تعمل الهيئة على تعزيز التما�ضك

االجتماعي واالأ�ضري من خالل احلر�ش على اأن

ي�ضارك كل فرد من اأفراد االأ�ضرة يف الرتفيه،

حيث ي�ضاهم القطاع الرتفيهي ب�ضكل اأكرث فاعلية

يف االقت�ضاد من خالل ا�ضتحداث وظائف جديدة

واإن�ضاء اأعمال �ضغرية ومتو�ضطة، ومن خالل

امل�ضاهمة يف الناجت املحلي االإجمايل، اإ�ضافة اإىل

.حت�ضني منط حياة املواطنني ال�ضعوديني

تعريف الترفيه
حني بداأت الهيئة ن�ضاطها، كان عليها االإجابة

عن �ضوؤال مهم: "ما هو الرتفيه؟" قبل �ضنتني،

ويف هذا ال�ضياق، قال �ضعادة املهند�ش بافرط

اإن اإجابة معظم ال�ضعوديني كانت �ضتتمحور

حول الت�ضوق والذهاب اإىل املطاعم. لكن هذين

التعريفني ال يقدمان املعنى احلقيقي للرتفيه،

"وهذا ما دفعنا اإىل العمل واإيجاد تعريفنا
اخلا�ش للرتفيه. ما اكت�ضفناه هو اأن هناك �ضبع

ركائز يف جمال الرتفيه، بع�ضها مل يكن موجودًا

من قبل يف ال�ضعودية. اأولها املدن الرتفيهية،

التي ت�ضمل املالهي واملتنزهات املائية وغريها؛

ثانيًا، العرو�ش وفنون االأداء من قبيل ال�ضينما

وامل�ضرح وما اإىل ذلك؛ ثالثًا، الثقافة والفنون

وما ت�ضمله من متاحف ومعار�ش ومهرجانات؛

رابعًا، الطبيعة وما يتعلق بها من حمميات

وحدائق حيوانات ومتنزهات؛ خام�ضًا، زيارة

املاآثر؛ �ضاد�ضًا، الرتفيه الرقمي؛ و�ضابعًا،

ومرافقها ."الريا�ضة 
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خطوات أولى
 ويف اأوىل مراحل عمل الهيئة، مل تكن ال�ضعودية

 حتت�ضن �ضوى عدد قليل من الفعاليات مل يتجاوز

 الـ 52 طيلة �ضنة 2016، يف اأربع مدن فقط، ومل

 يكن عدد ال�ضركات التي تقدم عرو�ضًا ترفيهية

 لل�ضعوديني يتجاوز الـ 6 �ضركات. اأما يف 2017،

 فقد جتاوز عدد الفعاليات االألفي فعالية، حيث

 متكنت الهيئة من تغطية 48 مدينة �ضعودية مع

 جمهور فاق عدده 8 مليون �ضخ�ش، وم�ضاركة

 149 �ضركة منظمة للفعاليات وما يزيد عن 100

 األف متطوع، "وهذه ما هي اإال البداية"، بح�ضب

.�ضعادة املهند�ش بافرط

التحول في السعودية
 لقد كانت ال�ضنة املا�ضية �ضنة املنا�ضبات االأوىل"

 بحق، حيث �ضهدت ال�ضعودية عرو�ضًا ن�ضائية

 مبا�ضرة، ومالأت 90 األف عائلة جنبات املالعب

 الريا�ضية تاركة ذكريات لن متحوها االأيام.

 كما احت�ضنت البالد مهرجانًا يف ال�ضارع واأكرب

 عر�ش على االأبراج يف العامل"، وا�ضت�ضافت البالد

اأم�ضيات �ضعرية مفتوحة اأخرى �ضملت   فعاليات 

 اأمام اجلميع وحفاًل مو�ضيقيًا �ضخمًا �ضارك فيه

 11 مغنيًا من ال�ضعودية ودول اخلليج، وغريها

 من الفعاليات التي و�ضعت اململكة على اخلريطة

.كوجهة للرتفيه بالن�ضبة ملواطني الدول املجاورة

 هذا وا�ضتملت مبادرات البالد يف جمال

 الرتفيه على اإحداث "جادة الرتفيه"، حيث تقدم

اال�ضتعرا�ضية، وامل�ضريات  امل�ضرحية   العرو�ش 

 واإطالق برنامج لتدريب البائعني، اإ�ضافة اإىل

اإلكرتونية للرتاخي�ش واأخرى لالأفكار،  بوابة 

 ف�ضاًل عن اإطالق مبادرة "الرتفيه للجميع"

 حيث تخ�ض�ش ن�ضبة 5% من التذاكر لذوي

اخلا�ضة .االحتياجات 

نقاط رئيسية
 y  تّم تصميم رؤية السعودية 2030 باعتماد

مقاربة شمولية
 y  تفّرعت من الرؤية ثالثة محاور هي

 المجتمع الحيوي واالقتصاد المزدهر
والوطن الطموح

 y  الهدف األول من البرنامج الترفيهي هو
ضمان جودة الحياة

 y  مهمة الهيئة هي تطوير قطاع الترفيه
في المملكة

 نبذة عن سعادة المهندس فیصل
بن سعید بافرط

 ان�ضّم �ضعادة املهند�ش في�ضل بن �ضعيد

 بافرط اإىل الهيئة العامة للرتفيه يف يناير

 2018 ومّت تعيينه يف من�ضب الرئي�ش التنفيذي

 بالوكالة. وهو حا�ضل على درجة البكالوريو�ش

 يف الهند�ضة امليكانيكية من جامعة �ضان

 فران�ضي�ضكو يف كاليفورنيا. يحظى بخربة

 عملية تزيد عن 19 عامًا، حيث �ضغل العديد

 من املنا�ضب االإدارية وكان مدير العالمة

 التجارية يف �ضركة "بروكرت اآند غامبل"، ثم

 �ضغل من�ضب نائب حمافظ تنمية اال�ضتثمار

 يف ال�ضركة ال�ضعودية لال�ضتثمار العام وهو

 م�ضوؤول عن قيادة وتطوير ا�ضرتاتيجية الهيئة

.وعن مراقبة اأدائها
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غولدي هون
ممثلة ومؤسسة ورئیسة مؤسسة هون

هالة بدري
مدير الحوار

مهارات الحیاة لتحقیق
السعادة والنجاح  

في نهاية المطاف، كّل شيٍء يبدأ"
وينتهي بعلوم أعصابنا

"
ن�ضاأت غولدي هون، املمثلة االأمريكية ال�ضهرية

"وموؤ�ض�ضة ورئي�ضة موؤ�ض�ضة "هون (Hawn)، يف

والية مرييالند يف الواليات املتحدة االأمريكية

اإبان احلرب الباردة، حيث �ضاد املجتمع

االأمريكي خوف دائم من هجوم و�ضيك بالقنابل

äGQÉ¡e" الذرية. ويف جل�ضتها التي حملت عنوان

احلياة لتحقيق ال�ضعادة والنجاح" �ضمن فعاليات

احلوار العاملي لل�ضعادة، َرَوت جتربتها كطفلة

يف احلادية ع�ضرة من عمرها عندما �ضاهدت

يف املدر�ضة فيلمًا عن القنبلة الذرية واآثارها

املدمرة على خمتلف جوانب احلياة، ما زرع

يف نف�ضها رعبًا زعزع كيانها، فهرعت اإىل اأّمها

ت�ضكو اأمرها. وما كان من والدتها اإال اأن ات�ضلت

بوزارة التعليم لت�ضّجل اعرتا�ضًا قا�ضي اللهجة

على عر�ش ذلك الفيلم على تالميذ يف ريعان

الطفولة ال يفقهون �ضيئًا عن اأحوال الدنيا. وكان

اعرتا�ضها االأ�ضا�ضي اأن عر�ش مواد من ذلك

النوع على االأطفال ال يوؤدي اإىل نتيجة اإيجابية،

بل على العك�ش، يجعل منهم اأفرادًا خائفني

ومنغلقني يعي�ضون يف توتر دائم. وبالفعل، كربت

هون مذعورة من �ضوت �ضفارة االإنذار التي

كانت تنطلق بني احلني واالآخر يف بلدتها، ومل

تكن متلك القدرة الذهنية لتف�ضري ما يحدث

اأو لتهدئة روعها، فعقدت العزم على اأن جتد

.ال�ضعادة على الرغم من هذه الظروف

عندما أكبر أريد أن أكون سعيدة
وتابعت هون حديثها ال�ضيق م�ضرية اإىل اأنها

عرفت اأهمية ال�ضعادة الذاتية يف مرحلة مبكرة،

الرئي�ضي مل�ضوار حياتها وجلميع العنوان  فجعلتها 

م�ضاعيها. فعندما كانت ُت�ضاأل عما تريد اأن تكون

يف امل�ضتقبل، كانت اإجابتها دائمًا: "عندما اأكرب

اأريد اأن اأكون �ضعيدة". كانت تاأمل يف اأن حتقق

حلمها باأن تكون راق�ضة ومن ثم فنانة �ضينمائية،

ولكن �ضعادتها كانت االأهم بالن�ضبة اإليها قبل

واملال .ال�ضهرة 

عرفت هون النجاح العملي يف مرحلة مبكرة

من م�ضريتها الفنية، وكانت يف احلادية والع�ضرين

من عمرها عندما �ضنحت لها الفر�ضة للم�ضاركة

يف فيلم �ضينمائي ر�ّضخ مكانتها كممثلة �ضاعدة

وفتح اأمامها اأبواب النجاح. ولكن �ضرعان ما

اأدركت، اأن تلك الفر�ضة على اأهميتها قد �ضرقت

منها ابت�ضامتها لتزرع مكانها اخلوف والذعر.

فما كان منها اإال اأن ذهبت اإىل طبيب نف�ضي

لتحاول اأن تعرف ما حّل بها ولتكت�ضف �ضبب

اخلوف الذي متّلكها. وق�ضت �ضنة كاملة حماولة

اأن تفهم ذاتها، فتقول ممازحة "ذهبت اإىل

»JGP óLC’ ."á©eÉL "اأنا"

اكتشاف الذات عبر التأمل
يف تلك املرحلة خالل �ضبعينيات القرن املا�ضي،

تعّرفت غولدي هون على ممار�ضة التاأمل التي

�ضاعدتها على التوّغل عميقًا يف ذاتها وعقلها

لتكت�ضف نف�ضها، ولت�ضتعيد ذلك اجلذل العارم

الذي كان ينتابها عندما ترق�ش بحرية وفرح،

وتو�ضلت اإىل ال�ضيطرة على قدرة عقلها عن طريق

اال�ضرت�ضال يف التاأمل العميق والتحكم بتنف�ضها

وحتى بنب�ش قلبها، اإىل اأن وجدت نف�ضها من جديد

.وهكذا �ضار التاأمل جزءًا مهمًا من حياتها اليومية

برامج مخصصة لسعادة األطفال
ما لبث اهتمام املمثلة املعروفة اأن حتّول اإىل

االأطفال، واأخذت توظف اأموالها يف تبني االأطفال

حول العامل والترّبع باالأموال للموؤ�ض�ضات االإن�ضانية

واخلريية التي تعنى بالطفولة، وقد ا�ضتمّدت الكثري

من ال�ضعادة من خالل اأعمالها اخلريية تلك اإميانًا

منها باأن االأطفال ال�ضعداء هم االأ�ضا�ش ل�ضناعة

م�ضتقبل باهر. وتقول هون اإن املرحلة املف�ضلية يف

م�ضرية عطائها حّلت عند وقوع اأحداث احلادي

ع�ضر من �ضبتمرب يف اأمريكا. فقد علمت اآنذاك اأن

االآثار ال�ضلبية للنزاعات متنع االأطفال من عي�ش

حياة �ضعيدة وطبيعية، لي�ش يف الواليات املتحدة

فقط، بل يف جميع اأنحاء العامل. وهكذا، قررت

العمل على اإن�ضاء برنامج تعليمي ي�ضتهدف تنمية

ال�ضعادة لدى االأطفال وتنمية قيم الت�ضامح والراأفة

والعطف ومعرفة الذات لديهم، ليكون منوذجًا

.قاباًل للتطبيق يف كل دول العامل
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 ما الذي مينعنا من اإدراج قيم العرفان،"

 والراأفة، والرفق، والتاأمل، ومعرفة الذات �ضمن

 املناهج التعليمية لكي نعّلم االأطفال كيفية فهم

 عقولهم؟" وتابعت قائلة: "نر�ضل اأطفالنا اإىل

 املدر�ضة ونطلب منهم اأن يتعلموا كيف تعمل

 وظائف اجل�ضد، ولكننا ال نعّلمهم اأن يفهموا ما

."يجري يف اأذهانهم

 حتقيقًا لفكرتها الرائدة، ا�ضتعانت هون

 مبجموعة من علماء االأع�ضاب واملعّلمني وعلماء

 النف�ش االإيجابي واخلرباء املتخ�ض�ضني الإن�ضاء

 برنامج تربوي �ضمويل يرّكز بالدرجة االأوىل على

 العقل، "فكل طفل لديه عقل، وكل ما نفعله يف

 حياتنا مرتبط مبا�ضرة بعلم االأع�ضاب". ويهدف

 الربنامج لتحقيق غاية رئي�ضية هي تعليم االأطفال

.�ضنع �ضعادتهم باأنف�ضهم

سعادتك من صنع يديك
 حقق الربنامج النجاح املرجو منه بعد فرتة

 وجيزة من تطبيقه، حيث بّينت نتائج التقييم اأن

 83% من االأطفال الذين تابعوا الربنامج اكت�ضبوا

 القدرة املطلوبة الإ�ضعاد اأنف�ضهم، وهذا حتديدًا ما

 ت�ضعى ال�ضيدة هون لتحقيقه، فهي مقتنعة باأن دور

 املدر�ضة هو اأن ت�ضّلح التالميذ بالتجارب واالأدوات

 التي تلزمهم لكي مي�ضكوا بزمام حياتهم ويتحكموا

 مب�ضاعرهم. "اإن اأطفالنا ال حول لهم وال قوة. عقولهم

 تنمو وهم ال يجيدون التحكم بها، وهذا اجلانب

 من الرتبية جوهري ويجب علينا الرتكيز عليه لكي

."ن�ضاعدهم على بناء عقول م�ضتقرة و�ضليمة

 يعّلم الربنامج االأطفال ال�ضيطرة على م�ضاعر

 احلزن والغ�ضب واخلوف وغريها، عن طريق

 فهم اأ�ضبابها والتعامل معها ب�ضورة فردية. فمن

 خالل ذلك، يتو�ضل الطفل اإىل تنظيم اأفكاره

 بو�ضوح وفعالية، وهذا بدوره ي�ضمح له فهم ما

 يتلقاه من معلومات مب�ضتوى اأعلى من الكفاءة.

 كما يرّكز الربنامج على تعليم االأطفال كيفية

 ممار�ضة العرفان واالإح�ضان يف حياتهم اليومية،

 وي�ضجعهم مثاًل على تدوين مذكرات تعرب عن

اأو امتنانهم. وت�ضيف هون:  اأ�ضباب �ضعادتهم 

 "هذا ما نريد تعليمه الأطفالنا، نريد اأن مننحهم

 جتربة واقعية يف ممار�ضة العرفان، والتعبري

 عما ي�ضعدهم، فهذا هو ال�ضبيل اإىل بناء العقول

ن�ضتطيع العدائية، وبهذه الطريقة   ال�ضليمة وجتنب 

."اأن ن�ضع حدًا الآفة التنّمر املنت�ضرة يف املدار�ش

 ويف هذا ال�ضياق، لفتت هون اأي�ضًا اإىل اأن

 االأن�ضطة اجلماعية التي مّت اإدراجها �ضمن

 برناجمها الرتبوي قد �ضاهمت يف تر�ضيخ قيم

 الراأفة والتعاون بني الطالب، وهي القيم التي

 تقوم عليها املجتمعات الناجحة، ومن هنا، �ضاألت

 "اأيهما اأهم؟ �ضالمة اأطفالنا الذهنية اأم حت�ضيلهم

 االأكادميي؟" واأ�ضافت: "الأن الطفل ال�ضعيد واملتفائل

."اأكرث تقباًل للعلم واكت�ضاب املعرفة

أطفال اليوم آباء وأمهات الغد
 خم�ش ع�ضرة �ضنة قد انق�ضت حتى اليوم منذ بداأت

 غولدي هون م�ضوارها مع تطبيق برنامج الوعي

 الذاتي لالأطفال، وهي تراه اليوم يوؤتي ثماره مع

 اجليل ال�ضاعد من االأطفال الذين اأ�ضبحوا اأكرث

 وعيًا بذاتهم وباالآخرين. ويف نهاية حديثها، �ضددت

 على اأهمية تعزيز مرونة االأطفال و�ضرورة اأن

 نغر�ش فيهم منذ ال�ضغر القيم التي نريد اأن نراها

 يف جمتمعاتنا يف امل�ضتقبل. وختمت قائلة: "اإن هذا

 التاأ�ضي�ش النف�ضي �ضرورة ال بد منها يف كل قاعة

 تدري�ش يف كل مكان حول العامل. اأطفالنا اليوم هم

 قادة الغد، وهم اآباء واأمهات الغد، واإن مل نهتّم

 ب�ضحتهم وا�ضتقرارهم النف�ضي والعقلي، فاإننا

ر يف واجبنا جتاههم وجتاه م�ضتقبلنا ."نق�ضّ

نقاط رئيسية

 y  االهتمام بالوعي الذاتي لدى الطفل
ضروري لضمان استقراره العقلي

 y  االمتنان والرأفة والعطف والتأمل عناصر
أساسية في المنهج التعليمي

 y  علينا أن نعلم األطفال أن يفّكروا بشكل
مستقل وأن يتحكموا بعواطفهم

 y العمل الجماعي يوّلد التعاطف والتعاون

نبذة عن غولدي هون
 غولدي هاون هي ممثلة وخمرجة ومنتجة

 ومغنية اأمريكية. ولدت يف وا�ضنطن العا�ضمة

 عام 1945 وبحلول عام 1964، عّلمت الرق�ش

 يف مدر�ضة للباليه بعد اأن تركت اجلامعة

 االأمريكية حيث كانت تتابع تخ�ض�ضها يف

 التمثيل. بداأت م�ضريتها الفنية عام 1967

 وفازت بجائزة االأو�ضكار الأف�ضل ممثلة

 م�ضاعدة يف اأول دور لها يف فيلم "زهرة

 ال�صبار" عام 1969. ويف عام 2003، اأ�ض�ضت

 موؤ�ض�ضة "هون"، التي ت�ضاعد االأطفال

.املحرومني حول العامل
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1) (البروفیسور جیفري ساكس 

أستاذ في السياسات الصحية واإلدارة ومدير مركز التنمیة المستدامة في
جامعة كولومبيا

2) (البروفیسور جون هیلیويل 

زميل أول في المعهد الكندي لألبحاث المتقدمة وأستاذ فخري في علم
االقتصاد في جامعة كولومبيا البريطانية

3) (ريتشارد كويست 

الحوار مذيع ومراسل في شبكة سي إن إن، مدير

:التقرير العالمي لسیاسات السعادة
تجارب عملیة من العالم  

خ�ض�ش الربوفي�ضور جون هيليويل، االأ�ضتاذ

الفخري يف علم االقت�ضاد يف جامعة كولومبيا

الربيطانية، والربوفي�ضور جيفري �ضاك�ش، مدير

مركز التنمية امل�ضتدامة يف جامعة كولومبيا،

اجلل�ضة احلوارية التي جمعتهما مع حماورهما

ريت�ضارد كوي�ضت، املذيع واملرا�ضل يف �ضي.اإن.

اإن، لالإعالن عن الن�ضخة االأوىل من التقرير

العاملي ل�ضيا�ضات ال�ضعادة من اإعداد املجل�ش

لل�ضعادة .العاملي 

يوجز التقرير العديد من االأفكار والتجارب من

حول العامل ويجمع اأدّلة من خمتلف املناطق ب�ضاأن

ال�ضيا�ضات الناجعة التي اأثبتت كفاءتها يف حت�ضني

.ظروف العي�ش واالرتقاء بجودة احلياة

اأما الغاية من اإعداد التقرير، ح�ضب الربوفي�ضور

هيليويل، فهي اإزالة الفجوة ما بني علم ال�ضعادة

النا�ضئ ورغبة النا�ش يف كل مكان من العامل

يف عي�ش حياة �ضعيدة. واإزالة تلك الفجوة، تابع

هيليويل، هو واجب يقع على عاتق امل�ضوؤولني

احلكوميني الذين يتعني عليهم و�ضع ال�ضيا�ضات

.املطلوبة لتحقيق النتائج املن�ضودة

اإلمارات في خدمة اإلنسانية
من هذا املنطلق، تعترب دولة االإمارات العربية

املتحدة رائدة يف هذا املجال ملا تبذله من جهود

جبارة يف �ضبيل �ضمان �ضعادة �ضعبها واملقيمني على

اأر�ضها. ويف هذا ال�ضياق، قال الربوفي�ضور �ضاك�ش

اإن دولة االإمارات تقّدم خدمة قّيمة لالإن�ضانية

جمعاء عن طريق ت�ضهيل احلوار ما بني اجلهات

املعنية وامل�ضوؤولني احلكوميني من خالل تعميم

.اأجندتها لل�ضعادة على ال�ضعيد الدويل

دمج السعادة في عملية
إعداد السياسات

وتابع الربوفي�ضور �ضاك�ش متحدثًا عن الغاية التي

ياأملها من تقرير �ضيا�ضات ال�ضعادة، الذي يعترب

اأداة ت�ضاعد الدول كافة على اإيجاد الو�ضفة املنا�ضبة

ل�ضعادة مواطنيها. "اإن حتقيق ال�ضعادة لي�ش بالعمل

ال�ضهل. فقد قّدمت جمموعة وا�ضعة من اخلرباء يف

جمال ال�ضحة والتعليم وجودة احلياة مناذج عن

اأف�ضل املمار�ضات التي ُتبنّي ما هي العنا�ضر التي

يجب قيا�ضها وكيفية تطبيق الربامج الفعلية وكيفية

."ت�ضخي�ش امل�ضاكل

ي�ضّلط التقرير ال�ضوء على ال�ضيا�ضات الالزمة

الإحداث فرق حقيقي يف جودة حياة الب�ضر من

خالل اإبراز اأف�ضل املمار�ضات العاملية والتجارب

امللهمة يف ال�ضعادة والرفاه، مع الرتكيز ب�ضكل

خا�ش على اأبرز االإجنازات احلكومية يف هذا

املجال. ويهدف التقرير اإىل م�ضاعدة �ضّناع

ال�ضيا�ضات على معاجلة االأزمات احلالية التي

تطراأ يف جميع اأنحاء العامل لت�ضريع دمج ق�ضية

.جودة احلياة يف عملية اإعداد ال�ضيا�ضات

ويظهر التقرير اأن التقدم االقت�ضادي يف اأي بلد

ال يعني بال�ضرورة اأن من�ضوب ال�ضعادة فيه اأعلى

مما هو يف بلد اآخر. وقد اأ�ضار الربوفي�ضور �ضاك�ش

اإىل الواليات املتحدة كمثال على ذلك، فالرثوة

اآخذة يف االرتفاع يف حني اأن معدل ال�ضعادة يف

تراجع ملحوظ، حيث ترتفع معدالت اال�ضطرابات

واالأمرا�ش النف�ضية. ومن هنا، يتعني على

احلكومات اأن تقوم بعمل جاد للبحث يف اأ�ضباب

املعاناة، وهذا التقرير هو اأداة قّيمة يف هذا املجال.

اأن الرتكيز على النمو االقت�ضادي واأ�ضاف قائاًل

دون االهتمام بجودة احلياة هو من ال�ضيا�ضات

ال�ضائدة واملغلوطة التي توؤدي يف نهاية املطاف

اإىل جمتمع تعي�ش وغري قادر على التمتع بالفوائد

.االقت�ضادية التي توفرها له دولته

خالصة خبرات دولية
اإعداد التقرير مب�ضاركة �ضتة فرق من اخلرباء. مّت

وهو يتاألف من �ضتة ف�ضول موزعة على حمورين

اأ�ضا�ضيني. تركز الف�ضول يف املحور االأول على

اأف�ضل املمار�ضات احلكومية و�ضبه احلكومية يف

�ضيا�ضات ال�ضعادة يف جماالت ال�ضحة والتعليم

والعمل. وتتناول الف�ضول يف املحور الثاين الق�ضايا

ال�ضاملة عرب خمتلف القطاعات وهي ال�ضعادة

.ال�ضخ�ضية واملدن و�ضبل قيا�ش ال�ضعادة

و�ضرح الربوفي�ضور هيليويل قائاًل: "يوّفر التقرير

دلياًل على ما ميكننا القيام به حيال الو�ضع احلايل
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 يف �ضتى املجاالت، والغاية منه لي�ضت مراقبة الدول

."بل م�ضاعدتها لت�ضبح دواًل اأف�ضل

الوظائف والترابط والثقة
عناصر السعادة

 وحتدث اخلبريان عن اأهمية توفري الوظائف

 اجليدة التي تعترب عن�ضرًا رئي�ضيًا ل�ضمان احلياة

 ال�ضعيدة للمواطنني. فُتظهر االأمثلة اأن زيادة

 م�ضاركة املوظفني توؤدي اإىل رفع ن�ضبة الر�ضى

 الوظيفي وتقليل معّدل َتغرّي املوظفني املكلف.

 و�ضّلط كالهما ال�ضوء على �ضرورة ت�ضجيع

 املواطنني على الرتابط والتوا�ضل يف ما بينهم مبا

 يوؤدي اإىل تر�ضيخ الثقة يف املجتمع وحماربة العزلة

اإىل الربوفي�ضور هيليويل،  والوحدة. فبالن�ضبة 

 فاإن اأذكى املدن هي املدن االجتماعية التي ترعى

.التوا�ضل والتعاون بني االأفراد

السعادة في المدن
 يدقق التقرير العاملي ل�ضيا�ضات ال�ضعادة يف

 اجلمع الفعال بني خمتلف اجلوانب االقت�ضادية

والتوا�ضل االجتماعي والبيئة   واملوا�ضالت 

 لر�ضم �ضورة وا�ضحة حلالة ال�ضعادة يف املدن

احل�ضرية .والبيئات 

 وقد اتفق كال املتحدثني على اأن الدليل ال�ضامل

 للتقدم الب�ضري يتطلب بيانات جيدة عن نوعية

 حياة الب�ضر، وهو االأمر الذي ال يزال �ضعب املنال

 يف املرحلة احلالية ب�ضبب نق�ش البيانات املطلوبة

 يف معظم البلدان، وهي البيانات ال�ضرورية التي

 ينبغي اال�ضتناد اإليها يف و�ضع ال�ضيا�ضات والربامج

 التي تهدف اإىل االرتقاء بجودة احلياة. كما اأ�ضارا

 اإىل الربامج التي ميكن تنفيذها على م�ضتوى االأ�ضر

 وال�ضركات واملدار�ش، علمًا اأن ال�ضيا�ضات احلكومية

.ال تزال احلل االأكرث فعالية ل�ضمان �ضعادة ال�ضعوب

نقاط رئيسية

 y  التقرير العالمي لسياسات السعادة
 يحدد السياسات المطلوبة إلحداث فرق
إيجابي على مستوى جودة حياة البشر

 y  يسعى التقرير إلى إزالة الفجوة ما بين
 علوم السعادة ورغبة البشر في عيش

حياة سعيدة
 y  يتعين على صّناع السياسات التعامل

 مع األزمات التي تطرأ حول العالم
 للمساعدة في تسريع دمج جودة الحياة

في عملية إعداد السياسات
 y  الوظائف الجيدة عنصر رئيسي لضمان

الحياة السعيدة للمواطنين

نبذة عن البروفيسور
جون هيليويل

اأ�ضتاذ متقاعد  الربوفي�ضور جون هيليويل هو 

 يف جامعة كولومبيا الربيطانية وباحث

 م�ضارك لفرتة طويلة يف املعهد الوطني

 للبحوث االقت�ضادية وزميل اأول يف املعهد

 الكندي للبحوث املتقدمة، كما يتوىل من�ضب

 ب�ضاأن CIFAR املدير امل�ضارك لربنامج

والرفاهية"، والهوية   "التفاعالت االجتماعية 

 له عدد من املوؤلفات يف جمال جودة احلياة

العامة  .وال�ضيا�ضات 

نبذة عن البروفيسور
جيفري ساكس

 الربوفي�ضور جيفري �ضاك�ش هو عامل اقت�ضاد

 اأمريكي ومدير مركز التنمية امل�ضتدامة يف

 جامعة كولومبيا، وهو معروف كواحد من

 اخلرباء الرائدين يف العامل يف جمال التنمية

 االقت�ضادية ومكافحة الفقر. يعمل منذ عام

 2017 كم�ضت�ضار خا�ش لالأمني العام لالأمم

 املتحدة اأنطونيو غوتريي�ش الأهداف التنمية

 ويتوىل اإدارة �ضبكة حلول (SDGs) امل�ضتدامة

 التنمية امل�ضتدامة التابعة لالأمم املتحدة.

 �ضارك يف اإعداد التقرير العاملي ل�ضيا�ضات

.ال�ضعادة ب�ضفة حمرر

2 1

3
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سانستين كاس  البروفيسور 
أستاذ في جامعة هارفارد

تحسین جودة الحیاة
باستخدام العلوم السلوكیة  

يميل البشر إلى التفاؤل على نحٍو غير"
واقعي، ما قد ُيسبب المشاكل

"
LƒàdG»¬" مبعنى التحفيز هو مو�ضوع احلديث"

الذي األقاه الربوفي�ضور كا�ش �ضان�ضتني يف جل�ضة

حملت عنوان "حت�ضني جودة احلياة با�ضتخدام

ال�ضلوكية ."العلوم 

وفكرة "LƒàdG»¬" هذه تتمحور حول فكرتني

اأن االإن�ضان ال ي�ضعر اأ�ضا�ضيتني، مفادهما اأواًل

بال�ضعادة عندما ي�ضطر اإىل اتخاذ قرار، ذلك

الأن العقل الب�ضري، على قدر روعته، غري مع�ضوم

من اخلطاأ، وغالبًا ما تكون هذه االأخطاء متوقعة.

"نحن كب�ضر نرّكز على اليوم احلا�ضر والغد
القريب"، قال �ضان�ضتني، "وقّلما نرّكز على ما

�ضيحدث ما بعد �ضهر اأو �ضنة، وهذا قد يوؤدي اإىل

�ضوء يف التقدير، اأو ما ي�ضّمى "التحّيز للحا�ضر"؛

اأن الب�ضر بطبيعتهم متفائلون ب�ضكل بعيد وثانيًا، 

عن الواقع، واالإفراط يف التفاوؤل، وعلى الرغم

من اأنه ميزة رائعة لدى الب�ضر، اإال اأنه قد يت�ضبب

.مبتاعب غري متوقعة

توجيه السلوك وحرية االختيار
من هنا، فاإن االإن�ضان يحتاج اإىل دفع ب�ضيط نحو

االأمام، كما تدفع االأم طفلها برفق ملوا�ضلة �ضريه.

وف�ضر الربوفي�ضور �ضان�ضتني باأن هذا الدفع اأو

"LƒàdG»¬" الب�ضيط ال ي�ضلب االإن�ضان حرية االختيار،
واإمنا ي�ضاعده على اتخاذ خطوة يف الطريق الذي

يختاره. ويقرتح الربوفي�ضور �ضان�ضتني اأن واجب

احلكومة يف اأي بلد اأن تعّد ال�ضيا�ضات والربامج

التي حتّفز ال�ضكان على اتباع منط حياة يعود عليهم

.بالفائدة دون اإرغامهم عليه

وهذا املبداأ لي�ش جديدًا، فهو معتمد يف اململكة

املتحدة من خالل كيان حكومي ي�ضّمى "وحدة

اإن�ضاوؤها باأمر من رئي�ش الوزراء، LƒàdG»¬" التي مّت

.وهي تعمل منذ عام 2010 لتح�ضني حياة املواطن

والربوفي�ضور �ضان�ضتني خبري متمّر�ش يف جمال

درا�ضات وجتارب ال�ضعادة وجودة احلياة، حيث

توىل ما بني عامي 2016h 2009، يف ظل اإدارة

الرئي�ش االأمريكي ال�ضابق باراك اأوباما، اإدارة

برامج خم�ض�ضة للنهو�ش برفاهية ال�ضعب

االأمريكي و�ضعادته وحالته االقت�ضادية. وقد �ضرح

اأن لكل دولة حتديات خا�ضة بها توؤدي اإىل انخفا�ش

من�ضوب ال�ضعادة لدى �ضعبها، واإمنا هناك اأي�ضًا

اأ�ضباب عاملية وعابرة للحدود اجلغرافية، نذكر

منها املر�ش والبدانة وحوادث املرور والتدخني.

وقد متكنت بع�ش الدول من التغلب اإىل حّد ما على

مكافحة بع�ش م�ضادر البوؤ�ش، ذكر منها على �ضبيل

املثال املل�ضقات التي توّفر معلومات عن ال�ضعرات

احلرارية والقيمة الغذائية يف اأ�ضناف املاأكوالت،

التي تعد مبثابة توجيه ب�ضيط ي�ضاعد امل�ضتهلك على

جتّنب البدانة. والفائدة من املعلومات تنطبق اأي�ضًا

على امل�ضائل املالية، ال �ضيما على �ضعيد ا�ضتخدام

بطاقات االئتمان. فاإذا توفرت املعلومات املفيدة

لالأفراد ب�ضاأن اأف�ضل الطرق ال�ضتخدام بطاقات

االئتمان فمن �ضاأن ذلك جتنيبهم امل�ضاكل املالية.

وقد اأثبتت التجربة اأن ذلك ميكن اأن يوؤدي اإىل

.توفري اأكرث من 10 مليارات دوالر �ضنويًا

ويف هذا ال�ضياق، نّوه الربوفي�ضور �ضان�ضتني

بال�ضيا�ضة التي تنتهجها دولة االإمارات العربية

املتحدة التي تعتمد قيا�ش جودة احلياة وت�ضتهدف

.معاجلة م�ضادر الياأ�ش

التوجيه الصحيح يؤدي إلى
خيارات صحيحة

LƒàdG»¬" يتيح للنا�ش حرية اختيار امل�ضار الذي"

يح�ّضن حياتهم. اأجهزة حتديد املواقع اجلغرافية

مثال تعترب من اأدوات التوجيه الأنها تدّل امل�ضتخدم

على طريقه. وغالبًا ما يكون هذا التوجيه مفقودًا

.يف خمتلف دول العامل

وميكن توفري اأدوات "LƒàdG»¬" هذه عن طريق

برامج االدخار التي يتّم االلتحاق بها ب�ضكل تلقائي

مثاًل. وهذا ما فعلته اأملانيا، حيث مّت اعتماد الطاقة

النظيفة يف املنازل ب�ضكل تلقائي، وهو اأمر مفيد

للبيئة ولو كان مكلفًا بع�ش ال�ضيء. وقد بّينت

التجربة اأن 70% من ال�ضكان �ضاركوا يف الربنامج

هذا ومل يطالبوا بتحويل منازلهم اإىل الطاقة

العادية. اأي اأن �ضيا�ضة التوجيه اأّدت النتيجة املطلوبة
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 منها، يف حني لو اأن احلكومة تركت اخليار لل�ضكان،

.فاإن امل�ضاركة �ضتكون منخف�ضة وتقل عن %7

معوقات السعادة
 ويف هذا ال�ضياق قال الربوفي�ضور �ضان�ضتني: "اإذا

 اأعطيت النا�ش املعلومات �ضمن برامج مب�ضطة،

 فاإنك ت�ضتطيع اأن حتقق نتائج فعالة اأكرث مما هي

 عليه يف الربامج املفرو�ضة فر�ضًا". فغالبًا ما تغيب

 امل�ضائل املهمة عن بال االإن�ضان الن�ضغاله باأمور

 اأخرى. ومهمة احلكومة هنا هي اأن تلفت انتباهه

.اإىل ما يف خريه وم�ضلحته

 اإذا ظن النا�ش اأنهم �ضيخ�ضرون فاإنهم يتاأثرون

 ويعانون، يف املقابل، اإذا ظنوا اأنهم �ضريبحون فاإنهم

 ال يتاأثرون باملقدار عينه. وهذه فر�ضة �ضانحة

 للحكومة، فاالإ�ضارة اإىل االأمور على اأنها خ�ضارة اأو

 ربح هي م�ضاألة لغوية، وميكن و�ضف �ضيء على اأنه

 خ�ضارة يف حال اأرادت احلكومة تغيري �ضلوك معني،

 اأو ت�ضتطيع و�ضفه كربح يف حال اأرادت التخفيف

.من ال�ضغط

 واأ�ضاف الربوفي�ضور �ضان�ضتني: "احلوافز قد

 ال تهّم كثريًا، حيث ميكن ا�ضتخدام التوجيه.

 الب�ضاطة مهمة. وهنا اأطرح م�ضطلحًا جديدًا:

 "هند�ضة اخليار" كمهمة قابلة للتطبيق. عندما

 نتخذ قرارات، هناك عمل هند�ضي يقوم عليه

 اخليار. فكل ما نفعله قائم على ت�ضميم اأو توزيع

 معني. مثاًل، ترتيب املاأكوالت ذات الفائدة ال�ضحية

 يف ال�ضوبرماركت له تاأثري كبري على ال�ضلوك

 اال�ضتهالكي لدى ال�ضاري. فاإذا دخل املحل وراأى

 املاأكوالت ال�ضحية اأواًل، فاإنه �ضي�ضرتيها الأنها اأمامه

."والأنها متاحة

استراتيجيات حكومية متطورة
 ثمة برنامج يف الواليات املتحدة يقدم لطالب

 املدار�ش الفقراء وجبات طعام جمانية. امل�ضكلة

 هي اأن العديد من الفقراء مل يلتحقوا بالربنامج

 مع اأنه جماين. فتم ا�ضتبدال الربنامج بحيث

 يتم اإحلاق العائالت الفقرية يف الربنامج تلقائيًا

 دون احلاجة اإىل الت�ضجيل. وكانت النتيجة اأن

 اأكرث من 13 مليون طفل التحقوا بالربنامج يف

الفائت .العام 

 غالبًا ما ال يلتحق املواطنون بالربامج

 احلكومية الأنهم ال يفهمون ما املطلوب منهم.

 وعندما تعيد احلكومة ت�ضميم براجمها بحيث

 تكون توجيهية فاإنها ت�ضتطيع الو�ضول من

.خاللها اإىل �ضريحة اأكرب من النا�ش

�ضان�ضتني  ولتحقيق ذلك، ن�ضح الربوفي�ضور 

بتطبيق برامج تعتمد على �ضت اأفكار

:رئي�ضية هي

 إنشاء فريق متخصص في دراسة .1
 السلوك البشري لمساعدة الناس على

االختيار بشكل أفضل
قياس السعادة وجودة الحياة .2

تحديد مصادر التعاسة األهم في .3
سبيل معالجتها

مكافحة االضطرابات النفسية .4
واأللم المزمن

تجربة البرامج واختبار فعاليتها وتقييمها .5
 طرح البرامج والوسائل المبسطة .6

والسهلة التي يمكن اتباعها

 ويف نهاية حديثه، �ضلط الربوفي�ضور �ضان�ضتني

 ال�ضوء على ثالث �ضيا�ضات يعترب اأنها تعود

 بفوائد جّمة على املواطنني يف كل مكان، وهي

 االلتحاق التلقائي يف برامج املعا�ضات التقاعدية

 للجميع والتي يراها اأكرث فعالية من احلوافز

 ال�ضريبية، وتب�ضيط امل�ضائل املالية مل�ضاعدة النا�ش

 على االدخار، واأخريًا، توفري املعلومات للنا�ش

.مل�ضاعدتهم على اتخاذ القرار ال�ضائب

نقاط رئيسية

 y  العقل البشري، على قدر روعته، غير
معصوم من الخطأ

 y  يتعين على الحكومة طرح البرامج
التوجيهية بدون فرضها فرضًا

 y  هندسة الخيار" هي وسيلة لتوجيه"
الناس نحو اختيار ما هو أفضل لهم

 y  غالباً ما ال يلتحق المواطنون بالبرامج
 الحكومية ألنهم ال يفهمون ما

المطلوب منهم

نبذة عن البروفيسور
كاس سانستين

 الربوفي�ضور كا�ش �ضان�ضتني هو اأ�ضتاذ يف

 جامعة هارفارد. توىل ما بني 2009 و2012

 اإدارة مكتب االإعالم و�ضوؤون التنظيم بالبيت

 االأبي�ش، وهو موؤ�ض�ش ومدير برنامج االقت�ضاد

 ال�ضلوكي وال�ضيا�ضة العامة يف كلية احلقوق

 بجامعة هارفارد. �ضارك الربوفي�ضور �ضان�ضتني

 يف عملية و�ضع القوانني واالإ�ضالح القانوين

 يف عدد من الدول. و�ضدرت له العديد من

.املوؤلفات ما بني مقاالت وكتب
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ريكارد ماثیو 
كاتب ومؤسس منظمة كارونا-شيشين

الوصول إلى قمة السعادة

ُتعتبر السعادة غاية رائعة، ولكننا لن ننجح"
ما لم نربطها باإليثار

"
االإن�ضان خملوق اجتماعي بطبيعته، ال ميكنه

العي�ش مبفرده، وبالتايل، ال ميكنه بلوغ

.ال�ضعادة مبفرده

قد تبدو ال�ضعادة هذه االأيام م�ضعى يتوق

له اجلميع، لكنه لي�ش بال�ضهولة التي يتخيلها

البع�ش، ف�ضّر ال�ضعادة احلقيقية يكمن يف

ممار�ضة العطف والراأفة ويف مفهوم االإيثار،

الذي يعترب من اأهّم مقّومات ال�ضعادة، وهو ما

نادى به الكاتب العاملي ال�ضهري ماثيو ريكارد،

�ضاحب لقب اأ�ضعد رجل يف العامل، يف جل�ضة

بعنوان "الو�ضول اإىل قمة ال�ضعادة"، اختتم بها

.فعاليات احلوار العاملي لل�ضعادة يف دورته الثانية

ريكارد كاهن بوذي كّر�ش حياته للتاأمل

ومعرفة املغزى احلقيقي للحياة. حتدث باإ�ضهاب

عن الراأفة التي ت�ضّب يف �ضلب ال�ضعادة، وذلك

هو الدرب الذي على االإن�ضان اتباعه لبناء عامل

اأف�ضل ولتحقيق ال�ضعادة العاملية، على الرغم

من ال�ضعوبات التي قد ي�ضادفها. فمن البديهي

اأن ي�ضعى االإن�ضان لتحقيق ال�ضعادة لذاته فقط

دون اأن يلتفت اإىل احتياجات االآخرين من حوله،

.ولكّنه لن يتمكن من بلوغ ال�ضعادة احلقيقية

ولتحقيق ال�ضعادة ال بّد من اإحداث التغيري يف

املجتمع، وال بّد من اأن يبداأ التغيري داخل كل منا

حتى نتمكن من بناء عامل اأف�ضل قائم على االإيثار،

اأي على العطاء وحب اخلري لالآخرين. واالإيثار ال

يولد مع االإن�ضان، بل هو ممار�ضة مكت�ضبة ونتيجة

اأف�ضل ملثابرة دوؤوبة يتبناها املرء لكي يكون اإن�ضانًا

وي�ضارك يف بناء جمتمع اأف�ضل، فال�ضعادة واالأنانية

ال ميكن اأن يجتمعا، الأن االأنانية هدامة وال توؤدي يف

.نهاية املطاف اإال للتعجرف واملعاناة

السعادة هدف مشترك
تابع ريكارد متحدثًا عن التفا�ضيل الدقيقة

املكّونة لل�ضعادة التي ميكن تف�ضريها على اأنها

�ضعور بالهناء اخلال�ش وابتعاد تام عن املعاناة.

وقد يكون التخل�ش من املعاناة الغاية امل�ضرتكة

بني جميع الب�ضر، بل وحتى بني جميع الكائنات

احلية، وهو من املقومات االأ�ضا�ضية لالإن�ضانية.

وحمو املعاناة الب�ضرية لي�ش م�ضتحياًل، وميكن

حتقيقه من خالل الرتكيز على بّث امل�ضاعر

وال�ضخاء والعاطفة  االإن�ضانية اجلامعة كاملحبة 

والرتابط وال�ضداقة، وهي القيم التي ت�ضاهم يف

اإثراء الروح ومتتني الروابط بني الب�ضر وتوؤدي اإىل

ال�ضعادة. واأ�ضاف: "اإن حتقيق ال�ضعادة هو بالفعل

م�ضعى �ضام، ولكنه ال يتحقق ما مل يقرتن اأي�ضًا

."باالإيثار والعطف والراأفة باالآخرين

الرأفة، المفتاح لتغيير المجتمع
7 مليارات ن�ضمة، وتعي�ش ي�ضّم كوكب االأر�ش حاليًا

الب�ضرية حقبة من التقدم والتطور التقني الذي

ي�ضع بني اأيديها العديد من املوارد واالأدوات التي

ت�ضمح باإحداث التغيري املطلوب، والذي من �ضاأنه

اأن يوؤثر ب�ضكل كبري على م�ضار امل�ضتقبل وعلى حياة

االأجيال الالحقة. وال ي�ضتطيع االإن�ضان اليوم اأن

يكتفي باالهتمام بحا�ضره فح�ضب، بل بات واجبًا

عليه التفكري يف االأجيال الالحقة وبتاأثري اأفعاله

اليوم على حياة هذه االأجيال يف الغد. ويف هذا

ال�ضدد يقول ريكارد: "اإنه حتٍد طويل االأجل ملقى

اأف�ضل، على عاتقنا اليوم، فاإذا كنا نريد عاملًا

علينا اأن نتكاتف ونتعاون معًا، من علماء و�ضّناع

�ضيا�ضات وخرباء اجتماع واقت�ضاد لكي جند

القا�ضم امل�ضرتك الذي نبني عليه يف �ضبيل الو�ضول

اأنه يتعني على اإىل ما ن�ضبو اإليه". وتابع مردفًا

اجلهات املعنية اخلروج من دائرة االأنانية واملكا�ضب

الذاتية واالآنية يف �ضبيل اإيجاد اقت�ضادات قائمة

على الراأفة والعطف، وحتقيق العدالة االجتماعية،

وخف�ش معدالت الظلم، وبناء نظام تعليمي ي�ضاهم

يف ازدهار الب�ضر وتطورهم، وهذه م�ضوؤولية جّمة ال

يجوز اال�ضتخفاف بها الأن اأجيال امل�ضتقبل �ضت�ضائلنا

.وحتا�ضبنا على التق�ضري

ثغرة أخالقية في تعايشنا مع العالم
والراأفة التي ينادي بها ريكارد والتي ي�ضفها

باأنها من اأهم مقومات ال�ضعادة ال تنطبق فقط

على الب�ضر، فالعامل ال�ضعيد واملتوازن يقت�ضي
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 منا اأن نراأف بالبيئة املحيطة بنا مبا حتويه من

 حيوانات ونباتات وغريها، فاأ�ضار على �ضبيل

 املثال اإىل اأن االإح�ضاءات قّدرت اأن حوايل 100

 مليار اإن�ضان قد عا�ش على كوكب االأر�ش من

 بداية التكوين، وهذا العدد الهائل هو نف�ضه عدد

 احليوانات التي يقتلها االإن�ضان كل �ضهرين فقط.

 ويف هذا ال�ضياق قال ريكارد: "من�ضي يف هذا

 ال�ضبيل غري عابئني بتاأثريه على العامل، وكاأن

 �ضيئًا مل يكن، وهذا اأكرب دليل على وجود ثغرة

 اأخالقية يف م�ضاعينا للو�ضول اإىل عامل اأكرث

 حت�ضرًا". وختم هذه الفقرة من حديثه حمذرًا:

.""يف احلقيقة، اإننا نقف على �ضفري الهاوية

قوة العقل تغّير العالم
 اأثبتت الدرا�ضات العلمية املتخ�ض�ضة يف علم

 االأع�ضاب اأن التعّر�ش املفرط للمعاناة يوؤدي

 اإىل اإرهاق عاطفّي واإىل اإجهاد ج�ضدي، وهذا ما

 تو�ضلت اإليه عاملة االأع�ضاب تانيا �ضينغر من خالل

 درا�ضاتها التي تركزت حول خمتلف ال�ضبكات

 الع�ضبية يف دماغ االإن�ضان. ويف هذا االإطار، يرى

 ريكارد اأن تبّني ال�ضلوكيات االإيجابية مثل االإيثار

 واملحبة اخلال�ضة من �ضاأنه اأن يحدث تغيريًا فوريًا

 يف التفاعالت الع�ضبية يف الدماغ، فيتحول ال�ضعف

 اإىل �ضجاعة، والوهن اإىل قوة، واالنغالق اإىل راأفة،

 "الأن الراأفة والعطف ال ي�ضببان االإرهاق، بل على

."العك�ش، اإنهما اأ�ضا�ش ال�ضعادة

 وتابع ريكارد م�ضتعر�ضًا الدرا�ضات التي قام

 بها فريق من العلماء بالتعاون مع الداالي الما

 ال�ضتك�ضاف قوة التفكري االإيجابي، حيث مّت اإعداد

 درا�ضة ال تزال م�ضتمرة منذ 28 عامًا اأجريت على

 جمموعة من االأ�ضخا�ش املتمّر�ضني يف التاأمل

 والتفكري االإيجابي، وقد اأظهرت الدرا�ضات اأن

 االأ�ضخا�ش الذين يدربون عقولهم على التفكري

 االإيجابي قادرون على تن�ضيط مناطق من دماغهم

 ت�ضاعدهم على اإحداث تاأثري اإيجابي. واخلال�ضة

 من ذلك هي اأن التفكري االإيجابي هو يف احلقيقة

 مهارة ميكن لكل اإن�ضان اكت�ضابها عن طريق

.املمار�ضة والتمرين

التنمية النوعية مفتاح االستدامة
 خ�ض�ش ريكارد الفقرة االأخرية من حديثه ليتناول

 مو�ضوع التنمية امل�ضتدامة، ف�ضدد على �ضرورة

 الرتكيز على التنمية النوعية ال الكمية فقط، وقال:

 "ال ميكننا اأن ن�ضتمّر يف ا�ضتغالل كوكبنا الإ�ضباع

 عط�ضنا الالمتناهي للطاقة واملوارد، فهذا �ضيوؤدي

 اإىل خراب الب�ضرية، وما يلزمنا هو الو�ضول اإىل

 حالة من االن�ضجام امل�ضتدام الذي يتحقق عن

 طريق حتقيق العدالة االجتماعية واالن�ضجام مع

."بيئتنا الطبيعية فبقاوؤنا من بقائها

 كما تناول فكرة اإجمايل ال�ضعادة الوطنية

 التي تت�ضمن االزدهار املايل واالجتماعي

 والبيئي، ورّكز على اأهمية تغيري ال�ضلوك

 والروؤية يف �ضبيل الو�ضول اإىل حتقيق ال�ضعادة

 للجميع، وهو ما يقت�ضي من احلكومات و�ضع

والر�ضيدة  اال�ضرتاتيجيات والربامج اجلامعة 

 باالإ�ضافة اإىل تبني اأهداف التنمية امل�ضتدامة،

 وممار�ضة قيم الراأفة والرفق واالإيثار مع جميع

.الكائنات املوجودة يف عاملنا

نقاط رئيسية

 y الرأفة هي من أهم مقومات السعادة
 y  الرأفة، والمحبة، والرفق، واإليثار

 عوامل تخفف المعاناة وتؤدي إلى
مفاعيل إيجابية

 y مجتمع اليوم قادر على تغيير
مسار المستقبل

 y  ممارسة اإليثار والمحبة تؤدي إلى تغيير
 التفاعالت العصبية في الدماغ وتوّلد

الشجاعة والتعاطف
 y التنمية النوعية أساسية لمستقبل زاهر

نبذة عن ماثيو ريكارد
 ماثيو ريكارد هو كاتب فرن�ضي يقيم يف دير

 �ضيت�ضن تيني دارجلينغ يف نيبال. ن�ضاأ يف الو�ضط

 الثقايف والفكري الفرن�ضي وح�ضل على درجة

 الدكتوراه يف علم الوراثة اجلزيئية من معهد

 با�ضتور يف عام 1972. ثم قرر التخلي عن حياته

 العلمية لين�ضرف ملمار�ضة البوذية التيبتية يف

 جبال الهيمااليا. ريكارد هو ع�ضو جمل�ش اإدارة

 معهد "مايند اآند اليف" وتلقى و�ضام اال�ضتحقاق

.الوطني الفرن�ضي لعمله االإن�ضاين حول العامل
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سانتوريلي ساكي  البروفيسور 
أستاذ الطب والمدير التنفيذي السابق لمركز اليقظة الذهنية في الطب

والرعاية الصحية والمجتمع في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس

الیقظة الذهنیة
في العصر الرقمي  

حاولوا أن تالحظوا كم مرًة تتجه أعينكم صوب"
هاتفكم الذكي أو جهازكم الرقمي

"
خم�ٌش وثالثون �ضنة اأم�ضاها الربوفي�ضور �ضاكي

�ضانتوريلي، اأ�ضتاذ الطب واملدير التنفيذي ال�ضابق

ملركز اليقظة الذهنية يف الطب والرعاية ال�ضحية

واملجتمع يف كلية الطب بجامعة ما�ضات�ضو�ضت�ش،

يف دمج التدريب على التاأمل واليقظة الذهنية يف

جمال الرعاية ال�ضحية، يف حماولة الإيجاد ال�ضبل

للتخفيف من املعاناة. وجنح يف ت�ضخري اآالف

ال�ضاعات من العمل البحثي وال�ضريري الإن�ضاء

مدر�ضة للتدريب التخ�ض�ضي ومعهد للبحوث يرّوج

.الأهمية اليقظة الذهنية يف حت�ضني حياة االإن�ضان

انتشار الرقمنة وتراجع اليقظة
يف عامل اليوم الذي ت�ضيطر عليه التكنولوجيا

الرقمية وما ينتج عنها من ت�ضتت، تربز، ح�ضب

الربوفي�ضور �ضانتوريلي، اأهمية اليقظة الذهنية.

øe" :واإثباتًا لفكرته، توجه اإىل احل�ضور �ضائاًل

منكم ي�ضتطيع اأن يقّيم جودة انتباهه يف هذه

اللحظة؟ هل ميكنكم حتويل اأنظاركم بعيًدا عن عن

هواتفكم املحمولة؟" ليتابع اأن الهواتف الذكية، على

قدر ح�ضناتها الكثرية، تنطوي اأي�ضًا على �ضلبيات،

فهي ت�ضتحوذ على انتباه املرء ب�ضكل كامل، ومن هنا

فاإن التحدي الكبري يكمن يف تطويع التكنولوجيا

.واحلفاظ على اإن�ضانيتها

ويطرح الع�ضر التكنولوجي حتديات عديدة

للب�ضر، فقد اأظهرت الدرا�ضات اأن معدالت

االإغفال اأو ال�ضهو يف ارتفاع متزايد، وترتفع

معها ن�ضبة الوحدة والعزلة والن�ضيان. وبذلك

فقد �ضار لزامًا علينا اأن ن�ضتيقظ واأن نتنّبه اإىل

با�ضتعادة �ضفاتنا لنا  ي�ضمح  ب�ضكل  �ضلوكياتنا 

االإن�ضانية اجلوهرية التي تكاد تتبدد ب�ضبب

التكنولوجية. ولفت بالو�ضائل  الدائم  االن�ضغال 

الربوفي�ضور �ضانتوريلي يف هذا ال�ضياق اإىل اأن

اإحدى الدرا�ضات اأظهرت اأن االإن�ضان يلجاأ اإىل

.هاتفه املحمول مبعدل 564 مرة يف اليوم

ممارسة اليقظة
ما هو تعريف اليقظة الذهنية؟ اإنها باإيجاز

اإح�ضا�ش االإن�ضان بذاته يف اللحظة االآنية، وت�ضمل

االنفتاح الذهني والقدرة على التمييز، ومعرفة

النف�ش وعواقب االأفعال. اأي اأنها تنطوي على

القدرة على الرتكيز على الذات، التي توؤدي اإ ىل

روؤية االأمور ب�ضكل اأو�ضح، مما ي�ضاعد بدوره يف

عملية اتخاذ القرار. وي�ضتطيع االإن�ضان اأن يتعّلم

ممار�ضة اليقظة الذهنية بف�ضل تدريب موّجه يعّلمه

.كيفية التمهل واالإب�ضار واالختيار بحكمة

وهذا التدريب الذهني هو ما ي�ضعى الربوفي�ضور

�ضانتوريلي اإىل دجمه يف اإطار منظومة الرعاية

ال�ضحية ويف املنظومة التعليمية وعلى م�ضتوى

اأن تعريفه الت�ضريعات واحلكومة، حيث تابع م�ضيفًا

لليقظة الذهنية يتمحور يف االأ�ضا�ش حول عالقة

االإن�ضان بذاته وبج�ضده وذهنه. وغياب هذه العالقة

هي ال�ضبب الرئي�ضي يف ارتفاع معدل اال�ضطرابات

العقلية والنف�ضية يف العامل، ح�ضب تعبريه. و�ضدد

على اأهمية العالقات ال�ضخ�ضية واملبا�ضرة مع

االآخرين، ال �ضيما اأننا نعي�ش يف ع�ضر انقطع فيه

النا�ش عن التعاطي املبا�ضر مع بع�ضهم البع�ش. اإن

ما يحتاج اإليه الب�ضر ال�ضتعادة يقظتهم الذهنية هو

.العودة اإىل االإح�ضا�ش بذاتهم وكلّيتهم
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تمّهل لترى وتعرف نفسك
 اليقظة اجل�ضدية هي املفتاح اإىل اليقظة الذهنية،

 ح�ضب الربوفي�ضور �ضانتوريلي، وهي حالة ميكننا

 الو�ضول اإليها عن طريق املمار�ضة والتمّهل

.واال�ضتغراق يف تاأمل قدرة اجل�ضد ومعرفة حدوده

 جل�ضت يف مطعم قبل اأيام، وراقبت عائلة"

 مكّونة من اأربعة اأفراد اأم�ضوا اأربعني دقيقة دون

 تبادل اأي حديث حيث كان كل منهم م�ضتغرقًا

 يف هاتفه"، وهذا م�ضهد متكرر يف كل مكان يف

 العامل، فرنى نزعة متزايدة اإىل التوا�ضل خطيًا

 ال �ضفهيًا، وهي تت�ضبب باإ�ضعاف الرتابط بني

 الب�ضر، ال �ضيما بني االأزواج الذين ين�ضغلون

 بالهواتف املحمولة ومل يعودوا مهتّمني مبناق�ضة

وم�ضاكلهم .همومهم 

 واليقظة الذهنية تقت�ضي منا م�ضتوى من

 احلميمية مع الذات علينا اأن نحافظ عليه كي ال

 نن�ضى اأنف�ضنا، وكي نعي�ش يف العامل، وال ننجرف

.وراء الرغبات اال�ضتهالكية، ونتعّلم العطاء واملحبة

 اإن قدرتنا على روؤية املعاناة يف العامل ومعاجلتها

 حتتاج اإىل �ضحوة �ضمري واإىل يقظة ذهنية تتّم عن

 طريق ممار�ضة التاأمل لبع�ش الوقت ب�ضكل يومي،

 والتمّعن يف الذات، والتنّبه لالآخرين، واحرتام

.القيم، واال�ضتمتاع بالطبيعة والنا�ش من حولنا

نقاط رئيسية

 y العجز عن العيش في اللحظة
الحاضرة هو من التحديات الكبرى

في العصر الرقمي
 y  الهواتف المحمولة تسبب اإلدمان وعلينا

أن نستيقظ من تأثيرها
 y  ينبغي أن يتعلم المجتمع كيفية

 االستفادة من التكنولوجيا بدون أن
تستحوذ على جميع جوانبه

 y  القدرة على معالجة المعاناة في
العالم تحتاج إلى صحوة ضمير

نبذة عن البروفيسور
 ساكي سانتوريلي

 الربوفي�ضور �ضاكي �ضانتوريلي هو اأ�ضتاذ

 يف الطب. �ضغل من�ضب املدير التنفيذي

 ملركز اليقظة الذهنية يف الطب والرعاية

 ال�ضحية واملجتمع يف كلية الطب بجامعة

 ما�ضات�ضو�ضت�ش، وتوىل اإدارة عيادة احلد

 من االإجهاد يف الفرتة من 2001 اإىل 2017.

 يف عام 2001، اأ�ض�ش "معهد اأوازي�ش" الذي

 يقدم برناجمًا �ضاماًل للتعليم والتدريب

 التخ�ض�ضي. ويف عام 2003، اأ�ض�ش وتراأ�ش

 موؤمترًا علميًا �ضنويًا يتمحور حول اليقظة

 الذهنية بعنوان "اإدماج اليقظة الذهنية يف

."الطب والرعاية ال�ضحية واملجتمع
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كیلي غابريیل 
مديرة مركز جودة الحیاة والمرونة في معهد جنوب أسترالیا للصحة والبحوث الطبیة

:تعزيز جودة الحیاة في المجتمع
تجربة جنوب أسترالیا  

ال يتعلق األمر بمدى جودة حياة الفرد"
فحسب، بقدر ما يتعلق بجودة حياة

المجتمع ككل

"
كيف ميكن حتقيق الرفاه على نطاق وا�ضع وبتكلفة"

معقولة؟" �ضوؤال طرحته غابرييل كيلي، مديرة

مركز جودة احلياة واملرونة يف معهد جنوب

اأ�ضرتاليا لل�ضحة والبحوث الطبية، واأجابته يف

جملتها التالية: "نحن نعرف اأن ثمة فرق بني

معرفة العلوم وفهم ال�ضيا�ضات من جهة، وحتقيقها

ون�ضرها على نطاق وا�ضع من جهة اأخرى. ومن

خالل اإجابتنا على هذه االأ�ضئلة، فاإننا نهدف اإىل

جعل جنوب اأ�ضرتاليا منوذجًا للرفاه يحتذى به يف

كافة اأنحاء العامل. ون�ضعى اإىل ترجمة علوم ال�ضحة

النف�ضية وال�ضعادة والرفاه على اأر�ش الواقع وخلق

."حركة ثقافية نحو الرفاه

حلول لمشاكل القرن
الحادي والعشرين

يبلغ عدد �ضكان مدينة اأدياليد االأ�ضرتالية 1.3

مليون ن�ضمة )من اأ�ضل 1.6 مليون ن�ضمة يقطنون

يف جنوب اأ�ضرتاليا(، وهي تعد عا�ضمة طموحة

ومبتكرة. ومن التحديات التي واجهتها جنوب

اأ�ضرتاليا يف الفرتة ما بني 2011h 2010 ارتفاع ن�ضبة

االأمرا�ش النف�ضية، اإىل جانب امل�ضاكل يف االإنتاجية.

وعليه و�ضعت املدينة فر�ضية تفيد باأن ازدهار

الوالية �ضي�ضاهم يف التقليل من عدد االأ�ضخا�ش

الذين يقعون فري�ضة لالأمرا�ش النف�ضية، و�ضيح�ضن

.بالتايل من االإنتاجية

جودة الحياة قابلة للتعليم
وتابعت كيلي: "قمنا بدعوة مارتن �ضليجمان

لي�ضاعدنا يف حل هاتني امل�ضكلتني، يف اإطار

برناجمنا الذي نقوم من خالله بدعوة املفكرين

القادرين على امل�ضاعدة يف حل امل�ضاكل وتقدمي

روؤية جديدة ملواجهة التحديات املعقدة". وقد �ضدد

�ضليجمان على اأن الرفاه يجب اأن يكون �ضمن

االأجندة ال�ضيا�ضية للحكومة، واالأهم من ذلك اأن

يكون من االأ�ض�ش التي ُيبنى عليها املجتمع، كما

اأكد على اأن جودة احلياة قابلة للقيا�ش والتعلم

والتعليم. فكيف اإذن ميكن نقل جودة حياة الفرد،

التي ن�ضتطيع قيا�ضها وحتقيقها، اإىل والية باأكملها

واإىل جمتمع باأكمله؟

نتج عن هذه الر�ضالة اإح�ضا�ش بالثقة وقبول

للفكرة القائلة اإن جودة احلياة ميكن اأن حتل

م�ضكالت الوالية. وعلى الرغم من اأن ال�ضبب وراء

اإيالء االأهمية جلودة احلياة يختلف من �ضخ�ش

اإىل اآخر، اإال اأن املدينة انتهجت مقاربة �ضمولية

بهذا اخل�ضو�ش تعنى بالفرد واملجتمع ككل، كما هو

.احلال بالن�ضبة لدولة االإمارات العربية املتحدة

مقياس جودة الحياة
بعد القيام بعدد من الدرا�ضات واإجراء حمادثات

مع مفكرين وقادة عامليني ب�ضاأن اأف�ضل املقايي�ش

التي ميكن اختيارها، ارتاأت اجلهات املعنية اأن

مقيا�ش "+PERMA"، الذي يحيل اإىل ال�ضعور

االإيجابي واالنهماك يف االأن�ضطة، والعالقات يف

حياة املرء واملغزى من احلياة وال�ضعور باالإجناز،

باالإ�ضافة اإىل الن�ضاط البدين والغذاء اجليد

واملرونة والنوم والتفاوؤل، هو االأن�ضب لوالية

اأ�ضرتاليا  .جنوب 

اإن اختيارنا ملقيا�ش" "+PERMA" يتوافق مع

�ضعينا اإىل اإ�ضراك اجلميع يف حتقيق الرفاه،

فهو باب ينفتح على عدة علوم منها علم النف�ش

وعلم النف�ش االإيجابي وعلم االأع�ضاب وتغري

والعالقات وعلم التنظيمية  والتنمية  ال�ضلوك 

االجتماع وال�ضحة. كما اأن من ال�ضروري توجيه

انتباه االأفراد لبع�ش االأمور لكي يركزوا عليها،

ونريد اأن تكون املرونة وال�ضعادة وجودة احلياة

وال�ضحة النف�ضية يف مقدمة اهتمامات �ضكان

اأ�ضرتاليا ."جنوب 
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تعليم جودة الحياة
 وعليه، مّت الرتكيز على قطاع التعليم واإجراء

 عدة درا�ضات لقيا�ش مدى جودة حياة الطالب،

 �ضملت األف مدر�ضة و250 األف طالب، اأي

 حوايل 93% من الطالب، ومت توزيعها على

 مدراء املدار�ش احلكومية ليتمكنوا من و�ضع

 �ضيا�ضاتهم بناًء عليها. وبعد قيا�ش م�ضتوى

 جودة احلياة، بداأت عملية التخطيط لن�ضر

 جودة احلياة على نطاق اأو�ضع، من خالل

 مقارنة جتارب دول اأخرى يف هذا املجال، غري

 اأن جل الدرا�ضات كانت غري مكتملة. واأ�ضافت

 كيلي: "يف النهاية متكنا من العثور على اأهم

 الربامج املتخ�ض�ضة يف املرونة الذي تديره

 روندا كورنوم، موؤ�ض�ضة برنامج اللياقة ال�ضاملة

 للجنود، والذي ا�ضتمدت منه دورة تكوينية يف

 جمال علم النف�ش االإيجابي واملرونة ترتكز

 على 10 مهارات، من بينها اليقظة الذهنية

 واال�ضتفادة من مكامن القوة والقيم املبنية

 على االأهداف، والعالقات وحتديد االأولويات

 وغريها. وقد �ضارك يف هذه الدورة اأربعة 4000

 ملدة 4 اأ�ضهر. و�ضيتم و�ضع من�ضة تكنولوجية

 تعتمد على نظام خا�ش بها الإدارة التعلم

."�ضيعالج ماليني البيانات يف امل�ضتقبل

 ول�ضمان ا�ضتدامة هذه النتائج، وا�ضتدامة

 التغيري يف املنظمات اأو املجتمعات، ال ميكن

 االكتفاء بقيا�ش جودة احلياة فح�ضب، بل يجب

 بناء جمتمعات وموؤ�ض�ضات تنعم بالرفاه، واإ�ضراك

.القادة يف هذا النطاق

مقاربة شاملة لجودة الحياة
 واأ�ضافت كيلي: "من بني النقاط املهمة التي ت�ضغلنا

 هي كيفية الو�ضول اإىل النا�ش، لذا فاإننا نفكر يف

 جمتمعنا ككل ون�ضع �ضوب اأعيننا القوى املوجهة،

 اأي االأ�ضخا�ش واملوؤ�ض�ضات الذين تربط بينهم وبني

 االأفراد، مبا فيهم االأطفال واالأمهات والعمال،

 عالقات مبنية على الثقة، مما يعني اأننا نقيم

."�ضراكات ونتعاون مع جهات متعددة

 وهذا العمل مل يقت�ضر على املدار�ش فح�ضب، بل

 جتاوز ذلك اإىل االأ�ضخا�ش امل�ضنني الذين قدمت

 لهم دورات تدريبية ا�ضتغرقت 6 اأ�ضهر، مب�ضاعدة

 من 8 حكومات حملية. لكن نقل املعرفة اأمر �ضهل

 باملقارنة مع تكري�ضها وتطبيقها يف احلياة اليومية،

 لذلك فقد مّت الرتكيز على هذا اجلانب من خالل

 فتح نقا�ش بّناء مع امل�ضتفيدين من الدورة. كما

 مّت اإطالق برنامج خا�ش ل�ضمان جودة احلياة يف

 ال�ضجون الثمانية املوجودة يف جنوب اأ�ضرتاليا،

 التي ت�ضم 2000 موظف و6000 �صجني. وقد �صاعد

 هذا الربنامج القوى العاملة يف ال�ضجون على

 اإدراك م�ضتوى جودة حياتهم ومرونتهم، االأمر

 الذي �ضيكون له اأثر اإيجابي على حياتهم االأ�ضرية

 وعالقاتهم االجتماعية، وبالتايل على عملهم، مما

.�ضيوؤدي بدوره اإىل رفع م�ضتوى اإنتاجيتهم

 اإن معايري والية جنوب اأ�ضرتاليا اأعلى من املعايري

 العاملية، حتى اأن رفاه موظفي موؤ�ض�ضاتها قد ارتفع

 على الرغم من اأن بع�ضهم مل يتلقى التدريب،

 مما ي�ضري اإىل اأن تاأثريه ميتد عرب املوؤ�ض�ضات كلها

 وينتقل كالعدوى، فقد انخف�ش معدل االإجازات

 املر�ضية بن�ضبة 12% خالل �ضنة واحدة، وبن�ضبة

 22% يف �ضفوف �ضباط ال�ضجون، الفئة االأكرث

 تعر�ضًا لل�ضغط، وارتفعت االإنتاجية يف اإحدى

.ال�ضركات اخلا�ضة ب�ضناعة ال�ضيارات بن�ضبة %27

 اإن منوذج والية جنوب اأ�ضرتاليا �ضالح لكل

 امل�ضتويات �ضواء اأكانت بلدية اأو والية اأو دولة، كما

 اأن الدرا�ضات العلمية متوفرة ومتاحة، وميكن

 ترجمتها على اأر�ش الواقع وتفعيلها من خالل

امل�ضرتك .العمل 

نقاط رئيسية

 y  معرفة علم وسياسات جودة الحياة ال
 تعني بالضرورة إمكانية نشرها على

نطاق واسع
 y  جودة الحياة مهارة قابلة للتعّلم

والتعليم والقياس
 y  الصحة الجسدية تؤثر إلى حد كبير في

الصحة النفسية
 y العلم موجود ويمكن ترجمته على

أرض الواقع وتفعيله من خالل
العمل المشترك

نبذة عن غابرييل كيلي
 غابرييل كيلي هي مديرة مركز جودة احلياة

 واملرونة يف معهد جنوب اأ�ضرتاليا لل�ضحة

 والبحوث الطبية. تتمثل مهمتها يف تعميم علم

 النف�ش االإيجابي وعلم جودة احلياة واملناعة

 يف جمتمعها. وقد عملت على درا�ضة ال�ضلوك

 الب�ضري وتغيري االأنظمة. اأ�ّض�ضت املوؤمتر

 الوثائقي الدويل االأ�ضرتايل لدعم �ضناعة

 ترى اأنها اأ�ضا�ضية للو�ضول اإىل جمتمع �ضحي

 واع لذاته. وب�ضفتها مديرة برنامج املفكرين

 املقيمني يف الدولة، قامت كيلي باإجراء

 تغيريات يف جماالت عدة مثل ت�ضميم املدينة،

 والت�ضنيع املتقدم، وتعليم الطفولة املبكرة

.وعلم النف�ش االإيجابي
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الصورة )يمين  جكتياني  )نيشا 

مديرة مجموعة الندمارك

)يسار الصورة )جين ليم 

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للسعادة في شركة ديليفرينغ هابينيس،
الحوار مدير

ما هو العائد من السعادة؟

إنكم ملزمون بإحداث تغيير في المجتمع"
بصرف النظر عما إذا كانت مؤسستكم صغيرة

أم كبيرة، فكّل شيء يبدأ بوضع الهدف

"
العائد من ال�ضعادة" هو املو�ضوع الذي تناولته هذه"

اجلل�ضة احلوارية �ضمن فعاليات الدورة الثانية من

احلوار العاملي لل�ضعادة، مع ال�ضيفة ني�ضا جكتياين،

مديرة جمموعة "الندمارك"، حاورتها فيها جني

ليم، ال�ضريك املوؤ�ض�ش والرئي�ش التنفيذي واملدير

"التنفيذي لل�ضعادة يف �ضركة "ديليفرينغ هابيني�ش
(Delivering Happiness).

ترّكز احلوار حول الدور االأ�ضا�ضي واملتنامي

الذي يقع على عاتق القطاع اخلا�ش يف اإطالق

العنان ل�ضعادة الب�ضر وتعزيز م�ضتويات الرفاه يف

املجتمعات حول العامل، وهي النقطة التي �ضددت

عليها جكتياين انطالقًا من جتربتها يف جمموعة

"الندمارك". وا�ضتهّلت اجلل�ضة بعر�ش فيلم ق�ضري
عن برامج ال�ضعادة التي و�ضعتها املجموعة والتي

�ضارك فيها ع�ضرات االآالف من موظفيها حول

العامل، والتي اأثبتت فاعليتها من خالل رفع م�ضتوى

االلتزام لدى طواقم العمل الذي اأّدى بدوره اإىل رفع

.م�ضتوى االإنتاجية

اإن ال�ضعادة يف اإطار بيئة العمل هي العن�ضر

اجلوهري الذي ي�ضّكل اأ�ضا�ش االإنتاجية املقرتنة

باالإبداع واالبتكار، لذا، فمن البديهي اأن تعمل

املوؤ�ض�ضات عمومًا، ال �ضيما موؤ�ض�ضات القطاع

اخلا�ش التي ت�ضعى لتعزيز تناف�ضيتها يف االأ�ضواق

العاملية، على اإيجاد ال�ضبل وو�ضع اخلطط

والربامج التي تعنى برفاه املوظف وترّكز على

�ضمان �ضعادته. فاملوظف ال�ضعيد هو موظف

.منتج وخمل�ش

اإلمارات العربية المتحدة نموذج رائد
ونّوهت جكتياين بالعمل اجلبار الذي تقوده دولة

االإمارات العربية املتحدة يف تعزيز ال�ضعادة يف

اأو�ضاط مواطنيها واملقيمني على اأر�ضها واأي�ضًا

يف �ضائر دول العامل من خالل القمة العاملية

للحكومات التي �ضارت اأحد اأهم املنابر الدولية

التي جتمع �ضناع ال�ضيا�ضات من حول العامل

النهو�ش باملجتمعات اأهمية  ال�ضوء على  لت�ضليط 

واإيالء العناية مب�ضاألة الرفاه وجودة احلياة يف كل

مكان. وتوجهت بال�ضكر اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ

حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ش الدولة،

رئي�ش جمل�ش الوزراء، حاكم دبي، لروؤيته الثاقبة،

كما اأعربت عن بالغ اإعجابها مبعايل عهود بنت

خلفان الرومي، وزيرة الدولة لل�ضعادة وجودة

احلياة يف دولة االإمارات العربية املتحدة قائلة:

"اإنها �ضاحبة طاقة مذهلة وتكّر�ش نف�ضها لتحقيق
."روؤية �ضاحب ال�ضمو

تحقيق سعادة الموظف
ردًا على �ضوؤال حول دور موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ش

يف رفد العمل احلكومي على �ضعيد حتقيق ال�ضعادة،

اأ�ضارت جكتياين اإىل اأن ثمة واجبًا ملقى على عاتق

املوؤ�ض�ضات، ال�ضغرية والكبرية منها، الإحداث فرق

يف املجتمعات التي تعمل فيها، وهو لي�ش باالأمر

امل�ضتحيل، فاملطلوب اأن حتدد تلك املوؤ�ض�ضات

�ضعادة املوظفني كواحدة من غاياتها الرئي�ضية. وهو

ما ميكن اأن يتحقق من خالل اإيجاد بيئة عمل ودية

ومن�ضفة ت�ضمح لالإن�ضان العادي بالنمو والتفوق.

وكانت درا�ضة �ضادرة عن جامعة اأك�ضفورد قد

اأثبتت بالفعل اأن م�ضتوى الن�ضاط عند املوظف اأو

اأ�ضعاف م�ضتواه عند العامل ال�ضعيد يفوق مبعدل 6

املوظف غري ال�ضعيد، وهذا ما يف�ضي اإىل مزيد من

.االإنتاجية وااللتزام واالن�ضباط يف العمل

قوة المؤسسة من سعادة موظفيها
اخلال�ضة االأهّم من كل ما �ضبق هي اأن العامل

ال�ضعيد ي�ضاعد املوؤ�ض�ضة على النجاح واال�ضتمرار

اللذين يعتمدان بالدرجة االأوىل على االإبداع

واالبتكار، وهما مرتبطان مبا�ضرة مب�ضتوى

ال�ضعادة. ومن هنا فاإنه يتعنّي على املوؤ�ض�ضات

اأن حتر�ش على توفري البيئة احلا�ضنة لالإبداع

واالبتكار "واأعتقد اأن اأي قيادة تتو�ضل اإىل توفري

تلك البيئة �ضوف تتمكن من تر�ضيخ مكانتها احلالية

."والتاأ�ضي�ش ملزيد من التطور يف م�ضتقبلها

كرثت االأحاديث والدرا�ضات يف االآونة االأخرية

عن م�ضاألة "اإحداث الفرق"، لي�ش فقط يف
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 املجتمعات بل اأي�ضًا على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات، وقد

 اأثبتت التجارب والدرا�ضات اأن موؤ�ض�ضات القطاع

 اخلا�ش ال ت�ضتطيع اأن حتدث فرقًا اإيجابيًا يف

 ع�ضرنا احلايل اإال بالرتكيز على طواقم العمل فيها

.واالهتمام بحالتهم النف�ضية

 وتطّرقت جكتياين يف هذا ال�ضياق اإىل جتربة

 جمموعة "الندمارك" املعروفة بروؤيتها اال�ضتثنائية،

 فقد اأ�ض�ضت املجموعة حلركة ا�ضتثنائية ُتعرف

 بـ"حركة ال�ضعادة"، وهي مبادرة �ضّباقة تهدف اإىل

 حتقيق التوازن بني اجلانبني املهني وال�ضخ�ضي

 يف حياة كل من موظفي املجموعة االأربعني األفًا

 واملوزعني يف اأرجاء منطقة ال�ضرق االأو�ضط. وت�ضمل

 احلركة �ضل�ضلة من االأن�ضطة الرتفيهية اجلماعية

 امل�ضلية التي �ضاهمت اإىل حد كبري يف تر�ضيخ

 التزام املوظفني وتوطيد اأوا�ضر ال�ضداقة والزمالة

 فيما بينهم، كما كان لها اأثر اإيجابي على حالتهم

.ال�ضحية والذهنية

 اأما بالن�ضبة اإىل العمل االجتماعي االإيجابي الذي

 ميكن لل�ضركات القيام به يف �ضبيل اإحداث فرق

 اإيجابي يف املجتمعات التي تعمل فيها، فاأ�ضارت

 جكتياين اإىل حملة التوعية ب�ضالمة االأطفال التي

 كانت قد اأطلقتها من خالل اإحدى عالماتها

 التجارية ملالب�ش االأطفال، حيث و�ضلت تلك احلملة

 اإىل اأكرث من 6 ماليني �ضخ�ش واأحدثت وقعًا

.اإيجابيًا يف املناطق التي ُوجدت فيها

السعادة حق لكل موظف
 مل يكن تاأ�ضي�ش "حركة ال�ضعادة" يف جمموعة

 "الندمارك" بالعمل ال�ضهل، فقد اقت�ضت قدرًا كبريًا

 من التن�ضيق ب�ضبب انت�ضار املجموعة الوا�ضع يف

 اأكرث من بلد يف املنطقة، ولكن قيادتها كانت عازمة

 على الو�ضول اإىل كل موظف من موظفيها واإحداث

 فرق يف جتربته، وهو العامل الرئي�ضي الذي اأّدى

 اإىل جناح املبادرة. فقالت جكتياين: "راأينا يف ذلك

 التحدي فر�ضة �ضانحة جلمع ال�ضمل، فال�ضعادة حق

 لكل اإن�ضان، ولهذا ال�ضبب اأ�ضمينا املبادرة حركة،

."الأنها حية ومتحركة وقادرة على الت�ضاعف

 اإال اأن التحدي االأكرب يف م�ضاألة حتقيق ال�ضعادة

 يف بيئة العمل يكمن يف �ضمان ا�ضتمراريتها.

 فالربامج واخلطط وحدها ال تكفي، بل يتعني على

 ال�ضركات اخلا�ضة اأن حتر�ش على متابعة تطّور

 مفهوم ال�ضعادة وتر�ضيخه لي�ضبح ركيزة اأ�ضا�ضية

 يف ثقافتها املوؤ�ض�ضية، وبهذه الطريقة، ت�ضمن

.حتقيق ال�ضعادة والرفاه الأفراد طاقمها فردًا فردًا

 حتقيق ال�ضعادة يف مكان العمل يحتاج اإىل اآلية ال

 جندها اليوم يف معظم ال�ضركات، وال يزال امل�ضوار

.طوياًل ولكنه غري م�ضتحيل

 ويف نهاية حديثها، �ضددت ال�ضيدة جكتياين

 جمددًا على اأن ال�ضعادة حق اأ�ضا�ضي للجميع،

 وقالت: "ال�ضعي لتحقيق ال�ضعادة ال يختلف

 باختالف الثقافات، اإنه حق لكل اإن�ضان بغ�ش النظر

."عن �ضّنه اأو جن�ضه اأو انتمائه، وهو الغاية لوجودنا

نقاط رئيسية

 yثمة واجب على عاتق القطاع الخاص 
بإحداث فرق إيجابي في المجتمعات

 yبيئة العمل السعيدة ترفع من اإلنتاجية
 y  السعادة توّلد االبتكار واإلبداع ما

 يضمن استمرارية الشركات في
أسواق العمل

 yالسعادة حق لكل إنسان

 نبذة عن نيشا جكتياني
 تتوىل ني�ضا جكتياين من�ضب مديرة جمموعة

 "الندمارك" وهي ع�ضو يف جمل�ش اإدارتها.

 وكانت قد بداأت م�ضريتها املهنية مع

 املجموعة من خالل م�ضاهمتها يف اإن�ضاء

 "الندمارك اإنرتنا�ضيونال". ثم انتقلت بعد

 ذلك اإىل دعم رازا بيج يف اإطالق ماركة

 كما اأطلقا معًا عالمة ،(Splash) ""�ضبال�ش

 الرائدة يف جمال املو�ضة (Iconic) ""اآيكونيك

 يف عام 2009. وت�ضارك جكتياين اأي�ضًا

 يف التخطيط اال�ضرتاتيجي يف الوظائف

"الندمارك ."املوؤ�ض�ضية يف جمموعة 
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ويكینج مايك 
الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث السعادة

البحث عن السعادة حول العالم

قد نكون سعداء ألّننا ندفع ضرائب مرتفعة"

"
اأعرب مايك ويكينج، الرئي�ش التنفيذي ملعهد

اأبحاث ال�ضعادة يف الدمنارك، يف بداية جل�ضته التي

øY "حملت عنوان "البحث عن ال�ضعادة حول العامل

�ضعادته بالتواجد يف دبي، وامتنانه حلكومة دبي

لتنظيمها للحوار العاملي لل�ضعادة الذي يعترب من

.اأهم الفعاليات الدولية

وتابع متحدثًا عن عمله يف معهد اأبحاث

ال�ضعادة، حيث يحاول وزمالوؤه االإجابة عن ثالثة

اأ�ضئلة رئي�ضية هي: كيف ميكن قيا�ش ال�ضعادة؟

اأكرث �ضعادة من وملاذا ُيعترب بع�ش االأ�ضخا�ش

غريهم؟ وكيف ميكن حت�ضني جودة احلياة؟

و�ضرح اأن معهد اأبحاث ال�ضعادة هو اأي�ضًا مركز

اأبحاث، ويعترب مبثابة ج�ضر بني املجتمع االأكادميي

والعموم، ولذلك فاإن القائمني عليه يحاولون تقريب

اخلال�ضات العلمية اإىل عامة النا�ش، كما يحاولون

اإ�ضراك املزيد من االأ�ضخا�ش يف برنامج ال�ضعادة

 .وحتويلهم اإىل �ضناع تغيري وفاعلني ن�ضطني

سعادة رغم الضرائب
تناول ويكينج يف بداية حديثه �ضّر ال�ضعادة

اإىل اأن النا�ش كثريًا ما االإ�ضكندنافية، م�ضريًا

ي�ضاألونه كيف ميكن للدول االإ�ضكندنافية اأن تكون

االأكرث �ضعادة بني الدول رغم اأنها تفر�ش معدالت

ال�ضرائب االأعلى يف العامل، وجوابه على ذلك هو:

.""رمبا نحن �ضعداء الأننا ندفع �ضرائب عالية

ويف�ضر ويكينج هذا االأمر بقوله: "اأنا اأدفع

50% من راتبي لل�ضرائب، وت�ضري االإح�ضاءات

اإىل اأن ÚH øe 9 10 دمناركيني ال ميانعون تقدمي

هذا املبلغ، ذلك الأننا ن�ضعر باأننا نتلقى الكثري يف

املقابل. فنحن ال نعترب هذه املبالغ مبثابة �ضرائب،

بل هي ا�ضتثمارات خا�ضة يف املنفعة العامة. اإنها

ا�ضتثمارات يف جودة احلياة والتعليم وال�ضمان

االجتماعي وتكافوؤ الفر�ش". اإذن فرمبا يكمن �ضر

جناح الدول االإ�ضكندنافية يف كونها جنحت يف

.اإيجاد ظروف موؤاتية لعي�ش حياة جيدة

اأن عامل النجاح يف وتابع ويكينج مف�ضرًا

الدمنارك والدول االإ�ضكندنافية يتجلى يف اأن هذه

الدول ال ت�ضع ثمنًا لل�ضعادة؛ "اأق�ضد بهذا اأنك �ضواء

اأو غنيًا، ف�ضيظل باإمكانك التمتع بجودة كنت فقريًا

حياة مرتفعة ن�ضبيًا". واأ�ضاف: "اأنا اأذهب اإىل

عملي كل يوم م�ضتقاًل الدراجة الهوائية، وال اأملك

�ضيارة الأنني ال اأحتاج اإليها". وغالبية الدمناركيني

يحذون حذوه، حتى اأع�ضاء الربملان، وهم ال يفعلون

ذلك الأنه اأمر مفيد ل�ضحتهم اأو للبيئة، بل الأن

الدراجة و�ضيلة تنقل �ضريعة ومالئمة والأن الدولة

ت�ضتثمر الكثري يف البنية التحتية لفائدة امل�ضاة

و�ضائقي الدراجات وال تعاملهم كاأنهم مواطنون

GPEG" .من الدرجة الثانية، بل هم ملوك يف الطريق

فقدت عملي غدًا، فلن اأخ�ضى فقدان قدرتي على

التحرك والذهاب اأينما �ضئت، وهذا اأمر يقّل�ش

."معدل التوتر والقلق لدي

ويف مثال اآخر، حتدث ويكينج عن امليناء املركزي

يف العا�ضمة كوبنهاغن، حيث يذهب لل�ضباحة

خالل الفرتات التي ترتفع فيها احلرارة. "ميكنني

اال�ضتمتاع بال�ضباحة الأن الدولة و�ضعت ا�ضتثمارات

مهمة للحفاظ على امليناء، كما اأنه متاح للجميع،

�ضواء كانوا فقراء اأو اأغنياء. فنحن ن�ضتثمر يف

."جودة احلياة

نشر التجربة على نطاق واسع
اإذن كيف ميكن تقريب كل هذه املعلومات

من اجلمهور؟

اأّلف ويكينج كتابًا حتدث فيه عن العوامل ال�ضتة

التي تف�ضر االأ�ضباب التي جتعل بع�ش الدول اأكرث

�ضعادة من غريها، وهذه العوامل هي الدعم

االجتماعي وال�ضحة والناجت املحلي االإجمايل للفرد

واحلرية والثقة وال�ضخاء. وهو يبحث عن اأ�ضخا�ش

يج�ضدون هذه العوامل يف حياتهم ال�ضخ�ضية، وبهذه

الطريقة ميكنه تقدمي جتارب هوؤالء االأ�ضخا�ش من

اأجل تف�ضري اخلال�ضات العلمية لعامة النا�ش. فطرح

مثالني عن �ضخ�ضني خمتلفني يحاوالن م�ضاعدة

االآخرين دون مقابل، وهما ميثالن منوذجني عن

قيمة العطف والكرم وم�ضاعدة االآخرين، وبذلك

.حتقيق ال�ضعادة ال�ضخ�ضية
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 النقطة التالية هي كيف ميكن اإ�ضراك املزيد

 من االأ�ضخا�ش يف برامج ال�ضعادة ليكونوا

 اأطرافًا فاعلني يف جمتمعهم. يف هذا االإطار،

 اأجرى ويكينج جتربة طلب فيها من النا�ش حول

 العامل اأن ير�ضلوا له جتاربهم اخلا�ضة حول

 االأ�ضاليب الناجحة يف جمتمعاتهم والتجارب

 التي ترتقي بجودة احلياة، حتى يكون هوؤالء

 االأ�ضخا�ش هم �ضناع التغيري و�ضفراء ال�ضعادة.

 وقد قدم العديد من االأمثلة الأ�ضخا�ش من

 العديد من الدول يقومون باأمور ب�ضيطة جدًا

 مثل تقدمي الطعام للفقراء، اأو ا�ضتعمال

 الدراجة للذهاب للعمل اأو الدرا�ضة، اأو حتى

.العودة اإىل الطبيعة

غرس القيم منذ الصغر
 ومن اأجل غر�ش قيم التكافل والتعاون يف

 االأطفال، قال ويكينج: "لقد قمنا باإعادة �ضياغة

 لعبة الكرا�ضي املو�ضيقية حيث يو�ضع عدد

 حمدود من الكرا�ضي ويقوم اأ�ضخا�ش بالدوران

 حولها عند �ضماع املو�ضيقى، ثم يحاولون

 اجللو�ش عند توقف املو�ضيقى، وهي اللعبة التي

 عادة ما تعلم االأطفال التناف�ش والتباري، لكن

 يف هذه احلالة، يتوجب على االأطفال اأن يجل�ضوا

 جميعًا، حتى لو جل�ش �ضخ�ضان اأو ثالثة على

 نف�ش الكر�ضي، مما يعلمهم التعاون بداًل من

اأننا ن�ضجع االأ�ضخا�ش الذين  التناف�ش. كما 

 ي�ضنعون مكتبات عمومية يف ال�ضارع، اأو يعملون

."على حدائق م�ضغرة يف �ضوارعهم

 اأما الفكرة االأخرية التي طرحها فهي اأن ما فعلته

 الدول االإ�ضكندنافية كان اأمرًا �ضديد الب�ضاطة،

 حيث قدمت للنا�ش ت�ضورًا حول كيفية حت�ضني

 مظهر �ضوارعهم واأحيائهم، وجاء ذلك انطالقًا من

 اعتقاد الدولة باأن االأحالم متثل دافعًا قويًا لتحفيز

.النا�ش على العمل

 ما يتعني علينا فعله هو ت�ضجيع اجلميع على"

 ت�ضور ما يريدونه يف حياتهم ويف جمتمعاتهم،

 واأن يعملوا من اأجل حتقيق هذه االأحالم على

 اأر�ش الواقع، عماًل مبقولة اأنطوان دو �ضانت

 اإكزوبريي التي تقول: "اإذا اأردت اأن تبني �ضفينة،

 ال تدفع النا�ش جلمع االأخ�ضاب وال تبداأ يف توزيع

 املهام واالأعمال... بل عّلمهم اأن يتوقوا اإىل خو�ش

البحر ."عباب 

نقاط رئيسية

 y  الضرائب في الدول اإلسكندنافية تعتبر
استثمارًا في المصلحة العامة

 y  األحالم هي الدافع األقوى لتحفير
الناس على العمل

 y  تعميم التجربة اإلسكندنافية من خالل
ممارسات يومية بسيطة

 y الدول اإلسكندنافية ال تضع
ثمنًا للسعادة

نبذة عن مايك ويكینج
 مايك ويكينج هو الرئي�ش التنفيذي ملعهد

 اأبحاث ال�ضعادة وزميل االأبحاث يف الدمنارك

 يف قاعدة البيانات العاملية لل�ضعادة. وهو اأي�ضًا

 الع�ضو املوؤ�ض�ش يف �ضبكة اأمريكا الالتينية من

 اأجل الرفاهية و�ضيا�ضات جودة احلياة، كما

 اأنه حا�ضل على �ضهادة يف العلوم التجارية

 والعلوم ال�ضيا�ضية، وعمل �ضابقًا يف وزارة

 ال�ضوؤون اخلارجية الدمناركية وتوىل عددًا

 من املنا�ضب االأخرى. اأّلف ويكينج العديد

 من الكتب والتقارير عن ال�ضعادة والرفاه

.ال�ضخ�ضي وجودة احلياة
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البروفیسور بول دوالن
أستاذ العلوم السلوكیة في كلیة لندن لالقتصاد والعلوم السیاسیة

ما هو سر سعادة الناس؟

يجب علينا جميعًا إيالء المزيد من االهتمام"
وأن نكون أكثر جديًة حيال فهم أكثر مواردنا

ندرة، وهو الوقت

"
يف م�ضتهّل حديثه عن �ضّر ال�ضعادة �ضمن فعاليات

احلوار العاملي لل�ضعادة، تطّرق الربوفي�ضور بول

دوالن، اأ�ضتاذ العلوم ال�ضلوكية يف كلية لندن

لالقت�ضاد والعلوم ال�ضيا�ضية، اإىل مو�ضوع عالقة

ال�ضعادة باأحد اأكرث املوارد ندرة وهو الوقت؛ اإذ يقع

على عاتق �ضّناع ال�ضيا�ضات اأن ي�ضاعدوا النا�ش على

.ا�ضتخدام الوقت يف �ضبيل الو�ضول اإىل ال�ضعادة

وقال: "خالل جتربتي ملدة عقدين من الزمان

يف �ضنع ال�ضيا�ضات، اكت�ضفت اأننا ال نفكر كثريًا

يف الوقت وكيفية ا�ضتخدامه للو�ضول لل�ضعادة".

اإن الكثري مما نعلمه عن ال�ضعادة نابع من �ضوؤال

النا�ش عن ر�ضاهم عن حياتهم من اأجل ا�ضتنتاج

درجة �ضعادتهم. لكن العيب يف هذه املقاربة هو

اأنها ال ت�ضمح بقيا�ش كيفية ا�ضتخدام النا�ش لوقتهم

يف حياتهم اليومية، وهي النقطة التي يجب التنبه

لها. فعند النظر اإىل الرتابطات املتعلقة بال�ضعادة،

يتبني اأن ال�ضعادة مت�ضلة بالتجارب احلياتية اأكرث

مما هي مت�ضلة بعوامل اأخرى كال�ضن والدخل

وامل�ضتوى الدرا�ضي، ال �ضيما اأن االأبحاث قد اأظهرت

اأن ال�ضعادة ترتاجع مع ارتفاع م�ضتوى الدخل.

لذلك فمن املهم النظر اإىل البيانات القائمة على

التجارب، الأنها تعطي طريقة اأخرى للنظر اإىل

ال�ضيا�ضات واإىل ما ميكن فعله لتمكني النا�ش من

.عي�ش حياة اأكرث �ضعادة

وتابع الربوفي�ضور دوالن: "هنا ال اأحتدث

فقط عن التجارب املمتعة، واإمنا اأي�ضًا التجارب

التي تعطي معنى حلياتنا. فكثري من الكتابات

والقيا�ضات التي مت اإجنازها مل تتطرق اإىل

مو�ضوع اإيجاد املعنى والهدف من خالل التجارب

احلياتية". وكمثال على ذلك، ذكر تربية االأطفال

التي تعترب من التجارب التي حتمل معاين عميقة

اأنها ال متنحه وتعطي هدفًا وغاية حلياة املرء، علمًا

قدرًا كبريًا من املتعة. فلحظات املتعة قليلة مقارنة

بلحظات التوتر عند تربية االأطفال، ومع ذلك فاإنها

تعطي الوالدين هدفًا وجتعلهما ي�ضعران بال�ضعادة،

واإن كانت هذه ال�ضعادة خمتلفة عن تلك التي

.تولدها التجارب املمتعة

هناك اأي�ضًا من يجد معنى وهدفًا حلياته يف

العمل. وهنا يجب على �ضّناع ال�ضيا�ضات التفكري يف

م�ضاعدة االأفراد وال�ضركات واملجتمعات يف االنفتاح

على العّمال واملوظفني، حيث يرغب اجلميع يف اأن

ي�ضعروا باأن عملهم ذو معنى وقيمة ولي�ش م�ضيعة

للوقت، ومن ثم فاإن تقدير عمل االأ�ضخا�ش يعطي

معنى لتجاربهم يف مقرات العمل. هذا االأمر يتم

التغا�ضي عنه كثريًا يف ال�ضركات نظرًا لل�ضغوط

التي تتعر�ش لها، مما يجعل العاملني يفقدون

اإح�ضا�ضهم بقيمة عملهم، ما يفقدهم ال�ضعادة التي

قد يولدها التقدير الذي حتظى به اأعمالهم. هذه

ال�ضعادة خمتلفة عن تلك التي تنتج عن التجارب

املمتعة، بل اإن بع�ش الدرا�ضات قد اأثبتت اأن

اإدراج االأن�ضطة املمتعة يف مقرات العمل ال ي�ضاعد

.بال�ضرورة على تطور العمل

ولفت الربوفي�ضور دوالن اإىل م�ضاألة اأخرى هي

اأن لكل منا نقطة توازن معينة بني املتعة من جهة

واملعنى والهدف احلياتي من جهة اأخرى، وعلى

كل منا اإيجاد هذا التوازن. فاإن مل تكن جتاربك

حتمل اأيًا من االإثنني وجب عليك الت�ضاوؤل ما اإذا

كان يجدر بك موا�ضلة القيام بها. فال�ضّر يكمن

يف اأن حتمل حياتك معنى وهدفًا حقيقيًا دون

اأن تخلو من املتعة، ويجب اأن يكون هذا االأمر

.م�ضتمرًا طوال احلياة

اإذن ماذا ميكن ل�ضّناع ال�ضيا�ضات اأن يفعلوا

مل�ضاعدة النا�ش على الو�ضول لل�ضعادة؟ يحيلنا هذا

الت�ضاوؤل اإىل كتب امل�ضاعدة الذاتية التي تن�ضح

القارئ ب�ضرورة تغيري طريقة تفكريه لكي يكون

اأكرث اإيجابية، لكنها ال تبنّي له كيفية القيام بذلك

.وال تعطيه االأدوات الالزمة لتحقيق هذا الهدف

اإن تغيري طريقة تفكريك وراأيك وراأي"

اجلمهور ب�ضاأن ال�ضيا�ضات اأمر غاية يف ال�ضعوبة.

كما اأن تغيري طريقة تفكري االأفراد من خالل

املعلومات، خ�ضو�ضًا التعليمية وبرامج  الربامج 

يف ما يتعلق بالفئات التي تكون م�ضتهدفة بهذه

الربامج وهي الفئات االأقل تعليمًا واالأقل و�ضواًل

للمعلوماًت باملعلومات، اأمر �ضعب جدًا. وبالتايل

فاإن كل �ضيا�ضة عامة يف جمال التعليم واملعلومات

عرب التاريخ يف كل بقاع العامل قد �ضاهمت يف
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 تو�ضيع الفجوة بني االأف�ضل تعليمًا واالأقل تعليمًا،

 وبني االأكرث و�ضواًل للمعلومات واالأقل و�ضواًل لها"،

 ح�ضب الربوفي�ضور دوالن. لذلك فاإن اخلطوة

 االأ�ضح من اأجل تقريب النا�ش من ال�ضعادة ال

 تقوم على تغيري طريقة تفكريهم، واإمنا على

 تغيري ما يقومون به، والطريقة املثلى للقيام بذلك

 تكمن يف ت�ضهيل االأمور. "فاإن اأردمت من النا�ش

."فعل �ضيء ما، عليكم بت�ضهيله

 اأما بالن�ضبة اإىل الطرق التي ميكن اللجوء اإليها

 للتاأثري يف االأفراد دون احلاجة اإىل تغيري طريقة

 تفكريهم واآرائهم، فقد لفت الربوفي�ضور دوالن

 اإىل تغيري البيئات وال�ضياقات التي ميار�ضون فيها

 حياتهم لدفعهم اإىل الت�ضرف ب�ضكل خمتلف،

 ولكي ي�ضبحوا اأكرث �ضعادة، بداًل من تعليمهم

 وتوجيههم ب�ضاأن ما يجب اأن يقوموا به ب�ضورة

 خمتلفة. وثمة نقاط مهمة يف هذا املجال نذكر

 منها العرف االجتماعي. فالب�ضر كائنات اجتماعية

 م�ضممة الأن تت�ضبه ببع�ضها. فاإذا كان �ضنّاع

 ال�ضيا�ضات يرغبون يف تغيري �ضلوك النا�ش ب�ضاأن

 م�ضاألة معينة، فما عليهم اإال اإخبارهم باأن عددًا

 كبريًا من اأمثالهم يت�ضرفون على نحو معني. وقد

 متت جتربة هذه الطريقة بنجاح يف بريطانيا

 والواليات املتحدة لدفع املواطنني الإكمال معامالت

 �ضرائبهم، وذلك من خالل اإخبارهم باأن 94% من

 املواطنني يكملون هذه املعامالت بانتظام، وباأن

 من ال يقوم بهذا االأمر ميثل اأقلية. م�ضاألة االأقلية

 هذه لها تاأثري كبري على االأفراد، فالنا�ش عادة ال

.يرغبون يف اأن يكونوا خمتلفني عمن حولهم

 وختم الربوفي�ضور دوالن حديثه بالتطرق اإىل

 م�ضاألة مهمة تتعلق بحر�ش �ضّناع ال�ضيا�ضات يف

 براجمهم التعليمية على اأن تكون الر�ضالة �ضحيحة

 و�ضائبة. لكن االأهمية تكمن يف تف�ضري االأفراد

 للر�ضالة، واالأهم من ذلك هو القناة اأو ال�ضخ�ش

 الناقل للر�ضالة، وهو االأمر الذي يغفل عنه �ضّناع

 ال�ضيا�ضات يف كثري من االأحيان. ويجب اأن تتوفر يف

 هذه اجلهة الناقلة للر�ضالة 3 �ضروط مهمة تتمثل

 يف اأن تنال ثقة النا�ش، واأن تكون متمر�ضة يف جمال

 عملها، واأن تكون واحدة من النا�ش ووليدة بيئتهم،

.وعندئٍذ ميكنها دفع النا�ش لفعل اأي �ضيء

 و�ضدد الربوفي�ضور دوالن على �ضرورة االهتمام

 باأكرث مواردنا ندرة، وهو الوقت، والتفكري يف كيفية

 م�ضاعدة اأنف�ضنا واالآخرين على ت�ضخري وقتهم

 للح�ضول على قدر اأكرب من املتعة والقيمة املعنوية

 يف حياتهم، واإيجاد توازن بينهما. والطريق اإىل

 ذلك يكمن يف ت�ضميم بيئات و�ضياقات ت�ضهل القيام

 بهذا االأمر، ولي�ش من خالل ال�ضعي اإىل تغيري

.اآرائهم وطريقة تفكريهم

نقاط رئيسية

 y  الوقت هو المورد األهم الذي يمكن
تسخيره للوصول إلى السعادة

 y  أظهرت األبحاث أن السعادة تتراجع مع
ارتفاع مستوى الدخل

 y  السعادة بالنسبة للكثيرين تكمن في
قيمة حياتهم ومعناها

 y  يجب على صّناع السياسات الحرص على
بث الرسائل الصحيحة بالطريقة الصحيحة

نبذة عن البروفيسور بول دوالن
 الربوفي�ضور بول دوالن هو اأ�ضتاذ العلوم

 ال�ضلوكية يف كلية لندن لالقت�ضاد والعلوم

 ال�ضيا�ضية. تتمثل اهتماماته البحثية الرئي�ضية

 يف قيا�ش ال�ضعادة وتغيري ال�ضلوك من خالل

 تغيري ال�ضياقات التي يتخذ النا�ش من

 خاللها اخليارات. وهو موؤلف كتاب "ال�ضعادة

 "بالت�ضميم" ال�صادر عن دار "ال�ضنداي تاميز

(The Sunday Times). و�ضع الربوفي�ضور 

 دوالن االأ�ضئلة التي يتم ا�ضتخدامها حاليًا من

 قبل مكتب االإح�ضاء الوطني ملراقبة م�ضتوى

 جودة احلياة الوطنية وهو م�ضوؤول اأي�ضًا عن

 (MINDSPACE) "اإنتاج تقرير "مايند �ضباي�ش

 ملكتب جمل�ش الوزراء يف اململكة املتحدة

 امل�ضتخدم على نطاق وا�ضع يف الت�ضاور مع

.القطاع العام وعمالء ال�ضركات
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فینهوفن روت  البروفیسور 
أستاذ فخري في الظروف االجتماعية للسعادة البشرية في جامعة

إراسموس في روتردام ومدير قاعدة البيانات العالمية للسعادة

هل السعادة مقیاس للتنمیة؟

ترّكز الدول الفقيرة على تقليص حدة"
البؤس، بينما تركز الدول المتقدمة على

تقديم المزيد من السعادة لعلِمها أّن هذه
الغاية ممكنة

"
ال�ضعادة" كلمة ذات معاٍن متعددة يختلف مفهومها"

الآخر ومن دولة الأخرى. ولتحقيق من �ضخ�ش

ال�ضعادة ت�ضعى الدول الفقرية اإىل احلد من معاناة

�ضعوبها، فيما تعمل الدول املتقدمة على رفع م�ضتوى

�ضعادة مواطنيها وذلك الإدراكها باأن هذا الهدف

قابل للتحقيق. لكن ثمة اإجماع عاملي على اأن

ال�ضعادة تكمن يف اال�ضتمتاع باحلياة. واإذا نظرنا

اإىل مفهوم ال�ضعادة من منظور ال�ضيا�ضات القائمة

على البيانات واالأبحاث فيمكننا ح�ضره يف مدى

.الر�ضى عن احلياة

اأطّل الربوفي�ضور روت فينهوفن، االأ�ضتاذ الفخري

يف الظروف االجتماعية لل�ضعادة الب�ضرية يف

جامعة اإرا�ضمو�ش يف روتردام، على احل�ضور �ضمن

فعاليات احلوار العاملي لل�ضعادة يف جل�ضة تناول

.فيها العالقة بني ال�ضعادة والتنمية

السعادة أولوية لصّناع السياسات
اإن جودة احلياة مرتبطة بعوامل خارجية مثل

الفر�ش التي ُتتاح للمرء لعي�ش حياة جيدة، كاملوارد

والتعليم واخلدمات ال�ضحية وغريها، وبعوامل

داخلية كاجلدوى من حياة الفرد وما يقدمه

للمجتمع ومدى ر�ضاه عن حياته. وتركز احلكومات

على اجلزئية االأوىل املتعلقة بالفر�ش، غري اأن بع�ش

الت�ضاوؤالت تطرح نف�ضها هنا، فما مقدار املوارد

التي نحتاج اإليها؟ وما هي نوعية التعليم الذي

يلزمنا؟ ولكي تتمكن احلكومات من معرفة ما يتعني

عليها فعله، يتوجب عليها الرتكيز على العوامل

ال�ضخ�ضية، خا�ضة مدى الر�ضى عن احلياة الأنه

.اأمر قابل للقيا�ش

على مدى ال�ضنوات املا�ضية، مت اإجراء املئات

من االأبحاث والدرا�ضات املتعلقة بال�ضعادة، التي

اأكدت اأن معظم االأ�ضخا�ش باإمكانهم العي�ش يف

�ضعادة واأنه حتى ال�ضعوب التي ال تنعم بال�ضعادة

تطالب حكوماتها بخلق الظروف املالئمة لتحقيق

ذلك. غري اأنه ي�ضعب تدقيق وحتليل خال�ضات

هذه االأبحاث ونتائجها حتى من قبل املخت�ضني،

وذلك ب�ضبب كرثتها وعدم ارتكازها على اأ�ض�ش

علمية يف بع�ش االأحيان. ومن اأجل اال�ضتفادة من

هذه الدرا�ضات وم�ضاعدة احلكومات على قيا�ش

ال�ضعادة وو�ضع �ضيا�ضات فعالة لتقدمي خدمات

اأف�ضل ل�ضعوبها، فاإننا بحاجة اإىل نظام اأر�ضفة

عاملي يقدم على �ضكل قاعدة بيانات دولية تخت�ش

ال�ضعادة .باأبحاث 

إتاحة المعلومات
ترتكز قاعدة بيانات النتائج املتعلقة بال�ضعادة على

قراءة دقيقة جلميع الدرا�ضات واالأبحاث وانتقاء

النتائج ومنهجيات قيا�ش حمددة، ُتقدم يف �ضيغة

علمية ويف �ضفحات ت�ضم معلومات �ضاملة عن

الدرا�ضة، �ضاحبها وعنوانها وم�ضدرها والفئة

املعنية بها ونوعية العينة وعدد االإجابات وغريها

من املعلومات. كما يتم تق�ضيم النتائج اإىل فئتني،

تتمثل اأول فئة يف النتائج التوزيعية التي تعنى مبدى

�ضعادة النا�ش يف اأوقات واأماكن معينة، وثاين

فئة يف النتائج الرتابطية التي تتعلق باالأمور التي

ت�ضاهم يف حتقيق ال�ضعادة، كالتعليم والوظيفة

والعالقات وغريها. هذا وميكن فرز النتائج بطرق

متعددة، وذلك ح�ضب الفئة املعنية اأو الدولة التي

اأجريت فيها الدرا�ضة، من خالل البحث عن عالقة

ال�ضعادة بالدخل اأو جودة اخلدمات احلكومية اأو

.احلياة االجتماعية

بنك لبيانات السعادة
اإن الهدف من قاعدة البيانات

worlddatabaseofhappiness.eur.nl هو ت�ضهيل

بال�ضعادة، حيث املتعلقة  العلمية  للمعارف  الو�ضول 

ميكن للحكومات اأن تّطلع على نتائج الدرا�ضات

اخلا�ضة بفئة معينة من مواطنيها ومقارنتها

بنتائج دول اأخرى دون عناء، وذلك من اأجل

و�ضع �ضيا�ضات واعية ومدرو�ضة. وي�ضل عدد

الدرا�ضات والتقارير ب�ضاأن جودة احلياة وال�ضعادة

ال�ضخ�ضية التي مت اختيارها بناًء على مقايي�ش
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 معتمدة اإىل 10,365 اإ�ضدارًا، بينما ي�ضل عدد

 النتائج التوزيعية اإىل 13,394 نتيجة، وتبلغ النتائج

14,964 نتيجة .الرتابطية 

نتائج إيجابية
 ومن بني النتائج املثرية التي ت�ضري اإليها نتائج

 الدرا�ضات املختارة هي اأن متو�ضط ال�ضعادة

 يتزايد تدريجيًا يف معظم الدول، حتى اأن معدل

 ال�ضعادة يف اأكرث الدول �ضعادة، وهي الدامنارك،

 قد ارتفع عما كان عليه. وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن

 الفروق القائمة على م�ضتوى ال�ضعادة اآخذة يف

 التناق�ش بالرغم من االختالف الكبري يف الدخل.

 كما جتمع هذه الدرا�ضات على اأن الظروف التي

 تخلق ال�ضعادة مت�ضابهة اإىل حد كبري يف جميع

 اأنحاء العامل، فكل الدول حتتاج اإىل حكومة تت�ضم

 بالكفاءة، حتى يف الدول التي تت�ضامح مع الف�ضاد.

 كما اأو�ضحت االأبحاث اأن جميع االأ�ضخا�ش بحاجة

 اإىل عالقات اجتماعية جيدة، خا�ضة الزواج.

 عالوة على ذلك، توؤكد الدرا�ضات باأن املواطن

.اجليد يكون �ضخ�ضًا �ضعيدًا

 وختم الربوفي�ضور فينهوفن حديثه م�ضريًا

 اإىل اأن قاعدة البيانات هذه م�ضروع عاملي، فعلى

 كل من يرغب يف امل�ضاركة فيه اأن يعنّي باحثًا

 م�ضاركًا، يقوم بجمع وحتليل البيانات املتعلقة

 ببلده، وتقدميها يف ال�ضكل النموذجي املطلوب،

 ولفت اإىل اأن مدة البحث تختلف ح�ضب

 اإ�ضدارات الدولة اخلا�ضة بال�ضعادة. و�ضي�ضمح

 هذا امل�ضروع للدول مبقارنة نتائج درا�ضاتها

.بنتائج الدرا�ضات ال�ضادرة يف دول اأخرى

نقاط رئيسية

 y  يجب أن تكون السعادة من أهم أولويات
صّناع السياسات

 y  قاعدة البيانات العالمية للسعادة أداة
توجيهية للسياسات العامة

 y  الحوكمة الرشيدة واالستقرار الحكومي
ضروريان لتحقيق سعادة المواطن

 y  تستطيع جميع الدول المشاركة في
قاعدة بيانات السعادة

نبذة عن البروفيسور
روت بينهوفن

 الربوفي�ضور روت بينهوفن هو عامل اجتماع

 هولندي ورائد وعامل يف جمال الدرا�ضة

 العلمية ب�ضاأن ال�ضعادة. �ضاهم عمله يف

 الظروف االجتماعية لل�ضعادة االإن�ضانية يف

 جامعة اإرا�ضمو�ش يف روتردام يف هولندا يف

لل�ضيا�ضة بال�ضعادة كهدف   جتديد االهتمام 

 العامة. وقد اأظهر اأنه ميكن ا�ضتخدام

ُيعتمد عليه لتقييم  ال�ضعادة كاإجراء 

 التقدم املحرز يف املجتمعات، والربوفي�ضور

 فينهوفن هو املدير املوؤ�ض�ش لقاعدة البيانات

 العاملية لل�ضعادة وحمرر موؤ�ض�ش لدرا�ضات

 ال�ضعادة. وُيعرف عامليًا بلقب "االأب الروحي

ال�ضعادة ."لدرا�ضات 
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واترز لیا  البروفیسورة 
رئيسة قسم علم النفس اإليجابي في مركز علم النفس اإليجابي بجامعة

ملبورن ورئيسة االتحاد الدولي لعلم النفس اإليجابي

كیف نجعل طلبة المدارس أكثر سعادة؟

ندرك الحاجة إلى وجود برامج جودة الحياة"
في المدارس، ألّن إحصائيات منظمة الصحة

العالمية ُتظهر أن فئة الشباب ُتعاني

"
جودة احلياة مهارة حياتية قابلة للتعليم �ضاأنها

�ضاأن �ضائر املواد الدرا�ضية. وقد اأ�ضبحت اليوم

�ضرورة يف املناهج التعليمية يف كل مكان ملا

توّلده من اآثار اإيجابية على �ضخ�ضية التالميذ

و�ضالمتهم الذهنية. هذا ما رّكزت عليه

الربوفي�ضورة ليا واترز، رئي�ضة ق�ضم علم النف�ش

االإيجابي يف مركز علم النف�ش االإيجابي بجامعة

ملبورن يف اأ�ضرتاليا، يف حديثها خالل جل�ضة

متحورت حول هذا املو�ضوع جلبت فيها ح�ضيلة

خربة متتد على 22 عامًا يف البحوث يف جمال

برامج جودة احلياة. واإن كان العامل بحاجة

اإىل برهان على احلاجة املا�ضة لهذا النوع من

الربامج التعليمية، فما عليه �ضوى التمّعن يف

اآخر االإح�ضاءات ال�ضادرة عن منظمة ال�ضحة

العاملية التي ت�ضري اإىل ارتفاع معدالت املعاناة

عند االأوالد واملراهقني على م�ضتوى العامل، فما

اإىل 20% منهم يعانون نوعًا من اأنواع %10 ÚH

الذهنية .اال�ضطرابات 

االضطرابات الذهنية تبدأ
عند المراهقين

وت�ضري الدرا�ضات اإىل اأن ن�ضف االأمرا�ش العقلية

تبداأ يف �ضن الرابعة ع�ضرة، لذا فاإن االنتحار ُيعّد

ثاين اأهم �ضبب للوفاة بني ال�ضباب يف الفئة العمرية

اإىل 29 عامًا على م�ضتوى العامل، بح�ضب 15

اأن ثمة اأ�ضاليب الربوفي�ضورة واترز، التي توؤكد اأي�ضًا

قابلة للتطبيق للوقاية من االأمرا�ش العقلية، وهو

االأمر الذي اأم�ضت �ضنوات طويلة يف حماولة

اكت�ضافه ال �ضيما اأنها عا�ضت طفولة �ضعبة اأّدت اإىل

.تعر�ضها ال�ضطرابات عقلية يف �ضنوت املراهقة

ن�ضاأت الربوفي�ضورة واترز يف بيئة عائلية �ضاّقة،

فقد كانت والدتها م�ضابة مبر�ش عقلي �ضديد،

وغالبًا ما ترتدد على موؤ�ض�ضات الطب النف�ضي،

لتعود بعدها وحتاول االنتحار اأكرث من مرة، وقد

.وّلد ذلك لديها مقدارًا كبريًا من العنف

كما وعانت �ضقيقتها من ا�ضطراب عقلي يف

�ضنوات املراهقة، لذا، فاإنهما عندما كربتا قررتا

ا�ضتمداد القوة من معاناتهما وم�ضاعدة النا�ش

واالأطفال خ�ضو�ضًا على الوقاية من اال�ضطراب

النف�ضي، فامتهنت هي الطب النف�ضي واجتهت

�ضقيقتها نحو التخ�ض�ش يف العمل االجتماعي

.ولكنها ما لبثت اأن انتحرت بعد فرتة

وتقول الربوفي�ضورة واترز: "اأنا بالتاأكيد اأتعامل

مع تلك االإح�ضائيات يف دوري املهني، لكنني يف

اأحد االأوقات كنت رقمًا بني تلك االأرقام، لذا فاإنني

اأدرك اأكرث من غريي مقدار املعاناة الذي يحّل

بامل�ضابني با�ضطراب عقلي، وهذا ما جعلني اأ�ضّق

طريقي يف هذا املجال واأجد غاية لوجودي، اأال وهي

بذل كل ما بو�ضعي للم�ضاعدة يف حماية وبناء ودعم

."ال�ضحة العقلية لدى االأوالد واملراهقني

اإذًا فاأي دور ميكن اأن تلعبه املدر�ضة يف اإيجاد

احللول لال�ضطرابات الذهنية؟ ال �ضيما اأن املدر�ضة

هي املكان الذي يق�ضي فيه االأطفال واملراهقني

اجلزء االأكرب من وقتهم بعد املنزل. ولفتت

الربوفي�ضورة واترز اإىل اأن فرتة الطفولة واملراهقة

هي املرحلة االأهّم للمرونة الع�ضبية، فخرباء

علم النف�ش الع�ضبي يحددون فرتتني رئي�ضيتني

للمرونة الع�ضبية، االأوىل منذ الوالدة وحتى �ضن

ال�ضاد�ضة، والثانية ما بني 26h 12 عامًا. واملعلوم

اأن املرونة الع�ضبية تلعب دورًا مهمًا يف متكني اأي�ضًا

التعّلم االأكادميي ويف التاأثري على ال�ضحة العقلية

لدى االأطفال يف املدر�ضة، لذا فاإن املراهقني اأكرث

عر�ضة من غريهم لال�ضطرابات العقلية، فاملرونة

الع�ضبية تت�ضبب يف تاأّثر الدماغ باأي موؤثرات �ضلبية

.مما يدفع يف اجتاه اال�ضطراب العقلي

دور المدرسة
اإىل "تفّتح" ولكن املرونة الع�ضبية توؤدي اأي�ضًا

الدماغ، فتجعله اأكرث قبواًل لكل ما هو جديد،

وللتغري االإيجابي الذي ميكن اأن يح�ضل على

الع�ضبية، ومن الكيميائية  الرتكيبة  م�ضتوى 

هنا، فاإن املدر�ضة هي البيئة االأ�ضا�ضية التي

ت�ضمح بقولبة دماغ الطفل و�ضمان �ضالمة

�ضحته العقلية. فدور املدر�ضة ال يتوقف عند

العطاء االأكادميي فقط، بل هي موؤ�ض�ضة ت�ضاهم
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 اأي�ضًا يف تلقني جودة احلياة لالأطفال، وتقرتح

 الربوفي�ضورة واترز اأننا "ن�ضتطيع اأن نعّلم

 مهارات جودة احلياة واملرونة والوعي الذاتي

 واملهارات االجتماعية كما نعّلم مواد الريا�ضيات

واجلغرافيا  ."والتاريخ 

تعليم جودة الحياة ضمن
المناهج المدرسية

 ال �ضك يف اأن ق�ضية ال�ضحة العقلية لدى فئة

 ال�ضباب قد برزت ب�ضكل كبري يف ال�ضنوات

 االأخرية، فتزايد معدالت اال�ضطرابات العقلية يف

 املدار�ش واقع ال ميكن التهّرب منه. ومع ازدياد

 عدد املدار�ش التي تعرتف بهذه الظاهرة، نرى

 اأن الق�ضية بداأت ت�ضتقطب االهتمام على نطاق

 وا�ضع على �ضعيد عاملي ويف اأو�ضاط املنظمات

 الدولية االأكرث تاأثرًيا كاالأمم املتحدة واليوني�ضف

التعاون العاملية ومنظمة   ومنظمة ال�ضحة 

والتنمية .االقت�صادي 

 وقد ك�ضفت درا�ضة وا�ضعة النطاق اأجرتها

 منظمة التعاون االقت�ضادي والتنمية العام املا�ضي

 و�ضملت اأكرث من 37 بلدًا اأن 70% من الدول قد

 اأدخلت جودة احلياة �ضمن مناهجها الوطنية،

 وهو ما ي�ضري اإىل منّو كبري يف هذا املجال.

لت  واأ�ضارت الربوفي�ضورة واترز اإىل اأنها تو�ضّ

 اإىل حتديد 10 حركات اأ�ضا�ضية ُتعتمد يف يومنا

 هذا لرت�ضيخ جودة احلياة يف املدار�ش. وت�ضمل

 هذه الربامج مهارات االنتباه الواعي والرتكيز

.االجتماعي وكيفية بناء املهارات االجتماعية

 عندما نعنّي الطرق املتاحة اأمامنا لرت�ضيخ"

 جودة احلياة لدى املراهقني، نرى اأنها متاحة

 بوفرة"، واأ�ضافت: "عندما كنت طالبة يف الثانوية،

 كانت مدر�ضتي يف مادة العلوم االإن�ضانية اأي�ضًا

 معلمة تاأّمل، وكانت تقيم جل�ضات اأ�ضبوعية للتاأمل

 يف �ضاعة الغداء، ومع اأنها ال تعرف ذلك، غري

 اأن املهارات التي اكت�ضبتها اآنذاك �ضاعدتني على

 حتويل م�ضار حياتي فقد �ضاعدتني على تهدئة

 نف�ضي وعلى اإيجاد القوة يف ذاتي على الرغم من

."�ضعوبة ظرويف املنزلية

تعليم جودة الحياة ضرورة أساسية
 ال تزال الربوفي�ضورة واترز متار�ش تقنيات التاأمل

 التي تعلمتها قبل ثالثني عامًا، حتى اأنها نقلت تلك

 املمار�ضة اإىل اأوالدها. ف�ضاًل عن ذلك، تو�ضلت اإىل

 اأكرث من 300 درا�ضة اختربت وقّيمت االأثر الناجت

 عن تدري�ش مهارات جودة احلياة للمراهقني، حيث

 ا�ضتملت اإحدى تلك الدرا�ضات على اأكرث من 270

 األف تلميذ واأظهرت اأن التالميذ الذين يتبعون

 منهاج التعليم العاطفي واالجتماعي يتمتعون

 مب�ضتويات اأعلى من ال�ضالمة العقلية. كما واأظهرت

 درا�ضة اأخرى اأن هوؤالء االأطفال لديهم مناعة جتاه

.القلق والكاآبة والياأ�ش

 اإن التعليم االإيجابي الذي ميّكن الطالب ويعزز

 �ضخ�ضيته �ضيوؤدي حتمًا يف نهاية املطاف اإىل

.�ضعادته وجودة حياته

نقاط رئيسية

 y االنتحار هو ثاني أهم سبب للوفاة
بين الشباب

 y  للمدارس دور تلعبه في إيجاد الحل
لقضية السالمة الذهنية

 y  المراهقون أكثر عرضة من غيرهم
لالضطرابات الذهنية

 y  ثمة مناهج مخصصة لتعزيز جودة الحياة
في المدارس

نبذة عن البروفيسورة ليا واترز
 الربوفي�ضورة ليا واترز هي طبيبة نف�ضية

 وباحثة وا�ضت�ضارية وموؤلفة ومتخ�ض�ضة يف

 علم النف�ش االإيجابي والرتبية االإيجابية.

 تراأ�ش ق�ضم جريي هيجينز يف علم النف�ش

 االإيجابي يف مركز علم النف�ش االإيجابي

 يف كلية ملبورن للتعليم العايل يف جامعة

 ملبورن. وهي اأول اأ�ضرتالية يتم تعيينها

 كاأ�ضتاذة يف علم النف�ش االإيجابي، كما

 اأنها الرئي�ضة املنتخبة لالحتاد الدويل لعلم

االإيجابي .النف�ش 
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الدكتور جون كريان
أستاذ ورئیس قسم علم التشريح واألعصاب في كلية كورك

كیف تؤثر المیكروبات في مزاجنا؟

غذاؤك هو أنت، ومشاعرك هي غذاؤك"

"
وكاأن فرا�ضات تتطاير يف معدتي".. "ع�ضافري"

معدتي تغّرد خوفًا".. عبارات جمازية ن�ضتخدمها

يف حياتنا اليومية للتعبري عن حاالت مزاجية

خمتلفة كالفرح اأو اخلوف اأو ال�ضدمة، وي�ضعى

الطب اليوم ليثبت اأن هذه العبارات لي�ش جمازية

كليًا، بل اأن اأ�ضا�ضها موجود يف العالقة اجل�ضدية ما

.بني االأمعاء والدماغ

اإن مزاج االإن�ضان قد يرتبط ب�ضكل مبا�ضر

بامليكروبات التي تعي�ش يف اأمعائه. هذه هي

اخلال�ضة التي تو�ضل اإليها الدكتور جون كريان،

اأ�ضتاذ ورئي�ش ق�ضم علم الت�ضريح واالأع�ضاب يف

كلية كورك االأيرلندية، وفريقه البحثي بعد �ضنوات

من الدرا�ضة والتي ا�ضتعر�ضها اأمام احل�ضور يف

جل�ضة مثرية لالهتمام �ضمن فعاليات احلوار

.العاملي لل�ضعادة

ترّكزت اأبحاث الدكتور كريان على مدى العقد

املا�ضي على العالقة ما بني اجلهاز اله�ضمي

والدماغ، والدور الذي تلعبه تريليونات امليكروبات

التي تعي�ش يف اأمعائنا، وهي ما ي�ضمى بامليكروبيوم،

يف برجمة خمتلف نواحي �ضحتنا، خا�ضة �ضحة

.الدماغ وال�ضحة النف�ضية

بدايات في القرن الماضي
لي�ش من الغريب اأن االهتمام بالعالقة ما بني

اجلهاز اله�ضمي والغذاء وحالة الدماغ وال�ضحة

النف�ضية يف الطب يعود اإىل بدايات القرن املا�ضي،

ورمبا قبل ذلك. يروي الدكتور كريان ق�ضة العامل

اإيالي ميت�ضنيكوف، من اأبرز علماء اجلهاز املناعي

وحا�ضل على جائزة نوبل يف ذاك املجال. قرابة

نهاية حياته �ضرف العامل ميت�ضنيكوف اهتمامه

اإىل بلدة يف ريف بلغاريا حيث يعي�ش �ضكانها حياة

اأ�ضعد واأطول ن�ضبيًا من بقية االأوروبيني. ومن �ضمن

العوامل التي ن�ضب ذلك اإليها حميتهم الغذائية،

والتي كانت حتتوي على الكثري من االأطعمة املخمرة

.املليئة ببكترييا حم�ش اللبنيك

على تأثيرالميكروبيوم 
النفسية الحالة 

اأثبتت التجارب البحثية منذ عدة �ضنوات اأن

احليوانات التي ُتف�ضل عن اأمها خالل االأيام

الع�ضرة االأوىل من والدتها تتطور لديها ا�ضتجابة

�ضغط ع�ضبي توؤثر على اجل�ضم كله، مبا يوؤثر

على دماغ تلك احليوانات وجهازها املناعي

ووظائف اأمعائها. ويروي الدكتور كريان:

"اكت�ضفنا عن طريق ال�ضدفة اأن هناك تغيريًا
يف تكوين امليكروبات يف االأمعاء، حيث انخف�ضت

ن�ضبة تنوعها، والحظنا اأن اآثار هذه ال�ضدمة

يف مرحلة مبكرة من احلياة ت�ضتمّر حتى �ضن

البلوغ، فدفعنا ذلك اإىل التفكري اإىل اأن ثمة

عالقة مبا�ضرة ما بني ال�ضغط الع�ضبي والبيئة

امليكروبية اأو امليكروبيوم، وهذا االكت�ضاف من

."�ضاأنه اأن يغرّي كل ما نعرفه عن امليكروبيوم

يتكّون عاملنا من امليكروبات، فالعامل باأ�ضره بداأ

من امليكروبات، وهي قد رافقت تطور الدماغ منذ

اللحظة االأوىل. والالفت هو اأن امليكروبيوم يزن

اأرطال، نف�ش حجم دماغ االإن�ضان، اأي حوايل 3

واإذا ما اأخذنا جينات االإن�ضان جمموعة ف�ضيتبني

.لنا اأن االإن�ضان مكّون بن�ضبة 99% من امليكروبات

دور الميكروبات في نمو الدماغ
تابع الدكتور كريان ليلقي ال�ضوء على دور

امليكروبات يف توفري الغذاء، فقال اإن حليب االأم

يتميز باأعلى درجة من التعقيد يف ال�ضكريات بني

جميع الثدييات، واملثري لالهتمام يف هذه النقطة

هو اأن عملية ه�ضم احلليب عند الطفل الر�ضيع ال

تتّم بالطريقة العادية، الأن امليكروبات يف اأمعائه هي

التي تعمل على حتويل احلليب اإىل مواد كيميائية

.اأ�ضا�ضية تدعم منو الدماغ

اأي�ضًا يف مرحلة وللميكروبات دور مهّم

ال�ضيخوخة، فقد اأجريت درا�ضة اأخرى �ضملت

ما يقرب 200 �ضخ�ش من كبار ال�ضن ونظرت يف

جمموعة متنوعة من املوؤ�ضرات ال�ضحية املختلفة

لديهم، مبا فيها الوهن اجل�ضدي والوظائف

االإدراكية. وما تو�ضلت اإليه تلك الدرا�ضة هي اأن

االأ�ضخا�ش الذين يتمتعون ب�ضحة جيدة هم اأولئك

الذين يتمتعون ببيئة ميكروبية معوية اأكرث تنوعًا،

اأن هذا التنوع ناجت عن نظام غذائي اأي�ضًا وتبنّي

متنوع يتغري بانتظام، واأن االأ�ضخا�ش الذين يعي�ضون
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 بني اأ�ضدقائهم واأقاربهم يبدون نتائج �ضحية

 اأف�ضل بكثري من اأولئك الذين يعي�ضون يف دور رعاية

 امل�ضنني حيث تعتمد احلمية الغذائية اإىل حد كبري

 على االأطباق املجمدة. واأ�ضاف الدكتور كريان:

 "لقد اأثبت العلم اأن ثمة رابط مبا�ضر ما بني الدماغ

 وامليكروبيوم، و�ضار لدينا اأدلة على اأن النظام

 الغذائي هو اأحد العوامل الرئي�ضية التي تتحكم

."بحالة هذا امليكروبيوم

 وبينما ال يزال هذا االكت�ضاف الالفت يف مراحله

 االأوىل، ال يزال العلماء يحاولون اأن يحددوا ماهية

 التفاعالت ما بني احلمية الغذائية وامليكروبات مع

 اجل�ضد ب�ضكل يعزز �ضالمة البدن وال�ضحة، "فهذه

 امليكروبات هي مبثابة م�ضانع �ضغرية تنتج جميع

 اأنواع املواد الكيميائية التي تدعم خمتلف نواحي

."�ضحتنا وتوؤثر على اأج�ضامنا، مبا يف ذلك دماغنا

الميكروبات ضرورية للصحة العصبية
 تابع الدكتور كريان متحدثًا عن جتربة اأجراها مع

 جمموعته البحثية حيث متكنوا من تعديل التكوين

 الع�ضوي للفئران يف املخترب بحيث اأ�ضبحت خالية

 متامًا من امليكروبات، وذلك بهدف الو�ضول اإىل

 تبنّي دور البكترييا ومدى تاأثريها على ال�ضحة،

 وهو االختبار الذي �ضرعان ما ك�ضف النقاب عن

 حقيقة مل تكن يف احل�ضبان. "وجدنا اأن امليكروبيوم

 يلعب دورًا مهمًا يف تنظيم عملية تكّون امليالني،

 وهي الطبقة العازلة التي تتوا�ضل من خاللها

 خاليا االأع�ضاب، وتبنّي اأن هذه الطبقة مل تتكون

 ب�ضكل جيد لدى الفئران اخلالية من اجلراثيم".

 كما واأظهرت التجربة اأن غياب البكترييا يوؤثر

 على تكوين اخلاليا الع�ضبية اجلديدة، فلوحظت

 تغريات على م�ضتويات االإر�ضال الع�ضبي واللدونة

.يف الدماغ

 حتى حاجز الدم يف الدماغ، وهي الطبقة التي

 حتمي الدماغ من التاأثريات اخلارجية، قد تاأثر لدى

 احليوانات اخلالية من اجلراثيم. وما يثبته ذلك

 هو اأننا نحتاج اإىل امليكروبات املنا�ضبة يف اأمعائنا

 من اأجل �ضمان منو طبيعي الأع�ضابنا، واإذا غابت

 فاإن ذلك قد يوؤدي اإىل �ضلوكيات �ضلبية مثل القلق

 واخلوف والتوحد. ويعني اأي�ضًا اأنه اأ�ضبح باإمكاننا

 الرتكيز على امليكروبيوم يف �ضبيل التخفيف من

.بع�ش اآثار ال�ضغوطات الع�ضبية

 واأ�ضاف الدكتور كريان اأن ذلك االكت�ضاف

 بالغ االأهمية اأو�ضله وزمالءه اإىل ابتكار مفهوم

اأو علم النف�ش ال�ضايكوبايوتيك�ش   ما ي�ضّمى 

 احليوي، وهو االنطالق من امليكروبيوم ملعاجلة

 االأمرا�ش النف�ضية. وقد بداأوا يف املرحلة االأوىل

 بتطبيق التجربة على احليوانات يف حماولة

 الإثبات تاأثري بع�ش اأ�ضناف البكترييا عند

 تفاعلها مع اأ�ضناف حمددة من الغذاء على

 تخفيف القلق وتغيري اال�ضتجابة للخوف. و�ضار

 بو�ضع الباحثني االآن اأن يعدلوا م�ضتويات االإر�ضال

 الع�ضبي يف الدماغ. وبعد التاأكد من جناح

الب�ضر م�ضتعينني لتطبيقها على  انتقلوا   التجربة، 

اأن  مبتطوعني يتمتعون ب�ضحة �ضليمة. واأثبتوا 

 ثمة تفاعالت حمددة ميكن اأن تخفف من حدة

.اال�ضتجابة للخوف اأو القلق لدى االإن�ضان

الخطوة األولى على درب االكتشاف
 اأنهى الدكتور كريان مداخلته موؤكدًا اأن رحلة

 االكت�ضاف التي بداأها ال تزال يف اأوىل مراحلها،

 ولكنه اأعرب عن حما�ضه البالغ جتاه هذه الطريقة

 اجلديدة يف معاجلة االأمرا�ش النف�ضية ورفع

 م�ضتويات ال�ضعادة وجودة احلياة عن طريق

بامليكروبيوم .التحكم 

 �ضار لدينا بني اأيدينا دليل على العالقة"

 الرتابطية ما بني حاالتنا املزاجية والغذاء

نتناوله ."الذي 

 �ضدق من قال "ُقل يل ما تاأكل اأقل لك من اأنت..

."وما هي حالتك املزاجية

نقاط رئيسية

 y  الميكروبات تحول السكر في حليب األم
 إلى مواد كيميائية تدعم نمو الدماغ

في المرحلة المبكرة من نمو األطفال
 y  الميكروبات كناية عن مصانع صغيرة تنتج

 المواد الكيميائية التي تدعم مختلف
 نواحي الصحة وتؤثر على أجسامنا بما

في ذلك الدماغ
 y  الحمية الغذائية هي من الدوافع

الرئيسية التي تنظم الميكروبيوم
 y  ُقل لي ما تأكل أُقل لك من أنت.. وما

هي حالتك المزاجية

نبذة عن الدكتور جون كريان
 الدكتور جون كريان هو عامل اأع�ضاب كّر�ش

 اأبحاثه لدرا�ضة تاأثري البيئة امليكروبية يف

 االأمعاء على دماغ الثدييات. وهو رئي�ش ق�ضم

 علم الت�ضريح واالأع�ضاب واملحقق الرئي�ضي

 يف املركز ال�ضيدالين الغذائي يف الكلية

 اجلامعية يف كورك يف اأيرلندا. اأبحاثه لها

 اآثار بعيدة املدى على ال�ضحة العامة، من

 كيفية روؤيتنا للعمليات القي�ضرية اإىل كيفية

 تاأثري امليكروبيوم على منو الدماغ وتاأثري

.الربوبايوتك�ش على احلالة املزاجية
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الدكتور جيمس دوتي
أستاذ إكلينيكي في جراحة المخ واألعصاب في كلية الطب بجامعة ستانفورد

حل ألغاز العقل
والقلب لتحقیق السعادة  

يتمتع التعاطف بقوة استثنائية"

"
قيل اإن العامل لن يعرف ال�ضالم احلقيقي ما مل

يجد الب�ضر ال�ضالم يف ذاتهم، وال�ضعادة احلقيقية

هي ال�ضعادة النابعة من �ضميم الذات. بهذه

العبارات ا�ضتهّل اخلبري املتخ�ض�ش يف جراحة

املخ واالأع�ضاب يف جامعة �ضتانفورد االأمريكية

الدكتور جمي�ش دوتي حديثه يف جل�ضة بعنوان

"حل األغاز العقل والقلب لتحقيق ال�ضعادة". وتابع
ليقول اإن الدرا�ضات التي تركزت حول املجتمعات

التي يعي�ش فيها النا�ش عمرًا مديدًا يتجاوز املئة

�ضنة قد ا�ضتنتجت اأن القا�ضم امل�ضرتك بني هوؤالء

االأ�ضخا�ش، على اختالف انتماءاتهم، هو اأنهم

يعي�ضون يف ظل روابط اجتماعية وثيقة، وقد

اختربوا يف حياتهم ما ُيعرف باملحبة اخلال�ضة

امل�ضروطة .غري 

وقبل الدخول يف �ضلب مداخلته، طلب الدكتور

دوتي من احل�ضور اأن يغم�ضوا اأعينهم ويتنف�ضوا

عميقًا ويفكروا يف االأ�ضخا�ش الذين عرفوهم

يف حياتهم والذين تعاطوا معهم مبحبة خال�ضة

وتقّبلوهم على ما هم عليه. ومن ثم �ضاألهم اأن

ي�ضفوا ال�ضعور الذي انتابهم خالل تلك اللحظات.

ال �ضك يف اأنه �ضعور رائع وال ُي�ضاهى حيث ي�ضتطيع

االإن�ضان اأن يت�ضرف على �ضجيته بدون زيف اأو

تدلي�ش، ونتيجة ذلك هي اإح�ضا�ش عارم بال�ضعادة.

وكل ما هو عك�ش ذلك يوؤدي اإىل القلق والتعب

.النف�ضي والوحدة التي توؤثر �ضلبًا على ال�ضحة

دروس في الحياة مستمدة من
التجارب الشخصية

ن�ضاأ الدكتور دوتي يف عائلة مفككة، يف كنف اأب

مدمن على الكحول واأّم كئيبة نتيجة اإ�ضابتها

بجلطة يف �ضباها، ما دفعها اإىل حماولة

االنتحار اأكرث من مرة. وكانت العائلة تعي�ش

اأن اأيًا من من امل�ضاعدات احلكومية، خ�ضو�ضًا

والديه مل يتابع حت�ضيله العلمي، فكانت النتيجة

بيئة عائلية �ضلبية ال ت�ضجع على النجاح. لكن

يف �ضن الـ 12، تعّر�ش ملوقف غرّي م�ضار حياته

وو�ضعه على درب التفاوؤل والنجاح، فقد دخل

اإىل حمّل يبيع األعاب اخلّفة وال�ضحر، �ضدفَة

وكان اآنذاك فري�ضة للخوف والتوتر واخلجل

والياأ�ش، فم�ضتقبله كان �ضبابيًا وهو يهوي �ضيئًا

ف�ضيئًا. مل يكن �ضاحب املحل موجودًا بل والدته،

وهي �ضيدة كبرية ال�ضن مل تكن تفهم �ضيئًا يف

اأمور األعاب اخلفة ولكنها كانت فقيهة يف املحبة.

كان ذلك عام 1968، ومل تكن م�ضطلحات التاأمل

والوعي الذاتي �ضائعة كما هي يف يومنا هذا،

واإمنا كانت ال�ضيدة ذات حد�ش قوي جدًا، راأت

فيه طفاًل بائ�ضًا، فاأخذت حتادثه لتعرف ما

يجري يف حياته، ومن ثم اأقنعته باحل�ضور اإليها

اأ�ضابيع وهي �ضت�ضاعده على تغيري يوميًا ملدة 6

.حياته، ففعل ذلك

عّلمتني تلك ال�ضيدة اأن معاناتي ما هي اإال"

جتّليات االإجهاد الذي اأعانيه وانفعاالتي اإزاء

االأحداث من حويل، واأنني اأربط تلك االأحداث

بانفعاالت �ضلبية واأخّزنها يف ذاكرتي وهي ت�ضبب

يل الكثري من االأمل وال�ضقاء". واأ�ضاف: "دّربتني

على اال�ضرتخاء وعلى اختزال االأفكار ال�ضلبية

التي تدور يف خلدي وعزلها الأنها العائق االأكرب

."اأمام تطّوري الذاتي

اأ�ضابيع قليلة ق�ضاها الدكتور دوتي مع تلك

ال�ضيدة يف طفولته اأ�ضاءت �ضمعة االأمل يف حياته،

وبرهنت له اأن الراأفة وقبول الذات واحرتامها هي

عنا�ضر مهمة لتحقيق ال�ضعادة. "وبعدها، غرّيت

نهجي يف التفاعل مع العامل فغرّي العامل نهجه يف

."التعاطي معي

السعادة في الرأفة والتعاطف
وكرب الفتى ليدخل كلية الطب وتخ�ض�ش يف

جراحة املخ واالأع�ضاب وتخّرج لي�ضبح اأي�ضًا

من رجال االأعمال، وكل ذلك بف�ضل الدرو�ش

التي اكت�ضبها من نقا�ضاته مع تلك ال�ضيدة،

وهي درو�ش يف كيفية الو�ضول اإىل ال�ضعادة عن

طريق الراأفة والتعاطف. وما من اإن�ضان يف

الدنيا ي�ضتطيع اأن يعرف ال�ضعادة احلقيقية ما

مل ميتلك القدرة على التعاطف مع االآخرين يف

معاناتهم. ويتابع الدكتور دوتي ليقول: "نحن

خملوقات ُمعّدة يف تكوينها للتعاطف والرتابط

بع�ضها مع بع�ش، وال ميكننا اأن نعي�ش يف عزلة

وعاطفية ."نف�ضية 
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 لدى عودته اإىل جامعة �ضتانفورد، اأن�ضاأ الدكتور

 دوتي مركزًا لدرا�ضات واأبحاث الراأفة واالإيثار،

 مب�ضاعدة مبا�ضرة من الداالي الما من اأجل التو�ضل

 اإىل فهم اأ�ضباب الراأفة عند الب�ضر. و�ضع املركز

 عددًا من الدرا�ضات التي اأثبتت اأن الراأفة ودافع

 االرتباط عند الب�ضر مرتبطان مبا�ضرة بتكوينهم

 الفيزيولوجي، اأي اأن االإن�ضان بطبيعته مييل اإىل

 االهتمام باالآخرين والتعاطف معهم، كما بّينت

 الدرا�ضات اأن غياب الراأفة عند الب�ضر غالبًا ما

.يكون ناجمًا عن ابتعادهم عن طبيعتهم االإن�ضانية

الرأفة منبع السعادة
 ا�ضتقطب املركز عددًا كبريًا من الطالب الراغبني

 يف درا�ضة علم الراأفة، على الرغم من ا�ضتخفاف

 علماء كثريين بهذه الناحية من الطبيعة االإن�ضانية،

 ولكن الدكتور دوتي قد تو�ضل اإىل اإعداد كتاب

 علمي ي�ضمل اأبحاثه االأكادميية يف هذا املجال.

 وعن كتابه يقول: "اإنه كتاب �ضامل يثبت بالرباهني

 الداعمة الفكرة التي يدعو اإليها الداالي الما وهي

 اأن ممار�ضة الراأفة هي منبع ال�ضعادة. ويعطي

 الكتاب عددًا من الرباهني على االرتباط ما بني

 عقل االإن�ضان وقلبه". وهذا الطرح يف�ّضر تاأثري

 احلالة النف�ضية على احلالة اجل�ضدية، فالطب

 "يعرتف مثاًل بحالة ت�ضّمى "متالزمة القلب الك�ضري

(broken heart syndrome)، حيث ميكن اأن يوؤدي 

 االإجهاد الفكري الزائد لدى الفرد اإىل تعطيل

 وظائف القلب وميكن اأن يوؤدي يف بع�ش االأحيان اإىل

.ذبحة قلبية

 ويتابع الدكتور دوتي متحدثًا عن التكوين

 الع�ضوي للب�ضر، مركزًا على تركيبة احلم�ش النووي

 لدى االإن�ضان التي مل يطراأ عليها اأي تغيري منذ

 قرابة 200 األف عام. اأم�ضى االإن�ضان 99% من تلك

 املدة الزمنية �ضمن قبائل تعي�ش يف الطبيعة، فكان

 معنى ال�ضعادة اآنذاك تاأمني القوت واملاأوى ال اأكرث

 وال اأقل. اأما اليوم، ومع التطور ال�ضريع الذي ميّر

 به العامل والب�ضرية، تغرّيت �ضروط احلياة وكرثت

 مطالبها، ف�ضار االإن�ضان من�ضغاًل بهمومه ومنقطعًا

 عن حا�ضره، "وهذا ما اأّدى بدوره اإىل غياب

 الرتابط الذي نحتاج اإليه لكي نعي�ش حياة �ضليمة،

 فتكوين االإن�ضان الفيزيولوجي يقت�ضي منه اأنه يعي�ش

."يف بيئة مرتابطة

تدريب الذات على الرأفة
 ويف نهاية مداخلته، تطّرق الدكتور دوتي اإىل ال�ضبل

 املتاحة اأمام االإن�ضان لكي يعيد تدريب ذاته على

 العطاء والراأفة واال�ضتفادة اإىل احلد االأق�ضى

 من قدراته الفيزيولوجية، ولكي يعود اإىل م�ضاره

 االإن�ضاين الطبيعي، مما يرتك اأثرًا اإيجابيًا عميقًا

 على تكوينه الفيزيولوجي، فيخف�ش مثاًل �ضغط

 الدم ويخفف من االلتهابات الهرمونية ويعزز

 جهازه املناعي، ما يوؤدي بدوره اإىل اإطالة العمر

.وتعزيز جودة احلياة

 هذه هي قّوة الراأفة والرتابط. عندما نخرج من"

 دائرتنا ال�ضيقة ونتعامل مع االآخرين من منطلق

 العطاء واملحبة فاإننا �ضنجد املعنى احلقيقي للحياة

."ومن خالله �ضنجد ال�ضعادة باأرقى جتلياتها

نقاط رئيسية

 y المعاناة هي إحدى تجليات
اإلجهاد واالنفعاالت

 y ال تتحقق السعادة دون
الرأفة والتعاطف

 y  الرأفة والترابط عنصران أساسيان في
تكوين اإلنسان الفيزيولوجي

 y  يمكن لإلنسان أن يدّرب نفسه على
االستفادة من قدراته الوراثية

المرتبطة بالرأفة

نبذة عن الدكتور جيمس دوتي
 الدكتور جيم�ش دوتي هو اأ�ضتاذ اإكلينيكي يف

 جراحة املخ واالأع�ضاب يف كلية الطب بجامعة

 �ضتانفورد. وهو اأي�ضًا موؤ�ض�ش ومدير مركز

 در�ضات واأبحاث الرتاحم واالإيثار يف معهد

 �ضتانفورد لالبتكار الع�ضبي والعلوم الع�ضبية

 التحريرية. وهو موؤلف الكتاب ال�ضهري بعنوان

Into the Magic Shop: A Neurosurgeon’s 

Quest to Discover the Mysteries of" the 

Brain and the Secrets of the Heart" الذي 

.متت ترجمته اإىل اأكرث من 20 لغة
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باركس أكاسیا  الدكتورة 
كبيرة العلماء في مؤسسة هابيفاي

تطبيق السعادة

عن امتنانهم" التعبير دائمًا يفضل الناس
بطرق بعيدة كّل البعد عن الطابع

لكن الخروج من منطقة الشخصي؛
راحتك يعّد في الحقيقة أكثر أهمية

"
َمن قال اإن جودة احلياة ال ُتعّلم كاأي مادة علمية؟

جودة احلياة علم قائم بحد ذاته، وبالتايل ميكن

تعليمها ملختلف فئات الب�ضر بغ�ّش النظر عن

م�ضتوى �ضعادتهم. هذا ما اأثبتته املتحدثة يف هذه

اجلل�ضة الدكتورة اأكا�ضيا بارك�ش، كبرية العلماء يف

"موؤ�ض�ضة "هابيفاي (Happify) .االأمريكية

جودة الحياة علم قائم بذاته
بداأت الدكتورة بارك�ش م�ضريتها يف املجال

االأكادميي وتخ�ض�ضت يف درا�ضات ال�ضعادة

وا�ضتهوتها فكرة ن�ضر ال�ضعادة يف موؤ�ض�ضات

التعليم العايل عن طريق مادة علم النف�ش

االإيجابي، فقررت االعتماد على التكنولوجيا

الإي�ضال ر�ضالتها. ومن هنا خطرت لها فكرة

لتعليم جودة اإلكرتونية متخ�ض�ضة  ابتكار من�ضة 

اأن درا�ضاتها قد اأظهرت اأن احلياة، خ�ضو�ضًا

تعليم جودة احلياة من �ضاأنه م�ضاعدة االأ�ضخا�ش

الذين يعانون من اال�ضطرابات النف�ضية مثل

انف�ضام ال�ضخ�ضية واالكتئاب، دون الرتكيز على

معاجلة االكتئاب بحد ذاته، بل بالرتكيز على

.النواحي احلياتية االأخرى

تقنيات بسيطة لالرتقاء بجودة الحياة
الإثبات �ضواب فكرتها، انكّبت الدكتورة بارك�ش

وفريقها على درا�ضة ال�ضبل املمكنة لتعليم جودة

احلياة وتنمية ال�ضعادة لدى االأفراد، واكت�ضفت

اأن العديد من التقنيات التي ميكن اللجوء

اإليها لتحقيق تلك الغاية هي تقنيات ب�ضيطة

ميكن ممار�ضتها ب�ضكل يومي، مثل اال�ضتغراق

يف اال�ضتمتاع الواعي بكل ما نقوم به، اأي مثاًل

عند تناول وجبة طعام �ضهية اأو اإجراء حديث

�ضّيق اأو خو�ش جتربة جديدة من نوعها. كما

حتدثت عن اأهمية اللطف واالإح�ضان جتاه

االآخرين، حيث ت�ضاهم هذه العادة اإىل حد

كبري يف اإ�ضفاء اجلودة على حياة املرء واأي�ضًا

على حياة االآخرين من حوله. اأّما التقنية التي

رّكزت عليها ب�ضكل خا�ش فهي ممار�ضة االإمتنان

ك�ضلوك حياتي يومي. ويف هذا ال�ضياق، توجهت

اإىل اجلمهور يف احلوار العاملي الدكتورة بارك�ش

لل�ضعادة وطلبت منهم التفكري ولو لدقيقة واحدة

اإيجابيًا يف يف �ضخ�ش �ضاعدهم اأو اأحدث فرقًا

حياتهم، وطلبت اإليهم اأن يذكروا االأمور التي

قام بهذا ذلك ال�ضخ�ش واأن يفكروا يف طريقة

للتعبري عن امتنانهم ملا فعل، مع ذكر التاأثريات

.االإيجابية التي اأحدثها ت�ضرفه يف حياتهم

اأهمية وتابعت الدكتورة بارك�ش لت�ضرح 

الب�ضيطة، االإيجابية  التقنيات  تلك  ممار�ضة 

حيث اأثبتت التجربة، ح�ضب قولها، اأن التعبري

عن املحبة واالإقرار مبحا�ضن االآخرين يوؤدي اإىل

تنمية االإيجابية لدى االأفراد ويحدث اأثرًا �ضارًا

.يف حميط الفرد

وهذا حتديدًا ما ت�ضعى من�ضة "هابيفاي"

اإي�ضاله للعامة بطريقة مدرو�ضة الرقمية اإىل 

وجاذبة، فقد �ضدرت يف الفرتة ال�ضابقة العديد

من الدرا�ضات ب�ضاأن ال�ضحة العقلية وال�ضبل

املمكنة لعالجها، لكنها غري مطّبقة ب�ضكل عملي

ومل حتَظ باالنت�ضار املطلوب، وذلك ب�ضبب

عوامل عديدة اأهّمها ارتفاع كلفة تنفيذ برامج

حت�ضني جودة احلياة. ومن هنا، ظهرت اأهمية

التكنولوجيا كو�ضيلة لن�ضر تلك الربامج على

.نطاق وا�ضع بطريقة مب�ضطة و�ضّيقة
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 ولفتت الدكتورة بارك�ش يف هذا ال�ضياق اإىل اأن

 العديد من الربامج واملن�ضات التي مت ابتكارها

 لعالج اال�ضطرابات النف�ضية مل حتقق النجاح

 املرجو منها الأنها تتناول املو�ضوع من زاوية �ضلبية،

 مما ي�ضبب نفورًا لدى امل�ضتخدم فيحجم عن

 ا�ضتخدامها. واأ�ضافت اأن معاجلة االكتئاب ممكنة

 بدون التطرق اإىل مو�ضوع االكتئاب اأو ت�ضميته، الأن

 هذه احلالة ناجتة اأ�ضا�ضًا عن تدين جودة احلياة،

 وبالتايل، فاإن الرتكيز يجب اأن ين�ضّب على االرتقاء

 بجودة حياة الفرد، وهو ما �ضينعك�ش اإيجابًا على

 جميع نواحي حياته ويخفف تدريجيًا من حّدة حالة

.االكتئاب التي يعاين منها، حتى اإزالتها كليًا

تطبيق السعادة في متناول الجميع
 من هنا ن�ضاأت فكرة من�ضة "هابيفاي" التي تعني

 "�ضنع ال�ضعادة"، وتطورت وتبلورت حني كانت

 الدكتورة بارك�ش ت�ضارك يف موؤمتر يف عام 2011

اأبحاثها يف علم النف�ش االإيجابي  لت�ضتعر�ش 

 والتي قادتها وفريقها اإىل ابتكار موقع اإلكرتوين

 خم�ض�ش لعلم النف�ش االإيجابي. فعلى الرغم

 من جودة البيانات التي احتواها املوقع، اإال اأن

 الفريق مل يتمكن من ن�ضره واجتذاب النا�ش اإليه

 على نطاق وا�ضع. و�ضادف اأن كان بني احل�ضور

 يف املوؤمتر �ضخ�ضان يعمالن يف جمال بيع االألعاب

للهواتف الذكية، وهي  االإلكرتونية املخ�ض�ضة 

 االألعاب التي متكنت من اجتذاب اأعداد هائلة من

 امل�ضتخدمني على الرغم من اأنها ال تنطوي على

 اأي فائدة حقيقية. لفتتهما فكرة الدكتورة بارك�ش

اإليها بطرح مل�ضاعدتها على نقل فكرتها  فتقدما 

 جلمهور وا�ضع، لتتو�ضل معهما اإىل فكرة من�ضة

 "هابيفاي" التي مت اإطالقها عام 2013، وهي

 من�ضة اإلكرتونية ت�ضعى لتوفري علم جودة احلياة

واملوؤ�ض�ضات للنا�ش  .وتقنياته 

 توّفر املن�ضة، املتاحة عرب املوقع االإلكرتوين

 اأو التطبيق املخ�ض�ش للهواتف الذكية، االأدوات

 والربامج التفاعلية التي ت�ضاعد امل�ضتخدم على

 التحّكم باأفكاره واأحا�ضي�ضه. وتقوم على تقنيات

 مدرو�ضة وخُمتربة قائمة على التجارب والدرا�ضات

 يف جماالت علم النف�ش االإيجابي واليقظة والعالج

.ال�ضلوكي االإدراكي

 كما مّت تزويد املن�ضة بخا�ضية التقييم، وهي

 املرحلة االأولية من امل�ضاركة وتت�ضمن حتلياًل حلالة

 امل�ضتخدم؛ وبناًء عليها، ت�ضدر املن�ضة تو�ضيات

 �ضلوكية حمددة موجهة لكل م�ضتخدم وفقًا حلالته.

 وت�ضمل كذلك األعابًا تهدف اإىل رفع م�ضتوى اليقظة

 والتفاعل عند امل�ضتخدم، فتعيد هذه االألعاب

 املدرو�ضة توجيه منط تفكريه للرتكيز على االأفكار

 االإيجابية. وتتنوع الربامج التي تقدمها املن�ضة،

 حيث اأدرجت برامج خم�ض�ضة ح�ضب املوا�ضيع مثل

 توطيد العالقة مع االأبناء اأو حت�ضني عالقة املرء

 مبكان عمله. ويتيح "هابيفاي" اأي�ضًا للم�ضتخدم

 التحاور مع اأ�ضخا�ش اآخرين ميار�ضون االأن�ضطة

.ذاتها اأو يتبعون الربامج ذاتها

 جنحت من�ضة "هابيفاي" منذ اإطالقها عام

 2013 يف اجتذاب قرابة 3.5 مليون م�ضتخدم، وال

.يزال العمل جاريًا على تو�ضيع نطاق انت�ضارها

 اإننا ن�ضعى لن�ضر علم ال�ضعادة الأن االأبحاث"

 اأظهرت اأن ال�ضعادة توّلد ال�ضعادة. فاإذا كان املرء

 �ضعيدًا، �ضوف ينقل �ضعادته اإىل االأ�ضخا�ش الذين

 يتعامل معهم يف حياته اليومية الأن ال�ضعادة حالة

 ُمعدية، وهنا تكمن �ضرورة تو�ضيع رقعة انت�ضارها

."يف جمتمعاتنا وموؤ�ض�ضاتنا

نقاط رئيسية

 y جودة الحياة علم قائم بحد ذاته
ويمكن تعليمه

 y  التقنيات والتمارين المرتكزة إلى األبحاث
العلمية تساهم في مكافحة االكتئاب

 y السعادة معدية
 y  هابيفاي" منصة تفاعلية تساعد"

المستخدم على تحسين جودة حياته

نبذة عن الدكتورة أكاسيا باركس
 ترّكز اأبحاث الدكتورة اأكا�ضيا بارك�ش على

 اأ�ضاليب م�ضاعدة الذات لزيادة م�ضتويات

 ال�ضعادة عرب الكتب والتقنيات الرقمية،

 مع الرتكيز على النتائج العاطفية والنتائج

 املو�ضوعية التي ميكن متابعتها مثل جودة النوم

.وم�ضتويات هرمونات التوتر

 ح�ضلت الدكتورة بارك�ش على �ضهادة بكالوريو�ش

 يف علم النف�ش من كلية ريد و�ضهادة الدكتوراه يف

 التخ�ض�ش ذاته من جامعة بن�ضلفانيا االأمريكية،

 حيث �ضاهمت اأبحاثها يف التاأ�ضي�ش الأبحاث

 ودرا�ضات عن ال�ضبل الهادفة اإىل االرتقاء بجودة

 احلياة ون�ضرها على نطاق وا�ضع. ُن�ضرت لها

 مقاالت علمية يف جمالت تخ�ض�ضية و�ضاركت يف

 حترير ثالثة كتب يف علم النف�ش وعلم ال�ضعادة،

 وت�ضغل حاليًا من�ضب املحرر امل�ضاعد يف جملة

.""علم النف�ش االإيجابي
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سمیث أصفهاني  إمیلي 
كاتبة ومحررة في معهد هوفر بجامعة ستانفورد

:قوة المعنى
كیف نعیش حیاة هادفة؟  

بإمكاننا أن ننشغل بالسعادة حقًا، ولكن"
األبحاث أظهرت أن إيجاد المغزى من الحياة
ُيعتبر الطريق األكثر تحقيقًا للرضا عن الذات

"
املال ال ي�ضنع ال�ضعادة، وال�ضعادة لي�ضت منتهى

الغاية، بهذه العبارة ا�ضتهلت الكاتبة اإميلي

اأ�ضفهاين �ضميث مداخلتها اأمام احل�ضور يف الدورة

.الثانية للحوار العاملي لل�ضعادة

اإن تركيزنا امل�ضتمر على حتقيق ال�ضعادة و�ضعينا

الدوؤوب الإيجادها يوؤدي يف كثري من االأحيان اإىل

االإجهاد والتعا�ضة، وهذا ما تثبته االإح�ضاءات

اليوم. فعلى الرغم من التطور الكبري الذي ي�ضهده

العامل على خمتلف االأ�ضعدة من انخفا�ش يف

معدالت اجلرمية، وحمو االأمية، واحلد من الفقر

واجلوع جند اأن معدالت الياأ�ش والكاآبة والوحدة يف

ارتفاع ال �ضيما يف الدول املتقدمة، ففي الواليات

املتحدة مثاًل بلغ االنتحار معداًل غري م�ضبوقًا وذلك

.ب�ضبب ال�ضعور بالفراغ وال�ضياع

مسببات السعادة
فهل هذا كل ما يف احلياة؟ تقول �ضميث: "اإن

امل�ضكلة لي�ضت يف غياب ال�ضعادة عن حياتنا بل

هي يف غياب املعنى واملغزى من حياتنا"، وتابعت

لتف�ّضر الفرق بني ال�ضعادة واملغزى. فال�ضعادة

مبفهومها ال�ضائع هي ال�ضعور بالفرح الذي ن�ضتمده

من اأحداث اأو مواقف معينة. اأما املغزى فهو اأكرب

من ذلك، والب�ضر، منذ فجر التاريخ، ي�ضعون ملعرفة

املغزى من وجودهم واملعنى حلياتهم. وما �ضعود

الفنون واالآداب والفل�ضفة والروحانيات اإال جتليات

ل�ضعينا ملعرفة االإجابة عن �ضوؤالني اأ�ضا�ضيني: ما هي

احلياة؟ وكيف اأ�ضتطيع اأن اأعي�ش حياة ذات مغزى؟

املغزى" كلمة غام�ضة حاولت �ضميث من خالل"

مداخلتها ال�ضيقة اأن ت�ضفي عليها بع�ش الو�ضوح

م�ضتعينة بتف�ضري علماء النف�ش لها، فهم يعّرفون

احلياة ذات املغزى على اأنها نتيجة الرتابط بني

الب�ضر واإ�ضهامهم يف �ضيء خارج ذاتهم. والباحث

مايكل �ضتيغر اقرتح اأن االإن�ضان يعترب حياته ذات

مغزى عندما تتوفر ثالثة �ضروط رئي�ضية هي اأواًل،

اأنه يرى حياته ذات قيمة، وثانيًا، اأنه يرى اأن حياته

هادفة، واأخريًا، اأنه يعتقد اأن حياته متما�ضكة

ومت�ضل�ضلة، فهو ال يعترب جتارب حياته فردية

.ومنف�ضلة، بل هي اأجزاء من كّل متجان�ش

ما هو معنى الحياة؟
وتابعت اأ�ضفهاين باأن العامل من�ضغل اإىل حد كبري

بالبحث عن ال�ضعادة واإيجاد ال�ضبل لتحقيقها. وثمة

كّم كبري من الدرا�ضات واالأبحاث التي تظهر اأن

االإن�ضان قد يبلغ م�ضتويات اأكرب من الر�ضا عندما

يجد مغزى وهدفًا حلياته. وقد برهنت البحوث

على اأن هذه الفئة من الب�ضر اأكرث مناعة ومرونة يف

مواجهة ال�ضعاب، واأف�ضل اأداًء يف املجال الدرا�ضي،

فهم اأ�ضخا�ش يولون �ضحتهم عناية اأكرب وهم اأقّل

تخوفًا من فكرة املوت، ويعي�ضون عمومًا ب�ضالم

.وي�ضعرون بالر�ضا عن حياتهم

كل هذه االأمور جتعلني اأفكر: ما الذي ي�ضتطيع"

كل فرد منا فعله ليعي�ش حياة ذات معنى؟ كان

االنغما�ش يف الروحانيات والعالقات االأ�ضرية

والوالء للوطن واملجتمع والتقاليد من الطرق االأكرث

�ضيوعًا التي يلجاأ اإليها النا�ش لتحقيق املعنى يف

احلياة. ولكن، اليوم يف عاملنا املتطور، ما عادت

تلك امل�ضادر باالأهمية ذاتها، فرنى اأن النا�ش اليوم

يبتعدون اأكرث فاأكرث عن الروحانيات ويحجمون عن

تكوين اأ�ضرة وعن تكري�ش حياتهم خلدمة الوطن

اأو الق�ضية". بناًء على ذلك، فاإن ال�ضوؤال الوجودي

االأبرز اليوم هو: كيف ي�ضتطيع االإن�ضان املعا�ضر اأن

يجد مغزى حلياته؟

ركائز أربعة للحياة الهادفة
ق�ضت اأ�ضفهاين خم�ش �ضنوات من حياتها يف

اإجراء مقابالت مع اأكرث من 100 �ضخ�ش من

حول العامل. طالعت اآالف ال�ضفحات من االأبحاث

الفل�ضفية والتاريخية والعلمية، والحظت ظهور

اأمناط متكررة، وهي يف اعتبارها الركائز االأربعة

االأ�ضا�ضية للحياة الهادفة ذات املغزى وهي: االنتماء

.والغاية وروؤية الذات والت�ضامي
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 كلنا نعلم اأن العالقات مهمة واأ�ضا�ضية لتحقيق

 جودة احلياة، لكن االنتماء يذهب اإىل اأبعد من

 ذلك، فهو يعني االنتماء اإىل عالقة من نوع حمدد،

 حيث يحظى املرء بالتقدير لذاته وحيث يقّدر هو

 بدوره االآخرين. فتقول اأ�ضفهاين: "الكثري من

 العالقات واملجموعات التي جند اأنف�ضنا فيها

 ال جت�ّضد املعنى احلقيقي لالنتماء، حيث ياأتينا

 التقدير بناًء على ما نفعله اأو نقدمه وبناًء على

 معارفنا وعالقاتنا ولي�ش بناًء على ذاتنا احلقيقية.

 اإن االنتماء احلقيقي ينبع من املحبة وينمو بني

 االأفراد الذين يختارونه طوعًا. اإنها عالقة قائمة

."على املحبة التي توّلد رابطًا يزرع الفرح يف قلوبنا

 وهناك اأي�ضًا من يعترب اأن وجود الغاية اأو الهدف

 هو املكمن احلقيقي ملعنى احلياة. الغاية، مبعنى

 العطاء، يف�ّضرها علماء النف�ش على اأنها هدف يحّفز

 �ضاحبه على امل�ضاهمة والعطاء وهو الدافع لكل

 ما يقوم به. تختلف هذه الغاية بني �ضخ�ش واآخر،

 فغاية الباحث العلمي مثاًل هي اإيجاد عالج ملر�ش

 ال�ضرطان، فيما ترى عاملة النظافة يف امل�ضت�ضفى اأن

 غايتها هي امل�ضاهمة يف �ضفاء املر�ضى ولي�ش تنظيف

 االأر�ضية وترتيب االأ�ضّرة. اأّما اأولياء االأمور فيعتربون

 اأن غايتهم يف احلياة هي تربية اأوالدهم. وهنا ت�ضيف

 �صميث: "الغاية تنبع من توظيف قوانا الداخلية يف

 �ضبيل العطاء اأيًا كان �ضكله. اإنه ما ي�ضعرنا باأن ثمة

 من يحتاج اإلينا وير�ضم دورنا يف املجتمع". وا�صتنادًا

 اإىل ذلك، �ضرحت �ضميث اأن غياب الغاية قد يكون

 �ضببًا من اأ�ضباب التبّطل واالإحجام عن تطوير

 الذات، فعندما ال يجد االإن�ضان غاية لوجوده، يتكا�ضل

 ويرتاخى، وهو ما ي�ضكل خطرًا على ال�ضحة. فوجود

 الغاية يف احلياة يح�ّضن ال�ضحة اجل�ضدية ويطيل

.عمر االإن�ضان الأنه يعطيه �ضببًا للعي�ش واال�ضتمرار

 اأما الركيزة الثالثة وهي الت�ضامي فهي اأي�ضًا

 مرتبطة باخلروج من قوقعة الذات، وهي تعني

 الرتفع عن �ضغائر احلياة اليومية واالرتقاء اإىل ما

 هو اأ�ضمى. وتختلف التجارب على هذا ال�ضعيد حيث

 يجد كثريون الت�ضامي يف الروحانيات، ويف ال�ضالة

 والتعبد، ويجده اآخرون يف تاأمل الطبيعة اأو �ضفحة

 ال�ضماء يف الليل، اأو يف االإ�ضغاء اإىل املو�ضيقى اأو

 زيارة متحف فني واال�ضرت�ضال يف التاأمل. ويقول

 االأ�ضخا�ش الذين اختربوا جتربة الت�ضامي اإنها عميقة

 وا�ضتثنائية وهادفة الأنها غرّيت نظرتهم اإىل الدنيا.

 ويف هذا ال�ضياق، حتدثت �ضميث عن درا�ضة اأجريت

 قبل ب�ضع �ضنوات يف كاليفورنيا حيث طلب الباحثون

 من الطالب امل�ضاركني يف الدرا�ضة تاأّمل اأ�ضجار

 الكينا ال�ضاهقة يف اأحد الب�ضاتني ملدة دقيقة واحدة.

 تلك الدقيقة الواحدة من التاأمل غرّيتهم، و�ضمحت

 لهم بروؤية ما هو اأكرب منهم ومن م�ضاكلهم احلياتية

 ال�ضغرية، وقد بينت الدرا�ضة الحقًا اأن هوؤالء

 الطالب كانوا اأكرث ا�ضتعدادًا لتقدمي امل�ضاعدة واإبداء

.الرفق جتاه االآخرين

 واأخريًا الركيزة الرابعة هي النظرة اإىل الذات،

 اأي كيف يرى االإن�ضان نف�ضه. فعندما ينظر االإن�ضان

 اإىل م�ضرية حياته ي�ضل اإىل م�ضتوى من الو�ضوح

 حيال ذاته. وهنا تقول �ضميث: "كل منا يف يده اأن

 يكتب ق�ضة حياته واأن يغرّي م�ضارها. حياتنا لي�ضت

 فقط �ضل�ضلة من االأحداث، بل اإننا نختار دائمًا

 منعطفاتها وم�ضاراتها بغ�ش النظر عن الظروف".

 واأعطت مثااًل عن �ضاب ريا�ضي كان قد كّر�ش حياته

 للعب كرة القدم قبل اأن ي�ضاب باإعاقة منعته من

 مزاولة هوايته، فا�ضت�ضلم للياأ�ش لفرتة طويلة الأنه

 مل يعد يرى مغزى لوجوده، اإىل اأن قرر يف اأحد

 االأيام اأن ين�ضرف الإر�ضاد الطالب ال�ضباب فوجد

.معنى جديدًا للحياة

السعادة زائلة والمعنى باِق
 ويف نهاية مداخلتها، قالت �ضميث اإن اإيجاد املعنى

 للحياة لي�ش باالأمر ال�ضهل، فهو يتطلب الكثري من

 اجلهد واملثابرة، ومتى و�ضل االإن�ضان اإليه فاإنه

.�ضيجد الدافع لال�ضتمرار وامل�ضي قدمًا

 اإن ال�ضعادة رائعة بال �ضك، ولكنها لي�ضت دائمة."

."اأما معنى احلياة فهو باٍق

نقاط رئيسية

 y  العالم في تطور مستمر ولكن معدالت
الكآبة واليأس واالنتحار في تصاعد

 y  المشكلة ليست في غياب السعادة بل
في غياب معنى الحياة

 y  إيجاد المغزى والهدف من الحياة هو ما
يحّفز المرء على االستمرار

 y  االنتماء والغاية ورؤية الذات والتسامي
هي الركائز األربعة لمعنى الحياة

 y السعادة ليست دائمة أما معنى
الحياة فباٍق

نبذة عن إمیلي أصفهاني سمیث
اأ�ضفهاين �ضميث كاتبة ت�ضتمد  اإميلي 

 اإلهامها من علم النف�ش والفل�ضفة واالأدب

 للكتابة عن التجربة االإن�ضانية، مبا يف ذلك

 �ضبب وجودنا وكيف ميكننا اأن جند النعمة

 واملعنى يف عامل مليء باملعاناة. ظهرت

 كتاباتها يف �ضحيفة "وول �ضرتيت جورنال"،

 و"نيويورك تاميز"، و"ذا اأتالنتيك"،

 و"التامي" وغريها من املن�ضورات. وهي

 اأي�ضًا اأ�ضتاذة يف علم النف�ش االإيجابي يف

 جامعة بن�ضلفانيا، وحمررة يف معهد هوفر

 بجامعة �ضتانفورد، حيث تدير م�ضروع "بن

 فرانكلني" الذي يهدف اإىل بناء املعنى

 يف املجتمعات املحلية. ولدت يف زوريخ،

 وترعرعت يف مونرتيال وتعي�ش مع زوجها يف

العا�ضمة .وا�ضنطن 
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1) (شیماء العیدي 

مؤسسة حملة أنا أقدر

2) (هشام الذهبي 

مؤسس البیت العراقي لإلبداع

3) (زينة اليازجي 

مدير الحوار

صناعة األمل والسعادة
في العالم العربي  

خطوات شجاعة في إضاءة شمعة ال
َلعن الظلمات

َمن منا ال ي�ضعر اأحيانًا بنزعة مل�ضاعدة الغري، ولكنه

يقف مت�ضائاًل: كيف يل اأن اأ�ضاعد؟ كيف اأ�ضتطيع

اأنا كفرد اأن اأغرّي واقعًا واأ�ضنع االأمل؟ كيف يل اأن

اأ�ضنع �ضعادة االآخرين؟ كيف اأعطي بكرامة بدون

ذّل ومب�ضداقية؟

�ضيفا هذه اجلل�ضة امللهمة من احلوار العاملي

لل�ضعادة �ضخ�ضان عربيان وجدا االإجابات عن كل

هذه الت�ضاوؤالت، ت�ضّلحا بالعزمية واالإ�ضرار ليحّوال

االأمل اإىل اأمل ولري�ضما ابت�ضامة على وجوه اأطفال

هم باأم�ّش احلاجة اإليها. اإنهما ه�ضام الذهبي،

موؤ�ض�ش البيت العراقي لالإبداع، و�ضيماء العيدي من

."الكويت، موؤ�ض�ضة حملة "اأنا اأقدر

ال تذرف دمعة، امنحني فكرة
ه�ضام الذهبي، �ضاب عراقي ن�ضاأ يف اإحدى اأفقر

مناطق بغداد قرر مبفرده اأن يتغّلب على التحديات

خالل التفاعل اإن�ضانيًا مع �ضريحة مهم�ضة يف

جمتمعه. بداأ م�ضواره مع �ضناعة االأمل عندما التقى

طفاًل م�ضردًا يف ال�ضارع، فا�ضطحبه اإىل منزله

وقدم له العناية والرعاية واأ�ضكنه معه، فحّول م�ضار

حياته ومنحه االأمل يف حياة كرمية. اأحّب الفكرة

ملا وّلدته يف نف�ضه من �ضعادة، فقرر تكرار التجربة

حمّواًل بيته اإىل بيت لالأطفال املهملني واأن�ضاأ لهم

موؤ�ض�ضة اأ�ضماها "البيت العراقي لالإبداع" �ضعارها

"ال تذرف دمعة، امنحني فكرة". وهي املبادرة التي
ا�ضتحقت التكرمي والتقدير من قبل �ضاحب ال�ضمو

ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ش

الدولة، رئي�ش جمل�ش الوزراء، حاكم دبي، يف اإطار

جائزة "�ضناع االأمل" املخ�ض�ضة لتكرمي اأفراد

.اأحدثوا فرقًا يف جمتمعاتهم ويف العامل

حتّدث الذهبي عن مبادرته قائاًل: "لالأ�ضف،

النا�ش مبعظمهم يتعاطفون مع ال�ضور ولكن لي�ش

مع الواقع. عندما ُتعر�ش �ضورة يف و�ضائل التوا�ضل

االجتماعي اأو يف القنوات الف�ضائية لطفل م�ضّرد،

يتعاطف معه اآالف ال بل ماليني النا�ش ويحاولون

اأن هوؤالء النا�ش اأن يجدوا حاًل لو�ضعه. علمًا

اأنف�ضهم مي�ضون يف ال�ضوارع ويجدون الطفل نف�ضه

يف ال�ضارع ولكنهم يغلقون نوافذ �ضياراتهم ومي�ضون

."يف طريقهم

غاية اإلنسان مساعدة أخيه اإلنسان
واأردف، "ب�ضراحة، اأنا اأعتقد اأن ما قمت به هو

واجب واأنا ل�ضت متف�ضاًل. رب العاملني خلق النا�ش

ليعي�ضوا من اأجل بع�ضهم البع�ش وي�ضاعدوا بع�ضهم

البع�ش. مل يخلقنا لكي يعي�ش كّل منا لنف�ضه. كل

�ضخ�ش بيننا قادر على تقدمي امل�ضاعدة وزرع

ال�ضعادة واالبت�ضامة لدى االآخرين من خالل فعل

."ب�ضيط اأو كلمة طيبة

وه�ضام الذهبي، الذي يحمل عن جدارة لقب

اأماًل يف ربح ماّدي، "اأب االأيتام" يفعل ما يفعله لي�ش
فهو ال يك�ضب من م�ضروعه هذا اإال راحة البال

وال�ضمري، ويقول: "لي�ضت لدي جتارة وا�ضعة واأموال

طائلة اأريد اأن اأديرها، بل كل ما عندي جمموعة

."من االأطفال اأريد اأن اأعرب بهم اإىل بّر االأمان

أطفال الشوارع ضحايا ال جناة
خا�ش الذهبي من خالل م�ضروعه الرائد حتديًا

مع املجتمع الذي كان راف�ضًا متامًا لفكرة التعامل

مع اأطفال ال�ضوارع، وهو ي�ضعى لتغيري االأفكار

املوروثة باأن اأطفال ال�ضوارع هم جناة. فاأّلف كتابًا

حول هذا املو�ضوع حاول اأن يثبت فيه بالرباهني اأن

اأولئك االأطفال ميتلكون الكثري من ال�ضفات اجليدة

والقدرات الكامنة التي حتتاج اإىل رعاية واهتمام.

وهو ي�ضعى جاهدًا لتعميم جتربته وت�ضجيع االآخرين

على اأن يحذوا حذوه، فيقول: "كل اإن�ضان بداخله

�ضخ�ش مثلي واإمنا يخاف اأن يربزه. النا�ش يخافون

من اخلطوة االأوىل ومن الف�ضل. النجاح والف�ضل

."م�ضاألة ن�ضبية، وامل�ضاألة حتتاج اإىل �ضجاعة وجراأة

من جهتها، �ضيماء العيدي هي اأي�ضًا �ضاحبة

جتربة رائدة وناجحة عامليًا. اأ�ض�ضت موقعًا

اإلكرتونيًا يخدم اأطفال العامل عن طريق التربع

باخلاليا اجلذعية لالأطفال املر�ضى ب�ضرطان الدم،

األف طفل ا�ضتفادوا وقد و�ضل العدد اليوم اإىل 200

من خدمات املوقع، من خالل مطابقة هوؤالء

االأطفال مع املتربعني. ُولدت فكرتها من �ضلب

االأمل، عندما كانت قابعة يف احلجر ال�ضحي خالل

رحلة عالجها من ال�ضرطان. حّولت مر�ضها، الذي

تراه نعمة، اإىل عمل تطوعي يحّول حياة االأطفال

اأنها كّر�ضت حياتها املهنية املر�ضى، خ�ضو�ضًا

خلدمة االأطفال من ذوي االحتياجات اخلا�ضة،

.ووجدت يف ذلك �ضعادتها وغاية لوجودها
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 وعن ال�ضعادة تقول العيدي: "ال�ضعادة منظومة

 داخلية موجودة يف كل واحد منا، وتظل موجودة

 مهما كانت احلياة قا�ضية. وكل منا يف جعبته

 الكثري، وكل يربع يف جماله وعليه اأن يعرف اأين

."مكمن اإبداعه لكي يقدم فيه ر�ضالته

مرضي نعمة ال ابتالء
 �ضيماء قررت اأن ت�ضادق مر�ش ال�ضرطان. “هو

 ي�ضمى املر�ش اخلبيث الأنه ذكي واأنا اأذكي منه.

 فهل اأ�ضمح خللية اأن تق�ضي علي؟ كال ، فاأنا

 جمموعة من اخلاليا. هذه كانت اأول �ضعادة

 .“بعثتها يف نف�ضي

دور مهم لإلعالم والحكومات
 وعن الدور الذي ميكن اأن تلعبه و�ضائل االإعالم

 واحلكومات يف دعم هذا النوع من املبادرات

 وم�ضاعدة القّيمني عليها، قال الذهبي: "النتائج

 املوجودة على اأر�ش الواقع هي الفي�ضل وهي

 احلكم. فاأول طفل اأخذته من ال�ضارع �ضار اليوم

 �ضابًا اإيجابيًا يحب احلياة والنا�ش". وتابع: "كل

 جماالت احلياة حتتاج اإىل مناذج ناجحة حتى

 ُتقلد. اأنا اأتكلم هنا عن عملي. اأنا اأحب اأن يتعامل

 النا�ش معي على اأ�ضا�ش م�ضروعي وعملي. مبادرتي

 هي املهمة ولي�ش من قام بها. ال نريد اأن نوؤّله

 االأ�ضخا�ش يف االإعالم. علينا اأن نو�ّضع العمل

 الناجح. نريد من املوؤ�ض�ضات احلكومية اأن ت�ضلط

."ال�ضوء على هذه االأعمال

 ويف هذا ال�ضياق، لفت كال املتحدثني اإىل الدور

 االإيجابي الذي لعبته دولة االإمارات العربية املتحدة

.يف االإ�ضاءة على اأعمالهما وتقدمي امل�ضاعدة لهما

نقاط رئيسية

 y  كّل منا يستطيع أن يساعد ويزرع
السعادة، ويحتاج األمر إلى جرأة

 y  أطفال الشارع يمتلكون الكثير من
الصفات والقدرات الكامنة

 y  يجب على اإلعالم أن يسّلط الضوء على
المبادرات اإلنسانية

نبذة عن شيماء العيدي
 �ضيماء العيدي �ضابة كويتية، موؤ�ض�ضة حملة

 "اأنا اأقدر" واأول عربية تن�ضئ موقعًا معتمدًا

 عامليًا للتربع باخلاليا اجلذعية لالأطفال

بال�ضرطان  .املر�ضى 

 مت تر�ضيحها للفوز بجائزة "�ضناع االأمل"

 التي اأطلقها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن

 را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ش الدولة، رئي�ش

 جمل�ش الوزراء، حاكم دبي، الإجنازاتها يف

.جمال دعم مر�ضى ال�ضرطان

نبذة عن هشام الذهبي
 �ضاب عراقي حائز على �ضهادة املاج�ضتري 

 يف علم النف�ش، وكان يعمل باحثا نف�ضيَا يف

.""منظمة حماية اأطفال كرد�ضتان

 اأ�ض�ش "البيت العراقي لالإبداع" الذي

 ي�ضتقبل فيه االأطفال ويدخلهم احلياة العملية

 من خالل تعليم املهارات كاخلياطة والعمل

 على احلا�ضوب وغريها من احلرف، اإىل

 جانب ممار�ضة هواياتهم يف الر�ضم واملو�ضيقى

.والريا�ضة وحتى ال�ضحافة واالإعالم

2 1

3
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كازو يانو
كبير العلماء في شركة هيتاشي

:الذكاء االصطناعي
القیاس الجديد للسعادة  

كثيرون ال يفكرون أبدًا بالجوانب المشتركة"
بين التقنيات وجودة الحياة

"
ي�ضعى االإن�ضان منذ ظهور التكنولوجيا اإىل

اإنتاجيته وحياته، تطويعها يف �ضبيل حت�ضني 

وها قد اأ�ضبحت التكنولوجيا جزءًا ال يتجزاأ

من حياة الب�ضر يف كل مكان تقريبًا. لكن يقف

العامل التكنولوجي اليوم على اأبواب مرحلة

جديدة تنطوي على منتجات اأكرث متيزًا من كل

االخرتاعات التي ظهرت عرب التاريخ املعا�ضر.

وهذا اجلديد �ضريافقه تغيري على نطاق وا�ضع

.يقت�ضي منا اال�ضتعداد له

بهذه اخلال�ضة، توجه كازو يانو، كبري العلماء

يف �ضركة هيتا�ضي اليابانية، اإىل احل�ضور خالل

"الذكاء اال�ضطناعي: جل�ضته التي حملت عنوان 

ا�ضتهّل اجلل�ضة لل�ضعادة".  املقيا�ش اجلديد 

باحلديث عن العالقة ما بني الذكاء اال�ضطناعي

وال�ضعادة، فهو يرى اأن هذين "املجالني" مرتبطان

اأنهما قد يبدوان منف�ضلني ب�ضكل وثيق علمًا

متامًا.ويف يومنا هذا، اأ�ضبح الذكاء اال�ضطناعي

م�ضطلحًا �ضائعًا، لكن قّلة من النا�ش يدركون

ماهيته بعيدًا عن االأفالم الهوليوودية وال يعون ما

هو الذكاء اال�ضطناعي احلقيقي، رغم اأنه اأ�ضبح

اأ�ضا�ضية لدى الب�ضر .حاجة 

الذكاء االصطناعي يزيد االنتاجية
قال يانو اإننا اإذا كنا نريد التغيري فعلينا اأن

ندرك احلاجة اإىل االختبار والتعلم. لكن فر�ضة

االختبار حمدودة، ولهذا ُيجري العلماء اختباراتهم

با�ضتخدام اأجهزة الكمبيوتر، م�ضتعينني بكّم هائل

من البيانات، وهذا اجلانب االختباري هو جوهر

.الذكاء اال�ضطناعي

وتابع م�ضددًا على �ضرورة توّخي املرونة يف

التعامل مع البيانات، وحتديد الهدف املتوخى

بو�ضوح. ويف هذا ال�ضياق، عر�ش يانو �ضريط

فيديو لنموذج ذكاء ا�ضطناعي )روبوت( يحاول

ا�ضتعمال االأرجوحة عن طريق ثني "ركبته"، واآخر

"يتمرن" على ا�ضتعمال العقلة. الفكرة هي اأن
هذين الروبوتني ي�ضتمران يف التجربة واالختبار

من اأجل حتقيق نتائج اأف�ضل، على عك�ش الب�ضر

الذين يتوقفون عن املحاولة فور حتقيق هدف

ما. اإن النجاح الذي حققه هذان الربوتان يف

التاأرجح وا�ضتعمال العقلة هما نتيجة لالختبار

امل�ضتمّرين  .والتعلم 

التكنولوجيا تغّير معايير العمل
و�ضرح يانو اأن هذه التكنولوجيا ُت�ضتخدم اليوم

يف خمتلف املجاالت؛ ففي املخازن، يقوم مئات

العمال بتنفيذ اآالف الطلبات، حيث يتم حتديد

جدولة هذه الطلبات عن طريق عملية التعّلم،

لكن االآالت هي التي تقدم هذه املخرجات للعمال،

وبذلك جند اأن االإن�ضان واالآلة يعمالن معًا خللق

.بيئة عمل فعالة وم�ضتدامة

وهذه املرونة يف التعامل مع البيانات واملعلومات

ميكن اأن ت�ضتخدم اأي�ضًا يف املجال املايل

وحتديدًا يف جمال تقدمي القرو�ش، حيث ميكن

للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية، التي كانت تتفادى

توفريالقرو�ش خ�ضية عدم ت�ضديدها، االعتماد

على البيانات واالختبارات والتعلم من اأجل تو�ضيع

رقعة توفري امل�ضاعدة والفر�ش لالأ�ضخا�ش الذين ال

.ميلكون �ضمانات تقليدية

بدل االعتماد على قواعد �ضارمة ال تتغري، نقوم"

بتحديد الهدف، لكن يجب اأن نتمتع باملرونة ح�ضب

ال�ضياق واحلالة، وهذه هي املقاربة املوجهة بح�ضب

الهدف". كما يوؤكد يانو على �ضرورة توفري اأهداف

جيدة للذكاء اال�ضطناعي، فاالأهداف اجليدة توؤدي

لنتائج جيدة، واالأهداف ال�ضيئة توؤدي لنتائج �ضيئة.

ومن هذا املنطلق، فاإننا اإذا كنا ن�ضعى للخروج

بنتائج حتقق �ضعادة الب�ضر، يتعني علينا اأن نحدد

االأهداف التي نريدها للذكاء اال�ضطناعي لكي

.يعطينا احللول املنا�ضبة

الذكاء االصطناعي والسعادة
وتابع يانو قائاًل: "لقد اتبعنا هذه املقاربة

خالل ال�ضنوات االإحدى ع�ضرة املا�ضية، وبداأنا

يف قيا�ش وتقدير ال�ضلوك الب�ضري عن طريق

م�ضت�ضعرات قابلة لالرتداء، وقد �ضاركت

�ضخ�ضيًا يف هذه التجربة وارتديت م�ضت�ضعرًا

على ر�ضغي، وبذلك مت ت�ضجيل جميع حتركاتي

على جهاز كمبيوتر". اإن هذه التجربة تقدم

بيانًا ميثل جميع حتركات ال�ضخ�ش الذي يرتدي
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 امل�ضت�ضعر، وهذه البيانات يف حد ذاتها هي جمرد

 ت�ضجيل لتحركات الر�ضغ، لكن اإذا و�ضعت اإىل

 جانب بع�ضها البع�ش ميكن االطالع على النمط

.الذي ت�ضكله، لتقدم معنى اأعمق بكثري

عقد كامل من البحوث
 منذ 11 عامًا، كنا نفرت�ش اأن هذه البيانات قد"

 ت�ضمل معلومات عن املحفزات واالإنتاجية وحتى

 ال�ضعادة، وبعد جتارب كثرية جنحنا اأخريًا يف

 قيا�ش ال�ضعادة عن طريق امل�ضت�ضعرات". فقد تو�ضل

 يانو وفريقه، عن طريق و�ضع م�ضت�ضعرات على

 اأ�ضخا�ش يف اأماكن عملهم، اإىل اأن حتركات االأفراد

 وحتى اأحاديثهم خالل فرتات الراحة بني نوبات

 العمل تدل على م�ضتوى �ضعادتهم واإنتاجيتهم، الأن

.االأ�ضخا�ش االأكرث �ضعادة هم اأكرث اإنتاجية

 ويوؤدي ا�ضتخدام نتائج هذه التجارب يف عملية

 االختبار والتعلم عن طريق الذكاء اال�ضطناعي اإىل

 اإن�ضاء نظام معني ليكون االأ�ضخا�ش اأكرث �ضعادة

 واإنتاجية، عرب حتديد نوعية التوا�ضل وكيفية

 ا�ضتعمال الوقت بال�ضكل ال�ضحيح ليكون االأفراد

.اأكرث �ضعادة واإنتاجية

السعادة في النشاط والعمل
 وقّدم يانو اأمثلة عن العديد من ال�ضركات التي

 قامت با�ضتعمال هذه التكنولوجيا، وكانت النتيجة

 اأنها حققت اإنتاجية اأكرب، كما ارتفع م�ضتوى �ضعادة

 موظفيها. واأ�ضاف: "نحن مقتنعون اأنه باإمكاننا

 قيا�ش ال�ضعادة، يف ظروف متنوعة، لكن االأهم

 من هذا هو اأن العوامل املرتبطة بال�ضعادة تتنوع

 وتختلف ح�ضب ال�ضياق، لهذا علينا تزويد اأنظمة

 الذكاء اال�ضطناعي بالبيانات املطلوبة حتى تعطينا

."حلواًل ت�ضمن �ضعادتنا واإنتاجيتنا

 لقد قّدمت عرو�ضًا مماثلة يف اأماكن خمتلفة،"

 وكثريًا ما طرح علي ال�ضوؤال التايل: ’هل هذه

مت�ضابهني؟’ االأ�ضخا�ش   التكنولوجيا جتعل 

 اجلواب هو ال، فهي تكنولوجيا خمتلفة متامًا

 عن التكنولوجيا التقليدية، لكن وظيفة الذكاء

 اال�ضطناعي تختلف متامًا بناء على البيانات

التقليدية التكنولوجيا   املقدمة له. فعلى عك�ش 

 ذات القواعد ال�ضارمة، ت�ضمح لك تكنولوجيا

 الذكاء اال�ضطناعي بالتحرر من القواعد

 والتحلي باملرونة. اإننا منلك فر�ضًا كثرية، لكن

 حتى ن�ضتخدم هذه التكنولوجيا من اأجل حتقيق

 �ضعادة املجتمعات، نحن بحاجة لتحديد اأهداف

 جيدة، فهنا تكمن ال�ضعادة. لذا، فالتكنولوجيا

ال�ضعادة، والعك�ش �ضحيح ".تعتمد على 

العامل السعيد هو عامل منتج
 وختم يانو حديثه م�ضريًا اإىل اأنه خالل املائة

 �ضنة املا�ضية، كان االأ�ضخا�ش املختلفون

 ي�ضتعملون اآالت موحدة معيارية؛ لكن تلك

 احلقبة قد و�ضلت اإىل نهايتها، فقد �ضار بو�ضع

اأينما  االأ�ضخا�ش املختلفني حتقيق االزدهار 

 كانوا بناًء على َمواطن قوتهم، وهذه الفر�ضة

 اجلديدة �ضت�ضمح لالأفراد بتحقيق ال�ضعادة بناًء

 .على قدراتهم وبياناتهم اخلا�ضة

نقاط رئيسية

 y  أنظمة الذكاء االصطناعي ترفع معدل
السعادة لدى الموظفين

 y  يقدم الذكاء االصطناعي نتائج مرنة
ومخصصة بحسب األفراد

 y  المؤسسة التي تسودها السعادة هي
مؤسسة أكثر إنتاجية

 y  يستطيع كل فرد تحقيق السعادة بناًء
على قدراته وبياناته

نبذة عن كازو يانو
 مّت تكرمي كازو يانو لعمله املبتكر يف جمال

 اأ�ضباه املو�ضالت. يف عام 2003، كان رائدًا يف

 قيا�ش وحتليل البيانات االجتماعية الكبرية

 خا�ضة مع ا�ضتخدام اأجهزة ا�ضت�ضعار ميكن

 ارتداوؤها. وكان يانو من كبار امل�ضاهمني

 يف جمال البيانات ال�ضخمة قبل اأن ي�ضبح

 هذا امل�ضطلح �ضائعًا. وهو ي�ضتخدم عمله

 يف قيا�ش ال�ضعادة يف اأكرث من 20 �ضركة وقد

 اجتذب عمله حول الذكاء اال�ضطناعي متعدد

 االأغرا�ش اهتمام جمموعة كبرية من االأن�ضطة

 التجارية. �ضّجل يانو اأكرث من 350 براءة

.اخرتاع با�ضمه حتى اليوم
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الدكتور عبد الله الكرم
رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في حكومة دبي

:قیاس ما هو مهم
سعادة وجودة حیاة الطلبة في إمارة دبي  

ال تقتصر جودة الحياة على األشجار والعشب"
فحسب، بل تتعلق بكامل المنظومة

"
جودة احلياة مقّوم اأ�ضا�ضي من مقّومات احلياة

ال�ضليمة. هذا هو اال�ضتنتاج الذي خُل�ضت اإليه

هيئة املعرفة والتنمية الب�ضرية يف دبي بعد

درا�ضات واأبحاث مو�ضعة كان الهدف منها

الو�ضول اإىل و�ضع املناهج التعليمية احلديثة

اإن�ضانًا �ضعيدًا ومنتجًا .التي تبني 

من هذا املنطلق، اأطّل الدكتور عبداهلل الكرم،

رئي�ش جمل�ش املديرين ومدير عام هيئة املعرفة

والتنمية الب�ضرية يف حكومة دبي، على احل�ضور

�ضمن فعاليات احلوار العاملي لل�ضعادة بدورته

الثانية. وا�ضتهّل جل�ضته بت�ضليط ال�ضوء على اأهمية

ال�ضعادة، واالأهم منها، اإدراك املرء ملدى �ضعادته،

ومن هنا جاء عنوان اجلل�ضة "قيا�ش ما هو مهم:

."�ضعادة وجودة حياة الطلبة يف اإمارة دبي

عر�ش الدكتور الكرم �ضورة على ال�ضا�ضة

مل�ضهد طبيعي جميل تظهر فيه غابة يانعة

باخل�ضرة تتو�ّضطها بحرية هادئة يف يوم ربيعي

جميل وحتيط بها جبال �ضاهقة، وال�ضورة عبارة

عن منظومة بيئية متكاملة، �ضّبهها املتحدث

العنا�ضر كلها "تتواجد  التعليمية حيث  باملنظومة 

ب�ضكل مرتابط وتكاملي، فال يقوم اأحدها دون

االآخر، وال تزدهر اإال بوجود جميع عنا�ضرها،

وهكذا نرى نحن يف الهيئة املنظومة التعليمية،

هي كالطبيعة املتكاملة واملتجان�ضة التي تدعم

ال�ضليم بالنمو  وت�ضمح  ."احلياة 

استبيان جودة حياة الطالب في دبي
التزمت هيئة املعرفة والتنمية الب�ضرية يف دبي

منذ بداية م�ضريتها بو�ضع جودة حياة الطالب

وا�ضرتاتيجياتها و�ضيا�ضاتها  اأعمالها  يف �ضلب 

اأن�ضطتها وبراجمها لتكون املحور الرئي�ضي جلميع 

مع املدار�ش واملعلمني واأولياء االأمور والطالب.

فتحقيق جودة احلياة بالن�ضبة اإىل القائمني

على الهيئة هو الغاية االأ�ضا�ضية لوجودها، ولهذا

ال�ضبب اأطلقت العام املا�ضي وللمرة االأوىل

.ا�ضتبيانًا يقي�ش جودة حياة الطالب يف دبي

نحن خطونا اخلطوة االأوىل وهي االأ�ضهل، اأما"

املرحلة املقبلة ف�ضتكون اأقل �ضهولة حيث �ضيكون

علينا اأن نوظف البيانات التي تو�ضلنا اإليها يف تغيري

�ضلوكياتنا وممار�ضاتنا ومنهجياتنا". ال �ضيما اأن

النتائج االأولية لال�ضتبيان جاءت م�ضجعة للغاية

حيث اأعرب 84% من طالب املدار�ش اخلا�ضة يف

دبي الذين �ضملتهم الدرا�ضة عن اأنهم �ضعداء طوال

الوقت اأو معظم الوقت، واإمنا تدّنت تلك الن�ضبة

بع�ش ال�ضيء لدى طالب املراحل الثانوية مقارنة

بالطالب يف املراحل املتو�ضطة واالبتدائية. كما

ذكر الطالب بغالبيتهم اأنهم ي�ضعرون باالأمان يف

بيئة املدر�ضة، فيما غاب هذا ال�ضعور باالأمان عند

.البع�ش منهم

و�ضلنا من خالل اال�ضتبيان اإىل تكوين �ضورة"

اأولية لو�ضع طالبنا اليوم على �ضعيد احلياة،

و�ضار بو�ضعنا اال�ضتناد اإىل هذه ال�ضورة االأولية

لتكون مرجعًا نقارن على اأ�ضا�ضه اال�ضتبيانات التي

."�ضنجريها يف االأعوام املقبلة

جودة الحياة منظومة متكاملة
اأن الدرا�ضة تو�ضلت وتابع الدكتور الكرم مف�ّضرًا

اإىل حتديد عدد من العنا�ضر امل�ضرتكة بني فئة

الطالب الذين اأعربوا عن اأعلى م�ضتويات لل�ضعادة.

فاأ�ضعد الطالب هم الذين يتناولون الغذاء

ال�ضحي، وينالون ق�ضطًا كافيًا من النوم، ولديهم

اأ�ضدقاء مقربون وي�ضعرون بارتباط متني مع اأولياء

اأمورهم يف املنزل ومع معّلميهم يف املدر�ضة، وكل

هذه العنا�ضر تدعم فكرة الهيئة الرئي�ضية وهي اأن

املنظومة التعليمية هي منظومة متكاملة وتقوم على

�ضل�ضلة من العنا�ضر االأ�ضا�ضية لنجاحها. واأعقب

: "اإن هدف توفري احلياة ال�ضليمة من خالل kÓFÉb

التعليم ال يتحقق اإال بتعاون جميع اجلهات املعنية

من هيئات تنظيمية و�ضّناع �ضيا�ضات وقادة مدار�ش

."ومعلمني واأولياء اأمور من اأجل �ضعادة اأطفالنا

التعاون الوثيق للنهوض
التعليمية بالمنظومة 

باالإ�ضافة اإىل النتائج العملية التي اأظهرها

اال�ضتبيان، فاإنه قد اأثبت اأي�ضًا حقيقة جوهرية

وهي اأننا واإن كنا ن�ضتطيع اأن نف�ضل مبفردنا فاإنه

اأن ننجح مبفردنا. فالنجاح يف من ال�ضعب جدًا
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 توفري منظومة تعليمية �ضليمة يعتمد اإىل حد كبري

 على التعاون الوثيق بني املجتمع والهيئة. ويف هذه

 امل�ضاألة، قال الدكتور الكرم: "نحن مهتمون جدًا

 مبتابعة ما �ضتفعله املدار�ش يف دبي بالبيانات التي

 توفرت لها، ونتطلع مل�ضاركة املمار�ضات اجليدة التي

 �ضتنتج عن هذا العمل". واأ�ضاف: "ولكننا ندرك

 اأي�ضًا اأن االأوان قد اآن الإقامة نقا�ش فيما بيننا"،

 حيث �ضي�ضتند النقا�ش بني اجلهات ذات العالقة

 اإىل نتائج اال�ضتبيان لهذا العام الإيجاد احللول

 للنهو�ش مب�ضتوى جودة حياة الطالب يف املنظومة

 التعليمية يف االإمارة، بحيث ت�ضبح منظومة تعّد

.الطالب الختبار احلياة ال حلياة من االختبارات

نتائج السعادة باألرقام
 يف ختام حديثه، عر�ش الدكتور الكرم فيلمًا

 م�ضورًا يلّخ�ش امل�ضوار الذي بداأته الهيئة قبل

 خم�ش �ضنوات للتخطيط ال�ضتبيان جودة احلياة

 لدى الطالب يف دبي واإعداده اإىل اأن مّت تطبيقه يف

 نوفمرب من العام 2017 بالتعاون مع وزارة التعليم

.وتنمية الطفل يف جنوب اأ�ضرتاليا

 �ضمل اال�ضتبيان قرابة 65 األف طالب من 168

 مدر�ضة، ورّكز على موا�ضيع الرفاه، وال�ضعادة،

 وجودة احلياة، وم�ضتوى االنخراط، وهو اال�ضتبيان

 االأول من نوعه يف دبي الذي تناول حالة الطالب

 العاطفية وعالقاتهم و�ضحتهم اجل�ضدية والعقلية

 ومنط حياتهم بعد الدوام املدر�ضي. واأظهر الفيلم

 امل�ضّور بالوقائع واالأرقام نتائج م�ضجعة، حيث قال

 77% من امل�ضاركني يف اال�ضتبيان اإن عالقاتهم

 العائلية متينة، واأعرب 90% من هوؤالء عن م�ضتوى

 عاٍل من ال�ضعادة. كما لفت الفيلم اإىل اأن ال�ضبيان

 اأكرث تفاوؤاًل يف حني اأعربت الفتيات عن �ضعور اأكرب

 باالأمان يف بيئة املدر�ضة. وعرّب 9 من كل 10 طالب

 عن ر�ضاهم عن م�ضتواهم الدرا�ضي واأبدوا اهتمامًا

.باملواد التي يتلقونها

 اأما النتيجة الالفتة التي خل�ش اإليها

 اال�ضتبيان فهي اأن غالبية امل�ضاركني فيه اأّكدوا

 اأن م�ضتوى �ضعادتهم مرتبط مبا�ضرة بقدرتهم

 على تكوين ال�ضداقات والعالقات الوطيدة، هذا

 باالإ�ضافة اإىل اتباع نظام غذائي �ضليم وممار�ضة

بانتظام .الريا�ضة 

الرئيسية النقاط 

 y التعليم منظومة متكاملة
 y  جودة الحياة هي الركيزة األساسية

 الستراتيجيات هيئة المعرفة
والتنمية البشرية

 y  التعاون بين مكونات المجتمع هو
المفتاح إلى النجاح

 y  تسعة من كل عشرة طالب راضون عن
مستوى تعليمهم

نبذة عن الدكتور عبدالله الكرم
 ي�ضغل الدكتور عبداهلل الكرم من�ضب رئي�ش

 جمل�ش املديرين ومدير عام هيئة املعرفة

 .(KHDA) والتنمية الب�ضرية يف حكومة دبي

 وهو م�ضوؤول عن جمموعة وا�ضعة من جماالت

 التعليم يف القطاع اخلا�ش يف دبي ت�ضمل

 التعليم املبكر والتعليم املدر�ضي ومعاهد

.التعليم العايل ومعاهد التدريب

 وقد �ضغل الدكتور الكرم منا�ضب خمتلفة

 يف دولة االإمارات العربية املتحدة مبا فيها

 من�ضب ع�ضو جمل�ش اإدارة هيئة املوؤهالت

 الوطنية يف احلكومة االحتادية. كما مت تعيينه

 يف جمل�ش القطاع االجتماعي يف حكومة دبي

 ومت تر�ضيحه كع�ضو يف اللجنة العليا حلماية

.حقوق االأ�ضخا�ش ذوي االإعاقة يف اإمارة دبي
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لیوبومیرسكي سونیا  الدكتورة 
أستاذة في علم النفس في جامعة كالیفورنیا في ريفرسايد

ما هي القیم اإلنسانیة للسعادة؟

يعّد التنوع أمرًا جيدًا إلضفاء بعض الحماس"
على سعيك لتحقيق السعادة، ولكنك

بالمقابل تخاطر بتقويض جودة حياتك عندما ال
يكون لديك الكّم المناسب من التنوع

"
ا�ضت�ضاف احلوار العاملي لل�ضعادة يف دورته الثانية

الدكتورة �ضونيا ليوبومري�ضكي، اأ�ضتاذة يف علم

النف�ش يف جامعة كاليفورنيا يف ريفر�ضايد يف

الواليات املتحدة، التي خّل�ضت يف عر�ضها ما

يقارب 3 عقود من الدرا�ضات التي اأجريت يف

اجلامعة عن كيفية تطور ال�ضعادة، واأوقات تغرّيها،

.واأ�ضباب هذا التغري مع مرور الزمن

خل�ضت درا�ضات كثرية يف علم ال�ضعادة وجودة

احلياة اإىل اأن النا�ش ي�ضبحون اأكرث �ضعادة عند

ممار�ضة اأن�ضطة اإيجابية مثل التعبري عن االإمتنان

وتقدير االأمور اجليدة يف حياتهم والقيام باأعمال

اإن�ضانية جتاه االآخرين واحلفاظ على التفاوؤل. لكن

درا�ضات الدكتورة ليوبومري�ضكي متحورت ب�ضكل

خا�ش حول الظروف التي قد جتعل بع�ش االأن�ضطة

.االإيجابية اأحيانًا �ضببًا يف تراجع �ضعادتنا

التدخل اإليجابي
قام خمتربها على مدى ال�ضنوات مبا ي�ضّمى

"التدخل االإيجابي"، وهو جتربة يطلب فيها من
االأفراد تغيري اأنف�ضهم بطريقة توؤدي اإىل نتائج

اإيجابية. ويف اإطار التجربة، ُيطلب من امل�ضاركني

اأ�ضهر على مدى فرتة ترتاوح بني �ضهر واحد و3

القيام باأن�ضطة اإيجابية متنوعة ب�ضورة منتظمة من

اآخرين قبيل كتابة ر�ضائل امتنان واإ�ضعاد اأ�ضخا�ش

.وعي�ش حياتهم كاأنهم يف االأ�ضهر االأخرية منها

و�ضرحت الدكتورة ليوبومري�ضكي: "كان اأول

تدخل اإيجابي قمنا به �ضنة 1999، حيث طلبنا من

االأفراد ت�ضجيل النعم التي يتمتعون بها يف مذكرة

3 مرات يف االأ�ضبوع اأو مرة واحدة يف االأ�ضبوع

اأ�ضابيع، وقمنا بقيا�ش �ضعادة النا�ش على مدى 6

ورفاههم وامتنانهم، واأجرينا قيا�ضات متعددة

óbh ."قمنا بتجميعها يف موؤ�ضر �ضعادة خا�ش بنا

خل�ضت تلك الدرا�ضة اإىل حدوث تغيري يف ال�ضعادة

واالمتنان بعد الدرا�ضة مقارنة بالفرتة التي

�ضبقتها، حيث اإن االأ�ضخا�ش الذين قاموا بتدوين

النعم التي يحظون بها مرة كل اأ�ضبوع اأ�ضبحوا

اأكرث امتنانًا و�ضعادة مع مرور الوقت، يف حني اأن

من قاموا بالن�ضاط ذاته 3 مرات يف االأ�ضبوع مل

يزدادوا �ضعادة، "وهو ما اأظهر لنا اأهمية التحّكم

مبا اأ�ضميناه "اجلرعة". فاملثابرة على تدوين النعم

ب�ضكل مفرط قد ي�ضيب الفرد بالتعب وامللل، بل قد

يجعله مع مرور الوقت ي�ضتنزف النعم التي يتمتع

."بها، مما قد يت�ضبب يف تراجع �ضعوره بال�ضعادة

عوامل أخرى للسعادة
واقرتحت الدكتورة ليوبومري�ضكي اأن ثمة عامل

اآخر يف ال�ضعي اإىل الو�ضول لل�ضعادة وهو التنوع.

اأ�ضابيع، ُطلب من ففي اإطار درا�ضة ا�ضتمرت 10

امل�ضاركني القيام باأعمال لطيفة جتاه االآخرين.

وقد تبني اأن اأولئك الذين قاموا باأعمال لطيفة

متنوعة جتاه االآخرين اأ�ضبحوا اأكرث �ضعادة على

مدى االأ�ضابيع الع�ضرة، بل وحتى بعد مرور �ضهر

من انتهاء التجربة، يف حني اأن من قاموا باالأعمال

اللطيفة نف�ضها ب�ضكل متكرر فقدوا تدريجيًا

�ضعورهم بال�ضعادة، مما ي�ضري اإىل اأن التنوع مهم

.عند القيام باأعمال لطيفة جتاه االآخرين

درا�ضة اأخرى اأجراها الفريق عينه ا�ضتهدفت

اكت�ضاف ما اإذا كان للحافز اأهمية يف ال�ضعور

بال�ضعادة؛ حيث طلبت الدرا�ضة من امل�ضاركني

اأ�ضابيع التفكري يف حياتهم وت�ضّور على مدى 8

اأف�ضل ال�ضيناريوهات يف خمتلف جوانب حياتهم

م�ضتقباًل، �ضواء على م�ضتوى وظائفهم اأو عالقاتهم

اأو حتى �ضحتهم، وطلبت منهم كتابة ر�ضائل امتنان

الأ�ضخا�ش يف حياتهم. ويف اإطار ال�ضعي لدرا�ضة

دور احلافز يف ال�ضعادة، مت توزيع امل�ضاركني على

جمموعتني: اأفراد اختاروا اأن ي�ضاركوا يف جتربة

عن ال�ضعادة، وهي املجموعة ذات احلافز املرتفع،

واأفراد اختاروا اأن ي�ضاركوا يف جتربة تتعلق بتمارين

ذهنية، وهي املجموعة ذات احلافز املنخف�ش

الأنهم مل يرغبوا يف امل�ضاركة يف الدرا�ضة املتعلقة

بال�ضعادة. وقد خل�ضت الدرا�ضة اإىل اأنه مبا�ضرة

بعد التدخل، اأ�ضبح امل�ضاركون يف التجربة املتعلقة
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 بال�ضعادة اأكرث �ضعادة، وا�ضتمروا على هذه احلال

 ملدة 6 اأ�ضهر بعد الدرا�ضة، مما ي�ضري اإىل اأن

 احلافز مهم يف ال�ضعي اإىل الو�ضول لل�ضعادة. يف

 املقابل، فاإن بع�ش الدرا�ضات اأثبتت اأن الرتكيز

 على ال�ضعادة وتقييم املرء ل�ضعوره بال�ضعادة ب�ضكل

 مفرط يوؤدي اإىل نتائج عك�ضية، وقد يوؤدي اإىل

.فقدان املرء �ضعادته

 وتابعت الدكتورة ليوبومري�ضكي: "اأجرينا اأي�ضًا

 درا�ضة طلبنا خاللها من امل�ضاركني القيام باأعمال

 لطيفة جتاه االآخرين، ثم قارّنا النتائج مبجموعة

 اأخرى عامل اأفرادها اأنف�ضهم بلطف. وات�ضح اأن

 القيام باأعمال لطيفة للذات له اأثر اإيجابي حلظي،

 لكن اآثاره ال تدوم، على عك�ش القيام باأعمال لطيفة

 جتاه االآخرين". هذا االأمر يوؤكد على اأن �ضعادة

 املرء قد ال تتحقق عند الرتكيز على الذات، واإمنا

.من خالل اإ�ضراك االآخرين

 وثمة عامل اآخر يلعب دورًا مهمًا يف ال�ضعي

 اإىل الو�ضول لل�ضعادة وهو ثقافة الفرد. يف هذا

 املجال، اأجرت املتحدثة مع فريقها درا�ضة ا�ضتمرت

 6 اأ�ضابيع قاموا خاللها مبقارنة طالب جامعة

 اأمريكية بطالب جامعة من كوريا اجلنوبية، حيث

 طلبوا من كلتا الفئتني كتابة ر�ضائل امتنان والقيام

 باأعمال لطيفة جتاه االآخرين. "هنا الحظنا اأن

 الطالب االأمريكيني الذين كتبوا ر�ضائل امتنان

 كل اأ�ضبوع وقاموا باأعمال لطيفة جتاه االآخرين

 باتوا اأكرث �ضعادة، يف حني اأن الطالب الكوريني

 الذين قاموا بكتابة ر�ضائل امتنان اأ�ضبحوا اأقل

 �ضعادة ن�ضبيًا. هذا االأمر كان مفاجئًا لنا باعتبار

 اأن االإمتنان عادة يولد �ضعورًا بال�ضعادة، لكن خالل

 اإحدى زياراتي لكوريا اجلنوبية، اأخربين النا�ش

 اأن التعبري عن االإمتنان يف كوريا قد يولد جتربة

 عاطفية خمتلطة. فعند التعبري عن االإمتنان،

 قد يح�ش الطرف االآخر ب�ضرورة مبادلتك نف�ش

 ال�ضعور، مما يخلق لديه �ضعورًا بالذنب اأو بالعبء،

 بل اإن هناك من قد ي�ضعر باالإهانة، وهو ما يتناق�ش

."مع ال�ضعي نحو الو�ضول اإىل ال�ضعادة

وصفة السعادة
 اإذن متى ميكن اأن تكون لالأن�ضطة االإيجابية نتائج

 عك�ضية؟ كما اأو�ضحنا اآنفًا، هناك جرعة من

 االأن�ضطة االإيجابية التي يجب التقيد بها. فت�ضجيل

 النعم التي نتمتع بها ب�ضكل مفرط قد يفقدنا

 ال�ضعور بال�ضعادة. واالأمر نف�ضه ينطبق على

 احلافز، فاالإفراط يف الرتكيز على مدى �ضعادتنا

ويت�ضبب يجعلها هاج�ضًا  م�ضتمر  ب�ضكل   وتقييمها 

 يف تراجعها. كما يلعب الت�ضارب بني ثقافة املرء

 اأو �ضخ�ضيته اأو حالته النف�ضية واالأن�ضطة التي

 يفرت�ش اأنها ت�ضاهم يف الو�ضول اإىل ال�ضعادة

 دورًا يف حتديد م�ضتوى �ضعادته، وهو ما يكون

 له نتائج عك�ضية على رحلة البحث عن ال�ضعادة.

 واأخريًا، هناك التكلفة االجتماعية لهذه االأن�ضطة

 االإيجابية، اأو مبعنى اآخر، فاإن اأثر االأن�ضطة

 االإيجابية لي�ش فقط على الباحث عن ال�ضعادة

 واإمنا على االأ�ضخا�ش املحيطني به وامل�ضتهدفني

 من هذه االأن�ضطة االإيجابية. فعلى �ضبيل املثال،

 تظهر الدرا�ضات اأنه عند القيام باأعمال لطيفة

 مبا�ضرة ووا�ضحة جتاه االآخرين، قد ي�ضعر هوؤالء

.باأنهم �ضعفاء وعاجزون وبحاجة للم�ضاعدة

اإنه  وختمت الدكتورة ليوبومري�ضكي بالقول 

 ميكن تعلم الكثري عن كيفية جناح االأن�ضطة

 االإيجابية يف حتقيق ال�ضعادة، انطالقًا من النظر

 اإىل احلاالت التي تف�ضل فيها هذه االأن�ضطة يف

.تاأدية الدور املرجو منها

نقاط رئيسية

 y  الظروف قد تجعل بعض األنشطة
 اإليجابية أحيانًا سببًا في تراجع

مستوى السعادة
 y  سعادة المرء ال تتحقق عند التركيز على

الذات، وإنما من خالل إشراك اآلخرين
 y  ثقافة الفرد تلعب دورًا مهمًا في

مستوى سعادته
 y  هناك جرعة محددة من األنشطة

اإليجابية التي يجب التقيد بها

 نبذة عن الدكتورة سونيا
ليوبوميرسكي

 الدكتورة �ضونيا ليوبومري�ضكي هي اأ�ضتاذة

 يف علم النف�ش يف جامعة كاليفورنيا يف

 ريفر�ضايد. وهي اأي�ضا موؤلفة الكتاب االأكرث

 مبيعًا "بيت ال�ضعادة: نهج علمي للو�ضول

 اإىل احلياة التي تريدها" الذي يتناول

 ا�ضرتاتيجيات تدعمها البحوث العلمية ميكن

 ا�ضتخدامها لزيادة ال�ضعادة. وغالبّا ما يتم

 اقتبا�ش اأقوالها يف مقاالت اإخبارية عن علم

ا حمررة  النف�ش االإيجابي وال�ضعادة. وهي اأي�ضً

."م�ضاعدة يف جملة "علم النف�ش االإيجابي
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أندرو شوارتز
باحث رئيسي في مشروع جودة الحياة العالمي في مركز علم النفس

اإليجابي في جامعة بنسلفانيا

مرآة السعادة: ما الذي تقوله عنا
وسائل التواصل االجتماعي؟  

يتشارك الناس المشاعر والعالقات"
االجتماعية والتجارب اليومية في العالم

الواقعي كّل يوم

"
منذ نحو 6�ضنوات، عندما كان اأندرو �ضوارتز ب�ضدد

حت�ضري اأطروحة الدكتوراه يف علوم الكمبيوتر عن

كيفية جمع الكمبيوتر معارف منطقية من الكم

الهائل من اللغة املتوفرة على �ضبكة االإنرتنت، وجد

نف�ضه يف حديقة زهور تخ�ش واحدًا من اأهم علماء

علم النف�ش، وهو مارتن �ضليغمان، كما التقى اأحد

اأين�ضتاد، وقد طلبا منه اأن اأملع طالبه، يوهان�ش

.ياأخذ حلظة من وقته ليتن�ّضق عبري الزهور

كان �ضليغمان واأين�ضتاد ي�ضعيان جلمع نوع

خمتلف من املعارف عن طريق املعلومات املتوفرة

على االإنرتنت، وهي املعارف املتعلقة بال�ضحة

.النف�ضية وال�ضعادة والرفاه

وتابع �ضوارتز اأن هذه الفكرة قد نبعت من

خدمة "اجتاهات االنفلونزا" اخلا�ضة بجوجل، التي

وفرت تقديرات ب�ضاأن انت�ضار فريو�ش االنفلونزا يف

اأكرث من 25 دولة، وذلك عن طريق جمع وحتليل

مدخالت البحث حول اأعرا�ش هذا املر�ش من حول

العامل. والهدف الذي �ضعى اإليه الباحثان هو تطبيق

الفكرة نف�ضها على ال�ضعادة والرفاه يف املجتمعات،

حيث ميكن جمع املعلومات من مواقع التوا�ضل

االجتماعي وت�ضنيفها ملحاولة اال�ضتفادة منها يف

و�ضع توقعات مل�ضتوى ال�ضعادة يف دول خمتلفة،

ولتعميق فهم معنى جودة احلياة لدى خمتلف

.�ضرائح املجتمع

واأ�ضاف: "كرث اجلدل حول ما اإذا كان ا�ضتجواب

االأ�ضخا�ش هو اأف�ضل طريقة لتقييم جودة احلياة،

فاأحيانًا يكون هوؤالء اال�ضخا�ش غري مدركني متامًا

ملعنى ال�ضوؤال. يف املقابل هناك معلومات ُت�ضّجل

يوميًا وبكميات �ضخمة على �ضكل من�ضورات على

مواقع التوا�ضل االجتماعي؛ فاالأ�ضخا�ش يت�ضاركون

م�ضاعرهم واأفكارهم وما يحدث معهم يوميًا،

اأنه زار حديقة زهور وغادرها فيذكر اأحدهم مثاًل

"!وهو ي�ضعر بحال اأف�ضل

مستوى السعادة في مواقع
التواصل االجتماعي

وبهذا اجتمع العلماء الثالثة وقرروا اإطالق م�ضروع

متداخل التخ�ض�ضات بني االإن�ضان واالآلة، اأو

علم النف�ش وعلوم الكمبيوتر، ي�ضّم بع�ضًا من

خرية الباحثني يف هذين املجالني. وقد بداأت هذه

املجموعة يف جمع امل�ضتجدات من موقع في�ضبوك

والتغريدات من موقع تويرت وغريها من مواقع

التوا�ضل االجتماعي، ثم و�ضعوا هذه املعلومات يف

برنامج حتليلي للخروج مبعلومات ذات معنى، مثل

.احلديث عن ال�ضعادة اأو الرفاه اأو جودة احلياة

وقدم �ضوارتز اأمثلة على عمله على هذا امل�ضروع،

كاإيجاد بع�ش الكلمات التي ت�ضاعد على توقع

�ضخ�ضية امل�ضاركني وم�ضتوى �ضعادتهم اأو معلومات

األف اأن هذه الدرا�ضة �ضملت 75 حول حياتهم، علمًا

.م�ضارك و20 مليون من�ضور على في�ضبوك
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 لغة مواقع التواصل دليل على
مستوى السعادة

 كما ميكن ا�ضتخدام هذه الدرا�ضة لتحديد

 موؤ�ضرات ال�ضحة لدى االأفراد واملجتمعات، مثل

 خطر االإ�ضابة باأمرا�ش القلب؛ فقد وجد الفريق

 اأن املجتمعات التي تظهر فيها معدالت مرتفعة

 يف الوفيات ب�ضبب اأمرا�ش القلب متيل ال�ضتخدام

 كلمات مثل "الغرية" اأو "الكراهية"، فيما ينت�ضر

"اال�ضتك�ضاف"، و"الهدف"،  ا�ضتخدام كلمات مثل 

 و"النجاح" لدى املجتمعات التي ينخف�ش فيها

الوفيات .معدل 

 وتابع �ضوارتز م�ضيفًا: "ماذا عن م�ضتوى الر�ضا

 عن احلياة؟ لقد قمنا بتحليل مماثل لتقييمه"،

 حيث اأف�ضى التحليل اإىل حتديد 10 موا�ضيع

 بارزة تتمحور حول البناء والدرا�ضة والعمل

 واملال والتجارب واخلدمات وممار�ضة الريا�ضة

 وغريها."كنا نعلم اأن ممار�ضة الريا�ضة توؤدي اإىل

 رفع م�ضتوى الر�ضى عن احلياة لدى االأفراد، لكن

 هذه املرة االأوىل التي جند هذا االأمر على م�ضتوى

باأكمله ."جمتمع 

 وقد كان املال من اأهم الكلمات التي مت ذكرها،

 "لكن اختلفت موا�ضيع النقا�ش ب�ضاأن املال، حيث

 رّكز بع�ضها على التربع باملال واالأعمال اخلريية،

 ومل تنح�ضر املداخالت يف احل�ضول على املال

تو�ضل وبهذا  ال�ضخ�ضية".  ال�ضعادة   لتحقيق 

 الفريق اإىل حتديد املجتمعات ال�ضعيدة بناًء على

 حتليل اللغة امل�ضتخدمة عرب و�ضائل التوا�ضل

.االجتماعي من قبل اأفراد هذه املجتمعات

مداخالت المواقع االجتماعية
أكثر دقة

 يف درا�ضة اأخرى، قارن �ضوارتز وفريقه ما

 بني درا�ضة قام بها موقع تويرت لتوقع م�ضتوى

 الوفيات ب�ضبب اأمرا�ش القلب عن طريق درا�ضة

 اللغة االجتماعية، ودرا�ضة اأخرى تقليدية ب�ضاأن

 معدالت الوفيات اعتمدت على ال�ضلوكيات

 واالأمرا�ش املوجودة، وجاءت النتيجة اأن توقعات

.تويرت كانت اأكرث دقة

 وعن طريق قيا�ش جودة احلياة عرب و�ضائل

 التوا�ضل االجتماعي، متكن �ضوارتز وفريقه

 من و�ضع خريطة جلودة احلياة، وهي عبارة

 عن خريطة دميغرافية تفاعلية ت�ضمل الواليات

 املتحدة بكاملها، مّت التو�ضل اإليها عن طريق

.حتليل اأكرث من 37 مليار تغريدة متوفرة للعموم

 ويقوم الفريق حاليًا بالرتكيز على دول اأخرى

 من اأجل و�ضع خرائط مماثلة ب�ضاأن م�ضتويات

 ال�ضعادة وجودة احلياة فيها، حيث �ضملت

واإ�ضبانيا وال�ضني. وكانت  الالئحة املك�ضيك 

 بع�ش هذه الدرا�ضات تتمحور حول مقارنة

 م�ضتويات جودة احلياة بني املجتمعات احل�ضرية

 والقروية. وهم يحاولون التو�ضل اإىل معرفة كيف

ميكن ا�ضتخدام درا�ضات مماثلة على

.نطاق عاملي

 ويف ختام حديثه، �ضدد �ضوارتز على اأهمية حتليل

 مداخالت مواقع التوا�ضل االجتماعي والبيانات

 ال�ضخمة وا�ضتخدام التحليل كاأداة لقيا�ش جودة

.احلياة، ولو�ضع امل�ضاريع املتداخلة التخ�ض�ضات

نقاط رئيسية

 y  المداخالت في مواقع التواصل
 االجتماعي خير دليل على مستوى جودة

الحياة في المجتمعات
 y  المداخالت عبر فيسبوك وتويتر تساعد

 على توقع االختالفات في الشخصية
 ومستوى جودة الحياة والسعادة بين

مختلف الدول
 y  االستعانة بمداخالت مواقع التواصل

االجتماعي توفر تحلياًل وافيًا
لحالة المجتمعات

نبذة عن أندرو شوارتز
 اأندرو �ضوارتز هو عامل لغوي يركز على 

 التحليالت اللغوية الكبرية والقابلة للتو�ضع

 يف العلوم ال�ضحية واالجتماعية با�ضتخدام

 تقنيات معاجلة اللغة الطبيعية وتقنيات تعلم

 االآلة. اكت�ضف عوامل �ضلوكية ونف�ضية جديدة

 لل�ضحة والرفاه من خالل اللغة امل�ضتخدمة

 يف و�ضائل التوا�ضل االجتماعية. ح�ضل على

 الدكتوراه يف علوم الكمبيوتر عام 2011 ويتوىل

 اإجراء البحوث التي تركز على اكت�ضاب املعرفة

.الداللية املعجمية من �ضبكة االإنرتنت
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 تعترب ابتكارات احلكومات اخلالقة جتربة متميزة تاأخذ الزائرين يف رحلة للتعرف على االجتاهات

 العاملية لتطوير حلول �ضريعة ومبتكرة ملواجهة التحديات املعا�ضرة. ومتحور العر�ش التفاعلي

 البتكارات احلكومات اخلالقة للعام 2018 حول مو�ضوع "اأنت االأمل"، وركز على الق�ضايا املتعلقة

 بال�ضحة والرفاهية واالأمن والثقة والهوية والت�ضريعات القادرة على التكيف مع التغريات، كما اأظهر

.كيف ميكن اأن ي�ضنع االإبداع الب�ضري حلواًل وتقنيات جديدة

ابتكارات الحكومات الخالقة
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منتدى التغّير المناخي
 سلط القادة والناشطون الدوليون الضوء على الحلول

 قريبة األجل والضرورية لمعالجة التداعيات المتزايدة للتغّير
المناخي على حياة اإلنسان
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(سعادة الحاج آس سي (2

األمين العام لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

1) (صاحبة السمو الملكي األميرة سارة زيد 

رئيسة مبادرة كّل امرأة وكّل طفل في كّل مكان

(سعادة عدنان أمين (3

الحوار مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، مدير

كیف يهدد التغیر المناخي
السالم العالمي؟  

قد يكون التغري املناخي الق�ضية العاملية االأهّم يف

ع�ضرنا احلايل. ويعترب العامل االأبرز الذي يوؤدي

اإىل ن�ضوب ال�ضراعات التي تت�ضبب مبا يقارب

75% من االأزمات االإن�ضانية حول العامل، وذلك

ال�ضيا�ضية واالجتماعية املعنية  باعرتاف اجلهات 

اإىل حلف على حد �ضواء من البنتاغون و�ضواًل

االأطل�ضي .�ضمال 

التغير المناخي يوّلد الصراع
وت�ضري االأدّلة اإىل اأن التغري املناخي يفاقم امل�ضكالت

االجتماعية واالقت�ضادية، خ�ضو�ضًا يف املناطق

التي تعاين من حمدودية املوارد والفقر وانت�ضار

البطالة وارتفاع حّدة التوتر و�ضعف القطاع

الزراعي. وهذا يوؤدي بدوره اإىل ن�ضوب ال�ضراعات

.وتف�ّضي العنف

يف هذا ال�ضياق، حتدث �ضعادة احلاج اآ�ش �ضي،

االأمني العام لالحتاد الدويل جلمعيات ال�ضليب

االأحمر والهالل االأحمر، و�ضاحبة ال�ضمو امللكي

االأمرية �ضارة زيد من االأردن يف جل�ضة حوارية

خالل اأول اأيام القمة العاملية للحكومات 2018

ليلقيا ال�ضوء على العالقة الرتابطية ما بني

التغري املناخي وانعدام االأمن واال�ضتقرار، وعلى

ال�ضبل املتاحة لعالج اآثار التغري املناخي من خالل

.امل�ضاعدات االإمنائية واالإن�ضانية

آثار النزاعات في العالم
ولفت �ضعادة عدنان اأمني، مدير عام الوكالة

الدولية للطاقة املتجددة، يف مداخلته اإىل اأن

النزاعات ترتبط تقليديًا باالأحداث ال�ضيا�ضية

اأو االقت�ضادية، اإال اأن ثمة العديد من االأ�ضئلة

امل�ضتجدة ب�ضاأن العوامل املوّلدة لل�ضراعات حاليًا.

ويف ذلك قال: "لقد تغرّيت درجة التعقيد على

�ضعيد ال�ضراعات والعنف، وانتقل الرتكيز يف

االآونة االأخرية اإىل التغري املناخي باعتباره العامل

امل�ضبب لل�ضراعات واالأزمات االإن�ضانية يف خمتلف

."اأنحاء العامل

ولفت �ضعادته اإىل اأن املجتمع الدويل قد ا�ضتغرق

الإدراك االآثار املرتتبة على التغري وقتًا طوياًل

املناخي. فمنذ �ضنوات، عندما ا�ضُتخدم م�ضطلح

"اللجوء املناخي" للمرة االأوىل يف اأو�ضاط االأمم
املتحدة، كان رّد الفعل من القادة الدوليني �ضلبيًا

.وم�ضككًا، ومل يروا �ضببًا وجيهًا ملعاجلة الق�ضية

التغير المناخي وانتشار العنف
واأ�ضار �ضعادة عدنان اأمني اإىل مقال لالأمني العام

ال�ضابق لالأمم املتحدة بان كي مون ُن�ضر يف �ضحيفة

"نيويورك تاميز" �ضدد فيه على اعتقاده باأن خطر
التغري املناخي على العامل ال يقّل خطورة عن

اأنه حمرك رئي�ضي للنزاع بني احلروب، م�ضيفًا

.النا�ش يف منطقة دارفور يف ال�ضودان

اأثار ذلك املقال رد فعل �ضيا�ضي قا�ٍش حيث راأى

الكثريون اأنه ال يجدر االإ�ضارة اإىل االأزمة يف دارفور

خارج اإطار ال�ضراع ال�ضيا�ضي. ويف ذلك اأ�ضاف

JOÉ©°S¬: "مل يعد ال�ضراع ال�ضيا�ضي مبعناه املح�ش

قائمًا اليوم"، واإمنا ي�ضهد العامل تزايد التعقيد

والتحديات وانت�ضار الكوارث االإن�ضانية العنيفة من

اإىل �ضوريا .منطقة ال�ضاحل يف اإفريقيا و�ضواًل

آثار الهجرة الناتجة عن
المناخي التغير 

اأ�ضار �ضعادة احلاج اآ�ش �ضي اإىل االإح�ضاءات التي

تو�ضل اإليها االحتاد الدويل جلمعيات ال�ضليب

االأحمر والهالل االأحمر عام 2017، التي بّينت اأن

قرابة 400 حالة خطرة مرتبطة بالتغري املناخي

قد اأّثرت على اأكرث من 23 مليون ن�ضمة حول العامل

و�ضّكلت خطرًا على حياتهم ومعي�ضتهم وم�ضادر

رزقهم. وا�ضطّر هوؤالء الب�ضر اإىل تغيري منط

حياتهم للتكيف مع التغريات اجلّمة التي دفعت

.باأعداد كبرية منهم اإىل النزوح عن اأوطانهم

البلدان الفقيرة هي األكثر تأثرًا
قال �ضعادة احلاج اآ�ش �ضي اأن البلدان االأكرث

فقرًا تاأوي ال�ضريحة االأكرب من الالجئني. ويف

هذا ال�ضياق، لفت اإىل مدينة كايب تاون اجلميلة

يف جنوب اإفريقيا التي تتعر�ش خلطر داهم

نتيجة التقلبات املناخية احلادة التي تت�ضبب

بتناق�ش املوارد املائية فيها. فقد تقّل�ضت بحرية

"ت�ضاد" ال�ضحلة اإىل 95% من حجمها االأ�ضلي يف
االأخرية .ال�ضنوات 
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 كما يوؤدي النزوح احل�ضري املتزايد يف يومنا هذا

 نتيجة التغري املناخي اإىل كوارث �ضحية متزايدة

 مثل انت�ضار فريو�ش اإيبوال وفريو�ش �ضيكونغونيا

.وحمى الدنغ يف املناطق الفقرية

 واأ�ضاف �ضعادة احلاج اآ�ش �ضي م�ضددًا

 على احلاجة اإىل اإطالق دعوة عاملية مل�ضافرة

 اجلهود و�ضّخ اال�ضتثمارات املالية الالزمة

املحتاجني .مل�ضاعدة 

 النساء واألطفال هم األكثر تضررًا
 من جانبها، قدمت �ضاحبة ال�ضمو امللكي االأمرية

 �ضارة زيد، م�ضت�ضارة وكالة االأمم املتحدة ل�ضوؤون

 الالجئني ب�ضاأن الت�ضريد الق�ضري وحماية

 اجلن�ضني، روايات موؤّثرة عن جتربتها خالل

.زياراتها اإىل �ضرق اإفريقيا

 وحتدثت �ضاحبة ال�ضمو امللكي االأمرية �ضارة زيد

 عن م�ضقات احلياة يف دولة جنوب ال�ضودان التي

 تعاين اآثار النزاعات وال�ضراعات الناجمة عن تغري

 املناخ، باالإ�ضافة اإىل نق�ش التمويل املطلوب لدعم

 عمليات احلفاظ على ال�ضالم، واأ�ضارت اإىل اأن

 85% من املت�ضررين من تلك االآثار هم من الن�ضاء

 واالأطفال. واأ�ضافت: "ثمة واقع ال يجوز التغا�ضي

 عنه وهو اأن التغري املناخي يوؤدي اإىل م�ضاعفة

ع، حيث ت�ضبح  معاناة الن�ضاء واالأطفال والر�ضّ

 الن�ضاء والفتيات اأكرث عر�ضة للوقوع �ضحايا للعنف

 اجلن�ضي واالإ�ضاءة، مما ي�ضعف بدوره قدرتهّن على

."امل�ضاهمة ب�ضكل فاعل يف املجتمع املحلي والعاملي

 و�ضددت �ضمو االأمرية يف نهاية حديثها على

 �ضرورة اال�ضتفادة من قدرة املراأة وعاطفتها حيثما

 اأمكن، فقد اأثبتت االإح�ضاءات اأن م�ضاهمة املراأة يف

 مفاو�ضات ال�ضالم حول العامل تلعب دورًا اأ�ضا�ضيًا

.يف جناح املفاو�ضات وا�ضتمرارها لفرتة طويلة

نقاط رئيسية

 y  التغير المناخي يفاقم المعاناة مما
يؤدي إلى نشوب النزاع والعنف

 y  المجتمعات األكثر هشاشة هي األكثر
تأثرًا بتبعات التغير المناخي

 y  الدعوة العالمية إلى مضافرة الجهود
لتجّنب آثار األزمة العالمية

نبذة عن سعادة الحاج آس سي
 االأمني العام لالحتاد الدويل جلمعيات

 ال�ضليب االأحمر والهالل االأحمر منذ عام

 2014، لديه خربة وا�ضعة يف االأدوار القيادية

 يف القطاع االإن�ضاين، وكان قد توىل منا�ضب

 رفيعة يف ال�ضابق مع منظمة اليوني�ضف،

 وبرنامج االأمم املتحدة امل�ضرتك املعني

 بفريو�ش نق�ش املناعة الب�ضرية/االإيدز،

.وغريها من املنظمات الدولية

 نبذة عن صاحبة السمو الملكي
األميرة سارة زيد

 �ضاحبة ال�ضمو امللكي االأمرية �ضارة زيد من

 االأردن رئي�ضة مبادرة "كل امراأة وكّل طفل

 يف كّل مكان" التي ت�ضعى الإعطاء االأولوية

 لل�ضحة االإجنابية و�ضحة االأم والطفل يف

 االأو�ضاط االإن�ضانية اله�ضة. وهي ع�ضو يف

 جلنة الالجئات املعنية باملراأة، ويف املجل�ش

 اال�ضت�ضاري حلقوق املراأة يف منظمة هيومن

 رايت�ش ووت�ش، ويف فريق االأمم املتحدة املعني

.بق�ضايا التهجري الق�ضري

2 1

3
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1) (معالي غاستون براون 

رئيس وزراء دولة أنتيغوا وباربودا

(روبرت دي نيرو (2

ممثل ومنتج ومخرج

3) (معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي 

وزير التغير المناخي والبيئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

(دولة جون سيلك (4

وزير الخارجية والتجارة في جمهورية جزر مارشال

5) (بيمان العوضي 

الحوار مؤسس ومدير عام شركة برزة لإلعالم، مدير

..الدول الصغرى
ضحیة التحديات المناخیة الكبرى  

يف جل�ضة حوارية تناولت ق�ضية التغري املناخي

وتبعاته الكارثية على الدول ال�ضغرى، اأجمع

املتحاورون على �ضرورة التعاون الدويل ملواجهة

.التحديات املناخية الكربى

وا�ضتهّل املمثل االأمريكي املخ�ضرم روبرت

دي نريو حديثه م�ضددًا على م�ضوؤولية الدول يف

مواجهة التغري املناخي واحلّد من اآثاره الكارثية،

وهي االآثار التي مل�ضها عن كثب خالل زيارة

قام بها اإىل دولة اأنتيغوا وباربودا املنكوبة بعد

تعّر�ضها الإع�ضار "اإيرما" املدّمر عام 2017،

والذي اأّدى اإىل خراب قرابة 95% من مناطق

اجلزيرتني ال�ضغريتني يف البحر الكاريبي

ال�ضرقي. وهو يعمل حاليًا مع رئي�ش وزراء اأنتيغوا

وباربودا الإيجاد ال�ضبل الإعادة اإعمار البنى

التحية يف البالد. ويف هذا ال�ضياق قال: "اإننا

على يقني باأن التغري املناخي هو ظاهرة من

�ضنع االإن�ضان، وهو ما راأيناه باأّم العني من خالل

."املاآ�ضي التي تلّم بكوكبنا نتيجة ذلك التغري

وتابع دي نريو منا�ضدًا دول العامل اأجمع،

ال�ضغرى منها والكربى، على توحيد اجلهود

الإيجاد احللول التي ت�ضمن ا�ضتمرارية الكوكب

الب�ضرية .وبقاء 

ومن جانبه، �ضدد معايل غا�ضتون براون، رئي�ش

وزراء دولة اأنتيغوا وباربودا، يف مداخلته على

�ضرورة اال�ضتعداد ملواجهة نتائج التقلبات املناخية

احلادة الناجتة عن التغري املناخي، ف�ضّلط ال�ضوء

على اأهمية تاأمني �ضبل العي�ش امل�ضتدام، خ�ضو�ضًا

بعد الدمار �ضبه ال�ضامل الذي حّل ببالده اإثر

االإع�ضار والذي اأدى اإىل تدمري 90% من املنازل

.وت�ضريد اأكرث من 1800 ن�ضمة

كما لفت معاليه اإىل ال�ضرر اجل�ضيم الذي

ي�ضيب خطوط اجلزر ال�ضاحلية واجلفاف الذي

تعاين منه اأرا�ضي الدولة نتيجة التقلبات املناخية.

اأن ال�ضرر البيئي لي�ش ع�ضوائيًا، بل وتابع موؤكدًا

هو نتيجة مبا�ضرة الأفعال الب�ضر، ويف حالة اأنتيغوا

وباربودا، كانت العواقب كارثية، فقد اأّدى االإع�ضار

اإىل تدمري البنية االقت�ضادية ب�ضكل �ضبه كامل،

فاأعاد اقت�ضاد الدولة اإىل نقطة ال�ضفر بعدما

كانت احلكومة قد جنحت يف حت�ضينه خالل

ال�ضنوات االأخرية حيث �ضّجلت منوًا اقت�ضاديًا

.يناهز الـ 6% عام 2016
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 واأقّر معايل براون اأن بالده، وعلى الرغم من

 �ضغر م�ضاحتها، م�ضتعدة الأداء دورها يف مواجهة

 التغري املناخي، ال �ضيما على �ضعيد خف�ش

الكربون .انبعاثات 

 ومن جانبه، حتدث معايل الدكتور ثاين اأحمد

 الزيودي، وزير التغري املناخي والبيئة يف دولة

 االإمارات العربية املتحدة، عن اجلهود التي تقوم

 بها الدولة بالتعاون مع احلكومات يف جزر املحيط

 الهادئ منذ عام 2010 للحّد من اآثار تغري املناخ،

 فقال: "زياراتنا اإىل جزر املحيط الهادئ كانت

 رائعة بحق. اعتقدنا بداية اأننا ذاهبون يف مهمة

 الإقامة م�ضاريع ب�ضيطة مثل تركيب األواح الطاقة

لتوليد واإن�ضاء حمطات هوائية متوا�ضعة   ال�ضم�ضية 

 الطاقة، ولكن توجيهات قيادتنا كانت وا�ضحة

 وهي اأن علينا اأن نبني اإمكانيات الدولة واأن نخّلف

."وراءنا اأثرًا دائمًا وملمو�ضًا

 واأجمع املتحاورون جميعًا على اأن احللول

 وعلى الرغم من كلفتها تظّل ممكنة و�ضرورة

 ال مفّر منها، لذا فاإنها ت�ضتدعي تعاونًا دوليًا

 جديًا. ولفتوا جميعًا اإىل اأهمية العمل االإيجابي

 الذي تقوم به دول عديدة يف هذا املجال

 على �ضعيد امل�ضاعدة امليدانية وتوفري املوارد

.واخلربات، ومن بينها دولة االإمارات

نقاط رئيسية

 y  مواجهة التغير المناخي قضية تستدعي
تعاونًا دوليًا

 y القيادة الجريئة ضرورة ملّحة
 y  تعمل اإلمارات مع دول المحيط الهادئ

منذ 2010
 y الحلول مكلفة ولكنها ضرورة ال

مفّر منها
 y  إعادة اإلعمار بعد الكوارث الطبيعية تتيح

فرصًا للتطوير

إعصار إيرما
 اإع�ضار اإيرما هو اإع�ضار ا�ضتوائي مدّمر بداأ

 يف اأغ�ضط�ش 2017 وا�ضتمّر ملدة ثالثة اأ�ضابيع

 ف�ضرب جزر الكاريبي ووالية فلوريدا يف

 الواليات املتحدة االأمريكية خملفًا اأ�ضرارًا

 مادية قّدرت بـ 64.8 مليار دوالر. وقد مّت

 ت�ضنيفه من بني اأ�ضّد العوا�ضف اال�ضتوائية

 قوة يف املحيط االأطل�ضي حيث تخللته رياح هي

.االأ�ضرع يف تاريخ منطقة املحيط االأطل�ضي

12

4

3

5
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)فورست ويتيكر )وسط الصورة

ممثل والمؤسس والرئيس التنفيذي لمبادرة ويتيكر للسالم والتنمية ومبعوث
اليونسكو الخاص من أجل السالم والمصالحة

)يمين الصورة )معالي حصة بنت عيسى بوحميد 

وزيرة تنمية المجتمع في دولة اإلمارات العربية المتحدة

)يسار الصورة )سعادة عدنان أمين 

الحوار مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، مدير

..الشباب والمرأة
سالح المستقبل لمواجهة التحديات العظمى  

قد يكون متكني الن�ضاء وال�ضباب احلل االأمثل

لتحقيق م�ضتقبل اأف�ضل، خا�ضة يف عامل يحاول اأن

يتاأقلم مع ازدياد خماطر تغري املناخ. وهذا حتديدًا

ما كان مو�ضوع اجلل�ضة احلوارية �ضمن فعاليات

اأول اأيام القمة العاملية للحكومات 2018 ، التي توىل

اإدارتها �ضعادة عدنان اأمني، مدير عام الوكالة

.الدولية للطاقة املتجددة

تمكين النساء واألطفال
جمعت اجلل�ضة التي حملت عنوان "ال�ضباب

واملراأة.. �ضالح امل�ضتقبل ملواجهة التحديات

العظمى" املمثل االأمريكي ال�ضهري فور�ضت ويتيكر،

املوؤ�ض�ش والرئي�ش التنفيذي ملبادرة ويتيكر لل�ضالم

والتنمية، ومعايل ح�ضة بنت عي�ضى بوحميد، وزيرة

تنمية املجتمع يف دولة االإمارات العربية املتحدة،

ملناق�ضة اأهمية متكني املراأة واالأطفال لتح�ضني

.ظروف عي�ش املجتمع ككل

وا�ضتهل �ضعادة عدنان اأمني احلوار بطرح �ضوؤال

ب�ضاأن ما ت�ضتطيع احلكومات فعله لال�ضتعداد

مل�ضتقبل �ضتتزايد فيه حدة الكوارث وت�ضتد

ال�ضراعات ب�ضبب نق�ش املوارد الطبيعية، م�ضددًا

على اأن "تاأثريات تغري املناخ مرعبة حقًا واإن كنا

ن�ضّوب اأنظارنا نحو امل�ضتقبل فاإن علينا اأن ن�ضّم

االأيدي الإيجاد احللول يف الوقت الراهن، واإال فاإن

."امل�ضكالت والتحديات �ضتزداد تعقيدًا و�ضعوبة

النساء واألطفال في خضم األزمة
وتابع �ضعادة اأمني موؤكدًا على اأن الن�ضاء واالأطفال

هم الفئة االأكرث ت�ضررًا يف اأي جمتمع يتعّر�ش

لتاأثريات التغري املناخي والكوارث الطبيعية، فقد

بّينت االإح�ضاءات اأن الن�ضاء يتعّر�ضن للموت 14

مرة اأكرث من الرجال يف حال وقوع كوارث ذات

�ضلة باملناخ. وتتعر�ش الفتيات اللواتي يع�ضن يف

خ�ضّم االأزمات االإن�ضانية للحرمان اأكرث مبرتني

ون�ضف من �ضائر ال�ضكان، ال �ضيما على �ضعيد

.و�ضولهن اإىل فر�ش التعليم

ولفت اإىل م�ضاألة مهمة على هذا ال�ضعيد، حيث

بّينت االأبحاث اأن املراأة تعّر�ش نف�ضها للخطر يف

احلاالت الطارئة من اأجل حماية اأفراد اأ�ضرتها،

مما يوؤدي اإىل ارتفاع معدل االإ�ضابات والوفيات

يف �ضفوف الن�ضاء، وهو االأمر الذي يزداد �ضعوبة

ب�ضبب العادات والتقاليد االجتماعية التي حتّد من

حرية املراأة وحركتها؛ ففي كثري من االأحيان، ال

اأمرها حتى لو تغادر املراأة بيتها بدون اإذن من ويّل

.كان يف ذلك خطر على حياتها

تبديد األفكار الموروثة
يزعم كثريون اأن الن�ضاء واالطفال هم احللقة

االأ�ضعف يف الظروف الطارئة، غري اأن جتارب

وكاالت االإغاثة واملنظمات غري احلكومية تبنّي

اأن الن�ضاء واالأطفال يدركون احتياجاتهم

وكيفية احل�ضول عليها، واأن الوقت قد حان

اإليهم .لالإن�ضات 

كما اآن االأوان للمجتمع الدويل اأن يواجه

احلقيقة، ح�ضب امل�ضاركني يف اجلل�ضة، فالتغري

املناخي يزداد �ضوءًا و�ضرنى املزيد من الكوارث

املرتبطة باملناخ، وهذه �ضتكون اأكرث �ضدة من حيث

GPEG" ،حجم الدمار الذي �ضتت�ضبب به. ومع ذلك

ا�ضتمر الو�ضع على ما هو عليه اليوم، ف�ضوف تتاأثر

حياة اأعداد كبرية من الن�ضاء واالأطفال �ضلبًا ب�ضبب

."الكوارث املرتبطة باملناخ

كسر القالب
كيف نغري هذا التوجه؟

اأخذت معايل ح�ضة بنت عي�ضى بوحميد مبادرة

الرد على هذا ال�ضوؤال باالإ�ضارة اإىل اأن املجتمع

مييل اإىل و�ضع الن�ضاء واالأطفال يف خانة واحدة

واعتبارهم "احللقة االأ�ضعف"، اإال اأنها �ضددت على

اأن دولة االإمارات العربية املتحدة تركز على التمييز

بني الفئتني الأن لكل منهما اأجندته ومتطلباته

اخلا�ضة. وتابعت لت�ضّلط ال�ضوء على اجلهود

احلثيثة التي تبذلتها دولة االإمارات لتمكني املراأة

وتر�ضيخ دورها يف املجتمع، مما يجعلها عن�ضرًا

فاعاًل يف كل وقت، ال �ضيما خالل الكوارث اأو

االأزمات. واأ�ضافت: "نحن نعتقد باأنك عندما متّكن

."املراأة، فاإنك متّكن اأمة باأكملها
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قوة المرأة
 �ضددت معايل بوحميد على نهج دولة االإمارات

 جتاه تعليم املراأة وتعزيز تاأثريها يف املجتمع،

 فقالت اإن دولة االإمارات العربية املتحدة متّثل

 ق�ضة جناح على هذا ال�ضعيد حيث متّثل الن�ضاء

 66% من القوة العاملة وتتوىل 15% من الن�ضاء

عليا .منا�ضب 

تمكين الشباب
 وبدوره، حتّدث فور�ضت ويتيكر عن العمل الذي

 قامت به موؤ�ض�ضته من خالل مبادرة ويتيكر لل�ضالم

 والتنمية وعملها يف مناطق ال�ضراع بهدف متكني

 ال�ضباب يف جنوب ال�ضودان واأوغندا واملك�ضيك

 والواليات املتحدة وجنوب اأفريقيا. واأو�ضح اأن

 املزيد من الرتكيز يجب اأن ين�ضّب على اعتبار

.ال�ضباب جزءًا من احلل ال جزءًا من امل�ضكلة

تمكين الجيل القادم
 وتابع ليتطرق اإىل عمله مع ال�ضباب فيما يخ�ش

 حل النزاعات، واملهارات احلياتية وتكنولوجيا

 املعلومات، االأمر الذي ي�ضهل عليهم االندماج يف

 املجتمع من جديد. واختتم مداخلته الفتًا اإىل اأن كل

 �ضخ�ش يحمل بيده مفتاح التغيري واإحداث فرق يف

.جمتمعه ما دام م�ضتعدًا الأداء دوره

نقاط رئيسية

 y  تمكين المرأة والشباب جزء ال يتجزأ
 من عملية تحسين ظروف عيش

بأكملها المجتمعات 
 y  التغيير ضرورة، وإال فإن معيشة النساء

 واألطفال ستتأثر سلبًا بسبب الكوارث
المتعلقة بالمناخ

 y  إذا أعددت امرأة ومكنتها، فأنت تعد
أمة بأكملها

 y كل شخص يحمل بيده مفتاح
الحل والتغيير

نبذة عن فورست ويتيكر
 فور�ضت ويتيكر هو ممثل ومنتج وخمرج

 اأمريكي حائز على جوائز عدة من بينها

 وجولدن جلوب. BAFTA جائزة االأو�ضكار، و

 (WPDI) اأ�ض�ش مبادرة ويتيكر لل�ضالم والتنمية

 عام 2012، وهي منظمة غري حكومية تقوم

 بتنفيذ برامج تنموية يف املجتمعات املتاأثرة

 بال�ضراعات يف مناطق خمتلفة من العامل،

 مبا يف ذلك اأفريقيا واأمريكا الالتينية

.والواليات املتحدة

نبذة عن معالي حصة بنت
عيسى بوحميد

 ا�ضتلمت معايل ح�ضة بنت عي�ضى بوحميد

 حقيبة تنمية املجتمع يف دولة االإمارات العربية

 املتحدة يف اأكتوبر 2017. وت�ضمل م�ضوؤولياتها

 تعزيز التما�ضك االأ�ضري وتعزيز الدور

 املجتمعي يف تر�ضيخ م�ضرية التطوير والتنمية

 يف دولة االإمارات. تولت �ضابقًا من�ضب املدير

 العام امل�ضاعد للخدمات احلكومية يف مكتب

 رئي�ش الوزراء يف وزارة �ضوؤون جمل�ش الوزراء

 وامل�ضتقبل. وهي حا�ضلة على درجة املاج�ضتري

 يف اإدارة االأعمال من اجلامعة االأمريكية

 يف ال�ضارقة، و�ضهادة بكالوريو�ش يف اإدارة

.االأعمال من جامعة زايد
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معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي
وزير التغير المناخي والبيئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

هل يؤثر التغیر المناخي على
السالم العالمي؟  

ُيعتبر التغير المناخي أكبر التحديات التي"
واجهناها على اإلطالق، إال أّنه في الوقت

ذاته أكبر فرصنا

"

ا�ضتهّل معايل الدكتور ثاين اأحمد الزيودي،

وزير التغري املناخي والبيئة يف دولة االإمارات

العربية املتحدة، كلمته التي افتتح بها حمور

التغري املناخي �ضمن جدول اأعمال القمة العاملية

للحكومات 2018 ، لري�ضم اأمام احل�ضور م�ضهدًا

بيئيًا قامتًا؛ تخّيلوا اأنكم تعي�ضون يف مدينة

تتعر�ش ب�ضكل �ضنوي ويف موا�ضم حمددة الإع�ضار

من الدرجة الثانية اأو الثالثة، اأو رمبا تعاين هذه

املدينة اجلفاف والقحولة كل ب�ضع �ضنوات..

ويف كل مرة يتكرر فيها االإع�ضار اأو اجلفاف،

تخ�ضرون بع�ضًا من ممتلكاتكم وترتاجع جودة

اخلدمات التي تقّدمها احلكومة مما يوؤدي اإىل

.ارتفاع حدة التوتر يف املجتمعات

الكوارث الطبيعية من م�ضّقات احلياة التي ال

ميكن جتّنبها، فاحلكومات تهيئ البنية التحتية

املنا�ضبة لل�ضمود اأمام التقلبات املناخية، وتهيئ

.مواطنيها واملجتمع لال�ضتعداد لها

لكن لنت�ضور م�ضهدًا خمتلفًا حيث ترتفع حدة

االأعا�ضري املتكررة اإىل الدرجة اخلام�ضة اأو رمبا

اأكرث، ولنت�ضّور اأن ما كان يومًا جفافًا مرحليًا

�ضيتو�ضع وي�ضتمر ليدوم 3 �ضنوات تليه اأ�ضواأ

الفي�ضانات التي ميكن ت�ضّورها، مما يوؤدي يف

النتيجة اإىل تدمري امل�ضت�ضفيات والطرق واملدار�ش

واملجتمعات، هذا باالإ�ضافة اإىل فقدان العديد

من االأرواح، وهو ما يدفع بال�ضباب للهجرة اإىل

اآمنة .مناطق 

واالآن لنت�ضّور اأننا ن�ضتطيع منع حدوث كل"

.ذلك.." هذا هو التغري املناخي

تغير المناخ خطر وفرصة
تابع معايل الدكتور الزيودي لي�ضّلط ال�ضوء على

ر�ضالتني ب�ضيطتني يحملهما اإىل احل�ضور، مفادهما

اأن تغري املناخ هو التهديد االأكرب يف حياة اأواًل

اأنه اأي�ضًا ميثل فر�ضة كربى متاحة الب�ضرية، وثانيًا

.اأمام دول العامل

واأ�ضاف: "اإن الوقائع العلمية وا�ضحة وال

اأو بوجهات عالقة لها بالتوجهات ال�ضيا�ضية 

الراأي.. الب�ضر هم املت�ضببون بالتغري املناخي،

وهو ما يوؤدي اإىل انت�ضار حاالت اجلفاف ويت�ضبب

ب�ضغوط هائلة على اأنظمتنا وعلى حياة الب�ضر،

اإىل النزوح على نطاق وا�ضع، ويوؤدي ويدفع النا�ش

اإىل ن�ضوب العوا�ضف ال�ضخمة، فيحّول العامل

."باأ�ضره اإىل مكان ي�ضيطر عليه اخلطر

ولفت معاليه يف هذا ال�ضياق اإىل اأن ال�ضيدة

هيلدا هاين، رئي�ضة جزر مار�ضال يف املحيط

الهادئ الغربي، قد ا�ضطرت اإىل اإلغاء رحلتها اإىل

دبي قبل اأيام قليلة من موعد انعقاد القمة ب�ضبب

الفي�ضانات البحرية الهائلة التي تهدد بالدها.

وقد مّت ن�ضراملعدات الثقيلة مبا فيها اجلرافات يف

اأرجاء بلدة ماجورو الواقعة �ضمن جزر مار�ضال

اأن لكي ت�ضّهل عمل فرق االإنقاذ والتدخل، علمًا

البلدة ترتفع مرتًا واحدًا فوق �ضطح البحر ومن

املتوقع اأن تنقطع الطرق الرئي�ضية املوؤدية اإليها

ب�ضبب تراكم الرمال واحلجارة التي �ضتقذفها

á«JÉ©dG  êGƒeC’G.

�ضحيح اأن اأحدًا ال ي�ضتطيع اأن يثبت باالأدلة

الدامغة اأن التغري املناخي قد ت�ضبب بكوارث
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 معينة، واإمنا ما نعرفه هو اأن تلك الكوارث تزداد

 �ضّدة وحّدة وتواترًا يف اأرجاء العامل. ويف هذا

 ال�ضياق اأ�ضار معاليه اإىل اأن تغري املناخ اأحد اأبرز

 املخاطر التي تهدد �ضالمة جمتمعاتنا وممتلكاتنا

 واأعمالنا، وهو يت�ضبب بال�ضرر االأكرب على الن�ضاء

 واالأطفال الذين باتوا معّر�ضني الحتمال الوفاة

.اأكرث بـ 14 مرة ب�ضبب الكوارث

مواجهة الخطر مسؤولية دولية
 ماذا نفعل اأمام هذا اخلطر الداهم؟ علينا اأن

 نت�ضّرف. ومن هذا املنطلق �ضدد معايل الدكتور

 الزيودي على اأن التغري املناخي ميّثل فر�ضة �ضانحة

 اأمام العامل، م�ضريًا اإىل العمل احلثيث التي تقوم به

 دولة االإمارات العربية املتحدة يف هذا االإطار، حيث

 اأثبتت اأن مكافحة التغري املناخي يوؤدي اإىل خلق

 مزيد من الوظائف وي�ضاهم يف دفع النمو وحتقيق

.مزيد من االإزدهار

 وتعمل دولة االإمارات على و�ضع املعايري العاملية

 للعمل ملكافحة تغري املناخ من خالل م�ضاريع رائدة

 ومن خالل التمكني االقت�ضادي وحلول املناعة. كما

 اعتمدت زيادة م�ضاهمتها يف امل�ضاعدات الدولية

 من خالل امل�ضاريع االإن�ضانية والربامج املخ�ض�ضة

 ملكافحة تاأثريات التغري املناخي، ومنها �ضندوق

 دعم جزر الكاريبي الذي يرّكز على م�ضاريع الطاقة

 املتجددة. هذا ف�ضاًل عن تعاونها مع ال�ضركات

 واملجتمعات يف حماولة الإيجاد حلول جديدة

 ومبتكرة، وهذه هي الركائز االأ�ضا�ضية التي تقوم

.عليها خطتها الوطنية ملكافحة تغري املناخ

 ويف ختام كلمته، قال معاليه: "ن�ضتطيع جميعًا

 اأن نكون جزءًا من احلل الأننا جميعًا نتاأثر بعواقب

."التغري املناخي

 وقد �ضاركت الدولة يف مكافحة تغري املناخ الأنها

 تدرك خماطر �ضعف اال�ضتجابة لهذه الق�ضية،

.وامل�ضوؤولية العاملية امللقاة على عاتقها

نقاط رئيسية

 y  يجب أن تكون الحكومات والمجتمعات
 قادرة على التعامل مع تبعات

الكوارث الطبيعية
 y  تغير المناخ هو التهديد األكبر في حياة

 البشرية، وهو أيضًا فرصة سانحة أمام
دول العالم

 y البشر هم المتسببون بالتغير المناخي
 y  برامج مكافحة التغير المناخي تؤدي

إلى خلق وظائف ودفع عجلة االقتصاد

 الملف المناخي لدولة اإلمارات
المتحدة العربية 

 ُت�ضنف دولة االإمارات العربية املتحدة من بني

 فئات الدول االأكرث عر�ضة للتاأثريات املحتملة

 لتغري املناخ يف العامل، و�ضيرتتب على هذا

 ارتفاع اأكرب يف درجات احلرارة، و�ضقوط

 االأمطار ب�ضكل اأقل، وانت�ضار اجلفاف، وارتفاع

.م�ضتوى مياه البحار، واملزيد من العوا�ضف

 تعد عواقب هذه االآثار �ضديدة على البنية

 التحتية و�ضحة االإن�ضان والبيئة الطبيعية،

 مما يوؤثر على خمتلف قطاعات التنمية

 وال�ضيا�ضات مبا يف ذلك االأو�ضاع االجتماعية

.واالقت�ضادية وال�ضحية والبيئية

 من ناحية اأخرى، يوؤدي االزدهار االقت�ضادي

 ومنو ال�ضكان اإىل زيادة الطلب على الطاقة

 واملياه واملوارد الطبيعية، التي ت�ضاهم بدورها

 بطريقة غري مبا�ضرة يف ارتفاع م�ضتويات

 انبعاثات ثاين اأك�ضيد الكربون، وتغري املناخ

.ب�ضفة عامة

 وتلعب دولة االإمارات دورًا مركزيًا يف اقت�ضاد

 الطاقة يف العامل باعتبارها موردًا للوقود

 االأحفوري، مما يجعلها داعمًا مهمًا يف اإيجاد

 حلول لتقليل االنبعاثات، مع اال�ضتمرار يف

.تزويد العامل بالطاقة التي يحتاج اإليها
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 ا�ضتعر�ش متحف امل�ضتقبل يف ن�ضخته اخلام�ضة التجارب التفاعلية احلية لتعريف امل�ضاركني بالذكاء

 اال�ضطناعي وكيف ميكن اأن يوؤثر يف حياة الب�ضر م�ضتقباًل. كما �ضلط كّل ق�ضم �ضمن املتحف ال�ضوء

 على جانب خمتلف من االآراء القائمة حاليًا يف هذا ال�ضدد: هل ميكن اأن يكون الذكاء اال�ضطناعي

خاّلقًا؟ هل ميكن اأن يكون مفيدًا؟ هل ميكن اأن يخطئ؟ ما هو م�ضتقبلنا معًا؟

متحف المستقبل
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 المنتدى العالمي لحوكمة
الذكاء االصطناعي

 من خالل سلسلة من الجلسات وورش العمل،
 عمل خبراء في التكنولوجيا وعدد من المسؤولين

 الحكوميين على تحديد أفضل الطرق إلدارة نهضة
الذكاء االصطناعي
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(ويل.آي.أم (1

المؤسس والرئیس التنفيذي لشركة آي.أم بلس

2) (معالي عمر سلطان العلماء 

وزير الدولة للذكاء االصطناعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومدير
الحوار مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مدير

التكنولوجیا.. مفتاح للتنمیة

ينبغي تزويد األطفال في سن التاسعة"
المهارات التي تمّكنهم عند بلوغ بمجموعة

29 عامًا من حّل المشاكل التي ال ُيمكننا سّن
حتى التنبؤ بها حاليًا

"
يف جل�ضة عنوانها "التكنولوجيا.. مفتاح للتنمية"

مع معايل عمر �ضلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء

اال�ضطناعي يف دولة االإمارات العربية املتحدة،

قام ويل.اآي.اأم، املوؤ�ض�ش والرئي�ش التنفيذي ل�ضركة

اآي.اأم بل�ش، مب�ضاركة اأفكاره حول كيف ميكن

للتكنولوجيا اأن ت�ضاعد يف تنمية البلدان، وما يجب

اأن تقوم به احلكومات لدمج التكنولوجيا بطريقة

.تخدم املواطنني ب�ضكل اأف�ضل

الكمبيوتر كأداة
روى ويل.اآي.اأم كيف غادر يف �ضن ال�ضاد�ضة

اأجنلو�ش حيث ن�ضاأ، االأحياء الفقرية �ضرق لو�ش

لاللتحاق مبدر�ضة اأف�ضل تقع على بعد 90 دقيقة

خارج املدينة. وغريت تلك املدر�ضة حياته،

وعّرفته يف �ضن مبكرة على الفيزياء، وعلم

املحيطات، واالأدب، والكمبيوتر، فيما بّينت له

.الفرق بني االأغنياء والفقراء

مل يكن لدى االأفراد يف حيه القدمي املهارات

التي تعلمها، وال فر�ضة الو�ضول اإىل املعّلمني

املوهوبني ال�ضروريني الإر�ضادهم. فمنذ �ضن

مبكرة، كنت حماطًا بالكمبيوترات. واأو�ضح

"ل�ضت مو�ضيقيًا، فاأداتي هي الكمبيوتر.  : kÓFÉb

اأنا اأجعل الكمبيوتر يفعل ما اأريد اأن اأفعله، وهو

الفرح ."يجلب 

وهو يبلور االأفكار اإىل الواقع ب�ضكل اأغاٍن.

ومن خالل القيام بذلك حتم�ش للتكنولوجيا،

وخطط لتطوير م�ضروعه اخلا�ش عندما جمع

اإ�ضافية .اأموااًل

مشكلة إنسانية
مع املو�ضيقى، متّكن ويل.اآي.اأم من اإخراج عائلته

باأكملها من االأحياء الفقرية، وهو اإجناز مل يفكر به

قط. كان يعتقد باأن مهمته تتمثل يف رعاية والدته،

.لكن اأ�ضدقائه ما زالوا فيها

وهكذا اختار قبل ع�ضر �ضنوات اأن ي�ضتثمر يف

االأحياء الفقرية حيث ن�ضاأ واأ�ض�ش مدر�ضة، "حتى

."يتمكن االأطفال من تعلم ما تعلمته

واأو�ضح اأن املو�ضيقى والريا�ضة مل تعودا خمرجًا

بعد االآن، بل حلت حملهما الهند�ضة، ب�ضبب النق�ش

اأن يف اخلرباء املهرة يف هذا املجال. "كان علّي

اأتاأكد من اأنني قدمت لهم دلياًل على اأننا ن�ضتطيع

."القيام بذلك

وما تبع ذلك كان تغيريًا مثريًا يف احلي واملجتمع

املحلي، حيث قفزت معدالت درجات الطالب من

اإىل 4.0h 3.0، وتخرجوا برغبة يف احل�ضول 1.0

.على درجات يف الهند�ضة والتكنولوجيا

ومع هذا التقدم الكبري يف جمتمعه اخلا�ش،

بف�ضل موارده اخلا�ضة، اأكد اأنه ميكن اأن ي�ضمن

اإمكانية حتول املجتمعات واملدن والبلدان اإذا

اإن�ضانية، "اإنها م�ضكلة  حتقق اال�ضتثمار. وتابع، 

خاطئة ."واأولوياتنا 

االستثمار في الشباب
يجب اأن يحظى الذكاء الب�ضري باالأهمية نف�ضها

التي يحظى بها الذكاء اال�ضطناعي. واإذا ُقيِّ�ش

لنا امل�ضي قدمًا بال�ضرعة التي نحن عليها، علينا

اأن نتاأكد من اأننا نعّلم ال�ضباب الأنهم هم الذين

.�ضيوّلدون الوظائف غدًا

فاال�ضتثمار يف ال�ضباب وتعليمهم هو اجلواب

.الوحيد املنطقي

ويعني ت�ضكيل م�ضتقبل احلكومات اعتناق الذكاء

اال�ضطناعي، والب�ضر �ضيحتاجون اإىل بناء هذا

.العامل اجلديد ومراقبته وفهمه

ويعتقد باأن االأفراد يخافون من الذكاء

اال�ضطناعي الأنهم يعرفون اأن ثمة خلاًل يف التوازن.
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."وقال، "اأنا اأنظر اإىل االأمر من وجهة نظر اأخالقية

 نحن متاأ�ضلون يف املا�ضي اإىل درجة اأننا ال

 ن�ضتطيع الفكاك وروؤية غد اأف�ضل، مما ي�ضبب

.اخلوف والقلق

 لكن االأطفال يف عمر 9 �ضنوات يحتاجون اإىل اأن

 يكونوا موؤهلني مبجموعة من املهارات حتى يتمكنوا،

 عندما يبلغون التا�ضعة والع�ضرين، من حل امل�ضاكل

.التي ال ميكننا توقعها اليوم

عوامل التغيير
 و�ضاأل ويل.اآي.اأم م�ضتمعيه اإذا كانوا عوامل للتغيري

 اأو جمرد جزء من العامل. و�ضجع كل فرد على اأن

 يكون عاماًل للتغيري الأن كل فرد ميكن اأن يكون

.منا�ضبًا الأورك�ضرتا وي�ضاهم فيها

 وقارن احلياة باأورك�ضرتا، م�ضريًا اإىل اأن

 املو�ضيقيني اأنف�ضهم ي�ضتمتعون مبا يفعلون. واأ�ضاف،

 "اأو ميكنك اأن تكون متفرجًا لكن عليك اأن تتاأكد من

 اأنك ال ت�ضتت ال�ضوت اجلميل الذي يقوم به هذا

 العمل التعاوين". وهو يعترب نف�ضه مو�ضيقارًا وقائد

.اأورك�ضرتا ومتفرجًا ي�ضتمتع بكل �ضيء

 واختتم حديثه بذكر الذكاء اال�ضطناعي،

 الذي يعتربه "�ضاحرًا ومذهاًل"، وكيف كان

 يتعامل مع االإيقاعات بينما يتعامل فريقه االآن مع

.اخلوارزميات

 واملبداأ التوجيهي الوحيد الذي يتطلبه االأمر

 هو البو�ضلة االأخالقية. اإنها اأداة مل�ضاعدتنا يف

 حل امل�ضاكل االأكرب واالأحدث، الأننا ال ن�ضتطيع حل

.ق�ضايا اليوم باأدوات االأم�ش التي عفا عليها الزمن

 نحن اأمام تقاطع مل ن�ضله من قبل. فاالإن�ضانية

 ت�ضنع �ضيئًا من �ضاأنه اأن يعطيك وهمًا باالأ�ضياء،

 واإذا ا�ضتطعنا تروي�ش الدببة واالأ�ضود، فيجب اأن

 نكون قادرين على تروي�ش الذكاء اال�ضطناعي.

 وال يوجد ما نخ�ضاه اإذا توفرت لدينا النوايا

.ال�ضحيحة؛ فنحن ال�ضانعون

نقاط رئيسية

 y  الموسيقى والرياضة لم تعودا مخرجًا
 بعد اآلن، بل حلت محلهما الهندسة،

 بسبب النقص في الخبراء المهرة في
هذا المجال

 y  يمكن تحويل المجتمعات والمدن
والبلدان إذا تحقق االستثمار

 y  يجب أن يحظى الذكاء البشري باألهمية
نفسها كالذكاء االصطناعي

 y  يحتاج األطفال في عمر 9 سنوات
 إلى أن يكونوا مسلَّحين بالمهارات

 حتى يتمكنوا، عندما يبلغون التاسعة
 والعشرين، من حل المشاكل التي ال

يمكننا توقعها اليوم

نبذة عن ويل.آي.أم
 ويل.اآي.اأم هو فنان مو�ضيقي ومبتكر عاملي،

 يف العام (i.am+) "اأ�ض�ش �ضركة "اآي.اأم بل�ش

 2000، وهي ت�ضمم وت�ضنع منتجات قابلة

 لالرتداء. وهي �ضركة تكنولوجيا مقرها

 هوليوود، ومهمتها ابتكار تكنولوجيا توّلد اأثرًا

 متجذرًا يف ثقافة البوب. وتهدف ال�ضركة يف

 املقام االأول اإىل اإن�ضاء جمتمع من املبدعني

 واملربجمني وتعتقد باأن يف مقدور االأفراد من

 خالل املو�ضيقى والتكنولوجيا كخطوة اأوىل،

 الدخول يف حقبة جديدة قوية مبنية على

.الذكاء اال�ضطناعي

2 1
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ما هي حدود الذكاء االصطناعي؟

ال ُيعتبر الوصول إلى الذكاء الفائق تقدمًا"
كبيرًا في مجال الذكاء االصطناعي فحسب،
بل هو قفزة نحو األمام إلى ما ُيشبه الحالة

النهائية في المجاالت التقنية والعلمية
واالقتصادية كافة

"
بداأ األك�ش كلوكا�ش، ال�ضريك املوؤ�ض�ش والرئي�ش

"التنفيذي ملوقع "فيوت�ضريزم (Futurism)، 

اجلل�ضة التي حملت عنوان "ما هي حدود الذكاء

اال�ضطناعي؟" متوجهًا بال�ضكر اإىل الربوفي�ضور

نيكوال�ش بو�ضرتوم، املدير املوؤ�ض�ش ملعهد

م�ضتقبل االإن�ضانية ومدير برنامج حوكمة الذكاء

اال�ضطناعي يف جامعة اأوك�ضفورد، على عمله.

وو�ضف كتابه "الذكاء الفائق: امل�ضارات، واملخاطر،

واال�ضرتاتيجيات" كعن�ضر اأ�ضا�ضي لكيفية روؤيته

.للعامل وروؤيته مل�ضتقبل الب�ضرية

وتطرقت اجلل�ضة التي اأدارها كلوكا�ش، اإىل

مفهوم الذكاء الفائق وموقعنا بالن�ضبة اإليه. وناق�ش

املتحدثان العقبات واملخاطر يف حتقيق الذكاء

الفائق، ومفهوم اخلطر الوجودي على االإن�ضانية،

والدور املنا�ضب للذكاء اال�ضطناعي يف هذا

ال�ضيناريو، وكذلك تقييم �ضكل م�ضتقبل الب�ضرية مع

.دخول الذكاء الفائق على اخلط

التقدم في التعّلم العميق
اإن احتمال تطوير االإن�ضان لنظام ذكي جدًا، اأي

نظام اأذكى من اأذكى عقل ب�ضري يف كل املجاالت

العملية وذات ال�ضلة، اأ�ضبح االآن اأمرًا حتميًا.

وت�ضمل هذه املجاالت االإبداع العلمي واالجتماعي

واملهارات االجتماعية واحلكمة العامة وامل�ضائل

التي تتجاوزنا جميعًا. والطريقة االأكرث احتمااًل

لتحقيق ذلك هي من خالل الذكاء االآيل.

و�ضيذهب هذا امل�ضار يف نهاية املطاف اإىل اأبعد

من ذلك، وهو اأي�ضًا من التطورات االأبرز التي

�ضتقودنا اإىل هناك. لكن الربوفي�ضور بو�ضرتوم

اأن �ضكاًل ما من اأ�ضكال االختيار مل ي�ضتبعد متامًا

الوراثي لالأجنة ميكن اأن ي�ضنع اإن�ضانًا معززًا

جذريًا يف ب�ضعة عقود من الزمن، وميكن اأن

يتحقق قبل حتقق الذكاء االآيل. واأو�ضح قائاًل:

"اإن اأف�ضل رهان حايل هو �ضيء يعتمد على التقدم
."يف التعّلم العميق ثم يتو�ضع بطريقة ما

واأبدى الربوفي�ضور بو�ضرتوم اإعجابه بتقدم

التعّلم العميق. لقد اكت�ضب االأمر �ضرعة اأكرب

يف ال�ضنوات القليلة املا�ضية ويبدو اأن الزخم

.يظل �ضامدًا

اأنه يعتقد باأن الذكاء وذكر اإيلون ما�ضك اأخريًا

ÉeCG .äGƒæ°S 8 اإىل اال�ضطناعي �ضي�ضتغرق حوايل 7

بالن�ضبة للربوفي�ضور بو�ضرتوم، فاجلدول الزمني

يعتمد على مدى �ضرعة االآلة وتقدمها. ويقول معظم

الباحثني يف الذكاء اال�ضطناعي اإن االأمر �ضي�ضتغرق

اأطول للو�ضول اإىل امل�ضتوى الب�ضري .وقتًا

التحديات في الذكاء االصطناعي
يتحرك العلماء اأكرث فاأكرث نحو �ضنع ذكاء

خارق، والنتيجة حتمية، ب�ضرط اأال يدمر الب�ضر

اأنف�ضهم قبل حتققها بو�ضائل اأخرى، مثل االإرهاب

البيولوجي. فاإذا افرت�ضنا اأن الب�ضرية لن تنقر�ش،

.فالذكاء اخلارق حمتمل

لكن مع بزوغ فجر الذكاء الفائق، يجب اأخذ

بع�ش االأمور يف االعتبار ب�ضكل جاد. يف كتابه، يرى

الربوفي�ضور بو�ضرتوم اأن قبل احتمال حدوث ثورة

الذكاء، نبدو نحن الب�ضر مثل اأطفال �ضغار يلعبون

بقنبلة. وهذا هو مقدار عدم التوافق بني قوة لعبتنا

.وعدم الن�ضج يف �ضلوكنا

وتقع هذه االعتبارات يف حتديني من

á©°SGƒdG  äÉjóëàdG:

y كيف نتأكد من أن نظام الذكاء
االصطناعي مصمم للقيام بما هو

محدد بالضبط؟
y وكيف نتأكد من استخدامه

للصالح العام؟

يقوم الباحثون يف الوقت احلايل بعمل

اأ�ضا�ضي للت�ضدي لهذين التحديني. ومن الناحية

املثالية، �ضُيرَبم اتفاق بني ال�ضركات واحلكومات

الإن�ضاء اإطار تنظيمي الإن�ضاء هذه االأنظمة

ا�ضتخدامها .وكيفية 

1) نيكوالس بوستروم  (البروفیسور 

المدير المؤسس لمعهد مستقبل اإلنسانية ومدير برنامج حوكمة الذكاء االصطناعي
في جامعة أوكسفورد

2) (ألكس كلوكاس 

الحوار الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيوتشريزم، مدير



189189 للحكومات العالمية  القمة  تقرير 

2 1

الُممّكنة الحكومة 
 يف ال�ضياق القريب املدى، هناك جمموعة من

 املجاالت التي ميكن للحكومات اأن توؤدي فيها

 دورًا مفيدًا، مثل تطبيق التعّلم االآيل يف الرعاية

 ال�ضحية. وبهذا املعنى، ميكن للحكومات اأن توؤدي

.دورًا مُمّكنًاً

 وفيما يتعلق بالق�ضايا طويلة املدى، يعتقد

 الربوفي�ضور بو�ضرتوم اأن تدخل احلكومات ب�ضكل

 كبري ال يزال من ال�ضابق الأوانه. فال يوجد اأي اإجراء

 تنظيمي معني من �ضاأنه اأن يكون مفيدًا، يف هذه

 املرحلة من الزمن، ميكن للحكومات اأن تاأخذه مع

.االأخذ يف االعتبار م�ضتقبل مفرت�ش مثل هذا

تعليم القيم اإلنسانية
 واأو�ضح الربوفي�ضور بو�ضرتوم اأن تعليم القيم

 االإن�ضانية واالأخالق الب�ضرية للذكاء اال�ضطناعي

 م�ضكلة قابلة للحل. "لكن قد ن�ضطر اإىل القيام

."باالأمر ب�ضكل �ضحيح يف املحاولة االأوىل

 ومبا اأن النظام �ضيكون معقدًا، ميكن اختباره يف

 املخترب عندما يكون حما�ضرًا ولي�ش ذكيًا متامًا،

 للتاأكد من اأنه اآمن، حتى اإذا امتلك طاقة غري

 حمدودة. ومع ذلك، طرح �ضوؤااًل حول ما اإذا كانت

 قدرات العلماء على االختبار �ضتمكن من العثور على

.كل االأخطاء والعيوب املحتملة يف التنفيذ

 واقرتح اأن االأمر رمبا �ضينطوي على ا�ضتخدام

 قدرة التعّلم اخلا�ضة بالذكاء اال�ضطناعي لتمكينه

 من احل�ضول تدريجيًا على فهم اأف�ضل للقيم

 االإن�ضانية. لكن الذكاء اال�ضطناعي ال يزال يف

 املراحل املبكرة ويجب علينا اأواًل اأن نفهم ب�ضكل

 اأف�ضل املخاطر املفرت�ضة لهذا امل�ضتقبل املفرت�ش،

.قبل و�ضع ا�ضرتاتيجية واتخاذ اإجراءات حا�ضمة

 وبداًل من ذلك، يجب اأن يكون الرتكيز اأواًل على

 التمويل والتو�ضع واإيجاد املواهب الالزمة لهذه

 البحوث. ولن يكون اإبطاء م�ضتوى تقدم الذكاء

 اال�ضطناعي حاًل قاباًل للتطبيق. وعلى الرغم من

 اأن اأنظمة الذكاء ميكن اأن ت�ضكل خماطر، اإال اأنها

 ميكن اأن توفر حلواًل للعديد من نقاط ال�ضعف

.املوجودة التي نواجهها يوميًا

نقاط رئيسية

 y  أصبح احتمال تطوير اإلنسان لنظام ذكي
فائق اآلن أمرًا حتميًا

 y  قبل احتمال حدوث ثورة الذكاء، نبدو نحن
البشر مثل أطفال صغار يلعبون بقنبلة

 y  يمكن للحكومات أداء دور ُممّكن في
الذكاء االصطناعي

 y  يجب علينا أوالً أن نفهم بشكل أفضل
 المخاطر المفترضة لهذا المستقبل

 المفترض، قبل وضع استراتيجية واتخاذ
إجراءات حاسمة

نبذة عن البروفيسور
نيكوالس بوستروم

 ميلك الربوفي�ضور نيكوال�ش بو�ضرتوم خلفية يف

 الفيزياء، وعلم االأع�ضاب احل�ضابي، واملنطق

 الريا�ضي، باالإ�ضافة اإىل الفل�ضفة. وا�ضتهر

 بعمله يف اخلطر الوجودي، وحجة املحاكاة،

 واآثار التكنولوجيا امل�ضتقبلية، من بني اأمور

 اأخرى. وهو مدير برنامج حوكمة الذكاء

 اال�ضطناعي يف جامعة اأوك�ضفورد وموؤلف

.حلوايل 200 عمل من�ضور
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لحوكمة الذكاء االصطناعي
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كيلي كيفن 
رئيس التحرير التنفيذي المؤسس لمجلة وايرد

كلوكاس ألكس 
الحوار الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع فيوتشريزم، مدير

مقدمة في الذكاء االصطناعي

إن غالبية الوظائف التي نتنازع عليها بينما"
يتطور الذكاء االصطناعي، هي وظائف ال

ينبغي أن يؤديها البشر في الحقيقة

"
ِرد ُعِرَف جمال الذكاء اال�ضطناعي بتطور مطَّ

يف االآونة االأخرية، ورافقه �ضيء من القلق لدى

اجلمهور، خوفًا من التغيري الكبري الذي قد َيْنُتُج

عن هذا التطور. اإال اأن هذا القلق غري مربر، الأن

الذكاء اال�ضطناعي كفيل بتوجيه العامل نحو ثورة

�ضناعية جديدة، �ضتوّلد العديد من فر�ش العمل

امل�ضتقبل .يف 

كان هذا هو مو�ضوع اجلل�ضة التي �ضارك

فيها كيفن كيلي، رئي�ش التحرير التنفيذي

املوؤ�ض�ش ملجلة "وايرد"، �ضمن حمور نقا�ش عن

الذكاء اال�ضطناعي واأثره على احلكومات،

يف ثاين اأيام القمة العاملية للحكومات 2018.

وحملت اجلل�ضة التي حاوره فيها األك�ش

التنفيذي والرئي�ش  املوؤ�ض�ش  ال�ضريك  كلوكا�ش، 

ملوقع "فيوت�ضريزم"، عنوان "مقدمة يف الذكاء

."اال�ضطناعي

منافع الذكاء االصطناعي
ح كيلي، موؤلف الكتاب ال�ضهري "املحتوم "و�ضَّ

(The Inevitable)، ضبب تفاوؤله حيال االأثر الذي�

�ضيكون للذكاء اال�ضطناعي على القوة العاملة يف

امل�ضتقبل. و�ضّلط ال�ضوء خالل حديثه على بع�ش

التقنيات التي �ضت�ضبح جزءًا من احلياة اليومية

يف املجتمعات خالل العقدين القادمني من الزمن.

وتناول اأثر تلك التقنيات وعلى راأ�ضها الذكاء

.اال�ضطناعي، على احلكومات و�ضبل عي�ش االأفراد

اآلتي أفضل
اإىل اأن اأعظم املنتجات التي وتابع كيلي الفتًا

�ضتظهر خالل الـ 25 �ضنة املقبلة مل ُتخرتع بعد حتى

اأن احلقبة احلالية هي االأمثل لل�ضروع االآن، علمًا

يف ا�ضتحداث اخرتاعات وابتكارات جديدة. فال

�ضك يف اأن العامل يدرك حجم النه�ضة االآتية التي

�ضترتكز حول الذكاء اال�ضطناعي، غري اأن النق�ش

يف عدد اخلرباء املتخ�ض�ضني يف هذا املجال هو

ال�ضبب الرئي�ضي يف تاأخر ظهور االبتكارات اجلديدة

يف الوقت الراهن. ال تزال املناف�ضة متدنية نوعًا ما

يف هذا املجال، االأمر الذي يوؤدي اإىل ارتفاع كلفة

االإنتاج وح�ضرها يف فئة �ضّيقة من امل�ضتفيدين.

واأ�ضاف كيلي اأن "احلقبة الراهنة هي الوقت االأمثل

."لالبتكار واالخرتاع

إدماج الذكاء االصطناعي
اإن حقيقة العامل الذي نعي�ضه اليوم تو�ضك اأن

ت�ضهد يف كل �ضيء فيها "مل�ضة من الذكاء".

و�ضنجد هذا يف كل �ضيء ُي�ضنع، اأكان ذلك يف

االأحذية التي من�ضي بها، اأو املالب�ش التي نرتديها،

اأو امل�ضابيح التي تنري بيوتنا ومقرات عملنا، بل

د وحتى مقاب�ش االأبواب. وقد حاول كيلي اأن ُيفنِّ

الراأي القائل اإن الروبوتات �ضوف ت�ضتويل على

كافة الوظائف على وجه الكرة االأر�ضية؛ ورَدّ على

هذا القول بفكرة مفيدة وموجزة، وهي اأن الذكاء

اأن يكون دورًا اال�ضطناعي لن يكون له من دور اإاّل

.تكميليًا يف حياة الب�ضر

تبنِّي األفكار الجديدة
ح كيلي اأن العديد من الوظائف التي قد و�ضّ

نتناف�ش للح�ضول عليها يف ظل تقدم الذكاء

اال�ضطناعي لن تكون �ضوى الوظائف املُفرت�ش

اأال يوؤديها االإن�ضان. ولهذا يجب علينا ترك

تلك الوظائف القدمية، وال نتم�ضك كثريًا بها،

واأن َنْقَبَل تلك الوظائف اجلديدة التي �ضتاأتينا

التكنولوجيا بها. فمن بني ال�ضركات النا�ضئة

اآالف �ضركة االأكرث جناحا هي �ضنجد اأن الـ 10

ِفي عليه اأو مفهومًا ما ثم ُت�ضْ تلك التي تاأخذ �ضيئًا

.جانبًا من الذكاء اال�ضطناعي

وح�ضب كيلي، ُيعد الذكاء �ضمفونية متكاملة

ت�ضاهم يف عزفها العديد من االآالت املو�ضيقية.

ولهذا هناك فكرة �ضائعة خاطئة بخ�ضو�ش ذكائنا

الب�ضري، حيث اإن معظمنا ال يرون من الذكاء اإال
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 (IQ) ُبعدًا واحدًا، كما هو احلال مع معدل الذكاء

.على �ضبيل املثال

 وو�ضح كيلي اأن النظرة القائلة اإن "الفئران

 متتلك ن�ضيبًا قلياًل من الذكاء، ثم تليها

 القردة، ونحن عامة الب�ضر منثل املتو�ضط،

 ثم يلينا العباقرة، واأخريًا يرتبع الذكاء

 اال�ضطناعي على قمة الهرم"؛ هذه الفكرة

.حقيقًة هي فكرة خاطئة متامًا

أبعاد الذكاء االصطناعي
 قّدم كيلي مزيدًا من التو�ضيحات يف هذا

 اخل�ضو�ش، قائاًل اإن "امل�ضاألة لي�ضت بب�ضاطة اأن

 نرى درجات الذكاء كمتو�ضط ثم عبقري ثم ذكاء

 ا�ضطناعي، بل اإن احليوانات متتلك اأ�ضكااًل من

 االإدراك تتعدى قدراتنا يف بع�ش االأبعاد". ولهذا

 عندما �ضن�ضنع االآالت الذكية، �ضوف ن�ضممها حتى

 تكون هي االأخرى متتلك اأ�ضكااًل من االإدراك تفوقنا

 يف بع�ش االأبعاد، ولكن لي�ش كلها. و�ضتكون كل اآلة

 مبنية على نف�ش املبداأ، اأال وهو اأالَّ تكون قادرة على

.حت�ضني ذاتها يف كل االأبعاد

 و�ضرح اأنه "يجب دائمًا مقاي�ضة �ضيء ما ب�ضيء

 اآخر.. هذا هو مبداأ الهند�ضة،" م�ضيفًا اأنه "من

."امل�ضتحيل حت�ضني �ضيء واحد يف كل االأبعاد

 ولتقدمي مثال ب�ضيط عن الذكاء اال�ضطناعي،

 اأ�ضار كيلي اإىل التطور الذي عرفته االآالت احلا�ضبة

 الع�ضرية مقارنة بنظرياتها ال�ضابقة، وهذا اأمر ال

 "يرعبنا" الأنها اأداة متخ�ض�ضة وغري قادرة على

.القيام باأنواع اأخرى من التفكري

التفكير بطريقة مختلفة
 يجب علينا تغيري روؤيتنا للذكاء اال�ضطناعي،

 ونعتربه جمموعة من االأ�ضكال املختلفة من

 العقول تقوم باأ�ضكال خمتلفة من التفكري، حيث

 اإن امليزة الرئي�ضية للذكاء اال�ضطناعي هي اأنه

 ال يفكر بنف�ش الطريقة التي نفكر بها. وهذا ما

 ميثل حمّرك االقت�ضاد اجلديد بطبيعة احلال،

.فالتفكري املختلف هو منبع كافة االبتكارات

 اإن اأف�ضل طريقة لو�ضف هذه االأ�ضكال من"

 الذكاء اال�ضطناعي هي بالنظر اإليها كعقول من

."عامل اآخر

العمل في انسجام
�ش كيلي هذا اجلزء من احلوار بتو�ضيح اأن  خلَّ

 "الفريق" املكّون من الذكاء اال�ضطناعي والب�ضر

 معًا هو ما ي�ضكل االإن�ضان اخلارق احلقيقي. الأن

 احتادهما معًا اأف�ضل من بقاء كل منهما على

 حدة، والإعطاء �ضورة اأو�ضح بهذا اخل�ضو�ش،

 قال اإنه "علينا اأن نعمل مع االآالت الذكية، ال اأن

."نعمل �ضدها

 وقد قارن كيلي االإمكانيات التي �ضيقدمها

 لنا الذكاء اال�ضطناعي بالثورة ال�ضناعية،

 م�ضريًا اإىل اأن هذه االأخرية كانت عبارة عن

 عملية انتقال من القوة الع�ضلية اإىل القوة

 اال�ضطناعية. وعلى نف�ش املنوال �ضيمثل

 احل�ضول على الذكاء اال�ضطناعي ثورة اأخرى

.�ضتكون لها فوائد كربى على املدى البعيد

 وختم كيلي كلمته باالإ�ضارة اإىل اأن الواقع

 االفرتا�ضي �ضيكون اأكرث و�ضائل التوا�ضل

 االجتماعي انت�ضارًا وتاأثريًا يف جميع نواحي

 املجتمع. واأنه على احلكومات اأن ت�ضرع يف تطبيق

 اأنظمة الذكاء اال�ضطناعي يف كل ما ُيناُط بها من

 اأعمال، وباأكرب قدر ممكن. لكنه عاد واأكد على

 �ضرورة الرتوي يف �ضبط هذه اال�ضتخدامات من

 الناحية القانونية، حتى يت�ضنى لنا اال�ضتفادة من

 هذه التكنولوجيا باأعلى درجة ممكنة. اإذ ال ميكن

 لنا اأن ن�ضبط الذكاء اال�ضطناعي ب�ضكل فّعال اإال

 بعد اأن ن�ضل اإىل اإجماع فيما بيننا نتفق فيه على

.الفوائد التي قد جننيها منه

نقاط رئيسية

 y  سيؤدي الذكاء االصطناعي إلى ثورة
صناعية أخرى ستخلق وظائف جديدة

في المستقبل
 y  الفريق" المكّون من الذكاء"

 االصطناعي والبشر معًا أفضل من بقاء
كل منهما على حدة

 y  على الحكومات أن تشرع في تطبيق
 أنظمة الذكاء االصطناعي في كل ما

 ُيناُط بها من أعمال، ولكن عليها أن
تتروى حتى ُتْضَبَط تشريعيًا وقانونيًا

نبذة عن كيفن كيلي
 كيفن كيلي هو رئي�ش التحرير التنفيذي

املوؤ�ض�ش ملجلة "وايرد"، كما اأنه حمرر/

 "نا�ضر �ضابق يف جملة "هول اإيرث ريفيو

(Whole Earth Review). ووقدعمل ككاتب 

 وم�ضور، وكان من منا�ضري احلفاظ على

 البيئة. ُن�ضرت اأعماله يف العديد من املجالت

 وال�ضحف الوطنية والدولية مثل "ذي

 نيويورك تاميز" و"ذي اإيكونوم�ضت" وجملة

 "تامي" وجملة "هاربر" وجملة "�ضاين�ش"

."وجملة "فينري" و"جي كيو" و"اإ�ضكواير



192

المتحدثون
المنتدى العالمي

لحوكمة الذكاء االصطناعي

2018 للحكومات  العالمية  القمة 

1) (يورغن شميدهيوبار 

الشريك المؤسس وكبير العلماء في شركة إن نيسينس

(كارول رايلي (2

الشريك المؤسس ورئيس شركة درايف.إيه آي

3) أناندكومار  (أنيما 

عالمة رئيسية في Amazon AI

4) (ألكس كلوكاس 

الحوار الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيوتشريزم، مدير

كانت دولة االإمارات العربية املتحدة اأول دولة

يف العامل تعني ال�ضنة املا�ضية وزيرًا للذكاء

اال�ضطناعي. ونظرًا لذلك كانت الدولة نقطة

البداية يف نقا�ضات اجلل�ضة التي ُخ�ض�ضت للذكاء

اال�ضطناعي واآثاره على احلكومات، وملاذا يجب

ع ت�ضوٌُّر على احلكومات اال�ضتثمار فيه. وقد ُو�ضِ

َعُه خرباء مل�ضتقبل العامل بعد 25 �ضنة من االآن، َو�ضَ

وعلماء متخ�ض�ضون يف جمال الذكاء اال�ضطناعي،

بدءًا من ال�ضيارات املحلقة يف االأجواء وحتى قراءة

االأفكار، حيث يتوقع اأن تغري االآالت متامًا طريقة

.عملنا واأ�ضلوب حياتنا

كانت هذه اجلل�ضة بعنوان "ملاذا ينبغي على

احلكومات اأن ت�ضتثمر يف الروبوتات والذكاء

اال�ضطناعي؟"، و�ضارك فيها كل من يورغن

�ضميدهيوبار، ال�ضريك املوؤ�ض�ش وكبري العلماء

"يف �ضركة "اإن ني�ضين�ش (NNaisense)، وكارول

رايلي، ال�ضريك املوؤ�ض�ش ورئي�ش �ضركة "درايف.

"اإيه اآي (Drive.ai)، واأنيما اأناندكومار، العاملة

الرئي�ضية يف "Amazon AI"، واأدار اجلل�ضة األك�ش

كلوكا�ش، ال�ضريك املوؤ�ض�ش والرئي�ش التنفيذي ملوقع

""فيوت�ضريزم (Futurism).

دور الحكومات في
الذكاء االصطناعي

انطلقت اجلل�ضة ب�ضوؤال حول ما اإذا كان يتعني على

احلكومات اأداء دور يف تطوير الذكاء اال�ضطناعي.

حيث اأكدت اأنيما اأناندكومار على �ضرورة تثقيف

املواطنني ب�ضاأن ماهية الذكاء اال�ضطناعي وو�ضعه

احلايل، وم�ضتقبله يف عاملنا هذا. لذلك فاإن تعيني

وزيرًا للذكاء اال�ضطناعي كان خطوة "ذكية".

و�ضددت اأناندكومار على �ضرورة تعميم الذكاء

اال�ضطناعي، وبالتايل فاإن دور احلكومات بالغ

االأهمية. فاحلاجة تدعو اإىل تن�ضيق بني كافة

االإدارات احلكومية يف جمال الذكاء اال�ضطناعي،

الأنه عبارة عن �ضناعة تتو�ضع اأفقيًا، ولي�ش عموديًا،

و�ضيم�ش جميع القطاعات دون ا�ضتثناء، لذلك فاإن

جميع احلكومات مطالبة بجعله جزءًا ال يتجزاأ منها

.ومن عملها

ثم تطرقت كارول رايلي يف مداخلتها اإىل �ضرورة

اإيجاد توازن بني من يعملون على تطوير التكنولوجيا

ودور احلكومات املتمثل يف خلق اإطار للمعايري

.والقواعد التنظيمية

الدور المحوري للتعليم
ا يورغن �ضميدهيوبار، الذي ُيعدُّ واحدًا من رواد اأَمّ

التعلم العميق، ومن اأبرز املنظرين له، فريى اأن

اإدراك للتعليم دوٌر حموري. اإذ يتوجب على النا�ش

اإمكانيات الذكاء اال�ضطناعي وما يعنيه �ضنع اآلة

متلك الرغبة يف اإيجاد احللول الأكرث االإ�ضكاليات

ød" .تعقيدًا، واخرتاع جتاربها اخلا�ضة بها

نتمكن من اتخاذ قرارات اأف�ضل اإال برتبية النا�ش

وتعليمهم؛ الأننا با�ضتخدام تلك االأجهزة الذكية،

جنمع التجارب بع�ضها ببع�ش، لذلك فاإن التعليم

."هو حمور هذه الق�ضية ومفتاحها

بعد تكنولوجيا التعرف على الكالم، وتكنولوجيا

التعرف على الوجوه املتاحة حاليًا يف الهواتف

الذكية املحمولة، فقد ت�ضمل املوجة القادمة

اآالت ذكية حتتوي على اأجهزة ا�ضت�ضعار مدجمة،

وباإمكانها القيام بجميع االأن�ضطة التي يوؤديها الب�ضُر

حاليًا. بعدها �ضتاأتي روبوتات "اعر�ش وحتدث"،

والتي ميكن تعليمها بنف�ش التقنيات امل�ضتخدمة

لتعليم االأطفال حاليًا. ورغم اأن الفكرة مل تطبق

حتى االآن، فاإن احلكومات التي �ضت�ضتثمر فيها،

اأكرب مقارنة بغريها .�ضتحقق جناحًا

تحفيز اإلبداع
طرح األك�ش كلوكا�ش م�ضاألة اال�ضتحواذ على

الوظائف والتحّيز القائم على النوع االجتماعي،

وت�ضاءل عما اإذا كان الذكاء اال�ضطناعي قد

يوؤدي اإىل مثل هذا امل�ضاكل املحتملة. هنا عرب

�ضميدهيوبار عن ثقته يف قدرة الب�ضر على حل

هذه امل�ضاكل من خالل ابتكار وظائف جديدة.

فيما قالت اأناندكومار اأنه يف الوقت الذي

�ضيتم فيه اال�ضتحواذ على الوظائف املاألوفة،

فاإن الفر�ضة �ضتكون مواتية الزدهار القدرات

الب�ضرية، حيث �ضتتوفر االإبداعية واالبتكارية 

اأنواع خمتلفة من الوظائف للب�ضر. ثم قالت:

"نحتاج اإىل اآليات دعم، من قبيل دخل عاملي اأو
رعاية �ضحية عاملية، حتى ن�ضمن اأن لكل النا�ش

اأن الذكاء نف�ش م�ضتويات العي�ش"، م�ضيفة 

لن�ضبح الفر�ضة  اأمامنا  �ضيتيح  اال�ضطناعي 

اأف�ضل .ب�ضرًا

اأما رايلي فقد حذرت من التحيز يف الذكاء

اال�ضطناعي، موؤكدة يف مقابل ذلك على اأن

لماذا ينبغي على الحكومات
أن تستثمر في الروبوتات والذكاء االصطناعي؟  

لماذا ينبغي على الحكومات أن تستثمر في
الروبوتات والذكاء االصطناعي؟
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 التكنولوجيا �ضت�ضمح للجميع بالتعبري عن اأنف�ضهم

 ب�ضورة اأكرث اإبداعًا. وبالتايل �ضتكون لها اآثار

.اإيجابية وا�ضعة النطاق على �ضاكني العامل

ما يخبئه لنا المستقبل
 دار يف اجلل�ضة نقا�ش ما يخبئه لنا امل�ضتقبل يف

 جمال الذكاء اال�ضطناعي؛ اإذ من املمكن اأن

 ن�ضهد يف امل�ضتقبل القريب انت�ضار ال�ضيارات دون

 �ضائق، وكذلك انت�ضار الروبوتات. اأما على املدى

 البعيد، فقد ي�ضبح باإمكان الذكاء اال�ضطناعي

 التعرف على النوايا الب�ضرية، وبالتايل ميكنه تقدمي

 اخلدمات دون اأن نطلبها. وترى رايلي اأننا يف

 املراحل االأوىل من هذه الثورة، حيث تت�ضور بروز

.اأ�ضاليب توا�ضل اأكرث طبيعية و�ضال�ضة

 و�ضي�ضبح الذكاء اال�ضطناعي جزءًا ال يتجزاأ

 من كل نظام معقد، بدءًا من االإنرتنت وحتى

 �ضبكات النقل وال�ضبكات الذكية واأنظمة املراقبة.

 ويف نهاية املطاف، يف غ�ضون 50 عامًا، �ضي�ضبح

 بو�ضع اأنظمة الذكاء اال�ضطناعي معرفة ما نريده

.قبل اأن نفكر به

 وختم �ضميدهيوبار مداخلته باالإ�ضارة اإىل

 اأن معظم مواردنا امل�ضتقبلية موجودة يف

 الف�ضاء، واأن الذكاء اال�ضطناعي �ضي�ضمح لنا

الكون، م�ضيفًا: البعيد با�ضتيطان   يف امل�ضتقبل 

 "اإننا حمظوظون اأن نعي�ش ون�ضهد اليوم البواكري

 املب�ضرة بتحول عاملنا اإىل عامل ي�ضتفيد من الذكاء

الرقمي واالبتكار  ."اال�ضطناعي 

 ما من �ضك يف اأن الذكاء اال�ضطناعي بقدراته

 �ضيتفوق على القدرات الب�ضرية، و�ضيت�ضع نطاق

.عمله ب�ضكل مذهل مع مرور الزمن

نقاط رئيسية

 y  ُيتوقع أن تغير اآلالت تماماً طريقة عملنا
وأسلوب حياتنا

 y إن الحاجة تدعو إلى التنسيق بين
 كافة اإلدارات الحكومية في مجال

الذكاء االصطناعي
 y  في الوقت الذي سيتم فيه االستحواذ

 على الوظائف المتاحة حاليًا، فإن
 الفرصة ستكون مواتية الزدهار القدرات

اإلبداعية واالبتكارية البشرية
 y  قد يصبح بإمكان الذكاء االصطناعي

 التعرف على النوايا البشرية وبالتالي
تقديم الخدمات لنا دون أن نطلبها

نبذة عن يورغن شميدهوبر
 يورغن �ضميدهوبر هو ال�ضريك املوؤ�ض�ش وكبري

 .(NNaisense) "العلماء يف موؤ�ض�ضة "اإن ني�ضين�ش

 اأ�ض�ش �ضميدهوبر معمَل "ال�ضبكات الع�ضبية للتعلم

 ،(Deep Learning Neural Networks) "العميق

 و�ضاهم به يف حتقيق قفزات هائلة يف جمال

.التعلم االآيل والذكاء اال�ضطناعي

نبذة عن كارول رايلي
 كارول رايلي هي ال�ضريك املوؤ�ض�ش ورئي�ش

 التي ،(Drive.ai) "�ضركة "درايف.اإيه اآي

 تعمل يف ت�ضغيل التكنولوجيا ذاتية القيادة

 وهي امل�ضوؤولة عن جمع التربعات وتطوير

 املنتجات واالأعمال يف تلك املوؤ�ض�ضة.

 تخ�ض�ضت يف درا�ضة التفاعل بني االإن�ضان

 والروبوتات ولديها اأكرث من 15 عامًا من

 اخلربة يف جمال ا�ضتخدام الروبوتات يف

 �ضناعات عالية الدقة والتنظيم، مبا يف

 ذلك ا�ضتخدامها يف التطبيقات اجلراحية

.وحتت املاء

نبذة عن أنيما أناندكومار
 اأنيما اأناندكومار هي عاملة رئي�ضية يف

"Amazon AI"، واأ�ضتاذة يف ق�ضم "كالِتك �ضي 

 ترتكز اهتماماتها .(Caltech CMS) "اإم اإ�ش

 البحثية يف جماالت التعلم االآيل والريا�ضيات

 وعلم االإح�ضاء. عملت يف تطوير املعادالت

 اخلوارزمية وحتليلها؛ وح�ضلت على العديد

 من اجلوائز مثل زمالة "األفرد بي �ضلون"،

 وزمالة "كلية مايكرو�ضوفت"، وجائزة "جوجل"

 لالأبحاث، وغري ذلك من اجلوائز. انتظمت

 يف درا�ضة بحثية ما بعد الدكتوراه يف معهد

 ما�ضات�ضو�ضت�ش للتكنولوجيا يف الفرتة من

.2009 اإىل 2010

12

34
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دانییال روس البروفیسورة 
أستاذة في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسب اآللي ومديرة مختبر علوم الكمبیوتر والذكاء

االصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا

كلوكاس ألكس 
الحوار الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع فيوتشريزم، مدير

الذكاء االصطناعي و مستقبل العمل

بإمكان أجهزة الذكاء االصطناعي قراءة كمية"
من صور األشعة في اليوم الواحد أكثر مما

ُيمكن لطبيٍب أن يقرأه طوال حياته

"
دعت الربوفي�ضورة دانييال رو�ش، مديرة خمترب

علوم الكمبيوتر والذكاء اال�ضطناعي يف معهد

املعنية يف للتكنولوجيا، اجلهات  ما�ضات�ضو�ضت�ش 

املجتمع للعمل معًا للرتويج للتعّلم واإعادة التدريب

مدى احلياة حلماية املجتمعات من تهديد االأمتتة،

باالإ�ضافة اإىل تثقيف من يخ�ضى من الذكاء

اال�ضطناعي ب�ضاأن اإمكانات العمل التي توّفرها

التكنولوجيا .هذه 

البشر في مواجهة الروبوتات
يف جل�ضتها بعنوان "الذكاء اال�ضطناعي وم�ضتقبل

اإنه على الرغم العمل"، قالت الربوفي�ضورة رو�ش

من اأن االأنظمة الذكية باتت اأكرث قدرة على اأداء

جمموعة متنّوعة من املهام، فاإن االإن�ضان يبقى

متفّوقًا ب�ضكل كبري على االآالت على �ضعيد القيام

بالوظائف االأ�ضا�ضية مثل االإدراك والتفكري املنطقي

واالإبداع. وبا�ضرت حديثها بالقول اإنها عندما

تخرب النا�ش باأنها تعمل يف جمال البحث يف الذكاء

اال�ضطناعي، تنق�ضم الردود اإىل نوعني. "ي�ضعر

البع�ش بالقلق ويطلقون النكات وي�ضاألون متى

�ضت�ضتويل الروبوتات على وظائفهم، فيما ي�ضاألني

البع�ش االآخر، "متى �ضت�ضبح �ضيارتي قادرة على

.""القيادة الذاتية؟

الرد على المخاوف بشأن
الذكاء االصطناعي

تعتقد الربوفي�ضورة رو�ش باأن اجلميع م�ضتفيد من

الذكاء اال�ضطناعي، لكنها مع ذلك اأقرت ب�ضرورة

معاجلة خماوف هوؤالء املتوج�ضني من اعتماده،

ف�ضاًل عن اأهمية توفري بدائل لت�ضجيع هذه الفئة

على النظر اإىل الذكاء اال�ضطناعي بطريقة

خمتلفة. وقالت: "يبداأ ذلك بالنظر اإىل الذكاء

اال�ضطناعي كمجرد اأداة؛ وهي لي�ضت جيدة اأو

�ضيئة بطبيعتها، بل هي ما نختار نحن اأن ن�ضنع

É¡H". وقدمت للح�ضور مثااًل ب�ضريًا عن �ضبكة النقل

املكتظة يف اأكرث املدن ازدحامًا بال�ضكان يف الواليات

املتحدة، حيث اأ�ضارت اإىل اأنه منذ �ضنة تقريبًا،

ن�ضر معهد ما�ضات�ضو�ضت�ش للتكنولوجيا خوارزمية

جديدة للمطابقة بني العر�ش والطلب وطّبقها على

الطلب يف قطاع النقل يف مدينة نيويورك التي ت�ضم

حاليًا نحو 14,000 �ضيارة اأجرة لتلبية نحو 400,000

طلب للتنقل يف اليوم الواحد. وميكن لتطبيق هذه

اخلوارزمية اأن يقل�ش عدد �ضيارات االأجرة املطلوبة

اإىل 3,000 ب�ضرط اأن يوافق الركاب على م�ضاركة

�ضيارة االأجرة عند املالءمة، علمًا باأن هذا االإجراء

اأكرث. وقالت يوؤدي اإىل تاأخري يبلغ ثالث دقائق لي�ش

الربوفي�ضورة رو�ش يف هذا ال�ضياق، "هذا مثري

بع�ش ال�ضيء، تخيلوا التغريات التي �ضتطراأ على

املدينة. تخيلوا اأن تتح�ضن حركة ال�ضري ويقل التلوث

."وال�ضجيج وتتعزز نوعية احلياة

النظر إلى الذكاء االصطناعي
بطريقة مختلفة

اآالف �ضائق اأجرة يف املقابل، هل يعني ذلك اأن 10

�ضي�ضبحون عاطلني عن العمل؟ رمبا، ح�ضبما

قالت الربوفي�ضورة رو�ش، لكن توجد طرق خمتلفة

للنظر اإىل هذه امل�ضاألة، حيث ميكننا اأن نفكر يف

منوذج اأعمال يحافظ على عدد الوظائف نف�ضها

اأنف�ضهم، لكن ُيطلب منهم العمل لوقت وال�ضائقني 

اأقل ولنوبات اأق�ضر. �ضيبقى الطلب كما هو، لذا

لل�ضركة ال�ضائقون االأجر نف�ضه وميكن  �ضيتقا�ضى 

اأن جتني الربح نف�ضه. و�ضيكون اجلميع يف حال

اإىل مو�ضوع اأف�ضل. ثم انتقلت الربوفي�ضورة رو�ش

ال�ضيارات االآلية. فقالت اإن �ضيارات االأجرة يف

اآلية و�ضيغري ذلك امل�ضهد امل�ضتقبل قد ت�ضبح 

ب�ضكل جذري، وقد تكون وظائف �ضائقي االأجرة يف

خطر. لكن هذا امل�ضتقبل مل يحل بعد. ويف الواقع،

امل�ضتوى اخلام�ش امل�ضتقلة من  التكنولوجيا  لي�ضت 

جاهزة بعد للطرق العامة، اإال اأنها جاهزة لبيئات

اأب�ضط حيث تتحرك املركبات ب�ضرعات متدنية

.ويف زحمة اأقل
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تحسين حياة الناس
 اأفادت الربوفي�ضورة رو�ش باأن هذا التطور مثري

 بالفعل الأننا حتى مع التكنولوجيا املتوفرة حاليًا،

 ميكننا حت�ضني حياة النا�ش من خالل حت�ضني

 جودة حياة املقيمني يف دور العجزة مثاًل. تخيلوا

 رجاًل كبريًا يف ال�ضن يف دار عجزة يعتمد يف

 العامل املعا�ضر على عامل اجتماعي ليتمّكن من

 اخلروج، بينما �ضيكون مبقدوره يف امل�ضتقبل

 االت�ضال ب�ضركة ت�ضرف على مركبات اآلية من

 دون �ضائق ليطلب �ضيارة تقله اإىل الوجهة التي

 يختارها. يجدر بنا اأال ننظر اإىل ذلك على اأنه

 ا�ضتبدال للوظائف، بل اأن نفكر يف الفر�ش التي

 �ضتقدمها هذه التكنولوجيا يف امل�ضتقبل. ويف

 حني اأن هذه اخلدمة لن تكون بحاجة اإىل �ضائق،

 اإال اأنها �ضتولد وظائف جديدة مثاًل لت�ضميم

.املركبات واإدارة اأ�ضطول املركبات و�ضيانته

الفرص التي يوفرها
الذكاء االصطناعي

 تندرج الوظائف، ب�ضكل عام، �ضمن اأربع فئات:

 الوظائف املعرفية امل�ضتندة اإىل �ضنع القرارات

 واملتطلبة مل�ضتوى عال من املهارات؛ والوظائف التي

 تتطلب تدخالت حتليلية ور�ضومات؛ والوظائف التي

 تتطلب مزجًا بني املهارات والعمل اليدوي؛ والعمل

 غري املتطلب للمهارات. حاليًا، تواجه االأنظمة القدر

 االأكرب من ال�ضعوبات يف اأداء النوع االأول والرابع

 من الوظائف، الأن االأول يتطلب قدرات التفكري

 النقدي التي يفتقدها النظام، والرابع يتطلب

 وظائف ب�ضيطة اأكرث من اللزوم. اإذ اإن من االأ�ضهل

 اإر�ضال روبوت اإىل املريخ من جعله ينظف الطاولة،

 على �ضبيل املثال. اأما النوع الثاين والثالث فهما

 االأكرث مالءمة لالأمتتة وفقًا للوظائف النظامية.

 وبالتايل، يجب على القطاعات واملنظمات املختلفة

.النظر يف اأمتتة مهام معينة، ولي�ش وظائف كاملة

الجوانب اإليجابية والجوانب السلبية
 تنظر الربوفي�ضورة رو�ش بتفاوؤل اإىل م�ضاهمة

 االأنظمة الذكية يف امل�ضتقبل. اإذ ت�ضتطيع االآالت

 تعظيم وتعزيز العمل الذي يقوم به الب�ضر من

 خالل القيام باملهام الروتينية، مما ي�ضمح لنا

 بالرتكيز على املهام التي تثري اهتمامنا. يف

 املقابل، هناك هاج�ضان اأ�ضا�ضيان. فعند اعتماد

 اأي تكنولوجيا جديدة، ثمة اإمكانية اأن تقّو�ش هذه

 التكنولوجيا جودة االأعمال والرواتب. فاأنظمة

 التمو�ضع اجلغرايف على �ضبيل املثال مكنت �ضركات

 �ضيارات االأجرة من توظيف �ضائقني من دون

 ا�ضرتاط معرفتهم امل�ضبقة بال�ضوارع، اإال اأن ذلك

 اأدى اإىل خف�ش الرواتب. ويتمثل احلل يف تزويد

 النا�ش مبجموعة املهارات التي يحتاجونها يف

 �ضوق العمل ال�ضريع التغريات. يف املقابل، يبقى

 الت�ضاوؤل مطروحًا ب�ضاأن من �ضيتوىل هذه امل�ضوؤولية،

 اأهي االأو�ضاط االأكادميية اأم اأ�ضحاب العمل اأم

 احلكومات؟ اإال اأن تهديدات االأمتتة ت�ضمحل لدى

 تن�ضيق الربامج املعنية بطريقة تبقي النا�ش على

.اإملام بكل امل�ضتجدات يف جمال عملهم

التشارك في العمل
 لي�ش على االآالت والب�ضر اأن يتناف�ضوا فيما بينهم،

 ال �ضيما عندما ميكنهم حتقيق ما هو اأف�ضل بكثري

 لدى العمل معًا، اإذ حللت درا�ضة طبية ا�ضتجابة

 االأطباء والذكاء اال�ضطناعي ل�ضورتني لعقد

 ملفاوية وطلبت منهم حتديد اإن كانت �ضرطانية اأم

 غري �ضرطانية. كان هام�ش اخلطاأ يف ت�ضخي�ش

 نظام الذكاء اال�ضطناعي 7.5% مقارنة بـ 3.5% يف

 حالة الطبيب. يف املقابل، عندما ا�ضتعان الطبيب

%100 .بالنظام، حققا نتيجة �ضحيحة 

نقاط رئيسية

 y  يجب على أصحاب المصلحة في المجتمع
 العمل معًا للترويج للتعّلم وإعادة

 التدريب مدى الحياة لحماية المجتمعات
من تهديد األتمتة

 y  يجب تثقيف من يخشى من الذكاء
 االصطناعي بشأن إمكانات العمل التي

توّفرها هذه التكنولوجيا
 y  ،عند اعتماد أي تكنولوجيا جديدة

 توجد دومًا إمكانية أن تقّوض جودة
األعمال والرواتب

 y  يتمثل الحل في تزويد الناس بمجموعة
 المهارات التي يحتاجونها في سوق

العمل سريع التغيرات

نبذة عن البروفيسورة
دانييال روس

 الربوفي�ضورة دانييال رو�ش هي عاملة يف جمال

 الروبوتات ومديرة خمترب علوم الكمبيوتر

 واأ�ضتاذة يف (CSAIL) والذكاء اال�ضطناعي

 يف ق�ضم "Andrew and Erna Viterbi" كلية

 الهند�ضة الكهربائية وعلوم احلا�ضب االآيل

(EECS) يف معهد ما�ضات�ضو�ضت�ش للتكنولوجيا 

(MIT). وت�ضم جماالت البحث التي تعمل 

 عليها، احلو�ضبة املتنقلة واملادة القابلة

 للربجمة. وُتعرف الربوفي�ضورة رو�ش باأعمالها

 يف جمال الروبوتات ذات القدرة على اإعادة

 التكوين الذاتية واالآالت القادرة على تغيري

 �ضكلها وعلى التكيف مع بيئات خمتلفة من

.خالل تغيري بنيتها الهند�ضية الداخلية
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راسل ستيوارت  البروفيسور 
أستاذ في علوم الكمبيوتر وأستاذ في الهندسة الكهربائية في جامعة

كاليفورنيا في بيركلي

كلوكاس ألكس 
الحوار الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع فيوتشريزم، مدير

الذكاء االصطناعي في
مدن المستقبل بالتعاون مع بلدية دبي  

ال ُتعتبر المدن الذكية مرادفًة للمدن السعيدة،"
إذ إّن جودة التفاعالت مع المدينة ليست

مساوية لجودة الحياة في المدينة

"
�ضيكون للذكاء اال�ضطناعي تاأثريات متعددة

امل�ضتويات على مدن امل�ضتقبل، من التطبيقات

اليومية اإىل تطوير البنى التحتية، و�ضيحدث ذلك

.ثورة يف حياة املجتمعات

إمكانات ال متناهية
لفت الربوفي�ضور �ضتيوارت را�ضل يف مداخلته

التي حملت عنوان "الذكاء اال�ضطناعي يف مدن

اإىل اأننا يف ع�ضر بات من املمكن فيه امل�ضتقبل"

االعتماُد على االآالت يف القيام بالكثري من االأن�ضطة

الروتينية. و�ضار اأي ن�ضاط ال ي�ضتغرق اإال حلظًة

الأدائه، وباتت اأنظمة الروؤية احلا�ضوبية تتمّتع

مبعدل تعّرف على االأ�ضياء يفوق املعدل املتاح

للب�ضر. ف�ضارت االإمكانات التكنولوجية املتاحة

لنا تبدو ال متناهية يف قدراتها واإمكاناتها. وقّدم

"للح�ضور عر�ش فيديو يظهر روبوتًا ا�ضمه "برت
(Brett)، وهو روبوت �ضنعته جامعة بريكلي. وكان

الغر�ش من ت�ضميمه هو القيام باملهام واالأعمال

"برت" بالروبوت العادي، اإذ ميكنه ال�ضاقة. ولي�ش

ل يف اأن يتح�ّضن واأن يتعلم بالتكرار والتجربة للتو�ضّ

نهاية املطاف اإىل اإجناز املهّمة املوكلة اإليه. واأفاد

الربوفي�ضور را�ضل، خالل عر�ضه للفيديو الذي

يظهر الروبوت وهو يتعّلم كيف يطوي الغ�ضيل،

باأن هذا النمط من ال�ضلوك ُيعرف با�ضم التعّلم

املعّزز اأو "التعّلم العميق". وهذا النمط من التعلم

�ضي�ضمح لروبوتات امل�ضتقبل باأن تكون ذكية بالفعل

من خالل متكينها من اأن تعّلم نف�ضها كيف تتنّقل

يف بيئات جديدة، وكيف حتّل بنف�ضها امل�ضكالت

التي تواجهها. وقال: "�ضرنى قدرات اأكرب من ذلك

حينما تن�ضج قدرات هذه الروبوتات، مثل امل�ضاعد

الرقمي الذي ميكنه قراءة ر�ضائلكم االإلكرتونية،

وميكنه فهم حمادثاتكم وميكنه تعّقب اأن�ضطتكم

."وعالقاتكم مبن حولكم من اأ�ضخا�ش

تحويل المدن إلى مدن
تتسم بالكفاءة

�ضت�ضمح اأنظمة التحّكم الذكية بجعل مدن امل�ضتقبل

تعمل بكفاءة اأعلى، بدءا من النقل اإىل الت�ضنيع،

اإىل تقدمي اخلدمات، اإىل التوظيف. ويف هذه املدن،

�ضيوؤدي الذكاء اال�ضطناعي اإىل تغيريات ال حُت�ضى،

ر �ضركة "اأوبر "اإذ ُتقدِّ (Uber) وقوع انخفا�ش يف

اأ�ضعارها اإىل ن�ضبة الع�ضر من القيمة احلالية. ويف

هذا ال�ضياق، قال الربوفي�ضور را�ضل اإن التنقل

يف اأرجاء مدن امل�ضتقبل يو�ضك اأن يكون جمانيًا

تقريبًا، ورمبا لن نكون بحاجة اإىل امتالك �ضيارة.

متامًا كما يح�ضل االآن حني ن�ضتخدم الطاقة

الكهربائية، فنحن – االأفراد - ال منتلك نظاًما

."لتوليد الطاقة الكهربائية

خفض التكاليف المجتمعية
�ضتندمج ال�ضيارات االآلية يف اأنظمة النقل الكربى

الإتاحة التنقل باأعداد اأكرب، ومن دون كلفة قد

يتحملها امل�ضتخدم النهائي. "�ضي�ضمح ذلك الأنظمة

النقل الكربى بالعمل ب�ضكل اأكرث كفاءة، الأنها لن

تنتظر ركابًا قادمني يف �ضياراتهم من ال�ضواحي

لريكبوا القطارات، اإذ ميكن ا�ضتخدام �ضيارات

اآلية تت�ضم بالكفاءة من حيث اأعداد النا�ش الذين

يركبونها، لتنطلق بهم نحو وجهتهم". و�ضت�ضمح

تقنيات مثل تكنولوجيا الطباعة ثالثية االأبعاد،

بت�ضنيع اأ�ضياء من قبيل الدراجات الهوائية اأو

امل�ضابيح املنزلية، وهذا قد ُيْحِدُث حتوالت كبرية

.يف االإنتاج والتوزيع والتخزين

المدى الكبير للذكاء االصطناعي
واأفاد الربوفي�ضور را�ضل يف حديثه باأن "االأفق

الذي انفتح اأمامنا البتكار اأ�ضياء مادية جديدة

اأفًقا كانت م�ضتحيلة الت�ضنيع يف ال�ضابق �ضار 

ما كان لنا اأن تخيله يف ال�ضابق. فقد نتمكن

من �ضنع اأغرا�ش منزلية مثل قالب جب�ش

لتجبري ذراع مك�ضور، اأو حذاء يحاكي موديل

حذاء اأديدا�ش، اأو حتى دراجة هوائية كاملة،

."واأغرا�ش ن�ضتخدمها لتزيني املنزل

وعندما ي�ضبح كل منزل اأ�ضبه مب�ضنع عاملي،

�ضت�ضبح املدن حينها اأكرث قدرة على ال�ضمود.

ومن خالل النظم الذكية املزّودة باأجهزة

االأداء، اال�ضت�ضعار وباملحركات ومبقايي�ش 

�ضتتغرّي مدن امل�ضتقبل و�ضتتغري معها الطرق
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 التي يتفاعل بها ال�ضكان مع تلك املدن الذكية

 التي يقطنونها، وتلك الطرق التي تتفاعل بها

.تلك املدن الذكية مع �ضكانها

المدن الذكية
 يف املقابل، حّذر الربوفي�ضور را�ضل من اأن املدن

 الذكية ال تعني بال�ضرورة مدنًا �ضعيدة، اإذ ال

 تت�ضاوى نوعية التفاعل مع املدينة مع جودة

 العي�ش فيها. ويجب اأن يتنّبه املربجمون اأي�ضًا اإىل

 املعلومات املت�ضّمنة يف هذه االأنظمة الذكية. اإذ

 من املتوقع اأن تتو�ضل اأنظمة الذكاء اال�ضطناعي

 يف نهاية املطاف اإىل اتخاذ قرارات اأف�ضل من

 الب�ضر، لكن يجب اأال تكون اأبدًا هي �ضاحبة القرار

 وال �ضاحبة املبادرة. وهذا، بح�ضب الربوفي�ضور

 را�ضل، يثري ال�ضوؤال املحّتم التايل: هل �ضتوؤدي

 االأنظمة الذكية اإىل املدينة الفا�ضلة؟ اأم �ضتقود

 اإىل نهاية العرق الب�ضري من هذا الوجود؟ ولهذه

 الغاية، يعمل الربوفي�ضور را�ضل على تغيري تعريف

 الذكاء اال�ضطناعي من تعريف ينظر اإىل الذكاء

 اال�ضطناعي على اأنه جمموعة من اأنظمة الت�ضميم

 التي توؤدي اإىل تعظيم هدف معروف اإىل تعريف

.يرتك م�ضاحة لل�ضك وعدم اليقني

البشر في مواجهة الروبوتات
 ا�ضتهل الربوفي�ضور را�ضل حديثه يف هذا الق�ضم

 باقتبا�ش لعامل الريا�ضيات نوربرت ويرن، موؤ�ض�ش

 نظرية التحّكم، الذي قال: "حري بنا اأن نكون

 متاأكدين من اأن يكون الغر�ش الذي �ضنعت االآلة

 لتوؤديه، هو حقيقًة الغر�ش الذي نرغب به فعاًل".

 ولكن حقيقة االأمر اأن الب�ضر، يف نهاية املطاف،

 �ضيظلون هم املكّون االأهم يف عمل اأي مدينة.

 اإذ يقول الربوفي�ضور را�ضل "اإننا، مازلنا حتى

 االآن، نفتقر اإىل مناذج تو�ضح لنا مدن امل�ضتقبل

 ومتثلها لنا متثياًل جيدًا، وما زلنا غري قادرين

 على اأن نتحكم بها. وما زلنا ال ندري ما هو

 احلد االأمثل الذي ن�ضعى لتحقيقه يف كل مدينة

 من مدن امل�ضتقبل تلك. ولذا فنحن بحاجة اإىل

 اأنواع خمتلفة من اخلوارزميات القادرة على

 اتخاذ القرارات ويجدر بنا اأي�ضًا اأن نكون واعني

 باأن هذا قد يقود اإىل وهن و�ضعف تدريجي

 ينال الب�ضر، فما ن�ضعى اإليه هو متكني الب�ضر

واإ�ضعافهم ."وحتفيزهم، ال حما�ضرتهم 

نقاط رئيسية

 y  سيكون للذكاء االصطناعي
 تأثيرات متعددة المستويات على

مدن المستقبل
 yستسمح أنظمة التحّكم الذكية بجعل 
 مدن المستقبل تعمل بكفاءة أعلى،

 من النقل إلى التصنيع، إلى الخدمات،
إلى التوظيف

 y  إن المدن الذكية ال تعني بالضرورة
مدنًا سعيدة

 y  سيبقى البشر في النهاية المكّون
األهم في عمل كل مدينة

نبذة عن البروفيسور
ستيوارت راسل

 حاز الربوفي�ضور �ضتيوارت را�ضل على اإجازة

 يف الفيزياء مع اأعلى درجة متّيز من جامعة

 اأك�ضفورد يف العام 1982 و�ضهادة دكتوراه يف

 علوم احلا�ضوب من جامعة �ضتانفورد يف العام

 1986. ثم ان�ضم اإىل الهيئة التدري�ضية يف

 ،(UC Berkeley) جامعة كاليفورنيا يف بريكلي

 حيث يعمل اأ�ضتاذًا جامعيًا. ح�ضل على

 يف (Smith-Zadeh) "جائزة "�ضميث زاده

 الهند�ضة. كما يعمل اأ�ضتاذًا م�ضاعدًا يف جمال

 جراحة االأع�ضاب يف جامعة كاليفورنيا

 يف �ضان فران�ضي�ضكو، وي�ضغل من�ضب نائب

 رئي�ش املجل�ش املعني بالذكاء اال�ضطناعي

.والروبوتات يف املنتدى االقت�ضادي العاملي

 The Use of Knowledge in" :ت�ضم موؤلفاته

Analogy and Induction" ،"Do the Right 

Thing: Studies in Limited Rationality" 

 Artificial" ،"بامل�ضاركة مع "اأريك ويفالد

Intelligence: A Modern Approach" 

 بامل�ضاركة مع "بيرت نورفيغ". وت�ضمل اهتماماته

 البحثية احلالية تهديد االأ�ضلحة الذاتية

 الت�ضغيل والذكاء اال�ضطناعي وعالقته

.بالب�ضرية يف امل�ضتقبل البعيد
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لحوكمة الذكاء االصطناعي
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يامبولسكي رومان  الدكتور 
أستاذ مساعد في قسم هندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة لويسفيل

كلوكاس ألكس 
الحوار الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع فيوتشريزم، مدير

ما الذي يجب أن نعرفه عن
الذكاء االصطناعي؟  

مدى فائدة" بالنسبة لنا ليس واضحًا
التشريعات عندما يتعلق األمر بالتطورات

المستقبلية واألنظمة فائقة الذكاء

"
يف الوقت الذي يكافح فيه العامل امل�ضاكل املحتملة

التي اأتى بها الذكاء اال�ضطناعي، يتزايد الطلب

على خرباء اأمن االإنرتنت لي�ضل اإىل م�ضتويات قد ال

.ن�ضتطيع التكهن بها يف العقود القليلة القادمة

الذكاء االصطناعي واألمن الرقمي
ا�ضت�ضافت اجلل�ضة الثانية من مناق�ضات مو�ضوع

الذكاء اال�ضطناعي واأثره على احلكومات الدكتور

رومان يامبول�ضكي، االأ�ضتاذ امل�ضاعد يف ق�ضم

هند�ضة وعلوم الكمبيوتر بجامعة لوي�ضفيل يف

الواليات املتحدة، حاوره فيها األك�ش كلوكا�ش،

ال�ضريك املوؤ�ض�ش والرئي�ش التنفيذي ملوقع

"فيوت�ضريزم". وت�ضمنت اجلل�ضة نقا�ضات تتعلق
مبو�ضوع "اأمن الذكاء اال�ضطناعي" والتوازنات

املعقدة يف املعدات املتطورة ذات القدرة الهائلة

.التي تت�ضم باحلماية واالأمان

وبحكم الرتابط الوثيق بني االأمن الرقمي

والتطور احلا�ضل يف الذكاء اال�ضطناعي، عالج

الدكتور يامبول�ضكي الطريقة التي قد يت�ضبب فيها

الذكاء اال�ضطناعي بوقوع بع�ش املخاطر، و�ضرح

اأي�ضًا كيف ميكن ا�ضتخدام التكنولوجيا ملقاومة

التحديات .تلك 

يرى الدكتور يامبول�ضكي اأن الب�ضر بحاجة

ما�ضة لفهم العواقب والتبعات لتلك االبتكارات

التكنولوجية. ويقول اإن موعد و�ضول "الذكاء

اخلارق" بات اأقرب مما نتوقع، نظرًا حلجم

.التمويل منقطع النظري الذي ينفق يف هذا املجال

واإمنا ثمة م�ضاكل خارقة اأي�ضًا ترتتب على

ابتكارات الذكاء اخلارق، حيث تن�ضاأ فريو�ضات

ذات قدرات خارقة، ف�ضاًل عن جنود ذوي قدرات

.خارقة، وخماوف خارقة اأي�ضًا

تصاعد الهجمات الرقمية
بداأ الدكتور يامبول�ضكي بعر�ش �ضرح ب�ضري

للح�ضور عن كرثة الهجمات االإلكرتونية واخلروقات

والفريو�ضات التي تتزايد ب�ضكل مطرد يف كل اأنحاء

.الكرة االأر�ضية

يقوم املجرمون االإلكرتونيون ب�ضرقة البيانات

مبعدالت غري م�ضبوقة، وتقّدر كلفة هذه اخلروقات

برتيليونات الدوالرات. ويتوقع اأن تبلغ الكلفة �ضتة

.تريليون دوالر يف ال�ضنوات القليلة القادمة

اأم�ضت اجلرائم االإلكرتونية التهديد االأكرب الذي

يكاد اأن يطال جميع االأماكن واالأ�ضياء واالأ�ضخا�ش

على وجه االأر�ش. ويظهر تاأثري هذا التهديد يف

تزايد الطلب على االإخت�ضا�ضيني الذين يهتمون

بحماية احلكومات وال�ضركات واالأفراد من تلك

الهجمات. وال يزال هنالك نق�ش يف عدد حمللي

احلماية الرقمية الذين يقومون بتحديد املخاطر،

.وبحل امل�ضاكل ب�ضرعة

النقص في المهارات
وتابع الدكتور يامبول�ضكي لي�ضرح اأن "الطلب على

خرباء اأمن االإنرتنت هائل االآن. ون�ضبة البطالة

يف هذا املجال هي 0%، و�ضيكون العجز يف هذا

املجال الوظيفي مقدرًا مباليني الوظائف يف

املقبلة ."ال�ضنوات 

ولكن، كيف يدخل الذكاء اال�ضطناعي

يف هذه ال�ضورة؟
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 يالم�ش الذكاء االإلكرتوين كّل اأوجه القطاعات

 االجتماعية، من اأ�ضواق النقد اإىل املحطات النووية،

.اإىل الردود الع�ضكرية، واإىل قطاع اخلدمات اأي�ضًا

 ي�ضتخدم الذكاء اال�ضطناعي والذكاء املعريف يف

 حتوُّل �ضناعة اأمن االإنرتنت اإىل نقلة جديدة، ويف

 م�ضاعدة حمللي االأمن على اكت�ضاف التهديدات

.ب�ضكل اأكرث دقة، واأكرث �ضرعة من ذي قبل

 يقوم عمل حمللي االأمن على غربلة كميات هائلة

 من املعلومات املتاحة عن التهديدات، يجمعها من

 املدونات ومن اأوراق البحوث، من اأجل اكت�ضاف

 التهديدات االأمنية التي قد توؤدي اإىل كوارث. ومبا

 اأن معظم الكومبيوترات تعجز عن التفتي�ش التلقائي

 يف هذا النوع من البيانات غري املنظمة، عمد حمللو

 االأمن يف املا�ضي اإىل اعتماد ما ي�ضمى بالِقَطاِف

 اليدوي ملحتوى االإنرتنت. لكن النق�ش ال�ضديد يف

 اأعداد املحللني املخت�ضني بهذا املجال، ف�ضاًل عن

 التزايد الهائل يف كمية البيانات، اأديا اإىل اأنه "مل يعد

."باإمكان الب�ضر مواكبة هذا التحدي اآَحادًا وُفَراَدى

فوائد الذكاء االصطناعي
 ال تكتفي االآالت اليوم با�ضتخال�ش البيانات لنا، بل

 تقوم بتقدميها وعر�ضها لنا يف �ضورة مرئية، وتراقب

 حركة تدفق املعلومات على �ضبكة االإنرتنت وتكت�ضف

 الهجمات االإلكرتونية، مبا ي�ضاعد الب�ضر ب�ضكل

 اأ�ضا�ضي على حتقيق اأمن االإنرتنت ب�ضكل فعال. "هذا

 مثال رائع عن اأحد احلقول التي يلعب فيها الذكاء

".اال�ضطناعي دورًا م�ضاعدًا ومفيدًا جدًا

ترّقب الذكاء اآللي
 يت�ضم الدكتور يامبول�ضكي بخربة وا�ضعة يف جمال

 توقع ماآالت االأمور التي قد تتخذ اجتاهًا �ضارًا، وله

 خربة اأي�ضًا يف كيفية اال�ضتعداد لتاليف هذا االأمر.

�ش الطرق املختلفة التي ميكن اأن  وبعدما تفحَّ

 تف�ضل فيها اأنظمة الذكاء اال�ضطناعي، خُل�ش اإىل

 اأن "امل�ضكلة هنا هي م�ضكلة ذات طابع هند�ضي، لذا

."تت�ضاعد حّدة امل�ضاكل املتعلقة بها

 �ضرح الدكتور يامبول�ضكي هذا االأمر بقوله اإنك

 اإن قمت ببناء ت�ضميم خاطئ، اأو نظام خاطئ، اأو

 قمت بهند�ضة �ضيء غري منا�ضب، اأو اإن قام املربمج

 بارتكاب خطاأ يف الت�ضفري، ف�ضينتج عن ذلك اختالل

.بني هدف النظام االأ�ضا�ضي وما �ضيقوم به يف الواقع

 وختم بقوله اإن اأخطاء الذكاء اال�ضطناعي

 �ضتتزايد وتريتها، وكذلك �ضتتزايد وترية الهجمات

 االإلكرتونية ب�ضكل متنا�ضب تنا�ضبًا طرديًا مع زيادة

 قدرات الذكاء اال�ضطناعي. ودعا احلكومات للعمل

 على و�ضع حّد لتلك امل�ضاكل. وقد جند يف نهاية

 الطريق اأن الذكاء اال�ضطناعي يحارب الذكاء

 اال�ضطناعي يف معركة اأمن االإنرتنت، وذلك كلما

.ازدادت تلك االبتكارات �ضرعًة ودقًة

التخريب البشري الخبيث
 ا�ضتطرد الدكتور يامبول�ضكي من درا�ضته "من

 ت�ضنيف امل�ضارات اإىل الذكاء اال�ضطناعي اخلطري"،

 ليعطي اأمثلة عن م�ضاكل حمتملة مع الذكاء

 اال�ضطناعي، اأخطرها التخريب الب�ضري. لكن ذلك

.يبقى خارج نطاق التوقع ب�ضبب غمو�ش الدوافع اإليه

إصدار تشريعات تتعلق
بالذكاء االصطناعي

 يف نهاية النقا�ش، اأ�ضار الدكتور يامبول�ضكي اإىل

 اجلانب القانوين يف تلك الق�ضية، وطلب من

 احلكومات اأن تفكر مليًا يف هذا االأمر، �ضارحًا اأن

 امل�ضاألة �ضارت االآن مواجهًة بني احلفاظ على اأمن

 النا�ش واحرتام خ�ضو�ضيتهم. وقال اإن "االأمر االآن

 �ضار اأ�ضبه ما يكون مبقاي�ضة. اإذ من املمكن اأن جنعل

 كل �ضيء اآمنًا وذلك ب�ضرط عدم احل�ضول عليه. لكن

."هذا احلل لي�ش هو احلل االأمثل للم�ضتقبل

نقاط رئيسية

 y  أمن الذكاء االصطناعي؛ التوازن المعقد
 في المعدات المتطورة التي تمتلك

 القدرة الهائلة – لكنها أيضا آمنة
ومحمية – موضوع جدير بالدراسة

 y  مع ظهور أنواع أكثر كفاءة من الذكاء
 االصطناعي، سيزداد الطلب على خبراء

أمن اإلنترنت
 y  يستخدم الذكاء االصطناعي والذكاء

المعرفي حاليًا لتحويل صناعة
أمن اإلنترنت

 y  على الحكومات أن "تفكر مليًا" قبل
 الشروع في إصدار تشريعات تتعلق

بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي

نبذة عن الدكتور
 رومان يامبولسكي

 الدكتور رومان يامبول�ضكي هو اأ�ضتاذ م�ضاعد

 يعمل يف ق�ضم هند�ضة وعلوم الكمبيوتر

 يف جامعة لوي�ضفيل. وهو املوؤ�ض�ش واملدير

 احلايل ملخترب اأمن االإنرتنت، وموؤلف

 Artificial" للعديد من الكتب منها كتاب

Superintelligence: a Futuristic Approach". 

 يحمل �ضهادة الدكتوراه وله اأكرث من 100

 درا�ضة من�ضورة يف الكتب واملجالت. يكتب

 وين�ضر غالبًا عن موا�ضيع تخت�ش بالذكاء

.اال�ضطناعي واأمن االإنرتنت





منتدى استيطان الفضاء
 بحث رواد فضاء وأكاديميون وعلماء وباحثون في

 مستقبل البشرية في الكون واآلثار المترتبة على
 استيطان الفضاء



202

المتحدثونمنتدى استيطان الفضاء

2018 للحكومات  العالمية  القمة 

)يمين الصورة )نيل ديغراس تايسون 

عالم الفيزياء الفلكية ومدير القبة السماوية هايدن في المتحف األمريكي
للتاريخ الطبيعي

)يسار الصورة )سعيد القرقاوي 

الحوار مدير برنامج المريخ 2117 بمركز محمد بن راشد للفضاء، مدير

مستقبل استيطان الفضاء

أنت تريد تجّنب الركود.. إن كنت تقوم"
بالفعل بتطوير أحد مجاالت الفضاء،

فينبغي عليك أن تجعل من التطور الحالة
الطبيعية لكّل شيء

"
يبني لنا التاريخ اأنه من ال�ضعب ا�ضت�ضراف م�ضتقبل

ال�ضفر للف�ضاء، حيث كانت التنبوؤات متحفظة جدًا

يف بع�ش االأوقات، بينما اأ�ضبحت غاية يف الطموح،

.عندما رفع التقدم العلمي من �ضقف هذه التوقعات

ا�ضت�ضراف م�ضتقبل ا�ضتيطان الف�ضاء هو

املو�ضوع الذي متحور حوله العر�ش ال�ضّيق الذي

قّدمه عامل الفيزياء الفلكية االأمريكي نيل ديغرا�ش

تاي�ضون املعروف برباجمه التلفزيونية العلمية

خالل القمة العاملية للححكومات 2018. ا�ضتهل

تاي�ضون حديثه باالإ�ضارة اإىل �ضعوبة التنبوؤ بدّقة

مب�ضتقبل ا�ضتك�ضاف الف�ضاء الأن االإن�ضان اإجمااًل

واملجتمع العلمي خ�ضو�ضًا ي�ضع توقعاته بناًء على

املعطيات املتوفرة له يف الوقت احلايل وال ميكنه

جتاوزها. فخالل احلقبة الفيكتورية يف الغرب

يف اأواخر القرن التا�ضع ع�ضر مل يكن بو�ضع الب�ضر

ت�ضّور التقّدم التكنولوجي الهائل الذي حتقق يف

يومنا هذا، ال �ضيما يف جمال ا�ضتك�ضاف الف�ضاء

الذي كان يعترب �ضربًا من �ضروب اخليال اآنذاك.

وال يزال توّقع هذا امل�ضتقبل �ضعبًا حتى يف الوقت

احلايل، هذا الأن التقّدم احلا�ضل يف هذا املجال

مت�ضارع بطبيعته، فال ميكن ا�ضت�ضراف ما �ضي�ضل

.اإليه التطور العلمي يف امل�ضتقبل البعيد

اإن ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل هو مبثابة مترين على

تو�ضعة نطاق معرفتك الراهنة اإىل اآفاق اأكرث رحابة

دون التطرق ل�ضيء جديد كليًا ب�ضورة غري متوقعة

وب�ضكل خارج عن املاألوف. ويف هذا ال�ضياق، قال

hCG تاي�ضون: "ميكن ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل بعد 10

20 �ضنة على االأكرث من خالل توقعات مبنية على

معطيات متوفرة حالية، ولكنه قد يكون من �ضبه

50 hCG 40 hCG امل�ضتحيل اأن نتنباأ بامل�ضتقبل ما بعد 30

."عامًا انطالقًا مما نعرفه اليوم

وتابع تاي�ضون م�ضتعر�ضًا حمفزات التقدم يف

جمال علوم الف�ضاء التي �ضاهمت يف تغيري م�ضار

الب�ضرية على مّر الزمن، فاأو�ضح اأن التطور

التكنولوجي لطاملا كان مدفوعًا بعوامل ثالثة

رئي�ضية؛ اأّولها الدفاع، الذي اأّدى اإىل �ضباق دويل

اإّبان احلرب الباردة؛ ال�ضتك�ضاف الف�ضاء خ�ضو�ضًا

وثانيًا، عبادة االآلهة اأو امللوك يف االأزمنة الغابرة

التي اأّدت اإىل ن�ضوء �ضروح تاريخية عظيمة مثل

االأهرام يف م�ضر القدمية؛ اأّما العن�ضر الثالث

واالأهم، فهو ال�ضعي اإىل حتقيق الربح املادي الذي

كان املحّفز الرئي�ضي النطالق البعثات العاملية

عرب التاريخ بقيادة كبار امل�ضتك�ضفني من اأمثال

كري�ضتوفر كولومبو�ش، مكت�ضف القارة االأمريكية،

وفرديناند ماجالن الذي قاد اأول رحلة بحرية حول

العامل خالل القرن اخلام�ش ع�ضر، وهي العوامل

اإىل ع�ضرنا التي تغرّيت مع مرور الزمن و�ضواًل

احلديث الذي زالت فيه العديد من املفاهيم

القدمية. وهكذا �ضارت البعثات الف�ضائية مدفوعة

بحافزين اأ�ضا�ضيني هما الدفاع، اأي الدفاع عن

كوكب االأر�ش من �ضدمات النيازك والكويكبات،

والفائدة االقت�ضادية. اأما الف�ضول العلمي وحده

.فال يكفي الإر�ضال البعثات اال�ضتك�ضافية املكلفة

وكما هو معلوم، فاإن احلكومات حول العامل هي

امل�ضتثمر االأول يف برامج ا�ضتك�ضاف الف�ضاء وما

يتبعها من اأعمال التطوير التكنولوجي، هذا الأن

اأو العائد من تلك الربامج، �ضواء كان اقت�ضاديًا

جيو�ضيا�ضيًا، غالبًا ما يكون طويل االأمد ما يجعله

ا�ضتثمارًا قليل اجلدوى بالن�ضبة اإىل اجلهات

.اخلا�ضة التي ت�ضعى لتحقيق الربح ال�ضريع

اإن فكرة العي�ش يف الف�ضاء، وعلى الرغم من

الت�ضويق الذي يحيط بها والتوقعات الطموحة

مل�ضتقبل ا�ضتيطان الكواكب االأخرى، ال تزال

مفهومًا بعيد املنال بالن�ضبة اإىل الب�ضر يف راأي

تاي�ضون، على االأقل يف الوقت احلايل. فالقطب

اأكرث دفئًا من كوكب املريخ، ولكننا اجلنوبي مثاًل

ال نرى النا�ش يتهافتون للعي�ش فيه ملا ينطوي عليه

ذلك من �ضعوبات. ومع ذلك، ي�ضعى رائد االأعمال

الهولندي با�ش الن�ضدورب اإىل اإقامة م�ضتعمرة

دائمة على كوكب املريخ، على الرغم من اأنه

�ضّرح لتاي�ضون بوجود اأخطار تواجه اأي �ضخ�ش

ي�ضارك يف م�ضروعه "املريخ 1". ثمة العديد من

االأ�ضوات التي تنادي يف االآونة االأخرية باحلاجة

اإىل اإقامة م�ضتوطنات ب�ضرية على كواكب اأخرى

حت�ضبًا لدمار �ضامل قد يتعّر�ش له كوكبنا االأزرق
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 نتيجة ا�ضطدام النيازك اأو، االأ�ضواأ من ذلك،

 نتيجة كارثة من �ضنع بني الب�ضر. ورّدًا على تلك

 الفكرة، يرى تاي�ضون اأنه من االأجدى يف املرحلة

 احلالية العمل على حتويل م�ضار النيازك بداًل من

.ال�ضعي للهرب منها اإىل الف�ضاء

 ويف ختام حديثه، نّوه تاي�ضون باخلطوات

 احلثيثة التي تتخذها دولة االإمارات العربية

 املتحدة يف جمال علوم الف�ضاء والتي اأف�ضت اإىل

 اإطالق برنامج الف�ضاء االإماراتي، وهو الربنامج

 الذي يعيد اإىل الذاكرة مرحلة التطورات

 التكنولوجية الكربى التي اأب�ضرت النور يف منطقة

 ال�ضرق االأو�ضط خالل الع�ضر الذهبي للعلوم قبل

 .حوايل 1000 عام

 طرح �ضعيد القرقاوي، الذي يرتاأ�ش خطة دولة

 االإمارات ال�ضتك�ضاف الف�ضاء ملائة عام يف مركز

 حممد بن را�ضد للف�ضاء على تاي�ضون عدة اأ�ضئلة

 منها ال�ضوؤال عن الدور الذي تلعبه و�ضائل االإعالم

 يف حتفيز وبيان املرحلة التالية من التقدم العلمي

 والتكنولوجي، كبديل عن عامل حتكمه و�ضائل

 التوا�ضل االجتماعي وتليفزيون الواقع؛ وملاذا

 نختار كوكب املريخ حينما يتعلق االأمر با�ضتيطان

 الف�ضاء؛ وملاذا يجب على العامل االهتمام مبا

 يحدث خارج االأر�ش مثل موجات اجلاذبية

.القادمة من املجرات البعيدة

 ويف اإجابته على ال�ضوؤال االأخري، قال تاي�ضون اإن

 فوائد فهم موجات اجلاذبية، التي ت�ضري يف ن�ضيج

 الزمكان والتي مل يتم ر�ضدها اإال عام 2015 ومت

 منح جائزة نوبل عنها لثالثة علماء اأمريكيني يف

 الفيزياء، رغم اأن اأول من حتدث عنها هو األربت

.اآين�ضتاين منذ مائة عام، مل تت�ضح بعد

 ولكن تاي�ضون نّوه اإىل اأن عددًا كبريًا من جوائز

 نوبل مت منحها للعلماء يف الع�ضرينات من القرن

 املا�ضي الكت�ضاف نظرية الكم. ويف هذا الوقت

 كانت فوائد نظرية الكم غري معلومة اأي�ضًا. ولكن

 بعد م�ضي 40 اأو 50 عامًا، اأ�ضبح هذا االكت�ضاف هو

 االأ�ضا�ش الذي بنيت عليه الثورة احلديثة لتكنولوجيا

 املعلومات، كما اأن ثلث الناجت العاملي وثيق ال�ضلة

 بتكنولوجيا املعلومات نف�ضها. وعلى نف�ش املنوال،

 فاإن هذا االكت�ضاف احلديث ملوجات اجلاذبية،

 الذي ظهر من خالل االندماج العنيف الثنني من

 الثقوب ال�ضوداء التي تبعد عنا ب�ضعة مليارات من

 ال�ضنوات ال�ضوئية، ميكن اأن يكون كذلك، كما

 هو احلال بالن�ضبة اإىل اأبحاث رائدة اأخرى يف

 جمال الف�ضاء، حيث ميكن اأن ينجم عنها نتائج

 بالغة االأهمية ب�ضورة مماثلة وتكون وثيقة ال�ضلة

.باملجتمع احلديث

نقاط رئيسية

 y  توقع المستقبل على المدى البعيد
شبه مستحيل

 y  الدوافع الرئيسية للتحّول العلمي
 كانت الدفاع وعبادة اآللهة

واألرباح االقتصادية
 y  يحجم القطاع الخاص عن استكشاف

الفضاء بسبب عدم جاذبيته المادية

 y  فكرة العيش في الفضاء غير مغرية في
الوقت الحالي

 y  برنامج اإلمارات للفضاء يذّكر بالعصر
الذهبي للعلوم في الشرق األوسط

نبذة عن نيل ديغراس تايسون
 بداأ �ضغف نيل ديغرا�ش تاي�ضون بالكواكب

 والف�ضاء منذ نعومة اأظافره، وهو ال�ضغف

 الذي رافق ن�ضاأته يف مدينة نيويورك االأمريكية

 فتابع حت�ضيله العلمي يف جامعة هارفرد ومن

 ثم نال �ضهادة الدكتوراه من جامعة كولومبيا

 عام 1991. التحق بعدها بالعمل لدى القبة

 ال�ضماوية "هايدن" يف املتحف االأمريكي

 للتاريخ الطبيعي عام 1996 حيث يتوىل حاليًا

 من�ضب املدير. حاز على ميدالية من املعهد

 الوطني للعلوم يف الواليات املتحدة عام 2015

 تكرميًا لدوره املميز يف اإثارة اهتمام اجلمهور

 بروائع العلوم. وهو �ضخ�ضية تلفزيونية

 م�ضهورة ويعترب مرجعًا علميًا حول العامل،

 كما يتابعه قرابة 12 مليون متابع عرب من�ضة

.التوا�ضل االجتماعي تويرت
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1) (كريس هادفيلد 

رائد فضاء سابق في وكالة الفضاء الكندية

2) (الدكتورة ماي جيميسون 

رائدة فضاء سابقة في وكالة ناسا

(كادي كولمان (3

رائدة فضاء سابقة في وكالة ناسا

4) فيلتمان  (رايتشيل 

الحوار محررة في مجال العلوم في مجلة بوبيلر ساينس، مدير

لماذا تستثمر الحكومات في
رواد فضاء؟ بالتعاون مع مجلة بوبيلر ساينس  

يف تقدميها حللقة النقا�ش التي حملت عنوان

"ملاذا ت�ضتثمر احلكومات يف رواد الف�ضاء"، اأ�ضارت
"رايت�ضيل فيلتمان، املحررة يف جملة "بوبيلر �ضاين�ش

(Popular Science)، اإىل اأن مو�ضوع القيمة

االأ�ضا�ضية ال�ضتثمار احلكومات يف رواد الف�ضاء،

 .تكمن يف اال�ضتك�ضاف

مستكشفون ال يمكن إيقافهم
اإن االإن�ضان بطبيعته ومنذ االأزل م�ضتك�ضف وال

ميكن اإيقاف نهمه للمعرفة، فحّب اال�ضتطالع

واال�ضتك�ضاف يولد معه ويظهر منذ نعومة اأظفاره.

حيث يتعلم عن طريق مل�ش االأ�ضياء وتذوقها. مع

تطورنا وتقدم التكنولوجيا اأ�ضبح باإمكاننا العي�ش

يف بيئات اأكرث مالئمة من بيئات اأجدادنا قبل

اآالف ال�ضنني، اإال اأن هذا االأمر كان نتيجة اعتمادنا

على ا�ضتك�ضافاتهم، ودرا�ضة اإمكانية العي�ش يف

املناطق املختلفة. وقد ا�ضتطاع االن�ضان املعا�ضر اأن

ي�ضتك�ضف الف�ضاء الأنه اخرتع التقنية التي تخوله

.القيام بذلك

ت�ضاعد التكنولوجيا على اال�ضتك�ضاف الذي ي�ضمح

بدوره با�ضتيطان مناطق جديدة. لكن االأمر يتطلب

وجود الدافع واال�ضتلهام، من قبيل بناء مدينة

علمية يف املريخ اأو و�ضع قمر ا�ضطناعي ليدور حول

كوكب املريخ "اإن هذا االأمر يدفع االن�ضان ويحّفزه

للقيام باأمور ما كان ليحاول القيام بها" بح�ضب

.كري�ش هادفيلد

من االستكشاف إلى االستيطان
على مدى ال�ضنوات الع�ضرين املا�ضية، متكن

االإن�ضان من االنتقال من ا�ضتك�ضاف الف�ضاء اإىل

ا�ضتيطانه حيث اأن�ضاأ اأول مدينة يف الف�ضاء،وهو

حدث تاريخي كبري واإجناز اإن�ضاين عظيم. وما

زال العمل م�ضتمرًا يف هذا املجال. فالدوران حول

االأر�ش كل 92 دقيقة وروؤية الكوكب باأكمله 16 مرة

يف اليوم، والتقاط �ضورة لدبي يف الليل واالنتقال

بعد ذلك بـ 25 دقيقة اإىل اأ�ضرتاليا، اأمور تغري

منظور املرء ومتنحه قدرة جديدة مذهلة على

.فهم الكون

وتابع هادفيلد لي�ضرح اأن حلظة انطالق

ال�ضاروخ هي من اأخطر اللحظات يف حياة الرائد،

ولقد مت اخرتاع تقنيات عديدة يف حماولة لتب�ضيط

هذه العملية وحت�ضينها. لكن التحديني االأ�ضا�ضيني

يتمثالن يف الو�ضول اإىل ما وراء الغالف اجلوي

 .والتحرك ب�ضرعة

العمل الجماعي
وبدورها، ا�ضتهلت كادي كوملان، رائدة الف�ضاء

االأمريكية التي قامت بثالث رحالت اإىل الف�ضاء،

مداخلتها باحلديث عن حمطة الف�ضاء الدولية

التي ت�ضم 17 دولة والتي يعّد عملها �ضروريًا

.لال�ضتك�ضاف وال�ضتدامة احلياة على كوكب االأر�ش

اإن الف�ضاء مينحنا فر�ضة للتفكري بطريقة

خمتلفة يف العمليات العلمية التي حتظى باأهمية

كبرية على �ضطح االأر�ش. فعلى �ضبيل املثال تعّد

اجلاذبية على االأر�ش قوة كبرية مقارنة بالقوى

ال�ضغرية يف الف�ضاء التي تتحكم يف ال�ضوائل اأو

االحرتاق. كما ميكن اإجراء القيا�ضات يف اأكرث

øe 40 ثانية يف الف�ضاء فيما ميكن اإجراء تلك

 .القيا�ضات يف ثانية واحدة على االأر�ش

وتابعت: "اإن عملنا يتطلب جهدًا جماعيًا،

ولتحقيق ذلك يجب على اأع�ضاء الفريق معرفة

بع�ضهم البع�ش معرفة جيدة. والف�ضاء ي�ضاعدنا

من خالل اإ�ضفاء منظور جديد لالأمور". فالبعثة

اأ�ضخا�ش فقط يف الف�ضائية ت�ضم طاقمًا من 6

الف�ضاء واإذا مل ي�ضاعدوا بع�ضهم بع�ضًا على اأداء

.مهامهم بطريقة جيدة فلن يتمكنوا من اإجنازها

و�ضددت كوملان على �ضرورة تعاون الدول

بع�ضها مع بع�ش كفرق متكاملة من حيث املهارات

والقدرات اإذا ما اأرادت اأن ت�ضل اإىل مبتغاها.

واأ�ضافت: "اإننا ننتمي اإىل دول خمتلفة لكن من

بني االأمور التي جتمعنا هو حبنا الأوطاننا واأ�ضرنا

."واالإح�ضا�ش باأهمية املهمة التي نوؤديها

ال وجود للحدود في الفضاء
هل تذكرون متى راأيتم النجوم للمرة االأوىل؟ ومتى

كانت اآخر مرة �ضّوبتم اأنظاركم اإليها؟ كانت هذه

االأ�ضئلة التي بداأت بها رائدة الف�ضاء االأمريكية

د.ماي جيمي�ضون فقرتها موؤكدة اأن التطلع اإىل

النجوم والت�ضاوؤل عن ماهيتها هو جوهر فكرة

.ا�ضتك�ضاف الف�ضاء

واأ�ضارت: "اإن لقاءنا هذا ين�ضب حول كيفية

تغيري احلكومات للم�ضتقبل، اإال اأننا يجب اأن نحدد

االأمور التي يجب القيام بها اليوم". واأكدت اأن
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 التحديات التي تواجهها الرحالت الب�ضرية بني

 النجوم حتاكي تلك التي يعاين منها العامل اليوم.

 لذلك قدمت د.جيمي�ضون م�ضروعها الذي يحمل

 وهو عبارة عن مبادرة ،"Year Starshipا�ضم "-100

 عاملية �ضاملة جلميع االخت�ضا�ضات واالأعراق

 واملناطق اجلغرافية والفئات االجتماعية ، وتهدف

 اإىل تو�ضيع اآفاق ا�ضتك�ضاف الف�ضاء ليتمكن االإن�ضان

 من ال�ضفر بني النجوم يف غ�ضون 100 عام. وهذا

 االأمر يتطلب التفكري يف اال�ضتدامة واأنظمة الدفع

 وكيفية تعامل الب�ضر بع�ضهم مع بع�ش وكيفية

.اال�ضتثمار على املدى الطويل وغريها

 وتابعت د.جيمي�ضون م�ضرية اإىل اأننا نوؤمن باأن

 ال�ضعي وراء حتقيق غد مذهل ينتج عنه حا�ضر

 اأف�ضل، وامل�ضاركة يف الرحالت الف�ضائية مذهلة

 بحد ذاتها. لكن يبقى ال�ضوؤال املطروح ما الذي

 ميكن حتقيقه من خالل تلك االإجنازات ال�ضخمة

 التي حتققت منذ اأن بداأت م�ضرية اكت�ضاف الف�ضاء

 قبل اآالف ال�ضنني، حيث كانت االأجيال ال�ضابقة

 تتطلع اإىل ال�ضماء الأغرا�ش خمتلفة منها املالحة

.وزراعة املحا�ضيل وحتديد الوقت

 لذا يجب علينا اأن نت�ضاءل عن كيفية ا�ضتخدام

 اجلميع ال احلكومات فح�ضب، للتقنيات واالبتكارات

 لتح�ضني م�ضتوى احلياة على �ضطح االأر�ش،

 فاحلكومات ال تقوم بهذه االأعمال من جانب واحد،

 فاملواطنون ي�ضاهمون اأي�ضًا بطريقة اأو باأخرى يف

 م�ضاعدة احلكومات على القيام بعملها من خالل

.تاأييد القرارات ورف�ضها وتقدمي االقرتاحات

 واأ�ضافت: "يجب علينا نحن �ضكان االأر�ش

 ا�ضتيعاب اأن فكرة اإنقاذ االأر�ش فكرة خاطئة

 اإذ ينبغي علينا التعامل مع االأر�ش بطريقة

 ت�ضمح لها باإمدادنا مبقومات حياتنا. فيقال

 اإن الف�ضاء هو خطة بديلة، لكنه لي�ش كذلك".

اإمكانياته الف�ضاء  ا�ضتك�ضاف   ولكي يحقق 

 الكاملة فيما يتعلق باالأثر االإيجابي على حياة

 الب�ضر، ينبغي اأن يتم ن�ضره على نطاق وا�ضع

.واأن تّطلع عليه االأجيال املتعاقبة

نقاط رئيسية

 y  إن اإلنسان بطبيعته مستكشف
 y  القدرة واإلنجازات االنسانية هي التي

تلهم البشر
 y  الوتيرة السريعة لتطور التكنولوجيا

 هي ما يسمح باالنتقال من مرحلة
االستكشاف إلى االستيطان

 y  الفضاء يتيح فرصة للتفكير بطريقة
 مختلفة في العمليات العلمية التي

تحظى بأهمية كبيرة على سطح األرض
 y  لكي يحقق استكشاف الفضاء

 إمكانياته الكاملة ينبغي أن يتم نشره
على نطاق واسع

نبذة عن كريس هادفيلد
 رائد ف�ضاء كندي متقاعد، واأول كندي 

 ي�ضافر اإىل الف�ضاء. وهو مهند�ش خدم

 �ضابقًا يف �ضالح اجلو امللكي الكندي و�ضافر

 �ضمن بعثتني ف�ضائيتني وتوىل من�ضب قائد

 حمطة الف�ضاء الدولية. بداأ �ضغفه بالف�ضاء

 منذ �ضاهد هبوط �ضاروخ اأبولو 11 على

.�ضا�ضة التلفاز يف طفولته

نبذة عن كادي كولمان
 عاملة كيمياء اأمريكية و�ضابط �ضابق يف

 ال�ضالح اجلوي االأمريكي، ورائدة ف�ضاء

 �ضابقة يف نا�ضا. �ضاركت يف بعثتني ف�ضائيتني،

 ق�ضت 159 يومًا يف حمطة الف�ضاء الدولية

 وغادرتها عام 2011. ح�ضلت على درجة

 الدكتوراه يف علوم البوليمرات والهند�ضة من

.جامعة ما�ضات�ضو�ضت�ش اأمهر�ضت

نبذة عن د.ماي جيميسون
 مهند�ضة اأمريكية وطبيبة ورائدة ف�ضاء.

 كانت اأول امراأة اأمريكية من اأ�ضل اأفريقي

 ت�ضافر اإىل الف�ضاء على منت املكوك الف�ضائي

 اإنديفور 1992. ا�ضتقالت من وكالة نا�ضا

 عام 1993 لتاأ�ضي�ش �ضركة تبحث يف تطبيق

.التكنولوجيا يف احلياة اليومية

1

34

2
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معالي سارة بنت يوسف األميري
وزيرة دولة للعلوم المتقدمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الفضاء في قلب كوكب األرض

يتجسد جوهر استراتيجيتنا العلمية في"
االستثمار في رأس مالنا الفكري باستخدام

العلوم والتكنولوجيا بغية إيجاد الحلول
للتحديات وتعزيز اقتصادنا

"
يف كلمتها التي حملت عنوان "الف�ضاء يف قلب كوكب

االأر�ش"، توجهت معايل �ضارة بنت يو�ضف االأمريي،

وزيرة دولة للعلوم املتقدمة يف دولة االإمارات

العربية املتحدة، اإىل احل�ضور يف اأول اأيام القمة

العاملية للحكومات 2018 لتتحدث عن م�ضرية دولة

االإمارات يف جمال علوم االأر�ش والفلك. واأو�ضحت

اأن تلك العلوم ت�ضمح بدرا�ضة علوم املحيطات التي

ت�ضاعد على فهم طبيعة احلياة يف الكواكب البعيدة

التي حتتوي على حميطات، وهي الدرا�ضات التي

ت�ضّب بدورها يف العلوم املتمحورة حول الغالف

اجلوي والنظام ال�ضم�ضي وتبنّي موقع كوكب االأر�ش

يف حميطه الكوين. اأّما الغاية االأ�ضا�ضية التي تدور

يف فلكها هذه العلوم كلها فهي احلياة التي هي

.اأ�ضا�ش كل �ضيء

مشروع اإلمارات الفضائي
ملاذا ت�ضّوب دولة االإمارات العربية املتحدة

اأنظارها نحو الف�ضاء؟ ملاذا اأطلقت م�ضروعها

ال�ضتك�ضاف املريخ؟ وملاذا �ضرعت يف بناء م�ضبار

ف�ضائي واأقمار ا�ضطناعية يف دبي لتناف�ش �ضائر

الدول التي بداأت �ضعيها ال�ضتك�ضاف الف�ضاء منذ

اأكرث من ن�ضف قرن؟

لقد و�ضعت دولة االإمارات ا�ضرتاتيجيتها

الرائدة لالبتكار منذ ب�ضع �ضنوات، وهي تعمل

على حتفيز االبتكار يف العامل من خالل طلبها

التي حتتاج املتقدمة  للتكنولوجيات  املتزايد 

اإليها لالرتقاء باخلدمات احلكومية والنهو�ش

باالقت�ضاد الوطني يف �ضبيل توفري حياة اأف�ضل

اأر�ضها .ملواطنيها واملقيمني على 

من املعلوم اأن معظم البعثات الف�ضائية التي

اأطلقتها الدول على مّر التاريخ كانت مدفوعة

بال�ضعي لتحقيق الريادة والقوة ال�ضيا�ضية ولي�ش

بهدف اال�ضتك�ضاف بحد ذاته؛ ومن هذا املنطلق،

فاإن االندفاع نحو التقدم هو وليد حاجة اأ�ضا�ضية

.للدول التي ت�ضعى الإحداث التغيري من موقع القوة

استراتيجية علمية ناجحة
ويف هذا ال�ضياق، اأ�ضافت معايل االأمريي اأن

احلاجة باتت ملّحة لتحقيق التغيري االإيجابي يف

دولة االإمارات ويف العامل باأ�ضره باالعتماد على

العلم والتكنولوجيا، ولهذا ال�ضبب، اعتزمت الدولة

االنطالق اإىل الف�ضاء. وقد وّفر لها الف�ضاء البيئة

املنا�ضبة ال�ضتحداث املناهج العلمية واملوؤ�ض�ضات

التعليمية والقطاعات والوظائف اجلديدة التي

ت�ضاهم يف جعل الدولة منِتجًا للعلوم ال م�ضتهلكًا

لها فقط. فقد �ضاهمت ا�ضرتاتيجية دولة االإمارات

العلمية يف حتويل وظيفة املهند�ضني من جمّرد

�ضيانة االأنظمة امل�ضممة وامل�ضتوردة من اخلارج

اإىل ت�ضميم واإنتاج االأنظمة التي تتنا�ضب مع

بيئة الدولة وخ�ضو�ضياتها. وجنحت ا�ضرتاتيجية

دولة االإمارات ال�ضتك�ضاف الف�ضاء منذ اإطالقها

يف اإعادة هيكلة القطاع ال�ضناعي، الأن �ضناعة

الطريان والف�ضاء تعترب اأ�ضا�ضية يف الدولة التي

.باتت اليوم مركزًا لوج�ضتيًا يف العامل

واأ�ضافت: "بعثة االإمارات اإىل املريخ هي

ا�ضتثمارنا يف العلم ويف علماء امل�ضتقبل"، حيث تتيح

الفر�ضة ل�ضباب اليوم الذين يتابعون حت�ضيلهم

العلمي يف جمايل الفيزياء والريا�ضيات الختيار

دروب مهنية جديدة. وبهذا، تفتح دولة االإمارات

االأبواب اأمام علماء الغالف اجلوي وعلماء املناخ

.وغريهم لر�ضم م�ضتقبل زاهر الأنف�ضهم يف الدولة
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 ولفتت: "اأنا نف�ضي، اإىل جانب العديد من زمالئي

 احلا�ضرين بيننا اليوم، ثمرة هذا اال�ضتثمار يف

 راأ�ش املال الفكري املتعلق بعلوم الف�ضاء". وتابعت

 معايل االأمريي لتذكر اأ�ضماء عدد من زمالئها

 املنخرطني يف م�ضروع االإمارات ال�ضتك�ضاف املريخ

 على �ضعيد جتميع البيانات وت�ضميم البعثات

 الف�ضائية، التي �ضت�ضارك نتائجها مع بقية العامل

.لتحقيق الفائدة للب�ضرية جمعاء

 يف نهاية حديثها، �ضددت معاليها على اأن

 ا�ضرتاتيجية دولة االإمارات العلمية تقوم بالدرجة

 االأوىل على اال�ضتثمار يف العلوم والتكنولوجيا يف

 �ضبيل اإيجاد احللول للتحديات املختلفة ودعم

.اقت�ضادها وتنويعه

 اإننا نتطلع اإىل امل�ضتقبل، لذا، علينا اال�ضتثمار"

 يف العلوم والتكنولوجيا لكي نتمكن من ت�ضّدر دور

."قيادي يف هذا املجال اليوم ويف امل�ضتقبل

مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ
 اأعلنت قيادة دولة االإمارات عن اإطالق م�ضروع

 االإمارات ال�ضتك�ضاف املريخ يف يوليو من عام

 2014، حيث اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة

 بن زايد اآل نهيان، رئي�ش دولة االإمارات العربية

 املتحدة، مر�ضومًا باإن�ضاء وكالة االإمارات

 للف�ضاء والبدء بالعمل على بناء اأول م�ضبار

 عربي واإ�ضالمي اإىل املريخ، من خالل فريق من

 املهند�ضني واخلرباء االإماراتيني، واإر�ضاله يف

 رحلة ا�ضتك�ضاف علمية اإىل الكوكب االأحمر، للبدء

الف�ضاء اخلارجي وت�ضجيل ا�ضتك�ضاف   مبرحلة 

 ان�ضمام دولة االإمارات اإىل الدول العلمية الكربى

.التي لديها برامج ال�ضتك�ضاف املريخ

 وت�ضتعد دولة االإمارات لدخول ال�ضباق العاملي

 ال�ضتك�ضاف الف�ضاء اخلارجي يف 2021 عرب

 م�ضروع االإمارات ال�ضتك�ضاف املريخ. ويتوىل

 مركز حممد بن را�ضد للف�ضاء حاليًا مهمة بناء

"م�ضبار الف�ضائية  اال�ضتك�ضاف   وتطوير مركبة 

 االأمل" الذي �ضيكون اأول م�ضبار عربي يتم اإطالقه

 ال�ضتك�ضاف كوكب خارجي. وُعهد اإىل املركز

"م�ضبار االأمل" ا�صتعدادًا  مهمة ت�ضميم وت�ضنيع 

 الإر�ضاله ال�ضتك�ضاف الكوكب االأحمر يف عام

 2020، ويتم ذلك حتت اإ�ضراف وكالة االإمارات

 للف�ضاء وبتمويل مبا�ضر منها، ومن املخطط اأن

 ت�ضتغرق الرحلة عدة �ضهور ليدخل امل�ضبار مداره

 حول الكوكب االأحمر يف عام 2021، و�ضيتزامن

 هذا التاريخ مع احتفاالت دولة االإمارات باليوبيل

الوطني ليومها  .الذهبي 

نقاط رئيسية

 y  الحياة هي الغاية التي تدور في فلكها
جميع العلوم

 y  االندفاع نحو التقدم هو وليد حاجة
 أساسية للدول التي تسعى إلحداث

التغيير من موقع القوة
 y  تسعى اإلمارات لتكون منِتجاً للعلوم

المتقدمة ال مستهلكًا لها
 y  االستثمار في العلوم والتكنولوجيا

 يساهم في تحقيق دور قيادي للدولة
اليوم وفي المستقبل
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اليمين إلى  )الثاني  تانيا ماسون-زوان  )البروفيسورة 

أستاذة مساعدة ونائبة مدير المعهد الدولي لقانون الجو والفضاء في جامعة ليدن

اليسار إلى  )الثاني  إلكينز-تانتون  ليندي  )البروفيسورة 

مديرة كلية استكشاف الكرة األرضية والفضاء في جامعة أريزونا ستايت

)أقصى يمين الصورة )أنجل عبود-مدريد 

مدير مركز الموارد الفضائية في كلية كولورادو للمعادن

)أقصى يسار الصورة )ماري بيث غريغز 

الحوار مساعدة محرر في مجلة بوبيلر ساينس، مدير

:منجم ذهب المستقبل
مهمات التنقيب في الفضاء بالتعاون  

مع مجلة بوبيلر ساينس

جمعت هذه اجلل�ضة احلوارية التي حملت عنوان

"منجم ذهب امل�ضتقبل: مهمات التنقيب يف
الف�ضاء" جمموعة من خرباء التنقيب وعلوم

الف�ضاء تناولوا مو�ضوع التنقيب يف الف�ضاء، الذي

.يتزايد اأهمية يف اأو�ضاط علماء الفلك واالقت�ضاد

وا�ضتهّلت ماري بيث غريغز، م�ضاعدة املحرر يف

"جملة "بوبيلر �ضاين�ش (Popular Science)، احلوار

باالإ�ضارة اإىل اأن االإن�ضان منذ فجر التاريخ قد �ضعى

لال�ضتفادة اإىل احلد االأق�ضى من املوارد املتاحة

له. وهكذا، وجد �ضبياًل ال�ضتغالل كل ما تقدمه

له الطبيعة من موارد كالف�ضة والذهب والنفط

واملعادن و�ضّخرها يف خدمة م�ضلحته والنهو�ش

بحياته. ومنذ ذلك احلني، ي�ضابق االإن�ضان الزمن

للو�ضول ملوارد جديدة ميكن ا�ضتغاللها، حتى لو

.كانت يف الف�ضاء

التنقيب في المذنبات
فيما ت�ضّق الب�ضرية طريقها نحو اآفاق جديدة،

توّجه احلكومات وال�ضركات املعنية اأنظارها نحو

ا�ضتك�ضاف الف�ضاء، وما يتطلبه من موارد. ويف هذا

ال�ضياق، ت�ضاءلت غريغز عن كيفية اخلو�ش يف هذه

املغامرة يف بيئة ما زالت غريبة عنا وعن كوكبنا،

"فالتعدين اإجمااًل ينطوي على حتديات و�ضعوبات،
لكن ما هي التحديات اجلديدة التي قد نواجهها؟

وكيف ن�ضتطيع اأن نخو�ش هذا املجال اجلديد ب�ضكل

."م�ضوؤول لت�ضتفيد منه الب�ضرية جمعاء؟

رّدًا على هذا الت�ضاوؤل، اأّكدت الربوفي�ضورة

ليندي اإلكينز-تانتون، مديرة كلية ا�ضتك�ضاف

الكرة االأر�ضية والف�ضاء يف جامعة اأريزونا �ضتايت،

اأن "نا�ضا" تعتزم اإر�ضال بعثة ف�ضائية اآلية اإىل

مذنب "�ضايكي" املكّون بن�ضبة 90% من معدن

النيكل ح�ضب التقديرات. وبهذا، �ضتكون هذه

اأول بعثة من نوعها على اأمل اأن تفتح الباب اأمام

اأن املعلومات مزيد من البعثات املماثلة، خ�ضو�ضًا

املتعلقة باملذنبات ال�ضخرية متوفرة ب�ضكل اأكرب

مقارنة باملذنبات املعدنية. وقالت الربوفي�ضورة

اإلكينز-تانتون: "ال نعلم ما اإذا كانت هناك تربة

اأو رمال على �ضطح املذنبات املعدنية، اأو اإذا كانت

ت�ضاري�ضها ت�ضمح بالتنقيب وا�ضتخال�ش املوارد.

لذلك فاإننا ن�ضعى اإىل احل�ضول على املعلومات

ال�ضرورية من خالل اإر�ضال هذه البعثات االآلية،

."قبل ال�ضروع يف اإر�ضال بعثات التنقيب

وتعترب املذنبات االأهداف املثالية ملثل هذه

البعثات، الأن الو�ضول اإليها ومغادرتها اأ�ضهل نظرًا

جلاذبيتها. ومع ذلك فاإننا ما زلنا جنهل الكثري عن

تفا�ضيل االقرتاب من االأج�ضام ال�ضغرية وكيفية

.التعامل مع حقول اجلاذبية املختلفة

استكشاف موارد الفضاء
تخ�ضع املهمات والبعثات التي تنظمها الدول

يف الف�ضاء اخلارجي لقانون الف�ضاء وملجموعة

من القواعد التي و�ضعتها االأمم املتحدة لتنظيم

القطاع. لكن ما زالت هناك العديد من االأ�ضئلة

التي حتتاج اإىل اإجابات باملعنى القانوين. ويكمن

التحدي احلقيقي يف االإجابة عن هذه االأ�ضئلة ب�ضكل

م�ضوؤول حتى تتحقق مثل هذه االأن�ضطة يف حال

.توفرت العوامل امل�ضاعدة على اإجنازها

ويف هذا ال�ضياق، اأكد اأجنل عبود-مدريد، مدير

مركز املوارد الف�ضائية يف كلية كولورادو للمعادن،

اأنه من املهم بادئ ذي بدء تعريف مفهوم "املوارد

الف�ضائية". ففي االأر�ش، لطاملا كانت املوارد القوة

الدافعة الرئي�ضية وراء اال�ضتك�ضاف والتنقيب،

الإيجاد االأدوات التي ت�ضاعد على واملحّفز االأهّم

اأن ن�ضل ذلك. وقال عبود-مدريد: "علينا اأواًل

اإىل تعريف ملفهوم املوارد الف�ضائية، هل هي �ضيء

جديد ال نعلم �ضيئًا عنه، اأم هي الطاقة ال�ضرفة

واأنظمة حتديد املواقع بوا�ضطة االأقمار ال�ضناعية،

اأم ال�ضوء الذي ن�ضتطيع حتويله ب�ضهولة؟ فهذه

االأ�ضياء ن�ضتعملها ب�ضكل يومي ولي�ضت بحاجة

ال�ضتك�ضاف". كما حتدث عن م�ضروع اإن�ضاء اأول

واحة يف الف�ضاء لتلبية حاجات الب�ضر م�ضتقباًل

اإىل مياه ال�ضرب واالأك�ضجني لزراعة النباتات.

واأ�ضار عبود-مدريد يف معر�ش حديثه اإىل "نفط

الف�ضاء" الذي ي�ضاعد على النقل من خالل توفري

الوقود لل�ضواريخ واملركبات الف�ضائية، وكذلك

اإىل ن�ضخة اأخرى من "�ضيليكون فايل" نظرًا لتوفر

مادة ال�ضيليكون واملعادن النادرة التي ت�ضتخدم يف

.الهواتف املحمولة وال�ضيارات

ولفت اإىل اأن هناك ظروف قد تتيح لنا القيام

باأن�ضطة ت�ضنيعية يف الف�ضاء من قبيل التفريغ

فائق االرتفاع واجلاذبية املنخف�ضة، كما اأن الطاقة

ال�ضم�ضية الف�ضائية �ضت�ضاعدنا م�ضتقباًل على حل
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.االإ�ضكاليات املرتبطة بالطاقة على كوكب االأر�ش

 واأ�ضاف عبود-مدريد اأن كافة هذه املوارد يجب

 اأن توؤخذ بعني االعتبار عند التفكري يف ا�ضتك�ضاف

 الف�ضاء، م�ضريًا اإىل 3 عنا�ضر مهمة تتيح ا�ضتخدام

 املوارد الف�ضائية وتتمثل يف: معرفة ماهيتها

 ومكان وجودها؛ وتطوير التكنولوجيا التي �ضت�ضمح

 با�ضتخال�ضها؛ واإيجاد امل�ضتهلكني امل�ضتعدين

.ال�ضتخدامها

تطوير السياسات المتعلقة بالفضاء
من جهتها، اأ�ضارت الربوفي�ضورة تانيا ما�ضون-

 زوان، نائبة مدير املعهد الدويل لقانون اجلو

 والف�ضاء يف جامعة ليدن، اإىل اأن قطاع الف�ضاء

 بو�ضعه احلايل حتكمه جمموعة من املعاهدات

 التي حتدد مبادئ �ضلوكيات الدول والتعاون وم�ضاألة

 جمانية الف�ضاء، وغريها من االأمور. هذا االأمر

 جعل الف�ضاء يف ماأمن من احلروب خالل ال�ضنوات

 ال�ضتني املا�ضية، لكن بات االآن من ال�ضروري

 تطوير الت�ضريعات الوطنية يف هذا املجال. وكانت

 دولتان قد بادرتا اإىل اإ�ضدار قانون وطني يف هذا

 ال�ضاأن لكنه يحتاج اإىل مزيد من التو�ضيح واالإجابة

 عن بع�ش االأ�ضئلة. فهل يجوز مثاًل للدول التي قد

 جتلب املوارد من الف�ضاء اأن حتتفظ بها اأو تبيعها؟

 واقرتحت ما�ضون التو�ضل اإىل اتفاق دويل �ضامل

 يحفظ حقوق الدول كلها حيث ال ُترتك الت�ضريعات

.املتعلقة بالف�ضاء للدول ب�ضورة منفردة

 وعادت الربوفي�ضورة اإلكينز-تانتون لتوؤكد اأن

 الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن ا�ضتخراج املوارد

 من املذنبات ومن كوكب املريخ، واأن البعثات االآلية

 �ضت�ضاعد على تو�ضيح اخل�ضائ�ش واملكونات املادية

 للموارد التي قد نرغب يف ا�ضتخراجها. و�ضددت

 على �ضرورة اإيجاد جمتمع من املفكرين واأ�ضحاب

 احللول القادرين على اتخاذ القرارات ال�ضائبة يف

.هذا ال�ضاأن م�ضتقباًل

نقاط رئيسية

 y  يتميز البشر برغبتهم في االستفادة
القصوى من الموارد المتاحة لهم

 y  يسابق اإلنسان الزمن للوصول لموارد
جديدة حتى في الفضاء الخارجي

 y  الموارد هي القوة الدافعة الرئيسية
 وراء االستكشاف والتنقيب، لكن يجب

 أواًل معرفة نوع الموارد المتوفرة
في الفضاء

 y  تتمثل الخطوة المقبلة في التوصل
 إلى اتفاق دولي إليجاد نظام متجانس

لصناعة الفضاء
 y  ضرورة إنشاء مجتمع من المفكرين

 وأصحاب الحلول القادرين على
 اتخاذ القرارات الصائبة في هذا

الشأن مستقباًل

 نبذة عن البروفيسورة ليندي
 إلكينز-تانتون

 الربوفي�ضورة ليندي اإلكينز-تانتون هي مديرة

 كلية ا�ضتك�ضاف الكرة االأر�ضية والف�ضاء يف

 جامعة اأريزونا �ضتايت، والرئي�ضة امل�ضاركة

 ملبادرة ما بني الكواكب. مّت اختيارها عام

 2017 لتكون الع�ضو الرابع ع�ضر يف برنامج

 ."دي�ضكفري" اال�ضتك�ضايف التابع لوكالة نا�ضا

 نبذة عن البروفيسورة تانيا
ماسون-زوان

 الربوفي�ضورة تانيا ما�ضون-زوان هي اأ�ضتاذة

 م�ضاعدة ونائبة مدير املعهد الدويل لقانون

 اجلو والف�ضاء يف جامعة ليدن بهولندا. تراأ�ضت

 منذ عام 2007 املعهد الدويل لقانون الف�ضاء

(IISL) وت�ضارك ب�ضفة ا�ضت�ضارية مع خمتلف 

 .الهيئات املعنية بق�ضايا قانون الف�ضاء

 نبذة عن أنجل عبود-مدريد
 اأجنل عبود-مدريد هو مدير مركز املوارد

 الف�ضائية يف كلية كولورادو للمعادن، حيث

 يراأ�ش برناجمًا بحثيًا يركز على ا�ضتك�ضاف

 الف�ضاء بوا�ضطة رواد الف�ضاء والروبوتات.

 وهو يتمتع بخربة تزيد عن 25 عامًا يف اإجراء

 التجارب يف املرافق منخف�ضة اجلاذبية

.التابعة لوكالة نا�ضا
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2) (الدكتورة ماي جيميسون 

رائدة فضاء سابقة في وكالة ناسا

1) بيدوشي بهاتشاريا  (الدكتورة 

عالمة الصواريخ والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بهاتشاريا لمشاريع
الفضاء والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـشركة أستروبرينيورز هاب

(دان ليستر (3

عالم أول في شركة إكزينتيكس

4) فيلتمان  (رايتشيل 

الحوار محررة في مجال العلوم في مجلة بوبيلر ساينس، مدير

التعاون الدولي في الفضاء الخارجي
بالتعاون مع مجلة بوبيلر ساينس  

افتتحت رايت�ضيل فيلتمان، املحررة يف جمال

"العلوم يف جملة "بوبيلر �ضاين�ش (Popular

Science)، هذه اجلل�ضة احلوارية التي جمعت

نخبة من علماء الف�ضاء من حول العامل بطرح

�ضوؤال عن اأهمية وجود االإن�ضان يف عملية

اال�ضتك�ضاف، ال �ضيما مع انت�ضار ا�ضتخدام

الروبوتات املتطورة التي ت�ضتطيع اأن حتّل حمّل

العن�ضر الب�ضري يف جماالت عملية خمتلفة،

وال�ضهولة التي تتيحها االأجهزة الروبوتية يف

جمال البحث العلمي، حيث اأنها "ال حتتاج اإىل

الطعام وت�ضتطيع اأن تتحمل ال�ضفر اإىل الف�ضاء

دون عناء اأو تذّمر، وت�ضمح لنا بعدم املجازفة

الب�ضر"، ح�ضب تعبري فيلتمان .بحياة 

ردًا على ال�ضوؤال، اقرتحت رائدة الف�ضاء

االأمريكية الدكتورة ماي جيمي�ضون اأن االعتقاد

ال�ضائد باأن الروبوتات ال حتتاج اإىل تغذية وعناية

هو مفهوم مغلوط، فهي واإن كانت ال حتتاج اإىل

الغذاء فاإنها ال ت�ضتطيع اأن تعمل بدون اأن ُتغّذى

بالطاقة، ومن هنا، فال جمال لال�ضتغناء عن وجود

االإن�ضان يف اأي بعثة ا�ضتك�ضافية وذلك ل�ضببني

رئي�ضني: اأواًل، الأن جناح العلم يعتمد اإىل حّد كبري

على عامل ال�ضرعة والقدرة على اتخاذ القرار،

ومن هنا، فاإن وجود العن�ضر الب�ضري اأ�ضا�ضي

يف اأي اختبار علمي الأنه وحده ي�ضتطيع اأن يحدد

متى ينبغي تعديل االختبار اأو تغيري املدخالت يف

�ضبيل التو�ضل اإىل نتيجة؛ اأما ال�ضبب الثاين، فهو

اأن االإن�ضان ي�ضتطيع اأن يتحكم باالآلة واأن يطّوعها

.خدمًة لغايته ولي�ش العك�ش

ويف املو�ضوع عينه، راأى عامل الروبوتات دان

لي�ضرت اأن التعاون بني االإن�ضان واالآلة �ضي�ضمح

باإعادة �ضياغة مفهوم ا�ضتك�ضاف الف�ضاء،

فا�ضتك�ضاف الف�ضاء يعني متو�ضع العن�ضر الب�ضري

يف عامل اآخر، وهو ما ال يتحقق دون العن�ضر

الب�ضري. فكما اأن وجود العامل يف املخترب اأ�ضا�ضي

لنجاح اأي جتربة علمية، كذلك االأمر بالن�ضبة اإىل

ا�ضتك�ضاف الف�ضاء. فوجود العن�ضر الب�ضري يف اأي

جتربة يعني اأحا�ضي�ضه وروؤيته وقدرته على التحكم

واالختيار وال ميكن ا�ضتبداله باالآلة، مهما بلغت من

التطور. وهذه ال�ضفات الب�ضرية، كما تابع لي�ضرت،

.اأ�ضا�ضية و�ضرورية يف عملية اال�ضتك�ضاف

من جانبها، اقرتحت الدكتورة بيدو�ضي

والرئي�ش واملوؤ�ض�ش  ال�ضواريخ  بهات�ضاريا، عاملة 

الف�ضاء، مل�ضاريع  بهات�ضاريا  ل�ضركة  التنفيذي 

اأن البعثات اال�ضتك�ضافية ال تنطوي على الفوائد

اأي�ضًا الكثري من االقت�ضادية فح�ضب، بل تت�ضمن 

الفوائد االجتماعية واالإن�ضانية املتمثلة يف االأمل

ويف الرغبة يف جتاوز احلدود واكت�ضاف عوامل

جديدة، وهو ما ال ميكن للروبوتات حتقيقه دون

الب�ضري .العن�ضر 

االستكشاف من مدار المريخ
يكرث احلديث يف االآونة االأخرية عن البعثات

الهادفة اإىل ا�ضتك�ضاف كوكب املريخ، وت�ضعى

دول كثرية لتحقيق هذه الغاية، ومن بينها دولة

االإمارات العربية املتحدة التي و�ضعت برناجمًا

خم�ض�ضًا لهذه الغاية. ويف هذا ال�ضياق، حتدث

لي�ضرت عن اأهمية وجود العن�ضر الب�ضري يف هذه

البعثات امل�ضتقبلية على اأنه العن�ضر االأ�ضا�ضي

لتحقيق النجاح. فاأحد العوائق االأ�ضا�ضية حاليًا يف

هذا امل�ضروع هو التاأخر الزمني، اأي املدة الزمنية

النتقال االإ�ضارات ما بني كوكب االأر�ش وكوكب

املريخ التي ترتاوح ما بني ع�ضر دقائق ويوم كامل،

وهو التاأخري الذي ال ميكن جتاوزه اإال بوجود

.العن�ضر الب�ضري يف قلب البعثة اال�ضتك�ضافية

ويف هذا ال�ضياق اأ�ضار لي�ضرت اإىل ا�ضتحداث

ا�ضرتاتيجيات وو�ضائل يف الوقت احلايل لتق�ضري

مدة التاأخري هذه مبا ي�ضمح لالإن�ضان بالعمل

على �ضطح املريخ يف الوقت الفعلي، وهذا من

خالل اإر�ضال فرق اال�ضتك�ضاف اإىل مدار املريخ

على مقربة من �ضطحه مبا ي�ضمح لها بالتحكم

بالروبوتات ب�ضكل اأ�ضهل. ولفت اإىل اأن العلم مل

يتو�ضل بعد اإىل كيفية اإر�ضال االإن�ضان اإىل املريخ،

لكنه ي�ضتطيع يف املرحلة احلالية اأن ير�ضله اإىل

مدار الكوكب، وهو اخليار االأف�ضل املتاح لعلم

.الف�ضاء حاليًا

مستقبل البشر في الفضاء
انتقل املتحاورون للحديث عن احلقبة املقبلة يف

ا�ضتك�ضاف الف�ضاء وعن مفهوم الدميقراطية يف

بلوغ الف�ضاء، ال �ضيما مع التطور العلمي الهائل

الذي يتيح لالإن�ضان فر�ضًا مل تكن يومًا يف ت�ضّوره.

اأن يتحّكم بقمر بات بو�ضع االإن�ضان اليوم مثاًل

ا�ضطناعي من جهاز حممول، وذلك بكلفة متدنية

جدًا ن�ضبيًا، ح�ضب الدكتورة بهات�ضاريا؛ اأي اأن
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 اكت�ضاف الف�ضاء �ضيكون يف متناول عدد كبري

 من الب�ضر يف امل�ضتقبل القريب، وهو اأمر غاية

 يف الت�ضويق يف راأيها. ويف هذا ال�ضياق، قالت

 الدكتورة جيمي�ضون اإن ثمة قرارات بالغة االأهمية

 ينبغي اتخاذها ب�ضاأن م�ضتقبل اجلن�ش الب�ضري

 يف الف�ضاء، و�ضددت على اأن ا�ضتك�ضاف عوامل

 جديدة ال يتّم دون االإن�ضان مع �ضرورة اال�ضتعانة

 بالروبوتات واالآالت وو�ضائل التحكم عن ُبعد وما

.اإىل ذلك

 وخُل�ش املتحدثون جميعًا يف نهاية اجلل�ضة

 اإىل �ضرورة وجود العن�ضر الب�ضري يف اأي بعثة

 ف�ضائية، ال �ضيما البعثات التي ت�ضعى ال�ضتك�ضاف

 املريخ. فاالإن�ضان بتكوينه خملوق يحّب االكت�ضاف

 والتق�ضي واملغامرة، وهذا ما يدفعه يف االأ�ضا�ش

 اإىل اخلروج من كوكبه اإىل كواكب اأخرى، حيث

الالمتناهية .االحتماالت 

نقاط رئيسية

 y الروبوتات تحتاج إلى تغذية بالطاقة
 y  التعاون بين اإلنسان واآللة سيسمح

بإعادة صياغة مفهوم استكشاف الفضاء
 y  لم يتوصل العلم إلى السبيل لوضع

اإلنسان على كوكب المريخ
 y  الرغبة في التوسع عنصر أساسي في

تكوين الحياة واستمراريتها
 y  وجود العنصر البشري أساسي لنجاح أي

بعثة فضائية

 نبذة عن الدكتورة ماي جيميسون
 الدكتورة ماي جيمي�ضون هي مهند�ضة اأمريكية

 وطبيبة ورائدة ف�ضاء يف وكالة الف�ضاء

 االأمريكية "نا�ضا". وهي اأول امراأة اأمريكية من

 اأ�ضل اإفريقي ت�ضافر اإىل الف�ضاء عندما دخلت

 املدار على منت مكوك الف�ضاء "اإنديفور" يف

 12 �صبتمرب 1992. انتقلت بعد ذلك لتاأ�ضي�ش

 �ضركة تبحث يف �ضبل ا�ضتخدام التكنولوجيا يف

 .احلياة اليومية

نبذة عن دان ليستر
 دان لي�ضرت هو عامل اأول يف �ضركة

 يف اأو�ضنت، يف (Exinetics) ""اإكزينتيك�ش

 والية تك�ضا�ش االأمريكية. تقاعد موؤخرًا من

 جامعة تك�ضا�ش وهو متخ�ض�ش يف تطوير

الفلكية للتل�ضكوبات  الف�ضاء   مفاهيم مهام 

 ويف تطوير االأجهزة الفلكية، مبا يف ذلك

 اأجهزة اال�ضت�ضعار املربدة التي تعمل باالأ�ضعة

.حتت احلمراء

نبذة عن الدكتورة
 بيدوشي بهاتشاريا

 الدكتور بيدو�ضي بهات�ضاريا هي عاملة

 �ضواريخ و�ضيدة اأعمال تتمتع بخربة

 تزيد عن 28 عامًا يف تطوير املركبات

االأكادميية واالإدارة   الف�ضائية وعملياتها 

 والبحث العلمي. وقد اأ�ض�ضت عددًا

 من ال�ضركات ذات ال�ضلة بالف�ضاء يف

 �ضنغافورة، مبا يف ذلك "اأ�ضرتوبرينيورز

 اأول ،(Astropreneurs HUB) "هاب

 حا�ضنة لتكنولوجيا الف�ضاء يف جنوب

الف�ضاء اآ�ضيا، و"بهات�ضاريا مل�ضاريع   "�ضرق 

(Bhattacharya Space Enterprises)، وهي 

والتدريب للتعليم  نا�ضئة خم�ض�ضة   �ضركة 

.يف جمال الف�ضاء

1

34

2
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)أقصى يسار الصورة )البروفيسور أالن دافي 

عالم رئيسي في المعهد الملكي األسترالي

اليسار )الثاني إلى  )جون مانكينز 

مؤسس ورئيس شركة مانكينز لتكنولوجيا الفضاء

)أقصى يمين الصورة )الدكتور هنري هرتزفيلد 

أستاذ باحث في سياسة الفضاء والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن

اليمين )الثاني إلى  )ماريت أندسيث 

كبيرة محللي السياسة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

لماذا نستثمر في الفضاء

اإذا �ضبق اأن تبادر اإىل ذهنك ت�ضاوؤل عن مغزى

ا�ضتثمارات الدول يف ا�ضتك�ضاف الف�ضاء، فاإن

نف�ش هذا الت�ضاوؤل قد ُطرح كمو�ضوع جلل�ضة

"ملاذا ن�ضتثمر يف الف�ضاء" �ضمن نقا�ضية بعنوان 

فعاليات اأول اأيام القمة العاملية للحكومات 2018.

حيث َذكر يف ُم�ضَتهلِّها الربوفي�ضور اأالن دايف،

العامِل الرئي�ضي يف املعهد امللكي االأ�ضرتايل، باأن

االآفاق التي يعد بها عامَل الف�ضاء من �ضاأنها اأن

تلهم االأمم وحترك اقت�ضادات الدول واالأجيال

ال�ضاعدة، وتعطيها دفعة من احليوية وتزرع

باالبتكار ال�ضغف  .فيها 

رؤية المريخ 2117
واأكد الربوفي�ضور دايف على اأن روؤية املريخ 2117،

اإن بلغت غاياتها، �ضتوؤدي اإىل ن�ضوء تقنيات

جديدة ومهارات غري م�ضبوقة بفعل تركيز اأجيال

متتالية من الكفاءات امل�ضتنرية بالعلم على تعميق

الدرا�ضات والبحوث يف تخ�ض�ضات متعددة جتمع

بني الهند�ضة والعلوم والتكنولوجيا. لكن هذه

الفوائد التي َتِعد بها روؤية املريخ بعد قرن من االآن

.يف و�ضع االإن�ضان اأن ينعم بها اليوم فوق االأر�ش

زة لتتالءم ذلك اأن املحا�ضيل الزراعية املعزَّ

مع املريخ مثاًل ميكن اعتمادها يف مناطق

جمهدة مائيًا مثل دولة االإمارات العربية املتحدة

اأو اأ�ضرتاليا. كما ينبغي االإ�ضارة اإىل اأن االأدوية

املرتقبة اأن تقي االإن�ضان وتداويه اأثناء رحلته اإىل

"الكوكب االأحمر" باإمكانها اأن توؤثر ب�ضكل مبا�ضر
ا على عالج ال�ضرطان هنا على �ضطح االأر�ش، اأمَّ

الب�ضرية اإليها  التي �ضت�ضل  التكنولوجيات  اآخر 

عندئذ، والتي ال زلنا عاجزين حتى عن ت�ضورها

اليوم، ف�ضوف جتد طريقها اإىل عجلة االقت�ضاد

والت�ضويق هنا على االأر�ش قبل و�ضولها اإىل

.كوكب اآخر

اإن الربوفي�ضور دايف موؤمن بقيمة عامل الف�ضاء

الب�ضرية، بالن�ضبة مل�ضتقبل  وكوكب املريخ حتديدًا 

ولكنه يوؤكد يف نف�ش الوقت على اأهمية مراعاة

املال العام و�ضمان ح�ضد اأعلى فائدة من

الف�ضائية .اال�ضتثمارات 

:استيطان كوكب المريخ
الصعوبات والتحديات

ا جون مانكينز، موؤ�ض�ش ورئي�ش �ضركة اأمَّ

باأن الف�ضاء، فذكر  لتكنولوجيا  مانكينز 

الطريق اإىل ا�ضتيطان كوكب املريخ ت�ضاحبها

�ضعوبات جمة من الناحية التقنية، واأن التحدي

املرتقب هائل. فالو�ضول اإىل املريخ وا�ضتيطانه

يتطلبان تن�ضيقًا حمكمًا بني جماالت تكنولوجية

تتفاعل ومت�ضابكة  متنوعة  علمية  وتخ�ض�ضات 

بدورها مع قطاعات متعددة منها الطاقة

والت�ضنيع والنقل، ناهيك عن قطاع ا�ضتخراج

التحويلية، وال�ضناعات  الطبيعية،  املوارد 

والرعاية ال�ضحية، والزراعة، واالإ�ضكان،

وغريها. واأكد مانكينز اأن ال�ضعي اجلاد وراء

حتقيق هذا االخرتاق الف�ضائي �ضيوؤدي ب�ضكل

نات �ضتحدث تلقائي اإىل ابتكار و�ضائل ومُمكِّ

طفرة عاملية م�ضهودة. لكن لفهم جتليات هذه

االبتكارات املرتقبة واآثارها املحتملة على حياة

االإن�ضان واالقت�ضاد العاملي ينبغي اأواًل فهم

النظم امل�ضتخدمة فيها والنماذج التي تعمل

وفقها، باالإ�ضافة اإىل الوعي مب�ضتوى التقدم

.ال�ضروري لبلوغ هذه القدرات التكنولوجية

ومن جهة اأخرى، اإن املريخ، ولو اأنه اأ�ضغر

بكثري من االأر�ش، فاإنه ميثل مع ذلك م�ضاحًة

اأكرب من تلك املوجودة يف كوكبنا. زد ياب�ضًة

على ذلك اأن الكوكب االأحمر يتميز بالعديد من

اخل�ضائ�ش الفلكية التي نعرفها عن االأر�ش،

لكنه يفتقد لنواة ن�ضطة من احلديد املن�ضهر،

وهو ما يف�ضر عدم وجود حقل كهرومغناطي�ضي

قوي ومتوا�ضل يف الكوكب االأحمر وانعدام

االأحزمة امل�ضعة يف جنباته. واأفاد مانكينز باأن

من اأهم االختالفات بني االأر�ش واملريخ تتمثل يف

تفاوت كمية اأ�ضعة ال�ضم�ش والطاقة يف كل منهما،

علمًا باأن الغالف اجلوي لكوكب املريخ يتكون

.اأ�ضا�ضًا من فراغ

هذا وقال مانكينز يف معر�ش حديثه عن اأهمية

الفاعلية التقنية واالإجرائية يف مهمة من هذا

النوع: "اإن ا�ضتيطان املريخ، مبا يرافق ذلك من

�ضرورة االإملام بجوانب مرتبطة بالزراعة والنقل

والطاقة، مع اإدراك الظروف احلرارية والبنيوية

للكوكب والتعرف على التقنيات التي ينبغي

تطويرها لبلوغ الهدف، ما هو يف االأ�ضا�ش �ضوى

."اإ�ضكالية تهم فعالية النظم وجناعة حتليالتها
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لماذا االستثمار في الفضاء؟
 اأال زلنا يف حاجة اإىل طرح هذا ال�ضوؤال؟ بهذا

 اال�ضتفهام ا�ضتهلت ماريت اأند�ضيث، وهي كبرية

 حمللي ال�ضيا�ضة يف منظمة التعاون االقت�ضادي

 والتنمية، حديثها عن واقع اال�ضتثمار الف�ضائي

.العاملي اليوم

 واأفادت اأند�ضيث باأن اأكرث من 80 دولة لديها

 اأقمار ا�ضطناعية يف مدار االأر�ش واأن الدول يف

 جميع القارات لديها برامج اأو وكاالت ف�ضائية على

 م�ضتويات خمتلفة، م�ضريًة اإىل اأن القيمة االإجمالية

 لالأن�ضطة الف�ضائية ترتاوح بني 200 و300 مليار دوالر

 تقريبًا. كما اأو�ضحت اأن تنوع االأطراف الفاعلة يف

 جمال الف�ضاء، �ضواء من القطاع العام اأو اخلا�ش،

 يوؤدي اإىل تعزيز التعاون الدويل، ولكنه من جهة

 اأخرى يوؤدي اإىل املزيد من املناف�ضة والطفرات

.املفاجئة يف بع�ش مرافق القطاع الف�ضائي

استثمار باهظ التكلفة
ه الدكتور هرني هرتزفيلد، االأ�ضتاذ  من جهته نبَّ

 الباحث يف �ضيا�ضة الف�ضاء وال�ضوؤون الدولية

 يف جامعة جورج وا�ضنطن، اإىل اأن بلوغ كوكب

 املريخ �ضيكون ا�ضتثمارًا مكلفًا للغاية خالل الـ

 100 �ضنة القادمة، وقال "هناك من يتحدث عن

 اأهمية الرتكيز على اجلانب االقت�ضادي يف ح�ضد

 الدعم لال�ضتثمار الف�ضائي.. ولكننا مل نفلح حتى

 االآن يف اإقناع اأي اأحد، ا�ضتنادًا للنتائج واالأرقام

 االقت�ضادية، مبا اإذا كان اال�ضتثمار الف�ضائي

"ا�ضتثمارًا جيدًا اأم ال؟

 واختتم الدكتور هرتزفيلد بالتاأكيد على اأن من

 اأهم ما ينبغي مراعاته يف اال�ضتك�ضاف الف�ضائي هو

 مدى عودته بالنفع على االإن�ضان يف كوكب االأر�ش،

 خا�ضة عن طريق اال�ضتفادة من املوارد واالإمكانيات

.املتوفرة يف الف�ضاء اخلارجي

نقاط رئيسية

 y  رؤية المريخ 2117 ستؤدي إلى بروز
تقنيات ومهارات جديدة

 y  إن استيطان كوكب المريخ أمر بالغ
التعقيد من الناحية التقنية

 y  إن قيمة األنشطة الفضائية في تزايد
رد حيث تتراوح قيمتها اإلجمالية حاليًا  مطَّ

بين 200 و300 مليار دوالر
 y  إن تكلفة االستثمار في استيطان كوكب

 المريخ ستكون باهظة جدًا خالل 100 سنة
من اآلن

نبذة عن جون مانكينز
 جون مانكينز هو موؤ�ض�ش ورئي�ش �ضركة مانكينز

 لتكنولوجيا الف�ضاء، وهي �ضركة نا�ضئة تركز

 على الهدف املتمثل يف تطوير وت�ضويق حلول

 اأنظمة الف�ضاء اجلديدة والتقنيات اجلديدة.

 وهو رائد عاملي معروف يف اأنظمة الف�ضاء

.والتكنولوجيا واالبتكار

نبذة عن ماريت أندسيث
 تتمتع ماريت اأند�ضيث باأكرث من ع�ضر �ضنوات

 من اخلربة يف بحوث ال�ضيا�ضة العامة، وتطوير

 وحتليل املوؤ�ضرات االقت�ضادية للقطاع الف�ضائي

 وكذلك تقييم ال�ضيا�ضات املتعلقة بالف�ضاء، ال

 �ضيما يف ما يتعلق باالبتكار. وهي حا�ضلة على

 درجات علمية يف العلوم ال�ضيا�ضية واإدارة القطاع

 .العام من كلية لندن لالقت�ضاد وكلية اأوروبا

 نبذة عن الدكتور هنري هرتزفيلد
 الدكتور هرني هرتزفيلد هو اأ�ضتاذ باحث

 يف �ضيا�ضة الف�ضاء وال�ضوؤون الدولية واأ�ضتاذ

 م�ضاعد يف مادة القانون يف جامعة جورج

 وا�ضنطن. وقد األف العديد من الدرا�ضات

 حول موا�ضيع الق�ضايا القانونية والتنظيمية

 .االأمريكية والدولية املتعلقة بالف�ضاء

 نبذة عن البروفيسور أالن دافي
 الربوفي�ضور اأالن دايف هو زميل باحث واأ�ضتاذ

 م�ضارك يف جامعة �ضوينربن والعامل الرئي�ضي

 يف املعهد امللكي االأ�ضرتايل. وهو عامل فيزياء

 متمر�ش يقوم بابتكار العوامل الرقمية بوا�ضطة

 الكمبيوتر اخلارق لفهم كيفية ت�ضّكل املجرات

 وللتحقيق يف طبيعة املادة املظلمة. يعمل حاليًا

يف مركز الفيزياء الفلكية واحلو�ضبة

�ضوينربن .بجامعة 
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ديفيس ريتشارد 
المدير المساعد في قسم العلوم واالستكشاف في مديرية البعثات

العلمية في وكالة ناسا

إدارة الموارد في الفضاء: أمن المياه

سينظر الناس إلى هذه اللحظة في"
التاريخ بعد ألف عام من اآلن ليقولوا: ’تلك
هي اللحظة التي أصبح فيها البشر نوعًا

’متعدد الكواكب

"
ا�ضتهّل ريت�ضارد ديفي�ش، املدير امل�ضاعد يف ق�ضم

العلوم واال�ضتك�ضاف يف مديرية البعثات العلمية

يف وكالة الف�ضاء االأمريكية "نا�ضا"، مداخلته يف

اإىل اأن اأول اأيام القمة العاملية للحكومات م�ضريًا

وجود املاء على كوكب املريخ �ضار حقيقة مفروغًا

منها، واأن وكالة الف�ضاء االأمريكية ت�ضّب جهودها

يف الوقت احلايل على توفري ال�ضبل والو�ضائل التي

ت�ضاعد على حتديد مواقع املياه وتوفري امل�ضتلزمات

.املطلوبة ال�ضتخراجها

أهمية اختيار المواقع
واأ�ضاف ديفي�ش يف جل�ضته التي حملت عنوان

اأن علم "اإدارة املوارد يف الف�ضاء: اأمن املياه"
الف�ضاء والفلك ميّر حاليًا يف مرحلة م�ضّوقة تنطوي

على حتّوالت هائلة يف جمال ا�ضتك�ضاف الف�ضاء

اخلارجي. وقد ُت�ضّجل هذه احلقبة يف تاريخ

الب�ضرية على اأنها املرحلة التي بلغ فيها التطور

درجة متقدمة �ضمحت للب�ضر بالعي�ش يف اأكرث من

كوكب واحد. "لكن ما نعرفه عن هذا املجال ما هو

اإال غي�ش من في�ش، وال يزال الغمو�ش يلّف الكثري

من جوانب عامل الف�ضاء، ولكن بالعمل اجلماعي

والتعاون، ميكن الو�ضول اإىل اإجالء الغمو�ش

."واإيجاد االإجابات واحللول

وهذا العمل اجلماعي لي�ش حم�ضورًا باملجتمع

العلمي فح�ضب، بل ي�ضمل طبقات خمتلفة من

املجتمع وخ�ضو�ضًا اجلامعات بطالبها ومراكزها

البحثية. هذا الأن الفر�ش التي يتيحها م�ضروع

ا�ضتك�ضاف املريخ اليوم ال تختلف كثريًا عن الفر�ش

hCG الهائلة التي اأتاحها اإن�ضاء �ضبكة االإنرتنت قبل 20

30 �ضنة. ومن هنا، فاإن اأي �ضخ�ش ميتلك االإرادة

للتعلم وامل�ضاهمة واإيجاد املعلومات �ضيجد له دورًا

.يف حقبة اال�ضتك�ضاف هذه

قبل حوايل ثالث �ضنوات، مت اإطالق م�ضروع

الإيجاد املكان االأن�ضب الإقامة قاعدة على كوكب

املريخ ب�ضكل ي�ضمح بجمع البيانات ب�ضهولة، علمًا

اأن اختيار املوقع املنا�ضب يعتمد اإىل حد كبري على

مكان تواجد املياه على �ضطح الكوكب وغريها

من املوارد املهمة، وهذا ما اأثبتته جتارب �ضابقة

اأن موقع قاعدة يف هذا املجال. فقد ذكر ديفي�ش

"ماكموردو" يف القارة املتجمدة اجلنوبية وموقع
حمطة الف�ضاء الدولية على �ضبيل املثال كانا

.خيارين موفقني

استعماالت المياه على كوكب المريخ
يكمن ال�ضبب وراء االهتمام الكبري باملياه يف اإمكانية

ا�ضتعمالها يف اأهم عنا�ضر ا�ضتك�ضاف كوكب املريخ

وهو مركبة ال�ضعود التي تعّد املحرك االأ�ضا�ضي

ال�ضتخدام املوارد املحلية ملهام املريخ امل�ضتقبلية.

ف�ضاًل عن ذلك، �ضتحتاج املركبات الف�ضائية اإىل

مولدات الدفع التي ميكن اإنتاجها على كوكب املريخ

.عند احلاجة با�ضتخدام االأك�ضجني وغاز امليثان

واأكد ديفي�ش قائال: "اإننا نعلم اأن املياه جتري يف

اأعماق املريخ، الذي كان ي�ضبه اإىل حد كبري كوكب

االأر�ش يف فرتة �ضابقة، وباإمكاننا روؤية عالمات

الهيدروجني على ال�ضطح و�ضماع �ضوت اجلليد

املدفون حتته". واإذا كانت هناك معامل تدّل على

وجود احلياة على كوكب املريخ يف مراحل �ضابقة،

.فال بد من العثور عليها مبحاذاة املياه

كثرية هي االأ�ضباب التي تدفعنا للبحث عن

املياه ومنها ا�ضتدامة الوجود على كوكب املريخ،

لذلك، فاإن روؤية دولة االإمارات 2117 ت�ضاهم يف

ت�ضليط ال�ضوء على اأهمية املياه يف اإطار متكني

البعثات اإىل الف�ضاء اخلارجي. ف�ضاًل عن ذلك،

ت�ضتعمل املياه يف توليد الطاقة التي تدفع املركبات

اجلوالة وغريها من املحركات التي �ضت�ضتخدم

.على �ضطح املريخ
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أنواع المياه في كوكب المريخ
:حدد ديفي�ش فئتني ملوارد املياه اخلام يف املريخ هما

 معادن الهيدروجين، التي ينظر إليها .1
 تاريخيًا على أنها المصدر الرئيسي

 للمياه. علمًا أن العلماء قد توصلوا
 في العقد الماضي إلى تأكيد

 وجود المحيطات واألنهار الجليدية
 على كوكب المريخ، إذ يعتقدون أن

 حوالي 18% من المحيطات األصلية
 على الكوكب ال تزال موجودة ولكنها
 مجمدة. وسيكون التحدي الكبير هو

 التنقيب عنها، وهي مهمة لم يتمكن
.من تحقيقها أحد حتى اآلن

 الجليد المدفون على عمق متر أو مترين .2
 من السطح، حيث يعتقد ديفيس أنه

 يتعين التفكير مليًا في هذا األمر اآلن،
 فالتنقيب عن ذلك الجليد لن يختلف عما

 هو عليه في القارة المتجمدة الجنوبية
 حيث تّم اكتشاف طريقة الستخراج كميات
 كبيرة من المياه الصالحة للشرب. وأوضح

 "إننا نسعى منذ عامين لتطبيق هذه
 الطريقة على المريخ ونأمل في التوصل

."إلى النتائج المرجوة

 ترتاوح درجة احلرارة على كوكب املريخ بني درجة

 واحدة و120 درجة حتت ال�ضفر. لذا فاإن الو�ضول

 اإىل هذا اجلليد املدفون يجب اأن يكون يف املنطقة

 الواقعة يف اأق�ضى اجلنوب حيث �ضيكون التنقيب

 اأ�ضهل على االآالت واالأفراد، فالعثور على اجلليد،

.وفقًا لديفي�ش، هو الغاية االأ�ضا�ضية يف هذه املرحلة

 ويف ختام حديثه، لفت ديفي�ش اإىل اأن اإنتاج

 املياه على املريخ �ضي�ضكل حتديًا تقنيًا كبريًا وهو ما

 �ضيوؤدي بدوره اإىل دفع االبتكار واالخرتاع يف �ضبيل

 التو�ضل اإىل اإنتاج املعدات الالزمة، واأ�ضاف: "اإن

 هذه البيئات الهند�ضية املتقدمة للغاية جتربنا فعاًل

 على االبتكار، و�ضتكون الكت�ضافات واآليات اإنتاج

 ."املياه اآثار اإيجابية على كوكب االأر�ش

نقاط رئيسية

 y  ما يتعين القيام به هو إيجاد األماكن
 التي تتواجد فيها المياه وتحديد

متطلبات إنتاجها
 y  ثبت على مدى تاريخ االستكشاف بأن

 اختيار الموقع مهم جدًا لضمان النجاح
في المستقبل

 y  تستعمل المياه لتوليد الطاقة التي
تدفع بمحركات المركبات الجوالة

 y  ال أحد يملك كل اإلجابات ولكن من
 خالل العمل معًا، يمكننا أن نتجاوز

جميع التحديات

نبذة عن ريتشارد ديفيس
 يتوىل ريت�ضارد ديفي�ش املدير امل�ضاعد يف

 ق�ضم العلوم واال�ضتك�ضاف يف مديرية البعثات

 يف وكالة "نا�ضا"، وي�ضعى من (SMD) العلمية

 خالل من�ضبه هذا اإىل حتقيق التكامل بني

 اإدارة املن�ضاآت واملوارد الب�ضرية ومديرية بعثة

 (HEOMD) ا�ضتك�ضاف العمليات االإن�ضانية

 ب�ضاأن �ضيا�ضة الف�ضاء اخلارجي، مبا يف ذلك

 ا�ضتك�ضاف املريخ. وي�ضارك يف قيادة درا�ضة

 لبدء عملية SMD-"HEOMD" م�ضرتكة بني

 حتديد مواقع االإنزال الب�ضرية املحتملة على

 �ضطح املريخ، با�ضتخدام اأ�ضول اال�ضتطالع

.احلالية هناك
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1) (كريستوف السور 

مدير مشروع ميليسا في وكالة الفضاء األوروبية

2) فالديفيا-سيلفا  خوليو  (الدكتور 

باحث ما بعد الدكتوراه في مركز أميس لألبحاث في وكالة ناسا

:الزراعة في الفضاء
الفرص والتحديات الفضائية  

يجتمع نخبة العلماء يف العامل اليوم لدرا�ضة

م�ضاريع رائدة تتعلق باإمكانية اإعادة تدوير النفايات

من اأجل اإنتاج االأك�ضجني والغذاء واملاء يف الف�ضاء

.وخ�ضو�ضًا على كوكب املريخ

وانطالقًا من رغبتها يف ت�ضليط ال�ضوء على

هذا املجهود اال�ضتثنائي، ا�ضت�ضافت القمة العاملية

للحكومات 2018 اثنني من كبار العلماء يف هذا

املجال، هما كري�ضتوف ال�ضور، مدير م�ضروع

ميلي�ضا يف وكالة الف�ضاء االأوروبية، والدكتور خوليو

فالديفيا-�ضيلفا، الباحث ما بعد الدكتوراه يف مركز

."اأمي�ش لالأبحاث يف وكالة الف�ضاء االأمريكية "نا�ضا

إعادة التدوير في الفضاء
اإىل التعقيدات ا�ضتهّل ال�ضور مداخلته م�ضريًا

التي تواجه عملية اإعادة تدوير النفايات يف

الف�ضاء. وذكر اأن احل�ضابات قد بّينت اأن طاقم

بعثة ف�ضائية اإىل كوكب املريخ يتطلب اأكرث من

100 طن من االأك�ضجني واملاء والغذاء، وهي كمية

هائلة وتنتج عنها الكمية ذاتها من النفايات

القابلة للتدوير، ويكمن التحدي يف هذه املنهجية

التي تتبعها وكالة الف�ضاء االأوروبية حاليًا، يف

التو�ضل اإىل العمليات والتقنيات الالزمة للو�ضول

اإىل اأعلى م�ضتوى من اإعادة التدوير، لتحويل

جميع النفايات الناجتة عن البعثة اإىل غذاء

واأك�ضجني وماء، با�ضتخدام احلد االأدنى من

.الطاقة واحلفاظ على درجة عالية من االأمان

واأ�ضار ال�ضور اإىل اأن ال�ضبب يف جناح عملية

اإىل اإعادة التدوير على االأر�ش ُيعزى يف االأ�ضا�ش

تكوين نظامنا البيئي، مب�ضتوياته املختلفة التي تتيح

اإمكانية حتويل النفايات الإنتاج االأك�ضجني واملاء

والغذاء. لذا، اعتزم العلماء واملهند�ضون االأوروبيون

òæe 30 عامًا على حماولة حماكاة النظام البيئي

االأر�ضي لكي يتمكنوا من امل�ضاركة يف اأي بعثة

.م�ضتقبلية اإىل املريخ

مشروع ميليسا
هذا هو باخت�ضار م�ضروع ميلي�ضا. وقد تابع ال�ضيد

ال�ضور لي�ضرح اأن فريقه اخترب النظام البيئي

امل�ضّغر على بحرية حيث اإن البحريات تتميز

بنظام بيئي يعتمد التدوير الذاتي الذي يحّول

النفايات املوجودة يف املغذيات الإنتاج النباتات

والطحالب، وهي بدورها تنتج االأك�ضجني عن

ال�ضوئي التمثيل  .طريق 

وتابع ال�ضور متحدثًا عن امل�ضروع العاملي الذي

اجتمع فيه مئة مهند�ش وعامل كيمياء ومهند�ش

اأوروبيًا. علمي وعامل ريا�ضيات وطاه من 15 بلدًا

3 �ضركات تابعة له وقد اأف�ضى امل�ضروع اإىل تاأ�ضي�ش

.وموؤ�ض�ضة تعليمية متخ�ض�ضة

ويعمل ال�ضور مع فريقه يف امل�ضنع التجريبي

يف بر�ضلونة يف اإ�ضبانيا حيث تو�ضل اإىل اإثبات

جدوى عملية تدوير االأك�ضيجني وثاين اأك�ضيد

اأ�ضهر، الكربون خالل جتربة ا�ضتمرت الأكرث من 6

ويعمل حاليًا على جتميع البول لتدويره قبل اإنتاج

والنباتات .الطحالب 

وثمة اختباران اآخران جاريان يف الوقت احلايل،

اأحدهما يتمحور حول تدوير املياه وقد بداأ منذ

قرابة 12 عامًا يف اأنتاركتيكا حيث يحاول الفريق

التو�ضل اإىل النتائج املرجوة يف بيئة �ضديدة

الربودة. اأّما االختبار االآخر فهو يحمل ا�ضم

"بيدري�ضت" ويتمحور حول اختبار التغريات يف
.املذاق يف بيئة ذات جاذبية م�ضّغرة

الوظائف الجسدية في الفضاء
انطالقًا من النظرية القائلة اإن وظائف ج�ضد

االإن�ضان تختلف يف بيئة الف�ضاء، ميكن ا�ضتخال�ش

اأن حا�ضة التذوق �ضتختلف بدورها، لذا ينبغي

جتربة اأ�ضناف الغذاء يف بيئة �ضعيفة اجلاذبية.

اأنواع نباتات فقط، وقد متحورت التجربة حول 8

ومتت اال�ضتعانة بالطاهي الفرن�ضي ال�ضهري اأالن

الإجراء التجارب بهدف حماولة و�ضع عدد دوكا�ش

من و�ضفات الطعام التي ميكن تناولها يف بيئة

اأ�ضهر. و�ضملت التجربة عددًا من الف�ضاء خالل 3

املتطوعني الذي ُطلب اإليهم ت�ضجيل االختالفات يف

.حا�ضة التذوق جتاه ال�ضكر وامللح واالألياف

زراعة البطاطس في المريخ
من جانبه، حتدث الدكتور خوليو فالديفيا-�ضيلفا

الباحث يف مركز اأمي�ش لالأبحاث يف نا�ضا، عن

جتربة لزراعة البطاط�ش على كوكب املريخ

.واملتطلبات ال�ضرورية الإجناحها
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 يقوم م�ضروع الدكتور �ضيلفا على عن�ضرين

 اثنني: اأواًل، حتديد النباتات واخل�ضروات القابلة

 للزراعة والنمو يف الف�ضاء؛ وثانيًا، ا�ضتخدام تربة

.الكواكب الختبار التجربة

 وعن �ضبب اختيار البطاط�ش لهذه التجربة،

 حتدث �ضيلفا عن اأن البطاط�ش قد تكون املر�ّضح

 االأف�ضل للزراعة على كوكب املريخ كونها تتكيف

 مع الظروف البيئية القا�ضية. وبالن�ضبة اإىل الرتبة،

 فقد كان من ال�ضروري فهم خ�ضائ�ش الرتبة

 الطبيعية لفهم التفاعل بني اجلزيئات والبكترييا

 فيها ومعرفة ما اإذا كانت هذه البكترييا ت�ضاعد يف

.منو اخل�ضار

 مبجرد فهم هذه املتغريات، ميكن ا�ضتخدام

 تقنيات جديدة لتح�ضني العملية مثل ا�ضتخدام

 التقنية النانوية التي جتذب امللح اأو املوؤك�ضدات على

 الكواكب االأخرى. و�ضرح الدكتور �ضيلفا اأنه وفريقه

 يعملون اأي�ضًا على حت�ضني ا�ضتهالك الطاقة خالل

 العملية، ويف حال جنحت التجربة، فاإن الهدف

 االأويل هو اإر�ضال بعثة روبوتية لتنفيذ التجربة يف

.بيئة املريخ

الماء على كوكب المريخ
 ثمة العديد من االأدلة على وجود املاء يف احلالة

 املتجمدة وال�ضائلة على كوكب املريخ. وقد اأثبتت

 االأبحاث اأن ثمة بيئات حول العامل تتميز بنف�ش

 اخل�ضائ�ش البيئية املتوقعة يف املريخ، وهذا ما

 ي�ضّهل على العلماء والباحثني اختيار اخل�ضائ�ش

 الكيميائية واملادة التي تنا�ضب جتاربهم على

 اختالفها. ويف هذا قال الدكتور �ضيلفا: "مبا اأننا

 نريد تاأمني االأ�ضناف الغذائية الطبيعية ولي�ش

 اال�ضطناعية، قررنا اأن نرّكز جتربتنا على زراعة

 البطاط�ش، باعتبار اأنها متوفرة بكرثة وباأ�ضناف

 متنوعة يف البريو حيث يتم اإجراء التجربة".

 وكان الهدف من املرحلة االأوىل من امل�ضروع هذا

 التو�ضل اإىل حتديد "البطاط�ش اخلارقة"، اأي �ضنف

 البطاط�ش الذي ي�ضتطيع اأن ينمو يف بيئة م�ضابهة

 لبيئة املريخ. ا�ضتخدمت التجربة 800 كيلوغرام من

 الرتبة التي تتميز بنف�ش اخل�ضائ�ش املوجودة يف

 تربة املريخ، و65 نوعًا خمتلفًا من البطاط�ش، تبنّي

.اأن 4 منها قابلة للزراعة يف هذه الرتبة

 ويف ختام مداخلته، اأّكد الدكتور �ضيلفا "اأننا

 نعي�ش اليوم يف امل�ضتقبل... وهذه حلظة جوهرية يف

 م�ضريتنا، حيث اجتمع املهتمون مل�ضافرة اجلهود

 من اأجل اإيجاد احللول للتحديات التي تواجه هذا

."امل�ضروع بالغ االأهمية

نقاط رئيسية

 y  يجري العلماء التجارب إلعادة تدوير
 النفايات إلنتاج األكسجين والغذاء

 والماء وزراعة المحاصيل في
كوكب المريخ

 y  اختبر مشروع ميليسا مفهوم إعادة
 التدوير على بحيرة تعمل وفقًا لمنظومة

 دائرية، حيث يتم تحويل نفايات المواد
الغذائية إلنتاج النبات والطحالب

 y  تختلف الوظائف الجسدية في الفضاء،
 لذا فإن مذاق الطعام يختلف بين

األرض والفضاء
 y  تحديد أصناف النبات التي يمكن أن تنمو

 في الظروف البيئية القاسية وفهم
 حدود نموها أمر محوري لتحقيق النجاح

في البعثات الفضائية

 نبذة عن كريستوف السور
 حاز على الدكتوراه يف الهند�ضة احليوية

 من جامعة "كومبيجن" يف فرن�ضا، قبل اأن

 �ضغل الحقًا .(MATRA) "يلتحق ب�ضركة "ماترا

 من�ضب مدير م�ضروع "ميلي�ضا" يف وكالة

 الف�ضاء االأوروبية، ويتوىل حاليًا من�ضب املوفد

 االأوروبي يف جمل�ش علم االأحياء الدقيقة التابع

 .ملحطة الف�ضاء الدولية

 نبذة عن الدكتور خوليو
 فالديفيا-سيلفا

 باحث يف جمايل اأبحاث ال�ضرطان وطب

 الف�ضاء. ح�ضل على �ضهادة يف الطب ومن ثّم

 الدكتوراه يف علم االأحياء الف�ضائي ودكتوراه

 اأخرى يف العلوم الطبية احليوية يف معهد

 العلوم النووية ومعهد االأبحاث الطبية احليوية

 على التوايل. وهو االآن باحث م�ضارك يف مركز

."اأمي�ش" لالأبحاث التابع لوكالة نا�ضا

1

2
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فينوغليو فرانكو 
رئيس وحدة النقل ورحالت الفضاء في مركز تاليس إلينيا سبيس

التعاون الدولي
في الفضاء الخارجي  

ُتذكرنا خارطة الطريق العالمية الطموحة"
بضرورة التعاون الدولي

"
ي�ضهد قطاع ا�ضتك�ضاف الف�ضاء زخمًا هائاًل

يف الوقت احلايل حيث ت�ضّوب بلدان عّدة

اأنظارها نحو كوكب املريخ باعتباره مكانًا �ضاحلًا

øeh .2117 ال�ضتيطان الب�ضر وعي�ضهم بحلول عام

هنا، مّت و�ضع خريطة طريق عاملية ال�ضتك�ضاف

الكوكب االأحمر تقوم بالدرجة االأوىل على التعاون

وت�ضافر اجلهود بني خمتلف وكاالت الف�ضاء

العاملية .واحلكومات 

بناًء عليه، خ�ض�ضت القمة العاملية للحكومات

2018 يف اأول اأيامها جل�ضة بعنوان "التعاون الدويل

يف الف�ضاء اخلارجي" �ضّدد من خاللها فرانكو

فينوغليو، رئي�ش وحدة النقل ورحالت الف�ضاء يف

اإلينيا �ضبي�ش" على اأهمية التعاون مركز "تالي�ش

.الدويل يف جمال ا�ضتك�ضاف الف�ضاء

لقد اآتى التعاون الدويل يف جمال الف�ضاء ثماره

يف ال�ضابق من خالل اإن�ضاء حمطة الف�ضاء الدولية

اأكرب ج�ضم ف�ضائي من �ضنع الب�ضر مّت التي تعّد

اإمتامه بالتعاون ما بني عدد من وكاالت الف�ضاء من

عدة بلدان، مبا فيها الواليات املتحدة االأمريكية

واليابان وكندا وبلدان اأوروبية، ويتّم ت�ضغيله

.بوا�ضطة رواد ف�ضاء وعلماء فلك من 17 بلدًا

خريطة الطريق لالستكشاف العالمي
ويف معر�ش حديثه عن خريطة الطريق العاملية

ال�ضتك�ضاف الف�ضاء التي مّت و�ضعها بالتعاون

والتن�ضيق بني 14 وكالة ف�ضاء من خمتلف بلدان

العامل، تطّرق فينوغليو اإىل اأهمية و�ضع اخلطط

املبكرة خلو�ش غمار امل�ضتقبل، فاالبتكارات يف

ت�ضارع مّطرد والزمن ال ينتظر، والو�ضول اإىل

املريخ لن يتحقق اإال بت�ضافر اجلهود العاملية.

وقد حدد يف عر�ضه مرحلتني رئي�ضيتني الإن�ضاء

املعرب اإىل الف�ضاء اخلارجي الذي �ضيوؤدي يف

نهاية املطاف اإىل املريخ، حيث ثمة خطوات

ينبغي ا�ضتكمالها قبل التمكن من حتقيق هذا

الطموح .الهدف 

وتتمثل اخلطوة االأوىل يف اإن�ضاء بنية حتتية

للعبور اإىل الف�ضاء اخلارجي، وهي عبارة عن

بنية تدور يف مدار القمر وعلى م�ضافة قريبة

منه، وُت�ضتخدم كمحطة مراقبة وبحوث للبعثات

الق�ضرية االأجل ن�ضبيًا. و�ضُت�ضتخدم هذه املحطة

اأي�ضًا كمركز للبحوث واالختبارات، تهيئة

للمرحلة التالية وهي النقل اإىل الف�ضاء اخلارجي

الذي ينطوي على �ضفينة ف�ضائية ت�ضّم طاقمًا

دائمًا �ضتقوم برحلتها االأوىل يف الف�ضاء ملدة

األف يوم. ومن خالل هذه البعثة ميكن التو�ضل

لتو�ضيح املفاهيم وحتديد االحتياجات املطلوبة

الإر�ضال الب�ضر اإىل الف�ضاء اخلارجي، خ�ضو�ضًا

اللوج�ضتية املطلوبة لهذا جلهة اال�ضتعدادات 

.النوع من البعثات

"برنامج "الخطوة التالية
انكّب فريق درا�ضة اإمكانيات اال�ضتك�ضاف يف حمطة

الف�ضاء الدولية، الذي كان قد و�ضع ت�ضميم

املحطة يف مرحلة �ضابقة، على اإجراء �ضل�ضلة

من درا�ضات اجلدوى املرتبطة بالبنية الف�ضائية

املطلوبة ال�ضتك�ضاف الف�ضاء اخلارجي �ضمن

م�ضروع تعاون دويل. فاإن�ضاء هذه البنية يقت�ضي

التعاون بني بلدان عدة، وفقًا لفينوغليو، وهو االأمر

الذي اأثبتته التجربة. من هنا، مّت و�ضع برنامج

اأو برنامج "اخلطوة يحمل عنوان "نك�ضت �ضتب"

á«dÉàdG" الذي يتمحور حول اإقامة ال�ضراكات

على �ضعيد تقنيات الف�ضاء، ويقوم على منوذج

ال�ضراكات بني القطاعني العام واخلا�ش. وقد جنح

الربنامج حتى االآن يف اإبرام اتفاقيات �ضراكة مع 6

�ضركات رائدة يف جمال ال�ضناعات الف�ضائية من

.اأجل تنفيذ البعثة املن�ضودة
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تعاون على جميع األصعدة
ل الربنامج منذ اإن�ضائه اإىل جذب اهتمام  تو�ضّ

 العديد من ال�ضركات الرائدة يف جمال �ضناعة

 الطريان والف�ضاء ومنها "لوكهيد مارتن"

 و"اأوربيتال" و"بوينغ". ويف هذا ال�ضياق، قال

 فينوغليو: "اإننا نعمل على دعم اجلانب الهند�ضي

 يف ت�ضميم املعرب الف�ضائي مع الرتكيز ب�ضكل خا�ش

 على توفري املقومات املطلوبة لعي�ش االإن�ضان يف بيئة

 الف�ضاء، واإمنا علينا اأي�ضًا اأن نعتمد حلواًل جديدة

 قائمة على االبتكار والبحوث والتطورات احلديثة

."التي يقوم بها كل من ال�ضركاء

 وتابع م�ضريًا اإىل مركبة الف�ضاء "اأورايون"

 امل�ضممة لنقل رواد الف�ضاء اإىل حمطة الف�ضاء

 الدولية واإعادتهم، والتي يعّول عليها يف التخطيط

 ل�ضفر رواد الف�ضاء اإىل القمر اأو املريخ م�ضتقباًل.

 وهي تعترب خري منوذج على ما ميكن حتقيقه من

 خالل التعاون الدويل، فكب�ضولة املركبة قد �ضنعت

 يف الواليات املتحدة، فيما �ضاركت دول اأوروبية يف

.ت�ضميم اأجزاء اأخرى منها

 ويف ختام حديثه، لفت فينوغليو اإىل اأن خريطة

 الطريق العاملية ال�ضتك�ضاف الف�ضاء ال ميكن

 اأن تب�ضر النور دون التعاون الدويل الذي يفتح

 الطريق اأمام م�ضاركات جديدة من القطاعني العام

 واخلا�ش، فا�ضتك�ضاف الف�ضاء لي�ش حكرًا على جهة

 دون االأخرى، والنتائج املتاأتية منه �ضتعود بالفائدة

.على العامل اأجمع

نقاط رئيسية

 y  محطة الفضاء الدولية هي أكبر جسم
 فضائي من صنع البشر تّم إتمامه

 بالتعاون ما بين عدد من وكاالت الفضاء
من عدة بلدان

 y  يجب أن تبنى الخطط المستقبلية على
 المكتسبات التي تّم التوصل إليها خالل
العقود الماضية من استكشاف الفضاء

 y  برنامج "الخطوة التالية" يقوم على
نموذج الشراكات بين القطاعين

العام والخاص
 y  خريطة الطريق العالمية الستكشاف

 الفضاء لن تتبلور إال من خالل التعاون
الدولي الجاد

نبذة عن فرانكو فينوغليو
 يحمل فرانكو فينوغليو درجة يف الهند�ضة

 النووية من جامعة تورينو التقنية. بداأ العمل

 يف مركز "تالي�ش اإلينيا �ضبي�ش" عام 1990،

 وعمل يف الفرتة من 1999 حتى 2010 يف

 برنامج حمطة الف�ضاء الدولية،. وهو يتوىل

 االآن من�ضب رئي�ش وحدة النقل ورحالت

.الف�ضاء فيها





من الهند إلى العالم
 استعرض وفد خاص يمثل جمهورية الهند، الدولة

 الضيف في القمة العالمية للحكومات 2018، تجربة
 الهند التنموية، مسلطًا الضوء على االبتكار في

القطاعات الحيوية
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2) كامينيني  (شوبانا 

رئيسة اتحاد الصناعات الهندية

1) (سونيل كانت مونجال 

رئيس مجلس إدارة شركة هيرو إنتربرايز

(سي. بي. غورناني (3

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تيك ماهندرا

4) (ريتشارد كويست 

الحوار مذيع و مراسل في شبكة سي إن إن، مدير

هل ستقود الهند
االقتصاد العالمي في المستقبل؟  

اجتمع ثالثة خرباء من القطاع ال�ضناعي يف

الهند، البلد ال�ضيف �ضمن فعاليات القمة العاملية

للحكومات 2018، يف اإطار جل�ضة حوارية م�ضّوقة

حاورهم فيها ريت�ضارد كوي�ضت، املذيع واملرا�ضل

يف �ضبكة "�ضي اإن اإن"، تناولوا خاللها الدور

القيادي املرتقب للهند يف االقت�ضاد العاملي يف

امل�ضتقبل. وهنا، ا�ضتهلت �ضوبانا كامينيني، رئي�ضة

احتاد ال�ضناعة الهندية، مداخلتها م�ضرية اإىل

اأن م�ضطلح "القيادة" قد ال يكون االأمثل يف هذا

ال�ضياق، الأن الو�ضول اإىل امل�ضتقبل يقت�ضي ت�ضارك

امل�ضوؤولية بني عدة بلدان، وال ميكن ح�ضره ببلد

.واحد فقط يف الع�ضر احلايل

المستقبل في يد الهند
من جهته، اأفاد �ضونيل كانت موجنال، رئي�ش

اإدارة �ضركة "هريو اإنرتبرايز "جمل�ش
(Hero Enterprises)، باأن التوقعات ت�ضري اإىل

اأن الهند �ضتتبواأ بالفعل مراكز متقدمة يف

قطاعات معينة يف امل�ضتقبل، فالدولة تعمل على

التعليم والنهو�ش بقطاعي  التحتية  البنية  حت�ضني 

االأ�ضا�ضية والرعاية ال�ضحية، وتوفري االحتياجات 

لل�ضكان يف جميع اأنحاء البالد. واملعروف اأن نظام

الرعاية ال�ضحية يف الهند هو من اأف�ضل االأنظمة

يف العامل لكنه ال يتوّفر اإال لفئة معينة من ال�ضكان

من الطبقة االقت�ضادية العليا. وينطبق ذلك

اأي�ضًا على القطاع االقت�ضادي، لذا فال يزال على

احلكومة الهندية بذل اجلهود احلثيثة مل�ضاعدة

واملتو�ضطة ال�ضغرية  .املوؤ�ض�ضات 

اأما �ضي.بي. غورناين، الع�ضو املنتدب

"تيك ماهندرا التنفيذي ل�ضركة  "والرئي�ش 
(Tech Mahindra)، فقد لفت اإىل اأن امل�ضتقبل

يف يد الهند، فالعامل مقبل على تغيريات كبرية

وحتوالت هائلة ب�ضبب التقدم التكنولوجي. واإذا

ما اأ�ضبحت هذه التغيريات اأمرًا واقعًا، فاإنها

�ضتمنح الهند القوة الناعمة الالزمة لت�ضّدر

�ضباق االقت�ضاد العاملي، لذا، يتوجب عليها اأن

الرئي�ضية بالقطاعات  للنهو�ش  تقطع �ضوطًا كبريًا 

مثل الرعاية ال�ضحية والتعليم والطاقة، ففي

.ذلك فر�ضة �ضانحة لها

نمو مستمر في الهند
ا�ضطلعت الهند ببع�ش من م�ضاريع البنية التحتية

الطموحة، مثل معرب دلهي-مومباي ال�ضناعي،

وعدد من املدن الذكية املتخ�ض�ضة يف املنتجات

الزراعية والت�ضنيع والتعليم. واأّكد موجنال اأن

.الهند ت�ضجع اال�ضتثمار يف هذه امل�ضاريع

ومن املتوقع اأن ي�ضتمّر عدد �ضكان الهند بالتزايد

يف ال�ضنوات الع�ضرة املقبلة على الرغم من التباطوؤ

.يف منو عدد ال�ضكان يف معظم دول العامل

وبدورها، �ضددت كامينيني على �ضرورة ت�ضارك

التعليم واخلدمات ال�ضحية م�ضوؤولية توفري 

لل�ضكان، واالأهم من ذلك توفري فر�ش العمل،

واأّكدت على �ضرورة الرتكيز على التنمية يف

املناطق القروية كما احل�ضرية، مبا ي�ضمح

بالو�ضول اإىل جميع �ضكان الهند الذين يبلغون 1.2

ن�ضمة .مليار 

فرص عديدة متاحة
على مدى ال�ضنوات الثالثني املا�ضية، كانت

احلكومة الهندية ت�ضّم االأحزاب ال�ضيا�ضية كافة.

وهناك تفاهم قائم بني خمتلف االأقطاب ال�ضيا�ضية

يف الهند على اأن احلّل يكمن يف اعتماد ا�ضرتاتيجية

تنموية �ضاملة، لذا يتعني على احلكومة اإيجاد

احللول املنا�ضبة للتغلب على بع�ش من التحديات

امللّحة التي تعيق تطبيق هذه اال�ضرتاتيجية، حيث

ترتكز التحديات يف �ضعف البنية التحتية املادية،

.وكرثة االإجراءات البريوقراطية ال�ضارمة

ومع ذلك، تظّل الهند اإحدى اأ�ضرع البلدان منوًا

حاليًا، مما يتيح لها العديد من الفر�ش. وتعتقد

كامينيني اأنها �ضتكون اأكرب دولة نا�ضئة يف العامل

يف امل�ضتقبل. هذا وُتعّد الهند اليوم ثالث اأكرب دولة

نا�ضئة يف العامل وتتمتع بنمو �ضريع يتيح العديد

من الفر�ش التي ميكن اغتنامها من خالل اإيجاد

.التمويل املنا�ضب

ينبغي القيام بالمزيد
والهند، على الرغم من عزمها على االنفتاح

العاملي وتهيئة البيئة املالئمة لالأعمال، لن تتمكن

من امل�ضي قدمًا ما مل جتد الفر�ش املطلوبة

لت�ضغيل ال�ضباب، لذا فاإنها حتتاج اإىل اإن�ضاء عدد

اأكرب من ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات، وهي ال متلك

اأي كلية اأو معهد خا�ش بت�ضيري االأعمال. حاليًا

للتكنولوجيا باإتقانهم  الهند معروفون  و�ضكان 

ال �ضيما يف جمال احلا�ضوب والهواتف النقالة،

و�ضيكون لهذا االأمر اأثر اإيجابي على م�ضتقبل
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 الدولة التي �ضتكون منوذجًا جيدًا للتجارة

"بلوك ت�ضني ."االإلكرتونية وتقنيات 

أكثر أسواق العالم إثارة
 يختلف تعريف النجاح يف الهند اإىل حد كبري

 ويرجع ذلك باالأ�ضا�ش اإىل حجمها، فريى البع�ش

 اأن جناحها يعتمد على �ضهولة العي�ش، بينما يقرنه

 اآخرون ب�ضهولة االأعمال التجارية فيها. لكن اإذا

 ما متكنت احلكومة من اإيجاد الفر�ش والوظائف

 لـ 500 مليون �ضخ�ش من الباحثني عن فر�ش

 العمل ف�ضتجني من ذلك فائدة جّمة وجناحًا

 منقطع النظري، وهو االأمر الذي ميكن اأن يتحقق

 من خالل ن�ضر التنمية وتو�ضيع نطاقها لت�ضمل

.كافة مناطق الدولة

 يعي�ش 68% من �ضكان الهند يف املناطق الريفية

 ويعتمد 54% منهم على الزراعة كم�ضدر رئي�ضي

 للدخل، لذا يجب النهو�ش باالقت�ضاد الريفي لكي

 يكون عن�ضرًا قويًا وم�ضاهمًا يف دعم اقت�ضاد

 الدولة. ويعتقد موجنال اأن االأ�ضواق الريفية

 �ضت�ضهد منوًا كبريًا يفوق كل ما ت�ضهده اأ�ضواق اأوروبا

.واأمريكا ال�ضمالية جمتمعة

 وقد اأّيدت كامينيني هذه الفكرة، م�ضددًة

 على اأنه يتعني على الهند يف هذه املرحلة اأن تتبع

 القوانني العاملية واأن تتحمل م�ضوؤوليتها الدولية.

 وختمت بالقول: "االنفتاح واجب علينا. �ضتعمل

 الهند مع بقية العامل، ولهذا ال�ضبب فتحنا اأبواب

 اقت�ضادنا، ونتوقع اأن نلعب دورًا مهمًا يف جمال

."االإنتاج والت�ضدير واإن�ضاء االأ�ضواق اجلديدة

 لذا، ت�ضتطيع الهند اال�ضتفادة من التجارب

 العاملية يف جمايل التعليم والرعاية ال�ضحية

 الأنها �ضتظل اأكرث اأ�ضواق العامل اإثارة، وهذا يف

.حد ذاته ما �ضي�ضّكل قّوتها يف امل�ضتقبل

نقاط رئيسية

 y بناء المستقبل مسؤولية مشتركة
 y  تعمل الهند على تحسين البنية التحتية
 والتعليم والرعاية الصحية حيث أن بعض

 االحتياجات األساسية لم تصل بعد إلى
جميع أنحاء البالد

 y  اضطلعت الهند بالفعل ببعض مشاريع
البنية التحتية الطموحة

 y  ستستمر الهند في النمو لعقد آخر
 حتى بعد توقف بعض الدول األخرى

عن النمو
 y  ستستمر الهند في كونها إحدى

 أسرع الدول نموًا خالل السنوات الـ 20
المقبلة، مما ينطوي على فرص عديدة

نبذة عن شوبانا كامينيني
 �ضوبانا كامينيني هي نائب الرئي�ش التنفيذي

 وع�ضو موؤ�ض�ش يف م�ضت�ضفيات اأبولو الرائدة

 يف جمال الرعاية ال�ضحية اخلا�ضة يف الهند،

 وهي اأكرب جمموعة من موؤ�ض�ضات الرعاية

 ال�ضحية يف اآ�ضيا. توّلت اإدارة هوية املوؤ�ض�ضة

 كموؤيدة للرعاية ال�ضحية املتكاملة يف الهند،

 Apollo Global" وهي ال تزال تتوىل مهام �ضركة

Projects Consultancy" واأق�ضام االأبحاث 

 .واالبتكار التابعة لها

نبذة عن سونيل كانت مونجال
 �ضونيل كانت موجنال هو رجل اأعمال

 وم�ضتثمر هندي ورئي�ش جمل�ش اإدارة �ضركة

 التي (Hero Enterprise) ""هريو اإنرتبرايز

 متتلك م�ضالح يف توزيع التاأمني و�ضناعة

 ال�ضلب والعقارات وتدريب ال�ضركات. قام

 با�ضتثمارات ا�ضرتاتيجية يف �ضركات التجارة

 االإلكرتونية ذات النمو املرتفع ويف �ضركة

 .حللول االإ�ضاءة احلديثة

نبذة عن سي. بي. غورناني
 ي�ضغل �ضي. بي. غورناين من�ضب الع�ضو

 املنتدب والرئي�ش التنفيذي ل�ضركة "تيك

 وهو .(Tech Mahindra Limited) "ماهندرا

 يحظى بخربة وا�ضعة يف تطوير االأعمال الدولية

 وال�ضركات النا�ضئة وعمليات التحول وامل�ضاريع

 امل�ضرتكة وعمليات الدمج واال�ضتحواذ. �ضاعد

 اأ�ضلوبه يف القيادة، باالإ�ضافة اإىل تركيزه

 ال�ضديد على جتربة العمالء، يف االرتقاء مبوقع

 �ضركة "تيك ماهندرا" وتطورها كاأبرز مزودي

.حلول تكنولوجيا املعلومات الرقمية يف الهند

1

34

2
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)يمين الصورة )ديبندر غويال 

مؤسس ورئيس شركة زوماتو Zomato

)يسار الصورة )جولين كريتون 

الحوار رئيسة التحرير المؤسسة لموقع فيوتشريزم، مدير

..قصة زوماتو
100 مليون وجبة طعام شهريًا  

يمكننا في الواقع تحسين القطاع بشتى"
الطرق، سواًء كانت السالمة الغذائية أو

السالمة من الحرائق

"
زوماتو" ا�ضم المع يف قطاع املاأكوالت وامل�ضروبات"

حول العامل، وهي ق�ضة جناح عاملي ا�ضتحقت

اأن ُي�ضّلط عليها ال�ضوء يف اأول اأيام القمة العاملية

للحكومات 2018، يف جل�ضة حوارية جمعت ما بني

موؤ�ض�ش ال�ضركة ورئي�ضها ديبندر غويال وحماورته

"جولني كريتون من موقع "فيوت�ضريزم (Futurism).

h"زوماتو" عبارة عن تطبيق للهواتف الذكية

يربط امل�ضتخدم ب�ضبكة هائلة من املطاعم

املحيطة به مُيّكنه من احلجز فيها اأو طلب الطعام

منها اأو تقييمها. وقد انبثقت فكرة ال�ضركة قبل

ب�ضع �ضنوات حني كان موؤ�ض�ضها غويال يعمل

موظفًا لدى اإحدى ال�ضركات يف الهند، وكان

وزمالوؤه ي�ضتغرقون وقتًا طوياًل يف البحث يف

جمموعة كبرية من قوائم الطعام املكّد�ضة لديهم

كلما اأرادوا طلب وجبة الغداء. فكان منه مع

اأحد زمالئه اأن اأوجدا حاًل غاية يف الب�ضاطة

حيث قاما بن�ضر تلك القوائم عرب موقع اإلكرتوين

لت�ضهيل البحث على زمالئهما، ف�ضار بو�ضعهم

طلب ما يريدون دون االنتقال من مكاتبهم.

ولتعزيز فكرته، خ�ض�ش غويال وقته خالل عطلة

نهاية االأ�ضبوع ليجوب املطاعم يف منطقته ويجمع

.قوائم الطعام لكي ين�ضرها عرب املوقع

وبعد فرتة من الزمن، الحظ غويال اأن

زمالءه يزورون املوقع مرتني يف اليوم على

االأقل، ومن هنا ولدت فكرة اإن�ضاء ال�ضركة

نطاقها .وتو�ضيع 

وقد انح�ضر نطاق عمل املوقع االإلكرتوين يف

العامني االأولني يف توفري قوائم الطعام املختلفة

التي تتيح خيارات متنوعة ملن يريد طلب الطعام

اجلاهز. ومن ثّم تو�ّضع هذا النطاق لي�ضمح

للم�ضتخدمني بت�ضنيف الطعام اأو املطعم، وهذا ما

جذب اهتمام املطاعم اإىل املوقع، ف�ضار اأ�ضحاب

املوؤ�ض�ضات العاملة يف جمال املاأكوالت ياأتون اإليه

طلبًا للدعاية. وهكذا تو�ّضع نطاق عمل "زوماتو"

لي�ضمل بع�ضًا من اأكرب املدن الهندية التي ت�ضّم

األف مطعم .قرابة 75

ومع النجاح الكبري الذي حققته هذه الفكرة

املبتكرة، قرر ال�ضريكان اال�ضتقالة من وظيفتيهما

اإىل االأ�ضواق للرتكيز على االنتقال بـ"زوماتو"

العاملية، وكانت مدينة دبي اأول حمطة لهما خارج

الهند، حيث بداأت اأعمال ال�ضركة يف االإمارة عام

2012، وما لبثت اأن اأ�ضبحت اأكرب �ضوق لها. وبعد

اإ�ضافيًا حول اإطالق "زوماتو" يف 23 بلدًا ذلك، مّت

العامل، حيث ت�ضتعني ال�ضركة بفريق عمل من 500

موظف مهّمتهم البحث عن مطاعم جديدة ل�ضّمها

.اإىل قوائم ال�ضركة

وال تزال "زوماتو" م�ضتمّرة يف التو�ضع خ�ضو�ضًا

بعد ا�ضتحداث خا�ضية التعليق والت�ضنيف الذي ال

يتناول فقط جودة الطعام بل ي�ضمل اأي�ضًا م�ضتوى

النظافة وذلك بهدف دفع قطاع املاأكوالت اإىل

.االرتقاء مب�ضتوى اخلدمة

ويف هذا ال�ضياق، اأ�ضار غويال اإىل اأن العديد من

البلدان تفتقر اإىل هيئة مركزية لت�ضنيف م�ضتوى

اإىل ا�ضتحداث النظافة، لذا فقد بادرت "زوماتو"

خدمة الك�ضف عن م�ضتوى اخلدمة يف املطاعم

مقارنة باملعايري العاملية، ومن ثّم ن�ضر ت�ضنيف

تلك املطاعم عرب تطبيق ال�ضركة وذلك مقابل

اإىل العمل ر�ضم مايل ب�ضيط. كما ت�ضعى "زوماتو"

ب�ضكل وثيق مع املطاعم التي تقّدم الطعام ال�ضليم

والع�ضوي والرتويج لها جمانًا لت�ضجيع امل�ضتخدمني

على حت�ضني نوعية طعامهم من جهة، واأي�ضًا حتفيز

�ضائر املطاعم على ا�ضتخدام املكونات ال�ضحية
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 يف املاأكوالت التي تقدمها. وعن ذلك قال غويال:

 "نحاول اأن نحدث تغيريًا يف منط اإعداد املاأكوالت

 وتناولها، فلكل �ضخ�ش احلق يف تناول الطعام

 ال�ضليم، ولكن ال ي�ضتطيع اجلميع الو�ضول اإليه وهذه

."هي الثغرة التي ن�ضعى ل�ضّدها

 وتابع غويال متحدثًا عن عادات الطعام حول

 العامل، فقد اأ�ضارت االإح�ضاءات اإىل اأن امل�ضتهلكني

 يف الواليات املتحدة اأنفقوا من اأموالهم على

 املطاعم اأكرث مما اأنفوقه على حمالت البقالة، وهو

 النمط الذي يتكرر يف بلدان كثرية حول العامل حيث

 يتجه ال�ضكان نحو تناول املاأكوالت اجلاهزة، وهو

 يرى اأنه مبرور الوقت �ضيتوقف النا�ش عن اإعداد

 الطعام يف املنزل الأن احلاجة اإىل ذلك �ضوف تنتفي

 يف امل�ضتقبل. واأ�ضار غويال اإىل اأنه يتوجب على

 احلكومات اأن تاأخذ قطاع املطاعم على حممل اجلد

.الأنها م�ضدر طعام معظم ال�ضكان

 وحتقيق ذلك ال يتّم بال�ضرورة من خالل تغيري

 القوانني، واإمنا من خالل اإف�ضاح املجال اأمام

 املن�ضات االإلكرتونية ذاتية االإدارة مثل "زوماتو"

 للعمل بحرية مبا ي�ضمن م�ضداقية املطاعم وجودة

.حياة امل�ضتهلكني

 ويف نهاية حديثه، توّجه غويال بن�ضيحة قّيمة

 اإىل رواد االأعمال قائاًل: "اإن بداأت م�ضروعًا،

 واظب عليه وال ت�ضت�ضلم اأمام العقبات"، فاملثابرة

 هي �ضبيل للنجاح، واأعطى مثااًل ب�ضركته التي

 �ضارفت على االإفال�ش اأكرث من مرة يف بدايتها

 "ولكننا مت�ّضكنا بها وقررنا املخاطرة وا�ضعني

."النجاح ن�ضب عينينا

نقاط رئيسية

 y  منصة "زوماتو" هي مشروع مبتكر ُولد
من حاجة عملية

 y  زوماتو" هي عبارة عن شركة تقوم"
بمسح قوائم الطعام ونشرها

 y  تلعب المنصات اإللكترونية مثل
 "زوماتو" دورًا مهمًا في االرتقاء

بجودة الطعام ونظافته
 y  سوف يتوقف الناس عن الطهي في

منازلهم في المستقبل
 y  يجب على الحكومات أخذ قطاع المطاعم

على محمل الجد

نبذة عن ديبندر غويال
 ديبندر غويال هو موؤ�ض�ش ورئي�ش �ضركة

 عمل �ضابقًا كم�ضت�ضار .(Zomato) ""زوماتو

 اإداري لدى �ضركة "باين" يف نيودلهي وغادر

 ال�ضركة عام 2008 ليوؤ�ض�ش "زوماتو" من

 �ضقته وهو ي�ضرف منذ ذلك احلني على

يحمل ومنتجاتها.  ا�ضرتاتيجيتها   تطوير 

 غويال �ضهادة بكالوريو�ش يف الريا�ضيات

.واحلو�ضبة منذ عام 2005
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)نيراج أرورا )يمين الصورة

نائب رئيس شركة واتساب WhatsApp

)يسار الصورة )لبنى بوظة 

مدير الحوار

..قصة واتساب
55 ملیار رسالة كل يوم  

أإن مستقبل االتصاالت أكثر مغامرة واقتراًبا"
من الوقت الفعلي

"
وات�ضاب"، التطبيق الرائد الذي �ضار جزءًا من"

حياة النا�ش اليومية، كان حمور جل�ضة حوارية

�ضمن فعاليات القمة العاملية للحكومات 2018،

جمعت ما بني نائب رئي�ش ال�ضركة نرياج اأرورا

.وحماورته لبنى بوظة من �ضكاي نيوز

خمسة مهندسين ورؤية واحدة
خالل فرتة عمله مبوؤ�ض�ضة "تاميز اأوف اإنديا"،

خطر الأرورا الذهاب اإىل وادي ال�ضيليكون ال�ضهري

يف الواليات املتحدة لكي يتلقى التدريب يف �ضركة

جوجل التي كانت يف تلك االأثناء واحدة من اأكرث

ال�ضركات ابتكارًا يف العامل. ومتّثل عمله هناك يف

البحث عن ال�ضركات النا�ضئة ذات االأفكار املبتكرة

و�ضرائها جلوجل، فكّم كبري من االبتكار يف وادي

ال�ضيليكون ال ينبع من ال�ضركات القائمة هناك، بل

يربز يف مناطق اأخرى اأي�ضًا، حيث تدعو ال�ضركات

الكربى جمموعة من املبتكرين واملبدعني الذين

يعملون معًا من اأجل الو�ضول اإىل ابتكار مميز

وا�ضتثنائي لها. وقد تعلم اأرورا خالل فرتة تدريبه

اأنه عندما يجتمع االأ�ضخا�ش ذوو الروؤية والرباعة

يف جمال الهند�ضة، فاإن باإمكانهم ابتكار منتج

ي�ضتفيد منه العامل اأجمع، ومن هنا ُولدت لديه

.فكرة اإن�ضاء ابتكار من هذا القبيل

وخالل تلك الفرتة من عام 2010، التقى

مبوؤ�ض�ضي "وات�ضاب" ومل يتجاوز عددهم اخلم�ضة

اأ�ضخا�ش، و�ضرعان ما ا�ضتهوته فكرة هذا التطبيق

املتميز الذي ي�ضّهل التوا�ضل بني امل�ضتخدمني يف

جميع اأنحاء العامل. وتزامن هذا االأمر مع بدء

انت�ضار الهواتف الذكية مثل االآيفون وغريها،

وكانت الروؤية غاية يف الب�ضاطة: اأي م�ضرتك ميلك

هاتفًا ذكيًا وات�ضااًل ب�ضبكة االإنرتنت �ضيتمكن من

.ا�ضتخدام التطبيق للتوا�ضل مع اأي م�ضرتك اآخر

البساطة واإلثراء
وتابع اأرورا ليقول اإن تطبيق "وات�ضاب" يتبع مبداأ

الب�ضاطة واملوثوقية، لذا فاإنه يخلو من االإعالنات

ومتاح لال�ضتخدام املجاين. واأ�ضاف: "ي�ضاألني

كثريون عن عملنا يف "وات�ضاب" ويلفتون اإىل اأن

التطبيق مل يتغري كثريًا منذ اإطالقه وحتى يومنا هذا؛

لكن هذا هو جوهر االأمر، فقد اأردنا ابتكار تطبيق

ب�ضيط وموثوق واآمن وو�ضعه يف متناول مليارات

."امل�ضتخدمني يف العامل. وهذا هو �ضبب جناحه

وتابع ليتحدث عن اأن ال�ضركة قد رّكزت منذ

انطالقتها على اإيجاد �ضبل لتطوير فكرة ب�ضيطة

وتو�ضيع نطاقها اإىل اأق�ضى احلدود. وت�ضعى ال�ضركة

يف الوقت احلايل لن�ضر التطبيق يف اأماكن من

العامل ال يزال ا�ضتعمال وات�ضاب فيها حمدودًا،

ف�ضاًل عن اأنها حتاول اأن جتد الطرق جلعل

 .التطبيق اأكرث نفعًا بالن�ضبة مل�ضتعمليه

وقد بداأت �ضركة "وات�ضاب" خالل ال�ضنة

املا�ضية التفكري يف تطوير ن�ضخة خا�ضة من

خدمتها موجهة لل�ضركات. فعلى الرغم من اأن

العديد من ال�ضركات، النا�ضئة منها خ�ضو�ضًا،

اأعمالها، اإطار  ت�ضتعمل التطبيق للتوا�ضل يف 

اإال اأنه لي�ش منا�ضبًا لهذا الغر�ش. لذلك تبحث

ال�ضركة يف اإمكانية اإ�ضافة بع�ش االأدوات التي

قد ت�ضاعد على اإدارة ال�ضركات ب�ضكل اأف�ضل،

و�ضيكون هذا االأمر اإ�ضافة رائعة للمن�ضة

الرائدة. وهكذا، ولدت فكرة "وات�ضاب لل�ضركات"

وهو تطبيق جماين ميكن لل�ضركات ا�ضتخدامه

 .للتوا�ضل مع عمالئها

وردًا على �ضوؤال حول كيفية حتقيق العائدات يف

ال�ضركة، اأ�ضار ال�ضيد اأرورا اإىل اأن "وات�ضاب" ترّكز

حاليًا على زرع البذور لعائداتها امل�ضتقبلية، فهو يرى

اأن تقدمي تطبيق ينا�ضب عمل ال�ضركات �ضيكون نقطة

.انطالق جيدة لتحقيق االأرباح يف مراحل الحقة

تفاعالت ذات معنى
ولفت اأرورا اإىل اأن "وات�ضاب" تهتّم بالدرجة

االأوىل بقيمة تكوين التفاعالت بني االأفراد

وال�ضركات عرب من�ضتها، وهي العامل االأ�ضا�ضي

الذي يوؤدي اإىل االإقبال الوا�ضع على ا�ضتخدام

التطبيق. "فاأكرث ما يهّمنا هو اأن يجد امل�ضتخدم

القيمة التي يبحث عنها من خالل هذه املن�ضة".

وقد �ضدد على اأن ال�ضركة ال ترّكز يف الوقت

احلايل على حتقيق اأرباح مادية، بقدر ما تهتم

بتقدمي خدمة عالية اجلودة مل�ضتخدميها، فهو



227227 للحكومات العالمية  القمة  تقرير 

 يرى اأن اأي تطبيق ي�ضتعمله اأكرث من مليار �ضخ�ش

 حول العامل هو تطبيق عايل القيمة، واإتاحته

 جمانًا للجميع هو من اأهم اأ�ضباب جناحه و�ضرعة

 انت�ضاره. لذلك، ت�ضعى ال�ضركة الإبقاء اخلدمة

.متاحة على نطاق وا�ضع دون مقابل مادي

 ت�ضّم �ضركة وات�ضاب 250 موظفًا وهي تقّدم

 خدمة عالية اجلودة الأكرث من مليار م�ضتخدم

 يوميًا، وعن ذلك قال اأرورا: "اإن هذه م�ضوؤولية

 عظيمة بالن�ضبة لنا، لهذا ن�ضعى جاهدين ل�ضمان

 موثوقية خدمة التوا�ضل واأمانها، ول�ضمان حفاظها

 على م�ضتوى اخلدمة ذاته الأن اأكرث من مليار

 ."م�ضتخدم يعتمدون عليها يف حياتهم اليومية

 ال �ضّك اأن تطبيق وات�ضاب قد حتّول اإىل عن�ضر

 اأ�ضا�ضي و�ضرورة من �ضرورات احلياة، وهو ال

 يقل اأهمية عن املاء والكهرباء بالن�ضبة اإىل بع�ش

 االأ�ضخا�ش، لذا فقد اعتمدت ال�ضركة قرارًا بعدم

 اإدخال اأي تغيريات على التطبيق قد توؤدي اإىل تنفري

 .امل�ضتخدمني

 مل يكن هدف "وات�ضاب" يوميًا الو�ضول اإىل هذه

 االأعداد اخليالية من امل�ضتخدمني، بل جّل ما ت�ضعى

 اإليه هو حتقيق م�ضتوى عاٍل من ر�ضا املتعاملني من

 خالل خدماتها الب�ضيطة. وهذا ال يعني اأن ال�ضركة

 ال ت�ضعى لتحقيق النمو يف امل�ضتقبل، ولكنها تنطلق

 من املبداأ القائل اإن ر�ضا امل�ضتخدمني يف الوقت

.احلايل �ضيوؤدي اإىل منّو حمقق يف مرحلة الحقة

التواصل مستقبل 
 تناول اأرورا مو�ضوع التوا�ضل الذي اأ�ضبح يعتمد

 على الوقت احلقيقي وعلى قدرته على احتواء

 امل�ضتخدم، فتطبيق "وات�ضاب" قد بداأ كمن�ضة

 ب�ضيطة لتبادل الر�ضائل الن�ضية، وما لبث اأن تطور

 باإ�ضافة خا�ضية تبادل ال�ضور، ثم مقاطع الفيديو،

 واإتاحة اإمكانية اإن�ضاء جمموعات التوا�ضل التي

 حتظى باإقبال كبري. كما ميكن اليوم ا�ضتعمال

."وات�ضاب" الإجراء االت�ضاالت بال�ضوت وال�ضورة

 واأفاد اأرورا اأن التحدي الذي يواجه ال�ضركة

 حاليًا هو كيفية احلفاظ على التطبيق يف �ضكله

 الب�ضيط، مع اإثرائه باالأدوات التي جتعله اأكرث

 فعالية للتوا�ضل، "وهذه هي القيمة احلقيقية التي

 ."ي�ضعى وات�ضاب لتحقيقها

 اإن الهدف الذي ن�ضعى اإليه هو بب�ضاطة اأن"

 يتمكن كل �ضخ�ش ميلك هاتفًا ذكيًا وات�ضااًل

 ب�ضبكة االإنرتنت من ا�ضتعمال تطبيق "وات�ضاب"...

 قد ي�ضل عدد امل�ضتخدمني اإىل 4 اأو 5 مليارات

."�ضخ�ش...وهذا ما نتمناه

 اأما بالن�ضبة اإىل اأهم �ضركاء "وات�ضاب" فهم

 �ضركات االت�ضاالت التي توفر خدمة االنرتنت

 والهواتف التي يعتمد عليها التطبيق، وقد اأبرمت

 ال�ضركة اتفاقيات �ضراكة متعددة مع �ضركات

 ات�ضاالت يف جميع اأنحاء العامل لتوفري خدمة اإنرتنت

.رخي�ضة ت�ضمح للم�ضتخدمني با�ضتعمال التطبيق

 اأما بالن�ضبة اإىل ت�ضّوره مل�ضتقبل "وات�ضاب"، فقد

 لفت اأرورا اإىل اأنه ي�ضعب عليه تخيل ما �ضيكون

 عليه التطبيق يف ال�ضنوات الع�ضرة املقبلة، الأن العمل

 يف جمال التكنولوجيا يتطور بوترية �ضريعة جدًا.

 فمنذ 10 �ضنوات مل يكن تطبيق "وات�ضاب" موجودًا،

 ولكنه �ضدد على اأهمية متابعة تطوير التطبيق ب�ضكل

.م�ضتمر كي يظل ذا قيمة عالية

نقاط رئيسية

 y  إذا امتلك كل شخص هاتفاً ذكياً واتصااًل
 بشبكة اإلنترنت، يمكن للجميع االستفادة من
هذه الوسيلة الحديثة للتواصل مع اآلخرين
 y  ال يستخدم تطبيق "واتساب" اإلعالنات

من أجل الحفاظ على مصداقيته وبساطته
 y  وجود قيمة مضافة في التفاعالت بين

الشركات والمستخدمين أمر ضروري
 y  أصبح مستقبل االتصاالت يعتمد على

الوقت الحقيقي وقدرته التمثيلية

نبذة عن نيراج أرورا
 بداأ نرياج اأرورا حياته املهنية يف �ضركة نا�ضئة

 يف �ضنغافورة، هناك اكت�ضب معارف حول

 كيفية عمل ال�ضركات النا�ضئة، وقد ا�ضتهوته

 فكرة �ضنع منتج ميكن و�ضعه يف متناول العامل

 اأجمع. وانتقل بعد ذلك للعمل مع موؤ�ض�ضة

 "تاميز اأوف اإنديا" االإعالمية قبل اأن يتوىل

 "من�ضبه احلايل كنائب رئي�ش �ضركة "وات�ضاب

(WhatsApp).
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)يمين الصورة )ديب كالرا 

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميك ماي تريب

)يسار الصورة )جولين كريتون 

الحوار رئيسة التحرير المؤسسة لموقع فيوتشريزم، مدير

..تطبیقات ذكیة
بلمسة شخصیة  

إن التفكير بطريقة مبتَكَرة يعني التفكير"
خارج نطاق أي حدود

"
اإن �ضاألت االإن�ضان - يف اأي ع�ضر كان - اأن يفّكر يف

الو�ضائل التي يحتاج اإليها لالرتقاء بجودة حياته،

فاإنه يف غالب االأحيان يرّكز على حت�ضني الو�ضائل

املتاحة له يف الوقت احلا�ضر وقّلما يخرج عن

اإطارها ليفّكر يف ابتكارات جديدة. ففي عام 1904،

قال هرني فورد، موؤ�ض�ش �ضركة فورد لل�ضيارات،

اإنك لو �ضاألت النا�ش عما يريدون، لقالوا اإنهم

يريدون اأح�ضنة اأ�ضرع، وما كان اأحدهم ليفّكر يف

اخرتاع ال�ضيارة، ومن هنا، فاإن االبتكار يقوم على

.التفكري والتدبري بطريقة غري تقليدية

بهذه الفكرة، ا�ضتهل ديب كالرا، املوؤ�ض�ش

ورئي�ش جمل�ش االإدارة والرئي�ش التنفيذي ل�ضركة

""ميك ماي تريب (MakeMyTrip)، مداخلته التي

حملت عنوان "تطبيقات ذكية.. بلم�ضة �ضخ�ضية"

والتي حاورته فيها جولني كريتون، رئي�ضة التحرير

"املوؤ�ض�ضة ملوقع "فيوت�ضريزم (Futurism).

عّلة الوجود
قبل اأن يوؤ�ض�ش كالرا �ضركته الرائدة "ميك ماي

تريب" عام 2000، كان قد �ضغل ثالثة منا�ضب

�ضابقة يف �ضركات كربى مدفوعًا برغبته يف التعّلم

واكت�ضاب اخلربة. ويف عمر الـ 28، �ضعر باأن ما

تعّلمه من خالل عمله ما عاد يكفيه. فكان منه اأن

عر�ش على مديره فكرة اإنتاج املحتوى املخ�ض�ش

لالإنرتنت بطريقة اأكرث جدية، وهي الفكرة الرائدة

التي جنح يف بيعها الحقًا مبليون دوالر اأمريكي،

ومن ثم اأ�ض�ش موقعه االإلكرتوين. و�ضرعان ما اأيقن

اأن من يرغب يف القيام باأمر جديد، عليه اإّما اأن

يغامر بكل �ضيء اأو اأن ميتنع عن املحاولة، فم�ضري

ال�ضركة مربوط بالقرارات التي ي�ضنعها موؤ�ض�ضها.

واأردف كالرا اأن اأحد اأهم الدرو�ش التي تعلمها

يف م�ضريته هو اأن جناح اأي م�ضروع يرتبط مبدى

مثابرة مبتكره واإ�ضراره عليه، حيث ي�ضبح امل�ضروع

.حمور وجود �ضاحبه

ويف بداية انطالقته يف عامل ريادة االأعمال، مل

تكن لدى كالرا خطة اأو ا�ضرتاتيجية وا�ضحة، لكن

ة حل�ضد التمويل. وقد انطلق االإنرتنت وفر له من�ضّ

يف م�ضريته بناًء على الفر�ضية القائلة اإن اأي ن�ضاط

يح�ضل عرب الهاتف املحمول، من املرجح اأن ينتقل

اإىل ال�ضبكة العنكبوتية. فقال: "كان التغيري قد بداأ،

."وكان عامل االإنرتنت جاهزًا للتقلبات

السعي وراء الصمود
انطلق كالرا يف جمال ال�ضفريات من خالل

االإنرتنت وا�ضتثمر مدخرات حياته يف �ضركته "ميك

ماي تريب". تلقى يف مرحلة اأوىل متوياًل بقيمة

اأن العامل مليوين دوالر اأمريكي يف العام 2000، اإاّل

Ée" :باأ�ضره كان قد تغري يف العام التايل. اإذ قال

عاد اأحد يرغب باخلدمات عرب االإنرتنت. لكننا

حتلينا مبا يكفي من االإ�ضرار والعزمية ملوا�ضلة

ÜQódG". وما لبثت النتائج تتح�ّضن اأ�ضبوعًا تلو

اأ�ضبوع مع اأنه كان يفقد عددًا من موظفيه، الذين

اإىل 24 موظفًا خالل فرتة انخف�ش عددهم من 42

وجيزة، وكان بحاجة اإىل مزيد من التمويل، فكان

القرار باالنتقال اإىل مكتب اأ�ضغر. وخالل ال�ضنوات

ájOƒª©e" الثالث التالية، عرف كالرا ما �ضّماه

QÉædG". اإذ اأنه بني عامي 2004h 2001، كان يعمل

وفريقه ح�ضرًا مبا تي�ّضر لهم من موارد. ومن هنا،

فاإنه يرى اأن ال�ضركة التي ت�ضتطيع ال�ضمود يف

حاالت التق�ضف، تتو�ضل اإىل حلول ما كانت لتخطر

لها يف ظروف اأخرى. وهذه واحدة من وقائع

احلياة، فاحلاجة اأّم االخرتاع يف كل جمال. "يكفي

اأن يعمل االإن�ضان بكّد وجهد الجتذاب عمالء جدد،

."الأن الق�ضّية هي ق�ضّية �ضمود يف النهاية
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رحلة في األفعوانية
 وتابع كالرا متحدثًا عن تلك املرحلة من م�ضريته،

التالية التي الثمانية ع�ضرة   خ�ضو�ضًا االأ�ضهر 

 و�ضفها باأنها اأ�ضبه بركوب اأفعوانية �ضريعة، حيث

 مل يجِن اأي اأموال وكان هّمه االأول هو ال�ضمود.

 ومتّكن بف�ضل جمهود جّبار والدعم الكامل

 الذي تلقاه من فريق عمله من جتاوز تلك الفرتة

 الع�ضيبة. اأّما اليوم، وبعد مرور 17 عامًا، فال

 يزال بع�ش اأع�ضاء فريقه اإىل جانبه وقد �ضاركوا

 يف االكتتاب العام االأويل يف �ضوق نا�ضداك عام

 2010، وكانت تلك اللحظة االأكرث �ضعادة يف حياته

.على امل�ضتوى املهني

 واأكمل كالرا حديثه موجهًا بع�ش الن�ضائح اإىل

 رّواد االأعمال امل�ضتقبليني: "يف حال كنتم جتازفون

 يف اإطالق م�ضروع يخ�ضكم، ن�ضيحتي ال�ضادقة

 التي اأكررها للجميع هي اأال تنظروا اإىل االأربع اأو

 خم�ش �ضنوات االأوىل من اإطالقه. يف هذه الفرتة

 االأولية، لن تروا حتى اأوىل الرباعم يف اأي م�ضروع،

 يف الهند اأقله". واأردف اأن من ينظر اإىل الوراء

 وي�ضت�ضلم، لن يعرف يومًا ما كان ميكن له حتقيقه.

 هناك العديد من ال�ضركات التي مل تب�ضر النور الأن

.اأحدهم قرر اال�ضت�ضالم قبل االأوان

 ويف ختام حديثه، عّدد كالرا 4 مبادئ

اأ�ضا�ضية يعتربها �ضرورة لكل من ي�ضعى

:الإطالق م�ضروع جديد

 y أصِغ إلى ما يطلبه العمالء
 y ابِن دائمًا بهدف االستدامة

 y  اسَع إلى الحصول على الكمية
 األمثل من البيانات لتقرر الوجهة

التي تنوي اتخاذها
 y  رّكز دائمًا على فكرة أنك ستنشئ

 مشروعًا رائعًا، ال على خطة واحدة
 أو نموذج واحد لألعمال. فالتقنيات
والتفضيالت والناس في تغّير دائم

نقاط رئيسية

 y  االبتكار يقوم على التفكير والتدبير
بطريقة غير تقليدية

 y  ليحظى أي مشروع بفرصة نجاح أكبر
يجب أن يتحول إلى محور وجود صاحبه

 y  الصمود ضروري في حاالت التقشف ألنه
 يوصل صاحبه إلى حلول ما كانت لتخطر

بباله في ظروف مختلفة
 y  من يجازف في إطالق مشروع جديد،

 عليه أال ينظر إلى األربع أو خمس سنوات
األولى من إطالقه

نبذة عن ديب كالرا
 ديب كالرا هو املوؤ�ض�ش ورئي�ش جمل�ش االإدارة

 والرئي�ش التنفيذي ل�ضركة "ميك ماي تريب"،

 "Makemytrip Limited" وهو موؤ�ض�ش جمموعة

 وي�ضغل من�ضب مديرها التنفيذي منذ عام

 2001. كما عمل كالرا مديرًا م�ضتقاًل يف

 "One97 Communications Limited" �ضركة

 منذ عام 2010 وع�ضوًا يف الهيئة اال�ضت�ضارية

 و�ضغل ."IvyCap" Ventures يف �ضركة

 IndiaMART" �ضابقًا من�ضب مدير �ضركة

InterMESH Limited" ويحمل �ضهادة 

 ماج�ضتري يف اإدارة االأعمال من معهد االإدارة

 الهندي يف اأحمد اأباد، واإجازة يف علوم

 "St. Stephen’s College" االقت�ضاد من كلية

.يف دلهي
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راداكريشنان الدكتور ك. 
الرئيس السابق لمنظمة بحوث الفضاء الهندية ورئيس المعهد الهندي للعلوم والهندسة

والتكنولوجيا في شيببور

مشروع الهند الستكشاف المريخ

،ليس االعتماد على النفس غاية فحسب"
بل إّنه هاجس

"

اأبهرت الهند العامل يف ال�ضنوات املا�ضية بفعل

ájOÉ°üàb’G É¡JÉ°SÉ«°Sh á«dÉ©dG ƒªædG ä’ó©e

الناجحة التي رفعتها اإىل م�ضاف اأقوى

االقت�ضادات يف العامل. وقد طال التطور امللحوظ

جميع القطاعات االقت�ضادية، مبا فيها قطاع

ال�ضناعات الف�ضائية، حيث ا�ضتطاعت الهند اأن

متتلك التقنيات الف�ضائية، مبا يف ذلك اإمكانية

االإطالق، وهي حاليًا توفر خدمات للمجتمع الدويل

.�ضمن العديد من االتفاقيات يف هذا املجال

وللحديث عن اإجنازات الهند يف الف�ضاء،

ا�ضت�ضافت القمة العاملية للحكومات 2018 خبري

ا�ضتك�ضاف الف�ضاء الدكتور ك. راداكري�ضنان يف

جل�ضة حملت عنوان "م�ضروع الهند ال�ضتك�ضاف

املريخ"، وهو قد اأ�ضار يف م�ضتهّل حديثه اإىل اأن

اإ�ضرار الهند وعزمها مّكنها من القيام باأول

.م�ضروع ناجح لها على املريخ

وم�ضى الدكتور راداكري�ضنان للحديث عن

رحلة ا�ضتك�ضاف الهند للف�ضاء منذ بداياتها حّتى

و�ضولها اإىل املريخ، كما قّدم بع�ش التو�ضيات فيما

يخ�ّش العلوم املتقّدمة والتكنولوجيا لتعزيز دور

.حكومات العامل و�ضّكانه

بدايات متواضعة
ة عن بداأ الدكتور راداكري�ضنان م�ضاركته بق�ضّ

قرية �ضيد تقع يف الطرف اجلنوبي للهند اأ�ضبحت

مهد برنامج الف�ضاء يف البالد. ففي عام 1963،

انطلق �ضاروٌخ �ضغري من بلدة ثومبا ال�ضغرية على

م�ضارف ثريوفانانثابورام، فتحّولت البلدة الوادعة

اإىل مقّر حمّطة ثومبا اال�ضتوائية الإطالق ال�ضواريخ

وقد �ُضّميت فيما بعد مركز فيكرام �ضاراباي

للف�ضاء. ثم يف عام 1967، اأطلقت الهند من قرية

ال�ضيد عينها اأول �ضاروخ لها هو "روهيني75-"

.الذي كان يزن 32 كيلوغرامًا فح�ضب

اكتشاف الفضاء
�ضّكلت احلكومة الهندية بعثة للف�ضاء واأن�ضاأت

مركز الف�ضاء عام 1972. وبعد م�ضي عقود عّدة،

وحتديدًا يف العام 2009، اكت�ضفت اإحدى بعثات

الف�ضاء الهندية وجود مياه على �ضطح القمر،

لرتتفع معها االآمال باإمكانية احلياة هناك يف وقت

اأ�ضرع مما كان متوقعًا؛ االأمر الذي اأ�ضعل حما�ضة

.الدولة ملوا�ضلة تخطي حواجز ا�ضتك�ضاف الف�ضاء
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أرقام قياسية
 يف عام 2014، اأطلقت الهند بنجاح �ضاروخها

 االأكرب على االإطالق، والذي يزن 630 طنًا، حاماًل

 على متنه كب�ضولة ف�ضائية موجهة ذاتيًا، باإمكانها

 اأن تقلَّ يومًا ما رواد الف�ضاء اإىل العامل اخلارجي.

 وكان ال�ضاروخ ُم�ضّممًا حلمل و�ضائل ات�ضال

 واأقمار ا�ضطناعية اأخرى اأثقل وزنًا اإىل كواكب

 اأبعد وقد اأقلع من �ضريهاريكوتا جنوبي والية اأندرا

 بردي�ش يف بعثة جتريبية بلغت كلفتها حوايل 25

.مليون دوالر اأمريكي

 ثم يف عام 2017، بعد 50 عامًا على اإطالق

 �ضاروخها االأّول االأحادي املراحل، اأطلقت منّظمة

 بحوث الف�ضاء الهندية �ضاروخها االأقوى واالأثقل

 Geosynchronous Satellite Launch" حتى تاريخه

Vehicle Mark III" ليقوم بو�ضع قمر ا�ضطناعي 

.لالت�ضاالت يف مداره

األقمار االصطناعية
 متتلك الهند اليوم اأقمارًا ا�ضطناعيًة تدور

 حول االأر�ش لتاأتي مبعلومات بالغة القيمة على

 �ضعيد االت�ضاالت الطارئة ونقل البيانات وعلوم

 االأر�ضاد اجلوية والزراعة وجماالت حيوّية اأخرى

 وخدمات عّدة. ويقول الدكتور راداكري�ضنان "اإن

 االعتماد على الذات لي�ش هدفًا فح�ضب بل هو

 هو�ش بالن�ضبة اإلينا". ذلك الأن بالده اليوم ت�ضّغل

اأنظمة �ضة خلدمة   اأقمارًا ا�ضطناعية خم�ضّ

اإقليمية .مالحية 

مشروع اكتشاف المريخ
 يف عام 2012، مت االإعالن عن بعثة الف�ضاء الهندية

 اإىل املريخ، بهدف اقتنا�ش فر�ضة مبكرة لالنطالق

 يف نوفمرب من العام 2013، االأمر الذي كان ي�ضتحيل

 اإجنازه نظريًا يف ذلك احلني. وكان الكثريون

 يعتربون �ضابقًا اأّن الهند ت�ضري وفق جدول زمني

 جنوين اإاّل اأن النظرة تغريت يف حينها وباتت الهند

 تعّد من امل�ضاهمني اجلديني يف م�ضاريع ا�ضتك�ضاف

 الف�ضاء. وقد جنحت الهند يف حتقيق هذا الهدف

."الطموح مب�ضاندة وكالة الف�ضاء االأمريكية "نا�ضا

نجاحات أولى
 بعد برجمة اآالف التجارب املحاكية ل�ضمان عدم

 انحراف املركبة عن م�ضارها، ومن خالل التوفيق

 بحكمة بني جميع االأن�ضطة، متكنت الهند من

 حتقيق هدفها يف اأن ت�ضبح اأوىل الدول االآ�ضيوية

 التي ت�ضل اإىل كوكب املريخ، بل وكانت اأوىل دول

.العامل يف حتقيق ذلك من املحاولة االأوىل

 كما اأو�ضح الدكتور راداكري�ضنان قائاًل: "ما هو

 فريد يف برنامج الف�ضاء الهندي هو روؤية املوؤ�ض�ش

 الرا�ضخة، وقد قمنا على مر ال�ضنني بجولة يف

 هذا العامل الرائع لتكنولوجيا الف�ضاء والتطبيقات

 وا�ضتك�ضاف الف�ضاء، كما و�ّضعنا حدودنا واآفاقنا

."وانفتحنا على ا�ضتك�ضاف احتماالت اأكرث

المستقبلية االحتماالت 
 ولفت الدكتور راداكري�ضنان يف ختام حديثه اإىل

 اأن االآثار االإيجابية التي ترتبت على ا�ضتك�ضاف

 الف�ضاء هائلة وقد فتحت احتماالت �ضخمة للجهات

 املعنية، على الرغم مما ينطوي عليه من م�ضاعب

 وحتديات. ولكن الهند تتعلم من اأخطائها وحتافظ

 على عزميتها يف امل�ضي قدمًا، ال �ضيما اأن براجمها

 الف�ضائية بغالبيتها تهدف اإىل حتقيق الفائدة

 للب�ضرية جمعاء "فجّل ما ن�ضعى اإليه هو ا�ضتك�ضاف

."الف�ضاء ب�ضكل يعود بالفائدة على االإن�ضان

نقاط رئيسية

 y  انطلق مشروع الهند الفضائي ببدايات
متواضعة منذ إطالق الصاروخ األّول

عام 1963
 y  إّن إصرار الهند وعزمها مّكناها من

القيام بأول مشروع ناجح لها
على المريخ

 y  أصبحت الهند الدولة اآلسيوية األولى
 التي تصل إلى كوكب المريخ وأولى

 دول العالم في تحقيق ذلك من
المحاولة األولى

 نبذة عن الدكتور ك. راداكريشنان
 الدكتور ك. راداكري�ضنان هو عامل هندي

للعلوم والهند�ضة  ورئي�ش املعهد الهندي 

 والتكنولوجيا يف �ضيبور منذ دي�ضمرب 2014.

 وقد �ضغل �ضابقًا من�ضب رئي�ش منظمة

 بني عامي (ISRO) بحوث الف�ضاء الهندية

.2009 و2014
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رافيندران بايجو 
مؤسس تطبيق بايجو التعليمي BYJU’S

زيلمان كلير 
مدير الحوار

عّلم نفسك بنفسك مع BYJU’S

يمكننا الوصول إلى مئات آالف الطالب من"
خالل استخدام التكنولوجيا كأداة تمكين

"
بايجو رافيندران هو موؤ�ض�ش تطبيق بايجو التعليمي

(BYJU 's)، وقد و�ضفه كرث باأنه "يعيد اخرتاع كيف

يتعّلم االأطفال"، وقد حتدث عن ق�ضة جناح �ضركته

من خالل جل�ضة حملت عنوان "علم نف�ضك بنف�ضك

مع BYJU 's".

المتعّلمون مدى الحياة
اأن�ضاأ رافيندران تطبيق بايجو، وهو اأكرب تطبيق

للتعّلم املدر�ضي يف العامل، مل�ضاعدة الطالب على

حب التعّلم وتغيري طريقة التعّلم يف الهند. واأو�ضح

اأنه مل ي�ضل حتى اإىل 5% من الطالب يف الهند،

لذلك ثمة اإمكانات هائلة وطريق طويل قبل اأن

."ن�ضمي التطبيق ثورة. "هذا ما يبقينا على االأر�ش

بداأ نهجه اأواًل بتحديد التحديات الرئي�ضية التي

حتيط ب�ضنع "متعّلمني مدى احلياة"، ومنها نق�ش

الو�ضول، مما يعني اأن املعّلمني اجليدين يقت�ضرون

على عدد قليل من الطالب، وعدم التخ�ضي�ش،

فعلى الرغم من العي�ش يف ع�ضر حيث ميكن

تخ�ضي�ش كل �ضيء تبقى الف�ضول الدرا�ضية عبارة

øY "مقا�ش واحد ينا�ضب اجلميع". وثمة حتديان

اآخران يواجهان النظام، وهما التعّلم املوجه نحو

االمتحانات من خالل مناذج التعّلم العتيقة،

والتعّلم امل�ضتند اإىل الذاكرة. وقال: "علينا اأن نتاأكد

."من اأن االأطفال ي�ضتمتعون بالتعّلم

التكنولوجيا باعتبارها أداة تمكين
ميكن معاجلة التحديات عن طريق التكنولوجيا.

وقد ي�ضّكل الطالب 20% من ال�ضكان لكنهم

ي�ضّكلون 100% من امل�ضتقبل، والتعليم هو االأداة

االأقوى التي ميكن اأن حتدث اأثرًا كبريًا. وُيعترَب

تعّلم كيفية التعّلم و�ضنع متعّلمني مدى احلياة

اأمرًا بالغ االأهمية الأن اأكرث من ن�ضف وظائف

الغد غري معروفة لطالب املدار�ش اليوم. ويظِهر

اإيجابيًا بالناجت املحلي االإجمايل التعليم ارتباطًا

اأي�ضًا ويحِدث فارقًا كبريًا. وُيعترَب اال�ضتثمار يف

.راأ�ش املال الب�ضري اأمر اأ�ضا�ضي

و�ضرح رافيندران اأن متو�ضط   اأعمار ال�ضكان

يف اأكرث البلدان اكتظاظًا، مبا يف ذلك الهند

والربازيل، يقل عن 30 �ضنة. وو�ضف االأمر باأنه

�ضالح ذو حدين، الأنك اإذا مل ت�ضتغل هذا االجتاه

باإن�ضاء قوة عاملة عالية اجلودة للم�ضتقبل،

�ضيكون احلد االآخر خطريًا. وقال: "اإن عدم

لكارثة ."التعّلم و�ضفة 

وثمة حاجة اإىل االأفراد الذين يفكرون ب�ضكل

خالق. ويف هذا ال�ضدد، ميكن الو�ضول اإىل مئات

االآالف من الطالب با�ضتخدام التكنولوجيا كاأداة

.م�ضاعدة ملعاجلة ق�ضايا من هذا النوع

وميكن اأن ي�ضاعد ارتفاع ملكية الهواتف

الذكية يف حل م�ضكلة الو�ضول كما ميكنه اأن

øe %70 يجعل التعليم متاًحا للجميع،اإذ ميتلك

الطالب هاتفًا ذكيًا وميتلك 37% من االأفراد

يف البلدان النا�ضئة هواتفهم الذكية اخلا�ضة.

وهذه هي الطريقة االأكرث كفاءة وفاعلية جلهة

التكلفة لتغيري الطريقة التي يتعّلم بها الطالب

الأنها عادتهم االأ�ضا�ضية. وال ميكن لهذه االأرقام

اإال اأن تتح�ضن. واليوم، هناك 4 مليارات ات�ضال

.بالهواتف الذكية على م�ضتوى العامل
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الشخصي التعليم 
 ي�ضتفيد تطبيق بايجو من التكنولوجيا لتزويد

 الطالب بتجربة تعّلم �ضخ�ضية وتفاعلية، وتكييف

 ما يتعّلمه الطالب، وطريقة تعّلمهم، و�ضرعة

.تعّلمهم، وما يرغبون يف تعّلمه

 �ضيخ�ضر العديد من االأفراد الوظائف يف

 امل�ضتقبل، لكننا كنا دائمًا قادرين على التكيف

 والتغيري ا�ضتنادًا اإىل متطلبات االأوقات ال�ضعبة،

 لذلك نحتاج اإىل منهج مرن. ومن املهم اأي�ضًا اأن

 يبداأ املعّلمون يف اأداء دور املر�ضدين. فال طريقة

 اأف�ضل من تعّلم الطالب مبفردهم. "نتعّلم االأ�ضياء

."التي نحبها ومن خالل الف�ضول

 ويف معظم االأوقات، تقوم املدار�ش بقتل هذا

 االإبداع، لذلك نحتاج اإىل اإعادة الف�ضول �ضبه

 الطفويل اإىل النظام. فالتعّلم الفردي هو الطريقة

 الوحيدة لتهيئة الطالب للمجموعة التالية من

.التحديات مبجرد دخولهم خياراتهم املهنية

 و�ضدد رافيندران على اأهمية التخ�ضي�ش، الذي

.ال ميكن اأن يتوفر اإال عرب االإنرتنت

 واأخريًا، ولتحفيز الطاّلب على اال�ضتمتاع

 بالتعّلم، ال بد من و�ضع االأمور يف �ضياقها، مبا يف

 ذلك تزويد الطالب مبقاطع فيديو ت�ضبه االأفالم

 وتفاعالت �ضبيهة باالألعاب جلعل التعّلم عملية

 تفاعلية. ونحتاج اإىل التاأكد من اأن املحتوى

.مالئم ومب�ضط وذو فائدة

 يق�ضي الطالب ما معدله 53 دقيقة يف اليوم

 يف التعّلم على التطبيق ويجدد 85% منهم

 اال�ضرتاك فيه ب�ضكل �ضنوي. واأفاد 92% من

 اأولياء االأمور باأن اأبناءهم يح�ضلون على درجات

 اأف�ضل، ويجري االآن تقدمي التطبيق جمانًا

 للمدار�ش احلكومية يف املناطق املحرومة يف

 الهند من خالل منظمات غري حكومية. وخل�ش

 رافيندران اإىل القول: "ما نقوم به ي�ضهل تعديل

."نطاقه وتكراره يف بلدان اأخرى

 يقوم هو بتلقني طالبه كيفية التعّلم وكيفية

 التفكري ب�ضكل خاّلق. واليوم، يغري االأفراد

 وظائفهم عدة مرات، لذلك فاإن اال�ضتثمار يف راأ�ش

 املال الب�ضري هو االأ�ضا�ش يف توليد قوة عاملة

امل�ضتقبل .منتجة يف 

نقاط رئيسية

 y  علينا أن نتأكد من أن األطفال
يستمتعون بالتعّلم

 y  ُيعتَبر تعّلم كيفية التعّلم وصنع
 متعّلمين مدى الحياة أمرًا بالغ

 األهمية ألن أكثر من نصف وظائف الغد
غير معروفة لطالب المدارس اليوم

 y  من المهم أن يبدأ المعّلمون في أداء
دور المرشدين

 y  ولتحفيز الطالب على االستمتاع بالتعّلم،
ال بد من وضع األمور في سياقها

 y  االستثمار في رأس المال البشري هو
 األساس في توليد قوة عاملة منتجة

في المستقبل

نبذة عن بيجو رافيندران
BYJU" بايجو رافيندران هو موؤ�ض�ش 's 

Classes"، وهي �ضركة لتكنولوجيا التعليم 

 حتمل ال�ضعار "الوقوع يف حب التعّلم". ولدت

BYJU" ق�صة 's" من احلاجة اإىل اإيجاد تعليم 

 عايل اجلودة وممتع وُمتاح. وتتمثل فل�ضفة

 ال�ضركة االأ�ضا�ضية يف اإلهام حب التعّلم مدى

 احلياة، كما اأ�ضبحت اليوم اأكرب �ضركة

 لتكنولوجيا التعليم )التعّلم( يف الهند، حيث

 تعيد اخرتاع طريقة تعّلم الطالب، من خالل

 تطبيقها. ومنذ اإطالق تطبيق التعّلم يف العام

 املا�ضي، �ضهد بالفعل م�ضاركة هائلة، مع

.التحاق اأكرث من 3.5 مليون طالب مبن�ضته
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بير سيثي كيران 
مؤسس ومدير مدرسة ريفرسايد

جونسون سنثيا 
مدير الحوار

النموذج الهندي في تصمیم
التجربة التعلیمیة  

إن أردنا تخريج جيل من صّناع التغيير فإن هذا"
األمر لن يحدث بالصدفة، بل يجب أن يحدث

من خالل التخطيط

"
بهذا االقتبا�ش، بداأت كريان بري �ضيثي، موؤ�ض�ش

ومدير مدر�ضة "ريفر�ضايد" يف اأحمد اأباد،

م�ضاركتها التي حملت عنوان "النموذج الهندي يف

."ت�ضميم التجربة التعليمية

نظام تعليمي معتّل
ا�ضتهلت بري �ضيثي حديثها بذكر دور املدر�ضة

والتعليم عمومًا يف �ضقل عقول اأبناء امل�ضتقبل،

واأثارت م�ضاألة جوهرية يف هذا ال�ضياق اإذ اإنها ال

توؤيد املقولة ال�ضائدة باأن اأطفال اليوم هم ا�ضتثمار

للم�ضتقبل. فهي من خالل عملها مع االأطفال على

20 عامًا، اأدركت اأن االأطفال يرون اأنف�ضهم مّر

كاأبناء احلا�ضر ال امل�ضتقبل، وهم ميلكون بالفعل كل

اأف�ضل .املكونات املطلوبة جلعل العامل مكانًا

وتابعت بري �ضيثي م�ضرية اإىل اأن املناهج

التعليمية التقليدية ت�ضلب االأطفال �ضوتهم وقدرتهم

على االإبداع، فالتعليم التقليدي يطلب منهم

االكتفاء باجللو�ش واالإ�ضغاء لالأ�ضاتذة وحفظ

درو�ضهم عن ظهر غيب. اأما االإجحاف االأعظم

الذي يحّل بهم فهو اأنهم ُيلّقنون اأن جناحاتهم

االأكرب ُتقا�ش بالعالمات التي يح�ضدونها. واأ�ضافت

بري �ضيثي قائلة: "مع ذلك نت�ضاءل ملاذا ال يتخّرج

اأبناوؤنا مزّودين بالقدرة على االبتكار والتفاهم

"!والتعاطي ك�ضناع قرار م�ضوؤولني
اإن الغر�ش من التعليم هو اأن يتخرج كل طفل

من املنظومة التعليمية مزّودًا باملحبة وال�ضغف

وامل�ضمون وال�ضخ�ضية، واأن يحقق النجاح الفعلي

والتوازن املطلوب. ومن هذه النقطة بالتحديد،

kÉeÉY 20 بداأت م�ضرية بري �ضيثي املهنية قبل.

رسالة التعليم
ح�ضلت نقطة التحّول يف م�ضرية بري �ضيثي املهنية

عندما �ضاأل االأ�ضتاذ ابنها عن رقم مقعده يف

ال�ضف بداًل من اأن ي�ضاأله عن ا�ضمه، فقد بنّي ذلك

اأن املنظومة التعليمية ال تهتّم بالطالب كفرد متميز

وا�ضتثنائي. وهكذا، اأخرجت ابنها من املدر�ضة

»àdG "عام 2001، واأ�ض�ضت مدر�ضة "ريفر�ضايد

تعتمد مبادئ ت�ضميم التفكري لتطوير �ضيغة ت�ضمح

بتنمية القدرات الفردية لدى الطالب. وعن ذلك

قالت: "ن�ضمي ال�ضيغة املوجهة لالأطفال مبخت�ضر

FIDS الذي يرمز اإىل اأفعال اأربعة هي ا�ضعر وتخّيل

وافعل و�ضارك، وجند اأن هذه ال�ضيغة تكّر�ش

ر�ضالة التعليم احلقيقية ". و�ضرحت بري �ضيثي اأن

فعل ال�ضعور يرمز اإىل تفهم االآخر، وفعل التخيل

يهدف اإىل حتفيز التفكري املبتكر والقدرة على حل

امل�ضاكل. اأّما الدعوة اإىل الفعل فتهدف اإىل تطبيق

اأفعال حتدث التغيري، والت�ضارك يحث االأطفال على

م�ضاركة اأحداث حياتهم، وهذه االأفعال جمتمعة

.متنح الطفل ثقة بنف�ضه وبقدرته على الت�ضّرف

يف هذا ال�ضياق، يتيّقن االأطفال اأنهم لي�ضوا

عاجزين واأن التغيري ممكن واأنهم قادرون على

.حتفيزه، وال عالقة للعمر بتاتًا بهذه املقدرات
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التصميم من أجل إحداث التغيير
 اأعّدت املدر�ضة التي اأن�ضاأتها بري �ضيثي برناجمًا

 ي�ضمل االأطفال من خمتلف الفئات العمرية، حيث

 قام اأطفال يف �ضن اخلام�ضة ب�ضناعة احللّي

 جلمع املال ل�ضالح مر�ضى ال�ضرطان، فيما عمل

 اأبناء اخلام�ضة ع�ضرة �ضاعتني كل اأ�ضبوع يف

 اإحدى امل�ضت�ضفيات اإىل جانب اأطفال م�ضابني

 بال�ضرطان. والهدف من ذلك كان اإ�ضعاد

 االأطفال امل�ضابني والتخفيف من معاناة املر�ضى

.وامل�ضاهمة يف تغيري العامل

 ويعّلم هذا النوع من الربامج االأطفال اأنهم

 عندما يعملون على تغيري حياة اأي كان فاإن ذلك

اأي�ضًا وينّمي لديهم احرتامًا لقيم  �ضيغرّيهم 

 املثابرة وال�ضرب، فالتغيري ال يتحقق بني ليلة

 و�ضحاها. والالفت اأن هذه الربامج قد انعك�ضت

 اإيجابًا على �ضائر املواد الدرا�ضية التقليدية

 كالريا�ضيات والعلوم واللغات حيث تفّوق طالب

 املدر�ضة خالل ال�ضنوات الـ 14 املا�ضية على

 نظرائهم يف املدار�ش الع�ضر االأوىل يف الهند يف

 هذه املواد. ومن هنا ميكن الو�ضول اإىل ا�ضتنتاج

 مهم وهو اأن التفّوق ال ُيقا�ش بالعالمات، الأن

.الطفل نف�ضه هو عالمة التفوق

 وكانت بري �ضيثي قد اأطلقت اأي�ضًا يف عام 2009

 مبادرة الت�ضميم من اأجل التغيري يف حماولة

 لتطبيق براجمها التعليمية الناجحة على نطاق

 اأو�ضع وحتقيق م�ضتوى اأف�ضل من الفائدة لدى

 االأطفال. فكانت تطرح على االأطفال حتديات

 ب�ضيطة حتّفزهم على التفكري االإبداعي، فتطلب

 منهم مثاًل اختيار فكرة واحدة متّكنهم يف اأ�ضبوع

 واحد من تغيري حياة مليار �ضخ�ش. وكانت الردود

 التي تلقتها مذهلة بالفعل. واليوم، باتت هذه

 املنهجية منت�ضرة يف 65 بلدًا ويطبقها االأطفال

 لتقدمي احللول لبع�ش اأ�ضعب حتديات العامل، بدءًا

 من تخفيف وزن احلقيبة املدر�ضية ورعاية امل�ضنني

 وو�ضواًل اإىل ق�ضايا اجتماعية مثل اإنهاء ظاهرة

 زواج القا�ضرين والعنف يف املدار�ش. وقالت بري

 �ضيثي: "من خالل قوة اأفكارهم، ميكن لالأطفال اأن

."يجدوا اخلري يف اأي موقف مهما كان �ضيئًا

أبطال اليوم الخارقون
 لعل اإحدى اأف�ضل ق�ض�ش النجاح املدر�ضية التي

 روتها بري �ضيثي خالل جل�ضتها هي ق�ضة مدر�ضة

 حكومية �ضغرية يف الهند حيث �ضاعد اأحد

 التالميذ رفيقه امل�ضاب ب�ضلل االأطفال ليتمّكن

 من العودة اإىل املدر�ضة بعد اأن حرمته االإعاقة

 اجل�ضدية من احل�ضول على التعليم. وا�ضتحدث

 التلميذ نظامًا لتنقالت زميله اليومية اإىل املدر�ضة

 حيث كان يتناوب على حمله وا�ضتخدام الدراجة

 الهوائية وكان ي�ضاعده يف تلبية حاجاته اليومية

 مثل غ�ضل �ضحونه وقت الغداء واإعطائه املاء ف�ضاًل

 عن اإ�ضراكه يف جميع االأن�ضطة الرتفيهية. وهنا

 قالت بري �ضيثي: "اليوم، بداأ العامل ي�ضتفيق ويعي

 ما يح�ضل، االأبطال اخلارقون يف ع�ضرنا هذا هم

 اأطفال يف الـ 11 من العمر". لكن، امل�ضتقبل يحمل

 ما هو اأف�ضل، اإذ اأن 8 اآالف بطل خارق "قادر" من

 100 بلد �ضيدخلون التاريخ من خالل امل�ضاركة يف

 م�ضرية من اأجل التغيري �ضت�ضت�ضيفها الفاتيكان

 يف روما. �ضيتجمعون ليعلنوا للعامل باأ�ضره اأنهم

 احلا�ضر ال امل�ضتقبل. ولو كان لنا اأن نخّرج جياًل

 من �ضّناع القرار املهيئني لعامل لن يكون يومًا

 بحاجة الإ�ضالح، لن يتحقق ذلك مبح�ش ال�ضدفة،

.بل ينبغي اأن يولد باإرادتنا

نقاط رئيسية

 y  أطفالنا هم حاضرنا، وهم يملكون
 اليوم المكونات المطلوبة ليصبح

العالم مكانًا أفضل
 y  الغرض من التعليم هو أن يتخرج كل طفل

 مزّودًا بالمحبة والشغف والمضمون
 والشخصية، وأن يحّقق النجاح الفعلي

والتوازن المطلوب
 y  يعي األطفال أنهم غير عاجزين وأن

 التغيير ممكن وأنهم قادرون على
تحفيزه، وال عالقة للعمر بهذه بالمقدرات

 y  اليوم، أبطالنا الخارقون هم أطفال في
الـ 11 من العمر

نبذة عن كيران بير سيثي
 كريان بري �ضيثي هي م�ضمّمة امتهنت

 التعليم لت�ضبح بعدها مديرة مدر�ضة

 فُم�ضلحة تربوية واأخريًا، رائدة اجتماعية.

 نظرًا لتمر�ضها يف جمال ت�ضميم الغرافيك،

 فاإنها ت�ضتخدم ب�ضهولة لغة الت�ضميم من

 اأجل تطوير االبتكارات يف املناهج الرتبوية

 والربامج االجتماعية امل�ضتندة اإىل طبيعة كل

.جمتمع حملي

 بعد اأن تخّرجت من املعهد الوطني للت�ضميم

(NID) يف العام 1989، انتقلت اإىل جمال 

 "التعليم والرتبية لتوؤ�ض�ش مدر�ضة "ريفر�ضايد

(Riverside) يف اأحمد اأباد يف الهند يف العام 

 2001. وقد اعُتربت املدر�ضة مبثابة خمترب

 لتجربة النماذج االأولية لعمليات الت�ضميم

 التي تتيح اأ�ضاليب التعليم "اال�ضتثنائية" وطرق

."م�ضاركة التالميذ "التحويلية
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2018 للحكومات  العالمية  القمة 

1) (الدكتور شامشير فاياليل 

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لـمجموعة في بي إس للرعاية الصحية

2) (البروفيسور سوميترا دوتا 

أستاذ في إدارة العمليات والتكنولوجيا والمعلومات في كلية كورنيل جونسون إس سي
إلدارة األعمال

(أنورادا أتشاريا (4

الرئيس التنفيذي لمؤسسة ماب ماي جينوم

3) (مادلين بيل 

الحوار الرئيس والمدير التنفيذي لمستشفى األطفال في فيالدلفيا، مدير

رعاية صحیة
بمواصفات شخصیة  

á«ë°U ájÉYQ" يف جل�ضة حوارية حملت عنوان

مبوا�ضفات �ضخ�ضية"، توّلت اإدارتها مادلني بيل،

الرئي�ش واملدير التنفيذي مل�ضت�ضفى االأطفال يف

فيالدلفيا، تطّرق ال�ضيوف الثالثة املتخ�ض�ضون

يف جمال الطب واالأعمال اإىل اأهمية االبتكار يف

م�ضتقبل الرعاية ال�ضحية، خ�ضو�ضًا ملا �ضي�ضهده

هذا املجال من حتوالت �ضرورية لكي ي�ضبح قادرًا

.على مواكبة الع�ضر الرقمي

السلطة في يد المستهلك
اأ�ضارت اأنورادا اأت�ضاريا، الرئي�ش التنفيذي ملوؤ�ض�ضة

"ماب ماي جينوم"، اإىل اأن التطور العلمي الهائل
�ضي�ضاهم يف و�ضع القرارات املرتبطة بالرعاية

ال�ضحية يف يد امل�ضتهلك، بف�ضل وفرة املعلومات

والبيانات التي �ضتتاح له ب�ضاأن �ضحته البدنية.

وتوقعت ظهور تقنيات جديدة لالرتقاء بجودة

حياة الب�ضر بكلفة معقولة، كما �ضددت على �ضرورة

االهتمام بالوقاية املبكرة متا�ضيًا مع املثل القائل

.""درهم وقاية خري من قنطار عالج

ومن جهته، راأى الدكتور �ضام�ضري فاياليل،

املوؤ�ض�ش ورئي�ش جمل�ش االإدارة والع�ضو املنتدب

áYƒªéª`d "يف بي اإ�ش" للرعاية ال�ضحية، اأن

العامل �ضينتقل من منوذج االإ�ضابة باملر�ش

وتلقي العالج اإىل منوذج التنبوؤ باالأمرا�ش

والوقاية منها، خ�ضو�ضًا مع ارتفاع كلفة الرعاية

ال�ضحية يف خمتلف بقاع العامل، وزيادة التعقيد

يف املنظومات ال�ضحية، حيث اأ�ضبح لكل بلد

معايريه اخلا�ضة. لذلك فاإن اإن�ضاء نظام رعاية

موحد يت�ضمن معيار ت�ضغيل داخلي ويقارن

بني املمار�ضات الطبية املختلفة بني بلد واآخر،

ميكن اأن ي�ضاهم يف تخ�ضي�ش الرعاية ال�ضحية

حيث تتمحور حول كل مري�ش ح�ضب حالته

¬JÉLÉ«àMGh.

تحوالت عميقة في الرعاية الصحية
اأما الربوفي�ضور �ضوميرتا دوتا، االأ�ضتاذ يف اإدارة

العمليات والتكنولوجيا واملعلومات يف كلية كورنيل

جون�ضون اإ�ش �ضي الإدارة االأعمال، فقد اأ�ضار اإىل

�ضرورة اإدخال تغيريات جذرية اإىل قطاع الرعاية

ال�ضحية على مدى ال�ضنوات اخلم�ضة املقبلة؛

فاإذا ما ا�ضتمر الو�ضع على ما هو عليه، لن يكون

باإمكان القطاع تغطية حاجيات �ضكان العامل من

اخلدمات ال�ضحية، ال يف الدول املتقدمة وال يف

النا�ضئة .االأ�ضواق 

واأّكد الربوفي�ضور دوتا اأن احلل املرتبط بحدوث

تغيري يف الرعاية ال�ضحية الرقمية لن يتمثل يف

زيادة عدد االأطباء، فدورهم �ضيختلف اإىل حد

كبري عما هو عليه تقليديًا. واأ�ضاف اأن ق�ضية

ال�ضحة تتخذ اأهمية بالغة بالن�ضبة اإىل االأفراد

الأنها توؤثر مبا�ضرة يف جودة حياتهم. واأ�ضار اإىل

مكّونني يف جمال الرعاية ال�ضحية �ضيكون لهما

اأثر بالغ االأهمية على قطاع الرعاية ال�ضحية

هما :م�ضتقباًل، 

y التكنولوجيا، حيث إن أطرافاً جديدة مثل
شركة "أمازون" تدخل القطاع وهي

بصدد وضع نماذج جديدة بشكل فعال

y الضيافة في مؤسسات الرعاية الصحية،
ألن الصحة تشمل أيضًا تقديم الرعاية

والخدمات، وهي تقليديًا من اختصاص
قطاع الضيافة

واأ�ضافت اأت�ضاريا يف هذا ال�ضياق اأن علم

اجلينوم بدوره �ضي�ضهد تغيريًا مهما مع مرور

الوقت، اإذ من املتوقع اأن تنخف�ش كلفة اإ�ضدار

ال�ضنوات الت�ضل�ضل اجلينومي ب�ضكل ملحوظ خالل 

القليلة املقبلة، حيث تنخف�ش كلفة عملية

قل،
ٌ
�ضل�ضلة اجلينوم الواحدة اإىل 100 دوالر اأو اأ

مما �ضي�ضمح باإنتاج كميات كبرية من البيانات

واملعلومات التي �ضت�ضاعد على تخطيط الرعاية

اأف�ضل على �ضعيد التغذية مثاًل، ال�ضحية ب�ضكل 

.وت�ضاهم يف جعل القطاع الطبي اأكرث كفاءة ودقة

المرضى... قوة تحويلية في
منظومة الرعاية الصحية

يعمل الدكتور فاياليل حاليًا على ت�ضميم م�ضت�ضفى

ال ميت مظهره لغريه من امل�ضت�ضفيات ب�ضلة. حتى

الرائحة واالأطعمة املوجودة فيه خمتلفة، الأن هدفه

هو اإيجاد جو وّدي ولطيف. ويت�ضمن امل�ضت�ضفى

قاعة ريا�ضة و�ضالة ملمار�ضة اليوغا و�ضالة اأخرى

.لعقد اللقاءات ب�ضاأن برامج الرعاية ال�ضحية

ويقدم الدكتور فاياليل يف اإطار هذا امل�ضت�ضفى

املبتكر درو�ضًا عن ثقافة تناول الطعام و�ضبط

كمياته وال�ضعرات احلرارية وعدم االإفراط يف

اتباع احلميات. ويف ذلك قال: "نتناول جميع

الق�ضايا املتعلقة بالتغذية، فاإذا متكنا من تر�ضيخ
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 ثقافة التغذية ال�ضليمة يف املجتمعات، وخ�ضو�ضًا

 يف املدار�ش، �ضوف نح�ضل على نظام يتعلم فيه

."االأطفال حتّمل م�ضوؤولية �ضحتهم

 اأما فيما يتعلق بال�ضيافة، فقد تطرق الدكتور

 فاياليل اإىل ال�ضياحة الطبية ومقاربته لها من

 خالل �ضبكة م�ضت�ضفياته يف دول جمل�ش التعاون

 اخلليجي ويف الهند، التي تعتمد على ربط النظم

 ببع�ضها البع�ش مبا يوؤدي اإىل تكاملها. ويف هذا

 االإطار، يرى اأن ت�ضارك البيانات والتنقيب عنها

 هما اأمران على نف�ش القدر من االأهمية، وقد

 اأعرب عن اأمله يف اأن يتمكن يف غ�ضون ال�ضنوات

 اخلم�ش املقبلة من اأن يرتقي مب�ضروعه من

 م�ضت�ضفى تقليدي اإىل �ضركة بيانات. ويتمثل هدفه

 الرئي�ضي يف النظر اإىل البيانات كاأداة م�ضتقبلية

اأخذ املر�ضى بعني  لت�ضميم امل�ضت�ضفيات مع 

.االعتبار كونهم املحور الرئي�ضي لهذه العملية

البيانات في الرعاية الصحية الرقمية
 اأ�ضار الربوفي�ضور دوتا اإىل اأن الرعاية ال�ضحية

 اأ�ضبحت متثل حتديًا كبريًا، واحلكومات ال ميكنها

 حّلها لوحدها. وقد اأ�ضبحت احلاجة لتدخل

 موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ش وا�ضحة للغاية ولهذا

 يجب اإبرام �ضراكات معها واإجراء التجارب بهدف

.اكت�ضاف النموذج االأف�ضل للتعاون يف هذا املجال

 وتابع لي�ضري اإىل اأهمية الدقة يف قراءة وفهم

 البيانات يف �ضياق الرعاية ال�ضحية الرقمية يف

 امل�ضتقبل، وهو اأمر مل يتم التو�ضل اإليه بعد يف

 هذه املرحلة، لذا اقرتحت اأت�ضاريا بدورها اإدخال

 م�ضت�ضارين جينيِّني واأ�ضخا�ش قادرين على �ضرح

 كيفية تب�ضيط البيانات �ضمن منظومة الرعاية

 ال�ضحية لتح�ضني جودتها وكفاءتها. فالغاية

 الرئي�ضية من البيانات هي اإ�ضافة القيمة بالن�ضبة

 اإىل املر�ضى، وهذا بدوره �ضيوؤدي اإىل جناحات

.كبرية يف معاجلة االأمرا�ش

 وخل�ضت اجلل�ضة اإىل اإجماع بني املتحدثني على

 �ضرورة التغيري والتطوير يف �ضلوك االأطباء، فهم

 يوؤدون وظيفة تنطوي على معرفة يف غاية التخ�ض�ش،

 كما اأن عامل ال�ضحة اأ�ضبح اأو�ضع بكثري يف يومنا

 هذا. وختم الربوفي�ضور دوتا اجلل�ضة بقوله: "اإننا

 بحاجة لتغيري منط تفكرينا واإىل �ضيء من التوا�ضع

."لكي نعرتف باأن معرفتنا مل تبلغ حد الكمال

نقاط رئيسية

 y  سيشهد قطاع الرعاية الصحية تحوالت
 عديدة حتى يصبح قادرًا على مواكبة

العصر الرقمي
 y  ستصبح السلطة في مجال الرعاية

الصحية مستقباًل في يد المستهلك
 y  سينتقل العالم من نموذج اإلصابة

 بالمرض وتلقي العالج إلى نموذج التنبؤ
باألمراض والوقاية منها

 y  إن الحل المرتبط بحدوث تغيير في
 الرعاية الصحية الرقمية لن يتمثل في

زيادة عدد األطباء
 y يجب أن يتطور سلوك األطباء

نبذة عن أنورادا أتشاريا
اأت�ضاريا هي الرئي�ش التنفيذي اأنورادا 

"ملوؤ�ض�ضة "ماب ماي جينوم
(MapmygenomeIndia Limited). 

 وكانت قبل ذلك قد اأ�ض�ضت �ضركة

"OcimumBiosolutions" 2000 يف العام 

 واأطلقت من خاللها العديد من املنتجات

 واحللول واخلدمات املبتكرة يف جمال الرعاية

 ال�ضحية. وهي اأي�ضًا ع�ضو يف جمل�ش اإدارة

 .(CSIR) جمل�ش البحوث العلمية وال�ضناعية

نبذة عن الدكتور شامشير فاياليل
 من موقعه كموؤ�ض�ش ورئي�ش جمل�ش االإدارة

 والع�ضو املنتدب لـمجموعة "يف بي اإ�ش"

 ،(VPS Healthcare) للرعاية ال�ضحية

 جنح الدكتور �ضام�ضري فاياليل يف ت�ضكيل

 جمموعة طبية �ضخمة ذات ب�ضمة عاملية

االنت�ضار .�ضريعة 

نبذة عن البروفيسور
سوميترا دوتا

 الربوفي�ضور �ضوميرتا دوتا هو موؤلف

 واأكادميي ورجل اأعمال هندي، توىل من�ضب

 عميد موؤ�ض�ش لكلية جون�ضون اإ�ش �ضي

 لالأعمال يف جامعة كورنيل من يوليو 2016

 .حتى ا�ضتقالته يف يناير 2018

1

34

2





 أهداف التنمية المستدامة
في التنفيذ ضمن القمة 

العالمية للحكومات
 تناولت الجهات المعنية من جميع أنحاء العالم الوضع
 الحالي ألهداف التنمية المستدامة وسلطت الضوء

 على السبل المبتكرة لدعم تنفيذها
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المتحدثون
أهداف التنمية المستدامة في

التنفيذ ضمن القمة العالمية للحكومات

2018 للحكومات  العالمية  القمة 

اليمين )الثاني من  )معالي أنخيل غوريا 

أمين عام منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

)أقصى يمين الصورة )معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي 

وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة اللجنة الوطنية ألهداف التنمية
المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

اليسار )الثاني من  )البروفیسور جیفري ساكس 

أستاذ في السياسات الصحية واإلدارة ومدير مركز التنمیة المستدامة في
جامعة كولومبيا

)أقصى يسار الصورة )جون ديفتيريوس 

محرر متخصص في أسواق المال الناشئة ومذيع في شبكة سي إن إن،
الحوار مدير

نحو تحقیق ٔاهداف التنمیة المستدامة

مت اإحراز تقّدم كبري فيما يتعلق بدمج اأهداف

التخطيط ا�ضرتاتيجيات  امل�ضتدامة �ضمن  التنمية 

الوطنية للدول، اإال اأن التن�ضيق والتطبيق على

اأر�ش الواقع ال يزاالن يف مراحلهما االأوىل يف

الدول النامية واملتقدمة على حد �ضواء. واأ�ضار

الربوفي�ضور جيفري �ضاك�ش، مدير مركز التنمية

امل�ضتدامة يف جامعة كولومبيا يف الواليات

املتحدة، يف هذه اجلل�ضة التي ُعقدت �ضمن

ال�ضاد�ضة للقمة العاملية للحكومات فعاليات الدورة 

2018، اإىل اأن التطبيق الفعال لالأهداف يتطلب

تغيري العقلية ال�ضائدة واالبتعاد عن املمار�ضات

املعتادة التقليدية  .واالأ�ضاليب 

من الواضح أن دول العالم ملتزمة"
بتحقيق رؤية مستقبل مشترك

أفضل لعالمنا قائمة على أهداف
المستدامة "التنمية 

د هذا االلتزام يف زيادة عدد الدول االأع�ضاء جت�ضَّ

التي تطوعت للم�ضاركة يف املراجعات الوطنية

التطوعية حول تطبيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة.

اإذ ارتفع العدد من 23 دولة يف عام 2016 لي�ضل اإىل

.40 دولة يف عام 2017

ومن جانبها، اأو�ضحت معايل رمي بنت اإبراهيم

الها�ضمي، وزيرة دولة ل�ضوؤون التعاون الدويل

ورئي�ضة اللجنة الوطنية الأهداف التنمية امل�ضتدامة

يف دولة االإمارات العربية املتحدة، الطرق التي

اعتمدتها دولة االإمارات لكي تقطع �ضوطًا طوياًل

يف تطبيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة وتخطيطها

لتقدمي اأول مراجعة وطنية تطوعية يف يوليو 2018.

واأ�ضارت اإىل اأن مفهوم التنمية امل�ضتدامة ي�ضكل

ركيزة جوهرية يف "روؤية االإمارات h "2021"مئوية

äGQÉeE’G 2071". وتابعت معاليها اأن اأهداف

التنمية امل�ضتدامة يف دولة االإمارات العربية

املتحدة ت�ضمل جانبني رئي�ضيني. يتمثل االأول يف

نظام الدولة االحتادي ما يجعل تطبيق االأهداف

عملية حملية. ويتعلق الثاين بدور دولة االإمارات

احليوي يف احلوار العاملي حول التنمية امل�ضتدامة

واإقامة ال�ضراكات حل�ضد اجلهود الالزمة لتحقيق

.اأهداف التنمية امل�ضتدامة

اإلمارات العربية المتحدة
في الطليعة

ُعقد ملتقى مناق�ضة اأهداف التنمية امل�ضتدامة

حتت عنوان "�ضراكات تدعم االبتكار لبناء م�ضتقبل

اأف�ضل". وحتتل دولة االإمارات العربية املتحدة

موقعًا رياديًا يف عدة مبادرات عاملية يف �ضياق

اأعمال امللتقى. حيث ت�ضت�ضيف دولة االإمارات

املنتدى العاملي الثاين للبيانات التابع لالأمم املتحدة

يف اأكتوبر 2018، بالتزامن مع ا�ضتمرار االأعمال

"اإك�ضبو 2020" الذي ينعقد التح�ضريية ملعر�ش

حتت عنوان "توا�ضل العقول، و�ضنع امل�ضتقبل".

وهذا باالإ�ضافة اإىل اإطالق دولة االإمارات

العربية املتحدة ملبادرة املجال�ش العاملية الأهداف

التنمية امل�ضتدامة، وهي �ضبكة فريدة ومتعددة

التخ�ض�ضات ت�ضم يف ع�ضويتها �ضّناع القرار من

احلكومات واملنظمات متعددة االأطراف واالأو�ضاط

االأكادميية والقطاع اخلا�ش. و�ضرتكز املجال�ش على

تطوير حلول مبتكرة الأهداف التنمية امل�ضتدامة

.وح�ضد الدعم الالزم لتطبيقها على اأر�ش الواقع

واأ�ضارت معايل الها�ضمي يف معر�ش حديثها

بامللتقى اإىل مدى اأهمية "اإك�ضبو 2020" كمن�ضة

لتحقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة بحلول عام

§HQ ÈY "2020 2030. اإذ يقدم حدث "اإك�ضبو

موا�ضيعه وجدول اأعماله باإطار عاملي قائم مثل

اأهداف التنمية امل�ضتدامة، القوة الدافعة الالزمة

لتحفيز الروابط بني الدول وخلق اأمناط غري

.ماألوفة من ال�ضراكات

التحديات التي تواجه التعاون على
نطاق أوسع

لقد �ضهدت م�ضاألة خلق ال�ضراكات بني القطاع

اخلا�ش واملنظمات العاملية والقطاع العام نقا�ضات

مطّولة. وبنّي معايل اأنخيل غوريا، االأمني العام

ملنظمة التعاون االقت�ضادي والتنمية، اأن امل�ضاألة

ال تتعلق باإ�ضراك القطاع اخلا�ش فح�ضب، اإذ اإن

العديد من احلكومات ومن �ضمنها دول اأع�ضاء

يف املنظمة غري م�ضتعدة يف حقيقة االأمر لتحقيق

.اأهداف التنمية امل�ضتدامة

واأفاد معايل غوريا اأن العديد من الدول و�ضلت

اإىل مرحلة التنفيذ، ولكن عليها اأن تواجه العقبات

التي تفر�ضها حمدودية املوؤ�ض�ضات واالإح�ضائيات،

عالوة على القيود ال�ضيا�ضية وتاأثري هذه العوامل

على تخ�ضي�ش املوارد املطلوبة. واأ�ضاف اأنه من

ال�ضروري تنظيم ال�ضبل التي تقدم بها الدول
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 املتقدمة الدعم للدول االأقل تقدمًا لتتمكن من

 تعزيز حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة على

 امل�ضتوى الوطني. هذا وتعمل �ضبكة حلول التنمية

 امل�ضتدامة بهدف امل�ضاعدة على تطبيق اأهداف

 التنمية امل�ضتدامة على ال�ضعيد الوطني، بدعم

 من االأمم املتحدة ودول اأخرى مثل دولة االإمارات

.العربية املتحدة

 أجندة أهداف التنمية المستدامة
 تستلزم االبتعاد عن الممارسات
واألساليب التقليدية المعتادة

 وبدوره، اأفاد الربوفي�ضور جيفري �ضاك�ش باأن هناك

 اأربعة جوانب لهذه امل�ضاألة: االأول هو اأنها اأجندة

 �ضاملة تدمج االأهداف االجتماعية واالقت�ضادية

 والبيئية؛ والثاين، اأنها اأجندة على مدى اأطول

 اأي تتطلب نوعًا خمتلفًا من االن�ضباط، والتطلع

 نحو امل�ضتقبل والتخطيط له؛ والثالث، هو االأهمية

 البالغة للتعاون االإقليمي وخا�ضة يف جماالت مثل

 الطاقة والطاقة املتجددة التي حتتاج اإىل التعاون

 بني الدول املتجاورة؛ والرابع، هو القيا�ش اأي

 االبتعاد عن املوؤ�ضرات التقليدية مثل الناجت املحلي

 االإجمايل والرتكيز على جودة احلياة. واأو�ضح اأن

 حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة يتطلب االبتعاد

 عن املنهجيات التقليدية املتبعة يف ال�ضيا�ضة

 اخلارجية القائمة على التناف�ش اأو مبداأ "فرق

 ت�ضد"، والرتكيز عو�ضًا عن ذلك على التعاون. من

 جانبها اأ�ضارت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�ضمي

 اأن ذلك يحدث بالفعل، اإذ تعمل دولة االإمارات

 العربية املتحدة خارج النطاق التقليدي للعالقات

 الثنائية، لتدخل جمال التعاون الثالثي امل�ضتند

 اإىل اأجندة اأهداف التنمية امل�ضتدامة. ويت�ضمن

 ذلك التعاون يف جماالت مثل الطاقة املتجددة

 واإيجاد فر�ش العمل وريادة االأعمال وبناء القدرات

 والتدريب املهني والتوظيف، والتي تعترب بع�ش

 اأهم ق�ضايا االقت�ضادات النامية. وتعترب املنهجية

 االإقليمية اأ�ضا�ضًا للنجاح؛ اإذ ال ميكن حتقيق اأهداف

 التنمية امل�ضتدامة مبعزل عن االآخرين. وال ميكن اأن

 ي�ضتمر تقدم وا�ضتقرار وازدهار الدول املنفردة يف

.حال كانت املنطقة املحيطة غارقة يف اال�ضطرابات

 من جهته ركز معايل اأنخيل غوريا على اأهمية

 اإيجاد �ضبل للتوافق بني االأحزاب ال�ضيا�ضية اأو

 املجموعات ذات القناعات املختلفة حول غاية

 واحدة هي حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة

 من اأجل تي�ضري حتقيق التقدم. ويعترب اإ�ضراك

 وزارات املالية بالغ االأهمية يف هذا ال�ضياق، اإذ

 ي�ضكل تخ�ضي�ش املوارد الالزمة اإ�ضارًة وا�ضحة

.اإىل االأولويات

 وتدور حاليًا نقا�ضات كثرية حول دور التكنولوجيا

 وخا�ضًة الذكاء اال�ضطناعي وتاأثريها على التنمية.

 وعليه، فاإنه ميكن ت�ضخري التقنيات اجلديدة لتعزيز

 قطاعات الرعاية ال�ضحية والتعليم واخلدمات

 احلكومية، يف حني يعتقد اآخرون اأن ذلك �ضيوؤدي

 اإىل موجات هائلة من البطالة واال�ضطرابات

 االجتماعية. وحول ذلك، يرى الربوفي�ضور �ضاك�ش

ز  اأن التكنولوجيا تدفع نحو تزايد م�ضتويات تركُّ

 الرثوة يف اأيدي فئة قليلة، وت�ضاهم اإىل جانب

 راأ�ضمالية ال�ضوق يف تر�ضيخ عدم امل�ضاواة ب�ضكل

 كبري. اإال اأنه بداًل من اعتبار التكنولوجيا تهديدًا،

 ينبغي الرتكيز على اإمكانياتها خللق فر�ش العمل

 مثل تطوير التقنيات ال�ضديقة للبيئة. واأ�ضار معايل

 اأنخيل غوريا اإىل اأن ذلك يتطلب ا�ضتثمارات يف

 جمال التدريب واإعادة �ضقل املهارات وتطويرها،

 اإ�ضافة اإىل اأنظمة الدعم االجتماعي التي �ضتقدم

.م�ضاعدة كبرية خالل هذا االنتقال

 تتطلب أجندة أهداف التنمية
 المستدامة تغييرات جذرية في

 العقلية السائدة وطريقة التفكير،
:تتمثل في النقاط التالية

 y  منهجية أكثر شموالً تدمج األهداف
االجتماعية واالقتصادية والبيئية

 y منظور على مدى أطول
وتفكير مستقبلي

 y تركيز أكبر على التعاون اإلقليمي
 y  تغيير أساليب قياس التنمية لتكون

 مبنية على جودة الحياة بداًل من الناتج
المحلي اإلجمالي
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المتحدثون
أهداف التنمية المستدامة في

التنفيذ ضمن القمة العالمية للحكومات

2018 للحكومات  العالمية  القمة 

يسار الصورة ،2( )معالي بيتر تومسون 

المبعوث الخاص لألمم المتحدة
لشؤون المحيطات

)سعادة عدنان أمين )2، الثالث من يسار

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

يمين الصورة ،3( )هيلين كالرك 

رئيسة مجلس وزراء نيوزيلندا السابقة والمديرة
السابقة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

يسار الصورة ،3( )أيرينا بوكوفا 

المدير العام السابق لمنظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة

)3، منتصف الصورة )معالي عماد فاخوري 

وزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة
األردنية الهاشمية

معالي الدكتور ثاني أحمد
)1، يمين الصورة )الزيودي 

وزير التغير المناخي والبيئة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة

)3، منتصف الصورة )ماركوس بونتوري 

مدير الحوكمة العامة في منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية

)4، يمين )الدكتور محمود محيي الدين 

النائب األول لرئيس البنك الدولي ألجندة التنمية
لعام 2030 وعالقات األمم المتحدة والشراكات

)1، يسار الصورة )كلير ميالميد 

المدير التنفيذي للشراكة العالمية من أجل
بيانات التنمية المستدامة

)2، الثانية من اليسار )الدكتورة ميريام دالماس

استشارية في طب الصحة العامة في وزارة
الصحة في جمهورية مالطا

)ماري فالناجان )2، أقصى يمين الصورة

مخترعة وكاتبة وفنانة ومصممة

سعادة الدكتورة عائشة بنت
)بطي بن بشر )2، الثالثة من اليمين

مدير عام مكتب دبي الذكية

)4، يسار الصورة )مايا حجيج 

رئيسة تحرير ومذيعة برامج في مؤسسة دبي
الحوار لإلعالم، مدير

:استعراض مخرجات مجموعات العمل

هل سنحقق أهداف التنمیة المستدامة؟  

ا�ضتعر�ضت النقا�ضات يف هذه اجلل�ضة املنعقدة

�ضمن فعاليات القمة العاملية للحكومات 2018 نتائج

جل�ضات الع�ضف الذهني حول كل هدف من اأهداف

التنمية امل�ضتدامة، وركزت على اأهمية ال�ضراكات

.ومن�ضات تبادل املعرفة

الهدف األول: القضاء على الفقر
تناول كّل من الدكتور حممود حميي الدين، النائب

االأول لرئي�ش البنك الدويل الأجندة التنمية لعام

2030 وعالقات االأمم املتحدة وال�ضراكات، وكلري

ميالميد، املدير التنفيذي لل�ضراكة العاملية من اأجل

بيانات التنمية امل�ضتدامة، م�ضاألة حتديد طبيعة

الفقر ودور املجموعات امل�ضوؤولة عن مكافحته.

وتفكر املجموعة يف اختيار بلٍد ما مثل ال�ضومال،

ومن ثم العمل مع ال�ضركاء املعنيني مثل البنك

الدويل ودول جمل�ش التعاون اخلليجي، على تطوير

 .حل �ضامل للم�ضكالت يف هذه الدولة

الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
عر�ضت الدكتورة مرييام داملا�ش، اال�ضت�ضارية يف

طب ال�ضحة العامة يف وزارة ال�ضحة يف جمهورية

مالطا، برنامج جمموعتها احلوارية املقرتح للعامني

املقبلني، الذي يهدف اإىل بدء عملية اإقامة من�ضة

تعليمية واإ�ضرافية. وتتمّثل الفكرة يف دعوة عدد من

الدول مل�ضاركة املمار�ضات اجليدة يف حتقيق الهدف

الثالث من اأهداف التنمية امل�ضتدامة. ومُيكن

تكييف هذا التعلم واعتماده من قبل دول اأخرى،

 .على اأن يتزايد عددها ب�ضكل تدريجي خالل عامني

الهدف الرابع: التعليم الجيد
من جانبها اأكدت اأيرينا بوكوفا، املدير العام

ال�ضابق ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم

والثقافة )اليون�ضكو(، على مبداأ التعلم مدى

اإىل احلياة، بدءًا من املراحل االأوىل للطفولة و�ضواًل

تعليم البالغني والتدريب على املهارات. وناق�ضت

جمموعتها اأهمية املن�ضات الدولية وال�ضراكات

والتكنولوجيا. وبّينت اأن خارطة الطريق تبداأ بو�ضع

املعايري، وتقييم الو�ضع الراهن، واالنتقال اإىل بناء

القدرات ودعم احلكومات، على اأن تت�ضمن الحقًا

.اإبرام ال�ضراكات وتو�ضيعها

الهدف السابع: طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

اأعرب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة املتجددة،

�ضعادة عدنان اأمني، عن تفاوؤله بالتقدم الذي اأحرز

لتحقيق هذا الهدف، يف ظل االنخفا�ش ال�ضريع

يف تكاليف اإنتاج الطاقة املتجددة، وزيادة كفاءة

ا�ضتهالك الطاقة. وو�ضعت املجموعة خارطة طريق

ت�ضتند اإىل اأربعة مكونات: متكني رّواد االأعمال

لتطوير حلول للطاقة املتجددة قابلة للتطبيق، ودعم

الدول اجلزرية ال�ضغرية يف تطوير عملية توليد

الطاقة، واإيجاد ت�ضهيالت لتح�ضني الو�ضول اإىل

حلول تكنولوجية مي�ضورة التكلفة ل�ضمان التنمية

امل�ضتدامة مل�ضتوى املعي�ضة؛ واأخريًا ت�ضهيل ن�ضر

.تقنيات ال�ضبكات ال�ضغرية يف املناطق الريفية

الهدف الثامن: العمل الالئق
ونمو االقتصاد

اأّما معايل عماد فاخوري، وزير التخطيط والتعاون

الدويل يف اململكة االأردنية الها�ضمية، فلفت اإىل

االأدلة املتعددة التي ُتظهر احلاجة التباع نهج جديد

كليًا فيما يخ�ش مناذج النمو، م�ضددا على اأهمية

اأن ي�ضمن هذا النهج منوًا اقت�ضاديًا م�ضتدامًا

و�ضاماًل قادرًا على توفري فر�ش عمل يف امل�ضتقبل.

كما �ضلط الوزير ال�ضوء على املبادرات التي ميكنها

اأن ت�ضاهم يف هذا احلوار العاملي، كتوفري من�ضة

للحوار ون�ضر الوعي يف القطاع اخلا�ش، وتوفري

من�ضة تركز على توظيف ال�ضباب املبدعني؛ وتقييم

.ال�ضيا�ضات املتعلقة بنماذج النمو احلالية
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 الهدف التاسع: الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

 وحتدثت ماري فالناغان عن اخلطة الطموحة

 لتطوير 2,020 ابتكارًا منوذجيًا م�ضتدامًا يف

 جماالت الت�ضنيع والنقل وال�ضناعة بحلول عام

 2020. و�ضتبحث اخلطة يف البنية التحتية التكتيكية

 واجلوالة، مع الرتكيز على املجموعات ال�ضكانية

 املتنقلة واأزمات الالجئني. وبداًل من و�ضع خطط

 موّحدة للتنمية، �ضيكون الرتكيز على نقل املعرفة

 عرب �ضبكات، مما �ضيتما�ضى ب�ضكل اأف�ضل مع

 االحتياجات �ضريعة التغري يف جمال القوى العاملة

 والبنى التحتية. و�ضددت فالناغان على �ضرورة

 الرتكيز على البنية التحتية التي ترتبط باأهداف

.التنمية امل�ضتدامة االأخرى مثل املياه والطاقة

 الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

 اأو�ضحت مدير عام مكتب دبي الذكية، �ضعادة

 الدكتورة عائ�ضة بنت بطي بن ب�ضر، اأن التحدي

 الرئي�ضي الذي يواجه حتقيق هذا الهدف يتمثل

 يف اختالف م�ضتويات التطور بني املدن واحلاجة

 اإىل و�ضع املقايي�ش املالئمة. وتخطط املجموعة

 للتو�ضل اإىل حل جتريبي ميكن م�ضاركته وتغيريه

 وفقًا لالحتياجات خالل العام املقبل، كما

 �ضتدر�ش احللول املبتكرة مثل ا�ضتخدام الذكاء

لتعزيز حتقيق ال�ضخمة  والبيانات   اال�ضطناعي 

امل�ضتدامة التنمية   .اأهداف 

الهدف الثالث عشر: العمل المناخي
 تناول وزير التغري املناخي والبيئة يف دولة االإمارات

 العربية املتحدة، معايل الدكتور ثاين اأحمد

 الزيودي، كيفية ان�ضمام جمموعة العمل حول املناخ

 اإىل جل�ضة النقا�ش حول املحيطات، و�ضدد على

 اأهمية تخفيف التغيريات املناخية وخف�ش انبعاثات

 الكربون. كما اأ�ضار اإىل وجوب حتقيق التوازن يف

 التكيف مع التغري املناخي، وخا�ضًة يف ا�ضتخدام

 املوارد الطبيعية والب�ضرية والتطورات التكنولوجية.

 و�ضّلط الدكتور الزيودي ال�ضوء على امل�ضاركة

 ال�ضعيفة واملقلقة للموؤ�ض�ضات املالية يف القرارات

 املتعّلقة بالتغري املناخي. و�ضتعمل املجموعة على

 و�ضع خارطة طريق حتدد ال�ضبل الرامية لربط

 املن�ضات الفّعالة مع اأ�ضحاب امل�ضلحة، وحتديد

 املوارد والعالقات واالإجراءات الالزمة، واإ�ضراك

 .القادة ال�ضباب

الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء
 اأّما معايل بيرت توم�ضون، املبعوث اخلا�ش لالأمني

 العام لالأمم املتحدة ل�ضوؤون املحيطات، فقد اأ�ضار

 اإىل اأن تغري بيئة املحيطات م�ضتمر بوترية مقلقة.

 ويرتبط ذلك يف مناطق عدة بظواهر التغري

وانخفا�ش م�ضتويات املحيطات   املناخي كتحّم�ش 

 االأك�ضجني وارتفاع درجة احلرارة وم�ضتوى

 املياه. وركز عمل هذه املجموعة على اجلمع بني

 عدة خطط يتم تنفيذها وجمموعات تعمل يف

 هذا املجال. كما �ضّلط معايل توم�ضون ال�ضوء

 على م�ضكلة التلوث البال�ضتيكي واأو�ضح �ضرورة

 ال�ضراكة مع موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ش لتطبيق

.تقنيات متاحة حاليًا ملكافحة هذه امل�ضكلة

 الهدف السادس عشر: السالم
والعدل والمؤسسات القوية

 اأفادت هيلني كالرك، رئي�ضة جمل�ش وزراء

 نيوزيلندا ال�ضابقة، باأن املحادثات التي اأجرتها

 جمموعتها تركزت على تطوير �ضراكات مبتكرة

 مع طيف وا�ضع من االأطراف املعنية من الهيئات

باالإ�ضافة والق�ضائية،  والت�ضريعية   التنفيذية 

 اإىل االإعالم واملجتمع املدين. وجت�ضد الهدف

 يف تطوير من�ضة مل�ضاركة النجاحات واأف�ضل

 املمار�ضات وت�ضجيع احلوار الوطني ال�ضامل، مع

 الرتكيز على دور ال�ضباب يف اإلهام االآخرين على

.اتخاذ اإجراءات ملمو�ضة

الشراكات
 اأّما مدير احلوكمة العامة يف منظمة التعاون

 والتنمية االقت�ضادية، ماركو�ش بونتوري، فقد اأدار

 جمموعة حوارية رّكزت على مو�ضوع ال�ضراكات.

 وبحث اأع�ضاء املجموعة حتّديات تطبيق ال�ضراكات

 وقدرة احلكومات على تنظيم ذاتها واحلاجة اإىل

 اآليات ت�ضاور جذرية. واأ�ضارت املجموعة اإىل اأنه

 ميكن دعم احلكومات عرب اإعداد قائمة للمهام

 الواجب القيام بها، وو�ضعها حّيز التنفيذ للبدء

 .بتطوير ممار�ضات جّيدة

12
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المتحدثون
أهداف التنمية المستدامة في

التنفيذ ضمن القمة العالمية للحكومات

2018 للحكومات  العالمية  القمة 

2) برودجونیجورو  بامبانج  الدكتور  (معالي 

وزير تخطیط التنمیة الوطنیة ورئيس الوكالة الوطنية لتخطيط التنمية في جمهورية إندونيسيا

1) ألينكا سمركولي  (معالي 

وزيرة التنمية والمشاريع االستراتيجية والتالحم المجتمعي في جمهورية سلوفينيا

3) (معالي الدكتورة هالة السعيد 

وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري في جمهورية مصر العربية

4) (مايا حجيج 

الحوار رئيسة تحرير ومذيعة برامج في مؤسسة دبي لإلعالم، مدير

بناء الشراكات لحوكمة
ٔاهداف التنمیة المستدامة  

ثمة اختالفات كبرية بني �ضلوفينيا وم�ضر

واإندوني�ضيا من نواحي متعددة، اإال اأن جميعها

تواجه حتدياٍت مت�ضابهة على �ضعيد تنفيذ اأهداف

التنمية امل�ضتدامة. لذا، فقد اجتمع ممثلون عن

الدول الثالث خالل هذه اجلل�ضة التي انعقدت يف

اإطار القمة العاملية للحكومات 2018 بعنوان "بناء

øe "ال�ضراكات حلوكمة اأهداف التنمية امل�ضتدامة

اأجل ت�ضليط ال�ضوء على ر�ضالة رئي�ضية مفادها

اأّن تطوير ال�ضراكات هو عامٌل حيوي لتجاوز هذه

.التحديات والو�ضول اإىل االأهداف املن�ضودة

االلتزام السياسي من قمة الهرم
الحكومي هو العامل الرئيسي

اأو�ضح املتحدثون خالل اجلل�ضة ما قامت به

دولهم لتطوير خطط تنمية وطنية �ضاملة خا�ضة

اإندوني�ضيا اإذ اأدرجت  باأهداف التنمية امل�ضتدامة. 

على �ضبيل املثال اأهداف التنمية امل�ضتدامة يف

خطتها الوطنية متو�ضطة املدى (2019-2015)،

لتغطي بالتايل 94 من الغايات الـ169 للتنمية

امل�ضتدامة، على اأن يتم اإدراج ما تبقى منها يف

اخلطة اخلم�ضية التالية. من جانبهما قامت

�ضلوفينيا وم�ضر موؤخرًا باإطالق خططهما طويلة

املدى للتنمية لعام 2030 لت�ضمل اجلوانب العديدة

امل�ضتدامة التنمية  باأهداف  .املتعلقة 

ولفت معايل الدكتور بامباجن برودجونيجورو،

وزير تخطيط التنمية الوطنية ورئي�ش الوكالة

الوطنية لتخطيط التنمية يف جمهورية اإندوني�ضيا،

اإىل اأن االلتزام ال�ضيا�ضي على اأعلى امل�ضتويات

احلكومية هو العامل االأ�ضا�ضي املطلوب لتنفيذ

اأهداف التنمية امل�ضتدامة، اإىل جانب التن�ضيق بني

الوزارات املختلفة، بحيث تكون يف كلٍّ منها وحدٌة

م�ضوؤولٌة عن ا�ضرتاتيجية التنمية امل�ضتدامة، مع فهم

باقي القطاعات يف احلكومة لهذه اال�ضرتاتيجية

.وامل�ضاركة يف تنفيذها

خطط تنموية وإجراءات فعلية
بدورها، اأ�ضارت معايل األينكا �ضمركويل، وزيرة

التنمية وامل�ضاريع اال�ضرتاتيجية والتالحم

املجتمعي يف جمهورية �ضلوفينيا، اإىل اأّن بالدها

عملت على اإعداد جميع الوثائق ال�ضرورية يف

�ضياق اأهداف التنمية امل�ضتدامة. وتتمثل املرحلة

التالية باتخاذ االإجراءات العملية للتحرك باجتاه

تنفيذ هذه اخلطط. ويجب اأن ت�ضمل االإجراءات

ترجمة اخلطط الوطنية اإىل خطط عمٍل حملية

تتنا�ضب مع قدرات واإمكانيات احلكومات املحلية

على نحو خا�ش. من جهتها اأ�ضافت معايل

الدكتورة هالة ال�ضعيد، وزيرة التخطيط واملتابعة

واالإ�ضالح االإداري يف جمهورية م�ضر العربية، اأّن

اال�ضرتاتيجيات طويلة االأمد تعترب وثائق دائمة

التجدد والتغيري، وينبغي تكييفها مع التحديات

املحلية واالإقليمية املختلفة، ما ي�ضتوجب املزيد من

املراجعة املتعلقة بالتنفيذ واالأهداف والغايات. كما

اأو�ضحت اأن عملية اإ�ضفاء الطابع املحلي تتطلب

الكثري من الوقت واجلهد وت�ضتهلك الكثري من

املوارد، وخا�ضة فيما يتعلق ب�ضمان التزام اجلهات

.الفاعلة املحلية
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التحديات التي تواجه التنفيذ
 واتفق املتحدثون على اأّن التمويل يعّد اجلانب االأهم

 عندما يتعلق االأمر بالتنفيذ، وخا�ضًة بالن�ضبة

 للدول ذات املوارد املحدودة واالأولويات املت�ضاربة.

 وبالتايل، فمن املهم تخ�ضي�ش ميزانياٍت �ضمن

 اخلطط الوطنية لتلبية متطلبات اأهداف التنمية

 امل�ضتدامة. و�ضدد معايل الدكتور برودجونيجورو

 على احلاجة للبحث عن طرٍق مبتكرٍة للتمويل،

 ودمج امل�ضاركة والتمويل املقدم من قبل جمموعٍة

 من ال�ضركاء اخلارجيني مثل املجتمع املدين،

 واحلكومة املحلية، و�ضركات القطاع اخلا�ش،

.واملجموعات الدينية، واملنظمات اخلريية

 كما ف�ّضرت معايل الدكتورة ال�ضعيد �ضبب

 احلاجة اإىل منهج �ضمويل عند تنفيذ اأهداف

 التنمية امل�ضتدامة، اإذ لي�ش ممكنًا ال�ضعي وراء

 حتقيق التنمية االقت�ضادية مبعزٍل عن االأهداف

 االجتماعية والبيئية. وبّينت اأنه على الرغم من

لب جدول اأعمال 2030،  بقاء حماربة الفقر يف �ضُ

 اإال اأّن جماالٍت اأخرى كال�ضحة والتعليم والقدرة

 الب�ضرية وتكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت والبنية

 التحتية ت�ضهم هي االأخرى على نحو ملمو�ش يف

 العمل للو�ضول اإىل االأهداف املن�ضودة. هذا وُيعّد

 خلق منهٍج من�ّضٍق ومتكامل للتنفيذ حتديًا كبريًا،

 وينطبق هذا االأمر اأي�ضًا على قيا�ش موؤ�ضرات االأداء

 الرئي�ضية والذي يتطلب تن�ضيقًا كبريًا بني الوزارات

.والبلديات املحلية املختلفة

أهمية الشراكات
 ال �ضك باأن اإبرام ال�ضراكات بني الدول اأو

 داخل الدول نف�ضها، يعترب عاماًل مهمًا لتخطي

 هذه التحديات. وراأت كل من معايل الدكتورة

 ال�ضعيد ومعايل �ضمركويل، اأن العمل داخليًا

 كخطوٍة اأوىل من اأجل التحرك قدمًا باجتاه

 التعاون الدويل هو حجر االأ�ضا�ش لتحقيق هذا

 املق�ضد. وتظهر اأهمية هذا العن�ضر على نحو

 جلّي بعمل العديد من الدول يف �ضراكاٍت على

 امل�ضتوى املحلي مع منظمات املجتمع املدين

 واالأكادمييني والقطاع اخلا�ش. من جانبه

 �ضّلط معايل الدكتور برودجونيجورو ال�ضوء يف

 مداخلته على اأهمية ال�ضراكات بني القطاعني

 العام واخلا�ش، واال�ضتفادة من امل�ضوؤولية

 االجتماعية للموؤ�ض�ضات بهدف رفد الدعم

 احلكومي وتعزيز العمل على حتقيق اأهداف

امل�ضتدامة .التنمية 

 واأ�ضاف معايل الدكتور برودجونيجورو باأّن

اأي�ضًا لتمويل عملية  امل�ضاعدة االإمنائية مهمٌة 

التنمية امل�ضتدامة، م�ضريًا اأهداف   تنفيذ 

 اإىل امل�ضاعدة االإمنائية التي حت�ضلت عليها

 اإندوني�ضيا على �ضبيل املثال من كل من اليابان

 واأ�ضرتاليا. كما تطّرق اإىل بحث اإندوني�ضيا عن

 طرٍق لتطوير اأدوات مالية جديدة من خالل

 اإبرامها التفاقيات ثنائية اأو متعددة االأطراف

 �ضواًء على �ضعيد امل�ضاعدات االإمنائية اأو تخفيف

 عبء الديون وذلك للم�ضاعدة يف حتقيق غايات

 اأهداف التنمية امل�ضتدامة. وتربز يف هذا االإطار

 اأهمية احلاجة خللق وتعزيز التعاون بني دول

 اجلنوب، كما اأ�ضارت معايل �ضمركويل اإىل

 اأهمية ال�ضراكات يف م�ضاركة املوارد واملمار�ضات

.االأف�ضل، والتعلم من جتارب االآخرين

الرئيسية الشراكات 

 y  الشراكات المحلية: منظمات المجتمع
 المدني والقطاع األكاديمي وشركات

القطاع الخاص والمنظمات الخيرية
 y  الشراكات بين القطاعين العام

 والخاص ومبادرات المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات

 y  المساعدات اإلنمائية لتنفيذ أهداف
التنمية المستدامة

 y التعاون بين دول الجنوب

1
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المتحدثونمنصة السياسات العالمية

2018 للحكومات  العالمية  القمة 

1) (معالي كريستين الغارد 

مدير عام صندوق النقد الدولي

2) (معالي أنخيل غوريا 

أمين عام منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

(منى المري (3

نائبة رئيس مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين

غامبل هادلي 
الحوار مراسلة ومذيعة في شبكة سي إن بي سي، مدير

اتجاهات مبتكرة للميزانيات الحكومية
المخصصة للتوازن بين الجنسين  

خ�ض�ضت القمة العاملية للحكومات 2018 يف

يومها االفتتاحي جل�ضة بعنوان "اجتاهات مبتكرة

للميزانيات احلكومية املخ�ض�ضة للتوازن بني

اجلن�ضني" �ضّمت معايل كري�ضتني الغارد، مدير

عام �ضندوق النقد الدويل، ومعايل اأنخيل غوريا،

اأمني عام منظمة التعاون االقت�ضادي والتنمية،

ومنى املري، نائبة رئي�ضة جمل�ش االإمارات للتوازن

بني اجلن�ضني، حاورتهم فيها ال�ضحافية هاديل

.غامبل من �ضبكة �ضي اإن بي �ضي

وا�ضتهّلت منى املري اجلل�ضة احلوارية م�ضّلطة

ال�ضوء على الدور الريادي الذي تلعبه دولة

االإمارات العربية املتحدة يف تقلي�ش الفجوة بني

الذكور واالإناث يف العمل يف قطاعات الدولة والعمل

على حتقيق التوازن بينهم يف مراكز �ضنع القرار

وتعزيز دور املراأة يف كافة جماالت احلياة ك�ضريك

.اأ�ضا�ضي يف �ضناعة امل�ضتقبل

دور نموذجي لدولة اإلمارات
اإن�ضاء جمل�ش االإمارات للم�ضاواة بني اجلن�ضني مّت

بهدف االرتقاء بدور املراأة على جميع االأ�ضعدة،

وتعزيز مكانة الدولة يف تقارير التناف�ضية

اأ�ضهمت اأعمال املجل�ش منذ تاأ�ضي�ضه العاملية. وقد 

قبل 3 �ضنوات يف اإيجاد االأر�ضية املنا�ضبة

الإجراء البحوث والدرا�ضات وتنفيذ املبادرات

الرامية اإىل تقلي�ش فجوة التوازن بني اجلن�ضني

يف جميع القطاعات، واقرتاح الت�ضريعات

املن�ضود. التوازن  وال�ضيا�ضات والربامج لتحقيق 

وقد اأ�ضارت املري اإىل التقدم الذي اأحرزه

املجل�ش منذ تاأ�ضي�ضه فقالت: "على الرغم من

اأننا نعي�ش يف منطقة تكرث فيها التحديات، فقد

اإجنازات مهمة على �ضعيد اإر�ضاء حقق املجل�ش

قواعد وت�ضريعات التوازن بني اجلن�ضني يف دولة

االإمارات، مما جعلها مثااًل منوذجيًا بني �ضائر

."دول املنطقة

ويف ال�ضياق عينه، اأطلقت دولة االإمارات

اأي�ضًا موؤ�ضر امل�ضاواة بني اجلن�ضني الذي اأ�ضيف

اإىل جمموعة املوؤ�ضرات الوطنية التي تعتمدها

االإدارات، وذلك بهدف قيا�ش وتقييم اأداء اجلهات

واملوؤ�ض�ضات احلكومية واالأفراد يف تعزيز امل�ضاواة

.بني اجلن�ضني

بدورها، نّوهت معايل كري�ضتني الغارد

باالإجنازات التي حققتها دولة االإمارات خالل

فرتة زمنية ق�ضرية، كما اأ�ضادت بجهود

احلا�ضرات الإثبات جدارتهن. ولفتت اإىل

دليل التوازن بني اجلن�ضني الذي اأ�ضدرته

دولة االإمارات خالل عام ون�ضف العام فقط،

وقالت: "ت�ضتغرق املوؤ�ض�ضات وقتًا طوياًل يف

العادة الإ�ضدار هذا النوع من التقارير، اأّما دولة

االإمارات فقد اأ�ضدرت دلياًل كاماًل ي�ضمل جميع

املعايري واأوجه احلياة اليومية". وتابعت لتثني

على التوجه املبتكر الذي انتهجته دولة االإمارات

يف ميزانياتها املخ�ض�ضة لتحقيق التوازن بني

اجلن�ضني، ولالرتقاء بدور املراأة يف املوؤ�ض�ضات

ال�ضابق العقد  .التعليمية واحلكومية خالل 

تمكين المرأة
واأ�ضارت معايل الغارد اإىل اأن �ضندوق النقد

الدويل، اإىل جانب اهتماماته املالية، هو منظمة

والتنمية بالق�ضايا االجتماعية  اأي�ضًا  دولية تعنى 

وبتمكني املراأة، ال �ضيما اأن هذه الق�ضية االأخرية

قد اأدرجت �ضمن اأهداف التنمية امل�ضتدامة

التي اعتمدتها االأمم املتحدة. ويف هذا ال�ضياق،

قالت معايل الغارد: "اإنني اأرّكز على هذه

ال�ضخ�ضية، الق�ضية انطالقًا من قناعاتي 

اإيجابًا والأنني اأوؤمن باأن متكني املراأة ينعك�ش

."على االقت�ضاد واملجتمع

لقد بّينت الدرا�ضات التي اأجراها �ضندوق النقد

الدويل اأن متكني املراأة ي�ضاهم يف حتريك عجلة

النمو ب�ضرعة وب�ضكل اأف�ضل، وذلك ل�ضببني؛ اأولهما،

الأنه ي�ضاهم يف تقلي�ش عدم امل�ضاواة من خالل

الأنه زيادة عدد الن�ضاء يف مكان العمل؛ وثانيهما،

.يوؤدي اإىل منو متني قائم على التنوع
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تشريعات تشجع على التوازن
بين الجنسين

 من جانبه، اأثنى معايل اأنخيل غوريا اأي�ضًا على

 التقدم الذي حققته دولةاالإمارات يف تخ�ضي�ش

 ميزانيات للتوازن بني اجلن�ضني، و�ضّلط ال�ضوء

 على التزام منظمة التعاون االقت�ضادي والتنمية

 بتحقيق امل�ضاواة على هذا ال�ضعيد. كما �ضدد

 معايل غوريا على اأن هناك الكثري مما يجب

 فعله يف هذا املجال، وتطرق اإىل تقرير �ضادر عن

 املنظمة عام 2017 اأظهر اإحجامًا لدى ال�ضابات

 عن درا�ضة املواد العلمية والتقنية والهند�ضية،

ـ 23% من  واأن ن�ضبة االأمهات العامالت اأقّل ب

 االآباء العاملني. و�ضدد معاليه على �ضرورة �ضّن

التوازن الفعلي  الت�ضريعات وال�ضيا�ضات التي حتقق 

.بني اجلن�ضني يف املجال احلكومي

 واأعقبت الكلمات الثالث جل�ضة حوارية جمعت

 كال من يون�ش خوري، وكيل وزارة املالية يف

 دولة االإمارات، وزهرة خان، م�ضت�ضارة يف هيئة

 االأمم املتحدة للمراأة، وماركو�ش بونتوري، مدير

 احلوكمة العامة يف منظمة التعاون االقت�ضادي

 والتنمية، وليزا كولوفيت�ش، م�ضوؤولة امل�ضاريع يف

 وحدة الدخل املنخف�ش يف اإدارة اال�ضرتاتيجية

 وال�ضيا�ضة واملراجعة يف �ضندوق النقد الدويل.

 وقد اأجمع امل�ضاركون على التحديات التي تواجه

 و�ضع ميزانيات امل�ضاواة بني اجلن�ضني ومنها

 الثغرات الكبرية يف البيانات املتوفرة عن هذه

 الق�ضية. و�ضددوا على �ضرورة اإيالء االأهمية لهذا

 املو�ضوع على م�ضتوى وزارات املالية يف اأرجاء

 العامل ملا له من فوائد جّمة �ضتعود على الن�ضاء

 والرجال معًا على �ضعيد الدخل وال�ضحة وحقوق

باالإجمال .االإن�ضان 

نقاط رئيسية

 yتّم إنشاء المجلس اإلماراتي للتوازن 
 بين الجنسين لوضع وتنفيذ أجندة

 الدولة للمساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة في مجال العمل

 y تمكين المرأة ينعكس إيجابًا
على االقتصاد

 y  يمكن تقليص الفجوة بين الجنسين من
خالل زيادة عدد النساء العامالت

 y  تحقيق المساواة بين الجنسين سيعود
 بفوائد جمة على الرجال والنساء على
صعيد الدخل والصحة وحقوق اإلنسان

 مجلس التوازن بين الجنسين في
دولة اإلمارات العربية المتحدة

 جمل�ش التوازن بني اجلن�ضني هو جمل�ش

علن عن اإن�ضائه عام
ُ
 حكومي اإماراتي، اأ

 2015، بهدف تعزيز ح�ضور املراأة يف

 موؤ�ض�ضات الدولة مبا يحقق التوازن بني

 اجلن�ضني يف العمل، ويدعم مكانة الدولة

 اخلليجية عامليًا. وقد قرر جمل�ش الوزراء

 بدولة االإمارات العربية املتحدة، بقيادة

 �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل

 مكتوم، نائب رئي�ش الدولة، رئي�ش جمل�ش

 الوزراء، حاكم دبي، اإن�ضاء هذا املجل�ش

 بهدف تقلي�ش الفجوة بني الذكور واالإناث يف

 العمل يف قطاعات الدولة، والعمل على حتقيق

 التوازن بينهم يف مراكز �ضنع القرار، وتعزيز

 دور املراأة يف كافة جماالت احلياة ك�ضريك

 اأ�ضا�ضي يف �ضناعة امل�ضتقبل. ويعد ا�ضتحداث

 املجل�ش تنفيذًا لد�ضتور الدولة الذي ن�ّش على

 امل�ضاواة بني اجلن�ضني مبا يتفق واإمكانيات

 املراأة وقدراتها، مع ال�ضعي لالرتقاء بقدرات

 الن�ضاء و�ضقل مهاراتهن �ضمانًا لفر�ش

.انخراطهن يف جماالت العمل املالئمة

1
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)1، الثاني من اليمين )معالي الدكتور جیم يونغ كیم 

رئيس البنك الدولي

)فادي غندور )1، أقصى يمين الصورة

مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة أرامكس والرئيس التنفيذي لشركة
ومضة كابيتال

)1، منتصف الصورة )معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي 

وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة اللجنة الوطنية ألهداف
التنمية المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

(زينة خوري داوود (2

مؤسسة مشروع لو بوتاجي

)عزة فهمي )1، أقصى يسار الصورة

مؤسسة شركة عزة فهمي للمجوهرات

3) (فلورا موتاهي 

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ملفين مارتش انترناشونال

الثانية من اليسار  ،1( )مينا العريبي 

الحوار رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال اإلماراتية، مدير

نهضة رائدات األعمال عالميًا

ُيعترب دعم رائدات االأعمال اأمرًا حيويًا يف ال�ضعي

نحو متكني املراأة وحتقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني.

ولو�ضع امل�ضاألة �ضمن �ضياقها ال�ضحيح، فال بد

من االإ�ضارة اإىل اأن ن�ضبة ال�ضركات التي تتوىل

توجيهها الن�ضاء ال تتجاوز 5.5% من ال�ضركات

املعرتف بها ر�ضميًا يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط.

لذا، فقد خ�ض�ضت القمة العاملية للحكومات 2018

هذه اجلل�ضة بعنوان "نه�ضة رائدات االأعمال عامليًا"

لت�ضليط ال�ضوء على املبادرات القائمة حاليًا ملعاجلة

الو�ضع وتوفري الزخم املطلوب النخراط املراأة يف

.�ضوق العمل وريادة االأعمال

دعٌم متواصل
اأو�ضحت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�ضمي، وزيرة

دولة ل�ضوؤون التعاون الدويل ورئي�ضة اللجنة الوطنية

الأهداف التنمية امل�ضتدامة يف دولة االإمارات

العربية املتحدة، اإىل اأنه ال يوجد مكّون �ضّري يف

حماوالت ال�ضعي الإطالق اإمكانات الن�ضاء، واأّن

ل اإىل االأمر يتطّلب دعمًا متوا�ضاًل. ويجب اأن نتو�ضّ

قناعٍة فعلية على �ضعيد ال�ضيا�ضات باأن املجتمعات

اأو االقت�ضادات لن تتمكن من حتقيق اإمكاناتها

الق�ضوى دون م�ضاركة ن�ضطة من قبل الن�ضاء يف

تلك املعادلة. ون�ضتنتج من ذلك وجوب اأن تراعي

الت�ضريعات وال�ضيا�ضات احلكومية واالإجراءات

التنفيذية التحديات واحل�ضا�ضيات التي تواجهها

.الن�ضاء واأن تلتزم باإيجاد احللول الناجعة لها

تغّير في التوّجه
من جهته، اقرتح معايل الدكتور جيم يونغ كيم،

رئي�ش البنك الدويل، اأنه يتوّجب علينا بداية اإعادة

النظر يف الفر�ضيات القائمة حول كيفية تقدم

البلدان ذات الدخل املنخف�ش واملتو�ّضط نحو

املرحلة املقبلة من التنمية. حيث ت�ضتند االأ�ضاليب

التقليدية اإىل حت�ضني القطاع الزراعي، واالنتقال

بعد ذلك اإىل ال�ضناعات اخلفيفة، وال�ضناعات

الثقيلة يف نهاية املطاف. واإمنا يحّذر املتخ�ض�ضون

يف عامل التكنولوجيا من اأن العديد من فر�ش

العمل القائمة على املجهود البدين �ضيتّم اال�ضتغناء

عنها عرب االأمتتة، وينطبق االأمر ذاته على جوانب

االأعمال القائمة على املعرفة. وبناًء على ذلك،

ُتعترب ريادة االأعمال اأمرًا حيوّيًا و�ضروريًا لتحقيق

التنمية. ومن هذا املنطلق، فاإن احلّل يرتّكز حول

حماولة ت�ضهيل فر�ش و�ضول الن�ضاء اإىل راأ�ش

الأّن امل�ضارات التقليدية للو�ضول اإىل املال، نظرًا

التمويل مل تعد جمدية. وقّدر معايل الدكتور كيم

وجود عجز يبلغ نحو 300 مليار دوالر اأمريكي بني

راأ�ش املال الذي ميكن للن�ضاء ا�ضتخدامه وبني ما

.يح�ضلن عليه يف الواقع

وت�ضّكل مبادرة متويل رائدات االأعمال جزءًا

من اال�ضرتاتيجية اجلوهرية خللق م�ضاراٍت بديلة

وتغيري اأمناط التفكري جلهة اال�ضتثمارات االإمنائية.

وعو�ضًا عن الرتكيز على حتويل االقت�ضادات

اإىل النمط ال�ضناعي، اقرتح معايل الدكتور كيم

بدايًة اال�ضتثمار يف قطاع ال�ضحة والتعليم ليتمّكن

ال�ضباب من املناف�ضة يف االقت�ضاد العاملي، ومن

ثّم توفري الو�ضول اإىل اأ�ضواق راأ�ش املال وبناء

ال�ضبكات. كما اقرتح اأنه يتوّجب على اجلهات

املانحة التي تقوم بتمويل امل�ضاريع مبا�ضرة اأن

تقّدم التمويل ملبادرات مثل مبادرة متويل رائدات

االأعمال، التي ميكن لها ت�ضخري هذه االأموال

لتحقيق اال�ضتفادة الق�ضوى من التمويل. وميكن

ا�ضتخدام هذا التمويل الحقًا لتوفري قرو�ش

مبعدالت فائدة اأقل اأو متويل اأ�ضهم امل�ضاريع

ذات املخاطر املرتفعة. ودعا معايل الدكتور كيم

اأي�ضًا �ضناع ال�ضيا�ضات اإىل اعتماد قدر اأكرب من

.اال�ضرتاتيجية يف تفكريهم

المخاطر من منظور مختلف
من جانبه، دعا فادي غندور، موؤ�ض�ش ونائب رئي�ش

اإدارة "اأرامك�ش" والرئي�ش التنفيذي ل�ضركة جمل�ش

"وم�ضة كابيتال"، اإىل �ضرورة االبتعاد عن التمييز
على اأ�ضا�ش اجلن�ش على �ضعيد ريادة االأعمال.

وقال اإن اإحدى اأكرب امل�ضكالت التي يواجهها رواد

االأعمال الرجال والن�ضاء على حد �ضواء تتمثل يف

احل�ضول على متويل ل�ضركاتهم النا�ضئة. ولكن

العائق يظهر لدى القطاع اخلا�ش الذي ال يزال

يحجم عن املخاطرة بتمويل م�ضاريع جديدة.

ولذلك، يجب عقد حوار ا�ضرتاتيجي جاد حول

توفري روؤو�ش املال للم�ضاريع عالية املخاطر. كما

اأ�ضار اإىل اأّن معظم ال�ضركات النا�ضئة تف�ضل، اإاّل

اأهّم من اأّي موؤّهل اأّن التعّلم من ذلك الف�ضل ُيعّد

اأكادميي. ويجب على احلكومات اإن كانت جاّدًة

يف م�ضاعيها لتحقيق التنمية، اأن تعتمد منظورًا
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 خمتلفًا للمخاطر. وذكر اأي�ضًا مثااًل عن التمويل

 ال�ضغري الذي يحمل خماطر كبريًة جدًا نظرًا اإىل

 عدم وجود �ضمانات، حيث اأن 95% من متلّقي هذا

 التمويل هم من الن�ضاء و 98% من هذه القرو�ش

.يتّم �ضدادها دون اأي م�ضاكل ُتذكر

أمثلة عن الممارسات الجيدة
 وعاد معايل الدكتور كيم لي�ضدد على تدريب

 الن�ضاء ليكّن اأكرث حزمًا ومرونًة. واأ�ضار اإىل اإحدى

 املبادرات الناجحة يف جمهورية توغو التي جمعت

 بني التدريب التقليدي لالأعمال والتدريب على

 املبادرات ال�ضخ�ضية. وتناولت الدورة التدريبية

 م�ضادر التمويل غري التقليدية و�ضبل التمّيز عن

 املناف�ضني، كما �ضّمت الدورة اأي�ضًا عن�ضرًا نف�ضيًا

 هامًا. ويعترب معايل الدكتور كيم اأّن اأهمّية الثقة

 بالذات تعادل اأهمية مهارات ريادة االأعمال، كما

 �ضّلط ال�ضوء على اأدوات ا�ضتخدمها موقع "علي

 بابا" و"تن�ضنت" يف ال�ضني ت�ضمح مبعاينة �ضلوك

 امل�ضتخدم عرب االإنرتنت لتحديد حجم راأ�ش املال

 الذي ميكنه اإدارته، وبهذه الطريقة ي�ضاعد على

.توفري التمويل ملقدم الطلب بكب�ضة زر

قصص ملهمة
 ت�ضّمنت هذه اجلل�ضة النقا�ضية مداخالت قّيمة

 من رائدات اأعماٍل ناجحات مثل عزة فهمي،

 موؤ�ض�ضة �ضركة عزة فهمي للمجوهرات يف دبي؛

 وفلورا موتاهي، املوؤ�ض�ش والرئي�ش التنفيذي ل�ضركة

 ملفني مارت�ش انرتنا�ضونال، وزينة خوري داوود،

 موؤ�ض�ضة م�ضروع "لو بوتاجي" يف لبنان. والالفت اأن

 هذه ال�ضركات جميعها قد بداأت ك�ضركاٍت نا�ضئة

 ومنت لت�ضبح �ضركات ناجحة تتداول اأ�ضهمها

 يف البور�ضات العاملية. وناق�ضت رائدات االأعمال

 الثالث اأهمية الثبات وعدم اخلوف من الف�ضل،

 ال �ضيما واأنهن اأ�ضبحن اليوم مبثابة ُمر�ضدات

.وملهمات يت�ضاركن خرباتهن مع االآخرين

 ومن جانبها، اأّكدت معايل رمي بنت اإبراهيم

 الها�ضمي على اأهمية تطوير من�ضات لن�ضر اأمثلة

 واقعية من احلياة لت�ضجيع واإلهام رواد االأعمال

 االآخرين، وحتقيق اأثر يتـردد �ضداه. ويتمّتع هذا

 االأمر باأهمية كبرية خا�ضًة لدى الن�ضاء اللواتي

 ال يحظني بالت�ضجيع الكايف. ويجب اأي�ضًا اإدراك

 اأهمية دور رائدات االأعمال كمثاٍل يحتذى به خا�ضًة

 بالن�ضبة جليل ال�ضباب. فال يتعّلق االأمر بتاأ�ضي�ش

.�ضركة فح�ضب، واإمنا بخلق اأثر مفيد يف املجتمع

أهّمية البيانات الجيدة
 وتابعت معايل الها�ضمي لتتناول دور البيانات

 واالأدلة يف و�ضع ال�ضيا�ضات لتعزيز ريادة االأعمال

 لدى الن�ضاء، اإذ تكاد البيانات القائمة على امل�ضاواة

 بني اجلن�ضني تكون غري موجودة يف الدول النامية،

 اأو تكون قائمًة على منهجيات غري موثوقة. كما

 اأّكدت على احلاجة اإىل االنتقال من البيانات

 القائمة على منح "الثقة للمانحني" اإىل البيانات

.التي تعك�ش ق�ض�ضًا واقعية

 توصيات من اللجنة لتغيير السياسات
أو المبادرات

 y  إنشاء صناديق ذات هياكل مرنة للنساء
 مع فترات سماح أو أسهم يمكن تحويلها

إلى دين مع زيادة التدفقات النقدية
 y  تكرار تجربة استخدام كينيا لألموال

 الجوالة التي حّققت نجاحًا كبيرًا في
الوصول إلى المناطق الريفية

 y  طرح برامج للتثقيف المالي ومهارات
ريادة األعمال في المدارس

 y  االبتعاد عن مسارات التنمية التقليدية
 القائمة على التصنيع واالنتقال نحو

االستثمار في رأس المال البشري
 y  تطوير آليات لمراقبة ومشاركة القصص

الناجحة كوسيلة إللهام اآلخرين

1

23
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1) (سعادة آخيم شتاينر 

مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

(معالي سري مولياني إندراواتي (2

وزيرة المالية في جمهورية إندونيسيا

)3، الثاني يسارًا )معالي عماد فاخوري 

وزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة
األردنية الهاشمية

)ليو زنمين )3، الرابع من اليسار

وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون
االقتصادية واالجتماعية

الدين الدكتور محمود محيي 
)3، الثالث من اليمين)

النائب األول لرئيس البنك الدولي ألجندة
التنمية لعام 2030 وعالقات األمم

المتحدة والشراكات

اليمين الرابعة من   ،3( )كلير ميالميد 

المدير التنفيذي للشراكة العالمية من أجل
بيانات التنمية المستدامة

)3، الثاني من اليمين )ساني فارجيس 

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي
لمجموعة أوالم

)أندرو باردن )3، أقصى يسار الصورة

مدير تحرير مكتب الحكومة الدولية في أوروبا
،والشرق األوسط وأفريقيا في بلومبيرغ

الحوار مدير

الشراكات المبتكرة نحو تحقيق
أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع البنك الدولي  

انعقدت هذه اجلل�ضة بالتعاون مع البنك الدويل

حتت عنوان "ال�ضراكات املبتكرة لتحقيق اأهداف

التنمية امل�ضتدامة" لت�ضّلط ال�ضوء على الدور املهم

لل�ضراكات املبتكرة. وقد جمعت نخبة من امل�ضوؤولني

.واخلرباء يف هذا املجال حاورهم اأندرو باردن

كيف يمكن تقاسم أعباء أهداف
المستدامة؟ التنمية 

حتّدث وزير التخطيط والتعاون الدويل يف اململكة

االأردنية الها�ضمية، معايل عماد فاخوري، عن

التحدي املتمثل يف حتقيق التوازن بني خارطة

الطريق لتنفيذ اأهداف التنمية امل�ضتدامة، والتعامل

مع اال�ضطرابات التي تع�ضف باالأردن اإثر االأزمة

ال�ضورية وا�ضطرار بالده ال�ضتيعاب اأكرث من مليون

الجئ. كما ف�ضر ا�ضتجابة االأردن عرب اأ�ضكال

خمتلفة من التعاون، اإذ اأطلقت اململكة بالتعاون

مع �ضندوق النقد الدويل برناجمًا لالإ�ضالح املايل

الوطني للحفاظ على اال�ضتقرار املايل، وو�ضعت

خطة اأ�ضبحت منوذجًا لالأمم املتحدة بخ�ضو�ش

االت�ضاوي يف امل�ضوؤولية على البلدان امل�ضيفة، االأمر

الذي فتح الباب اأمام اإطالق خارطة طريق لعام

2025 لتنفيذ اأهداف التنمية امل�ضتدامة. واأو�ضح اأن

التمويل هو اأكرب حتّد يواجه التنفيذ. وللتغّلب على

هذا التحدي فاإن االأردن يتعاون مع جميع وكاالت

"االأمم املتحدة من خالل برنامج "االأداء املوحد
(Delivery as One)، حيث توفر االأمم املتحدة بناء

القدرات وامل�ضاعدة التقنية لدعم التغيريات يف

.طرق ا�ضتخدام االأموال العامة

ما هو دور األمم المتحدة؟
من جانبه اأو�ضح ليو زمنني، وكيل االأمني العام

لالأمم املتحدة لل�ضوؤون االقت�ضادية واالجتماعية،

اأن اإدارته م�ضوؤولة عن النظر يف تنفيذ اأهداف

اإىل التنمية امل�ضتدامة. وتطرق يف حديثه اأواًل

نظام اال�ضتعرا�ش الوطني الطوعي الذي تبناه

اإىل اأن البلدان النامية حتى االآن 65 بلدًا، م�ضريًا

تواجه حتديات هائلة يف التنفيذ. واأعرب زمنني

عن احلاجة اإىل اإعداد �ضورة �ضاملة عن برامج

ومراحل التنفيذ، على اأمل اأن تتبنى جميع البلدان

عملية اال�ضتعرا�ش يف غ�ضون �ضنتني. وحتّدث ثانيًا

عن ال�ضراكات الرئي�ضة التي اأقامتها االأمم املتحدة

لدعم التنفيذ، مبا يف ذلك منتدى التعاون االإمنائي

.ومنتدى متويل التنمية

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
على الصعيد الوطني واعتماد

الجديدة التكنولوجيا 
من جهتها، ذكرت معايل �ضري مولياين اإندراواتي،

وزيرة املالية يف جمهورية اإندوني�ضيا، اأن رئي�ش

الدولة جوكو ويدودو قد انُتخب على اأ�ضا�ش برنامج

متطابق تقريبًا مع اأهداف التنمية امل�ضتدامة يرّكز

على جماالت الفقر وعدم امل�ضاواة واجلوع، مما

يعني اأنه مل تكن هناك �ضعوبة يف جعل احلكومة

تتبنى اأهداف التنمية امل�ضتدامة. وفيما يتعلق

بالتنفيذ، اأ�ضارت اإىل اأن بالدها حتظى بعالقات

جيدة مع موؤ�ض�ضات التمويل الدولية، وهي ت�ضتخدم

جمموعة متنوعة من املوارد احلكومية واخلربات

الدولية ملواجهة التحديات االجتماعية. كما

حتدَثت عن التحديات والفر�ش املتاحة يف جمال

التكنولوجيا، واأهمية حتقيق التوازن بني االبتكار

 .وتركيز املوارد على الفئات االأكرث �ضعفًا

البيانات ال يمكن أن"
"تنتهك السياسات

اأو�ضحت كلري ميالميد، املدير التنفيذي لل�ضراكة

العاملية من اأجل بيانات التنمية امل�ضتدامة، كيفية

ا�ضتخدام البيانات بطريقة ت�ضاعد احلكومات على

فهم اأولويات �ضعبها. ومن ذلك اإجراء الدرا�ضات

اال�ضتق�ضائية من اأجل اال�ضتفادة من البيانات

ل�ضياغة ال�ضيا�ضات. وبّينت باأنه ميكن للبيانات اأن

ت�ضاعد على حتقيق تلك االأولويات، على �ضبيل املثال

با�ضتخدام بيانات الهاتف اجلوال يف الوقت الفعلي

لتتبع االأ�ضخا�ش امل�ضردين بفعل الكوارث. كما

بينت �ضرورة اأن تقيم احلكومات �ضراكات عملية

مع القطاع اخلا�ش واملنظمات غري احلكومية.

واأخريًا، اأو�ضحت ميالميد املغزى من تعليقها

ال�ضابق "البيانات ال ميكن اأن تنتهك ال�ضيا�ضات"

بالقول اإن البيانات لي�ضت اإال عن�ضرًا من العنا�ضر

املكونة لل�ضيا�ضات، وبالتايل ال ميكن اأن حتل حمل

�ضنع القرار ال�ضيا�ضي، بل فقط اأن توفر اخلريطة

.الالزمة لذلك
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معالجة النموذج االقتصادي
وبدوره حتدث مدير برنامج االأمم املتحدة

االإمنائي، �ضعادة اآخيم �ضتايرن، عن �ضرورة تطوير

النموذج االقت�ضادي، اإذ اإننا نقي�ش اأنف�ضنا مبوؤ�ضر

غري كامل، وهو الناجت املحلي االإجمايل. واأ�ضاف اأن

و�ضع ال�ضيا�ضات التي تركز فقط على الناجت املحلي

االإجمايل لن يجدي نفعًا بعد االآن يف عامل �ضهد

اأزمة عام 2008. وقال اإنه بداًل من ذلك فهناك

حاجة اإىل اإعادة ربط االقت�ضاد مع ال�ضعب، ملا

يوؤديه هذا الربط من دور رئي�ش يف حتقيق اأهداف

التنمية امل�ضتدامة. وقال اإن هناك االآن حمركات

اأخرى الأهداف التنمية امل�ضتدامة كالتغري املناخي

والنزوح اجلماعي وتزايد اال�ضطرابات االجتماعية

والتهمي�ش والتطرف. كما حتدث عن الطريقة

التي اأ�ضبح من خاللها برنامج "عدم التخلي عن

"اأحد (leaving no one behind) عن�ضرًا اأخالقيًا

رئي�ضيًا �ضمن اأهداف التنمية امل�ضتدامة، عرب

اجلمع بني جميع الفئات لالتفاق على خارطة

 .طريق يف امل�ضتقبل

وجهة نظر القطاع الخاص
واأو�ضح �ضاين فارجي�ش، ال�ضريك املوؤ�ض�ش والرئي�ش

التنفيذي ملجموعة "اأوالم"، يف مداخلته �ضبب تركيز

القطاع اخلا�ش االآن على و�ضع اال�ضتدامة يف �ضميم

االأعمال التجارية. واأ�ضار اأواًل اإىل اأن ال�ضركات

باتت ترى اأن 5% من القيمة طويلة االأجل تنعك�ش

يف الربح واخل�ضارة، واأنها اأخذت تركز على العوامل

املحركة التي متثل الـ95% املتبقية من القيمة

طويلة االأجل، مثل راأ�ش املال الب�ضري واالجتماعي

والفكري، مما يوؤدي اإىل منو االأعمال التجارية

امل�ضتدامة. وحتدث ثانيًا عن التاأثري املدمر الذي

حتدثه ال�ضناعة بالبيئة وكيف يعتمد م�ضتقبل

ال�ضناعة على امل�ضتقبل امل�ضتدام لكوكب االأر�ش.

واأخريًا تطّرق فارجي�ش اإىل احلاجة لتوفري فر�ش

.عمل اأكرث فعالية لل�ضباب

دور التمويل
من جهته اأكد الدكتور حممود حميي الدين،

النائب االأول لرئي�ش البنك الدويل الأجندة التنمية

لعام 2030 وعالقات االأمم املتحدة وال�ضراكات،

اأهمية النظر يف تنفيذ اأهداف التنمية امل�ضتدامة

واإ�ضفاء الطابع املحلي عليها قبل فوات االأوان.

وتطّرق اإىل الدور الهام لل�ضراكات يف عملية

التنفيذ، لكنه اأ�ضار اإىل اأنها تتطلب فهمًا جيدًا

ومهارات يف التفاو�ش وحدودًا وا�ضحة. وفيما

يتعلق بالبيانات واالأدلة، قال الدكتور حميي

الدين اإنه على الرغم من توفر البيانات، اإال اأن

بع�ش املناطق ما زالت تعاين من م�ضاكل مثل

الفقر. و�ضدد اأي�ضًا على �ضرورة بذل املزيد

من اجلهود لتطوير البنية االأ�ضا�ضية للبيانات،

مثل االأطر القانونية وحماية البيانات وحرية

املعلومات. وفيما يتعلق بالتمويل، ذكر اأنه حتى لو

حتقق الهدف املتمثل يف تخ�ضي�ش ن�ضبة %0.7

من متويل امل�ضاعدة االإمنائية الر�ضمية، فقد ال

يكون ذلك كافيًا لدفع مبلغ التمويل املطلوب.

ولذلك، فاإن اال�ضتفادة من القطاع اخلا�ش وبناء

ال�ضراكات ميكن اأن يكونا و�ضيلة فعالة ل�ضد

التمويلية  .الفجوة 

1

3

2
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1) (معالي أنخيل غوريا 

أمين عام منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

)2، الثاني من اليمين )معالي سابار إيساكوف 

رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان

)3، أقصى يمين الصورة )معالي بوريس كوبريفنيكار 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اإلدارة العامة في جمهورية سلوفينيا

)2، الثاني من اليسار )معالي باتريك أودونوفان 

وزير الدولة لشؤون التوسع واإلصالح في جمهورية أيرلندا

)2، يمين )معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي 

وزير الطاقة والصناعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

)رياض حمادة )2، يسار

بلومبيرغ ،مدير تحرير مكتب الشرق األوسط وشمال إفريقيا في
الحوار مدير

االبتكارات التحويلية القادمة بالتعاون
مع منظمة التعاون االقتصادي و التنمية  

مع قيام الرقمنة بتحويل االقت�ضادات واحلكومات

واملجتمعات بطريقة عميقة، ت�ضتطيع التكنولوجيا

اجلديدة اإطالق �ضرارة االبتكار، ولي�ش هذا

فح�ضب، بل اإحداث تغيريات جذرية اأي�ضًا. وقد

رّكزت هذه اجلل�ضة النقا�ضية التي حملت عنوان

"االبتكارات التحويلية القادمة" على التكنولوجيا
القادرة على اإحداث حتوالت جذرية وعلى كيفية

.ا�ضتجابة احلكومات لتحديات االبتكار الرقمي

مواجهة التحدي المتمثل في "عدم
"القدرة على التنبؤ

افتتح معايل اأنخيل غوريا، اأمني عام منظمة

التعاون االقت�ضادي والتنمية، اجلل�ضة باالإعراب

عن قلقه اإزاء تاأثري االأمتتة والتكنولوجيا

اجلديدة القادرة على اإحداث حتوالت جذرية

على الوظائف والبطالة. واأعرب عن حاجة

احلكومات اإىل و�ضع �ضيا�ضات ملواجهة هذا

التحدي وتبني م�ضتقبل �ضي�ضهد الكثري من

االأمور املجهولة وعدم اليقني، وهو ما تدعوه

"عدم منظمة التعاون االقت�ضادي والتنمية 

"، وذلك حتى قدرة غري م�ضبوقة على التنبوؤ

تكون احلكومات قادرة على حت�ضني حياة النا�ش

وم�ضتقباًل .حا�ضرًا 

ثم قّدم معاليه تقريرًا جديدًا بعنوان "تبّني

االبتكار يف احلكومة: االجتاهات العاملية 2018"،

ال�ضادر عن مر�ضد االبتكار يف القطاع العام

والتنمية، التعاون االقت�ضادي  التابع ملنظمة 

ومركز حممد بن را�ضد لالبتكار احلكومي يف

دولة االإمارات العربية املتحدة، ويعر�ش التقرير

اأف�ضل ممار�ضات االبتكار احلكومي من 58 بلدًا.

كما �ضلط معايل غوريا ال�ضوء على 3 اجتاهات

التقرير :اإيجابية من 

y تطوير طرق جديدة لتحديد هوية
المواطنين وتخزينها، على سبيل المثال،

استخدام المعايير البيومترية
yاستخدام التكنولوجيا لتحويل طريقة

تقديم الخدمات
y وضع برامج مبتكرة لدعم الشمول

والفئات األكثر ضعفًا، وخاصة في
مواجهة التوسع الحضري المتزايد

واختتم معاليه كلمته باالإعراب عن احلاجة

اإىل اأن تكون احلكومات ذكية، واأن ت�ضعى

الأن تكون قادرة على دعم رفاه املواطنني يف

امل�ضتقبل. وقال اإن احلكومة توؤدي دورًا يف

االبتكار نف�ضه، واأن منظمة التعاون االقت�ضادي

والتنمية تهدف اإىل دعم احلكومات لو�ضع

للم�ضتقبل مبتكرة  .�ضيا�ضات 

تغييرات جذرية متواصلة
من جانبه، اأو�ضح معايل بوري�ش كوبريفنيكار،

نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء ووزير االإدارة العامة يف

جمهورية �ضلوفينيا، كيف ميكن اأن تكون الرقمنة

اأداة قوية جدًا مبتناول احلكومات، على الرغم

من اأن قدرتها على دعم اتخاذ القرارات التنبوؤية

تعتمد ب�ضكل كبري على وجود البيانات ال�ضحيحة.

اإن التكنولوجيا اجلديدة لي�ضت �ضوى وقال اأي�ضًا

جزء من ال�ضورة العامة، كونها حتتاج اإىل املعارف

واملهارات داخل املجتمع حتى تعمل، وبالتايل فاإن

ا�ضتخدام التكنولوجيا يجعل الو�ضع معقدًا. واختتم

مداخلته بالرتكيز على االإ�ضالح الفّعال للنظام،

مع ت�ضليط ال�ضوء على النهج ال�ضلوفيني املتمثل يف

تنفيذ حت�ضينات م�ضتمرة على املدى البعيد. واأو�ضح

اأن هذا النهج التدريجي يوؤدي اإىل تغيري جذري

على املدى الطويل، ولو اأنه ال يحدث �ضوى القليل

من التغيري على املدى الق�ضري، ما يجعله نهجًا

اأكرث الإ�ضالح النظام، و�ضتكون املعار�ضة طبيعيًا

.التي �ضيواجهها اأقل

الحد من استهالك الطاقة من
خالل االبتكار

اأو�ضح معايل املهند�ش �ضهيل حممد فرج املزروعي،

وزير الطاقة وال�ضناعة يف دولة االإمارات العربية

املتحدة، اأن الطلب املتزايد على الطاقة واملياه

ميكن اأن ي�ضكل فر�ضة وم�ضكلة يف اآن واحد.

و�ضّلط ال�ضوء على اأن دولة االإمارات تهدف اإىل

خف�ش ا�ضتهالك الطاقة بن�ضبة 40% للفرد من
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 خالل ال�ضيا�ضات العامة واالأنظمة التي تعتمدها،

 وهي تقّدم اأي�ضًا االبتكارات ال�ضتخدام الكهرباء

 واملياه بحكمة اأكرب. واأ�ضار اإىل اأنه مت اتباع �ضيا�ضة

 جديدة لت�ضجيع القطاع اخلا�ش على امل�ضاركة

 ب�ضكل اأكرب يف حتويل قطاع الطاقة، واأن القطاع

 اخلا�ش �ضيقود م�ضاريع تهدف اإىل زيادة الكفاءة

 يف النظام. ويكمن الهدف من ذلك يف احلد من

 االنبعاثات واال�ضتهالك عن طريق ت�ضييد مباين

 و�ضبكات اأكرث ذكاًء ومتكني القطاع اخلا�ش من

 االبتكار. كما �ضّلط معايل املهند�ش املزروعي ال�ضوء

 على خطة دولة االإمارات لت�ضغيل اأول مفاعل نووي

 عرب االإنرتنت، مع التاأكيد على اأهمية تلبية جميع

 معايري واأنظمة ال�ضالمة. واختتم كلمته بالرتكيز

ن الذكاء اال�ضطناعي والربط بني  على كيفية متكُّ

 جميع االأجهزة التي تدعمها البيانات يف امل�ضتقبل،

 من دعم ا�ضتخدام الطاقة بكفاءة وكيف ميكن

 للحكومات اأن ت�ضبح حا�ضنات للتكنولوجيا

.اجلديدة التي مل يتم تطويرها بعد

استخدام التكنولوجيا لخلق
الثقة والشفافية

 اأما معايل باتريك اأودونوفان، وزير الدولة

 ل�ضوؤون التو�ضع واالإ�ضالح يف جمهورية اإيرلندا،

 فتحدث عن �ضعي بلده لتبّني النماذج املعتمدة

 يف بلدان اأخرى يف االحتاد االأوروبي مثل

 اأ�ضتونيا، يف تطوير خدماتها احلكومية عرب

 االإنرتنت. اإذ اإن زيادة و�ضول اجلمهور اإىل

 اخلدمات عرب االإنرتنت من �ضاأنه اأن يعزز

 ال�ضفافية ويوؤدي اإىل زيادة الكفاءة يف تقدمي

 اخلدمات العامة. اإن الهدف العام هو تقريب

 احلكومة من املواطنني، وخلق الثقة وتعزيزها

 بينهما. كما �ضلط معايل اأودونوفان ال�ضوء على

 العملية التي قامت بها اإيرلندا عند اإ�ضالح

 عمليات �ضراء ال�ضلع واخلدمات احلكومية، حيث

 تعاونت احلكومة مع القطاع اخلا�ش لتحديد

 اأف�ضل التقنيات املتاحة، وت�ضاورت مع اجلمهور

 وعمال القطاع العام لتطوير حل فّعال ينا�ضب

.جميع املجاالت يف املجتمع

 من جهته بنّي معايل بوري�ش كوبريفنيكار كيف

 تتيح الرقمنة للحكومات اأن تزيد من �ضفافيتها

 من خالل ن�ضر البيانات على االإنرتنت. وذكر اأن

 الرتكيز يجب اأال يتمحور حول ما ميكن م�ضاركته

 بل حول ما ال ميكن م�ضاركته، م�ضريًا اإىل اأن

 �ضلوفينيا ت�ضعى لن�ضر كل ما ميكن م�ضاركته مع

 اجلمهور. وبنّي اأن اأكرب تغيري ح�ضل فى �ضلوفينيا

 هو قيام اجلميع االآن با�ضتخدام اأنظمة االنرتنت

ُكُنهم من الو�ضول اإىل البيانات نف�ضها،  نف�ضها ومَتَ

 ما ي�ضهل التعاون والتن�ضيق بني احلكومة والقطاع

 اخلا�ش على �ضبيل املثال. وهذا ما ميّكن اجلميع

 من التعاون حلل امل�ضاكل نف�ضها وزيادة الفهم

 بني القطاعني العام واخلا�ش. وحتدث اأي�ضًا عن

 هدف احلكومة يف زيادة اإمكانية اإي�ضال االإنرتنت

 لكل اأ�ضرة يف �ضلوفينيا من خالل االألياف ال�ضوئية

 واالت�ضال عرب �ضبكات اجليل اخلام�ش، ما �ضيوفر

 اإمكانية اأكرب للو�ضول اإىل البيانات و�ضي�ضهل

.االت�ضال بني خمتلف املجاالت يف املجتمع

تطوير المهارات والقدرات
 ورّكز معايل باتريك اأودونوفان اأي�ضًا على جمال

 تدري�ش العلوم والتكنولوجيا ودفع املزيد من

 ال�ضباب، وخا�ضة ال�ضابات، نحو قطاع العلوم

 (STEM) والتكنولوجيا والهند�ضة والريا�ضيات

 عرب ت�ضجيع الطالب يف �ضن مبكرة على النظر

 اإىل العلم والتكنولوجيا كم�ضار مهني فّعال. وناق�ش

 اأي�ضًا م�ضاألة زيادة م�ضتويات االأمتتة، وكيف ميكن

 اأن توؤدي اإىل البطالة واإنتاج قوة عاملة غري ماهرة.

 وذكر اأن اإيرلندا تتعامل مع هذا التحدي عرب تعزيز

 مهارات النا�ش من جميع االأعمار من خالل فر�ش

 التعليم مدى احلياة، مع العمل اأي�ضًا على حتديد

 املهارات امل�ضتقبلية املطلوبة يف قطاعي التكنولوجيا

.وال�ضناعة لدعم التعليم

2

3

1
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)الثاني يسارًا )معالي الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس 

مدير عام منظمة الصحة العالمية

اليسار )الثالث من  )معالي غسان حاصباني 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية

اليمين )الثالث من  )هارتويج شافر 

نائب الرئيس للشؤون الدولية في البنك الدولي

اليمين )الثاني من  )الدكتور شامشير فاياليل 

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لـمجموعة في بي
إس للرعاية الصحية

)أقصى يمين الصورة )مادلين بيل 

الرئيس والمدير التنفيذي لمستشفى األطفال في فيالدلفيا

)أقصي يسار الصورة )يوسف جمال الدين 

الحوار مذيع في تلفزيون بلومبيرغ، مدير

شركاء في الرعاية الصحية
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية  

اأجمع امل�ضاركون يف اجلل�ضة النقا�ضية "�ضركاء

يف الرعاية ال�ضحية" �ضمن فعاليات القمة

العاملية للحكومات 2018 على اأهمية ال�ضراكات

بني القطاعني العام واخلا�ش ال �ضيما مع اإعالن

احلكومات موؤخرًا التزامها بتحقيق اأهداف

التنمية امل�ضتدامة. وقد �ضّمت اجلل�ضة نخبة من

املتخ�ض�ضني واخلرباء يف املجال ال�ضحي ومن

بينهم هارتويج �ضافر، نائب الرئي�ش لل�ضوؤون

الدولية يف البنك الدويل، الذي اأ�ضار اإىل اأن متويل

جدول اأعمال 2030 يحتاج اإىل "االنتقال من م�ضتوى

املاليني اإىل املليارات"، وال �ضبيل لتحقيق ذلك اإال

.باإ�ضراك القطاع اخلا�ش

لماذا نحتاج إلى شراكات القطاعين
العام والخاص

تتزايد ال�ضغوط على موارد القطاع العام، اإ�ضافًة

اإىل تزايد طلب ال�ضكان على خدمات �ضحية اأف�ضل.

وقد اأفاد هارتويج �ضافر اأن ال�ضراكات هي ال�ضبيل

الوحيد لتوفري املوارد واخلربات الالزمة لتح�ضني

اخلدمات ال�ضحية. كما اأ�ضار اإىل اأن موؤ�ضرات

االأداء الرئي�ضية تبني بو�ضوح اأن اإ�ضافة خربات

القطاع اخلا�ش �ضت�ضمح ملزودي اخلدمات ال�ضحية

بتقدمي خدمات تتفوق على اخلدمات التي يقدمها

.القطاع العام وحده

وتابع باأن ال�ضوؤال االأول الذي يطرحه البنك

الدويل هو: "هل هنالك حل متوفر يف القطاع

اخلا�ش؟" فاإذا كان احلل متوفرًا لنرتك القطاع

اخلا�ش يتوىل هذه امل�ضاألة، مع االأخذ بعني االعتبار

اأن احلل يجب اأن يكون م�ضتدامًا على ال�ضعيدين

البيئي واالجتماعي. اإال اأننا يف معظم احلاالت، ال

جند من�ضات جاهزة الإ�ضراك القطاع اخلا�ش،

وهنا يربز دور احلكومات يف امل�ضاعدة على و�ضع

ال�ضيا�ضات واإعداد البيئة التنظيمية واملوؤ�ض�ضية،

اأو يف بع�ش احلاالت دعم تطوير قانون �ضراكات

.القطاعني احلكومي واخلا�ش

دور التكنولوجيا
وعّلق �ضافر على االأهمية البالغة للتقنيات التي

ت�ضاهم يف اإحداث تغيريات جذرية يف قطاع

اأن اإ�ضراك القطاع اخلا�ش مينح ال�ضحة، مبّينًا

قطاع ال�ضحة مزيدًا من املرونة للتكّيف ب�ضرعة

اأكرب، الأنه ال يتقيد بعمليات طويلة ومرهقة

للمناق�ضات وامل�ضرتيات، بل يركز على النتائج

.واخليارات التكنولوجية املتاحة

هذا وتتغري التكنولوجيا بوترية بالغة ال�ضرعة،

وميلك القطاع اخلا�ش القدرة على العمل ب�ضكل

اأكرث كفاءة وفعالية واإعادة اال�ضتثمار يف دورات

التكنولوجيا ب�ضكل اأ�ضرع. من جهته اأ�ضار معايل

غ�ضان حا�ضباين، نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء ووزير

ال�ضحة العامة يف اجلمهورية اللبنانية، اإىل �ضرورة

اأن تكون هذه اال�ضتثمارات جمدية من الناحية

املالية. وميكن للحكومات اأن تقّدم �ضمانات �ضيادية

للدين، وت�ضاعد مبنح العقارات واالأرا�ضي، اإ�ضافًة

اإىل الت�ضريعات التي تعزز االأعمال، بهدف خف�ش

املخاطر على ا�ضتثمارات القطاع اخلا�ش، ومتكينه

.من اإعادة اال�ضتثمار يف التغريات التكنولوجية

بالن�ضبة ملعايل الرئي�ضي،  التحدي  ويكمن 

التكنولوجيا بالتكلفة حا�ضباين، يف جمال 

التي اال�ضتثمار  واإعادة  امل�ضتمرة  الت�ضغيلية 

تتطلبها. وعادًة ما تكون احلكومات ناجحة يف

الربامج الراأ�ضمالية الكربى، ولكنها ال تنجح يف

جمال اال�ضتثمار املتوا�ضل، وبذلك تعّد ال�ضراكات

اأمرًا حيويًا يف هذا املجال. كما ميكن للتكنولوجيا

اأن توؤدي دورًا بالغ االأهمية يف حت�ضني كفاءة اإدارة

.املوظفني وال�ضوؤون االإدارية

التحديات
اأدهانوم من جانبه، �ضّلط معايل الدكتور تيدرو�ش

غيربي�ضو�ش، مدير عام منظمة ال�ضحة العاملية،

ال�ضوء على بع�ش التحديات، مثل تغري احلكومات

ومواقفها املختلفة فيما يتعلق ب�ضركات القطاعني

العام واخلا�ش على املدى الطويل. واأو�ضح اأن

امل�ضكلة الرئي�ضية تتمثل يف انعدام الثقة، وميكن

تخطي ذلك عرب تو�ضيح القوانني، واإجراء

مفاو�ضات مبنتهى ال�ضراحة وال�ضفافية. كما

ينبغي و�ضع اإطار تعمل مبوجبه جميع االأطراف،

ما يتطلب قيادة قوية ومنهجية مت�ضقة على املدى

الطويل. ومن جهته اأ�ضار معايل حا�ضباين اإىل

احلاجة للقبول ال�ضيا�ضي ل�ضراكات القطاعني العام

.واخلا�ش، والفهم الوا�ضح ملتطلباتها

بدورها اأو�ضحت مادلني بيل، الرئي�ش واملدير

التنفيذي مل�ضت�ضفى االأطفال يف فيالدلفيا، اأن

الدخول يف هذه ال�ضراكات يتطلب اأن تتحلى

االأطراف بال�ضرب. اإذ اإنها عملية معقدة وت�ضتغرق
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 وقتًا طوياًل الأنها تنطوي على العمل مع العديد من

 القطاعات احلكومية، والتي حتتاج اإىل بع�ش الوقت

 لتتوافق فيما بينها، وغالبًا ما ت�ضتخدم العالقات

.واالإدراك ال�ضيا�ضي لتحقيق ذلك

 واأ�ضار معايل الدكتور غيربي�ضو�ش اإىل اأنه على

 الرغم من االإجماع على ا�ضتخدام التكنولوجيا،

 فهنالك الكثري من املنتجات، مثل اللقاحات وغريها

 من االأدوية، التي ال تعترب جمدية من الناحية

 املالية. وتعاين �ضركات القطاع اخلا�ش اأثناء

 تعاملها مع اأوجه الق�ضور يف ال�ضوق الأنها تعمل على

 اأ�ضا�ش هام�ش الربح. وهذا االأمر الذي يعترب م�ضكلًة

 بالن�ضبة للدول النامية حتديدًا، حيث تكون القوة

 ال�ضرائية منخف�ضة، وينبغي هنا على احلكومات اأن

.توؤدي دورًا اأكرب يف هذا املجال

 معايير شراكات القطاعين العام
والخاص الناجحة

 وتابع هارتويج �ضافر ليذكر عددًا من املعايري

 الهامة لنجاح �ضراكات القطاعني العام واخلا�ش؛

 اأواًل، وجود قطاع عام اأو حكومة ملتزمة ب�ضراكات

 القطاعني العام واخلا�ش؛ وثانيًا، اأن تكون �ضراكات

 القطاعني العام واخلا�ش مدجمة كليًا �ضمن نظام

 ال�ضحة العامة لتخدم ال�ضكان مبختلف فئاتهم.

 ويت�ضمن ذلك ت�ضعريات خمتلفة للقادرين على

 حتمل التكاليف، وخدمات مدعومة اأو جمانية

 للفئات غري القادرة على حتملها؛ وثالثًا، توزيع

 عادل للمخاطر؛ ورابعًا واأخريًا، قدرة احلكومات على

.ت�ضميم وتنفيذ �ضراكات القطاعني العام واخلا�ش

 واأ�ضار معايل الدكتور غيربي�ضو�ش اإىل جمالني

 ميكن حتفيز القطاع اخلا�ش من خاللهما، وهما

 توفري اإمكانية التوقع والدعم العام لالأبحاث

 والتطوير، االأمر الذي �ضي�ضاعد على الت�ضدي

 لق�ضور االأ�ضواق و�ضمان قدرة اجلميع على الو�ضول

 اإىل خدمات �ضحية عالية اجلودة. واأ�ضاف اأن

 ال�ضراكات يجب اأن ُتعقد مع انطالق املراحل االأوىل

 الأي مبادرة، وميكن حتقيق ذلك عرب ا�ضت�ضراف

.امل�ضتقبل والتخطيط ب�ضكل م�ضرتك

 من جهته اأفاد الدكتور �ضام�ضري فاياليل اأن

 قطاع ال�ضحة يحتاج اإىل تغيري التعريف لي�ضمل

 ال�ضراكات بني القطاعني العام واخلا�ش واملر�ضى.

 واجلزء االأكرث �ضعوبة من �ضراكات القطاعني العام

 واخلا�ش هو حتقيق التالوؤم يف احلوافز، اإذ ينبغي

 حتقيق التوازن بني اجلدوى املالية ونتائج املر�ضى.

 كما يجب اإعادة حتديد الهياكل الأن �ضراكات

 القطاعني العام واخلا�ش تق�ضي معظم وقتها

 يف مواجهة م�ضاكل بريوقراطية. و�ضدد على اأن

 �ضراكات القطاعني العام واخلا�ش يجب اأن تكون

 جزءًا من خطة �ضاملة لتفادي عدم التوازن بني

 امل�ضت�ضفيات احل�ضرية الكبرية واملراكز ال�ضحية

.الريفية مثاًل

أمثلة عن أفضل الممارسات
 وقّدم معايل الوزير حا�ضباين مثااًل عن تكنولوجيا

 التطبيب عن بعد، التي متت جتربتها موؤخرًا يف

 مراكز الرعاية ال�ضحية االأولية يف لبنان، ما �ضاعد

.على خف�ش التكاليف وزيادة االإنتاجية ب�ضكل كبري

 وو�ضفت مادلني بيل من جانبها ال�ضراكة

 الناجحة يف مركز فيالدلفيا ال�ضحي. اإذ يتم

 اال�ضتثمار يف جمال ال�ضحة الرقمية، مع القيام

 بذات الوقت بتدريب موظفني من غري االأطباء على

 العمل يف املنازل واملجتمع، للم�ضاعدة يف تخفيف

 العبء عن االأخ�ضائيني، وتلبية معظم متطلبات

.الرعاية ال�ضحية االأولية لل�ضكان املحليني

نقاط رئيسية

 y  تعتبر شراكات القطاعين العام
 والخاص بالغة األهمية في تجاوز

 هوة التمويل من أجل تحقيق أهداف
التنمية المستدامة

 y  تعتبر الشراكة مع القطاع الخاص
 أساسية في ضمان االبتكار التكنولوجي،

وخاصًة في مجال االستثمار المتواصل
 y  تؤدي الحكومات دورًا أساسيًا في

ضمان بيئة تمّكن استثمارات
القطاع الخاص

 y  تطوير الشراكات مع القطاع الخاص
 يتطلب مالءمة الحوافز لضمان التوازن

بين الجدوى المالية والنتائج
 yينبغي دمج شراكات القطاعين العام 

 والخاص بشكل كامل ضمن نظام
 الصحة العامة لضمان خدمة السكان

بمختلف فئاتهم
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1) (معالي روبيرتو أزيفیدو 

مدير عام منظمة التجارة العالمية

(معالي سلطان بن سعيد المنصوري (2

وزير االقتصاد في دولة اإلمارات العربية المتحدة

3) (الدكتور موخيسا كيتوي 

األمين العام لمنظمة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

4) (أرانتشا جونزاليز 

المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي

(يوسف جمال الدين (5

الحوار مذيع في تلفزيون بلومبيرغ، مدير

مستقبل التجارة والعولمة
بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية  

يقدر املنتدى االقت�ضادي العاملي اأن نحو 800

مليون عامل معر�ضون خلطر اخلروج من �ضوق

العمل بحلول عام 2030، واتفق امل�ضاركون يف

هذه اجلل�ضة النقا�ضية التي انعقدت يف اإطار

القمة العاملية للحكومات 2018 على اأن هذا االأمر

للتعليم. اأ�ضا�ضية  اإعادة تنظيم  ي�ضتدعي عملية 

وت�ضاعد الربامج عرب االإنرتنت، مثل مبادرة

"مليون مربمج عربي"، على اإتاحة التعليم للجميع
وتزويد النا�ش باملهارات التكنولوجية الالزمة

لوظائف امل�ضتقبل، وت�ضاعد يف الوقت عينه على

.خلق فر�ش العمل وتعزيز التنمية االإقليمية

التعليم هو المفتاح
"»à«°SGOƒj" اأو�ضح �ضيبا�ضتيان ثرون، موؤ�ض�ش �ضركة

ومزود دورات وا�ضعة مفتوحة عرب االإنرتنت، كيف

اأن الطريق لتقدم اأي دولة اأو منطقة هو التعليم.

فهو يوفر للنا�ش القدرة على امل�ضاهمة وامل�ضاركة

يف ت�ضكيل املجتمع. ولفت اإىل حتدي "مليون

مربمج عربي" الذي ي�ضاعد على اال�ضتفادة من

املواهب اجلديدة يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط.

األف طالب بدورات التحدي، والتحق اأكرث من 100

و�ضيح�ضل اأف�ضلهم على منحة ملتابعة الدرا�ضة يف

هذا املجال. اإن الهدف الرئي�ش من هذه الوحدة

التعليمية اجلديدة هو توفري مهارات العمل يف قطاع

اأول�ضون التكنولوجيا. ومن جانبه، اأكد ماغنو�ش

الرئي�ش التنفيذي ل�ضوؤون اخلربة واملوؤ�ض�ش ال�ضريك

يف "كرمي" على احلاجة اإىل مهارات التفكري

النقدي، خا�ضة الربجمة، وهي يف جوهرها �ضكل

.من اأ�ضكال حل امل�ضاكل

قطاع التكنولوجيا يعزز
اإلقليمية التنمية 

اأن قطاع وتابع ال�ضيد �ضيبا�ضتيان ثرون مو�ضحًا

التكنولوجيا مل يعد حكرًا على البلدان االأكرث

تقدمًا. وو�ضف ثرون كيف ميكننا والأول مرة توفري

التعليم الأي فئة عمرية يف اأي مكان من العامل، اإذ

اإن منط التدري�ش مل يتغري خالل االأعوام الـ100

املا�ضية بل ظل على حاله ب�ضكل عام. ولكن، وبف�ضل

النماذج اجلديدة على االإنرتنت ميكننا اأن نفكر

ب�ضكل خمتلف. فمع جمموعة من املدِربني وفنيي

الفيديو ومديري املجتمع واملوجهني، ميكننا الو�ضول

اإىل ماليني النا�ش يف وقت واحد. ويتمثل التحدي

يف اإقناع النا�ش بقيمة هذا ال�ضكل اجلديد من

التعليم؛ اإذ اإن بناء الزخم الالزم حلركة العالمة

.التجارية وثقة العمالء ي�ضتغرق وقتًا طوياًل

واأو�ضح ال�ضيد جويل كابالن من في�ضبوك يف

مداخلته اأن التكنولوجيا متنح النا�ش القدرة على

امل�ضاركة، وجتعل العامل اأكرث انفتاحًا وتوا�ضاًل،

عرب خلق القوة الالزمة لبناء املجتمعات.

وي�ضكل حتدي "مليون مربمج عربي" وغريه من

املبادرات املماثلة اأمثلة رائعة على كيفية قيام

بال�ضراكة امل�ضتقبلي  التفكري  حكومة قائمة على 

مع القطاع اخلا�ش بتزويد النا�ش باالأدوات التي

يحتاجونها لبناء مهاراتهم وخلق فر�ش عمل.

وبف�ضل مبادرات كهذه، اأعرب ال�ضيد كابالن عن

اأمله يف اأن تتمكن املنطقة خالل االأعوام القليلة

املقبلة وفيما بعد من تطوير قدرتها الهند�ضية،

ما ي�ضجع بع�ش �ضركات التكنولوجيا الكربى

على اال�ضتثمار يف املراكز االإقليمية. واأ�ضاف

اأن �ضركات مثل "في�ضبوك" ال تريد اأن توظف

اأفرادًا من اأماكن حمددة، بل ترغب يف بناء قوى

عاملة متثل املجتمعات التي تخدمها –اأي اأنا�ش

من خلفيات خمتلفة، يتمتعون بخربات تعليمية

خمتلفة. فالكثري من هذه ال�ضركات ال تعّول على

ما نحمل من �ضهادات، بل على ما ي�ضتطيع النا�ش

فعله واإنتاجه فعاًل. واأ�ضاف اأن مبادرات مثل

"à«°SGOƒj«" ت�ضاعد على اإحداث تغيري جذري يف
التعليم وتوقعات النا�ش .نظام 
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 وحتدث ال�ضيد ماغنو�ش اأول�ضون عن النمو

 امللحوظ ل�ضركة "كرمي"، وهي �ضركة �ضبكات النقل

 القائمة على التكنولوجيا تدير حاليًا عمليات لها

 يف ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا وجنوب �ضرق

 اآ�ضيا. وقد بداأت العمل منذ خم�ضة اأعوام ون�ضف

 مع مهند�َضني اثنني فقط، وهي توظف اليوم 300

 �ضخ�ش، وت�ضعى اإىل م�ضاعفة هذا العدد خالل

 العام اجلاري. ويبلغ متو�ضط   عمر موظفيها 28

 عامًا، من اأكرث من 50 جن�ضية، وتقوم ال�ضركة االآن

 بالتحول نحو التعلم االآيل القائم على البيانات

 والذكاء اال�ضطناعي اأي�ضًا، اأما هدفها فهو

 ا�ضتك�ضاف املواهب املحلية وامل�ضاعدة على خلق

 فر�ش العمل يف املنطقة. واأو�ضح ماغنو�ش اأول�ضون

 اأن التحدي الرئي�ش بالن�ضبة للمهند�ضني كان معرفة

 نوع املهارات املطلوب بناوؤها على نطاق وا�ضع الأن

 املنطقة ال ت�ضم اأيًا من عمالقة التكنولوجيا الكبار،

 ولذلك فاإن الهدف هو خلق منظمة حتفز النا�ش

.على جذب املواهب واملهارات املنا�ضبة يف املنطقة

التنموي المنظور 
 ال يزال امل�ضار طوياًل ل�ضّد الفجوة الرقمية من

 وجهة نظر تنموية. ولكن كما اأو�ضح ال�ضيد اأول�ضون،

 فاإن �ضركة "كرمي" تعّد منوذجًا ل�ضركة تعمل يف

 بع�ش املناطق ال�ضعبة يف العامل، وجنحت يف

 املناف�ضة يف ال�ضعيد العاملي. واأ�ضار ال�ضيد ثرون

 اإىل اأن غالبية طالب "يودا�صيتي" هم من االإناث،

 ويرجع ذلك جزئيًا اإىل كونها من�ضة قائمة عرب

 االإنرتنت وي�ضهل الو�ضول اإليها. فالنمو يف املن�ضات

 التعليمية على االإنرتنت ميّكن ال�ضركات من الو�ضول

 اإىل مناطق جديدة، وبالتايل اال�ضتفادة من املواهب

.التي مل تتم اال�ضتفادة منها �ضابقًا

نقاط رئيسية

 y منصات التعلم عبر اإلنترنت تغّير
.تصورات التعليم

 y  يمكن للحكومات ذات التفكير
 المستقبلي أن تشترك مع القطاع
 الخاص في خلق المهارات الالزمة

.للقرن الحادي والعشرين
 y  التنافس في االقتصاد الرقمي

 يتطلب مجموعة جديدة من مهارات
.التفكير النقدي

 yتقود شركات التكنولوجيا الطريق نحو 
.االستفادة من اإلمكانيات اإلقليمية

12

4

3

5
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اليمين )الثالث من  )معالي ألكسندر ستاب 

نائب رئیس بنك االستثمار األوروبي ورئیس وزراء جمهورية فنلندا السابق

)الثاني من اليسار )السير داني ألكساندر 

نائب رئيس وأمين سر البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية

)منتصف الصورة )معالي الدكتور بندر حجار 

رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

)سعادة سيد آقا )أقصى يمين الصورة

نائب الرئيس لشؤون التعاون وتطوير القدرات في بنك التنمية اإلسالمي

اليمين )الثاني من  )سيرجي جورييف 

كبير االقتصاديين في البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية

)ألكساندر ميرا دا روزا )أقصى يسار الصورة

نائب الرئيس لشؤون الدول في بنك التنمية للدول األمريكية

)الثالثة من اليسار )مايا حجيج 

الحوار رئيسة تحرير ومذيعة برامج في مؤسسة دبي لإلعالم، مدير

تحفيز التنمية اإلقليمية للعلوم والتكنولوجيا
واالبتكار بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية  

تعترب امل�ضارف االإمنائية واملوؤ�ض�ضات املالية

الدولية من العنا�ضر االأ�ضا�ضية يف جناح اأهداف

التنمية امل�ضتدامة. فهي تلعب دور العامل املحّفز

للتعاون ما بني القطاع اخلا�ش واملبتكرين و�ضناع

ال�ضيا�ضات يف �ضبيل اإيجاد احللول. ويتطلب

ذلك حتواًل يف طرق العمل ب�ضكل ي�ضّخر العلوم

والتكنولوجيا ويوّفرها يف املجتمعات الفقرية يف

التنمية .�ضبيل دعم عملية 

إشراك القطاع الخاص
اتفق امل�ضاركون جميعًا على اأهمية اإ�ضراك القطاع

اخلا�ش ملواجهة التحديات املتعلقة بجدول اأعمال

2030. ويكمن مفتاح تلك التحديات يف خلق حوافز

للقطاع اخلا�ش لال�ضتثمار يف االبتكار والبحث

والتطوير. وقد اأو�ضح معايل األك�ضندر �ضتاب، نائب

رئي�ش بنك اال�ضتثمار االأوروبي، اأن دور املوؤ�ض�ضات

املالية الدولية هو حماولة ح�ضد اال�ضتثمار. فمع اأن

ع�ضر االإعانات واملنح والتمويل املبا�ضر مل ينتِه، اإال

اأن تلك االإعانات واملنح لن حتقق اأهداف التنمية

امل�ضتدامة، التي تقدر فجوة متويلها بنحو 2.3

.تريليون دوالر اأمريكي

خلق اقتصاد أخضر مستدام
ووا�ضل معايل �ضتاب ليتحدث عن تاأثري امل�ضائل

القطاع؛ حيث البيئية و�ضيطرتها على م�ضتقبل 

�ضيتمثل اأحد اأكرب التحديات يف معاجلة االختالل

بني اجلهات الرئي�ضية املت�ضببة بالتلوث واجلهات

التي تعاين اأ�ضد املعاناة جراء تغري املناخ. ويف

هذا املو�ضوع، اأو�ضح �ضريجي جورييف، كبري

االقت�ضاديني يف البنك االأوروبي الإعادة البناء

والتنمية، اأن نحو ن�ضف ا�ضتثمارات البنك

االأوروبي الإعادة البناء والتنمية هي عبارة عن

ا�ضتثمارات يف م�ضاريع �ضديقة للبيئة. والهدف

من هذه امل�ضاريع اإيجاد حوافز لالبتكار ال�ضديق

للبيئة من جانب القطاع اخلا�ش وزيادة عمليات

تقييم اأ�ضواق االأ�ضهم لل�ضركات ذات النماذج

التجارية االأكرث مراعاة للبيئة. وقد جنحت

البلدان التي متكنت من اإقناع االأ�ضواق باأن

مناذج االأعمال احلالية لن تكون م�ضتدامة يف

hCG 20 عامًا، يف اإيجاد حوافز للقطاع اخلا�ش 15

"اخل�ضراء ."لالبتكار يف جمال التكنولوجيا 

وجهات النظر اإلقليمية
وتابع جورييف متحدثًا عن اأهمية االبتكار

بالن�ضبة للبلدان متو�ضطة الدخل التي يعمل فيها

البنك االأوروبي الإعادة البناء والتنمية. و�ضدد

على �ضرورة االبتكار لتعزيز النمو والتنمية،

حيث ينبغي على تلك البلدان زيادة اال�ضتثمار

يف االإنتاجية والتعليم العايل وبناء اأ�ضواق ذات

قيمة عالية. واأ�ضار اإىل اأهمية تطوير اأ�ضواق

اأن راأ�ش املال وراأ�ش املال اال�ضتثماري، مبّينًا

االبتكار هو عمل متعلق بالعوائد على احلجم،

لذلك فاأنت بحاجة للو�ضول اإىل اأ�ضواق اأكرب

.واإىل االقت�ضاد العاملي

من جانبه، �ضرح ال�ضري داين األك�ضاندر،

نائب رئي�ش واأمني �ضر البنك االآ�ضيوي

لال�ضتثمار يف البنية التحتية، اأن البنك

يرّكز على البنية التحتية امل�ضتدامة، ما

ي�ضاعد البلدان على مواجهة حتديات تغري

املناخ. وينطوي ذلك على اال�ضتثمار يف

الطاقة املتجددة، والتحول اإىل الطاقة واملدن

امل�ضتدامة وحت�ضني كفاءة االت�ضاالت التجارية.

املالية يف للموؤ�ض�ضات  الرئي�ضة  امل�ضوؤولية  وتتمثل 

حتديد التكنولوجيا التي �ضتكون اأكرث فعالية يف

فرتة ترتاوح بني 30h 10 عامًا. وحتظى البلدان

التي متر حاليًا مبرحلة مبكرة من التنمية

بفر�ضة حتقيق قفزات نوعية اإىل اأف�ضل ما يف

التكنولوجيا اجلديدة، بداًل من اال�ضطرار اإىل

.التحول انطالقًا من التكنولوجيا القدمية

اأّما األك�ضاندر مريا دا روزا، نائب الرئي�ش

ل�ضوؤون الدول يف بنك التنمية للدول االأمريكية،

فقد اأو�ضح وجهة نظر اأمريكا اجلنوبية يف

هذا ال�ضياق، اإذ و�ضعت ثالثة اأرباع البلدان

يف اأمريكا الالتينية االآن جدول اأعمال رقمي

حلكوماتها. ويتمثل التحدي يف كيفية ربط

هذه اال�ضرتاتيجيات مع زيادة االإنتاجية على

م�ضتوى القطاع، و�ضمان اأنها تتقاطع معًا يف

جميع القطاعات. كما �ضّلط ال�ضوء على حاجة

املوؤ�ض�ضات املالية اإىل ابتكار مناذج اأعمال

خا�ضة بها، واالبتعاد عن الطريقة املركزية التي

ت�ضمم بها احللول، هذا وجرى ا�ضتخدام مثال

قطاع امل�ضاعدات اخلريية وا�ضتخدامها املبتكر

.يف التعهيد اجلماعي
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تغيير في النهج
 بدوره، حتدث �ضعادة �ضيد اآقا، نائب الرئي�ش

 ل�ضوؤون التعاون وتطوير القدرات يف بنك التنمية

 االإ�ضالمي، عن االنتقال من احللول املالية اإىل حلول

 االأفكار وا�ضتنباط االأفكار من القطاعات واالأعمال

 واملبتكرين ال�ضباب واملجتمعات الفقرية، وربطها

.بالتمويل والبحث والتطوير

 وعاد األك�ضاندر مريا دي روزا ليلقي ال�ضوء على

 مفهومني رئي�ضني هما "توفري املن�ضة" و"احل�ضد"،

 وقال اإنه حتى لو كان لدى امل�ضارف االإمنائية

 متعددة االأطراف واالإقليمية القوة الالزمة ل�ضد

 فجوة اال�ضتثمار يف اأهداف التنمية امل�ضتدامة،

 اإال اأنه ال توجد من�ضة منا�ضبة للقيام بذلك، فقد

 انتهى الوقت ملمار�ضة االأعمال ب�ضكل فردي. وبنّي اأن

 القطاع املايل يحتاج اأي�ضًا اإىل التحديث والبدء يف

 النظر يف اأنواع خمتلفة من االأدوات واأ�ضكال جديدة

.من حتليل ال�ضوق

 واأ�ضار مريا دا روزا اإىل اأن جهود ال�ضركات

 متعددة االأطراف ال تقت�ضر على تقدمي االأموال

 للم�ضاريع بل ت�ضاعد اأي�ضًا يف تطوير م�ضاريع ذات

 معايري عالية وم�ضاركة هذه املعايري مع االآخرين،

 مع قيام تلك ال�ضركات بامل�ضاركة يف حتديد

 املجاالت التي تكون مهياأة للتكنولوجيا اجلديدة.

 كما حتتاج املوؤ�ض�ضات املالية الدولية نف�ضها اإىل

 ا�ضتخدام التكنولوجيا لت�ضبح اأ�ضغر حجمًا

 واأكرث كفاءة. ما يعني اأنه ميكن ا�ضتثمار املزيد

 من اأموال دافعي ال�ضرائب، والتي تعود يف نهاية

 املطاف اإىل حيث ُت�ضّتمُد ا�ضتثماراُتهم يف م�ضاريع

 ومبادرات، والقليل من هذه االأموال يف النفقات

 العامة البريوقراطية. ولفت اإىل مثال م�ضروع بناء

 الطرق يف الهند، الذي ي�ضتخدم التكنولوجيا ملراقبة

.اأن�ضطة امل�ضروع عن بعد

 واأو�ضح مريا دا روزا كيف ميكن لالبتكار

 والتكنولوجيا اأن ي�ضاعدا املوؤ�ض�ضات املالية الدولية

 على ت�ضميم امل�ضاريع ب�ضكل اأف�ضل من خالل

 م�ضاركة املوارد التقنية واخلرباء املعينني، اأما

 املرحلة التالية فهي حتفيز احلكومات على التفكري

 بالطريقة عينها ال �ضيما عندما يتعلق االأمر

.باالبتكارات يف جمال امل�ضرتيات

 اأما معايل �ضتاب، فراأى اأننا نقرتب االآن من

 الوقت الذي نحتاج فيه اإىل مدونة اأخالقية اأو

 معنوية جديدة الأي تطور تكنولوجي، ال �ضيما فيما

 يخ�ش ق�ضايا من قبيل جمع البيانات. علمًا اأنها

 لي�ضت م�ضوؤولية املوؤ�ض�ضات املالية بل هي اأ�ضا�ضًا

 قرارات �ضيا�ضية متعلقة بال�ضيا�ضة العامة، اإال اأنها

.ميكن اأن ت�ضاعد يف متويل مبادرات ال�ضيا�ضات

أمثلة على الممارسات الجيدة

 y  يشارك البنك اآلسيوي لالستثمار في
 البنية التحتية في تمويل العديد من

 مشاريعه مع بنوك التنمية متعددة
 األطراف األخرى. وهذا يساعد على

 مشاركة المخاطر والمعارف والخبرات،
 كما يساعد على ضمان استفادة البلدان

ذاتها من أكثر من وجهة نظر واحدة

 y  يقوم بنك االستثمار األوروبي بإنشاء
 شركة فرعية بهدف التركيز أكثر على

 التنمية عبر ترشيد أعماله وجعلها أكثر
ذكاء وكفاءة

 y  يدعم مصرف التنمية للدول األمريكية
 حكومة األوروغواي لتصبح حكومة رقمية

 بنسبة 100% بحلول عام 2020، عن
 طريق ربطها مع إستونيا التي حققت

نجاحًا باهرًا في هذا المجال
 yيشترك البنك األوروبي إلعادة البناء 

 والتنمية حاليًا في االستثمار مع
 التعاونيات المالية الدولية ومجموعة

 البنك الدولي في صندوق سندات
 عالمي ُيعنى بحماية البيئة، ما

 سيفتح مجال التمويل األخضر أمام
القطاع الخاص

 yأنشأ البنك اإلسالمي للتنمية 
 صندوقًا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
 برأسمال أولي قدره 500 مليون دوالر

 أمريكي، يهدف إلى تعزيز االبتكار
 العلمي في البلدان األعضاء، ودعم

 التطبيق العلمي في مشاريع التنمية
 في قطاعات رئيسية مثل الصحة

والزراعة والبنية التحتية والتعليم
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)الثاني من اليمين )جو كايزر 

الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة سيمنز

)الثاني من اليسار )معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي 

وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة

)أقصى يمين الصورة )معالي وانغ جينزن 

رئيس وفد الصين لدى المكتب الدولي للمعارض والمفوض العام لمعرض إكسبو بكين العالمي
لفن البستنة 2019

)أقصى يسار الصورة )ريتشارد دين 

الحوار مقدم برامج في إذاعة عين دبي 103.8، مدير

إكسبو العالم
والتطور العالمي المستمر  

"اإك�ضبو" يف املنافع التي تكمن اأهمية معار�ش

تعود بها على الدول التي ت�ضارك فيها، فهي توّفر

بالتوا�ضل واملواطنني  للحكومات  ت�ضمح  من�ضة 

والتعاون وحتفيز عملية التحول املبتكرة. لكنها

تواجه اأي�ضًا حتديات عدة مّت البحث فيها خالل

هذه اجلل�ضة يف اإطار القمة العاملية للحكومات

2018، حيث مت التطرق اإىل ال�ضبل املتاحة لتعزيز

االإمكانيات التي تقدمها مثل هذه املعار�ش لكّل

من الدول امل�ضيفة وامل�ضاركة، للحر�ش على

امل�ضتقبل "ابتكار  ."ا�ضتمرارية 

ال يمكن للتكنولوجيا أن تحّل مكان
العنصر البشري في التواصل

حتدثت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�ضمي، وزيرة

دولة ل�ضوؤون التعاون الدويل ورئي�ضة اللجنة

الوطنية الأهداف التنمية امل�ضتدامة يف دولة

االإمارات العربية املتحدة، عن اأهمية املعار�ش يف

وقت اأ�ضبح فيه االت�ضال الرقمي متاحًا للجميع،

واأ�ضارت اإىل اأنه ال ميكن الأي �ضيء اأن يحّل مكان

التوا�ضل الب�ضري عندما يتعلق االأمر بتكوين

اأن التكنولوجيا ال�ضراكات. ولفتت معاليها اإىل 

لن تكون اأبدًا البديل عن التفاعالت القوية التي

التوا�ضل املبا�ضر بني االأ�ضخا�ش، بغية ي�ضكلها 

معاجلة الق�ضايا الهامة حول العامل. وقالت:

"ال تزال املعار�ش ت�ضكل من�ضة هامة توفر
اإمكانية التوا�ضل بني الدول وال�ضركات مل�ضاركة

�ضيتيح معر�ش بالتايل،  ابتكاراتها وطموحاتها. 

"اإك�ضبو 2020" الذي ُيقام يف دبي لهذه ال�ضركات

فر�ضة عر�ش ابتكاراتها على نحو 25 مليون زائر

."ُمتوقع، وهي فر�ضة غري متاحة لها يف بالدها

تعزيز عالقات الصداقة والتعاون
من جانبه، لفت معايل وانغ جينزن، رئي�ش وفد

ال�ضني لدى املكتب الدويل للمعار�ش واملفو�ش

اإك�ضبو بكني العاملي لفن الب�ضتنة العام ملعر�ش

2019، اإىل اأن املعار�ش متّثل املن�ضة املثالية

واالقت�ضادية االجتماعية  التطورات  ال�ضتعرا�ش 

التعاون الدويل. والعلمية والتكنولوجية وفر�ش 

وقال: "تعّد املعار�ش فر�ضة لي�ش ال�ضتعرا�ش

االإجنازات التي مّت التو�ضل اإليها فح�ضب، بل

اأي�ضًا ملناق�ضة �ضبل التعاون امل�ضتقبلي بهدف جعل

اأف�ضل"، م�ضيدًا باالأجواء الوّدية العامل مكانًا

واملفعمة بالن�ضاط خالل هذه املعار�ش و�ضعبيتها

املتزايدة. وحتدث معايل جينزن عن تنظيم

معر�ش الب�ضتنة الدويل 2019 يف بكني، واأهميته

بالن�ضبة للدولة، باالإ�ضافة اىل الدول امل�ضاركة

والتي يبلغ عددها 90 دولة، وال�ضركات التي

.تدعم مثل هذه الفعاليات

بدوره، ا�ضتعر�ش جو كايزر، الرئي�ش واملدير

ال�ضركة تاريخ   ،"õæª«°S" التنفيذي ملجموعة 

الطويل واحلافل يف جمال ال�ضراكات مع املعار�ش،

اأقيم يف لندن بدءًا من امل�ضاركة يف اأول "اإك�ضبو"

عام 1851 حيث عر�ضت اأجهزة بوينرت التيليغراف

اإىل م�ضاركتها املرتقبة الذي ابتكرته، و�ضواًل

"اإك�ضبو HO 2020«". وركز ك�ضريك يف معر�ش

كايزر على روح التعاون خالل هذه املعار�ش، التي

توفر للدول اإمكانية اللقاء من دون احلاجة اىل

مناق�ضة م�ضاكل العامل. واعترب كايزر اأن "اإك�ضبو

2020" ي�ضّكل فر�ضة مثالية جتمع دول العامل يف

اإىل اأن ال�ضداقة كانت من اأطر ال�ضداقة، م�ضريًا

العوامل الدائمة والرا�ضخة خالل التاريخ العريق

للمعار�ش .والطويل 

اإلرث والتعاون
لفتت معايل الها�ضمي اإىل اأنه ال ينبغي اعتبار

هذا النوع من املعار�ش فعالية ك�ضائر الفعاليات.

وحتدثت عن االإرث امل�ضتدام الذي �ضيرتكه

»àdG "اإك�ضبو" على منطقة "دبي اجلنوب" معر�ش

�ضتحت�ضن موقع املعر�ش، حيث من املتوقع اإن�ضاء

hCG 2040. و�ضيت�ضّمن مدينة جديدة بحلول 2030

املوقع خط مرتو يربط املنطقة بباقي اأنحاء مدينة

دبي. وو�ضفت معاليها امل�ضروع باأنه "االإرث املادي"

الذي �ضيخّلفه احلدث االأكرب وراءه، م�ضرية اإىل اأن

90% من امل�ضاريع التي يتم بناوؤها الأجل املعر�ش

�ضتبقى قائمة بعده. واأّكدت معايل الها�ضمي على

االأهمية االأ�ضا�ضية للتعاون بني ال�ضركات والدول

االأخرى من اأجل تنفيذ متطلبات اإقامة املعر�ش،

وكيف اأن التعاون مع �ضركات مبتكرة على غرار

الإلهام �ضركة "õæª«°S"، �ضي�ضكل عاماًل حمفّزًا

õ«ªàJ" :ال�ضركات النا�ضئة املحلية. واأ�ضافت

املعار�ش بقدرتها على ت�ضهيل التوا�ضل والتعاون

بني خمتلف الدول على امل�ضتوى ال�ضيا�ضي، االأمر

الذي ميكن بدوره اأن ميّهد الطريق للمحادثات

."البّناءة والتعاون حول الق�ضايا الدولية امل�ضتقبلية
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 واأثار جو كايزر بدوره م�ضاألة االإرث الذي

 تخّلفه مثل هذه املعار�ش، معتربًا اأنها مبثابة

 حمّفز لالبتكار واحلركات امل�ضتقبلية. واأعطى

 مثااًل عن معر�ش "اإك�ضبو 2020" الذي �ضتعمل

 "�صيمنز" يف معر�ش اال�ضتعداد له اإىل اإن�ضاء

لتوفري الطاقة الكهربائي،  للتحليل   حمطة 

 با�ضتخدام الهيدروجني، وكيف مُيكن اأن ُي�ضّكل

 ذلك متهيدًا حلقبة جديدة من الطاقة امل�ضتدامة

 با�ضتخدام الهيدروجني. ولفت كايزر اإىل قرار

 "�صيمنز" بناء مقر عاملي للخدمات اللوج�ضتية يف

 موقع معر�ش "اإك�ضبو 2020" بعد انتهاء املعر�ش،

.ما �ضي�ضكل اإ�ضافة اىل اإرث املعر�ش

 ويف �ضوء ذلك، حتدث معايل وانغ جينزن

 عن االإرث الذي خّلفه معر�ش "اإك�ضبو 2010

 �ضانغهاي" املتمثل يف عمليات تطوير البنية

 التحتية، مبا يف ذلك تو�ضيع خط قطار االأنفاق

 يف املدينة، واحلفاظ على الفن املعماري الفريد

 من نوعه، وافتتاح متحف جديد. ويف معر�ش

 حديثه عن التعاون، اأعرب معاليه عن دعم

 ال�ضني ملعر�ش "اإك�ضبو 2020"، معتربًا اأنه اأحد

 �ضبل تعزيز العالقات القوية بني كّل من ال�ضني

 ودولة االإمارات العربية املتحدة، وم�ضيدًا ب�ضكل

 خا�ش مب�ضاريع التعاون القائمة التي يتم العمل

 عليها مع دولة االإمارات يف اإطار اال�ضرتاتيجية

 ال�صينية "حزام واحد، طريق واحد". كما حتدث

 معايل جينزن عن املو�ضوع الذي ترغب ال�ضني

 يف اعتماده جلناحها يف معر�ش "اإك�ضبو 2020"،

 وهو "االبتكار والفر�ش"، م�ضريًا اإىل اأنه بهدف

 تقوية التعاون ودعمه، تعتزم ال�ضني اإقامة

 عدد من الن�ضاطات تت�ضمن عددًا من االأقاليم

 وال�ضركات املهتمة بالتعاون مع الدول االأخرى

.امل�ضاركة يف املعر�ش

الحرص على توفير مشاركة عادلة
 رّكزت معايل رمي الها�ضمي يف حديثها على حر�ش

 اجلهات املنظمة ملعر�ش "اإك�ضبو 2020" على تاأمني

 م�ضاركة عادلة جلميع الدول، من خالل تزويدها

 بجناح خا�ش ودعمها لتحقيق اال�ضتفادة املثلى

 من م�ضاركتها، خا�ضة فيما يتعلق بتلك التي تتمتع

 مبوارد مالية حمدودة. كما �ضددت على احلاجة

 اإىل تعزيز العالقات والروابط بني الدول املتقدمة

 والدول االأقل تقدمًا، وبني الدول التي ال متلك

 تقليديًا اأي روابط، وكيف ي�ضاهم "اإك�ضبو 2020"

.باإقامة مثل هذه العالقات

دور التكنولوجيا
 وحتدث جو كايزر عن دور "�صيمنز" يف تاأمني

التكنولوجية الالزمة لدعم متطلبات  احللول 

 اإقامة معر�ش "اإك�ضبو 2020"، مبا يف ذلك

"االإنرتنت ال�ضناعية" املتقدمة، حتت  من�صة 

 ا�ضم "مايند �ضفري". واأ�ضاف اأن مثل هذه

 املعار�ش توفر فر�ضة لتعريف االأفراد العاديني

 مبا ميكن للتكنولوجيا القيام به لتح�ضني العامل

 وخلق جمتمعات اأكرث �ضمولية. وقال: "ينبغي

 اأن تكون التكنولوجيا يف خدمة املجتمع؛ ويتمّثل

 اأحد اأهداف معر�ش ’اإك�ضبو 2020’ يف اإثبات اأن

 الذكاء اال�ضطناعي ي�ضّكل قوة مل�ضلحة اجلميع

 وخريهم". ولفت اأخريًا اإىل اأن معر�ش "اإك�ضبو

"مايند  2020" ي�ضّكل فر�ضة مثالية لتقدمي من�ضة 

 �ضفري" كاأداة جمانية لدفع ال�ضركات والدول اإىل

العامل،  تطوير تطبيقات مبتكرة ت�ضاهم بتح�ضني 

 م�ضددًا على وجوب اأن يكون للتقنيات اجلديدة

.تاأثري اإيجابي على حياة االأ�ضخا�ش
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1) (بيتر ماورير 

رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر

2) (معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي 

وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة

(مارك لوكوك (3

وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة الطارئة

4) ساندفيك  بيرجتورا  كريستين  (البروفيسورة 

أستاذ باحث في الدراسات اإلنسانية في معهد أبحاث السالم في أوسلو

5) (كلير دالتون 

الحوار رئيسة اإلدارة العامة للدبلوماسية اإلنسانية في اللجنة الدولية للصليب األحمر، مدير

الُبعد اإللكتروني للعمل اإلنساني
في البيئات الحضرية  

الُبعد اإللكتروني للعمل اإلنساني
في البيئات الحضرية  

ت�ضري التوقعات اإىل اأن نحو ثلثي �ضكان العامل

�ضيقطنون يف املدن بحلول عام 2030. ويربز يف

ظل هذه الظروف �ضوؤال حول ال�ضبل املتاحة اأمام

النا�ضطني يف املجال االإن�ضاين لال�ضتجابة للتحديات

والفر�ش اجلديدة التي �ضتن�ضاأ عن هذا الواقع

ó©ÑdG" اجلديد. كان هذا مو�ضوع جل�ضة بعنوان

االإلكرتوين للعمل االإن�ضاين يف البيئات احل�ضرية"

�ضارك فيها متخ�ض�ضني يف هذا املجال، وقد

اأجمعوا على االإمكانات التي تتمتع بها التكنولوجيا

لتوفري ا�ضتجابة اإن�ضانية موّجهة واأكرث فعالية،

اأنهم حّذروا كذلك من خماطر ا�ضتخدام اإاّل

التكنولوجيا ملحاولة حل م�ضكالت �ضيا�ضية معّقدة

جوهريًا، حيث يجب اأن يتمحور الرتكيز حول

.االبتكار ال التكنولوجيا بحد ذاتها فح�ضب

ولفتت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�ضمي،

وزيرة دولة ل�ضوؤون التعاون الدويل ورئي�ضة

اللجنة الوطنية الأهداف التنمية امل�ضتدامة يف

دولة االإمارات العربية املتحدة، اإىل �ضرورة

الرتكيز على التنمية طويلة االأمد، مع اعرتافها

التكنولوجيا توّفرها  التي  ال�ضخمة  باالإمكانات 

االإن�ضانية اال�ضتجابة  .لتح�ضني جودة 

دور القانون الدولي اإلنساني
من جهته، تناول بيرت ماورير، رئي�ش اللجنة

الدولية لل�ضليب االأحمر، كيفية اندماج اجلوانب

االإمنائية الرئي�ضية مثل التو�ضع احل�ضري والتحّول

الرقمي، وكيفية انتقال العنف وال�ضراعات اإىل

�ضميم هذين املجالني، واأ�ضار اإىل وجود تزايد

ملحوظ يف التحّول الرقمي للحروب من جهة،

وامل�ضاعدة االإن�ضانية واحلماية من جهة اأخرى، ما

يوؤدي اإىل خلق حتديات قانونية وعملية جديدة.

واأو�ضح اأن التو�ّضع احل�ضري يوؤدي اإىل تركيز البنى

التحتية وال�ضكان يف اأماكن حمدودة، ما يجعلهم

اأكرث عر�ضًة للمخاطر، وي�ضاف اإىل ذلك اختفاء

احلدود التقليدية بني املدنيني والع�ضكريني. ومتحور

ال�ضوؤال الرئي�ضي الذي طرحه ماورير حول كيفية

تف�ضري املبادئ الرئي�ضية الثالث لل�ضلوك املعادي

املتمّثلة يف التكافوؤ واالحرتاز والتمييز، وذلك نظرًا

لالأهمية املتزايدة للتقارب بني التو�ّضع احل�ضري

اأن القدرات التي تتمتع بها والتحّول الرقمي. وبنّي

اإن�ضانية اأف�ضل التكنولوجيا تتيح تقدمي ا�ضتجابٍة

اأنها ت�ضعنا يف مواجهة حتّديات واأكرث فاعلية، اإاّل

اأخالقية وقانونية جديدة مثل كيفية حماية الهوية

الرقمية لالأفراد. وراأى ماورير اأّنه على الرغم من

اإمكانية تطبيق القانون الدويل االإن�ضاين حتى

اأّن تف�ضري املفاهيم االأ�ضا�ضية اجلديدة االآن، اإاّل

ومدى مالءمتها للواقع اأ�ضبحت هي االأخرى

.ممكنة كذلك

إمكانات التقنيات الجديدة
بدوره اأ�ضار مارك لوكوك، وكيل االأمني العام

لالأمم املتحدة لل�ضوؤون االإن�ضانية ومن�ضق

االإغاثة الطارئة، اإىل بع�ش االأمثلة حول جتريب

للتكنولوجيا. اال�ضتخدامات اجلديدة  واختبار 

وذكر اأنه مت يف عام 2017 طرح برنامج حتويل

االأموال يف ال�ضومال عرب من�ضٍة واحدة

م�ضرتكة بني عدة منظمات، وجنح الربنامج

اإىل اأن يف تغطية نحو 3 ماليني ن�ضمة، م�ضريًا

هذا النوع من االبتكارات يوفر و�ضائل موثوقة

با�ضتخدام امل�ضتفيدة،  لتحديد هوية اجلهات 

اأنظمة التعامالت الرقمية "بلوك ت�ضني"، ما

ميّثل و�ضيلًة موثوقة لتعزيز القدرة ال�ضرائية

لديهم. كما ت�ضاهم التكنولوجيا اأي�ضًا براأيه يف

التغلب على حتّديات تلبية احتياجات االأفراد

الذين يكونون عر�ضًة لال�ضتغالل. واأ�ضار

اإىل كينيا كمثال على ذلك، حيث يتمّتع ثلثا

باإمكانية الو�ضول ال�ضودانيني هناك  الالجئني 

اإىل الهواتف الذكية، االأمر الذي مُيّكنهم من

التوا�ضل املبا�ضر مع الوكاالت االإن�ضانية، عو�ضًا

عن اللجوء اإىل املنظّمات املحلية. وتناول لوكوك

اأي�ضًا مراكز البيانات اجلديدة التي اأ�ض�ضها

مكتب االأمم املتحدة لتن�ضيق ال�ضوؤون االإن�ضانية،

املتعّلقة البيانات  والتي �ضيتم ا�ضتخدامها جلمع 

بامل�ضكالت املعروفة لدينا حالّيًا وتوّقع التحّديات

املقبلة. كما �ضلط لوكوك ال�ضوء على االإمكانات

تلقائية التكنولوجيا لتوفري ا�ضتجابة  الكبرية يف 

من قبل القطاع االإن�ضاين، لكنه حّذر كذلك

من اأن التكنولوجيا دائمًا ما تكون متقّدمة على

االأخالقيات والقوانني، لذلك فمن املهم توفري

بيئة متكني ت�ضمح با�ضتخدام هذه االبتكارات

النا�ش .بطريقة ت�ضمن حماية 
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عدم التسبب بأي ضرر
 واأكدت الربوفي�ضورة كري�ضتني بريجتورا �ضاندفيك،

 االأ�ضتاذ الباحث يف الدرا�ضات االإن�ضانية يف

 معهد اأبحاث ال�ضالم يف اأو�ضلو، على هذه النقطة

 واأ�ضارت اإىل اأهمّية اأال يتحول القطاع االإن�ضاين بحّد

 ذاته اإىل م�ضدر تهديد للجهات امل�ضتفيدة عرب

 �ضعف اإدارة البيانات اأو انخفا�ش م�ضتوى تدريب

 املوّظفني، حمذرة يف الوقت ذاته من تبعات اإقحام

 التكنولوجيا اأو االأجهزة املتطورة يف جماالت ال

 حتتاج يف واقع االأمر اإىل هذا النوع من احللول.

 واأو�ضحت باالإ�ضافة اإىل ذلك اأن التكنولوجيا

 لن ت�ضاعد على الو�ضول اإىل املجموعة ال�ضكانية

 امل�ضتهدفة يف حال انعدام االإرادة ال�ضيا�ضية لفعل

 ذلك. وت�ضاءلت الربوفي�ضورة �ضاندفيك عّما

 اإذا كّنا نّتخذ اخلطوات املنا�ضبة يف جمال اأمن

 املعلومات، خا�ضًة فيما يتعّلق ببذل اجلهود الالزمة

 واالمتثال. اأما فيما يخ�ش ال�ضيا�ضات، فهل نقوم

 بجمع بيانات كافية؟ وهل نقوم بتحديد ال�ضروط

 التي �ضيتم مبوجبها ا�ضتخدام هذه البيانات

 وم�ضاركتها وتخزينها ومن ثم التخل�ش منها؟

 وذكرت اأنه على الرغم من و�ضع مدونات ال�ضلوك

 للمنتجات املنفردة وو�ضع الكثري من االإر�ضادات

 املتعلقة بالتعاون يف جمال التكنولوجيا املالية، اإال

 اأنه يتوجب على الدول اأن تتوىل دفة القيادة فيما

.يخ�ش و�ضع املعايري يف هذا املجال

إجماع حول المعايير األساسية
 واأ�ضاف بيرت ماورير اأّن التنمية ُتعترب عملية

 �ضيا�ضية يف جوهرها، واأّن �ضناعة القرارات

 ال�ضيا�ضية ال ميكن اأن تكون موؤثرة اإال عرب عمليات

 فعلية ت�ضمل خمتلف االأطراف املعنية يف الدولة

 والقطاع اخلا�ش واملجتمع املدين. وبناًء على ذلك،

 فاإّن احلّل ال يتمّثل يف و�ضع القوانني والقواعد

ل اإىل اإجماع  فح�ضب، اإذ اإن املطلوب هو التو�ضّ

.منطقي حول ال�ضلوكيات الهامة واحليوية

 اأّما الربوفي�ضورة �ضاندفيك، فاأّكدت بدورها

 على اأهّمية وجود توّجه يت�ضمن خمتلف االأطراف

 املعنية. وُيعزى ذلك ب�ضكٍل جزئي اإىل اأن االعتماد

 املحلي للتكنولوجيا والتكيف التكنولوجي يختلف

 باختالف الثقافات، االأمر الذي يعّد على قدر

 كبري من االأهمية من حيث بناء امللكية واالبتكار

 باالعتماد على الق�ضايا العملية واالأخالقية التي

.ميكن اأن ُتطرح يف هذا املجال

تطوير أنظمة أكثر استجابة
 ويف ختام اجلل�ضة، تناول مارك لوكوك م�ضاألة

 غياب التوجه االآيل يف التعامل مع م�ضاكل القطاع

 االإن�ضاين. اإذ كيف ميكننا اال�ضتفادة من التقنيات

 املتوافرة حاليًا من اأجل دعم ال�ضناديق مثل

 �ضندوق اال�ضتجابة املركزية للطوارئ اأو البنك

 الدويل لالأزمات والالجئني، من اأجل توليد املزيد

 من اال�ضتجابات التلقائية؟ وهو يرى اأن اال�ضتجابة

 عند ظهور اأوىل بوادر التحذير قد تكون اأكرث

 فاعلية من حيث التكلفة على املدى البعيد، كما

 ظهر جليًا يف �ضعف اال�ضتجابة املبكرة خالل اأزمة

.تف�ّضي فريو�ش "اإيبوال" يف غرب اأفريقيا

نقاط رئيسية

 y  تتمتع التكنولوجيا بإمكاناٍت هائلة في
 تحديد هوية الجهات المستفيدة وتوجيه

الخدمات بشكل فّعال
 y  يتوّجب علينا التفكير عبر رؤية ابتكارية
 خالل مسيرتنا لالستجابة لألزمات، وليس

فيما يخص التكنولوجيا فحسب
 y  هناك حاجة ملّحة للتوّصل إلى
 إجماٍع منطقي حول السلوكيات

الهامة والحيوية
 y  ُيعتبر اعتماد توّجه قائم على تعدد

 األطراف المعنيين أمرًا رئيسيًا لتكييف
وتطبيق التقنيات الجديدة

 y  يمكن االستفادة من التكنولوجيا بشكل
 أفضل لتحفيز االستجابة المبّكرة من قبل

القطاع اإلنساني

12

4

3

5
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)أقصى يمين الصورة )أيرينا بوكوفا 

المدير العام السابق لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

)الثاني من اليمين )معالي الدكتور عمر الرزاز 

وزير التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية

الصورة )منتصف  فامفاكيتيس  )جون 

مدير برنامج جوجل للتعليم

)الثاني من اليسار )غراهام براون-مارتن 

مؤلف ومؤسس برنامج التعلم بال حدود

)أقصى يسار الصورة )بيكي أندرسون 

الحوار مديرة تحرير سي إن إن أبوظبي ومقدمة برنامج كونكت ذا ورلد، مدير

المتغيرات القادمة
في قطاع التعليم  

تتمحور معظم النقا�ضات ب�ضاأن التغيريات يف مراكز

التعليم حول احلاجة اإىل مهارات القرن احلادي

والع�ضرين ودور التكنولوجيا داخل ال�ضفوف

الدرا�ضية. وقد اأجمع امل�ضاركون يف هذه اجلل�ضة

التي حملت عنوان "املتغريات القادمة يف قطاع

التعليم" على االآثار املرتقبة من االبتكار التقني

خ�ضو�ضًا جلهة اإتاحة فر�ش التعليم وت�ضهيل التعلم

مدى احلياة، اإال اأنهم �ضددوا جميعًا على احلاجة

اإىل اإعادة النظر يف دور التعليم وزيادة اال�ضتثمار

.يف توظيف املدر�ضني

الحاجة إلى التغيير
و�ضف معايل الدكتور عمر الرزاز، وزير الرتبية

والتعليم يف اململكة االأردنية الها�ضمية، ال�ضفوف

الدرا�ضية التقليدية باأنها قائمة ب�ضكل اأ�ضا�ضي على

عالقة هرمية بطبيعتها بني املقّدم واملتلقي. واأو�ضى

باإجراء بع�ش االأن�ضطة خارج ال�ضفوف الدرا�ضية،

وحث الطالب على امل�ضاركة فيها، ومتكني املدّر�ضني

والعمل عرب مناهج املقررات الدرا�ضية، وهو يرى اأن

التغيري ممكن من خالل اإحداث تغريات جذرية يف

.املنظومة التعليمية

هذا ويكرث حاليًا الكالم عن الثورة ال�ضناعية

الرابعة والذكاء اال�ضطناعي واالأمتتة، وهي االأمور

التي �ضيكون لها اأثر عميق على العمالة، ال �ضيما

فيما يخ�ش البطالة التكنولوجية. فريى املوؤلف

غراهام براون-مارتن اأن نظام التعليم احلايل

غري جمهز للتعامل مع هذه التغريات، وهو قائم

على ن�ضر وتقييم الكتب املدر�ضية با�ضتخدام

�ضيغة تعليمية تعود جذورها اإىل القرن التا�ضع

ع�ضر وتقوم على غر�ش احلقائق غر�ضًا باأ�ضلوب

غري تفاعلي قائم على االإر�ضادات. لقد كان

هذا االأمر مقبواًل عندما كانت القوى العاملة

تتكون من العاملني يف املكاتب وامل�ضانع، ولكننا

بحاجة االآن اإىل تغيري نظامنا التعليمي مل�ضاعفة

االإمكانيات الب�ضرية على �ضعيد التفكري االإبداعي

والتعاون االجتماعي  .والتفاعل 

ومن جهته، راأى جون فامفاكيتي�ش، مدير

اأنه ينبغي علينا التفكري "جوجل" للتعليم،  برنامج 

يف حتقيق "التحول" øe k’óH "التغريات اجلذرية"،

اإذ تعترب ولي�ش على �ضعيد التكنولوجيا فح�ضب، 

التكنولوجيا مبثابة رافعة واأداة ت�ضاعد على

التحول يف التعليم. وت�ضمل مهارات القرن احلادي

والع�ضرين يف نظره القدرة على التفاعل مع

االآخرين يف اأنحاء العامل، وقد �ضدد على اأهمية

التعليم االجتماعي والتعاوين الذي ينطوي على

التجربة وامل�ضاركة من خالل البحوث واإعداد

امل�ضاريع التي ت�ضمح للطالب بالبحث عن املعلومة

.وتطبيقها يف مواقف حياته الواقعية

أهداف التنمية المستدامة
العالمية والمواطنة 

من جانبها، بحثت اأيرينا بوكوفا، املديرالعام

ال�ضابق ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم

والثقافة (اليون�ضكو(، يف غاية الهدف 4 من اأهداف

التنمية امل�ضتدامة: "�ضمان التعليم اجليد املن�ضف

وال�ضامل للجميع وتعزيز فر�ش التعّلم مدى احلياة

للجميع". واأ�ضارت اإىل وجوب الرتكيز على نوعية

التعليم واإمكانية الو�ضول اإليه حيث يوجد نحو 60

مليون طفل خارج املدار�ش اليوم، و250 مليون �ضاب

يف العامل ممن تلقوا تعليمًا ر�ضميًا ولكنهم ال يزالون

.يعانون من االأمية

كما �ضّلطت ال�ضوء على احلاجة اإىل الرتكيز

"التعليم على املواطنة على القيم، وخا�ضة 

العاملية"، وهي واحدة من غايات الهدف 4

من اأهداف التنمية امل�ضتدامة، الذي يت�ضمن

حقوق االإن�ضان والكرامة والعي�ش مًعا وحمو

االأمية الثقافية يف عامل يّت�ضم بالعوملة. وحثت

على اإعادة التاريخ والعلوم االإن�ضانية والثقافة

اإىل املناهج، واالبتعاد عن الرتكيز احلايل

العلوم والتكنولوجيا التعليم القائم على  على 

والهند�ضة والريا�ضيات (STEM). ويت�ضم ذلك

اللواتي يحرزن للفتيات  بالن�ضبة  باأهمية خا�ضة 

اأقل من النجاح يف هذه املجاالت. ومن عادًة قدرًا

�ضاأن ذلك اأن يف�ضح املجال اأي�ضًا ملعاجلة م�ضاألة

عدم امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف املدار�ش، اإذ يوجد

يف الوقت احلا�ضر 38% من الدول التي لديها

م�ضاواة بني اجلن�ضني يف التعليم الثانوي، و %16

.يف املدار�ش االبتدائية

من جهته، اأو�ضح الدكتور الرزاز كيف اأن

م�ضاألة املواطنة تكت�ضب اأهمية خا�ضة يف اأجزاء

من العامل مثل االأردن، حيث تثري هويات االأفراد

اإىل اأن هذا االأمر ال العديد من الق�ضايا، م�ضريًا

عالقة له بالتكنولوجيا وله ارتباط وثيق بتغيري

ب�ضكل الثقافية  والهويات  التقليدية  العالقات 
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 جذري. ولتحقيق ذلك، نحتاج اإىل متكني االأطفال

.من التحدث والتعبري عن اأنف�ضهم

االستثمار في المدّرسين
 اأما بالن�ضبة لغراهام براون-مارتني، فقد يكون

 النق�ش يف عدد املدر�ضني على ال�ضعيد العاملي من

 اأكرب التحديات التي نواجهها يف الوقت احلا�ضر.

 وهو يرى اأن فكرة اال�ضتعا�ضة عن املدر�ضني بربامج

 واعتماد اأ�ضكال الذكاء اال�ضطناعي بب�ضاطة هو

 اإ�ضاءة لفهم طبيعة التعليم، فالتعليم ال يقت�ضر على

 اأن يكون املرء اأخ�ضائيًا يف تو�ضيل املحتوى؛ اإمنا

 يتمحور حول اإ�ضفاء الطابع ال�ضخ�ضي، وبالتايل

 فاإن ما نحتاج اإليه هو زيادة اال�ضتثمار يف املدر�ضني

.بداًل من التكنولوجيا الأغرا�ش التعليم

 وتابع براون-مارتني لي�ضدد على �ضرورة العودة

 اإىل االأ�ضا�ضيات واإعادة النظر يف الغر�ش من

 التعليم، وبالن�ضبة له ينبغي اأن ين�ضب الرتكيز

 على متكني االأطفال من النجاح يف عامل ي�ضهد

 تغريًا �ضريعًا. واأ�ضار اإىل اأن الغر�ش من التعليم

 لي�ش اجتياز االختبارات، فالتعليم يتمحور حول

 مهارات التفكري النقدي واالإبداعي والتعاون. ومع

 ذلك، فاإن االأنظمة احلالية لالمتحانات ال تقّيم

 هذه املهارات، بل غالبًا ما تخلط بني التقييم

 والقيا�ش. وتتمثل طريقة حتديد ما اإذا كان الطفل

 يتعّلم يف ق�ضاء الوقت معه والتحدث واال�ضتماع

 اإليه، ويندرج هذا االأمر اأي�ضًا �ضمن اال�ضتثمار

 يف املدر�ضني والثقة يف قدرتهم على التقييم. اإىل

 جانب اقرتاح ال�ضماح با�ضتخدام تكنولوجيا القرن

 احلادي والع�ضرين يف قاعات االمتحان كو�ضيلة

اأ�ضاليب التقييم احلالية ب�ضكل جذري.  لتغيري 

 واأ�ضاف الدكتور الرزاز من جهته اأن التعليم

 ينبغي اأن يتمحور حول متكني الطالب من التعبري

 عن �ضخ�ضيتهم، مع االرتباط مبجتمع اأو�ضع

.نطاقًا وق�ضية اأهم من اأجل الب�ضرية

دور التكنولوجيا
 وتابع الدكتور الرزاز مو�ضحًا اأنه على مدى

 االأعوام الـ 20 املا�ضية مّت طرح كّم هائل من

التعليم وا�ضتثمرت الكثري  التكنولوجيا يف قطاع 

 من الدول مبالغ �ضخمة من املال يف االبتكار

 التكنولوجي، ولكن مع تقدمي القليل من االأدلة

 التجريبية التي تبني تاأثريه على التعلم. وهو

للتكنولوجيا التاأثري التحويلي الرئي�ضي  اأن   يرى 

 على التعلم هو اأنه �ضريفع من قدرة املدر�ش

 على التعامل مع طالب خمتلفني بوترية خمتلفة

 وبا�ضتخدام اأمناط خمتلفة. من جانبها اأ�ضافت

 اأيرينا بوكوفا اأن التكنولوجيا ميكن اأن ت�ضاعد

 اأي�ضًا على التعلم مدى احلياة، ال �ضيما اإذا كانت

 ت�ضتخدم املحتوى املحلي املفهوم ومتعدد اللغات،

 ويكت�ضب االأمر اأهمية خا�ضة من حيث �ضقل

 املهارات الذي يعترب اأ�ضا�ضيًا يف �ضوق العمل

التغرّي .�ضريع 

تطوير السياسة
 ونادت بوكوفا باحلاجة الفتتاح املدار�ش للمجتمع

 االأو�ضع ما يخلق "منظومة تعليمية" ت�ضمل االأ�ضر

 واملجتمعات املحلية واحلكومة، باالإ�ضافة اإىل تركيز

 وا�ضعي ال�ضيا�ضات ب�ضكل اأكرب على جودة احلياة.

 هذا وال جتري يف الوقت احلايل املناق�ضات حول

 التعليم على امل�ضتوى العام. وكما اأ�ضار الدكتور

 الرزاز فاملفارقة هي اأن القطاع العام الذي يقود

 التعليم، ال يجيد اإحداث تغيريات جذرية. اأّما جون

 فامفاكيتي�ش فريى اأننا بحاجة اإىل ت�ضميم نظام

 مرن يت�ضم بالقدرة على التكيف وجماراة الوترية

.ال�ضريعة للتغري

نقاط رئيسية

 y  يجب إعادة النظر بصورة أساسية في
 الغرض من التعليم: التحول نحو التفكير

النقدي واإلبداعي
 y  ينبغي أال يركز التعليم على تزويد

 الطالب بالمهارات الالزمة للقرن الحادي
 والعشرين فحسب، إنما أيضًا على قيم

المواطنة وجودة الحياة
 y  االستثمار في المدرسين أكثر أهمية من

االستثمار في التكنولوجيا
 y  يجب أن تركز سياسة التعليم على
 إنشاء "منظومة تعليمية" تشمل األسر

والمجتمعات المحلية والقطاع العام
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)1، أقصى يمين الصورة )جولي موناكو 

الرئيس العالمي لمجموعة القطاع العام
في قسم األعمال المصرفية للشركات

واالستثمارات في سيتي بنك

)1، الثاني يمينًا )سعادة عيسى كاظم 

محافظ مركز دبي المالي العالمي

2) (ماركو سانتوري 

شريك في شركة كولي

)روس ليكاو )1، أقصى يسار الصورة

نائب القنصل العام في صندوق النقد الدولي

)4، منتصف الصورة )جريج ميدكرافت 

مدير مديرية الشؤون المالية والمشاريع في
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

(نيك كوك (3

رئيس قسم التكنولوجيا التنظيمية والتحليالت
المتقدمة في هيئة مراقبة السلوكيات المالية

يمين  ،4( )سوبنيندو موهانتي 

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية في هيئة
النقد بسنغافورة

5) (مايكل جروناجر 

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي
لشركة تشايناليسز

سعادة أحمد علي الصايغ
)1، الثاني من اليسار)

رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي

معالي مبارك راشد خميس
)4، أقصى يسار الصورة )المنصوري 

محافظ مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي

الثورة التكنولوجية في القطاع
المالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي  

بحثت هذه اجلل�ضة التي ُعقدت �ضمن فعاليات

القمة العاملية للحكومات 2018 دور تكنولوجيا

اخلدمات املالية (FINTECH) والتكنولوجيا

التنظيمية (REGTECH) يف تعزيز ال�ضمول املايل

وحت�ضني االمتثال املايل، مب�ضاركة نخبة من

.اخلرباء واملتخ�ض�ضني يف هذا املجال

كيف يمكن لشركات التكنولوجيا
المالية أن تساهم في خفض كلفة

الخدمات المالية وزيادة سرعتها
بما يحقق مزيدًا من الشمول

المالي للجميع؟
ا�ضتهّل حمافظ م�ضرف االإمارات العربية املتحدة

املركزي، معايل مبارك را�ضد خمي�ش املن�ضوري،

مداخلته باالإ�ضارة اإىل اأن هناك الكثري من

التحديات اأمام تعزيز حتقيق ال�ضمول املايل، لكن

ا�ضتخدام التقنيات احلديثة �ضي�ضاهم يف احلّد من

هذه التعقيدات. وركز على الكّم الهائل من اللوائح

التي ُفر�ضت على امل�ضارف نتيجة لالأزمة املالية،

وخ�ضو�ضًا فيما يتعلق باإجراء التحويالت، قائاًل:

"�ضيحّد ا�ضتخدام التقنيات احلديثة من التعقيدات
وي�ضمح بجعل التعامالت اأرخ�ش واأ�ضرع. كما يتعني

على مزودي اخلدمات اأن ياأخذوا زمام املبادرة

وُيحدثوا تغيريات جذرية يف القطاع من خالل

 ."توفري احللول

من جانبه، لفت جريج ميدكرافت، مدير

مديرية ال�ضوؤون املالية وامل�ضاريع يف منظمة التعاون

االقت�ضادي والتنمية، اإىل اأنه يقع على عاتق

هيئات االأ�ضواق املالية ووا�ضعي املعايري ال�ضماح

لالأ�ضواق بتمويل االقت�ضاد احلقيقي وحتقيق النمو

ال�ضامل، وذلك من خالل عاملني اأ�ضا�ضيني: تعزيز

ثقة امل�ضتثمرين واحلر�ش على نزاهة االأ�ضواق

وفعاليتها. وتعترب كّل من تكنولوجيا اخلدمات

املالية والتكنولوجيا التنظيمية اأ�ضا�ضيتني لتحقيق

هذه االأهداف؛ وبحكم كونها جزءًا من �ضوق

مرتابط عامليًا. وهذا يدفع وا�ضعي املعايري اإىل

الت�ضرف ب�ضكل ا�ضتباقي و�ضريع للحر�ش على

.مواكبة هذه املعايري للتغريات املت�ضارعة يف العامل

من جهته، حتدث �ضوبنيندو موهانتي، الرئي�ش

التنفيذي للتكنولوجيا املالية يف هيئة النقد

ب�ضنغافورة، عن 10 معايري يتوّجب على احلكومات

اأخذها يف االعتبار الإجناح ا�ضتخدام تكنولوجيا

اخلدمات املالية، ت�ضمل اإن�ضاء برنامج وطني للهوية

الرقمية وتطوير بنية فعالة ملوافقة العمالء على

م�ضاركة البيانات ال�ضخ�ضية وتطوير منظومة مواهب

.وو�ضع �ضيا�ضات احلو�ضبة ال�ضحابية

و�ضدد ميدكرافت على �ضرورة حتقيق امل�ضاواة

بني خمتلف الواليات الق�ضائية لتجنب التحكيم

التنظيمي، واحلاجة اإىل مقاربات مت�ضقة جتاه

املختربات التنظيمية (sandboxes)، ومتكني

ال�ضركات املوؤهلة من االنتقال بني الواليات

الق�ضائية. ودعا �ضوبنيندو موهانتي وا�ضعي

ال�ضيا�ضات اإىل عدم عرقلة الطبيعة التجريبية

للعمالت امل�ضّفرة، م�ضددًا على �ضرورة عدم الربط

بني ارتكاب بع�ش امل�ضاربني لعمليات االحتيال

.بفكرة اأن العمالت امل�ضّفرة �ضيئة

كيف يمكن أن تساهم
التكنولوجيا في تسهيل

االمتثال التنظيمي وتحسينه،
وتعزيز فعالية الجهات

المنّظمة؟
حتدث ماركو �ضانتوري، ال�ضريك يف �ضركة "كويل"،

عن املخاطر املرتبطة بالعمالت امل�ضّفرة، مبا

يف ذلك تلك املخاطر املرتبطة ببيانات االعتماد

مثل خطر القر�ضنة واالأمن االإلكرتوين، ومكافحة

تبيي�ش االأموال ومتويل االإرهاب، باالإ�ضافة اإىل

خماطر حماية امل�ضتهلكني وامل�ضتثمرين. ولفت

اإىل الفرق بني اخلدمات اخلا�ضعة حلماية االأمناء

وتلك غري اخلا�ضعة لها. وفيما يتعلق بالتنظيمات،

�ضّلط �ضانتوري ال�ضوء على جمموعة من التحديات،

مبا يف ذلك احلفاظ على �ضرية البيانات من

خالل �ضل�ضلة التعامالت الرقمية "بلوك ت�ضني"؛

والتحديات الت�ضغيلية املرتبطة با�ضتبدال االأنظمة

القدمية باأنظمة التعامالت الرقمية اجلديدة؛

والتحديات ال�ضيا�ضية املرتافقة مع عدم وجود

تراخي�ش للتقنيات عابرة احلدود؛ والتحديات

الثقافية التي ترتافق مع التخوف من م�ضاركة

البيانات مع م�ضارف اأخرى. ودعا يف اخلتام اإىل

.مزيد من التعاون بني القطاع ووا�ضعي ال�ضيا�ضات

ومن جهته، ا�ضتعر�ش نيك كوك، رئي�ش ق�ضم

التكنولوجيا التنظيمية والتحليالت املتقدمة يف

هيئة مراقبة ال�ضلوكيات املالية يف بريطانيا،

العوامل االأ�ضا�ضية للزيادة يف ا�ضتخدام التقنيات

اجلديدة واال�ضتثمار يف التكنولوجيا التنظيمية،
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 وتت�ضمن الوفرة يف البيانات املتاحة، والتكلفة

 املنخف�ضة ملعاجلة البيانات. كما قّدم كوك ملحة

 �ضاملة عن الوظيفة االأ�ضا�ضية حللول التكنولوجيا

 التنظيمية، والتي تكمن يف توفري فهم �ضامل والثقة

.ب�ضروط االمتثال �ضمن ال�ضركة

 من جانبه، حتدث مايكل جروناجر، ال�ضريك

 املوؤ�ض�ش والرئي�ش التنفيذي ل�ضركة "ت�ضاينالي�ضز"،

 عن �ضفافية اأنظمة التعامالت الرقمية "بلوك

 ت�ضني" وكيف ميكن لتوفري التحليالت ب�ضاأن هذه

 االأنظمة اأن ي�ضمن املراقبة ل�ضمان اأمن املجتمع.

 و�ضرح جروناجر بع�ضًا من اال�ضتخدامات الرئي�ضية

 للتحليالت فيما يتعلق باالمتثال، مثل التمكن من

 حتديد ما اإذا كان العمالء ي�ضتخدمون تلك االأموال

 يف تعامالت غري �ضرعية اأو مرتبطة باالإرهاب،

 باالإ�ضافة اإىل تقييم املخاطر والعمالء اجلدد.

 ونّوه جروناجر بالرتاجع االأخري يف ن�ضبة اجلرائم

 االإلكرتونية املرتبطة بالتعامالت الرقمية "بلوك

.ت�ضني"، وعزا ذلك اإىل �ضفافية تلك التكنولوجيا

 وتطرق كوك اإىل التعاون بني القطاع اخلا�ش

عني اأن  واملنّظمني، وقال اإنه يتعني على امل�ضرِّ

 يعرتفوا باأنهم ال يفهمون هذه التكنولوجيا ب�ضكل

 كامل، وال باأ�ش بالبدء ب�ضكل تدريجي لدى مواجهة

 حتديات كبرية ومعقدة. ولفت جروناجر اإىل اأن

 التعليم اأ�ضا�ضي يف هذه املرحلة، وال بد من تثقيف

 االأ�ضخا�ش وتوعيتهم بالتقنيات اجلديدة والطرق

 .املثلى ال�ضتخدامها

 كيف يمكن أن يساهم واضعو
 السياسات بتعزيز الشمول

 المالي بهدف دفع هذه الحلول
التكنولوجية قدمًا؟

 حتدث �ضعادة اأحمد علي ال�ضايغ، رئي�ش

 جمل�ش اإدارة �ضوق اأبوظبي العاملي وا�ضفًا ال�ضوق

 باجلهاز املنّظم ومركز التحكيم لت�ضوية النزاعات

 الذي يهدف اإىل تعزيز الثقة والعدالة. وبعد

 اإطالق جتربة ما ي�ضمى باملختربات التنظيمية

(sandboxes) عام 2016، اأ�ضبح االآن ميتلك اأكرب 

 عدد من �ضركات التكنولوجيا املالية يف اأ�ضواق

 ال�ضرق االأو�ضط واأفريقيا بعد اململكة املتحدة.

 ويوفر لهذه ال�ضركات املجال الختبار منتجاتها يف

 بيئة اآمنة، من دون تعري�ش عمالئها للخطر. كما

 يدير برنامج "مهرجان اخلدمات املالية" الذي

 ي�ضجع من خالله ال�ضركات على معاجلة امل�ضاكل

 التي يعاين منها القطاع، ويدعم برامج االبتكار

وم�ضرعاته .املتكامل 

 من جانبه، حتدث �ضعادة عي�ضى كاظم،

 حمافظ مركز دبي املايل العاملي، عن م�ضاركة

 املركز يف تكنولوجيا وا�ضرتاتيجية اخلدمات

 املالية فيما يتعلق بتكنولوجيا اخلدمات املالية،

 وذلك �ضمن اإطار ا�ضرتاتيجية دبي للتنويع.

 التي (hive tech) "وا�ضتعر�ش مبادرة "هايف ِتك

 اأطلقها املركز، وهي عبارة عن م�ضّرع مبني على

 منوذج تعاوين مع جمموعة من امل�ضارف، وقد

 ا�ضتقطب حتى االآن اأكرث من 200 �ضركة نا�ضئة.

 و�ضّلط ال�ضوء على نية املركز اأي�ضًا اإطالق

.حا�ضنة خا�ضة بهذا القطاع

 وركزت جويل موناكو، التي ت�ضغل من�ضب

 الرئي�ش العاملي ملجموعة القطاع العام يف ق�ضم

 االأعمال امل�ضرفية لل�ضركات واال�ضتثمارات يف

 �ضيتي بنك، على جتربة "�ضيتي بنك" يف تعزيز

 كفاءته االأ�ضا�ضية يف جمال تكنولوجيا اخلدمات

 املالية، خ�ضو�ضًا ق�ضم "�ضيتي فنت�ضورز"، الذي

 يقوم امل�ضرف من خالله باال�ضتثمار ب�ضكل كبري

 يف �ضركات التكنولوجيا املالية يف جميع القطاعات

 التكنولوجية، مثل تكنولوجيا التعامالت الرقمية

 "بلوك ت�ضني" والذكاء اال�ضطناعي. كما حتدثت

 موناكو عن من�ضة الدفع اخلا�ضة بالتعامالت

 الرقمية "بلوك ت�ضني" التي اأطلقها امل�ضرف

."بالتعاون مع "نا�ضداك

12

3

5
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صباح القمة
 تحدث اثنان من أفضل خبراء الصفاء الذهني في

 العالم عن أهمية هذه الممارسة وأظهروا تقنيات
تساعد المرء على العيش في اللحظة الحاضرة
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سانتوريلي ساكي  البروفيسور 
أستاذ الطب والمدير التنفيذي السابق لمركز اليقظة الذهنية في الطب

والرعاية الصحية والمجتمع في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس

الوصول إلى الصفاء الذهني

إن قدرتنا على البقاء بغض النظر عن الطريق"
الذي نسلكه تتطلب مّنا أن نكون حاضرين

ومتيقظين للغاية، ومن ثم حمل هذه القدرة
معنا من لحظٍة إلى أخرى

"
اأ�ضتاذ الطب افتتح الربوفي�ضور �ضاكي �ضانتوريلي، 

واملدير التنفيذي ال�ضابق ملركز اليقظة الذهنية

يف الطب والرعاية ال�ضحية واملجتمع يف كلية

اأوىل اجلل�ضات الطب بجامعة ما�ضات�ضو�ضت�ش، 

ال�ضباحية يف ثاين اأيام القمة العاملية للحكومات

2018 من خالل جل�ضة تناولت مو�ضوع ال�ضفاء

واليقظة .الذهني 

حملت اجلل�ضة عنوان "الو�ضول اإىل ال�ضفاء

الذهني"، وقد ا�ضتعر�ش من خاللها الربوفي�ضور

�ضانتوريلي معنى اليقظة وال�ضفاء. فرّكز على اأن

اليقظة الذهنية تعني درجة اأعلى من الوعي ومن

ح�ضور البديهة يف اللحظة االآنية، ولفت اإىل اأن من

.يفهم هذا االأمر يغرّي حياته نحو االأف�ضل

الوصول إلى اليقظة العقلية
وصفاء الذهن

يتوىل الربوفي�ضور �ضانتوريلي اإدارة مركز اليقظة

واحلّد من االإجهاد يف جامعة ما�ضات�ضو�ضت�ش يف

الواليات املتحدة، وقد اأو�ضح يف حديثه اأن الو�ضول

اإىل اليقظة الذهنية هو ممار�ضة ذهنية وج�ضدية

موؤثرة وينبغي التمّر�ش بها بحيث ت�ضبح جزءًا من

á«eƒ«dG ÉæJÉ«M.

اليقظة والوعي
ثمة حالة معينة يعي�ضها املرء يكون فيها بني

اليقظة والنوم، وهي التجربة التي و�ضفها

املتحدث باملذهلة وميكن الو�ضول اإليها من

خالل التاأمل. واأ�ضار اإىل اأن ح�ضور الذهن ب�ضكل

اأكرب خالل التاأمل يتيح لنا ا�ضتخدام املزيد من

مواردنا، كما ي�ضاعدنا على بلوغ مرحلة الوعي

.والتيقظ ب�ضرعة اأكرب ويف اأي وقت

وال تنح�ضر اليقظة الذهنية يف حجب االأفكار

اأو حماولة عدم التفكري يف اأي �ضيء، فاالأفكار

والعواطف جترف املرء بعيدًا يف بع�ش االأحيان

وهذا اأمر طبيعي. ولكن يجب على الفرد الذي

يحاول ممار�ضة اليقظة اأن يتنبه اإىل العودة اإىل

الرتكيز على النقطة الرئي�ضية التي انطلق منها،

وبالتكرار واملمار�ضة �ضيتمكن من ال�ضيطرة ب�ضكل

.اأكرب على قدرته على الرتكيز واال�ضرت�ضال فيه

حضور البديهة ويقظة العقل
اإن اأروع ما يف هذه املمار�ضة هو و�ضول الفرد

اإىل درجة من ال�ضفاء والهدوء حيث ي�ضتطيع اأن

يكون حا�ضرًا يف اللحظة االآنية ومدركًا لذاته يف

اأ�ضار الربوفي�ضور �ضانتوريلي تلك اللحظة، وهنا 

اإىل "اأن الذهن ال�ضارد ال ميكن اأن يكون �ضعيدًا

."على االإطالق

هذا وت�ضاعد عملية العودة اإىل نقطة الرتكيز

مرة بعد مرة على تطوير قدرة الذهن وتقويتها؛

وكلما مت الو�ضول اإىل اليقظة الذهنية، اأدرك

االأ�ضخا�ش الذين يقومون بها عدد املرات التي

يتنقل فيها الذهن بني املا�ضي واحلا�ضر وامل�ضتقبل.

وقال: "يتعني علينا اأن ن�ضبح اأكرث دراية بحالة

اأ�ضا�ضيًا من حياتنا ."اليقظة لكي ت�ضبح جزءًا
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مزايا اليقظة الذهنية
 حتّدث الربوفي�ضور �ضانتوريلي عن مزايا اليقظة

 الذهنية وطرق حتقيقها ، وهي طرق ا�ضتخدمها

 الب�ضر الآالف ال�ضنني، وتدخل يف العديد من

 التقاليد الروحية والدينية. وقد يكون العن�ضر

 االأهم يف تلك الطرق هو التوا�ضل امل�ضتمر مع

 الذات، على الرغم من املغريات اخلارجية.

 "ومن اأجل اإجناز هذه املهمة، علينا اأن نكون

 حا�ضرين ببديهتنا، فال ميكن حل امل�ضاكل يف

 امل�ضتقبل، اإال بحّلها هنا يف احلا�ضر" ح�ضب قول

�ضانتوريلي .الربوفي�ضور 

 وتابع الفتًا اإىل اأنه يذّكر نف�ضه با�ضتمرار بحقيقة

 اأن 157 األف �ضخ�ش حول العامل ميوتون كل يوم،

 وقال: "لقد مات كل هوؤالء خالل الـ 24 �صاعة

 الفائتة. اأما نحن فما زلنا هنا وعلى قيد احلياة،

 فلن�ضتفد من ذلك ولنكن حا�ضرين ب�ضكل كامل؟"

 لذا كرر ن�ضيحته ب�ضرورة االبتعاد عن االأجهزة

 املحمولة يف بع�ش االأحيان، لكي يتمكن كل منا من

 االإح�ضا�ش بذاته وبوجوده ولكي يتو�ضل اإىل تقدير

.احلياة ب�ضكل اأكرب

 و�ضدد الربوفي�ضور �ضانتوريلي خمتتمًاجل�ضته

 على اأن "مواجهة ال�ضغوط والتوترات واملطالب

 والتحديات التي تعرت�ش طريقنا يف احلياة تتطلب

."اأن نكون حا�ضرين ذهنيًا ويقظني عقليًا

نقاط رئيسية

 y  اليقظة الذهنية هي وعي اإلنسان
وإدراكه لذاته خالل اللحظة اآلنية

 y  َكْون المرء يقظاً ذهنياً بشكل أكبر سيغير
الكيفية التي يعيش بها حياته

 y  لقد استخدم البشر تقنيات اليقظة
 الذهنية آلالف السنين، وهي ممارسات
موجودة في التقاليد الروحية والدينية

 y  إن ظروف الحياة المنهكة والمرهقة
 تتطلب من األشخاص أن يكونوا حاضرين

من أجل تحقيق غاياتهم

نبذة عن البروفيسور
ساكي سانتوريلي

 الربوفي�ضور �ضاكي �ضانتوريلي، حا�ضل على

 �ضهادة الدكتوراه واملاج�ضتري يف الرتبية.

 �ضغل من�ضب املدير التنفيذي ملركز اليقظة

 الذهنية يف الطب والرعاية ال�ضحية واملجتمع

 يف كلية الطب بجامعة ما�ضات�ضو�ضت�ش، وعمل

 كذلك مديرًا لعيادة احلد من االإجهاد يف

 الفرتة من 2001 اإىل 2017. وب�ضفته ع�ضوًا

 يف هيئة التدري�ش يف ق�ضم الطب، ق�ضم

 الطب الوقائي وال�ضلوكي، عمل مع االآالف من

 املر�ضى واأ�ضرف على تعليم اأجيال عديدة من

 املمار�ضني والباحثني يف جمال تقليل االإجهاد

.بزيادة الوعي الذهني
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ريكارد ماثیو 
كاتب ومؤسس منظمة كارونا-شيشين

..قلب السعادة
التأمل واإليثار  

يتجسد التعاطف في إزالة جميع أسباب"
المعاناة بأّي شكٍل كانت وأينما حّلت

"
بهذه العبارة، ا�ضتهّل الكاتب العاملي ماثيو ريكارد

جل�ضته بعنوان "جوهر ال�ضعادة.. التاأمل واالإيثار"،

مفتتحًا فعاليات القمة العاملية للحكومات 2018 يف

.دورتها ال�ضاد�ضة

ترّكز حديثه على ممار�ضة املحبة واالإيثار كو�ضيلة

لبلوغ ال�ضعادة، ولفت اإىل اأن هذه املمار�ضة الدوؤوبة

ب�ضكل يومي توؤدي اإىل تبديد امل�ضاعر ال�ضلبية، حيث

اإن املحبة واالإيثار هما العالج االأكرث فعالية للحقد

.والبوؤ�ش واجل�ضع

وي�ضتطيع كل �ضخ�ش بلوغ هذا امل�ضتوى املتقدم

من ال�ضعادة الذاتية عن طريق التاأمل اليومي الذي

يرّكز من خالله على بعث املحبة وامل�ضاعر الطيبة

.باجتاه االآخرين، فيعالج جذور املعاناة

المحبة ممارسة
ال ميكن اأن تكون املحبة انتقائية، ح�ضب ريكارد،

وال حتقق غايتها ما مل تكن جامعة و�ضاملة.

وهكذا، فاإنه مبمار�ضة التاأمل االإيجابي ب�ضكل

يومي، يتو�ضل االإن�ضان اإىل تنمية قدرته على

املحبة والتعاطف والراأفة، وبذلك يغرّي �ضلوكه

.و�ضلوك االآخرين من حوله

ويف هذا ال�ضياق تابع ريكارد قائاًل: "كما ي�ضتطيع

اأن املرء اأن يتمّرن على اأي مهارة، ي�ضتطيع اأي�ضًا

ميّرن نف�ضه على التحرر الذاتي، وعلى املحبة

واملرونة. اإنها مهارات كامنة يف كل �ضخ�ش وميكن

."تعزيزها من خالل املمار�ضة والتطبيق

ما عالقة ذلك مبو�ضوع ال�ضعادة؟ االإجابة

ب�ضيطة، فال�ضفات ال�ضامية مثل املحبة والقوة

الذاتية والتعاطف والقدرة على ال�ضيطرة على

االنفعاالت واالأفكار ت�ضكل جمتمعة اأ�ضا�ش ال�ضعادة.

فهي متنح ال�ضخ�ش الذي ميار�ضها االأدوات والقدرة

.التي يحتاج اإليها للتعامل مع م�ضاعب احلياة

السعادة حالة دائمة
اأن ال�ضعادة هي عبارة عن �ضل�ضلة غري يخال البع�ش

منقطعة من التجارب ال�ضاّرة، لكن ريكارد اأ�ضار اإىل

اأن هذه احلالة توؤدي يف نهاية املطاف اإىل االإرهاق

واالنهيار. فاال�ضتماع اإىل املو�ضيقى اجلميلة جتربة

�ضاّرة بال �ضك، لكن من منا ي�ضتطيع اال�ضتماع اإليها

على مدار ال�ضاعة؟ وهكذا، فاإن االأحا�ضي�ش ال�ضاّرة

تعتمد على الوقت والظروف وميكن اأن تتحول مع

مرور الوقت والتكرار اإىل اأحا�ضي�ش م�ضّرة، وال

خري فيها لالآخرين. وهي تختلف عن ال�ضعادة

بو�ضفها حالة طبيعية ومتجذرة يف ذات االإن�ضان.

اأي ال�ضعادة الثابتة التي ال تتغري بتغرّي الظروف.

وهكذا، فاإن االإن�ضان ال�ضعيد ال ينهار يف حال فقد

�ضخ�ضًا عزيزًا عليه، ولو غلب عليه احلزن لبع�ش

الوقت، وال يفقد �ضجاعته وقدرته على اال�ضتمرار

.ومعرفة معنى حياته وغايته

الفرق بين السعادة والفرح
وانتقل ريكارد ليتحدث عن الفرق ما بني ال�ضعادة

والفرح، وو�ضف الفرح باأنه تعبري طبيعي عن

ال�ضعادة وهو مرتبط بالظروف، لكنه لي�ش م�ضتمرًا.

لذا اإن كنا نريد تر�ضيخ ال�ضعادة يف ذاتنا ويف

املجتمع، علينا اأن نحر�ش على توفري الظروف

املوؤاتية لل�ضعادة ومنها اإتاحة التعليم والفر�ش

والق�ضاء على الفقر وخف�ش معدل الوفيات بني

االأطفال وما اإىل ذلك. اإمنا ال ن�ضتطيع اأن نتغا�ضى

عن اأهمية الظروف الداخلية لل�ضعادة الكامنة يف

.ذات االإن�ضان

نحن نفّكر دون توقف، وعقل االإن�ضان قد"

اأعدائه. لذا ن�ضادف يكون اأوفى اأ�ضدقائه اأو األّد

اأ�ضخا�ضًا ي�ضتطيعون احلفاظ على فرحهم

و�ضعادتهم حتى يف اأحلك الظروف، وكل ذلك نابع

من العقل. ومن ال ميتلك القدرة الذاتية على الفرح

."يع�ش حياته يف تعا�ضة خال�ضة

فكيف لالإن�ضان اأن ينّمي قدرته الذاتية على

الفرح؟ يف هذا املو�ضوع، اأ�ضار ريكارد اإىل اأن كل

�ضيء قابل للتغيري، حتى جينات االإن�ضان الوراثية
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 قابلة للتعديل، وهذا ما اأثبته العلم، فقد اأظهرت

 الدرا�ضات واالختبارات اأن العوامل اخلارجية

 والذهنية ت�ضتطيع اأن تغرّي طريقة عمل اجلينات يف

 ج�ضم االإن�ضان. فبّينت اإحدى الدرا�ضات مثاًل اأن

 ممار�ضة التاأمل واليقظة الذهنية ملدة 8 �صاعات

 توؤدي اإىل تغيري اأ�ضلوب عمل اجلينات املرتبطة

 بال�ضغط والتوتر بن�ضبة 30%. وانطالقًا من ذلك،

 ن�ضتنتج اأن االإن�ضان قادر على التحّكم بذاته، واأن

.الن�ضيج الذهني طّيع ومرن وقابل للقولبة

 وانطالقًا من هذا املبداأ، ي�ضتطيع االإن�ضان

 باملمار�ضة اأن يتو�ضل اإىل تطهري ذاته من امل�ضاعر

الذاتي وال�ضالم  ال�ضعادة  لتحقيق   ال�ضلبية 

الداخلي .والتوازن 

 ثمة و�ضائل كثرية ي�ضتطيع االإن�ضان اأن يتمّرن

 على ممار�ضتها لتمكنه من التعامل مع خمتلف

 االنفعاالت واحلاالت الذهنية التي تنتابه وال�ضيطرة

 عليها. ومبا اأن طبع االإن�ضان توّلده ظروف معينة

 وجتارب حياتيه متعاقبة، ت�ضبح العملية بطيئة

 تتطلب املثابرة وال�ضرب، ُتلزم املرء على التعامل مع

 كل حالة ذهنية على حدة وبوعي اإىل اأن يتخل�ش

 من احلاالت الذهنية ال�ضلبية التي ت�ضبب له

 التعا�ضة اأو املعاناة، فال تبقى يف ذاته اإال م�ضاعر

 اخلري واملحبة. ومع الوقت واملمار�ضة، تغيب امل�ضاعر

 ال�ضلبية متامًا عن نف�ضه في�ضل اإىل مرحلة ي�ضتحيل

.عليه فيها اأن ي�ضعر بالكراهية اأو احلقد اأو الغ�ضب

اإليثار مفتاح السعادة
 يجب اأن نثق باأننا ن�ضتطيع اأن ن�ضبح"

اأف�ضل ."اأ�ضخا�ضًا 

 هذا ما ميكن حتقيقه عن طريق االإيثار، احلّل

 العملّي لكربى التحديات التي نواجهها يف زمننا

 هذا يف راأي ماثيو ريكارد. والب�ضر اليوم اأكرث

 قدرة على العطاء مما كانوا عليه قبل اآالف

 ال�ضنني، خ�ضو�ضًا مع التطور الكبري احلا�ضل على

 خمتلف االأ�ضعدة. لكن امل�ضكلة االأ�ضا�ضية تكمن

 يف اأن قدرة االإن�ضان على التعاطف مع االآخرين مل

نف�ضه بالقدر  .تتطور 

 للمرة االأوىل يف تاريخ الب�ضرية، ندخل يف

 حقبة ميتلك فيها االإن�ضان القدرة على تغيري حالة

 الكوكب، واأمامه م�ضوؤولية �ضخمة مل تكن موجودة

.من قبل، ولكننا كاأفراد ال ن�ضعر بهذه امل�ضوؤولية

 ما عالقة ال�ضعادة واالإيثار بذلك؟ ال �ضك يف

 اأن كل اإن�ضان على وجه املعمورة يريد عاملًا اأف�ضل،

 وهو ما ال ميكن حتقيقه دون االإيثار، مبعنى اأن

 كل ال�ضيا�ضات والربامج واخلطط وامل�ضارات التي

 تعتمدها احلكومات يجب اأن تتمحور بالدرجة

 االأوىل حول خري االآخرين وم�ضاحلهم، وهذا

 ما ي�ضتدعي االبتعاد عن االأنانية والتفكري يف

االآنية .امل�ضالح 

 ويف هذا املو�ضوع، يرى ريكارد اأن التفكري يف

 االآخرين هو املفهوم العملي الوحيد الذي ي�ضاعدنا

 على بناء م�ضتقبل اأف�ضل، فالعامل يحتاج اإىل

 اقت�ضاد ياأخذ يف االعتبار م�ضلحة املجتمع،

 و�ضيا�ضات ت�ضاهم يف احلد من الظلم االجتماعي

 وتوفري االحتياجات االأ�ضا�ضية على نطاق اأ�ضمل،

 مبا ي�ضاعد على اإر�ضاء الظروف احلياتية التي

 ت�ضمح للب�ضر باالزدهار. كما ينبغي اأن تاأخذ

 اأي �ضيا�ضة م�ضلحة االأجيال املقبلة وخريها

.و�ضعادتها يف عني االعتبار

 وخل�ش ريكارد يف نهاية حديثه اإىل اأن االإيثار

 مهم الأنه يقوم على التفكري يف م�ضلحة االآخرين،

 وهو ممار�ضة فردية بقدر ما هو ممار�ضة جماعية،

 فاحلياة ال�ضعيدة تكمن يف تنمية املحبة اخلال�ضة

.واالإيثار جتاه االآخرين

نقاط رئيسية

 y ممارسة المحبة واإليثار وسيلة
لبلوغ السعادة

 y  العقل قد يكون أوفى صديق لإلنسان
أو ألد أعدائه في الوقت نفسه

 y  السياسات الحكومية يجب أن تتحلى
باإليثار لتحقق السعادة والخير

 y  التفكير في مصلحة األجيال المقبلة
والخير مسؤولية ال يجوز أن نغفل عنها

نبذة عن ماثيو ريكارد
 ماتثيو ريكارد هو كاتب فرن�ضي يقيم يف دير

 �ضيت�ضن تيني دارجلينغ يف نيبال. ن�ضاأ يف

 الو�ضط الثقايف والفكري الفرن�ضي وح�ضل

 على درجة الدكتوراه يف علم الوراثة اجلزيئية

 من معهد با�ضتور يف عام 1972. ثم قرر

 التخلي عن حياته العلمية لين�ضرف ملمار�ضة

 البوذية التيبتية يف جبال الهيمااليا. ريكارد

 هو ع�ضو جمل�ش اإدارة معهد "مايند اآند اليف"

 وتلقى و�ضام اال�ضتحقاق الوطني الفرن�ضي

.لعمله االإن�ضاين حول العامل




