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تتمثل مهام الفرق التنفيذية يف وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة األثر ومتوسطة وبعيدة 
املدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ املهام واملبادرات، واإلشراف على تنفيذ اخلطط باالستعانة 
ومتابعة  تنفيذها،  لضمان  العالقة  ذات  والدولية  احلكومية  اجلهات  مختلف  مع  والتنسيق  مبتكرة،  بأدوات 

تطورات تنفيذ استراتيجية 2021 ونتائج األداء ورفع تقارير دورية بخصوصها.

الفرق 
التنفيذية 

لألجندة 
الوطنية 2021



الفريق سمو الشيخ/ سيف بن زايد آل نهيان،
 نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

الرئيس الفخري للجمعية
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الرؤية:
كلنا نفكر ونخطط لتكون 

دولة اإلمارات العربية المتحدة 
أفضل دول العالم.

الرسالة:
ترسيخ التفكير 

االستراتيجي كثقافة 
وممارسة من خالل 

بناء جيل وطني قادر 
على تحقيق رؤية 

دولة اإلمارات العربية 
المتحدة.

ص ب 83838  الشارقة دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 5548810 06

info@espa.org.ae :إيميل
 emiratestomorrow@gmail.com            

espa_uae@yahoo.com          

 www.emiratestomorrow.org :الموقع

القيم:
العمل بروح الفريق ، التميز، 
اإلبداع، االبتكار، والشفافية.
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االفتتاحية

شكرًا لمن هنؤونا
غدًا(،  )اإلمارات  األولى  إصدارتنا  استقبال  بحسن  سرور،  أيما  سررنا 
نقدمه  أن  حاولنا  ما  على  الثناء  رسائل  من  العديد  تلقينا  فلقد 
المنّوعة،  الثقافية  الصحافة  لصناعة  ُتضاف  قيمة  من  لوطننا 
حينما ألقينا بثقلنا على المستقبل، ومشروعاته التي باتت في 
المؤكد، بدل صحافة ما كان، وهذا ما أطلقنا عليه ثقافة  حكم 

وصحافة استشراف المستقبل.

شكرًا جزياًل لمن هنؤونا ومن وعدونا بالدعم الفكري والمعنوي.

والبد لنا، في هذا العدد الثاني، أن نعّزز مسعانا، فنستجلي جوانب 
المفهوم، لكي يصبح واضحًا بالنسبة للمتلقي، حتى ال يحاسبنا 
القارئ بمقاييس قاسية، تجاه ما تحتويه المجلة من مواد، بحثًا 
عما لم يقع، أو لم يسمع به من قبل، فليس هذا هو المقصود 
بصحافة أو ثقافة استشراف المستقبل، وإنما المقصود هو تناول 
)صناعة  تخدم  التي  والجهود  والموضوعات  القضايا  واستعراض 
توظيف  مثل:  موضوعات  على  التركيز  فإن  ولذلك  المستقبل(.. 
الروبوت والذكاء االصطناعي وإضافاته المتتالية، وكذلك منجزات 
وتناول  النانو،  وتكنولوجيا  الوراثية  الهندسة  مجال  في  الطب 
االبتكارات المختلفة كالطباعة ثالثية األبعاد وما تضيفه لمسيرة 
متطلبات  وكذلك  موكبها،  في  اإلمارات  سير  ومدى  تطّورها 
وعناصر الحكومة الذكية واقتصاد المعرفة، وعلم اإلدارة الحديثة 
والسيارات  طيار،  بدون  الطائرات  وتوظيف  المؤسسي،  كالتميز 
مفاهيم  لتأسيس  تمهيدية  معطيات  من  وغيرها  القيادة  ذاتية 
إلى  أضف  المستقبلية،  حياته  وأسلوب  اإلنسان  لحضارة  جديدة 
المستقبلية  والرؤى  االستراتيجية،  خططنا  أهداف  تقصي  ذلك 
في شتى المجاالت، كلها موضوعات يمكن إدراج مواضيع رصدها 
وبمضمراتها  بها  للوعي  تعميقًا  فيها،  الرأي  وإبداء  وتحليلها 

ومؤدياتها ضمن )صحافة استشراف المستقبل(.

شحذ  هو  واحد  إطار  إلى  تنتمي  والتي  الذكر؛  آنفة  القضايا  هذه 
أضحت  الثقافية،  وشروطها  الغد  حياة  بمعطيات  الوعي  وإثراء 
مألوفًا،  هنا  المنشور  الموضوع  بدا  وإن  حتى  واهتمامنا،  هاجسنا 
كمشاريع الطاقة النووية لألغراض السلمية أو مشاريع ارتياد الفضاء 
أوالتنمية المستدامة، فنحن في كل هذه األحوال إنما نتحدث عن 

الصورة التي ستكون عليها اإلمارات غدًا.

د/ عبد القدوس العبيدلي

رئيس التحرير
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التصميم  واإلنتاج والتسويق

هاتف: 026444241
 www.spotlightuae.net :الموقع

اإلخراج
سعيد منصور

رئيس التحرير: 
د. عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي

المشرف العام
الشيخ محمد بن عبداهلل المعال

مدير التحرير 
د. محمد عبد القادر سبيل

جميع  المواد المنشورة في 
المجلة ال تمثل بالضرورة رأي جمعية 
االستراتيجي  للتخطيط  اإلمارات 
ذكر  إذا  إال  المستقبل  واستشراف 

عكس ذلك بوضوح.

       حقوق النشر محفوظة .
مادة  اقتباس  أو  نشر  إعادة  يجوز 
أو أكثر من المجلة شريطة أن يذكر 

اسم المصدر.

المراسالت على:
ص ب 83838  الشارقة

دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 5548810 06

   info@espa.org.ae                     : إيميل
espa_uae@yahoo.com                        
 www.emiratestomorrow.org :الموقع

بيوت المستقبل.. في دبي

جمال سند السويدي: نستشرف المستقبل بمناهج علمية 

دبي 2030 المدينة األذكي واألسعد على وجه األرض

تطّورات مذهلة في مستقبل التعليم

الذكاء االصطناعي في خدمة تاريخ وتراث اإلمارات

نحو نموذج إماراتي إلدارة المعرفة الحكومية
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ريادة وابتكار

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية 
»السلمية« ترّسخ ريادية برنامجنا الوطني

4 مفاعالت إماراتية للطاقة 
النووية تكتمل العام المقبل

أبوظبي: اإلمارات غدًا
منـذ تأسيسـها بموجـب قانـون أصـدره صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان 
رئيـس الدولـة »حفظـه اهلل«، فـي العـام 2009، تعمل مؤسسـة اإلمـارات للطاقة النووية 
علـى إنشـاء أربـع محطـات للطاقـة النوويـة السـلمية لتوفيـر طاقـة موثوقـة وصديقـة 
للبيئة لتسـتخدم في الوجوه السـلمية مسـتقباًل، بالتزامن مع تطوير الكادر الوظيفي، 
وبنـاء قـدرات بشـرية مؤهلـة ومسـتدامة لقطـاع الطاقـة النوويـة السـلمية، وهـو مـا 
يصـب فـي دعـم النمـو االقتصـادي واالجتماعـي فـي الدولـة، بحيـث تـؤدي الطاقـة 
النوويـة السـلمية بوصفهـا مصـدرًا جديـدًا ووفيـرًا مـن الكهربـاء منخفضة الكربـون إلى: 
تنويـع مصـادر الطاقـة في الدولـة، ودعم أمن الطاقة، والمسـاهمة فـي تعزيز االزدهار 

والنمـو فـي دولة اإلمـارات.

السلمية األّول من نوعه يف الشرق األوسط، وتعمل 
مؤسسـة اإلمـارات للطاقـة النوويـة، على تطويره يف 

إطـار البرنامـج النـووي السـلمي اإلماراتـي. 
وسـيضم موقـع براكـة عنـد إمتـام املشـروع، أربـع 
محطـات متطابقـة للطاقـة النوويـة يتـم إنشـاؤها 

مفاعـات احملطـة  اسـتكمال عمـل  املقـرر  ومـن 
2020م. املقبـل  العـام  يف  األربعـة 

محطات براكة للطاقة النووية
النوويـة  للطاقـة  براكـة  محطـات  مشـروع  يُعـد 
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اإلنتاجيـة  قدرتهـا  وتصـل  متزامنـة،  بصـورة 
مجتمعـة إلـى 5�600 ميغـاواط. وتقـع محطـات 
أبوظبـي،  إمـارة  يف  الظفـرة  منطقـة  يف  براكـة 

العربـي. وتطـل علـى سـاحل اخلليـج 
وقـد اختيـر موقـع براكـة بنـاًء على تقييـم مجموعة 
منهـا:  والتجاريـة  والتقنيـة  البيئيـة  العوامـل  مـن 
التاريـخ الزلزالـي، والبعـد عن املناطق ذات الكثافة 
السـكانية العاليـة، ومـدى القرب من مصادر املياه، 
والقـرب مـن مصـادر الطاقـة الكهربائيـة القائمـة، 
مـدى  إلـى  إضافـة  التحتيـة،  البنيـة  مـن  والقـرب 
طـرق  وأوضـاع  األمنيـة  واحلالـة  البنـاء  ماءمـة 

اإلخـاء والقـدرة علـى تقليـل األثـر البيئـي.

الشركات التابعة 
تتبـع مؤسسـة اإلمـارات للطاقـة النوويـة شـركتان 
هما: »شـركة نواة للطاقة« وشـركة »براكة األولى«. 
تأسسـت »نـواة للطاقـة« يف العـام 2016، بهـدف 
تشـغيل محطـات براكـة وصيانتهـا، وهـي مملوكـة 
بالشـراكة بـن مؤسسـة اإلمـارات للطاقـة النوويـة، 
وشـريكها يف »االئتاف املشـترك« الشركة الكورية 
للطاقـة الكهربائيـة )كيبكـو(. وتتولـى »شـركة نـواة 
األربـع،  احملطـات  تشـغيل  مسـؤولية  للطاقـة« 
التشـغيل  رخصـة  علـى  احلصـول  بعـد  وصيانتهـا 

مـن الهيئـة االحتاديـة للرقابـة النوويـة.
أحـدث مشـغل  تعـد  التـي  نـواة«  وتفخـر »شـركة 
علـى  النوويـة  الصناعـة  يف  النوويـة  للطاقـة 
مسـتوى العالـم، بكونهـا شـركة إماراتيـة متعـّددة 
اجلنسـيات والثقافـات، إذ يعمـل فيهـا موظفـون 

ألن  الشـركة  وتهـدف  جنسـية.   40 نحـو  مـن 
عامليـاً. معتمـدة  نوويـة  جهـة  تصبـح 

أمـا الشـركة الثانيـة فهـي »شـركة براكـة األولـى« 
اململوكـة بالشـراكة أيضـاً بـن مؤسسـة اإلمـارات 
للطاقـة النوويـة و«كيبكـو« وتتولـى مسـؤولية إدارة 
الشـؤون املاليـة واملصالـح التجارية ملشـروع براكة 

للطاقـة النوويـة السـلمية.
إلـى  الكهربـاء  بيـع  مبسـؤولية  الشـركة  تضطلـع 
شـركة أبوظبـي للمـاء والكهربـاء، مبوجب اتفاقية 
شـراء الطاقـة املوقعـة. كمـا تتولـى إدارة الشـؤون 
مـع  التجاريـة  والعاقـات  واإليـرادات  املاليـة 

املقرضـة.  اجلهـات 

التقنية واإلنشاءات  
النوويـة  للطاقـة  اإلمـارات  مؤسسـة  اختـارت 
 )APR1400( تصميـم مفاعـل الطاقـة املتقـدم
مـن اجليـل الثالـث املطـَور، وهـو مفاعـل يعتمـد 
 1�400 وبقـدرة  املضغـوط  املـاء  تقنيـة  علـى 
ميغاواط، ويصل عمره التشـغيلي إلى 60 عاماً.

منجـزات  أحـدث  بـن  التصميـم  هـذا  ويجمـع 
بعـد  كفاءتهـا  أثبتـت  وتقنيـات  واألداء  السـامة 
عقود طويلة من التشـغيل، ويسـتند التصميم إلى 
املفاعـات التـي تعمـل بنظـام 80+ واملعتمدة من 
مفوضيـة الطاقـة النوويـة األمريكيـة يف الواليـات 
علـى  تعديـات  عـدة  أجريـت  وقـد  املتحـدة. 
الظـروف  مـع  للتكيـف  براكـة  محطـات  تصميـم 
املناخيـة لدولـة اإلمـارات، وتلبية اللوائح اخلاصة 

النوويـة. للرقابـة  بالهيئـة االحتاديـة 

محطات براكة للطاقة 

النووية السلمية األّول 

من نوعه في الشرق 

األوسط
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ريادة وابتكار

للطاقـة  براكـة  محطـات  توفـر  أن  املقـّرر  ومـن 
النوويـة عنـد إمتامهـا نحـو ربـع احتياجات الدولة 

مـن الكهربـاء املوثوقـة والصديقـة للبيئـة.

إنجازات متواصلة 
تواصـل مؤسسـة اإلمـارات للطاقـة النوويـة، 
جناحهـا يف ترسـيخ مكانـة مشـروع محطـات 
براكـة باعتبـاره منوذجـاً عامليـاً رائـداً للـدول 
يف  جديـدة  برامـج  إلطـاق  تتطلـع  التـي 
تُعـد  إذ  السـلمية.  النوويـة  الطاقـة  مجـال 
التـي  العالـم  يف  األولـى  اإلمـارات  دولـة 
الوكالـة  الثالثـة مـن منهجيـة  املرحلـة  تطبـق 
وكانـت   ،)  IAEA( الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
الوكالـة  لـدى  الدائمـة  اإلمـارات  دولـة  بعثـة 
رسـمياً  تسـلمت  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
الوكالـة  بعثـة  تقريـر   2018 سـبتمبر  يف 
النوويـة  التحتيـة  »البنيـة  مبراجعـة  اخلـاص 
الفتـرة  يف  الدولـة  زارت  والتـي  املتكاملـة«، 
مـن 24 يونيـو إلـى 1 يوليـو2018، حيـث 
أجـرى فريـق الوكالـة املكـون من تسـعة خبراء 
دوليـن مراجعـة شـاملة للتقـدم علـى صعيـد 
آخـر  منـذ  النوويـة  التحتيـة  البنيـة  تطويـر 
زيـارة للبعثـة يف العـام 2011، وركـز الفريـق 
علـى الشـروط املطلوبـة إلجنـاز املرحلـة مـن 
بالبنيـة  متعلقـة  نقطـة   19 تقييـم  خـال 
التحتيـة ضمـن املنهجيـة املُعـدة للـدول التـي 
لتشـغيل  األخيـرة  االسـتعدادات  مرحلـة  يف 

النوويـة. الطاقـة  محطـة 
صعيـد  علـى  املؤسسـة  إجنـازات  وتضمنـت 
األعمـال اإلنشـائية هـذا العـام اسـتكمال أعمـال 
باحملطـة  اخلـاص  املفاعـل  احتـواء  مبنـى  قبـة 
الرابعـة واألخيـرة، بجانب إجناز كافة اإلنشـاءات 
الثقيلـة  املعـدات  ورفـع  الرئيسـية  اخلرسـانية 
مـع  بالتعـاون  وذلـك  األربـع،  النوويـة  للمحّطـات 
»كيبكـو«. الكهربائيـة  للطاقـة  الكوريـة  الشـركة 

ثقافة االبتكار 
النوويـة  للطاقـة  اإلمـارات  مؤسسـة  تهتـم 
كثقافـة  وترسـيخه  االبتـكار  وتشـجيع  بدعـم 
املؤسسـة  موظفـو  ابتكـر  حيـث  يوميـة،  عمـل 
مشـروع تصميـم جهـاز محـاكاة لغـرف التحكـم 
يف محطـات براكـة للطاقـة النوويـة السـلمية، 
والـذي تطلَـب تركيبـه وقتـاً لـم يتجـاوز أربعـة 
باألجهـزة  مقارنـة  منخفضـة  وبكلفـة  أشـهر 
مايـن  إلـى  كلفتهـا  تصـل  التـي  األخـرى 
لتركيبهـا.  عـدة  سـنوات  وحتتـاج  الـدوالرات 

مشاركات دولية 
مؤسسـة  التـي حققتهـا  اإلجنـازات  عـّززت  لقـد 
إلمـارات للطاقـة النوويـة مـن مكانتهـا احملوريـة 
وحضورهـا يف املؤمتـرات والفعاليـات التـي تعنـى 
بالطاقـة، كمشـاركتها يف منتـدى الطاقـة العاملـي 
اسـتعرضت  حيـث   ،2018 مطلـع  أبوظبـي  يف 
جتربتهـا يف املشـروع األكبـر مـن نوعـه يف العالـم 
معاييـر  إرسـاء  يف  بـدوره  وعرفـت  العربـي، 
الطاقـة  قطـاع  يف  جديـدة  عامليـة  وممارسـات 
أو  القائمـة  للمشـاريع  بالنسـبة  سـواء  النوويـة، 
مؤمتـر  يف  مشـاركتها  عـن  فضـًا  اجلديـدة، 
الرابطـة الدوليـة للقانـون النووي أواخر 2018.

استخدامات سلمية مرتقبة
يف  وتقنياتهـا  النوويـة  الطاقـة  اسـتخدام  ميكـن 
مثـل  الكهربـاء،  توليـد  بجانـب  مجـاالت  عـدة 
الفضـاء  واستكشـاف  والطـب  والغـذاء  الزراعـة 
وحتليـة امليـاه، حيث يسـتخدم املزارعون اإلشـعاع 

ترسيخ مكانة مشروع 

محطات براكة باعتباره 

نموذجًا عالميًا رائدًا 

للدول التي تتطلع 

إلطالق برامج جديدة 

في مجال الطاقة 

النووية السلمية
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املركبـة ضمن درجـات احلرارة املطلوبة والازمة 
السـتكمال العمليـات بفعاليـة علـى كوكـب املريـخ 
حتـت  منخفضـة  حـرارة  بدرجـات  ميتـاز  الـذي 
البرنامـج  إلـى  هنـا  اإلشـارة  وجتـدر  الصفـر. 
خاصـة  الفضـاء،  مجـال  يف  الطمـوح  اإلماراتـي 
مسـبار األمـل الـذي يسـتهدف الكوكـب األحمـر.

ومـن االسـتخدامات احملتملـة كذلـك حتليـة ميـاه 
توفيـر  النوويـة  للمنشـآت  ميكـن  حيـث  البحـر، 
الطاقـة التـي حتتاجهـا محطـات التحليـة لتوفيـر 

ميـاه عذبـة صاحلـة للشـرب. 

يف عـدة دول حـول العالـم ملنـع احلشـرات الضارة 
وحمايـة  أعدادهـا  مـن  والتقليـل  التكاثـر  مـن 
احملاصيـل الزراعيـة، وبالتالي توفير كميات أكبر 

مـن الغـذاء للعالم. 
ويعمـل تعريـض الطعام لإلشـعاع )التشـعيع( على 
البكتيريـا والكائنـات الضـارة األخـرى فيـه  قتـل 
حتويـل  دون  وذلـك  التعقيـم،  مـن  نوعـاً  ويعتبـر 
الطعـام إلـى غـذاء مشـع أو أن يؤثـر علـى القيمـة 
التشـعيع  يُعـد  الواقـع،  ويف  للطعـام.  الغذائيـة 
األطعمـة  يف  البكتيريـا  لقتـل  الوحيـد  السـبيل 

فّعالـة. بطريقـٍة  واملجمـدة  النيئـة 
ويف احلقـل الطبـي توفـر تقنيـات الطاقـة النوويـة 
صـوراً لداخـل جسـم اإلنسـان وتسـهم يف عـاج 
متكـن  املثـال:  سـبيل  فعلـى  األمـراض،  بعـض 
األطبـاء وفقـاً لألبحـاث النوويـة مـن حتديد كمية 
اإلشـعاع الازمـة بدّقـة لقتل اخلايا السـرطانية 

دون اإلضـرار باخلايـا السـليمة.
التـي  إلـى التصويـر باألشـعة السـينية  إضافـًة 
الطبيـة  التشـخيص  أدوات  أهـم  مـن  تعتبـر 
األكثـر اسـتخداماً، وهـي تعتمـد علـى اإلشـعاع 
جسـم  علـى  االّطـاع  فرصـة  لألطبـاء  وتتيـح 

الداخـل. مـن  اإلنسـان 
لتعقيـم  جامـا  أشـعة  املستشـفيات  وتسـتخدم 
املعّدات الطبية بأمان وبتكلفة قليلة مثل: احُلقن 
يف  املسـتخدمة  والقفـازات  احلـروق  وضمـادات 

القلـب. وصمامـات  اجلراحـة 
ويف مجال الفضاء مّكنت التقنية النووية العلماء 
تُسـتخدم  إذ  بدقـة،  الفضـاء  استكشـاف  مـن 
احلـرارة الناجتـة عن البلوتونيـوم لتوليد الكهرباء 
يف موّلـدات املركبـات الفضائيـة التـي تعمل بدون 

طيـار وميكنهـا العمـل لعـدة سـنوات.
األخيـرة،  اخلمسـن  األعـوام  مـدى  وعلـى 
الطاقـة  تقنيـة  فضائيـة  بعثـة   27 اسـتخدمت 
فهـي  الشمسـي،  النظـام  الستكشـاف  النوويـة 
مصـدر موثـوق وطويـل األمـد للكهربـاء، وميكنهـا 
أثنـاء  حتـى  الفضائيـة  املركبـات  هـذه  تشـغيل 

الفضـاء. عمـق  يف  جتولهـا 
ويسـاهم موّلـد الطاقـة النوويـة يف إبقـاء أنظمـة 

ثقة كبيرة
وفـق نتائـج اسـتطالع للـرأي أجرتـه شـركة أبحـاث السـوق 
العالميـة المسـتقلة »نيلسـن« فـإن 82% مـن سـكان الدولـة 
يفضلـون إنتـاج الكهربـاء مـن الطاقـة النووية وهي النسـبة 

األعلـى فـي العالـم. 
100 شـخص يمثلـون  وشـمل االسـتطالع مقابلـة أكثـر مـن 
مختلـف الشـرائح الديموغرافيـة فـي دولـة اإلمـارات، حيـث 
أشـارت نتائج االسـتطالع إلى أن91% من سـكان الدولة على 
قناعـة بأهميـة وجود برنامج للطاقة النووية السـلمية، وأن 
94% مـن المواطنيـن اإلماراتييـن علـى قناعـة بـأن البرنامـج 
النـووي السـلمي اإلماراتـي سـيمثل نموذجًا فريـدًا يحتذى 
بـه مـن قبـل الـدول األخـرى. كمـا أشـارت إلـى ارتفـاع نسـبة 
الوعـي بالبرنامـج النووي السـلمي اإلماراتي إلى 58%، أي 

بزيـادة قدرهـا 7% مقارنـة بعـام 2016.

يمكن استخدام 

الطاقة النووية 

وتقنياتها في عدة 

مجاالت بجانب توليد 

الكهرباء، مثل الزراعة 

والغذاء والطب 

واستكشاف الفضاء 

وتحلية الميا
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ريادة وابتكار

15 نموذجًا لمنازل مستدامة بالذكاء االصطناعي عرضت في دبي

بيوت المستقبل.. 
السعادة والطاقة النظيفة

دبي: اإلمارات غدًا
15 فريقـًا يمثلـون 28 جامعـة مـن 11 دولـة حـول العالـم، صممـوا 15 نموذجـًا مـن 
المنـازل الذكيـة والمسـتدامة عرضـوا منجزاتهـم  فـي مجمـع محمـد بـن راشـد آل 
مكتوم للطاقة الشمسـية متنافسـين في المسـابقة العالمية للجامعات لتصميم 
المنـازل المعتمـدة علـى الطاقـة الشمسـية »ديكاثلـون الطاقة الشمسـية - الشـرق 
األوسـط«،  ويبلـغ متوسـط بنـاء النمـوذج الواحـد مـن تلـك المنـازل حوالـي مليـون 
درهـم، وهـي بيـوت مصّممـة للمسـتقبل تعتمد على الطاقة الشمسـية وتناسـب 
األجـواء الحـارة والبـاردة وتسـتخدم تقنيـات الـذكاء االصطناعـي وتتميـز بأنها بيوت 
ذكيـة تسـاهم فـي توفير نمط حياة سـعيد ومسـتدام، تسـتخدم الطاقـة النظيفة 
وذات كفـاءة مـن حيـث التكلفـة واسـتهالك الطاقـة، والهـدف مـن المسـابقة هـو 

جلـب التقنيـات المسـتقبلية لتطبيقهـا علـى أرض الواقـع.
املطوريـن  أمـام  ثمينـة  فرصـة  املعـرض  وّفـر 
منـاذج  علـى  لاطـاع  احملليـن  واالستشـارين 
هـذه البيـوت املسـتقبلية حتـى يتـم تطبيقهـا علـى 
األوسـط. الشـرق  إلـى  ومنهـا  اإلمـارات  أرض 

ويأتـي اختيـار مجّمـع محمد بن راشـد آل مكتوم 
للطاقـة الشمسـية لتنظيـم هـذا احلـدث املهـم، 
يف  الشمسـية  الطاقـة  مشـروعات  أكبـر  كونـه 
العالـم يف موقـع واحـد، ويدعـم جهـود اإلمـارات 
النظيفـة  للطاقـة  دبـي  اسـتراتيجية  لتحقيـق 
مـن  دبـي  طاقـة  مـن   %75 لتوفيـر   2050
مصـادر الطاقـة النظيفـة، وأن تكـون دبي املدينة 
األقل يف البصمة الكربونية على مسـتوى العالم 

.2050 بحلـول عـام 

تشجيع الشباب
العضـو  الطايـر   سـعيد  يذكـر  املناسـبة  وبهـذه 
املنتـدب والرئيـس التنفيـذي لهيئـة كهربـاء وميـاه 
دبي قول صاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد 
مجلـس  رئيـس  الدولـة  رئيـس  نائـب  مكتـوم  آل 
الـوزراء حاكـم دبـي »رعـاه اهلل«: لـن نعيـش مئـات 
السـنن، ولكن ميكن أن نبدع شـيئاً يسـتمر مئات 
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 دعم استراتيجية 
دبي للطاقة 

النظيفة 2050 
لتوفير  75% من 
الطاقة بمصادر  

نظيفة 

السـنن ويشـّدد سـموه دائماً على أهمية تشـجيع 
لإلبـداع  لهـم  املناسـبة  البيئـة  وتوفيـر  الشـباب 
التنميـة  أهـداف  دعـم  يف  للمسـاهمة  واالبتـكار 
املسـتدامة ورفـد اجلهـود العامليـة للحـد مـن تغير 
ومشـاريع  وبرامـج  مبـادرات  خـال  مـن  املنـاخ 

رائـدة تسـاهم يف خفـض انبعاثـات الكربـون.

أفكار وحلول 
منـاذج  تقـدمي  يف  املشـاركة  الفـرق  تنافسـت 
ملنـازل مسـتدامة تعتمـد علـى الطاقـة الشمسـية، 
مت بناؤهـا يف مجمـع محمـد بـن راشـد للطاقـة 
الشمسـية وقدمـوا أفـكاراً جديدة وحلـوالً مبتكرة 

لبيئـة بنـاء أكثـر اسـتدامة.
وقـد سـعى فريـق جامعـة ولونغونـغ مـن خـال 
إلـى  واملصنعـن  الطلبـة  بـن  العملـي  التعـاون 
إلـى  العالـم  بهـا  ينظـر  التـي  الطريقـة  تغييـر 
منـزل  بنـاء  خـال  مـن  املسـتدامة  املسـاكن 
»ديزيـرت روز«، وميتـاز املنـزل بشـكل معمـاري 
ملهـم ومبتكـر ومتوائـم مع احتياجات السـاكنن 
مـع اعتبـار تقدمهـم يف العمر، مـا يجعله »منزالً 

احليـاة«. مـدى 
أجنـزه  مبتكـراً  كـول، منوذجـاً  بيتـي  فريـق  وقـدم 
فريـق متعـّدد التخّصصـات مـن اإلمـارات وفرنسـا 
وفلسـطن، ويركـز التصميـم علـى املنـاخ والثقافـة 
احملليـة، ويتكـّون مـن جـدران معاصرة على طريقة 
»املشـربية« مدمجـاً بهـا األلـواح الشمسـية لتعظيم 

إنتـاج الطاقـة مـن شـروق الشـمس إلـى الغـروب.

منهج
سـابينزا يف  جامعـة  مـن  سـابينزا  فريـق  ويقـدم 
رومـا مشـروع »ريسـتارت فـور سـمارت« ويقتـرح 
منهجـاً جديـداً للهندسـة املعماريـة، ومت تصميـم 
املشـروع خصيصـاً ملنـاخ الشـرق األوسـط، حيـث 
ميـزج بـن عناصر منوذجية مـن الثقافة العربية.

العلـوم  جامعتـي  مـن  هـوم  ميـزان  فريـق  أمـا 
فيقـدم  ماليزيـا  يف  والتكنولوجيـة  اإلسـامية، 
الفريـق  ويسـعى  اآلن«،  هـو  »املسـتقبل  مشـروع 
إلنشـاء تصميـم منـزل متوازن البيئـة واملزاج، ومت 

تصميـم البيـت كمنـزل طاقـة شمسـية مرنة عالي 
الكفـاءة مـع إمكانيـة التوّسـع النموذجـي مـن دون 
املسـاس بقيـم اخلصوصيـة والسـامة والصحـة.

ويـدرك فريـق فيرتشـو الـذي يضـم 44 عضـواً 
مـن جامعتـي آيندهوفـن للتكنولوجيـا، وفونتيـس 
للعلـوم التطبيقيـة يف هولنـدا أن مفهـوم »لينـك« 
متصـل للتحسـن، يسـمح للتكنولوجيـات الذكيـة 

بتكميـل وتقويـة بعضهـا البعـض.
اإلمـارات  يف  جامعـات  مـن  إفـدن  فريـق  وقـدم 
بتطبيـق  سيجنيتشـر«  »أفـدن  وتصميـم  ورومانيـا 
املنـزل  ويحتـوي  احليـاة«،  »حـب  البيوفيليـة  مفهـوم 
على طبقات متعّددة مبا يشـابه متاماً هيكل اخللية.

استراتيجية
ويسـتخدم فريـق جامعـة امللـك سـعود الـذي يضم 
امللـك  جلامعـة  الشمسـي  املنـزل  عضـواً   31
سـعود املـواد احملليـة يف البنـاء الهيكلـي للمنـزل، 
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ريادة وابتكار

يسـتخدم  املعماريـة،  العناصـر  إلـى  باإلضافـة 
واملنـاخ  بالطاقـة  التحكـم  اسـتراتيجيات  املنـزل 

للمنطقـة. القاسـية  البيئـة  يف  الراحـة  لتوفيـر 
أمـا فريـق تـي دي آي إس مـن اجلامعـة الوطنيـة 
تشـياو تونـغ مـن تايـوان فيهـدف إلـى توفيـر حـل 
كل  يف  حضـري  لعمـل جتديـد  ومتكيـف  مبتكـر 
مـن تايـوان ودبـي وغيرهـا مـن الـدول املتقدمـة، 
التصميـم حمـل اسـم قاعـدة العمـل اإلبداعي، أو 
»CAB«، ويركـز علـى إيجـاد مسـتقبل مسـتدام.
وقـدم فريـق فرجينيـا تـك مـن جامعـة فرجينيـا 
منـوذج  األميركيـة  املتحـدة  الواليـات  يف  تـك 
تغييـراً  يحـدث  الـذي  دبـي«  هـاوس  »فيوتشـر 
املفهـوم  مـع  املسـتقبل.  يف  للبنـاء  دراماتيكيـاً 
املشـروع  ويدمـج  التجهيـز«،  »مسـبق  املبتكـر 
التفكيـر  يف  بساسـة  الذكيـة  التقنيـات 

املسـتدام. واملسـكن  املسـتقبلي 

وجهة سياحية
وقـدم فريـق جامعـة نيويـورك أبوظبـي أّول وجهـة 
يف  الشمسـية  بالطاقـة  تعمـل  زراعيـة  سـياحية 
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، حيـث يجمع بن 
إنتـاج األليـاف الغذائيـة وإنتـاج األغذيـة احملليـة 
علـى مسـتوى األسـرة لربـط الـزّوار بشـكل مريـح 
باملناظـر الطبيعيـة اخلابـة واملبـادرات الطموحة 
علـى  واحلفـاظ  الغذائـي  األمـن  مجـال  يف 
املـوارد. ويعيـد املنـزل تصـّور احليـاة املسـتدامة 
والوصفـات الكاسـيكية واحلديثـة مـن مكّونـات 
زرعت لتسـقى من األمطار، واخلشـب املسـتصلح 

مـع مـواد مصّنعـة عاليـة األداء.
وقدمـت جامعـة هيريـوت وات دبـي منـوذج منـزل 
األنظمـة  تـؤازر  أنهـا   ORA إلـى  ويُنظـر  أوري، 
السـالبة  واالسـتراتيجيات  كاملـواد  اإليكولوجيـة 
الرقميـة املتقدمـة.  والعمـارة احملليـة والتقنيـات 
وقـدم فريـق »ذا نـو هاوس« من جامعتي الشـارقة 
وفيـرارا اإليطاليـة منـوذج »نـو هـاوس« ويهـدف 
إلـى إعـادة تأويـل مفهوم البيت اإلماراتي بتعريف 

الرصانـة مـن خـال التقاليـد واملرونـة.
ويهـدف فريـق »أكـوا جريـن« مـن جامعـة عجمـان 
إلـى تقـدمي أفـكار جديـدة وحلـول مبتكـرة لبيئـة 
بنـاء أكثـر اسـتدامة، وتعمـل هـذه احللـول علـى 
معاجلة مسـائل البصمة الكربونية داخل املنطقة 
بسـبب أحمـال التبريـد الضخمـة داخـل املبانـي.

البيت الكامل
اخليمـة  رأس  يف  األميركيـة  اجلامعـة  تتطلـع 
 %100 تعمـل  منـازل  مفهـوم  تطويـر  إلـى 
واالكتفـاء  العاليـة  والكفـاءة  الشمسـية  بالطاقـة 
الذاتـي وتسـتجيب للقيـم االجتماعيـة والثقافيـة 
املناخيـة  االحتياجـات  عـن  فضـًا  للمنطقـة، 
التـي  التقليديـة  املعماريـة  العناصـر  باسـتخدام 
املناخيـة،  املصاعـب  علـى  للتغلـب  اسـتخدمت 
األميركيـة  مـن اجلامعـة  »فريـق جيـل«  ويعتـرف 
بدبـي مبزايـا الطاقـة الشمسـية وكيـف ميكـن أن 
تسـاعد هـذه املنـازل علـى حتقيـق االسـتقال يف 

للطاقـة. اسـتهاكها 

 جامعة نيويورك 
أبوظبي قدمت 
أّول وجهة 
سياحية زراعية 
تعمل بالطاقة 
الشمسية في 
اإلمارات
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تجارب ملهمة

يشمل البحث والتوثيق وحماية واكتشاف اآلثار

الذكاء االصطناعي في 
خدمة تاريخ وتراث اإلمارات 

دبي: محمد بابا*
أمـام التحـّوالت التـي تشـهدها التكنولوجيـا مـع مرحلة الثـورة الصناعيـة الرابعة، التي 
ُيعـد الـذكاء االصطناعـي مـن أهـم مخرجاتهـا، بـدأت التقنيـة ُتطـال مجـاالت عديـدة، 
ويتطـّور  اآلفـاق  واعـد  مسـتقباًل  لتخلـق  الهائلـة،  الرقميـة  اإلمكانـات  هـذه  موظفـة 

بسـرعة، كمـا أنـه متعـّدد االسـتخدامات، ودقيـق التوقعـات.

مـن  اسـتفادت  التـي  الثقافيـة  املجـاالت  ومـن   
اسـتخدامات الـذكاء االصطناعـي، قطاع التوثيق 

والبحـث وكذلـك قطـاع التنقيـب عـن اآلثـار.
لقد كان االسـتخدام األّول للذكاء االصطناعي يف 
مثـل هـذه املجـاالت، عـن طريـق توظيـف األجهـزة 
بعـد،  عـن  االستشـعار  وحساسـات  احلاسـوبية، 
يف  واملسـاعدة  للبحـث  االصطناعيـة  واألقمـار 
واملجهولـة،  املطمـورة  األثريـة  املواقـع  اكتشـاف 
وحتديـد إحداثياتهـا، واملسـاعدة يف وضع خرائط 
آليـات  ملختلـف  حتملهـا  وقـوة  لتموقعهـا،  دقيقـة 
الـذكاء  قـدرة  علـى  اسـتناداً  امليدانـي،  املسـح 
اجلغرافيـة  املعلومـات  توظيـف  يف  االصطناعـي 
والتضاريسـية، وطبيعـة التربـة واحلجـارة واملكان، 
وتقـدمي معلومـات وتفاصيل دقيقة،  كما اسـتخدم 
يف ترميـم املواقـع األثريـة وحتديد طبيعة األضرار 

املبدئيـة، ورسـم أنسـب احللـول للتغلـب عليهـا.

الدرون في الخدمة
املـزّودة  طيـار  بـدون  الطائـرات  أصبحـت  كمـا 
بعدسـات فائقـة األبعـاد، وسـيلة أخـرى للرصـد 
واخلوارزميـات،  اإلحداثيـات  ودراسـة  والتعامـل 
ورسـم  العاليـة  اجلـودة  ذات  الصـور  وإعطـاء 
معلومـات  إلـى  وحتويلهـا  الدقيقـة،  اخلرائـط 
وبيانـات وإحصـاءات ومعطيـات جاهـزة تسـاعد 
اآلثـار  وحتليـل  فهـم  يف  والباحثـن  العلمـاء 
تكميليـة  تفسـيرات  وتقـدمي  آخـر،  منظـور  مـن 

لتفسـيرات اآللـة التكنولوجيـة يف رصدهـا األّول.
ويوظـف الـذكاء االصطناعـي أيضـاً يف مجـاالت 
البحث والتوثيق، حيث تعالج اآلالت كميات هائلة 
مـن املعلومـات والنصـوص، وتفـرز وفـق البحـث، 
املعطيـات الرئيسـة يف سـياقات محـّددة، كل ذلك 
عـن  يسـتغنى  وقـد  ودقيقـة،  وجيـزة  مرحلـة  يف 
عمـل الباحثـن يف مراكـز األبحـاث والدراسـات 
االصطناعـي  الـذكاء  توجهـات  أمـام  مسـتقبًا، 
الرقميـة  يف هـذا املجـال، حيـث تعمـل األجهـزة 
وسـط كومـة هائلـة مـن املعلومـات بلغـات مختلفة 
وأنظمـة  بتطبيقـات  مسـتعينة  الوقـت،  ذات  يف 
فـوري،  بشـكل  مختلفـة  للغـات  اآلليـة  الترجمـة 
وتقـرأ األراشـيف املخزنـة، عبـر أنظمـة خبيـرة، 
القـرار  منطقيـة  يف  البشـر  محـاكاة  تسـتطيع 
واخليـارات يف التحليـل والتمحيـص، والـذي يُعـد 

مـن أهـم اهتمامـات الـذكاء االصطناعـي، 

مؤسسة دبي 
للمستقبل 

أعادت بناء بوابة 
حضارة تدمر 

األثرية السورية 
بالطباعة ثالثية 

األبعاد
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طائرات بدون 
الطيار مزّودة 
بعدسات متطّورة 
تدرس إحداثيات 
وخوارزميات 
المواقع األثرية

وقـد أشـارت مجموعـة مـن الدراسـات إلى تنامي 
التطـّور يف هـذا االجتـاه، إذ توقعـت دراسـات أن 
اآلالت سـتتفّوق على البشـر يف األبحاث وترجمة 
املقـاالت  وكتابـة   ،2024 عـام  بحلـول  اللغـات 
بحلـول عـام 2026، وكتابـة واحـد مـن أفضـل 

األبحـاث والكتـب دقـة بحلـول عـام 2049.  
اليـوم،  والتـراث  الثقافـة  قطاعـات  تسـعى  لذلـك 
يف العديـد مـن بلـدان العالـم، إلـى االسـتفادة مـن 
التطـّورات التقنيـة، ومـا تتيحـه مجمعـات التفاعـل 
»غوغـل«  أتاحتـه  الـذي  كاحليـز  االفتراضـي، 
الواقـع  خـال  مـن  العالـم  متاحـف  يف  للتجـوال 
البيانـات  خزانـات  وكذلـك  ز،  املعـزّ االفتراضـي 
ركيـزة  أصبحـت  التـي   )data  big( الكبيـرة 

املسـتقبل. ملعـارف 

اإلمارات: التراث والمستقبل
التقنيـات  وتوظيـف  مواكبـة  يف  سـباقة  اإلمـارات 
الصناعيـة  الثـورة  هـذه  معطيـات  املتطـّورة ضمـن 
الرابعـة، ومـن ضمنهـا تقنيات الـذكاء االصطناعي، 
فكانـت أّول دولـة يف العالـم تخّصـص وزارة للـذكاء 
االصطناعـي، مـن أجـل حتقيـق أهدافهـا التنمويـة 
الطموحـة، وجـاءت توجهـات اسـتراتيجية اإلمارات 
مـع  متماشـية   2017 يف  االصطناعـي  للـذكاء 
 ،2071 اإلمـارات  مئويـة  لرؤيـة  الدولـة  تطلعـات 
االصطناعـي  للـذكاء  األولـى  االسـتخدامات  ومـن 
يف مجـال التـراث، مـا قامـت بـه اإلمـارت 2017، 
مـن خـال مؤسسـة دبـي للمسـتقبل، حيث مت وضع 

منوذج لبوابة تدمر األثرية يف سوريا، عبر الطباعة 
ثاثيـة األبعـاد، يف مشـروع عاملـي نـال استحسـان 
األوسـاط الثقافيـة واآلثاريـة الدوليـة، وقـد مت بنـاء 
ملدينـة  التاريخيـة  البوابـة  النصـر،  قـوس  منـوذج 
بالتعـاون  األبعـاد،  ثاثيـة  الطباعـة  عبـر  تدمـر، 
مـع معهـد اآلثـار الرقمـي، املشـروع املشـترك بـن 

أكسـفورد وهارفـرد. جامعتـي 
فبعـد أن حطـم تنظيـم »داعـش« اإلرهابـي هـذه  
البوابـة، قدمـت اإلمـارات من خال دبلوماسـيتها 
رقميـة،  ملشـاريع  تصـّوراً  الناعمـة،  الثقافيـة 
احلديثـة  التكنولوجيـا  إمكانـات  مـن  تسـتفيد 
مـن  وحمايتهـا  املنطقـة  آثـار  علـى  احلفـاظ  يف 
االندثـار، ومـن ذلـك طباعـة منـوذج لهـذه البوابة، 
ووضـع منصـة رقميـة جلمـع مليـون صـورة ثاثية 
مناطـق  يف  املهـّددة  األثريـة  للمواقـع  األبعـاد 
الصـراع، واملعرضـة للتدميـر واالندثـار، كـي يتـم 
اسـتخدام  يتـم  أن  ذلـك  مـن  والهـدف  توثيقهـا، 
إعـادة البنـاء الرقميـة، عندما يحـن إعادة ترميم 

التـي مزقتهـا احلـرب. اآلثـار يف املـدن 
ثاثيـة  الفوتوغرافيـة  املجموعـة  هـذه  ويعالـج 
األبعـاد خبـراء تكنولوجيـا ميزجون بن اسـتخدام 
اللوغاريتمـات، التـي مت وضعهـا خصيصـاً لهـذا 
الغـرض والـذكاء االصطناعي وأجهـزة الكمبيوتر 
فائقـة القـدرة، لتقدمي تصـّورات مطابقة للمباني 

األثريـة األصليـة.

جهود الثقافة
توجهـات  يف  االصطناعـي  الـذكاء  يدخـل  كمـا 
الثقافـة يف اإلمـارات، مـن خـال نظـم ومعاييـر 
لتنويـع  خطـة  ضمـن  البيانـات،  وحتليـل  جميـع 
االبتـكار  ودعـم  اإلبداعيـة  الصناعـات  وتنميـة 

الرقميـة.  املنظومـة  وتطويـر 
 ويف اسـتخداماته األثريـة، تواكـب وزارة الثقافـة 
وتنميـة املعرفـة االقتصـاد والـذكاء االصطناعـي، 
مـن خـال التنقيـب عن املواقـع التاريخية األثرية 
بآليـات  وتسـويقها  وإدراجهـا  اإلمـارات،  يف 
وتشـرك  العريـق،  باملـوروث  للتعريـف  معاصـرة 
املسـتقبل،  وصناعـة  التكنولوجيـا  يف  الشـباب 

 متحف ساروق 
الحديد يقدم 
تجربة ملهمة 
لتفاعل الحاضر 
مع الماضي 
بأدوات 
المستقبل

تجارب ملهمة
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مـا مـن شـأنه إحـداث نقلـة يف التحـّول الرقمـي 
واقتصـاد املعرفـة وحتقيـق االزدهـار يف احلقبـة 
الرقميـة، وسـط توقعـات لتنامـي هـذا القطـاع يف 
املسـتقبل، إذ تشـير معطيات رسـمية أن عائدات 
اإلمـارات مـن الـذكاء االصطناعـي، قـد تبلـغ نحو 

300 مليـار درهـم بحلـول 2031.

سياحة ذكية
علـى  االصطناعـي  الـذكاء  اسـتخدامات  مـن 
باملبنـى  عليـه  يصطلـح  مـا  األثريـة،  العمـارة 
تطبيقـات  علـى  يحتـوي  الـذي  الذكـي، 
التطبيقـات  هـذه  تسـتفيد  بحيـث  تكنولوجيـة، 
من بعضها البعض عن طريق تبادل املعلومات، 
تتيـح تفاعـل البيئـة الداخليـة للمبنـى مـع البيئة 
ناحيـة  مـن  سـواء  وكفـاءة،  مبرونـة  اخلارجيـة 
مـن  أو  اجلماهيريـة،  احلشـود  أو  الطقـس، 
املختلفـة  واإلشـارات  املعلومـات  خـال حتليـل 
اإللكترونيـة  املستشـعرات  هـذه  تلتقطهـا  التـي 
يف املبنـى، وتُعـد هـذه املبانـي الذكية، من مناذج 
اسـتخدامات الـذكاء االصطناعـي علـى املبانـي 
التراثيـة، التـي تُعـد مـن أهـم مـوارد السـياحة 
االسـتثمار  توجهـات  تسـعى  لذلـك  الثقافيـة، 
هـذه  مـن  القصـوى  االسـتفادة  إلـى  الثقـايف 

وأقـرب  اقتصاديـة،  أوعيـة  بوصفهـا  املـزارات 
األمثلـة علـى ذلـك، الترميمـات احلديثـة حلـي 
الشـندغة التاريخـي يف دبـي، وحتويـل متاحفـه 
سـاروق  كمتحـف  تفاعليـة،  ذكيـة  مبانـي  إلـى 
احلديـد، الـذي يقـدم للزائـر جولـة افتراضيـة 
تفاعليـة تعـود بـه إلـى العصـر احلديـدي، عبـر 
اجلمهـور،  مـع  تفاعليـة  ووسـائط  مؤثـرات 
مـن خـال أنظمـة صوتيـة، وجتـارب بصريـة، 
ملختلـف  معلومـات  تقـدم  ملسـية،  وشاشـات 
متحفيـاً  عرضـاً  وتقـدم  العمريـة،  الفئـات 
حيـاً ومعلومـات تاريخيـة عـن املـكان، بوسـائل 

تقليديـة. وغيـر  رقميـة  مدمجـة 

تجارب دولية 
اسـتعانت الصيـن بالـذكاء االصطناعـي، والطائرات دون طيار، لحماية سـور الصين العظيم، 
ورصـد التصدعـات والشـقوق، التـي يتعـذر رصدها بشـريًا بسـبب وعـورة البيئـة التي بني 

عليها السـور. 
إن المسـتقبل المنظـور للتقنيـة َيِعـْد البشـرية بآفـاق واعـدة فـي اسـتخدامات الـذكاء 
االصطناعـي فـي المجـاالت الثقافية، ومنها مجـاالت البحث العلمي اآلثـاري، ومجاالت 
التنقيـب عـن اآلثـار والمسـوح الجيولوجية والجويـة اآلثارية، والتطبيقـات الرقمية، التي 
سـتضفي الـذكاء علـى البيانـات والمعلومـات وطبيعتهـا، مـا سـيعّزز النتائـج المتوقعة 
الحاليـة  التقنيـات  اسـتخدام  خـالل  مـن  الثقافيـة  التجربـة  ويثـري  المجـال،  هـذا  فـي 

والمسـتقبلية.
وتتطـّور هـذه الوسـائل بسـرعة، يومـًا بعـد يـوم، ألن العلمـاء ومخابـر البحـث تسـعى 
جاهـدة لتطويـر النواحـي اإلدراكيـة مـن هـذا الـذكاء وتعزيـز كفاءتـه القصـوى، حتـى 

تتناسـب مـع أداء مهـام جديـدة ومتغيـرة ومحـّددة بدقـة.

اآللة الذكية 
تتفّوق على البشر 

في كتابة أكثر 
األبحاث والكتب 
دقة بحلول عام 

.2049
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إنفوجراف

المدينة األذكي 
واألسعد على 

وجه األرض

استراتيجية المعامالت الالورقية

نعمـل علـى بنـاء مسـتقبل خـاٍل مـن 
سـتتحّول   ،2021 عـام  يف  الـورق 
حكومـة دبـي بالكامل إلى حكومة با 
ورق، ممـا يلغـي أكثر من مليار قطعة 
املعامـات  يف  تسـتخدم  الـورق  مـن 
احلكوميـة سـنوياً. مـن خـال العمـل 
عبـر الهيئـات احلكوميـة، ميثـل إطار 
رئيسـيًة  خطـوًة  املتكامـل  عملنـا 
أخـرى نحـو جعـل دبـي مدينـة ذكيـة 
مسـتويات  وحتسـن  للمسـتقبل 
السـعادة للموظفـن واملواطنـن علـى 
توفيـر  يف  يسـهم  ممـا  سـواء،  حـد 

والبيئـة. واملـوارد  الوقـت 

أجندة السعادة:

مدينـة  أسـعد  دبـي  جعـل  تسـتهدف 
القيـام  مـع  األرض.  وجـه  علـى 
خـال  مـن  دبـي  مسـتقبل  بتحويـل 
الذكيـة واالبتـكار، وقـد  التكنولوجيـا 
منحـت األولويـة للسـعادة باعتبارهـا 
تلبيـة  خـال  مـن  األساسـي.  هدفنـا 
لسـكاننا  األساسـية  االحتياجـات 
وزّوارنـا، حيـث ميكننا تعزيز السـعادة 
املـدى  علـى  للجميـع  والرفاهيـة 
معيـار  ووضـع  والطويـل،  القصيـر 
لاحتـذاء  األخـرى  للمـدن  عاملـي 

بحذونـا.

استراتيجية الذكاء االصطناعي:

دبـي  مكتـب  مختبـر  يعمـل 
للـذكاء  نوعـه  مـن  األّول  الذكيـة، 
تسـريع حتـّول  علـى  االصطناعـي، 
دبـي لتكـون أذكـى مدينـة يف العالم، 
حيـث يجـري تطويـع قـدرات وقـّوة 
تعلّـم اآللـة لتوظيـف مجـال الـذكاء 
االصطناعـي يف خدمـات احلكومـة 
وجتـارب املدينـة مـن أجـل حتسـن 
عـام  بوجـٍه  مواطنينـا  حيـاة  جـودة 
سـعادتهم  مبسـتوى  واالرتقـاء 

الـزّوار. رضـا  وتعزيـز 

دبي
2030
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 2015 العـام  يف  الذكيـة  دبـي  مكتـب  تأسـس 
ومت إسـناد مهمـة اإلشـراف علـى عمليـة التحـّول 
إليـه.  دبـي  يف  القيـادة  رؤيـة  وحتقيـق  الذكـي 
وتتولى دبي الذكية مّد أواصر التعاون والتنسـيق 
بـن الشـركاء مـن القطاعـن احلكومـي واخلـاص 
)تنـدرج حتتهـا مؤسسـة بيانـات دبـي، ومؤسسـة 
حكومـة دبـي الذكيـة(، وتتولـى تبنـي االبتـكارات 
كفـاءة  األكثـر  املدينـة  دبـي  التكنولوجيـة، جلعـل 
وتكامـًا وأمانـاً وتأثيـراً للمقيمـن والـزّوار علـى 

حد سواء. وسعياً من دبي الذكية لتحقيق رؤيتها، 
وجلعـل دبـي معيـاراً عاملياً للمـدن الذكية العاملية، 
أطلقـت دبـي الذكيـة منـذ تأسيسـها مجموعة من 
املبـادرات  وتشـمل  واالسـتراتيجيات.  املبـادرات 
مبـادرة  الذكيـة  دبـي  أطلقتهـا  التـي  األساسـية 
بيانات دبي واسـتراتيجية البلوك تشـن وخارطة 
طريـق الـذكاء االصطناعي واسـتراتيجية إنترنت 
األشـياء واسـتراتيجية الثـروة الرقميـة، ومؤخـراً 

اسـتراتيجية دبـي للمعامـات الاورقيـة.

دبي: اإلمارات غدًا
“أطلـق صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتوم نائـب رئيس 
“رعـاه اهلل” مبـادرة دبـي  الـوزراء حاكـم دبـي  الدولـة رئيـس مجلـس 
المدينـة  لتصبـح  بدبـي  االرتقـاء  بهـدف   2013 العـام  فـي  الذكيـة 

“ األسـعد واألذكـى علـى وجـه األرض. 

دعم الشركات الجديدة:

 Smart الذكيـة  »دبـي  تلتـزم 
حكومـة  يف  وشـركاؤنا   »Dubai
اإلمـارات العربيـة املتحـدة بتحويـل 
اجلديـد  االختبـار  إلـى  اإلمـارات 
للشـركات الناشـئة ورجـال األعمال 
مـن أجـل ابتـكار التقنيـات اجلديدة 

نطاقهـا. وتوسـيع 

 : Blockchain  البلوك تشين

إحـدى مبـادرات دبـي الذكيـة وهـي اسـتراتيجية  للتعامـات الرقميـة »البلـوك 
تشـن« التـي تهـدف إلـى حتويـل دبـي إلـى مدينـة تـدار بالكامـل بواسـطة منصـة 

البلـوك تشـن بحلـول عـام 2020م. 
أطلقهـا سـمو الشـيخ حمـدان بـن محمـد، وهـي نتيجـة التعـاون بـن مكتـب دبـي 
الذكيـة ومؤسسـة دبـي للمسـتقبل بهـدف استكشـاف وتقييـم أحـدث االبتـكارات 

التقنيـة التـي تسـاعد يف توفيـر خدمـات آمنـة وأكثـر كفـاءة وفعاليـة.
البلـوك تشـن هـي تقنيـة جديـدة وقويـة بـدأت بتغييـر شـكل مسـتقبل اإلنترنـت 
وسـتوفر  وأمـان.  سـهولة  أكثـر  بوسـائل  التعامـات  إلجـراء  التقنيـات  بتطويـع 
اسـتراتيجية البلـوك تشـن الفـرص االقتصاديـة جلميـع القطاعـات يف املدينـة 
التقنيـة ولتصبـح رائـدة يف  وتعـّزز سـمعة دبـي كمدينـة رائـدة عامليـاً يف مجـال 
مجـال االقتصـاد الذكـي الـذي يدعـم ريادة األعمال والقدرات التنافسـية العاملية. 
وبنجـاح هـذه املبـادرة سـتصبح دبـي أّول مدينـة تديـر خدماتهـا بتقنيـة البلـوك 
تشـن. و»سيسـاهم تطبيق تقنية البلوك تشـن يف توفير 5.5 مليار درهم سـنوياً 
مـن معاجلـة الوثائـق.  وتقـوم تقنيـة البلـوك تشـن علـى ثـاث ركائـز تتمثـل يف: 

كفـاءة احلكومـة، وتأسـيس الصناعـات، والقيـادة العامليـة.
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مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية 
عرين المعرفة ومصنع المستقبل

جمال سند السويدي: نستشرف 
المستقبل بمناهج علمية صارمة

ــر مركــز  ــور جمــال ســند الســويدي، مدي بثقــة ووعــي استشــرافي عــاٍل، تحــدث الدكت
اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســتراتيجية لـ«اإلمــارات غــدًا«، عــن دور المركــز المهــم 
مــه مــن بحــوث ودراســات نوعيــة شــديدة الفــرادة، ومــا يقــوم بــه مــن  والجــاد بمــا يقدِّ
إمــداد للجهــات الرســمية فــي الدولة بالمعلومات التي تســاعدها في رســم السياســات 

الحاليــة والمســتقبلية.  

ــاب  وألنــه يعتبــر دون شــك واحــداً مــن أبــرز الكّت
جنــح  فقــد  اليــوم،  اإلماراتيــن  واملفكريــن 
الســويدي خــال قيادتــه للمركــز علــى مــدى ربــع 
قــرن مــن الزمــن، يف تعزيــز دور هــذا الصــرح 

والتفكيــر  للبحــث  كمنصــة  الرصــن،  الفكــري 
وصياغــة الدراســات االســتراتيجية وفــق أســاليب 
علميــة معاصــرة ومبتكــرة. ولــم يكتــِف الدكتــور 
املركــز  لهــذا  مديــراً  بــدوره  الســويدي  جمــال 
الــذي زحمــت شــهرته اآلفــاق، وإمنــا مســاهماته 
العلميــة والفكريــة ومؤلفاتــه القيِّمــة على املســتوى 
الشــخصي تُعــد مرجعــاً مهمــاً وجتّســد قــراءة 
أحــداث  مــن  املنطقــة  يف  يــدور  ملــا  مســتنيرة 
وقضايــا.. لذلــك كلــه كان البــد لـ«اإلمــارات غــداً« 
مــن أن تلتقيــه يف بواكيــر إعدادهــا مــن أجل تأكيد 
اخلطــة املســتقبلية التــي تتشــبث بهــا املجلــة مبــا 
يليــق بضيفنــا، فكانــت هــذه املضابــط وكانــت تلــك 

اإلجابــات الوافيــة مــن جانبــه:

اليوبيل الفضي
تهنئــك  أن  غــدًا”  “اإلمــارات  تــود مجلــة  بدايــة؛ 
التــي جتّســد مصنعــًا  وتهنــئ طاقــم مؤسســتكم 
لصناعــة املســتقبل، مبناســبة االحتفــال باليوبيــل 
العــام  هــذا  يصــادف  الــذي  للمركــز  الفضــي 

2019م.
ســبحانه  اهلل  نحمــد  أن  بدايــة  علينــا  يتعــنَّ 
وتعالــى، علــى أن وهبنــا هــذه القيــادة احلكيمــة 
يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، التــي تســير 
منــذ تأسيســها علــى يــد القائــد املؤســس املغفور 
لــه، بــإذن اهلل تعالــى، الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

حوار
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آل نهيــان “طيــب اهلل ثــراه”، علــى املســار نفســه 
ــة، يف  ــدول واألمم املتقدم ــه ال ــذي تســير علي ال
األخــذ بأســباب العلــم واملعرفــة كطريــق رئيســي 
فقيادتنــا  والتقــدم.  النهضــة  حتقيــق  نحــو 
ســيدي  يف  ممثلــة  اهلل”،  “حفظهــا  الرشــيدة 
آل  زايــد  بــن  الشــيخ خليفــة  الســمو  صاحــب 
ــة “حفظــه اهلل”، وســيدي  ــان، رئيــس الدول نهي
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس 
وســيدي  اهلل”،  “رعــاه  دبــي  حاكــم  الــوزراء، 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
القائــد  نائــب  أبوظبــي،  عهــد  ولــي  نهيــان، 
األعلــى للقــوات املســلحة “حفظــه اهلل”، تصنــع 
ــط  قراراتهــا علــى أســس علميــة ســليمة، وتخطِّ
باالســتقراء  ومســتقبله،  وطنهــا  حلاضــر 
ــة  ــى مســتوى املنطق ــه، عل ــط ب ــا يحي ــق مل الدقي
والعالــم، مــن أحــداث وتطــّورات يف املجــاالت 
كافــة، واستشــراف املســتقبل مبناهــج علميــة 
صارمــة ودقيقــة؛ ولهــذا اســتطاعت أن تصــل 
بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة إلــى املكانــة 
املرموقــة التــي وصلــت إليهــا علــى املســتويَن 
ــر  ــر وأكث ز أكث اإلقليمــي والدولــي، والتــي ســتُعزَّ
احلكيمــة  الرؤيــة  هــذه  بفضــل  املســتقبل  يف 

املســتندة إلــى العلــم واملعرفــة.
 وقــد حظــي مركــز اإلمارات للدراســات والبحوث 

ربــع  نحــو  قبــل  تأسيســه  منــذ  االســتراتيجية، 
قــرن، وحتديــداً يف مــارس عــام 1994، بدعــم 
ال محــدود مــن ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي، 
ــى للقــوات املســلحة “حفظــه  ــد األعل ــب القائ نائ
اهلل”، الــذي كانــت رئاســته لهــذا املركــز خير دليل 
وأصــدق برهــان علــى إميــان قيادتنــا الرشــيدة 
“حفظهــا اهلل”، بأهميــة العلــم واملعرفــة يف بنــاء 

ــة واملجتمــع وتطويرهمــا. الدول
العلمــي،  للبحــث  عة  املشــجِّ البيئــة  هــذه  يف 
وملكانــة العلــم واملعرفــة بشــكل عــام، عمــل مركــز 
اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســتراتيجية، 
علــى مــدى ربــع قــرن، علــى القيــام بــدوره يف 
دعــم مســيرة التنميــة والنهضــة بدولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة، مــن خــال دعــم متخــذ القــرار 
الوطنــي، يف مراكــز العمــل الوطنــي ومؤسســاته 
كافة، وتزويده بالدراســات واألفكار والتوصيات 
الدولــة  مصالــح  تخــدم  أن  ميكــن  التــي 
وسياســاتها يف املجــاالت كافــة، كمــا تعــاون مــع 
واملؤسســات  والهيئــات  الــوزارات  مــن  الكثيــر 
الوطنيــة مبــا يعــّزز جهودهــا لتحقيــق األهــداف 
الوطنيــة لدولتنــا احلبيبــة، والســيما فيمــا يتعلــق 
ــة، واســتطاعات  مبجــاالت الدراســات امليداني
الــرأي العــام، وتقــدمي األفــكار واملبــادرات التــي 

ــة.  ــق هــذه األهــداف الوطني تخــدم حتقي

مجتمعنا 
بطبيعته 

المتسامحة 
ل حائط  ُيشكِّ

الصد األّول أمام 
موجات التطرُّف 

التعليم هو 
المعيار األساسي 

م  للتقدُّ
والمفاضلة بين 

الدول ومصدر 
الثروة والقوة
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استراتيجية التسامح
يف ظل االحتفاء بعام التســامح لهذا العام، كيف 

تقرأ اســتراتيجية الدولة بهذا الصدد؟
منــذ  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  قامــت 
الــذي أرســى  التســامح  نهــج  تأسيســها، علــى 
دعائمــه املغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى، الشــيخ 
ــراه”،  زايــد بــن ســلطان آل نهيــان “طيــب اهلل ث
الــذي جعــل مــن قيــم العــدل واملســاواة والتســامح 
والتآلــف واحتــرام اآلخــر مــن جميــع األديــان 
ــاً يف السياســة  واألعــراق والثقافــات، نهجــاً ثابت
اإلماراتيــة علــى املســتوين الداخلــي واخلارجــي، 
كمــا تكفــل قوانــن الدولــة جلميــع املقيمــن علــى 
وحريــة  والتقديــر  االحتــرام  الطيبــة  أرضهــا 
يف  ومعتقداتهــم  الدينيــة  شــعائرهم  ممارســة 
مــن  جعــل  األمــر  وهــذا  القانــون؛  مــن  إطــار 
االجتماعــي  والســام  للتســامح  رمــزاً  الدولــة 
يف املنطقــة والعالــم، ويؤكــد ذلــك وجــود أبنــاء 

األرض  هــذه  علــى  جنســية   200 مــن  أكثــر 
الطيبــة يعيشــون يف تآلــف وتوافــق وتســامح، ويف 
ــة  ــة والعنصري ــم الكراهي ــه جرائ جــو تختفــي في

مــة قانونــاً وســلوكاً يف وطننــا. املجرَّ
وعــاوة علــى ذلــك يتميــز املجتمــع اإلماراتــي 
القيــادة  خلــف  ــده  وتوحُّ ومتاســكه  بانســجامه 
الرشــيدة “حفظهــا اهلل”؛ فــا جتــد أي مظهــر 
ــا بحســب اجلنــس أو  مــن مظاهــر التمييــز لدين
اللــون أو املعتقــد، وال جتــد هــذه االنقســامات 
الطائفيــة والعرقيــة املوجــودة يف كثيــر مــن الدول 
األخــرى، وال جتــد نزعــات التطــرف والتشــّدد؛ 
فاملجتمــع اإلماراتــي بطبيعتــه املتســامحة هــو 
موجــات  أمــام  واألكبــر  األّول  الصــد  حائــط 

التطــرف واإلرهــاب.
أمــا بشــأن االســتراتيجية املســتقبلية للدولــة 
يف هــذا الصــدد؛ فأعتقــد أن جناحــات الدولــة 
اليــوم يف حتقيــق اســتقرارها  الكبيــرة حتــى 
يف  نســير  أننــا  تعنــي  الداخلــي  ومتاســكها 
ال  فالدولــة  ذلــك؛  ومــع  الصحيــح،  الطريــق 
تدخــر جهــداً يف تعزيــز جهودهــا لترســيخ قيــم 
التســامح والتعايــش داخــل املجتمــع وخارجــه، 
والتطــرف  الكراهيــة  خطــاب  ومكافحــة 
اجلماعــات  لــه  تــروِّج  الــذي  واإلرهــاب 
زيــادة  مــع  كان؛  أينمــا  واملتطرفــة  اإلرهابيــة 
ــري بخطــورة هــذا اخلطــاب،  الوعــي اجلماهي
وحتصــن املجتمــع ضــده. واألهــم مــن ذلــك 
كلِّــه أن التماســك الفريــد بــن القيــادة الرشــيدة 
واملواطنــن ســيظل يشــكل احلصــن األّول يف 
هــذا  وحــدة  لتهديــد  محــاوالت  أي  مواجهــة 
املجتمــع واســتقراره وجتربته التنمويــة الرائدة.

مستقبل التعليم
والبحــوث  للدراســات  اإلمــارات  مركــز  اســتضاف 
االســتراتيجية، مؤخــرًا، املؤمتــر الســنوي التاســع 
للتعليــم.. إلــى أيــن تتجــه السياســات التعليميــة 
يف املنطقــة، ومــا أبــرز السياســات التــي اتخذتهــا 
مســتوى  لرفــع  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 

المركز غدًا
علــى  الســويدي  ســند  جمــال  الدكتــور  يعــّول 
المســتقبل فيقــول: “علــى الرغــم مــن شــعوري 
مــدى  علــى  المركــز  حققــه  مــا  إلــى  باالرتيــاح 
الخمــس والعشــرين ســنة الماضيــة؛ إال أننــي أعــدُّ 
 ،2019 مــارس  فــي  الفضــي،  باليوبيــل  احتفالــه 
مناســبة ليســت للفخــر بمــا َتحقــق فقــط، وإنمــا 
للتفكيــر فيمــا ســنقوم به خــالل الســنوات المقبلة؛ 
ألننــي أرى أن المركــز فــي حالــة تحــدٍّ مســتمر مــن 

أجــل تقديــم المزيــد لمصلحــة الوطــن”.

عمل المركز على 
دعم مسيرة 
التنمية والنهضة 
في اإلمارات عبر 
ربع قرن
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التعليــم وخلــق جيــل مثقــف وواٍع؟
والبحــوث  للدراســات  اإلمــارات  مركــز  أولَــى 
االســتراتيجية، منــذ تأســية قبــل ربــع قــرن، اهتماماً 
ــاً مــن قناعــة تامــة  ــم؛ انطاق ــة التعلي ــراً بقضي كبي
وأن  دولــة،  أي  م  تقــدُّ مفتــاح  هــو  التعليــم  بــأن 
االســتثمار يف تطويــره واالرتقــاء بنوعيــة مخرجاتــه 
الوطــن ورفعتــه؛ فــا  هــو اســتثمار يف مســتقبل 
مجــال للحديــث عــن التطــّور والنهضــة والتحديــث 
مــن دون وجــود منظومــة تعليميــة حديثــة ومتطــّورة 
تســتطيع تخريــج أجيــال متســلحة بالعلــم واملعرفــة 

ومبهــارات اإلبــداع واالبتــكار. 
لقــد قلــُت يف مداخلــة لــي عــام 1998 علــى 
ــوان  ــز بعن ــع للمرك هامــش املؤمتــر الســنوي الراب
التعليــم  والعشــرين:  القــرن احلــادي  »حتديــات 
ــد حــان  ــت ق ــوارد البشــرية«: »إن الوق ــة امل وتنمي
لكــي نضــع مواردنــا يف مكانهــا الصحيــح مــن 
وأن  التعليميــة،  العمليــة  يف  االســتثمار  خــال 
ــه  ــن خال ــذي نكســب م ــم هــو األســاس ال التعلي
جيــًا أو نخســره«، واليــوم، بعــد مضــيِّ عشــرين 
عامــاً علــى هــذا الــكام، أتثبــت التطــّورات يف 
العالــم كلــه أن التعليــم قــد غــدا املعيــار األساســي 
ــروة  ــدول، ومصــدر الث ــن ال ــة ب م واملفاضل ــدُّ للتق

والقــوة علــى الســاحة الدوليــة.
وهــذا األمــر، وهلل احلمــد، كانــت تدركــه جيداً 
قيادتنــا الرشــيدة “حفظهــا اهلل”، منــذ بدايــة 
تأســيس االحتــاد علــى يــد القائــد املؤســس 
املغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى، الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان “طيــب اهلل ثــراه”، الــذي 
ــد أي أمــة متقدمــة  ــردد دائمــاً أن رصي كان ي
م األمم يُقاس  هــو أبناؤهــا املتعلمــون، وأن تقــدُّ
مبســتوى التعليــم وانتشــاره بــن أبنائهــا، وهــو 
عليــه  ســارت  الــذي  نفســه  احلكيــم  النهــج 
ــخته قيادتنــا احلكيمــة “حفظهــا اهلل”،  ورسَّ
ممثلــة بســيدي صاحــب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة “حفظــه 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  وســيدي  اهلل”، 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
ــي  ــم دب ــوزراء، حاك ــس ال ــس مجل ــة، رئي الدول

“رعــاه اهلل”، وســيدي صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبي، 
نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة “حفظــه 
اهلل”، والتــي تؤمــن بــأن االســتثمار يف التعليــم 
هــو ضمانــة املســتقبل لدولــة اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة يف عصــر مــا بعــد النفــط.
وبفضــل هــذه الرؤيــة احلكيمــة لقيادتنــا الرشــيدة، 
ــى  ــة عل ــارات تطــّورات مهم ــم يف اإلم شــهد التعلي
املســتوين الكمــي والنوعــي، لكــن، بالرغــم مــن 
ذلــك، فــإن هنــاك الكثيــر مــن التحديــات التــي 
التعليميــة  باملنظومــة  الوصــول  تواجــه  تــزال  ال 
طمــوح  تلبِّــي  التــي  املســتويات  إلــى  اإلماراتيــة 
قيادتنــا الرشــيدة، وحاجــة الدولــة إلــى الدخــول 
الكــوادر  وبنــاء  املســتقبل،  إلــى  واآلمــن  الواثــق 
مــع  والتعامــل  التكيُّــف  التــي تســتطيع  البشــرية 
التغيُّــرات املتســارعة يف أســواق العمــل احلاليــة 
واملســتقبلية، والســيما فيمــا يتعلــق بتخريــج أجيــال 
تتمتــع مبهارات اإلبــداع واالبتكار والتفكير النقدي 
ــاء، يف وقــت تضــع فيــه الدولــة اســتراتيجيات  البنَّ
طموحــة يف مجــال الــذكاء االصطناعــي والثــورة 
الصناعيــة الرابعــة. وهــي حتديــات صعبــة، ولكــن 
وزارة  تعمــل  حيــث  جتاوزهــا،  مســتحيًا  ليــس 
التربيــة والتعليــم بجــدٍّ واجتهــاد، وبالتعــاون مــع 
مختلــف املؤسســات الوطنيــة، ويف مقدمتهــا مركــز 
االســتراتيجية،  والبحــوث  للدراســات  اإلمــارات 
علــى جتاوزهــا، والوصــول إلــى املســتوى الذي يلبي 

طموحــات قيادتنــا الرشــيدة “حفظهــا اهلل”.

رئاسة محمد بن 
زايد للمركز خير 

دليل على إيمان 
قيادتنا بأهمية 

العلم 
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آفاق المستقبل

هيمنة التكنولوجيا ال تعني ركون اإلنسان إلى البطالة

هؤالء جيل ألفا وتلك وظائفهم 
الشاغرة 2040م )2-2(

العديـد مـن الدراسـات العلميـة اجلـادة تؤكـد أن 
كثيـراً مـن الوظائـف القائمـة حالّيـاً سـتختفي يف 
املسـتقبل، حيث سـيكون لألمْتتة تأثيٌر جلي على 
الوضـع الوظيفـيِّ الراهـن.. وهنـا ال ميلـك املـرء 
بدائـل  توفيـر  بإمكاننـا  هـل  يتسـاءل:  أن  سـوى 
ملايـن البشـر الذيـن سـتَحل َمحلهـم الروبوتـات 
ومـا شـابهها مـن األنظمـة املؤمَتتـة؟ هـل تسـعنا 

الفرصـة ألن نوجـد لهـؤالء أدواراً جديـدة؟
 يف العـدد املاضـي مـن “اإلمـارات غـداً” أوردنـا 
جانبـاً مـن وظائـف املسـتقبل التـي ال مثيـل لهـا 
نسـتكمل  العـدد  هـذا  ويف  املاضيـة،  حياتنـا  يف 
بقيـة تلـك الوظائـف التـي تنتمـي كليـاً إلـى الغـد 
ليسـت حصـراً  أنهـا  علـى  ومعطياتـه،  وشـروطه 
عمـل  فـرص  مـن  الغيـب  ضميـر  يكنـه  مـا  لـكل 
بديلـة، مـا سـمعنا بها من قبـل، ولكنها تليق بجيل 

وحدهـم. ألفـا 

وظائف عام 2040م:
والتخّصصـات  القطاعـات  لبعـض  ُكتـب  مثلمـا 
أُذن  األنظـار،  عـن  بعيـداً  تتـوارى  أن  املهنيـة 
بحلـول  النـور  تـرى  أن  جديـدة  لتخّصصـات 

أبوظبي: اإلمارات غدًا
جيـل ألفـا )Alpha Generation(، مصطلـح أطلقـه العلمـاء علـى أبنائنـا المولوديـن بعـد 
عـام 2010، فهـؤالء سـتكون حياتهـم مختلفـة عنـا نوعيـًا، ولهـم مسـتقباًل وظائـف 

جديـدة يؤدونهـا غيـر وظائفنـا. 

سيارات مصّممة 
ألداء جميع 
»وظائف السالمة 
الحرجة« ومراقبة 
ظروف الطريق
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العام2040. وإذ ال ميكننا قط إنكار ما أحدثته 
التكنولوجيـا مـن اسـتحواذ علـى معظـم الوظائف 
التـي كانـت موجـودة منـذ عقديـن مـن الزمان، إال 
أن التكنولوجيا يف املقابل قد أسـفرت عن ظهور 
العديـد مـن القطاعـات والتخّصصـات التـي لـم 
فتحـت  قريـب، حيـث  عهـد  حتـى  موجـودة  تكـن 

آفاقـاً جديـدة وواعـدة يف عالـم األعمـال.
العـدد  يف  ذكرنـاه  مـا  إلـى  نضيـف  أن  وميكننـا 

اآلتـي: 2040م  عـام  وظائـف  مـن  املاضـي 

النقل ذاتي القيادة
الشـوارع  جتـوب  القيـادة  ذاتيـة  مركبـات  ثمـة   
يف كّل مـن النقـل الشـخصي والعـام. ليـس هـذا 
فحسـب، بل إننا ماضون بقوة للتوّسـع يف تطبيق 
القيـادة الذاتيـة بالكامـل حيـث قـد ال يتعـّن علـى 
السـائق التدّخـل أبـداً. وحينئـٍذ لـن تكـون بحاجـة 
أثنـاء  أمامـك  التـي  السـيارة  إلـى  النظـر  إلـى 
يف  تسـترخي  أن  سـوى  عليـك  ومـا  االزدحـام، 

بنفسـها. القيـادة  تتولـى  وتدعهـا  سـيارتك 
ألداء  مصّممـة  باتـت  السـيارات  أن  يعنـي  هـذا 
ومراقبـة  احلرجـة«  السـامة  »وظائـف  جميـع 
نقطـة  مـن  بحـذر  للقيـادة  الطريـق  ظـروف 
ذلـك  يف  مبـا  الوصـول،  نقطـة  إلـى  االنطـاق 
أن  كمـا  الوعـرة.  والطـرق  القاسـية  البيئـات 
علـى  القـدرة  لديهـا   2040 عـام  يف  سـياراتنا 
التواصل مع رفيقاتها من السيارات األخرى على 
الطريـق، فضـًا عـن قدرتهـا علـى التواصـل مـع 
مالكهـا والعـودة إليـه عنـد احلاجـة. ومـن األخبار 
املفرحـة أن هـذه السـيارات ذاتيـة التحكـم أكثـر 
أمنـاً ومرونـة، كمـا أنهـا أكثر جدوى يف اسـتخدام 
اإلمكانـات املتاحـة. وال ريـب أنهـا سـاعدت كثيـراً 
بعـض الفئـات مثـل كبـار السـن واألطفـال وذوي 
الهمـم، علـى تيسـير التنقـل وجعله أكثر ساسـة.

جديـر بالذكـر أن هـذه املركبـات ذاتيـة القيـادة، 
وإن ألغـت احلاجـة لوجـود العنصـر البشـري يف 
كثيـر مـن الوظائـف مثـل قيـادة السـيارة، إال أنهـا 
مثلـت عامـًا مهمـاً يف فتـح البـاب أمـام وظائـف 

جديـدة تتطلبهـا تلـك التكنولوجيـا الذكيـة.

ومن أهم تلك الوظائف ما يلي:
موظفو مركز القيادة.	 
إدارة املدفوعات واحملاسبة.	 
مهندسو الطرق الذكية.	 
التصليح والصيانة.	 
فرق التنظيف.	 
محللو حركة املرور.	 
مركبو محطات الشحن.	 
مصممون لتطوير جتربة الركاب يف استخدام 	 

املركبات وحتسينها.

تكنولوجيا البلوك تشين
عـام  يف  تشـن(  )البلـوك  تكنولوجيـا   باتـت 
جذريـة  تغييـرات  إحـداث  علـى  قـادرة   2040
يف قطاعـات عـدة: )القطـاع احلكومـي، والقطـاع 
املالـي واملصريف، والرعايـة الصحية، والعقارات، 
دفـة  قيـادة  مـن  نهـا  مكَّ الـذي  األمـر  والتأمـن(. 
مناحـي احليـاة  اإليجابيـة يف معظـم  التغييـرات 
املدنيـة، السـيما أنهـا تكفـل العديـد مـن امليـزات 
معـدالت  وزيـادة  املعلومـات،  تكاليـف  كتخفيـض 
ز مـن مسـتويات  أمـن املعلومـات، األمـر الـذي يعـزِّ
االبتكار يف أنظمة التجارة العاملية. ويف ظل عالم 
اسـتطاعت  نحيـاه،  الـذي  الفائقـة(  )التواصليـة 
تلـك التكنولوجيـا أن توفـر فرصـاً هائلـة لزيـادة 
هـذه  يف  الكامنـة  اإلمكانـات  مـن  االسـتفادة 

تقنية البلوك 
تشين تكفل 

ميزات تخفيض 
تكاليف 

المعلومات 
الت  وزيادة معدَّ

أمنها 
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األجهـزة املتصلـة فيمـا بينهـا. كمـا أسـهمت هـذه 
التكنولوجيـا يف توافـر العديـد مـن فـرص العمـل 

أبرزهـا: التـي مـن  والوظائـف اجلديـدة، 
املشرعون املعنيون بالبلوك تشن.	 
مهندسو البلوك تشن.	 
مصممو البلوك تشن.	 
خبراء واجهات وجتارب املستخدمن اخلاصة 	 

UI/UX .  بالبلوك تشن
مديرو التطبيقات السحابية للبلوك تشن.	 
محللو أنظمة البلوك تشن.	 
مديرو منتجات البلوك تشن.	 
مدربون ومشرفون لتطوير األعمال اخلاصة 	 

بالبلوك تشن.

الطباعة ثالثية األبعاد
يف  ماضيـًة  األبعـاد  ثاثيـة  الطباعـة  تـزال  ال 
طريقهـا إلجنـاز العديـد مـن االبتـكارات الثوريـة، 
حياتنـا  يف  رئيسـّياً  مكّونـاً  تصبـح  أن  يف  أمـًا 
اليوميـة، األمـر الـذي ميكنهـا مـن الوفـاء بالكثيـر 
مـن الوعـود البراقـة التـي منحتنـا إياهـا من قبل. 
ثمـة جناحـات ملموسـة حتققـت بفضـل الطباعـة 

يف  السـيما  عـدة،  قطاعـات  يف  األبعـاد  ثاثيـة 
الرقمّيـة  العوالـم  بـن  اجلمـع  علـى  قدرتهـا  ظـل 
باتـت  كمـا  واحـد.  آٍن  يف  والبيولوجّيـة  واملادّيـة 
الطباعـة ثاثيـة األبعـاد قـادرة على إنتـاج العديد 
مـن املكونـات عاليـة التعقيـد، بطريقـة فعالـة مـن 
حيـث التكلفـة، وبكميـات إنتـاج منخفضـة نسـبّياً 
ومصممـة بحسـب الطلـب، ممـا  منـح املصممـن 
حريـة غيـر مسـبوقة، وأطلـق العنـان إلبداعاتهـم. 
األمـر الـذي مّكـن هـذه التكنولوجيـا الرائـدة مـن 
فتح آفاق جديدة يف عالم التوظيف، الذي أسفر 
عـن ظهـور العديـد مـن الفـرص الوظيفيـة، مثـل:

املصممون املعماريون للبيوت الرقمية.	 
البناؤون ملنازل ثاثية األبعاد.	 
مصممو منتجات ثاثية األبعاد.	 
صناع أدوية ثاثية األبعاد.	 
أخصائيو صناعة األطراف االصطناعية املطبوعة.	 
األبعـــاد 	  ثاثيـــة  الصناعـــة  يف  أخصائيـــون 

الترميميـــة. للجراحـــة 
أخصائيو طباعة ثاثية األبعاد للمواد الغذائية.	 
الباحثـــون يف علـــوم املـــواد: كاحلوســـبة، 	 

التكنولوجيـــا احليوّيـــة.
فنّيو تشغيل الطابعات ثاثّية األبعاد.	 
مهندسو تصنيع الطابعات ثاثّية األبعاد وصيانتها.	 
أخّصائيو التدقيق واجلودة للُمنتجات املطبوعة.	 
ُمطّورو الشفرات واملُبرمجون.	 

العمالت الرقمية المشفرة:
إلـى  الورقيـة  النقـود  تتجـه    2040 عـام  يف 
االنقـراض بفضـل خيارات دفع أفضل. ويف املقابل، 
باتـت العمـات الرقميـة أكثـر رواجـاً يف العديـد مـن 
املتزايـد  التطـّور  ضـوء  يف  سـيما  ال  املجتمعـات، 
وتكنولوجيـا  الـذكاء االصطناعـي  وأنظمـة  ألجهـزة 
)بلوك تشن(، هذا يعني أن سوق العمات الرقمية 
أصبـح مهيمنـاً علـى القطاع املالـي واملصريف، األمر 
الـذي أدى إلـى ظهـور وظائـف جديـدة تواكـب ذلـك 

التوجـه. وتضـم تلـك الوظائـف:
مشرعون بخصوص العمات الرقمية.	 
مصرفيون للعمات الرقمية.	 

آفاق المستقبل

2040  تتجه 
النقود الورقية 
إلى االنقراض 
بفضل خيارات 
الدفع بالنقود 
الرقمية 
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أخصائيون للمعامات املتعلقة بالعمات الرقمية.	 
مديرو للثروات اخلاصة بالعمات الرقمية.	 
موظفون يف القطاع التأميني للعمات الرقمية.	 
موظفون يف مجال تعدين العمات الرقمية.	 
موظفون لعمليات تبادل العمات الرقمية.	 
محللون ألداء العمات الرقمية.	 

قطاع الفضاء
مـن  الكثـر  بـات  إذ  الفضـاء،  صناعـة  مجـال  يف 
األحام املثيرة التي داعبت عقول من سبقونا وقد 
حتققـت وأجُنـزت بالفعـل. ففـي السـنوات األخيرة، 
نَّـا من السـفر إلى عوالم  ارتدنـا كوكـب املريـخ، ومتكَّ
قفزنـا  كمـا  الشمسـي،  نظامنـا  أقاصـي  يف  تقـع 
والصواريـخ  التجاريـة  الفضائيـة  الرحـات  إلـى 
أنظمـة  اسـتخدامها.. وبفضـل  إعـادة  التـي ميكـن 
أكثـر  إلـى  نصـل  أن  اسـتطعنا  الروبـوت احلديثـة، 

إليهـا. الوصـول  باسـتطاعتنا  التـي  األماكـن 
كمـا باتـت أنظمـة الروبـوت قادرة عـى إعفاء رّواد 
االستكشـافية  الرحـات  مخاطـر  مـن  الفضـاء 
جنـي  يف  الشـركات  بعـض  بـدأ  كمـا  للفضـاء. 
يف  السـتثماراتها  التقنيـة  املكاسـب  مـن  العديـد 
برامـج الفضـاء. وبفضل دخولنا حقبة جديدة يف 
الرحـات الفضائيـة، ظهـر العديـد مـن الوظائف 
التـي تلبـي احتياجـات السـياحة الفضائيـة ولكـن 
الرحلـة لـم تنتـه بعـد، فأمامنا الكثيـر من الفرص 
يف  االقتصـادي  لاسـتثمار  واملثيـرة  الطموحـة 
تعزيـز  خـاص  وبشـكل  الواعـد،  القطـاع  هـذا 
ـة يف  الكشـف واالسـتغال التجـاري للمـوارد املهمَّ
الفضـاء.. األمـر الـذي ينعكـس بصـورة إيجابيـة 

علـى سـوق التوظيـف املرتبـط بهـذا القطـاع.

ومن أبرز الوظائف التي انبثقت 
عن قطاع الفضاء ما يلي:

املخططون للمهام اخلاصة بالفضاء.	 
إدارة إطاق املركبات الفضائية.	 
فـرق عمـل للتحضير إلطـاق املركبات للفضاء 	 

وجتهيـز احلمولـة وخبـراء يف األرصـاد اجلويـة 
والفضائية.

محللون حلركة املرور يف الفضاء.	 
مراقبـون لتقـدمي اإلرشـادات مـن أجـل قيـادة 	 

الفضـاء. مركبـات 
مصممون لتطوير جتربة زّوار الفضاء.	 
خبراء يف تقليل اآلثار املترتبة على زيارة الفضاء.	 
خبراء يف أخاقيات صناعة الفضاء.	 

مهندسو تصميم ومشرفو 
أنظمة استشعار

أجهـزة  باتـت   ، عـام2040  يف  دخولنـا  مـع 
االستشـعار شـيئاً اعتيادّيـاً يف حياتنـا اليومية؛ إذ 
تغلغل أثرها يف كل شيء،  فصارت حتيط بنا يف 
كل مـكان، يف منازلنـا، يف طرقاتنـا، يف سـياراتنا، 
املـدن  وليسـت  أجسـادنا.  ويف  بـل  مكاتبنـا،  يف 
الواعيـة -اجليـل القادم من املدن الذكية-  سـوى 
منـوذج عملـي علـى التطـّور املذهـل احلاصـل يف 
تلك األجهزة الذكية. ثم أليسـت مابسـنا الذكية 
املستشـعرات  تلـك  كـون  يف  حّيـاً  عامـًا  مثلـث 
مابسـنا  يف  احليـاة  بـث  علـى  قـادرة  الذكيـة 
املستشـعرات  هـذه  ومدركـة.  واعيـة،  لتجعلهـا 
الذكيـة مثلـت عامـًا مسـاهماً يف تعزيـز مفهـوم 
ـي للـذات( األمـر الـذي فتـح البـاب  )القيـاس الكمِّ
أمـام ظهـور فـرص وظيفيـة جديـدة تخـدم ذلـك 

التطـّور امللمـوس مـن جـراء تلـك التكنولوجيـا.

وتضم تلك الوظائف:
مصممو أجهزة االستشعار وأنظمتها.	 
عمال تركيب أجهزة االستشعار وأنظمتها.	 
صانعـو أقمشـة وخياطـون يعتمـدون يف عملهـم 	 

علـى أجهزة استشـعار.
صانعو مناذج للبيانات اخلاصة بأنظمة االستشعار.	 
منظمو نقل البيانات اخلاصة بأنظمة االستشعار.	 
مهندسو إشارة ألنظمة االستشعار.	 
مصممو أجهزة استشعار وأنظمة خاصة بها.	 
فنيون إلصاح أعطال أنظمة االستشعار.	 

الطبعة ثالثية 
األبعاد قادرة 
على الجمع 

بن العوالم 
الرقمّية والمادّية 
والبيولوجّية معًا

استشـراف  مؤسسـة  عـن  صـادر  *تقريـر   
2018 بأبوظبـي  املسـتقبل 
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أهمية البحث العلمي 
لمستقبل دولة تنشد الريادة

آفاق المستقبل

الباحث: نجيب عبداللـه الشامسي*
إذا كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة تسعى من خالل صنع مستقبلها الزاهر، إلى 
تحقيق حضور دولي وتنمية اقتصادية وبشرية، وأن يتبوأ إنسانها موقعًا مناسبًا على 
كوكب األرض، وإذا كنا ال نقبل إال بالمركز األّول وتحقيق نجاحات وبطوالت، فإن ذلك 

مرهون بوجود قناعة تامة بالبحث العلمي.

وعاداتنا  وجودنا  حقيقة  تراعي  وال  احمللية، 
نهج  أو  تفكيرنا  مستوى  حتى  وال  وتقاليدنا، 
حياتنا، وإمنا تراعي حتقيق انفات يف حياتنا، 
االجتماعي،  كياننا  واستهداف  قيمنا،  وزعزعة 
بغرض حتقيق املال وسوى ذلك من أهداف رمبا 

تكون خافية.

دعم الباحثين
ولعلَّ قيمة البحوث وأهميتها تكمن يف مراعاتها 
الحتياجاتنا االقتصادية والثقافية واالجتماعية، 
وآليات  لتحدياتنا،  ناجعة  حلول  تقدمي  ويف 
لتحقيق تنميتنا وتعزيز حضورنا وأمن واستقرار 
اجلهات  فإن  هنا،  ومن  شعبنا،  ورفاهية  وطننا 
ــ مبا فيها احلكومات احمللية  الدولة  املعنية يف 
ــ مطالبة اليوم، ويف إطار سعيها لبناء مستقبل 
يف  التوّسع  على  تعمل  أن  وازدهارها،  الدولة 
مزيد  وتشجيع  العلمية  للبحوث  مراكز  إنشاء 
مختلف  الباحثن يف  ودعم  العلمي،  البحث  من 
واالجتماعية  االقتصادية  والبحوث  الدراسات 
واملصرفية واملالية والسياسية والثقافية، كما أن 
على الدولة أن تعتمد يف موازناتها السنوية بنداً 
ومراكز  الباحثن  دعم  بهدف  رصده  يتم  مالياً 
مسوحات  بعمل  ومطالبتها  الدولة،  يف  البحوث 
تتضمن  ناضجة  وعملية  علمية  ودراسات 
تشخيصاً لواقعنا، ورؤية ملستقبلنا، كما أن هذه 
املراكز مطالبة بإصدار مجات علمية وإعامية 
البحث  من  تعّزز  علمية  وبيانات  وإحصاءات 

العلمي وتسهل مهمة الباحثن.

حتيط  التي  واألزمات  تواجهنا  التي  التحديات 
حلقيقة  دقيقاً  فهماً  منا  تستوجب  حالياً،  بنا 
واألمنية  واالجتماعية  االقتصادية  املتغيرات 
وتلك  مجتمعنا،  يف  تتفاعل  التي  والثقافية 
عاملنا  يف  استجدت  التي  واملتغيرات  املفاهيم 
املعاصر، والتي تستوجب التعاطي معها، تتطلب 
نشخص  خالها  من  عميقة  ودراسات  بحوثاً 

واقعنا ونحّدد معالم مستقبلنا.
إن البحوث العلمية التي نبتغيها وحتقق هدفنا، 
والنماذج  القوالب  ذات  البحوث  تلك  ليست 
املستوردة، وليست تلك املصوغة بعقول أجنبية، 
فتلك القوالب والنماذج والعقول ال تراعي بيئتنا 

قيمة البحوث 
وأهميتها تكمن 
في مراعاتها 
الحتياجاتنا 
االقتصادية 
والثقافية 
واالجتماعية
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على الدولة 
أن تعتمد في 
موازناتها بندًا 
ماليًا مخّصصًا 

لدعم الباحثين 
ومراكز البحوث 

وميكن لهذه املراكز، يف حال وجود دعم مادي، 
املؤسسات احلكومية وشبه  التعاون مع مختلف 
احلكومية يف إعداد دراسات حتتاج إليها، كما أن 
من شأنها أيضاً تنظيم مؤمترات وندوات تسهم 

يف صياغة الوعي يف املجتمع.

فوائد وشراكات
اجلامعات  طلبة  إعداد  املراكز  تلك  وتستطيع 
توعيتهم  بهدف  وبحوثها  دراساتها  وضع  عند 
على  وتشجيعهم  العلمي،  البحث  بأهمية 
أخرى،  ناحية  من  املسار،  هذا  يف  االنخراط 
فإن القطاع اخلاص، الذي ميكن أن يستفيد من 
هذه الدراسات مطالب بالدخول شريكاً مع هذه 
املراكز وداعماً لها يف حتقيق أهدافها، وبالتالي 

أهداف التنمية يف الدولة.
اإلمارات  كانت  إذا  فإنه  أخرى  ناحية  من 
والتنمية  واالزدهار  التقدم  حتقيق  إلى  تطمح 
وإذا  االقتصادية،  التنمية  والسيما  الشاملة، 
واالقتصادية  العلمية  املؤسسات  كانت مختلف 
املعرفة  اقتصاد  يف  تنمية  حتقيق  على  تعمل 
احلكومة  استراتيجية  وثيقة  إلى  استناداً 
التي اشتملت على   2013 ـ   2011 لألعوام 
سبع أولويات من ضمنها استراتيجية »اقتصاد 
إعادة  يستوجب  ذلك  فإن  التنافسي«،  املعرفة 
النظر يف واقع البحث العلمي يف الدولة، الذي 
احلكومية  اجلامعات  يف  سواًء  قصوراً  يعاني 
أواخلاصة، أو حتى املؤسسات املعنية بالبحث، 
فهناك إشكاالت حقيقية جعلت البحث العلمي 

يعاني حالة من الركود.
إزاء  القناعـات  فتـور  إلـى  ذلـك  يعـزى  وقـد 
هـذه الفضيلـة، وإلـى غيـاب التأسـيس العلمـي 
الصحيـح ألهميـة البحـث العلمـي يف مدارسـنا 
الـازم  التمويـل  غيـاب  إلـى  ثـم  وجامعاتنـا، 

الدعمـن  إلـى  يحتـاج  الـذي  العلمـي  للبحـث 
إلـى  يحتـاج  وكـذا  للباحثـن،  واملعنـوي  املالـي 
دعـم سياسـة ابتعـاث أبناء الدولـة الذين يبدون 
اسـتعداداً جيـداً للحصـول علـى شـهادات عليـا 
يف جامعـات عريقـة باخلـارج، وابتعـاث أسـاتذة 
اجلامعـة علـى مختلـف تخّصصاتهـم يف بعثـات 
مـع  للتفاعـل  تؤهلهـم  دراسـية  ودورات  علميـة 
القناعـة  ظـل  يف  مجتمعهـم،  قضايـا  مختلـف 
بأهميـة البحـث العلمـي من أجـل حتقيق نهضة 

واملسـارات. املجـاالت  مختلـف  تنمويـة يف 

الجامعات والبحوث
اجلامعات،  عدد  يف  التوّسع  من  الرغم  وعلى 
املواطنن  من  اجلامعات  أساتذة  أعداد  وتزايد 
واألجانب، فمن احملزن أن نلحظ غياباً واضحاً 
للبحث العلمي، فا دراسات أو منشورات كافية 
أو مجات علمية رصينة ومحكمة تُصدر وتوّزع 
لباحثن  ملموساً  إسهام  وال  واسع،  نطاق  على 
مبتكرين ومتميزين من أبناء الدولة إال فيما ندر.

وعلى الرغم من وجود هيئة وطنية للبحث العلمي 
مت تأسيسها عام 2008، إال أن ساحتنا العلمية 
احمللية ما زالت تعاني شحاً يف البحث العلمي، 
كما أن القطاع اخلاص الذي يجدر به أن يكون 
الدولة  تشهد  بأن  ومهتماً  التنمية  يف  شريكاً 
فيه  يلعب  سلبياً،  موقفاً  يقف  ونهضة،  تطويراً 
دور املتفرج، جتاه دعم مشروعات البحث العلمي 
يف اإلمارات، إذ ال يدعم مؤسسات التعليم، وال 

ميّول مشروعات البحث العلمي.

 البحوث المستوردة 
تسبب انفالتًا في 

حياتنا وزعزعة 
لقيمنا واستهدافًا 
لكياننا االجتماعي
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آفاق المستقبل

لـه مكانـاً مرموقـاً ضمـن برامجهـا، وإلـى جانـب 
النظريـات العلميـة اجلديـدة التـي تتم مناقشـتها، 
مـن  العديـد  إيجـاد  إلـى  أفضـى  الـذي  األمـر 
وافتتـاح  العالـم  حـول  لـه  املختلفـة  التطبيقـات 

فـروع لـه يف مختلـف اجلامعـات العامليـة. 

أداء مؤسساتنا 
ينافس كبرى 

مثيالتها العالمية 
بفضل التميز 

والريادة

برامج التميز حولتها من ثقافة إلى ممارسة

نحو نموذج إماراتي 
إلدارة المعرفة الحكومية

بقلم: د. إبراهيم بن سباع المري 
حظـي مفهـوم إدارة المعرفـة منـذ سـبعينات القـرن الماضـي باهتمـام عالمـي واسـع من 
قبل األوسـاط العلمية األكاديمية، وذلك كعلم مسـتقل بذاته، ومنفصل عن باقي العلوم 

اإلداريـة األخرى،األمـر الـذي أدى إلـى تطّوره بشـكل ملحوظ في العقـود األخيرة. 

 وبـدأت كبـرى املنظمـات واملؤسسـات احلكوميـة 
واخلاصـة باألخـذ مبقوالتـه علـى نحـو الفـت، ملـا 
أثبتـه أعامـه ومفكـروه مـن أهميـة كبـرى يف بناء 
لهـذا  ونتيجـة  واسـتدامتها،  املؤسسـات  وتنظيـم 
االهتمـام، فقـد بـدأت احملافـل العلميـة تخّصـص 
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األصول المعرفية 
البشرية تعني 

الكفاءات المتميزة 
والعميقة في 

المؤسسة

املعرفـة  إدارة  بعلـم  املهتمـن  بعـض  ركـز  وقـد 
وآخـرون  وتطبيقاتـه،  التقنـي  بالشـق  اهتمامهـم 
وثمـة  البشـري،  العنصـر  علـى  التركيـز  فضلـوا 
مجموعـة أخـرى تبنـت املفهـوم العـام لـه واملتمثـل 
يف نشـر ثقافـة املعرفـة؛ علـى اعتبـار أن املعرفـة 
عـن  النظـر  بغـض  العلـوم  جميـع  مصـدر  هـي 

العلـوم. هـذه  طبيعـة 

نماذج تطبيقية:
املؤسسـية  النمـاذج  مـن  عـدد  ظهـر  ومؤخـراً 
يف  املعرفـة  إدارة  مفهـوم  بتطبيـق  اخلاصـة 
مؤسسـات القطـاع العـام واخلـاص، منها النموذج 
سـيمنس،  شـركة  أصدرتـه  الـذي  األمريكـي 
إدارة  مركـز  أنتجـه  الـذي  البريطانـي  والنمـوذج 
اآلونـة  يف  أعلـن  وقـد  كامبـردج،  يف  املعرفـة 
األخيـرة عـن اعتمـاد منـوذج آيـزو خـاص بـإدارة 

املتحـدة. اململكـة  يف  املعرفـة 
وبالرجـوع إلـى واقـع هذا العلـم يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة والتمعن يف مستوى أداء اجلهات 
أداء مؤسسـاتنا  أن  فإننـا جنـد  فيـه،  احلكوميـة 
ينافـس كبـرى املؤسسـات العامليـة، وذلـك نتيجـة 

والريـادة،  التميـز  ومداخـل  بأصـول  الهتمامهـا 
مـن  فريـدة  إماراتيـة  أفـرز جتربـة  الـذي  األمـر 

نوعهـا يف هـذا املجـال. 
إكسـاب  يف  اإلماراتيـة  التجربـة  أسـهمت  وقـد   
الدولـة سـمعة عامليـة متميـزة بـن مختلـف دول 
املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  إن  إذ  العالـم، 
اليـوم، تعتبـر مـن أولـى الـدول يف املنطقـة التـي 
قامـت  وقـد  والتميـز،  اجلـودة  مفاهيـم  طبقـت 
أطلـق  بهـا  خـاص  منـوذج متيـز  بابتـكار  مؤخـراً 
عليـه منظومـة اجليـل الرابـع  للتميـز احلكومـي. 
منـوذج  وجـود  أهميـة  نوجـز  أن  املمكـن  ومـن 
التاليـة:  النقـاط  يف  املعرفـة  إلدارة  حكومـي 
بـإدارة  واخلاصـة  السـابقة  العامليـة  النمـاذج 
املعرفـة يف  عمليـات  علـى  تركـز  كانـت  املعرفـة، 
املؤسسـات والتـي تتمثـل يف )حتديـد املعرفـة -  
حصـر املعرفـة - نقـل املعرفـة -  نشـر املعرفـة 

املعرفـة(.  -تطبيـق 
جنـد  اليـوم  مؤسسـاتنا  واقـع  إلـى  وبالنظـر 
جميـع  يف  متوافـرة  العمليـات  هـذه  جميـع  أن 
الـذي جعـل  األمـر  بآخـر،  أو  بشـكل  املؤسسـات 
مـن عمليـات إدارة املعرفـة، تتحـّول من ثقافة إلى 

د/إبراهيم المري
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ممارسـة عمليـة بفضـل برامج التميـز. وكان البد 
يف هـذه احلـال مـن املضـي إلـى مـا هـو أبعـد مـن 
ذلـك يف مجـال إدارة املعرفـة، وعـدم االقتصـار 

فقـط.   املعرفـة  إدارة  علـى عمليـات 
املؤسسـات  يف  املعرفـة  إدارة  عمليـات  نضـج 
جاهزيتهـا  علـى  مهمـاً  مؤشـراً  كان  احلكوميـة، 
إدارة  مـن مراحـل  إلـى مرحلـة جديـدة  للمضـي 

املعرفـة. 
أن تبنـي مفاهيـم اقتصـاد املعرفـة الرقمـي فرض 
والتجـّدد  التطـّور  متطلبـات  توفيـر  علـى  العمـل 
يف مفاهيـم وأدوات إدارة املعرفـة يف املؤسسـات 
احلكوميـة لكـي تسـاهم يف دعـم هـذا التحـّول.  

مـن مؤسسـات  املؤسسـات احلكوميـة  إن حتـّول 
مسـتهلكة للمعرفـة إلـى مؤسسـات صانعـة لهـا، 
إلدارة  جديـدة  ورؤيـة  منظـور  وجـود  يتطلـب 

احلكوميـة.  املؤسسـات  يف  املعرفـة 
التقـدم التقنـي الـذي تشـهده البسـيطة يف وقتنـا 
عاليـة،  بسـرعة  متضـي  احليـاة  جعـل  احلالـي 
وقـد غيَّـرت هـذه التقنيـات احلديثـة الكثيـر مـن 
األشـياء حولنـا، فاليـوم لـم تعـد مصـادر املعرفـة 
هـي نفسـها املصـادر التـي كان يعتمـد عليهـا يف 
السـابق، إذ التقنيـات والبرمجيـات أفرزت الكثير 
مـن  البـد  التـي  احلديثـة  املعرفـة  مصـادر  مـن 

األخـذ بهـا واعتمـاد املناسـب منهـا.  

عالمات فارقة:
السـؤال الذي يبرز اآلن هو مباذا يجب أن يتميز 
مـن  غيـره  عـن  احلكوميـة  املعرفـة  إدارة  منـوذج 

النمـاذج؟ ولإلجابـة عـن ذلـك نذكـر هنـا:
التركيـز علـى عمليـة التعلـم والنمـو يف املؤسسـة 
مـن خـال حتديـد مصادر املعرفـة األكثر فعالية. 
املعرفـة  اكتسـاب  عمليـة  بـن  الربـط 
مصـادر  تقييـم  خـال  مـن  وحصادهـا، 

مسـتمر.  بشـكل  املعرفـة 
مـن  البشـري  املـال  بـرأس  االهتمـام 
املعرفيـة  أصولـه  أبـرز  حتديـد  خـال 
التـي  املعـارف  واسـتثمار  البشـرية، 

املعرفـة. أصحـاب  ميتلكهـا 
املعرفيـة،  الشـراكات  علـى  الضـوء  تسـليط 
أن  ميكـن  ومـا  منهـا،  املضافـة  والقيمـة 
معرفيـة،  نتائـج  مـن  الشـراكة  هـذه  حتققـه 

املعرفـة.  اسـتدامة  يف  تسـاهم 
البيانـات،  بقواعـد  االهتمـام  أولويـة 
تصـدر  أن  ميكـن  التـي  املعـارف  واسـتثمار 

القواعـد.  هـذه  مـن 
واجلديـر بالذكـر هنـا أنـه كثيـراً مـا يتبـادر إلـى 
املعرفيـة(   )األصـول  عبـارة  ذكـر  عنـد  أذهاننـا 
موضوع املمتلكات املادية التي متتلكها املؤسسـة، 
والتـي تقـدر بقيمـة ماليـة عاليـة ودائمـاً مـا تكـون 

أهمية تحّول 
المؤسسات 
الحكومية من 
مستهلكة 
للمعرفة إلى 
صانعة لها.
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عمليـات التعـرف عليهـم، وحتديـد وزنهـم املعريف 
املعرفـة  نقـل  وطرائـق  املؤسسـة،  علـى  وأثرهـم 
هنـا  النقـل  طرائـق  تقتصـر  أال  ويجـب  منهـم، 
تقـدمي  يف  واملتمثلـة  التقليديـة  الوسـائل  علـى 

التدريبيـة.    الـدورات  أو  احملاضـرات 
ومـن هـذا املنطلق تأتـي  ضرورة االهتمام بعملية 
حتديـد األصـول املعرفيـة البشـرية يف املؤسسـة 
إلـى  منهـم  املعرفـة  نقـل  وآليـات  ملهامهـا،  وفقـاً 

املؤسسـة مبـا يعـود باملعرفـة والفائـدة عليهـا.

عضــو  احلكوميــة،  املعرفــة  إدارة  *خبيــر 
جمعيــة اإلمــارات للتخطيــط االســتراتيجي 

املســتقبل واستشــراف 

محـل رقابـة مـن قبـل املؤسسـة، وذلـك لضمـان 
االسـتفادة منهـا إلـى أقصـى حـد ممكـن.    

إال أن مـا يقصـد هنـا بعبـارة )األصـول املعرفية 
املتميـزة  البشـرية  الكفـاءات  هـو  البشـرية( 
والعميقـة لبعـض الكـوادر التـي اكتسـبت ميـزة 
البشـرية  املـوارد  باقـي  جعلتهـم مختلفـن عـن 
يف املؤسسـة مكونـن بذلـك أصـًا معرفيـاً مـن 
أصـول املؤسسـة مـن شـأنه أن تتأثـر املؤسسـة 
بـه يف حـال غـاب هـذا األصـل عنهـا. لـذا فإنـه 
وتسـتثمر  تهتـم،  أن  املؤسسـات  علـى  يتوجـب 
يف هـذه األصـول، وتخضعهـا للمتابعـة بهـدف 
االسـتفادة منهـا بأقصـى حد ممكـن، باعتبارها 
العنصـر املعـريف الفعـال صاحـب التأثير العالي 
يف املؤسسـة الـذي بنـاء علـى خبراتـه ومعارفـه 
املؤسسـة  وإبداعـات  قـرارات  مـن  يجعـل 
التنافسـية  صفـة  تكسـبها  كبيـرة  قيمـة  ذات 
يشـكل  حيـث  املؤسسـات،  مـن  مثياتهـا  بـن 
مضافـة  قيمـة  البشـري  املعـريف  األصـل  هـذا 
ويشـكل  ماليـاً،  تقديرهـا  يصعـب  للمؤسسـة 

للمؤسسـة. فادحـة  خسـائر  غيابـه 

تحديات:
املؤسسـات يف  تواجـه  التـي  التحديـات  أمـا عـن 
يف  فتكمـن  البشـري  املعـريف  األصـل  موضـوع 

ضرورة 
هـذه  فـي  دولتنـا  حققتهـا  التـي  لإلنجـازات  نتيجـة 
المجـاالت المختلفـة، فقد اتسـم طابع دولـة اإلمارات 
األمـر   ، واالبتـكار  المعرفـة  دولـة  بأنهـا  العالـم  فـي 
المعرفـة  إلدارة  نمـوذج  وجـود  ضـرورة  يؤكـد  الـذي 
مـن  المعرفـة  ينقـل  أن  مـن شـأنه  الـذي  الحكوميـة 
علـى  ذلـك  كان  سـواء  األخـرى  المؤسسـات  وإلـى 

العالمـي.   أو  المحلـي  الصعيـد 

بروز أهمية كبرى 
لهذا العلم في 

بناء وتنظيم 
المؤسسات 
واستدامتها
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أوردها تقرير أكاديمية دبي للمستقبل

تطّورات مذهلة في 
مستقبل التعليم

آفاق المستقبل

2030  يتم 
االتصال بين 
الدماغ البشري 
والحوسبة 
السحابية

دبي- اإلمارات غدًا
أورد تقريـر استشـراف المسـتقبل الـذي صـدر فـي فتـرة سـابقة عـن أكاديميـة 
م: دبـي للمسـتقبل، التوقعـات التاليـة لمسـتقبل التعليـم فـي العالـم المتقـدِّ

كافـة  األوراق  العام 2020 سـتصبح  بحلـول 
البحثيـة العلميـة التـي متلكهـا احلكومـات مجانية، 
م بـه االحتـاد األوروبـي،  وذلـك وفقـاً القتـراح تقـدَّ
وأشـار إلـى أن العـام نفسـه سيشـهد تعلـم الطلبـة 
داخـل غـرف دراسـية افتراضيـة، وقالـت ريشـما 
باتيـل: “قريبـاً  سـيرتدي األطفال نظـارات الواقع 
لـألرض،  اجلـوي  الغـاف  لرؤيـة  االفتراضـي 
ومعرفة اجلو على القمر، حيث سيتمكن التاميذ 
مـن خـوض جتربـة حديـث أسـتاذ اجلغرافيـا عـن 
تضاريـس أملانيـا، أو املناطـق اجلبليـة يف الواليـات 

املتحـدة يف العالـم االفتراضـي.”
إرسـال  سـيتم  العـام  2024،  حلـول  ومـع 
ذكيـة،  أجهـزة  إلـى  الدراسـية  العامـات  كافـة 
علـى  وأهاليهـم  الطلبـة  جميـع  سـيحصل  حيـث 
تطبيـق يسـمح لهـم باالطـاع الفـوري علـى كافـة 
م الدراسـي. أمـا بحلول  عاماتهـم، ودرجـة التقـدُّ
التعليـم  خبـراء  عـدد  سـيرتفع   2025 العـام 
عـن بُعـد يف ظـل التوقعـات بزيـادة اإلقبـال علـى 

الواقـع  تكنولوجيـا  تطـّور  مـع  بعـد  عـن  التعليـم 
االفتراضـي والواقـع املعـّزز، وهـو مـا يترتـب عليه 

الدراسـية. الغـرف  اختفـاء 
علـى  التعليـم  العام 2026 سينتشـر  ويف 
نطـاق واسـع يف العلـم، حيـث أشـار زاك سـيمز 
القادمـة،  العشـر  خـال  السـنوات  أنـه  إلـى 
سـيكون الوصـول إلـى اإلنترنـت متاحـاً للجميـع، 
وستسـتمر كثير من املؤسسـات يف نشـر محتواها 
التعليمـي علـى اإلنترنت، بينما سـتصبح الدورات 
الشـائعة. األمـور  مـن  اإلنترنـت  علـى  التدريبيـة 

بـن  االتصـال  العام 2030 سـيتم  حلـول  ومـع 
الدمـاغ البشـرية وخدمـات احلوسـبة السـحابية، 
األفـكار  مـن  تكويـن نسـخة  مـن  األفـرد  ليتمكـن 
مـا  وهـو  احلواسـيب،  باسـتخدام  والذكريـات 
سـيتم  حيـث  التعلـم،  علـى  القـدرة  مـن  سـيزيد 
نانويـة  روبوتـات  اسـتخدام  خـال  مـن  ذلـك 
البشـرية.  الدمـاغ  يف  الشـعرية  األوعيـة  ضمـن 
الدمـاغ  حتسـن  نفسـه  العـام  سيشـهد  كمـا 

ميكروبات 
اصطناعية لتأمين 
المعلومات عام 
2035

استرتيجيات 
إماراتية لمواكبة 
المعطيات 
العالمية 
ومعاييرها
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سـتوفر  والتـي  الكيميـاء  باسـتخدام  البشـرية 
مشـابهة،  ووسـائل  األدويـة،  اسـتخدام  فرصـة 
لتغييـر أدمغـة الطلبـة وحتسـينها، وذلـك جلعلهـا 
دي  أوبـري  وبحسـب  للتعليـم.  مـا ميكـن  أنسـب 
جـراي سيشـهد عـام 2030 ثـورة يف األسـاليب 
املسـح  اسـتخدام  مـن خـال  وذلـك  التدريسـية، 
عبـر  دقيـق  بشـكل  التعليـم  لضبـط  الدماغـي 
املختلفـة. التعليـم  أمنـاط  مقـدار جنـاح  اختبـار 

االصطناعـي  الـذكاء  العام 2031 سـيصبح  ويف 
معلمـاً، حيـث يتوقـع عالـم احلاسـوب إريـك كـوك أن 
يستبدل الذكاء االصطناعي املعلمن خال اخلمسة 
عشـر سـنة املقبلـة. كمـا سـيتم يف العـام نفسـه أيضاً 
وذلـك وفقـاً جلرميـي جونسـون توفيـر التعليـم مـدى 
احلياة، حيث سـنرى بحسـب قوله  تخصيصاً كبيراً 
العنصـر  وجـود  وسيسـتمر  التعليميـة،  العمليـة  يف 
االجتماعـي، غيـر أن الطلبـة سـيمضون وقتـاً كثيـراً 
أيضـاً وهـم يتعلمـون وحدهـم بشـكل مندمـج، وهـو 
مـا  يشـبه درسـاً خصوصيـاً لطالـب واحـد، ولكن يف 

العالـم االفتراضـي.
ميكروبـات  ابتـكار  سـيتم   2035 العـام  وخـال 
سـيكون  حيـث  املعلومـات،  لتأمـن  اصطناعيـة 
بإمـكان األفـراد  اكتسـاب قـدرات إدراكيـة مؤقتـة 
ومحـّددة  بفضـل ميكروبـات اصطناعيـة. ميكنهـا 
املسـاعدة علـى الفهـم والتكلـم لغـة أخـرى  بطاقة 
هنـاك  العام 2036 سـيكون  يف  وأمـا  مؤقتـاً. 
الغـرف  عـدد  يف  كبيـر  وانخفـاض  تراجـع 
زال  قـال  السـياق  التقليديـة، ويف هـذا  الدراسـية 
سـيمز: “خـال 20 سـنة، سنشـهد اختفـاء أبنيـة 
اجلامعـات  تعانـي  ولـن  التعليميـة  املؤسسـات 
الكبـرى مـن املشـكلة، ولكـن املؤسسـات التعليميـة 
املتوسـطة سـتكون يف ورطـة. كمـا سيشـهد العـام 
نفسـه اختفـاء االمتحانـات، حيـث يتوقـع اخلبـراء 
أن يتـم التخلـي عـن االمتحانـات التقليديـة خـال 
الــ20 سـنة القادمـة، والبدء باسـتخدام طرق أكثر 

األفـراد. لتقييـم  شـمولية 
أما يف عام 2043 سيولد منوذج تعليمي جديد، 
أشـار  الـذي  جونسـون  جرميـي  بحسـب  وذلـك 
إلـى أن التعليـم سـيصبح جـزءاً مـن حياتنـا، كمـا 

سـيكون  متشـعباً ومنتشـراً مع وجود اإلنترنت يف 
بـن  والـذي بفضلـه سـيزيد االتصـال  كل مـكان 
إمكانيـة  وتوفـر  نسـتخدمها،  التـي  األدوات  كل 

الوصـول املسـتمر إلـى كل املعلومـات.
املـدارس  تتوقـف  أن   ومـع حلول 2050 يتوقـع 
حيـث  والكتابـة،  القـراءة  األطفـال  تعليـم  عـن 
هـذه  احلاسـوبية  الدمـاغ  واجهـة  سـتعمل 
أمـا  الفائـدة.  وعدميـة  جـدوى  بـا  املهـارات 
واجهـة  اتصـال  تركيـب  يف 2059 سـيتم 
عصبيـة مباشـرة مـع املعلومـات، ويف هـذا اإلطـار 
علـى  الدمـاغ  “يحتـوي  جونسـون:  جرميـي  قـال 
حيـث  ويكيبيديـا،  موقـع  مـع  مباشـرة  وصلـة 
سـيكون احملتـوى التعليمـي علـى عاقـة مبـا يدور 
مـن حولنـا  وسـيصبح التعليـم أكثـر تركيـزاً علـى 
الفلسـفة، وفهمنا للمشـاعر  ألن حفظ املعلومات 

ضـروري”. غيـر  سـيصبح 

في 2050م 
تتوقف المدارس 

عن تعليم 
األطفال القراءة 

والكتابة
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مشاريع الفضاء

»آيكون« سفير أمريكا إلى ما بعد الغالف الجوي

دراسة ريادية تضطلع بها  
»ناسا« لمستقبل األرض

ترجمة: سيد صالح
األيونـي  الغـالف  اتصـال طبقـة  »ناسـا« مستكشـف  األميركيـة  الفضـاء  دشـنت وكالـة 
 ،»ICON« /»والمعـروف اختصـارًا باسـم »آيكـون ،»the Explorer Connection Ionospheric«
وهو ُيَعٌد بمثابة مكوك فضائي يهدف إلى دراسة طبيعة السطح البيني الديناميكي 
الـذي يفصـل بيـن كوكـب األرض والفضـاء الخارجـي، وذلك ُبغَيـة مسـاعدة العلماء على 
التوصـل إلـى فهـم أفضـل لهـذه المنطقـة، ولكيفيـة تجاوبها مـع التغيـرات التي تطرأ 
علـى جـو الفضـاء مـن أعلـى وجـو األرض مـن أسـفل. ويعتمـد المكـوك »آيكـون« فـي 
عملـه علـى المـزج بيـن القياسـات عـن بعـد والقياسـات فـي الموقـع، فيمـا ُيَعـٌد مزيجًا 

ديناميكيـًا يمكنـه التأثيـر فـي االتصـاالت، األقمـار الصناعيـة، وفـي عمـل رّواد الفضـاء.

وينطلـق املكـوك »آيكـون« من كوكب األرض بسـرعة 
حـول  ويـدور  السـاعة،  يف  ميـل   14.000 تبلـغ 
األرض يف غضـون سـاعة ونصـف السـاعة فقـط، 
ويتمم حوالي 15 دورة حول األرض يومياً يف مدار 
مائـل بزاويـة 27 درجـة. وبالتالـي، تتمكن قياسـاته 
اختصاصـه  منطقـة  تغطيـة  مـن  الوقـت  مبـرور 

بالقـرب مـن خـط االسـتواء بصـورة كاملـة.
األرض،  أعلـى  »آيكـون«  املكـوك  يحلـق  وحينمـا 
يبلـغ أقصـى ارتفـاع لـه عـن الكوكـب 360 ميـًا، 
أي بالقـرب مـن الطبقـات العليـا للغـاف اجلـوي 
املتأيـن، وهـي املنطقـة التـي يزخـر فيهـا الغـاف 
كهربائيـة.  مشـحونة  بجسـيمات  لـألرض  اجلـوي 
هـذا  بلـوغ  علـى  »آيكـون«  املكـوك  قـدرة  وتعتبـر 
االرتفـاع ميـزة مهمـة، إذ أنهـا تتيـح لـه رصـد مزيج 
مـن القياسـات للمنطقـة مـن علـى بعـد. وبالتالـي، 
فهـو يسـتطيع رصـد عـدد أكبـر مـن التغيـرات التي 
تطـرأ علـى املنطقـة، نتيجـة التفاعات التي جتري 
بـن جـو األرض وطبقـة اجلسـيمات املشـحونة. 

مصدر الطاقة
املكـوك »آيكـون« غيـر مـزّود بـأي مصـدر للوقـود، 
وبالتالـي،  الشمسـية.  بالطاقـة  يعمـل  أنـه  ذلـك 

طولـه  يبلـغ  واحـد  شمسـي  بلـوح  مـزّود  فإنـه 
100 بوصـة وعرضـه 33 بوصـة، لتوليـد طاقـة 
شمسـية تتـراوح قيمتهـا بـن 209 و265 واط. 

مكونات المكوك »آيكون«:
 634 »آيكـون«  للمكـوك  اإلجمالـي  الـوزن  يبلـغ 
رطـًا. ويشـمل املكـوك أربعـة أنـواع مختلفـة مـن 

واآلالت: األجهـزة 
أواًل:  عدد 2 جهاز »مايتي«/ »MIGHTI« أي »جهاز 
إلصـدار صـور عالية الدقة للغـاف احلراري لألرض 
املوجـات«،  لتداخـل  مايكلسـون  مقيـاس  باسـتخدام 
والـذي يقيـس درجـة حـرارة الغـاف اجلـوي احملايـد 
وسـرعته.  واجلهـازان مصنوعـان يف مختبـر األبحاث 

البحريـة بالعاصمـة األميركية واشـنطن.
سـرعة  لقيـاس  عـداد  جهـاز   2 عـدد  ثانيـًا: 
مقـر  يف  إنشـاؤهما  مت  وقـد   »IVM« األيونـات 
جامعـة  »تكسـاس« األميركيـة مبدينـة »داالس«. 
حـركات  سـرعة  رصـد  العـدادان  ويتولـى 
ملوجـات  تعرضهـا  بعـد  املشـحونة،  اجلسـيمات 
الريـاح ذات االرتفاعـات العاليـة ومـا يتّولـد عنهـا 
مـن مجـاالت كهربيـة. ويقـوم العـدادان بالقيـاس 

بعـد. عـن  وليـس  فقـط،  املوقـع  يف 

ينطلق بسرعة 
تبلغ 14.000 
ميل/ ساعة 
ويدور حول 
األرض في ساعة 
ونصف 

المكوك 
يدرس طبيعة 
السطح البيني 
الديناميكي الذي 
يفصل بين كوكب 
األرض والفضاء 
الخارجي.
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فـوق  األشـعة  لرصـد  جهـاز   1 عـدد  ثالثـًا: 
مت  وقـد   »EUV« البعـد  شـديدة  البنفسـجية 
إنشـاؤه يف مقـر جامعـة »كاليفورنيـا« األميركيـة 
صـوراً  اجلهـاز  ويلتقـط  »بيركيلـي«.  مبدينـة 
العليـا،  اجلـو  طبقـات  يف  األكسـجن  جلزيئـات 
الغـاف  وكثافـة  ارتفـاع  قيـاس  بغـرض  وذلـك 

النهـار. فتـرة  يف  املتأيـن  اجلـوي 
فـوق  األشـعة  لرصـد  جهـاز   1 عـدد  رابعـًا: 
إنشـاؤه  مت  وقـد   »FUV« البعيـدة  البنفسـجية 
يف مقـر جامعـة »كاليفورنيـا« األميركيـة مبدينـة 
»بيركيلـي«. ويلتقـط اجلهاز صـوراً لطبقات اجلو 
العليـا يف نطـاق الضـوء فـوق البنفسـجي البعيـد. 
الغـاف  كثافـة  يقيـس اجلهـاز  الليـل،  فتـرة  ويف 
اجلـوي املتأيـن ويرصـد مـدى جتاوبـه مـع حالـة 

اجلـو يف طبقـات اجلـو السـفلى.

قياس سرعة الرياح اعتمادًا 
على »تأثير دوبلر«:

كما سبق أن ذكرنا أعاه، فإن املكوك »آيكون« 
 »MIGHTI« »مايتـي«/  يَُسـًمى  مـزّود بجهـاز 
يتـراوح  ارتفـاع  علـى  الريـاح  سـرعة  لقيـاس 
لرصـد  وذلـك  كيلومتـر،  و300   90 بـن 
التغيـرات يف سـرعة الريـاح التـي تقـل عن 10 
»مايتـي«  اجلهـاز  ويعمـل  السـاعة.  يف  أميـال 
اعتمـاداً علـى الظاهـرة املعروفـة باسـم »تأثيـر 
دوبلـر«، وهـو تغيـر يف تـردد املوجـات حينمـا 
يقـوم مصـدر متحـرك برصدهـا، وهـي نفـس 
الظاهـرة املسـؤولة عـن اختـاف حـدة الصوت 
يف صفـارة سـيارة اإلسـعاف أو اإلطفـاء عنـد 
ترددهـا.  تغيـر  بسـبب  وذلـك  منـا،  اقترابهـا 
وينطبـق »تأثيـر دوبلـر« علـى تـرددات الضـوء 
هـذه  خـال  ومـن  أيضـاً.  املوجيـة  وأطوالـه 
سـرعة  »مايتـي«  اجلهـاز  يقيـس  اخلاصيـة، 
الدقيقـة  التغيـرات  رصـد  خـال  مـن  الريـاح 
التـي تطـرأ علـى ألـوان الغـازات املتوهجـة يف 
الطبقـة العليـا للغـاف اجلـوي نتيجة حركتها. 
وبالتالـي، تتبـن سـرعة واجتـاه املسـؤولة عـن 

إحـداث هـذه احلركـة.

1 جيجابت في اليوم
تُنِتـج األمنـاط األربعـة مـن األجهـزة احملمولـة علـى 
تبلـغ  وصـور  بيانـات  وتبـث  »آيكـون«  املكـوك  مـن 
سـعتها اإلجماليـة حوالـي 1 جيجابـت يف اليوم، أي 
مـا يعـادل 125 ميجابايـت يوميـاً، و1 جيجابايـت 
»آيكـون«  يبثهـا  التـي  البيانـات  وتتنـّوع  أسـبوعياً. 
وأجهزتـه لتبلـغ 10 أنـواع مختلفـة مـن البيانـات، 
والتي تشـمل قياس سـرعات الرياح وكثافة الغافة 

اجلـوي املتأيـن وغيرهـا مـن منـاذج البيانـات. 

بعثتان لــ»ناسا« تعمالن معًا: 
وهـي:  لــ»ناسـا«،  أخـرى  بعثـة  مهمـة  مـع  »آيكـون«  املكـوك  تتكامـل مهمـة 
 scale-Global« وأطرافهـا  األرضـي  القـرص  ملراقبـة  العاملـي  املرصـد 
Disk and Limb for Observations«، واملعروفـة اختصـاراً باسـم 

.»GOLD« »جولـد«/ 
وهـي حمولـة مسـتضافة على من القمر االصطناعـي لاتصاالت التجارية 
»SES-14«، وقـد أطلقتهـا »ناسـا« يف الـــ25 مـن ينايـر 2018، لتكـون 

بذلـك أّول بعثـة تابعـة لهـا حُتلًـق كحمولـة مسـتضافة جتاريـاً.
الديناميكـي  التمـازج  دراسـة  يف  باألسـاس  »جولـد«  البعثـة  مهمـة  تتركـز 
والتفاعـل بـن الغـاف اجلـوي املتأين والغاف احلـراري، ما يعني أن مهمتها 
تتكامـل مـع مهمـة املكـوك »آيكـون«، فهما يعمان بتنسـيق فيما بينهما لغرض 
تزويـد العلمـاء بصـورة أوضـح وأكثـر اكتمـاالً عـن الـدور التفاعلـي للطقـس 

األرض وطقـس الفضـاء، وطبيعـة التأثيـر املتبـادل فيمـا بينهمـا. 

"آيكون" ُمَزّود 
بأربعة أجهزة تبث 

بيانات بسعة 1 
جيجابايت يوميًا.
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أروقة الجمعية

“اإلمارات للتخطيط االستراتيجي”..
أنشطة وفعاليات متنوعة 

فـي ينايـر الماضـي، نشـرت الصحـف وتداولـت منصـات التواصـل االجتماعـي المختلفـة 
الكلمة التي أثنى من خاللها سـعادة اللواء الدكتور/ عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، 
القائـد العـام المسـاعد لشـؤون الريـادة والتميـز فـي شـرطة دبـي، رئيـس مجلـس إدارة 
جمعية اإلمارات للتخطيط االسـتراتيجي واستشـراف المسـتقبل، على وثيقة الخمسين، 
التـي مهرهـا بتوقيعـه صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نائـب رئيـس 
الدولـة، رئيـس مجلـس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«، مستشـرفًا بها آفاق جديدة ترتادها 
دبـي، كإمـارة جاذبـة  للمسـتثمرين والمبتكريـن المبدعيـن مـن مختلف الـدول، وكإحدى 

أهـم مـدن العالـم التـي تتمتـع بجـودة الحيـاة وبالنمو المطـرد في المجـاالت كافة.

وقـال الدكتـور العبيدلـي: “إن كل هـذه امليـزات 
التـي تتمتـع بهـا دبـي ذات الصيـت الذائـع إمنـا 
جـاء ثمـرة ألخـذ قضيـة التخطيـط االسـتراتيجي 
واستشـراف املسـتقبل مأخـذ اجلـد، حيـث يُعـد 
صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد رائـداً 
لـه ومعلمـاً لألجيـال الصاعدة يف اإلمارات، حتى 
أصبـح صنـع املسـتقبل مهـارة إماراتيـة تكتسـب 

ويقتـدى بهـا وبصمـة متيزنـا”.

اخلمسـن،  وثيقـة  يف  الافـت  إن  وأضـاف: 
ببنودهـا التسـعة، والوثيقـة املرادفـة ذات املبـادئ 
ضمانـاً  أيضـاً  سـموه  أطلقهـا  والتـي  الثمانيـة 
وتسـارع  االزدهـار  ودميومـة  الرخـاء  السـتمرار 
أسـلوب  يف  نوعيـاً  تطـّوراً  معـاً  تعـدان  املسـيرة، 
طـرح الـرؤى واملبادرات املسـتقبلية، حيث اتخذتا 
صيغـة العهـد الذي قطعه صاحب السـمو الشـيخ 
رغـم  نفسـه،  علـى  وآل  بـل  راشـد،  بـن  محمـد 
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كل مسـؤولياته الوطنيـة العظيمـة، حتمـل عـبء 
اإلشـراف  مهمـة  أوكل  كمـا  شـخصياً،  متابعتهـا 
عليهـا إلـى سـمو الشـيخ حمـدان بـن محمـد بـن 
راشـد آل مكتـوم، ولـي عهـد دبـي، رئيـس املجلس 
ومتييـزاً  الكبيـر  لاهتمـام  تأكيـداً  التنفيـذي، 
النوعيـة  املبـادرات  مـن  غيرهمـا  عـن  للوثيقتـن 

تتوقـف. التـي ال 
املميـز  العطـاء  العبيدلـي أن هـذا  الدكتـور  وأشـار 
جلهـة  الذهبـي،  العيـار  مـن  إضافيـة  رؤيـة  يقـدم 
أن سـموه قـّرر أن يتـم طـرح رؤى جديـدة، بصـورة 
سـنوية، ويف اليـوم ذاتـه، وهـو الرابـع مـن ينايـر، كل 
عـام، وبالتالـي فهـو يعمـل للتخطيـط، ويؤكـد ملكـة 
االستشـراف الواعي واجلاد التي يتمتع بها سـموه، 
والتي اسـتطاعت أن حتقق قيمة مضافة مبعدالت 
عاليـة ومعاييـر ومواصفـات دوليـة. علـى أن ممـا 
فطـن ونبـه إليـه سـموه هـو أن »وثيقـة اخلمسـن« 
ال تغنـي عـن اخلطـط االسـتراتيجية التـي مـا فتئت 
تقـوم بهـا حكومـة اإلمـارة، بـل سـتعّززها وتضيـف 
إليهـا، بينمـا مـردود ذلـك ال يسـتثني أحـداً ممـن 

يعيشـون ضمـن مجتمـع دبـي الدولـي. 
 

شراكة مع مركز أبو هيل 
للتطوير اإلداري

وقع سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق 
اإلمـارات  جمعيـة  إدارة  مجلـس  رئيـس  العبيدلـي، 
املسـتقبل،  واستشـراف  االسـتراتيجي  للتخطيـط 

نيابـة عـن  اجلمعيـة يف يناير املاضـي، مذكرة تفاهم 
يف  اإلداري  والتنظيـم  للتدريـب  أبوهيـل  مركـز  مـع 
دبـي والـذي وقـع عنـه الدكتـور/ عبـد الكـرمي محمد 

رحمـة الشامسـي - الرئيـس التنفيـذي للمركـز.
التعـاون  أطـر  حتديـد  إلـى  املذكـرة  تهـدف 
عقـد  مجـاالت  يف  الطرفـن  بـن  االسـتراتيجي 
البرامـج التدريبيـة، امللتقيات، الندوات التوعوية، 
االسـتراتيجي  التخطيـط  مجـال  واملؤمتـرات يف 
واستشـراف املسـتقبل، وغيـر ذلـك مـن البرامـج 
املتخّصصـة الواقعـة يف املجـاالت ذات العاقـة.
وكان دافـع الشـراكة هـو حتقيـق أهدافها املتصلة 
بثقافـة  والتعريـف  االسـتراتيجي  الوعـي  بنشـر 
الوطنيـة  لألجنـدة  دعمـاً  املسـتقبل،  استشـراف 
ببـذل  تقـوم  اإلطـار  هـذا  ويف  التنميـة،  وخطـط 
اجلهـود وبناء الشـراكات مـع اجلهات ذات الصلة 
لنشـر هـذه املعـارف والتدريـب علـى تبنـي املناهج 
ذات الصلة بصناعة املسـتقبل وسـط املؤسسـات 
شـرائح  وسـط  وكذلـك  واخلاصـة،  احلكوميـة 
داخـل  ومقيمـن،  مواطنـن  املختلفـة،  املجتمـع 

دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.

دورة في تميز األداء 
المؤسسي بالشارقة

توعويـة  دورة  املاضـي  الشـهر  اجلمعيـة  نظمـت 
التابعـة  األسـرية  التنميـة  مراكـز  إدارة  يف 
وذلـك  الشـارقة،  يف  لألسـرة  األعلـى  للمجلـس 

ردود فعل 
تحتفي بوثيقة 

الخمسين لمحمد 
بن راشد

39جمعية اإلمارات للتخطيط االستراتيجي واستشراف المستقبل



أروقة الجمعية

وفقـاً  املؤسسـي  األداء  تطويـر  برنامـج  يف 
ملنظومـة التميز احلكومـي، حيـث حاضـر خالها 
يف  املقيـم  اخلبيـر  العتيبـي  غسـان  البروفسـور 
األداء  تقيمـم  مجـال  يف  واملعـروف  بريطانيـا 
سـيناريوهات  يف  كذلـك  واملتخّصـص  املؤسسـي 

املسـتقبل. استشـراف 
و16   15 يومـي  عقـدت  التـي  الـدورة  حضـر 
ينايـر يف مقـر املجلـس األعلـى لشـؤون األسـرة يف 
املسـتوى  يف  وموظفـة  موظفـاً  عشـرون  الشـارقة 
القيادي واملستوى املساعد، وقد تعرف املشاركون 
مـن خـال تدريبـات نظريـة وعمليـة مكثفـة علـى 
جـودة  حتقيـق  وأدوات  أسـس  تطبيـق  كيفيـة 
ومقارنتهـا     efqm األوروبـي  املؤسسـي  األداء 

املتميـزة. والوطنيـة  األمريكيـة  باملنظومـات 
املمارسـات  منـاذج  علـى  املشـاركون  وقـف  كمـا 
املعياريـة وطـرق رصـد وقيـاس األداء ومنهجياتـه 
مـن خـال اسـتعراض جتـارب مماثلة اسـتطاعت 

أن حتـرز جنـوم التميـز يف األداء املؤسسـي.

الجمعية تحصد جائزة 
التميز ضمن مبادرة 101 فكرة

عـام  مديـر  الشـعيبي،  فيصـل  الدكتـور  سـعادة  تلقـى 
االسـتراتيجية وتطويـر األداء بـوزارة الداخليـة، عضـو 
مجلس إدارة جمعية اإلمارات للتخطيط االسـتراتيجي 
واستشـراف املسـتقبل، درع التميـز مـن الشـيخ خليفـة 

بـن محمـد بـن خالـد آل نهيـان، تقديـراً لفـوز اجلمعيـة 
بجائـزة مبـادرة 101 مائـة فكـرة وفكـرة.

جـرى تكـرمي اجلمعيـة ضمـن كوكبـة مـن املشـاركن 
السـربون  جامعـة  مسـرح  خشـبة  علـى  املميزيـن 
بأبوظبـي مسـاء األحـد 10  فبرايـر 2019 بحضور 
عدد من الشـيوخ والسـفراء واملهتمن بشؤون االبتكار 

والتميـز بجانـب أسـاتذة وطلبـة ورجـال إعـام.
مببادرتهـا  شـاركت  قـد  اجلمعيـة  وكانـت 
منافسـات  زايـد( ضمـن  الشـيخ  )اسـتراتيجيات 
احتفـت  التـي  وفكـرة(  فكـرة  مائـة   101(
زايـد  عـام  خـال  متيـزاً  األكثـر  باملبـادرات 
2018، حيـث عرضـت اجلمعية مبادرتها يف كل 
إمـارات الدولـة وحققـت جناحـاً باهـراً مـن خال 
مـا اسـتعرضته مـن مامـح الوعـي االسـتراتيجي 
والتفكيـر االستشـرايف الـذي اتصـف بـه القائـد 
نهيـان  آل  سـلطان  بـن  زايـد  الشـيخ  املؤسـس 
“طيـب اهلل ثـراه” ممـا طـوى املسـافات واختصر 
والرفـاه  االحتـاد  دولـة  حتقيـق  نحـو  املراحـل 
والسـام والسـعادة حتـى باتـت تطمـح ألن تكـون 
وازدهـاراً  منـاء  األكثـر  العالـم  دول  صـدارة  يف 

وسـعادة.
وتعليقـاً علـى هـذا الفـوز الـذي تسـتحقه اجلمعيـة 
التـي عـّززت حضورها يف سـاحات العمل التوعوي 
االسـتراتيجي  التخطيـط  ثقافـة  نشـر  خـال  مـن 
فيصـل  الدكتـور  قـال  املسـتقبل  واستشـراف 
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الشـعيبي: “إن هـذا الفـوز يُعـد دافعـاً قويـاً نحـو 
املزيد من العمل الهادف إلى دعم وخدمة أجندتنا 
الوطنية والتعريف بجهود قيادتنا الرشـيدة باجتاه 
العربيـة  اإلمـارات  دولـة  تكـون  أن  رؤيـة  حتقيـق 

املتحـدة يف صـدارة دول العالـم”.
للتخطيـط  اإلمـارات  جمعيـة  أن  وأضـاف: 
االستراتيجي واستشراف املستقبل برعاية كرمية 
مـن رئيسـها الفخـري الفريـق سـمو الشـيخ سـيف 
بـن زايـد آل نهيـان، نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء، 
وزيـر الداخليـة، مـا تـزال متلـك يف جعبتهـا املزيـد 
مـن املبـادرات النوعيـة التي تعّزز وتشـحذ املعرفة 

املسـتقبلية يف كل مجـاالت التنميـة والتطـّور.
)اسـتراتيجيات  عمـل  فريـق  أن  بالذكـر  جديـر 
البلوشـي  حسـن  مـرمي  ترأسـته  زايـد(  الشـيخ 
عضـو اجلمعيـة وشـارك فيـه عـدد مـن منسـوبي 
اجلمعيـة الذيـن كان لهـم القـدح املعلـى يف هـذا 

املميـز. اإلجنـاز 

تكريم المتطوعين في 
فعالية استراتيجيات الشيخ زايد

املاضـي  مـارس  مسـتهل  يف  اجلمعيـة  نظمـت 
بنـادي ضبـاط شـرطة دبـي، حفـًا لتكـرمي فريـق 
املتطوعـن الذيـن لعبـوا دوراً مميـزاً خال تقدمي 
عروض فعالية )اسـتراتيجيات الشـيخ زايد( التي 
حققـت جناحـاً ملموسـاً شـهدت بـه كافـة إمـارات 

الدولـة، حيـث طـاف فريـق املبـادرة جميـع املـدن 
للتعريـف بالـرؤى االسـتراتيجية ومامـح الوعـي 
االستشـرايف الذي كان يتمتع بها القائد املؤسـس 
اهلل  نهيـان، طيـب  آل  بـن سـلطان  زايـد  الشـيخ 
الـرؤى  بتلـك  أن يسـتهدي  اسـتطاع  الـذي  ثـراه، 
البعيـدة لبنـاء دولـة أبهـرت العالـم بعـد سـنوات 

مـن التخطيـط والتطويـر.
الدكتـور/  اللـواء   وقـام رئيـس اجلمعيـة سـعادة 
عبـد القـدوس العبيدلـي بحضـور أعضاء مجلس 
)محاضريـن  الفريـق  أعضـاء  بتكـرمي  اإلدارة 
أشـاد  حيـث  وفنيـن(،  وموظفـن  ومنسـقن 
املشـرفة  املجتمعيـة  األدوار  هـذه  مثـل  بأهميـة 
فيمـا يخـص القضايـا ذات الطابـع الوطني العام. 
لزايـد  الوفـاء  “إن  العبيدلـي:  الدكتـور  وقـال 
املؤسس يُعد شرفاً لنا جميعاً، ومهما استعرضنا 
مـن منجـزات فلـن نوفيـه حتـى القليـل مـن حقـه 
علينـا جميعـاً، وأعلـن أن سـمو الشـيخ سـيف بـن 
الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  نائـب  نهيـان،  آل  زايـد 
وزيـر الداخليـة، الرئيـس الفخـري للجمعيـة قـد 
أوعيـة  يف  املبـادرة  هـذه  فعاليـات  بتوثيـق  وجـه 
رقميـة وتوزيـع علـى أوسـع نطـاق. وختامـاً شـكر 
سـعادة رئيس مجلس اإلدارة فريق اسـتراتيجيات 
كمـا  التقديـر،  شـهادات  ومنحهـم  زايـد،  الشـيخ 
للرسـوم  اجلمعيـة  مـع حتّمـل  العضويـة  منحهـم 

العاليـة. الوطنيـة  لدورهـم وهمتهـم  تقديـراً 
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   تحليل

فوبيا التبسيط 
إدوارد ديمينج، العالم األمريكي صاحب الفضل لنظريات 
الجودة الحديثة معروف لدى خبراء اإلداره،فقد اشتهر 
الجودة  دائرة دمينج( والتي تعرف ب حلقة   ( بنظرية 
اربعة محاور فقط  ببساطة على  ارتكزت  )pdca( حيث 
نظرية  تعتبر  وهي  وحّسن(   - قّيم  نّفذ-   - )خّطط 
تبنيها في أي مؤسسة  منطقية وبسيطة وباإلمكان 
عامة أوخاصة، ويكفي أن أول جائزة للجودة بدأت من 
التي  النوعية  للنقلة  نظرًا  باسمه  سميت  حيث  اليابان 

احدثتها نظريات هذا العالم ...

نظرية  انظمة  لمراجعة  بحاجة  مؤسساتنا  من  الكثير 
للجودة  البسيطة  المبادئ  وتطبيق  ديمنج(  )دائرة 
بعض  اليرضي  بالطبع  وهذا   ، للتعقيد  بحاجه  ليست 
اخواننا االستشاريين والخبراء الذين من مصلحتهم تعقيد 
البسيط ليكونوا مرجعًا  ال يمكن االستغناء عنه ، وفي 
تطبيق  من  الموظفين  نفور  من  نستغرب  ال  النهاية 

الجودة والتي يعتبرونها عبئًا إضافيًا ...

الدوائر  إحدى  في  المعنيين  وبين  بيني  نقاش  حدث 
الحكومية التي تعتبر حديثة النشأة عن كيفية بنائهم 
للخطة االستراتيجية ، فوجدت أنهم قد ارهق فكرهم 
من كثرة النماذج والطلبات والعمليات التي طلبها أحد 

االستشاريين ..

سألت االستشاري بكل بساطة أين تريد أن تصل ، وكيف 
، ومتى ؟... باختصار هذه هي الخطة، وجميع النماذج 
باإلمكان االستغناء عنها، ألنها وسيلة لتحقيق الهدف 

وليست هدفا بحد ذاتها ..

وكذلك في كافة األمور الحياتية . نفتقد إلى البساطة، 
ومن واقع تجاربي السابقة، فإنه كلما بسطتنا الخطة 
فالعبرة   ، النتائج  تحققت  كلما  وبنائها  أسلوبها  في 
 .... الخطة  ومتطلبات  محتويات  بكثرة  وليست  بالنتائج 

فأين البساطة من مؤسساتنا ودوائرنا؟

فيصل أحمد الخميري
عضو مجلس إدارة جمعية اإلمارات للتخطيط 

االستراتيجي واستشراف المستقبل
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ملف العدد

صحتنا غدًا.. كيف حالها؟!
التكنولوجيــا تزحــف زحفــًا دون هــوادة، وزحفهــا ال يســتثني مجــااًل إال واجتاحــه وهيمن 
علــى طبيعتــه ومصيــره وطــال حتــى صميــم خصائصــه وأحــدث أطــوارًا باهــرة يصعــب 
معهــا وقــف هــذا الزحــف المكلــل بالنجاحــات واالبتــكارات التــي ال تقــاوم، بمــا يخلــق 
معطيــات نوعيــة تقلــب المعاييــر والشــروط رأســًا علــى عقــب، وتعــرِّض عقــل اإلنســان 
وصحتــه البدنيــة ليــس للخطــر المحــدق فحســب، وإنمــا أيضــًا تعرضــه للتحويــر والتبديــل، 
وليــس أمــام اإلنســان حينئــذ إال أن يستســلم ويتكيــف، مــا دام قــد أســلم مصيــره 

لمخرجــات الــذكاء االصطناعــي والهندســة الوراثيــة.

أمـام حضـارة جديـدة متامـاً،  واقـع يضعنـا  إنـه 
اآللـة  يـوكل  وإمنـا  بنفسـه،  اإلنسـان  يصنعهـا  ال 
واملختبـرات لتصنعهـا بالوكالـة، و بصورة ال ميلك 

إال أن يلهـث وراءهـا وكفـى!.
ويف هذا السياق نذكر التجارب العلمية املتنامية، 
ل  املعـدَّ الغـذاء  ظاهـرة  بـروز  إلـى  أدت  والتـي 
وراثيـاً، والـذي يختلـف عـن الغـذاء الطبيعـي يف 
إضافـة جينـات مـن أنـواع أخـرى من النباتـات و

احليوانات أو البكتيريـا. هـذه العمليـة غالبـاً مـا 
تتـم عـن طريـق إقحـام اجلينـات، ممـا يـؤدي إلـى 
تغييـر يف اخلصائـص الوراثيـة للمـادة الوراثيـة. 
إلـى زيـادة  لـة وراثيـاً  تقـود تقنيـة اجلينـات املعدَّ
قـدرة النباتـات علـى حتّمـل البـرد مثـًا أو زيـادة 

مقاومتهـا للمبيـدات احلشـرية أو يجعلهـا تفـرز 
ملواجهة احلشـرات. خاصـة  سـموماً 

لـة تصنـع  املعدَّ األغذيـة  هـذه  أن  املشـكلة  ولكـن 
لنـا يف املقابـل أنواعـاً جديـدة مـن األمـراض لـم 
املناعيـة  تعـرف أجهزتنـا  نعهدهـا مـن قبـل، وال 
كيفية مقومتها، مبا يتطلب ابتكار وسائل جديدة 
)اعتمـاداً علـى التكنولوجيـا أيضـاً( ملواجهـة هـذه 

الظاهـرة وإفرازاتهـا السـالبة.
عمومـاً فـإن صحـة أبداننـا سـتصبح غـداً بيـد العقـل 
املصطنع والطعام املصطنع والتطبب بن يدي الروبوت 
كمـا باتـت عرضـة لثقافـة االعتمـاد علـى التكنولوجيـا..

هـذه  مـن  يسـيرًا  جانبـًا  نسـتعرض  امللـف  هـذا  يف 
املعطيات لنقف على صحتنا غدًا.. كيف حالها؟!..
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لمواجهة األمراض المرتبطة بالتكنولوجيا واألغذية المهجنة

3 مبادرات استراتيجية لالرتقاء 
بالخدمات الصحية في اإلمارات

سجل نمو 
الطالب لخدمة 
البرنامج الوطني 
لمكافحة السمنة

أبوظبي: وام، اإلمارات غدًا
فـي نوفمبـر الماضـي، وضمـن محـور »حكومـة المسـتقبل«، أطلقـت حكومـة اإلمـارات 
خـالل الـدورة الثانيـة الجتماعاتهـا السـنوية ثـالث مبادرات اسـتراتيجية مهمة عبر جلسـة 

بعنـوان »الخدمـات الصحيـة والوقائية«.
 غايـة تلـك المبـادرات هـي تعزيـز النمـو الصحـي والنفسـي لـدى األطفـال، واالرتقـاء 

بجـودة التخطيـط الصحـي، وتوجيـه االسـتثمار نحـو برامـج الصحـة الوقائيـة.

العويـس  محمـد  بـن  الرحمـن  عبـد  معالـي  وأكـد 
وزيـر الصحـة ووقايـة املجتمـع، أن فريـق العمـل ركز 
علـى موضوعـات تهـم األسـرة والطفـل علـى وجـه 
وطنيـة  إلكترونيـة  منصـة  توفيـر  يف  اخلصـوص، 
لتعزيز النماء الصحي والنفسي لهم، وإنشاء قاعدة 
والصيدالنيـة  الصحيـة  للمنشـآت  وطنيـة  بيانـات 
احلكوميـة واخلاصـة، إضافـة إلـى اعتمـاد احللـول 
الذكيـة لترسـيخ مبـدأ ممارسـة األنشـطة البدنيـة، 
العربيـة  اإلمـارات  دولـة  حكومـة  تركيـز  إطـار  يف 
املتحـدة علـى برامـج التوعيـة والتثقيـف للوقايـة من 
واألغذيـة  بالتكنولوجيـا  املرتبطـة  العصـر  أمـراض 

املهجنـة ومنـط احليـاة غيـر الصحـي.

رصد التحديات:
وشـكلت احلكومـة مبادراتهـا املسـتقبلية بعـد رصـد 
عـدد مـن التحديـات التـي ترتبـط مبسـتهدفات رؤيـة 
اإلمـارات 2021، بحيـث تعـّزز املمارسـات العائليـة 
الرئيسـية ذات العاقـة بصحـة الطفـل، واالسـتفادة 
الـذكاء  تسـخير  يف  جتمعهـا  التـي  البيانـات  مـن 
ومسـتدامة  مبتكـرة  حلـول  إليجـاد  االصطناعـي 
للتحديات احلالية واملستقبلية، ورسم برامج وخطط 
الوقاية من األمراض، وحتسـن نوعية احلياة وعاج 
املرضـى، وتعزيـز جاهزيـة البنيـة التحتيـة الصحيـة، 
والشـراكة الفعالـة يف مجـال البحـوث واالبتـكارات، 

وصـوالً إلـى تطويـر الرعايـة الصحيـة للمجتمـع.

ملف العدد
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خريطة تفاعلية
وميثـل تعزيـز النشـاط البدنـي يف الدولـة إحـدى 
األولويات املستقبلية يف تشجيع مجتمع اإلمارات 
خـال  مـن  صحيـة،  حيـاة  أمنـاط  تبنـي  علـى 
للمرافـق  التفاعليـة  اإلمـارات  »خريطـة  إطـاق 
املعـززة للنشـاط البدنـي والصحـي« وهـي منصـة 
إلكترونيـة تهـدف إلى تشـجيع األفـراد وتقدم لهم 
املرافـق  إلـى أهـم  الوصـول  معلومـات يف كيفيـة 
ليتمكنوا من ممارسـة األنشـطة البدنية، وإرسـال 
إشـعارات ورسـائل حتفيزية وتوعوية للمستخدم، 
وسـيمّكن التطبيـق اجلهـات املعنيـة يف الدولة من 
مرافـق  وبنـاء  احلاليـة  املرافـق  وتطويـر  حتديـد 
جديـدة وفـق مخططـات واحتياجـات مدروسـة.

وناقـش فريـق عمل اخلدمـات الصحية والوقائية 
البيانـات  يضـم  موحـد  مرجعـي  نظـام  إنشـاء 
املنشـآت الصحيـة والصيدالنيـة  بكافـة  املتعلقـة 
والفنـي،  الطبـي  وكادرهـا  واخلاصـة  احلكوميـة 
ونظـام  املسـجلة  األدويـة  بيانـات  مـع  وتكاملهـا 
تراخيـص  بأنظمـة  النظـام  وربـط  تسـعيرها، 
الصحيـة  واملنشـآت  الصحيـن  األخصائيـن 
التسـجيل  ونظـام  الدولـة،  يف  والصيدالنيـة 
الدوائـي يف وزارة الصحـة ووقايـة املجتمـع، مـن 
خـال تطبيـق ذكـي لتسـهيل الوصـول إلـى هـذه 

املعلومـات.
»السـجل  إنشـاء  االجتمـاع سـبل  اسـتعرض  كمـا 
خلدمـة  الهـادف  الطالـب«،  لنمـو  الوطنـي 
البرنامـج الوطنـي ملكافحـة السـمنة عند األطفال 
واليافعـن، وهـو إحـدى مبـادرات املؤشـر الوطني 

السـمنة. مـن  يعانـون  الذيـن  األطفـال  »نسـبة 

طبيعة األغذية المهجنة
 modified  Genetically( وراثيًا املعدلة  األغذية 
من الكائنات  إنتاجها  مت  التي  األطعمة  هي   )food
املعدلة وراثياً التي أُدخلت بعض التغييرات إلى 
تقنيات الهندسة  باستخدام  النووي  حمضها 
باستحداث  تسمح  التقنيات  هذه  الوراثية. 
السيطرة  زيادة  إلى  باإلضافة  جديدة  صفات 
على صفات حالية على عكس التقنيات السابقة 

النبـات وتــربيــة  االنتقائية )تــربية  مثل التربية 
احليوان( أو تربية الطفرات.

بـدأ بيـع األغذيـة املعدلـة وراثيـاً يف األسـواق عـام 
1994 عندمـا قـام كاجلـن مونسـانتو بتسـويق 
نـوع مـن الطماطـم متأخـر النضـج والـذي أطلـق 
عليـه اسـم Flavr Savr  حافـظ النكهـة. أغلب 
التعديات الوراثية تركز على احملاصيل النقدية 
فـول  مثـل:  املزارعـن  مـن  العالـي  الطلـب  ذات 
الصويـا، والـذرة، والكانـوال، وزيـت بـذور القطـن. 
كمـا مت تعديـل املنتجـات احليوانيـة وراثيـاً، فعلـى 
سـبيل املثـال، يف عـام 2006 مت تعديـل خنزيـر 
هندسـياً إلنتاج األحمـاض الدهنية أوميغا 3 من 
خـال التعبيـر عـن اجلينـات والـذي كان إنتاجـه 
مثيـراً للجدل]1[،]2[،]3[ كمـا توصـل الباحثـون 
إلـى تطويـر سـالة معدلـة وراثيـاً مـن اخلنازيـر 
الفوسـفور  امتصـاص  علـى  قدرتهـا  تكـون  التـي 
انخفـض  لذلـك  ونتيجـة  كفـاءة،  أكثـر  املصنـع 
محتـوى الفوسـفور مـن السـماد مبقـدار %60.

اعتـرض النقـاد علـى األغذية املعدلـة وراثياً لعدة 
األنسـجة،  أمـان  إدراك  ذلـك  يف  مبـا  أسـباب، 
املخاوف البيئيـة، واالهتمامات االقتصادية التـي 
يثيرهـا الواقـع أن هـذه الكائنـات احلية تخضـع 

لقانـون امللكيـة الفكريـة.

شراكة فعالة 
في مجال 

البحوث 
واالبتكارات 

لتطوير الرعاية 
الصحية

منصة إلكترونية توفر معلومات
 لتنفيذ وتقييم برامج لألطفال

اعتماد الحلول 
الذكية لترسيخ 
مبدأ ممارسة 

األنشطة البدنية 
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ملف العدد

مثقفون يستشرفون آفاق مزج اإلنسان باالتكنولوجيا

الرواصف قادمة.. هل ينسحب 
العقل البشري من المستقبل؟!

إعداد: د. محمد سبيل
ليسـت هنالـك حـدود، فقـط اسـتعدوا للرواصـف  Assemblers، ذلـك ما يقولـه مهندس 
آفـاق هـذا  حيـال  دريكسـلر  إريـك  األميركـي  الدكتـور   Nano technology النانـو  تقنيـة 
العلـم، والرواصـف هـي روبوتـات فـي حجـم الفيـروس، قـادرة علـى إعـادة رصـف ذرات 
المـواد المختلفـة بصـورة توجـد لهـا خصائـص جديـدة، فتلـك الرواصـف ستشـكل قريبـًا 
كل شـيء، بـدءًا مـن أجهـزة التلفزيـون حتـى شـرائح اللحـم، بواسـطة تركيـب الـذرات 
ومركباتهـا، بطـرق جديـدة، ليسـت في سـيرتها األولى، واحدة واحـدة، كقطع القرميد، 
بينمـا سـتتجّول رواصـف أخـرى داخـل أجسـامنا، فـي قنـوات الـدم، محطمـة كل جسـم 
غريـب، أو مـرض عضـال، بمـا فـي ذلـك الخاليـا السـرطانية، وسـتقوم الرواصـف مقـام 
اإلنزيمـات والمضـادات الحيويـة الموجـودة فـي أجسـامنا لقـد تـم تجـاوز مرحلـة تنـاول 
سـيكون  دريكسـلر:  ويسـتطرد  الحيويـة«،  كالمضـادات  التقليديـة  والجراحـات  األدويـة 
بإمكاننـا إطـالق جيـش مـن الرواصف غير المرئيـة لتتجّول في بيوتنا، فهـي قادرة على 
تحويـل الوسـخ والغبـار إلـى ذرات يمكـن إعـادة تركيبهـا كمناديـل ورق وصابـون وأي 

شـيء آخـر.. ثـم مـاذا بعـد؟ اهلل أعلـم.
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اإلنسان رهن األبحاث
يبدو جلياً أن العلماء قد عزموا على رهن مصير 
اإلنسـان مبنجزاتهـم التكنولوجيـة، فلقـد ورد يف 
إفـادات علميـة موثقـة أنه ميكن عبـر تقنية النانو 
القادمـة بقـوة، صناعـة خايـا أقـوى 200 مـرة 
مـن خايـا الـدم، وميكـن مـن خالهـا حقن جسـم 
اإلنسـان بــ10% مـن دمـه بهـذه اخلايـا فتمكنـه 
حينئـذ مـن الركـض ملـدة 15 دقيقـة مـن دون أي 
تكنولوجيـة  كائنـات  النانويـة  الرواصـف  تنفـس. 
جديـدة، شـديدة الـذكاء والدقـة واخلبـر العلميـة 
طبعاً، تقوم مبا ال يستطيع اإلنسان القيام به إال 
بشـق األنفس وطول الزمان دون هامش خطأ أو 
نسـيان كمـا قـد يفعـل اإلنسـان. وهـذا كلـه ليـس 
األهم، وإمنا املخيف أو على األقل املقلق، هو أن 
تلـك الرواصـف الصغـرى سـتتحكم يف يـوم مـا يف 
تركيـب خايـا املـخ البشـري حينمـا يتـم تركيزهـا 
علـى علـم األحيـاء ووظائـف األعضـاء، مبـا يعنـي 
أن العقـل البشـري بـات عرضـة إلعـادة صياغتـه 
مبواصفـات جديـدة بواسـطة العقـل اإللكترونـي 
يومـاً  فنكـون  الـذري،  الراصـف  يجّسـده  الـذي 
قريبـاً بصـدد إنسـان محـّور تقنيـاً، يقـع رمبـا يف 
خانة وسـطى، ما بن اإلنسـان احلالي واإلنسـان 
االصطناعـي، بـل إن فكـرة السـوبر مـان سـتغدو 
ممكنـة مـن خـال إعـادة تركيـب جزيئـات الدمـاغ 
وهكـذا  مثاليـة.  أكثـر  بطـرق  واألعصـاب  والـدم 
العلـوم  ريـاح  مهـب  يف  اإلنسـان  مصيـر  يصبـح 
التقنيـة التـي ال تعـرف احلـدود يف طلـب األحدث 
واألقـدر واألعمـق واألشـمل باعتبـار أن ذلـك هـو 

األفضـل.. وبالفعـل ليـس هنالـك حـدود.

إدمان التطوير
بعضهـم،  لـدى  إدمانـاً  بـات  العلمـي  التطويـر 
فمـن  وبالتالـي  سـريع،  بإيقـاع  مطـرداً  أضحـى 
الـذي  الطبيعـي  اإلنسـان  يسـيطر  أن  يضمـن 
ل  يشـبهنا اآلن، علـى ذلـك اإلنسـان القـادم املعـدَّ
أو املطـّور تقنيـاً؟ والحقـاً مـن يضمـن أن يسـيطر 
ذلـك اإلنسـان املطـّور نانويـاً علـى اإلنسـان الـذي 
سـيطوره هـو نفسـه أو علـى الربوتـات متناهيـة 

الضخـم؟...  التطويـر  بهـذا  تقـوم  التـي  الصغـر 
املجهـول. نحـو  بلهفـة  نتقـدم  فعـًا  نحـن 

ويف احلقيقـة فـإن أهـم ثاثـة اكتشـافات طبيـة 
مدويـة يف العقـود األخيـرة، والتـي ميكـن أن تغّيـر 
آليـة حـدوث  فهـم  يخـص  فيمـا  التاريـخ  مجـرى 
الكثيـر مـن أمـراض اإلنسـان، وكيفيـة عاجهـا، 
اجلذعيـة  باخلايـا  يسـمى  مـا  اكتشـاف  كان 
STEM CELLS، ولكـن تأتـي قبلهـا مـن حيـث 
األهميـة، الكشـف عـن تركيبـة احلمـض النـووي 
»D.N.A«، ويف املرتبـة الثالثـة برنامـج »اجلينـوم 
يف  التكنولوجيـات  أشـهر  بـن  ومـن  البشـري«. 
العـاج بجانـب تكنولوجيـا النانـو هـي تكنولوجيـا 
والتـي  اجلذعيـة«،  »اخلايـا  باسـتعمال  العـاج 
جذريـة  حلـول  إيجـاد  يف  واسـعة  آفاقـاً  تفتـح 
البشـري،  اجلسـم  تصيـب  التـي  األمـراض  لـكل 

منهـا. املسـتعصية  وخصوصـاً 
اجلذعيـة  اخلايـا  باسـتخدام  الطبـي  والعـاج 
يتمثـل يف زراعـة خايـا بشـرية أو حيوانية لتعويض 
لعـاج  محاولـة  يف  التالفـة  األنسـجة  أو  اخلايـا 
»مـن  اخللـوي  العـاج  يسـتخدم  وقـد  األمـراض. 
ألفضـل  وصـوالً  معـاً،  اجلينـي،  والعـاج  خليـة«، 
النتائـج. أي اسـتخدام اخلايـا اجلذعيـة للعاج أو 
الوقايـة مـن مـرض أو حالـة معينة. وال يزال البحث 
جاريـاً يف طريقـة لتطويـر مصـادر مختلفـة للخايـا 
معاجلـة  يف  اخلايـا  هـذه  والسـتخدام  اجلذعيـة 
ارتبـاط  يعنـي  التنكسـية »مبـا  أمـراض األعصـاب 
البحـث بدمـاغ اإلنسـان«، وهكـذا ظهر اجلدل حول 
مصيـر اإلنسـان الـذي بـات يف مهـب هـذه التجارب 

والدراسـات التـي ال يعـرف لهـا حـدود.
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تساؤالت ملحة
وسـتبدو الصـورة أكثـر قلقـاً وشـحذاً للتسـاؤالت 
رمبـا  بـل  منجـزات،  نضيـف  حينمـا  امللحـة 
بوصفهـا  الوراثيـة،  الهندسـة  علـوم  مغامـرات 
أداة مهمـة للعلـوم الطبيعيـة املعاصـرة، حيـث يتـم 
حتويـل اجلينـات واملعلومـات اجلينية األخرى من 
مجموعـة واسـعة مـن الكائنـات.. إلـى بكتيريا )!( 
بكتيريـا  وصنـع  وتعديـل  تخزيـن  بغـرض  وذلـك 
لـة وراثيـاً أثنـاء العمليـة: فالبكتيريـا كائنـات  معدَّ
استنسـاخها  وميكـن  بسـهولة  تنمـو  رخيصـة 
وتتضاعـف بسـرعة، ومـن السـهل حتويلها نسـبياً 
80 حتـت  وميكـن تخزينهـا عنـد درجـة حـرارة 
الصفـر، إلـى أجـل غيـر مسـمى تقريبـاً، فبمجـرد 
عـزل اجلـن فإنـه ميكـن تخزينـه داخـل البكتيريـا 
ليعطـي مخزونـاً غيـر محـدود ألغـراض البحـث 
العلمـي، فمـا هـو مصير صفات الكائن البشـري، 
يف طـور مـا مـن هـذه األبحـاث، خاصـة حينمـا 
يتعلـق األمـر بتغييـر أداء وظائـف الدماغ وقدرات 

اإلنسـان؟. البشـري وصفـات  العقـل 
مصاريعهـا،  علـى  األسـئلة  يشـرع  امللـف  هـذا 
ويضـع العقـل البشـري، يف أفضـل صـوره اليـوم 
العلمـاء  وأشـواق  مؤديـات  مـن  ينتظـره  مـا  أمـام 
أحدهـم  يعـرف  ال  والذيـن  للتجـارب،  املدمنـن 
كان  إذا  مـا  أحدهـم  يعـرف  وال  نهائيـاً،  هدفـاً 
سيسـيطر علـى الوضـع إن قـام بتغييـر خلـق اهلل 

عـن الكمـال بأنواعـه... ويف هـذه احلالـة  بحثـاً 
أال يحـق لنـا أن نتسـاءل: هـل ال يـزال العلـم نـوراً، 
وخطـر  نـار  إلـى  الوقـت  مـع  سـيتحول  أنـه  أم 
محـدق نفـر إليـه خاضعـن كمـا تفعـل الفراشـات 

أدنـاه. املشـاركن  آراء  إليكـم  املسـحورة؟!... 

جدلية العقل والعلم
الشـاعر هـزاع املـري يبـدأ برصـد اجلـدل احملتـدم 
املذهلـة  التطـورات  ومـآل  مصيـر  حـول  حاليـاً 
الرقمـي  العصـر  هـذا  يف  العالـم  يشـهدها  التـي 
وفتوحاتـه التقنيـة الهائلـة التـي اقتحمـت كل احلقول 
والتخصصـات. مبـرراً مثـار هـذا اجلـدل يأتـي مـن 
تصاعد القلق والفزع بسـب التحديات التي تطرحها 
هـذه االبتـكارات املتسـارعة ممـا يجعـل العديـد مـن 
املراقبـن عاجزيـن حتـى عـن التكهـن باملناطـق التـي 
ستأخذنا إليها التجارب.. هل سيضمر دور اإلنسان 

وقدراتـه أمـام االجتيـاح املقبـل والهائـل لآللـة؟
سيبقى احلبل على اجلرار يف استهداف وظائف 
املعلمن واحملامن واألطباء إلخ، ال أحد سـيكون 
التـي  مبنـأى عـن منازعـة التكنولوجيـا احلديثـة 
أصبحـت أكثـر ذكاًء وأعلـى دقـة وأرخـص تكلفة.

الجزء الممتلئ
الشـخصي  رأيـي  قائـًا:  املـري  هـزاع  يسـتطرد 
مـن  املمتلـئ  اجلـزء  يـرى  مـن  مـع  متامـاً  يتسـق 

الشاعر/ هزاع المري
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بـه  يشـعر  التـي  التخوفـات  هـذه  وأن  الـكأس 
البعـض جتـاه دخـول البشـرية يف العصـر الرقمي 
وثـورة اللوغاريتمـات ليسـت جديـدة وإن اختلفـت 
احلقبـة  مـن  األّول  االنتقـال  فإبـان  طبيعتهـا، 
الزراعيـة إلـى الصناعيـة قيـل الكثيـر مـن ذلـك 
احلقـل  مـن  واالنتقـال  املزارعـن  مصيـر  حـول 
اآلن،  نشـهده  مـا  حيـال  واحلـال  املصنـع،  إلـى 
بـأن  نسـلم  أن  علينـا  البارحـة.  تشـبه  فالليلـة 
بـل  أحـداً،  يسـتأذن  فـا  يأتـي  عندمـا  التغييـر 
إيقافـه  ميكـن  ال  الـذي  اجلـارف  كالسـيل  يأتـي 
أو حتديـه، فالتقنيـة وتبعاتهـا اآلن ليسـت خيـاراً 
نقبلـه أو نرفضـه، بـل هـي قـدر حتمـي، علينـا أن 
نسـتثمر فتوحاتـه املدهشـة. حتمـاً سـيضع هـذا 
حتديـات  مواجهـة  يف  برمتهـا  البشـرية  الوضـع 
ومعضـات أخاقيـة وقيميـة جمـة، فـا يوجـد 
شـر محـض، وال خيـر محـض، والتكنولوجيـا أداة 
كالسـيارة، ميكـن أن نذهـب بهـا إلـى حيث نختار.

ويختـم هـزاع املـري مداخلتـه بـأن الرهـان احلقيقـي 
يجـب أن يكـون علـى الضميـر العاملـي وعلـى الشـعور 
الدولـي  املجتمـع  علـى  سـتحتم  التـي  باملسـؤولية 
القوانـن  بسـن  املتسـارعة  التطـورات  هـذه  مواكبـة 
والتشـريعات التي حتفظ حقوق األفراد واجلماعات 

التكنولوجيـا. وتنظـم االسـتخدام األمثـل لهـذه 

انقالب السيطرة
ملجلـس  السـابق  الرئيـس  اهلل،  عبـد  ناصـر  أمـا 
فينتبـه  اإلماراتيـن،  التشـكيلين  جمعيـة  إدارة 
اإلنسـان  مصلحـة  بتحـري  االلتـزام  دعـوة  إلـى 
مـن خـال التوقـف عنـد حـدود معينـة يف بعـض 
املجـاالت البحثيـة التـي تهـدد بانقـاب سـيطرة 
العكـس. ليصبـح  اآللـة،  علـى  احلاليـة  اإلنسـان 

أم  »احلاجـة  مقولـة  نقبـل  قـد  ناصـر:  يقـول 
االختـراع« إذا أيقنـا أن اإلنسـان بتطويـره ملختلف 
جوانـب احليـاة فإنـه يصنـع لنفسـه مسـاراً دائرياً 
يف  ليشـبعها  احتياجاتـه  مبطـاردة  فيـه  يسـتمر 
حـن أنـه يف الوقـت نفسـه يقـوم بإنشـاء تعقيدات 
جديـدة يف احليـاة، األمـر الـذي يقتضـي الوقـوف 
بدقـة  اجلديـدة  البشـرية  االحتياجـات  علـى 

ومحاولـة حلهـا بطـرق جديـدة ومبتكـرة. وبذلـك 
ويدعونـا  تتوقـف.  ولـن  لـم  التطـور  عمليـة  فـإن 
ناصـر عبداللــه إلـى تأمـل مبدأ آخر، هـو »الغاية 
أغلـب  يرفضـه  املبـدأ  فهـذا  الوسـيلة«،  تبـرر 
علمـاء الديـن مـن منطلـق أن تبريـر الوسـائل غير 
الفسـاد  إشـاعة  يف  سـبباً  يكـون  قـد  األخاقيـة 
والظلـم. إال أن الوسـائل يف احلقيقـة مـا هـي إال 
ترجمـة للغايـات التـي تُعـد هـي املؤثـر يف املقـام 
وتوجيههـا  الغايـات  إصـاح  فـإن  ولذلـك  األّول، 
إلـى  الوسـائل  كل  سـيوجه  البشـرية  ملصلحـة 

الصحيـح. االجتـاه 

المتحكم الرئيسي
بتطبيـق ذلـك كلـه علـى التطـّور البشـري وخاصـة 
أن  سـنجد  ناصـر:  يقـول  اإللكترونيـة  املجـاالت 
اإلنسـان هـو املتحكـم الرئيسـي يف التطـور الدائـم 
هـذه  كل  لتسـخير  يسـعى  وأنـه  يعيشـه،  الـذي 
وحتـى  مؤسسـة  أو  كدولـة  ملصلحتـه،  التقنيـات 
علينـا  يجـب  وأنـه  غاياتـه،  لتحقيـق  وذلـك  كفـرد، 
عـن  بعيـداً  اإلنسـان  وتوجيههـا  بغاياتنـا  االرتقـاء 
االسـتغال الـذي يضـر بالبشـرية. يف املقابـل فـإن 
التكنولوجيـا لـم تعـد حكراً علـى أحد، فدميقراطية 
املعرفـة والتكنولوجيـا جعلـت للجميـع حق املشـاركة 
الرفـض  أو  املوافقـة  وحـق  البشـري،  التطـور  يف 
للممارسـات والسـلوكيات التـي تتنافـى مـع األخاق 
نفسـها،  التكنولوجيـا  عبـر  بوجههـا  والوقـوف 
والتـي أصبحـت الوسـيلة األكثـر تأثيـراً يف العالـم 
بالغايـات  االرتقـاء  لفكـرة  وبالعـودة  واملجتمعـات، 
فـإن املسـتهلكن للتكنولوجيا يجـب أن يرتقوا أيضاً 
بغاياتهـم يف اسـتخدامها، وأخـذ الـدور الفاعـل لهم 
واالسـتفادة منهـا يف توصيـل صوتهـم الـذي يوافـق 
الغايـات  يظهـر  راٍق  بشـكل  سـلوك  أي  يرفـض  أو 

التـي يسـعون لهـا بشـكل عملـي وفاعـل.

وعي التكنولوجيا
أن  إلـى  يذهـب  جقـدول  محمـد  الكاتـب 
اإلنسـانية باتـت تقـف اليـوم على قمـة هرم عاٍل 
مـن التقـدم التقنـي، ولكـن ما يسـميه مـن جانبه 

الكاتب/ محمد جقدول

ناصر عبد اهلل
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إضاءات مهمة:
المـواد 	  ذرات  رصـف  تعيـد  الفيـروس  بحجـم  آالت 

جديـدة فيزيولوجيـة  بخصائـص 
خاليـا دم بتقنيـة النانو تمكن »إنسـان المسـتقبل« 	 

مـن الركـض لربع سـاعة دون تنفس
بواسـطة 	  صياغتـه  إلعـادة  عرضـة  بـات  الدمـاغ 

التكنولوجيـا بمـا يوجـد مواصفـات جديـدة لإلنسـان
إعـادة 	  عبـر  مـان سـتغدو ممكنـة  السـوبر  فكـرة 

مثاليـة بصـورة  واألعصـاب  المـخ  جزيئـات  تركيـب 
أهم ثالثة اكتشـافات طبية أخيرًا: الخاليا الجذعية 	 

وتركيبة الحمض النووي والجينوم البشري

التكنولوجيـا،  يف  »مجـازاً«  اجلينيـة  الطفـرة 
مبعنـى  والتقنيـة،  البشـرية  بـن  فجـوة  خلقـت 
يؤسـس  واقعـاً  أضحـى  مبعطياتـه  العلـم  أن 
اإلنسـان  عـن  تدريجيـاً  لانفصـال  مبعطياتـه 
والهيمنـة علـى عاملنـا، بطريقـة ذكيـة وبالتواطـؤ 
اللحظـة  هـذه  حتـى  إننـا  بحيـث  العلمـاء،  مـع 
كانـت  إذا  مـا  ننفـي  أو  جنـزم  أن  نسـتطيع  ال 
خاصـاً  وعيـاً  لنفسـها  ستؤسـس  التكنولوجيـا 
بهـا أرفـع مـن مسـتوى تفكيرنـا أم ال، فالناظـر 
بعـن ثاقبـة يعلـم أن عصـر السـاح »الـذري« لم 
هـذه  تسـتبطنه  مـا  السـتكناه  نتـاج  سـوى  يكـن 
تفكيـك  عـن  قاصـر  العقـل  القاتلـة،  التقنيـة 
اجلزيئـات وحتليلهـا ذاتيـاً لـذا يخضـع احمليـط 
إننـا  احتمـاالت عـدة،  وللتجربـة  للتجربـة؛  كلـه 

بالطبـع  هـذا  احلـال،  بطبيعـة  فانـون  كبشـر 
نتداعـى  أننـا  رغـم  البيولوجـي،  مسـتوانا  علـى 
يف هيئـات أخـرى وجينـات متوارثـة نطلـق عليها 
ذريتنـا، لكـن هـذه اجلينـات تنقـل وعيـاً مختلفـاً 
للجنـن املنبثـق من وعينـا املاضي، وهذا يتطلب 
وقتـاً طويـًا لتطّور هـذه اخلايا وعيها اخلاص 
الـذي وإن كان أذكـى مـن املُوِرث، إال أنه متخلف 
مبئـات السـنن الضوئيـة عـن عالـم التكنولوجيا 
البشـري  وعينـا  وطـّوره  أيادينـا  صنعتـه  الـذي 
عـن  باإلجابـة  مطالبـون  كبشـر  نحـن  املتطـّور. 
سـؤال غايـة يف األهميـة: مـاذا سـيحدث بعاملنـا 
بعـد طفـرة النانـو؟ إن انقـاب الزمـن واملـكان 
تغييـر  سـيعتريه  حولنـا  مـن  بالوجـود  والوعـي 
جـذري وسـتتبدل االنحيـازات القدميـة للتقنيـة 
تبعـاً لتطـّور االحتياج اإلنسـاني يف تفجير طاقة 
الكـون املخبـوءة، لكـن احملصلـة سـتكون كارثـة 
وجـه  عـن  البشـري  تفنـي وجودنـا  كونيـة رمبـا 
األرض، فإذا كان سـبرنا لعالم الذرة فقط أنتج 
حربـن كونيتـن أفنـت مـا يربو علـى مائة مليون 
السـنن  لعشـرات  مسـيرتنا  وعطلـت  نفـس، 
الوحـدات  مليـارات  التقنيـة  بعـداد  هـي  والتـي 
التـي كان ميكـن أن تضيـف لوعينـا أكثـر ممـا 
هـو متـاح. كمـا أن تنبـؤات البريطانـي احلالـم 
»كارك سـي آرثـر« رائـد كتـب اخليـال العلمـي 

وليسـت مجـرد تهيـؤات. باتـت واقعـاً 
 

المواجهة آتية:
 يقـول جقـدول: إن ثمـة نـذر مواجهـة يف األفـق 
املتطـّورة  التكنولوجيـا  وقـدرات  اإلنسـان  بـن 
بوتيـرة أسـرع مـن تطـّور عقـل اإلنسـان، واألخيرة 
البـريء  بـن  لتفـرق  عاطفيـاً  وعيـًا  متتلـك  ال 
واملذنـب، فهـل نحـن مسـتعدون للمرحلـة املقبلـة 
التـي باتـت تؤسـس معطياتهـا التقنيـة وعـي اآللـة 
واسـتقال نشـاطها ومبادراتها؟ فإذا لم نغير من 
التكنولوجيـا  فسـتعمل  حاليـاً  املوجـودة  الوقائـع 

علـى تغييـر عاملنـا جذريـاً.
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الجينات الوراثية
نظرة عن كثب لمستقبل الحياة

الشارقة: محمد عيسى عبداللـه 
التأثيـرات الناجمـة عـن سـوء تعاطينا المـوارد اإليكلوجية/ البيئية الطبيعيـة، أفرزت خالل 
السـنوات العشـرين الماضيـة طفرات جينية حديثـة، غذتها التجـارب الكيميائية والنووية، 
والتـي بدورهـا أدت إلـى تشـوهات عميقـة طالـت الجينـوم الحيـوي، سـواء للبشـر أو 

الحيوانـات أو النباتات.

هـذا األمـر يدفعنـا إلـى الوقـوف علـى مسـتقبل 
وبالتالـي  األرض،  كوكـب  علـى  اإلنسـان  صحـة 
البشـري  اجلينـوم  مسـتقبل  يف  اخلـوض  إلـى 
 )DNA( الوراثيـة  اجلينـات  عمـل  وكيفيـة 
والوظيفـة التـي تضعهـا، والنظـر بشـغف للعـاج 
اجلينـي يف ظـل تكنولوجيا املسـتقبل، والهندسـة 
حتيلنـا  كلهـا  وهـذه  واالستنسـاخ،  الوراثيـة 
للتحـّوالت املنتظمـة التي تشـهدها غرف املعامل 

البحثيـة. واملنظمـات 
ولعلَّ مشروع اجلينوم الذي تبنته املؤسسة األمريكية 
 )Organization  Genome  Human(
لفـك   ،  2005 العـام  وحتـى   1990 أكتوبـر  يف 
Mapping  يؤكـد   Genetic الوراثيـة  اخلارطـة 
األهميـة الكبـرى لهـذا املشـروع  والـذي يهـدف إلـى:

عليهـا 	  يحتـوي  التـي  اجلينـات  علـى  التعـرف 
الدنـا DNA البشـري، وعددهـا 100.000 

تقريبـاً. جـن 
القواعـد 	   sequence متواليـة  حتديـد 

الكيميائيـة التـي تشـكل الدنـا DNA البشـري 
بايـن.  3 وعــددها 

تخزيـن هـذه املعلومـات علـى قواعـد للبيانـات 	 
.databases

تطوير األدوات الازمة لتحليل البيانات.	 
والقانونيـة،  األخاقيـة،  القضايـا  دراسـة 
املشـروع. عـن  تنتـج  قـد  التـي  واالجتماعيـة 

قـام  األهـداف،  هـذه  حتقيـق  يف  وللمسـاعدة 
اجلينـي  التركيـب  بدراسـة  أيضـاً  الباحثـون 
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ملف العدد

البشـرية،  غيـر  احليـة  الكائنـات  مـن  للعديـد 
ومنها البكتيريا شـائعة الوجود يف أمعاء البشـر، 
وذبابـة   ،  E. Coli القولونيـة وهي اإلشـريكية 

املختبـر. وفئـران  الفاكهـة، 

خطة استراتيجية:
الكاملـة  املجمــوعة  هـــو  ببســاطـــة  اجلينـوم 
مـن  زوجـاً   23 يف  املوجـودة  للمورثـات 
ليــس  اجلينــوم  ومشــروع  الكرومــوزومات، 
مـن  للتأكـد  للمخـزون  اسـتراتيجية  خطـــة  إال 
بحلـول  ويفتـرض  الوراثيـة،  الشــفرات  حـل 
مـن  الصحيـة  املرافـق  تتمكـن  أن   2025 العـام 
إعطـاء كل طفـل مولـود، بصـورة روتينيـة، ملفـاً 
كامـًا بعـد والدتـه مباشـرة، مـن خـال  وراثيـاً 
أخـذ عينـة دم، واسـتخراج الــ DNA وحتديـد 
ونقلهـا  اجلينـات  معلومـات  وتسـجيل  تعاقبهـا، 

للمولـود. الشـخصية  البطاقـة  إلـى 
واألفـراد  املنظمـات  مـن  الكثيـر  تخـّوف  ورغـم 
مـن أن تتبـع اخلارطـة اجلينيـة ومعرفـة البطاقـة 
احملتملـة  املسـتقبلية  لألمـراض  الشـخصية 
لألشـخاص، قـد تـؤدي إلـى رفـع الكلفـة التأمينية 
يبشـر   ،DNA مسـتقبل  لكـن  العـاج،  علـى 
باكتشـافات مذهلـة لألمـراض املزمنة كالسـرطان 
الفيروسـية  واألمـراض  املناعـة  نقـص  ومـرض 
القاتلـة، وتسـريع وتيرة تطويـر اللقاحات واألدوية 

البشـرية. واألعضـاء  اخلايـا  باسـتخدام 

جينوم اصطناعي:
علمـاء  مجموعـة  أن  علمنـا  إذا  غريبـاً  وليـس 
جينـوم  لتخليـق  طمـوح  مشـروع  بطـرح  قامـوا 
بشـري اصطناعي، أو خريطة جينية يف مسـعى 
زراعتهـا  ميكـن  بشـرية  أعضـاء  تخليـق  إلـى 
بجانـب  الفيروسـات،  ضـد  املناعـة  لهندسـة 
ذلـك نشـهد مؤخـراً، السـعي إلـى إنشـاء بنـوك 
للنباتـات  األساسـية  املصـادر  حتفـظ  جينيـة 
والتنـّوع احليوانـي مـن االنقـراض، ونـرى توجـه 
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف هـذا االجتاه 
هـذا  املنطقـة يف  سـبق يف  باعتبارهـا صاحبـة 
وقانـون  مرسـوم  صـدر  فقـد  احليـوي،  املجـال 
جلينـات  بنـك  إلنشـاء  الصـدد  بهـذا  احتـادى 
والزراعـة،  لألغذيـة  النباتيـة  الوراثيـة  املـوارد 
وصيانـة  حمايـة  إلـى  القانـون  أهـداف  ورمـت 
املـوارد النباتيـة لألغذيـة والزراعـة، واحلـد مـن 
اسـتنزافها واسـتدامة االسـتفادة منهـا، وتنظيـم 

عليهـا. احلصـول 
كل النقـاط السـالفة تقودنـا إلـى التركيـز أكثـر 
خريطتنـا  مسـتقبل  لقـراءة  أكبـر  جهـد  ووضـع 
يخـص  فيمـا  أو  البشـرية  تلـك  سـواء  اجلينيـة 
حمايـة النظـم اإليكولوجيـة البريـة، والعمـل على 
االسـتخدامات  خلفتهـا  التـي  الفجـوة  جتسـير 
تـوازن  علـى  للحفـاظ  للبشـرية  الناضجـة  غيـر 
كخيـار  االسـتدامة  وثقافـة  الطبيعيـة  احليـاة 

املسـتقبل. يف  لإلنسـان  وحيـد 
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من أمراض المستقبل:
كشـفت دراسـة علمية مخيفة مؤخراً، أن نصف 
البصـر  ضعـف  مـن  سـيعانون  األرض  سـكان 
بحلـول منتصـف القـرن احلالـي، أو مـا يعـادل 5 
مليـارات إنسـان ضعيـف النظـر يف عـام 2050.
بحثـي  فريـق  بهـا  قـام  التـي  الدراسـة  أشـارت 
جنـوب  غـاالس  نوفيـا  جامعـة  بـن  مشـترك 
أسـتراليا ومعهـد بحـوث العيون بسـنغافورة، إلى 
مـن  األرضيـة سيشـكون  الكـرة  سـكان  ثلـث  أن 

.2020 عـام  الرؤيـة  ضعـف 
أكـد شـريف جمـال الديـن، أسـتاذ طـب العيـون 
بجامعـة القاهـرة، مـا جـاء بالدراسـة، خاصة يف 
كـون ضعـف البصـر صفـة وراثية كانـت نادرة يف 
السـابق ثم أصبحت سـائدة اآلن بفعل التغيرات 
مـن  العديـد  جلبـت  التـي  والبيئيـة  املناخيـة 
األمـراض املسـتحدثة. وأضـاف أن الكثيـر مـن 
البصـر،  يولـد أطفالهـا اآلن ضعـاف  العائـات 
وبنسـبة كبيـرة بعكـس املاضـي، حيـث كان مـن 
النـادر أن نـرى شـخصاً يرتـدي نظـارات طبيـة.
لضعـف  الوحيـد  السـبب  ليـس  الوراثـي  العامـل 
وأجهـزة  البيئيـة  العوامـل  هنـاك  لكـن  البصـر، 
يقضـي  التـي  الذكيـة  والهواتـف  الكمبيوتـر 
اإلنسـان أمامهـا سـاعات طويلـة يف أماكـن مغلقة 
والتعـرض  الطبيعـة  إلـى  خروجـه  حسـاب  علـى 
مـن  اجلزئيـة  تلـك  الطبيعـي.  الضـوء  إلـى 
الدراسـة فسـرها أسـتاذ طـب العيـون قائـًا: “إن 

اهتمامات اإلنسـان يف السـنوات األخيرة حتّولت 
مـن احتياجـه إلـى الرؤيـة البعيـدة، حيـث كانـت 
القريبـة  الرؤيـة  إلـى  طويلـة،  أمامـه  املسـافات 
نتيجة للتطّور احلاصل يف وسـائل التكنولوجيا”.

املصادر:
الريبـي  النـووي  احلمـض   DNAوالــ اجلينـات   
 Richard  - ووكـر  ريتشـارد  تأليـف:  املنقـوص، 

للعلـوم العربيـة  الـدار  الناشـر:   ،Walker
أ.د.  البشـري.. كتـاب احليـاة،  البشـري   اجلينـوم 
صالـح عبـد العزيـز الكـرّي، مجلـة اإلعجاز العلمي
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الرياضة غدًا

20 مسابقة
مسـابقة  وهـي  مسـابقة،   20 والروبـوت،  االصطناعـي  الـذكاء  مسـابقات  سلسـلة  تضـم 
روبـوت فيكـس )VEX(، وتحدي فيكـس لمسـتوى الذكاء )VIQ(ومسـابقة الروبوت لألطفال 
»فيرسـت ليجـو ليـج جونيـور«، ومسـابقة )TYNKER( الوطنية للبرمجـة  التـي تعـرف باسـم 
والمسـابقة الوطنيـة لتصميـم المواقـع اإللكترونيـة، والمسـابقة الوطنيـة للبرمجـة بلغـة 
)Python( ، والمسـابقة الوطنيـة للبرمجـة بلغـة )C++(، ومسـابقة ماينركرافـت الوطنيـة، 

ومسـابقة )Steam( لالبتـكار فـي مجـال الروبـوت.
ومسـابقات )steam( للطباعـة ثالثيـة األبعاد، وللمشـاريع للمسـتوى المتقدم، وللمشـاريع 
اإلنقـاذ،  خـط  ودوري  اإلنقـاذ،  ودوري محـاكاة عمليـات  لألطفـال،  وللمشـاريع  للمبتدئيـن، 
ودوري كـرة قـدم الروبـوت للوزن الخفيف، والـدوري المفتوح لكرة قدم الروبوت، والدوري 

االبتدائـي لعـروض الروبـوت، ومهندسـو المسـتقبل مـن اإلمـارات العالميـة لأللمنيوم.
ينتظـر أن تضـاف إليهـا 3 مسـابقات العـام المقبـل، ومنها برنامـج الغواصـات اآلليـة، والطيران 

اآللـي )غواصـات وطائرات بـدون طيار(.

المركز متخّصص 

في الروبوت 

والبرمجة واإلبداع 

التكنولوجي وخدمة 

التطّوع
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آفاق

كلنا مستقبليون.. ولكن؟!
واالستثناء  بالفطرة،  مستقبليون  عامة  الناس  فإن  الحظ؛  لحسن 
األفضل؟،  يكون  أن  ويرجو  الغد  في  يفكر  ال  منا  فمن  له،  حكم  ال 
يدخر  بأن  يهتم  ال  أحد  ال  العدة.  له  ويعّد  أجله  من  يعمل  وبالفعل 
يتجّنب  أحد  وال  بعد حين،  وأسرته  بيتًا يسعه  له  ليكون  ماله،  فضل 
أفضل  لهم  ويختار  المقبلة،  وحياتهم  أبنائه  تعليم  في  التفكير 

المدارس والجامعات تأمينًا لمستقبلهم؟.
الفرق  ولكن  لصالحه،  ويسعون  بالغد  ويهتمون  يفكرون  الجميع 
وتحوطات  بتدابير  للمستقبل  يتهيأ  بعضهم  أن  هو  الناس،  بين 
مجدية تتوقع الطوارئ والمتغيرات، بينما البعض اآلخر يرهن نفسه 

للمجهول، يتوكل دون أن يعقلها.
يتمتع  فالذي  الفرس«..  »مربط  الكلمة  هذه  »يعقلها«،  قلنا 
فيتصدى  ضعفه  نقاط  معرفة  من  يمّكنه  الذي  الكافي  بالوعي 
لها بإيجابية بناءة ليسيطرعليها، ويكتشف في الوقت ذاته ميزاته 
بمعنى  وأمل،  بثقة  المستقبل  لمواجهة  فيوظفها  وإمكاناته 
برؤية  إليها  ليصل  أولوياته  يرتب  كيف  ويعرف  أهدافه،  يحّدد  أنه 
واضحة، ويدخر جزءًا من دخله لينفقه على مشاريعه القادمة.. هو 
يهدر ماله وطاقاته ووقته وأفكاره  وأما من  من يعقلها ويتوكل، 
بعشوائية، جاهاًل أو متجاهاًل إمكاناته ومواهبه، مستسلمًا لواقعه 
الفرص  يضّيع  األحالم منتظرًا، هو من  وظروفه، ويعيش فقط في 

ويتوحل في التخبط والفشل.
بغده  مهتمًا  دام  ما  مستقبلي،  أيضًا  هو  األخير  الصنف  وهذا 

ومصيره، ولكنه يجابه الغد بسلبية واستسالم وعدم مسؤولية.
اإليجابية طاقة خالقة تصنع الهمة وإرادة التغيير وتفتح للمرء نوافذ 
العمل من أجل التغيير لألفضل في ظل امتالك الوعي االستراتيجي 
الفّعال، الذي ينطوي على األهداف المنطقية والواضحة، ومن ثم 
النجاح  تحقيق  باتجاه  الضعف  وتجاوز  المتاحة  اإلمكانات  توظيف 

الذي يرجوه الجميع.
تلك هي روح التخطيط االستراتيجي الذي ندعو المجتمع العتماده 
أسلوَب حياة للتغيير نحو األفضل، على المستوى الشخصي واألسري 
والمؤسسي وحتى الوطني. إنه تحويل الحلم إلى مشروع متكامل 
يمكن تنفيذه في وقت زمني محّدد، وفي حال تنامي الوعي إلى 
لنا  تتيحها  التي   ”KPIs« األداء  قياس  ومعايير  أدوات  معرفة  درجة 
النتائج  فإن  العلوم،  من  علمًا  بوصفها  االستراتيجية  اإلدارة  مناهج 

حينئذ ستكون أقرب إلى التحقق وبكفاءة عالية.

د. محمد عبدالقادر سبيل
مدير التحرير
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توجد مجموعة من األدوات والنماذج التحليلية التي تعتمد عليها اإلدارة االستراتيجية، 
فـي مسـاعي تحقيـق األهـداف الخاصـة بالمنظمة، أو النشـاط الذي تعمـل عليه، ومن 
هـذه األدوات: التحليـل الرباعـي سـوات )SWOT(، وهنالـك مـن األدوات نمـوذج بورتـر، 
ونمـوذج فايفـر ومصفوفـة بيسـتل وماكينـزي وبوسـطن إلـخ، وكلهـا تسـاعد اإلدارة 
على تطبيق مراحل التخطيط االسـتراتيجي بكفاءة عالية، وصواًل إلى الغايات المرجوة 
بأقصـر الطـرق الممكنـة، وفـي هـذه المسـاحة سنسـتعرض فـي كل عـدد إحـدى تلـك 
األدوات للتعريـف بهـا وبدورهـا، أما اليوم فنسـلط الضوء على أداة مهمة جدًا تسـمى 
»KPIs«، مؤشـرات األداء الرئيسـية، وهـي معاييـر تسـتخدم لقيـاس وتقييـم مـدى نجـاح 

الخطـة االسـتراتيجية وتحقيقهـا ألهدافها.

نماذج ومفاهيم
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ولكـن لـم تُعـد الغايـة مـن بنـاء ووضـع مؤشـرات 
لـألداء هـي إعطـاء نظـرة عامـة لإلداريـن عـن 
وإمنـا  عـام،  بشـكل  اإلداريـة  العمليـة  مسـار 
تطـّور مفهومهـا وباتـت تسـتخدم لغايـة قيـاس 
نتائـج حتقيـق األهـداف، وقـد جـاء هـذا تطـّور 
األداء  مؤشـرات  علـى  االعتمـاد  زيـادة  نتيجـة 
محوريـاً  جـزءاً  باتـت  أن  بعـد  ملحـوظ  بشـكل 
مـن التخطيـط االسـتراتيجي، باعتبـار أن هـذه 
املؤشـرات هي املوازين واملقاييس التي يفترض 
االسـتراتيجية  األهـداف  مـن  تسـتنبط  أن 
»مبعنـى أنهـا ليسـت قوالـب جاهـزة سـلفاً« بـل 
األهـداف  تلـك  ترجمـة  خـال  مـن  تسـتخلص 
وأنشـطة  وسياسـات  وإجـراءات  برامـج  إلـى 
يتـم قيـاس مـدى فعاليتهـا وكفاءتهـا يف حتقيـق 

ألجلهـا. املوضوعـة  األهـداف 

KPIs مؤشرات األداء الرئيسة
 KEY الرئيسـة   األداء  مؤشـرات  تعتبـر 
     INDICATORS  PERFORMANCE
أدوات فعالـة لقيـاس مـدى جـودة أداء املنظمـات 
)شـركات، مؤسسـات، وحـدات أعمـال، مشـاريع 
أو حتـى أفـراد( مقارنـة باألهداف االسـتراتيجية 

لهـا.  املخطـط 
أصحـاب  متّكـن  التـي  الوسـيلة  فهـي  وبالتالـي 
األعمـال مـن فهـم مـا إذا كانـت املنظمـة تسـير يف 

الطريـق الصحيـح نحـو أهدافهـا أم ال.
KPIs  هـي أيضـاً  الرئيسـة   ومؤشـرات األداء 
يف  تسـاعد  ألنهـا  القـرار  لصنـع  مفيـدة  أدوات 
تبسـيط الطبيعـة املعقدة لـألداء التنظيمي، حيث 
تقـدم عـدداً محـّدداً من من املؤشـرات األساسـية 
التـي ميكـن التعامـل معهـا بيسـر والتحكـم فيهـا.

IDENTIFY
KPIS

REVIEW
KPIS

DEFINE
TIMELINE

RESOLVE
KPIS

CATEGORIZE
KPIS

KEY PERFORMANCE

INDICATOR

PERFORMANCE
IMPROVEMENTS

STRATEGIC
IMPROVEMENTS KPI
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إضاءات

سماها كالوس شواب وربطها  بالعصر الثاني لآللة

)IR4( الثورة الصناعية الرابعة
الشارقة: اإلمارات غدًا

فـي ظـل بـروز نجـم منتـدى دافـوس كأحد الملتقيـات المرتبطـة  بالتجديـد المعاصر على 
صعيـد أدوات االقتصـاد والعولمـة والفكـر المعاصـر المتصـل بتقنيـة المعلومـات والذكاء 
االصطناعـي، كثـر الحديـث في اآلونة األخيرة عما ُيعرف بالثورة الصناعية الرابعة، مما آثار 
كثيـرًا مـن اللغـط والتسـاؤالت حول طبيعتها، وهل نحن جزء منها، سـواًء أكنا مسـتهلكين 
أم منتجيـن ومشـاركين، وفـي الحقيقة هي العصـر الصناعي الرئيسـي الرابع منذ الثورة 
الصناعية األولـى التـي وقعـت فـي القرن الثامن عشـر. ويتميز هذا العصـر بدمج التقنيات 

التـي تزيـل الخطـوط الفاصلة بيـن المجاالت المادية والرقميـة والبيولوجية.

االصطناعـي )AI( علـى االقتصـاد، لكنـه أضـاف 
م يف التقنيـات البيولوجية إنـه  دوراً أوسـع للتقـدُّ
يُعرقـل كل الصناعـات تقريبـاً يف كل بلـد. ويبشـر 
أنظمـة  بتحويـل  التغييـرات  هـذه  وعمـق  اتسـاع 

بأكملهـا. واحلكـم  واإلدارة  اإلنتـاج 
مــن  الرابعــة  املوجــة  تشــهد  أن  املتوقــع  ومــن 
الثــورة الصناعيــة التنفيــذ املكثــف للعديــد مــن 
العاليــة  اإلمكانــات  ذات  الناشــئة  التقنيــات 

املعاصــرة. حياتنــا  يف  للتأثيــر 

تتميـز هـذه املرحلـة احلضاريـة العلميـة بتحقيـق 
الناشـئة يف  للتكنولوجيـا  اختـراق واسـع ونوعـي 
ذلك الروبوتـات،  يف  مبـا  املجـاالت،  مـن  عـدد 
 ،  blockchainو االصطناعـي،  والـذكاء 
الكموميـة،  واحلوسـبة  النانـو،  وتكنولوجيـا 
األشـياء،  وإنترنـت  احليويـة،  والتكنولوجيـا 
املسـتقلة.  واملركبـات  األبعـاد،  ثاثيـة  والطباعـة 
»العصـر  شـواب مع  ربطهـا كاوس  وقـد 
الرقمنـة والـذكاء  آثـار  الثانـي لآللـة« مـن حيـث 
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ولتــوضيــح مــالمــح هــذه الثــورة 
األحدث البد من سرد مراحل الثورات 

الصناعية على النحو التالي:

الثورة الصناعية األولى:
صـورة حملـرك البخـار »بوفينـج بيلـي« الـذي مت 

التقاطـه يف متحـف العلـوم يف لنـدن.
القرنـن  يف  األولـى  الصناعيـة  الثـورة  وقعـت 
أوروبـا  يف  عشـر  والتاسـع  عشـر  الثامـن 
وأمريـكا. كانـت فتـرة أصبحت فيهـا املجتمعات 
صناعيـة  معظمهـا،  يف  الزراعيـة،  الريفيـة 
احلديـد  صناعـات  لعبـت  وحضريـة. ]6[ 
والنسـيج أدواراً مركزيـة يف الثـورة الصناعيـة، 
البخـار . تطوير محـرك  مـع  جنـب  إلـى  جنبـاً 

الثورة الصناعية الثانية:
الثانية بــن  الصناعيــة  حدثت الثــورة 
عامــي 1870 و1914م، أي قبــل احلــرب 
العامليــة األولــى. كانــت فتــرة منــو للصناعــات 
القائمــة وتوســعة صناعــات جديــدة، مثــل 
واســتخدام  والكهربــاء،  والنفــط  الفــوالذ 
الطاقــة الكهربائيــة  لتحقيــق إنتــاج ضخــم. 
وشــملت التطــّورات التكنولوجيــة الرئيســية 
الفترة الهاتف واملصبــاح  هــذه  خــال 
ك  محــر و ف  ا غر نو لفو ا و ئي  با لكهر ا

الداخلــي. االحتــراق 

الثورة الصناعية الثالثة:
الثـورة  أو  الثالثـة،  الصناعيـة  الثـورة  تشـير 
مـن  التكنولوجيـا  م  تقـدُّ إلـى  الرقميـة، 
األجهـزة اإللكترونيـة وامليكانيكيـة التناظريـة 
اليـوم.  املتاحـة  الرقميـة  التكنولوجيـا  إلـى 
الثمانينـات ومـا زالـت  بـدأت احلقبـة خـال 
حدثـت  التـي  التطـّورات  تشـمل  مسـتمرة. 

الكمبيوتـر  الثالثـة  الصناعيـة  الثـورة  خـال 
املعلومـات  الشـخصي واإلنترنت وتكنولوجيا 

.)ICT(  واالتصـاالت

الثورة الصناعية الرابعة 1983م:
تسـتند الثـورة الصناعيـة الرابعـة إلـى الثـورة 
تصبـح  جديـدة  طرقـاً  متثـل  والتـي  الرقميـة، 
مـن  يتجـزأ  ال  جـزءاً  التكنولوجيـا  فيهـا 

اإلنسـان. جسـم  وحتـى  املجتمعـات 
يف كتابـه »الثـورة الصناعية الرابعة«، يصف 
األسـتاذ كاوس شـواب، املؤسـس والرئيس 
 - العاملـي  االقتصـادي  للمنتـدى  التنفيـذي 
دافوس، كيف أن هذه الثورة الرابعة تختلف 
السـابقة،  الثـاث  عـن  جوهريـاً  اختافـًا 
م  بالتقـدُّ رئيسـي  بشـكل  متّيـزت  التـي 
التقنيـات  هـذه  تتمتـع  حيـث  التكنولوجـي، 
توصيـل  يف  لاسـتمرار  كبيـرة  بإمكانيـات 
مليـارات األشـخاص إلـى الويـب، وحتسـن 
كفـاءة األعمـال واملؤسسـات بشـكل جـذري، 
واملسـاعدة يف جتديـد البيئـة الطبيعيـة مـن 
خـال  مـن  لألصـول،  أفضـل  إدارة  خـال 
توظيـف وتكريـس إمكانـات جديـدة أفرزتها 
قـدرات الروبوتـات، والـذكاء االصطناعـي، 
الكموميـة،  واحلوسـبة  النانـو،  وتكنولوجيـا 
األشـياء   وإنترنـت  احليويـة،  والتكنولوجيـا 
 ،3D األبعـاد  ثاثيـة  والطباعـة   ،  )IoT(

املسـتقلة. واملركبـات 

كالوس شواب:
تمّيزت الثورة 

الصناعية 
م  الرابعة بالتقدُّ

التكنولوجي،
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إلـى 4 محـاور واضحـة  وتسـتند رؤيـة املئويـة 
تتمثـل يف الوصـول إلـى أفضـل تعليـم وأفضـل 
إضافـة  العالـم،  يف  حكومـة  وأفضـل  اقتصـاد 
الى أسـعد مجتمع يف العالم، وسـتتم مراجعتها 
متغيـرات  حسـب  دوري  بشـكل  وحتديثهـا 
العلميـة  املسـتويات  بأعلـى  ويتمتـع  املسـتقبل، 
واإليجابيـة،  األخاقيـة  والقيـم  واالحترافيـة 
لضمـان االسـتمرارية، وتأمـن مسـتقبل سـعيد 
وحيـاة أفضـل لألجيـال القادمـة، ورفـع مكانـة 
الدولـة لتكـون أفضـل دولـة يف العالـم. وتشـمل 

)مئويـة اإلمـارات 2071( رؤية شـاملة وطويلة 
خريطـة  وتشـكل  عقـود،  خمسـة  متتـد  األمـد 
واضحـة للعمـل احلكومـي طويـل املـدى، لتعزيز 
تسـعى  فيمـا  الناعمـة،  وقوتهـا  الدولـة  سـمعة 
الدولـة،  شـباب  يف  االسـتثمار  إلـى  املئويـة 
وجتهيزهـم باملهـارات واملعـارف التـي تسـتجيب 
تكـون  كـي  والعمـل  املتسـارعة،  التغييـرات  مـع 
دولـة اإلمـارات أفضـل دولـة يف العالـم بحلـول 
الذكـرى املئويـة لقيـام دولـة اإلمـارات العربيـة 

.2071 وذلـك يف عـام  املتحـدة 

خطى نحو مئوية 
اإلمارات 2071م

اإلمـارات 2071 برنامـج عمـل حكومـي طويـل 
األمد، يتضمن وضع استراتيجية وطنية  لتعزيز 
وضمـان  الناعمـة،  وقوتهـا  الدولـة  سـمعة 
وجـود مصـادر متنّوعـة لإليـرادات الحكوميـة 
االسـتثمار  إلـى  باإلضافـة  النفـط،  عـن  بعيـدًا 
اإلنتاجيـة  مسـتوى  ورفـع  التعليـم،  فـي 
التماسـك  وتعزيـز  الوطنـي،  االقتصـاد  فـي 

لمجتمعـي. ا

تعليم للمستقبل
تركـز املئويـة علـى مسـتوى تدريـس العلـوم والتكنولوجيـا املتقدمـة ال سـيما يف مجـاالت الفضـاء والهندسـة واالبتـكار 
والعلـوم الطبيـة والصحيـة وترسـيخ القيـم األخاقيـة والتوجهـات اإليجابيـة وتلـك التـي تعلـي مـن مسـتوى االحترافيـة 
واملهنيـة يف املؤسسـات التعليميـة، وتكـّون عقـوالً منفتحـة علـى جتـارب الـدول املتقدمـة، عبـر تعليـم الطلبـة تاريـخ 
وثقافـات وحضـارات الـدول األخـرى واملواهـب الفرديـة للطلبة منذ املراحـل األولى أو التركيز على متكن املدارس من 
أن تكـّون بيئـة خاصـة يف مجـال ريـادة األعمـال واالبتـكار، وحتويـل املؤسسـات التعليميـة يف الدولـة إلـى مراكـز بحثيـة 
عامليـة، وتعزيـز منظومـة التعلـم املسـتمر والتكاملـي، وضمـان وجـود جامعـات إماراتيـة ضمـن قوائـم أفضـل اجلامعات 
عامليـًا تكـون جاذبـة للطلبـة واألكادميـة والباحثـن مـن مختلـف أرجـاء املعمـورة، وتعمـل علـى تأهيـل األجيـال املقبلـة 

لزمـن مختلف.
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مجتمع أكثر تماسكًا
أكثـر  اإلماراتـي  املجتمـع  جلعـل  املئويـة  تسـعى 
والتماسـك  التسـامح  قيـم  ترسـيخ  عبـر  متاسـكاً 
ربـوع  يف  للوطـن  والـوالء  واالحتـرام  والتواضـع  
املجتمـع ومتكـن الشـباب والنسـاء وجعل السـعادة 
واإليجابيـة أسـلوب حيـاة، وتوفيـر جـودة عاليـة يف 
مجـال الصحـة والرياضـة، وتوظيـف كل الطاقـات 
البشـرية يف طريق التكتف والتعاون، وتكوين أسـر 
واعيـة مبتطلبـات املرحلـة املقبلـة وتطويـر برامـج 
جتعـل أجيـال املسـتقبل قـادرة علـى إعطـاء منـوذج 
جيـد عـن دولـة اإلمـارات يف اخلـارج، واألهـم هـو 
ازديـاد مسـتوى التفـاف اإلماراتيـن حـول وطنهـم. 

مدينة المريخ العلمية 
إطاق مشروع مدينة املريخ العلمية وهو مشروع 
بنـاء املدينـة الفضائيـة األولـى مـن نوعهـا بتكلفـة 
مليـون  تبلـغ  مليـون درهـم، علـى مسـاحه   500
مدينـة  أكبـر  لتشـكل  مربعـة  قـدم  ألـف  و900 
فضائيـة يتـم بناؤهـا على األرض وتشـكل منوذجاً 

عمليـاً صاحلـاً للتطبيـق علـى كوكـب املريـخ.

استراتيجية األمن المائي )2036م(
اإلمـارات  لدولـة  املائـي  األمـن  اسـتراتيجية  تهـدف 
2036، إلى ضمان اسـتدامة واسـتمرارية الوصول 
وظـروف  الطبيعيـة  الظـروف  خـال  امليـاة  إلـى 
العليـا  املسـتهدفات  وتتمثـل  القصـوى  الطـوارئ 
علـى  الطلـب  إجمالـي  خفـض  يف  لاسـتراتيجية 
املـواد املائيـة بنسـبة 21% وزيـادة مؤشـر إنتاجيـة 
امليـاه إلـى 110 دوالرات لـكل متـر مكعـب، وخفـض 
وزيـادة  درجـات،  ثـاث  امليـاه مبقـدار  نـدرة  مؤشـر 
نسـبة إعـادة اسـتخدام امليـاه املعاجلـة إلـى %95 .

استراتيجية  الذكاء االصطناعي
نوعهـا يف  مـن  األولـى  االسـتراتيجية  هـذه  تُعـد 
املنطقـة والعالـم. وبحلـول 2031 سـيكون اعتما 
الـذكاء االصطناعـي يف  اإلمـارات علـى  د دولـة 

.%100 البيانـات بنسـبة  اخلدمـات وحتليـل 

 المنظومة الصحية 
مبادرتـان لتطويـر املنظومـة الصحيـة وتتمثـل يف 
تطويـر سـجل وطنـي متكامل للمواليـد والوفيات، 
مرتبـط مبنظومـة بيانـات ذكيـة وتعزيـز اليقظـة 
الصحيـة،  احليـاة  أمنـاط  وتعزيـز  الدوائيـة، 
إضافـة إلـى متكـن اجلاهزيـة الوطنيـة مـن أجـل 

الدولـة. الطـوارئ يف  السلسـة حلـاالت  اإلدارة 

الموارد البشرية
البشـرية،  املـوارد  لتمكـن  للحفـاظ  مبـادرات   6
وتهـدف إلـى مواءمـة وتكامـل سياسـات وأنظمـة 
نضجهـا،  مسـتوى  وتقييـم  البشـرية  املـوارد 

ودراسة املهارات املستقبلية للوظائف. 
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رؤية عجمان )2021(
مجتمـع  بنـاء  علـى   2021 عجمـان  رؤيـة  تركـز 
بنـاء اقتصـاد أخضـر، حتفـزة  سـعيد يسـاهم يف 
اإلمـارات  رؤيـة  مـع  منسـجمة  متميـزة  حكومـة 
االحتـاد،  وروح  الوطنيـة،  واألجنـدة   ،2021
وتوضـح الرؤيـة أن املجتمـع السـعيد هـو مجتمـع 
متاحـم منطلـق بـروح إيجابيـة، فخور بتراثة معتز 
بيئتـة. عناصـر  مـع  مبسـؤولية  يتواصـل  بقيمـة، 

الشباب
4 مبـادرات دور الشـبابK وتهـدف لتوزيـع دور 
واملسـؤولن  القـرار  أصحـاب  وإطـاع  الشـباب 
علـى اقتراحاتهـم وآرائهـم وتوفيـر  رؤيـة أعمـق 
القطـاع  يف  العاملـة  واجلهـات  الشـباب  لشـؤون 

أفضـل. بشـكل  خلدمتهـم  الشـبابي 

التنمية المستدامة 
7 مبـادرات للتنميـة املسـتدامة أطلقتهـا القيـادة 
التنفيـذي  اإلطـار  مشـروع  بينهـا:  الرشـيدة 
للبرنامـج الوطنـي إلدارة الطاقـة وامليـاه، وتطويـر 
يف  الطبيعـي  الغـاز  لقطـاع  التشـغيلي  النمـوذج 
واملـاء  الكهربـاء  اسـتهاك  كفـاءة  ورفـع  الدولـة 
يف املبانـي احلكوميـة واسـتراتيجيات القطاعـات 
التنفيـذي  واإلطـار  للطاقـة  املسـتخدمة 

املائـي. األمـن  السـتراتيجية 

رؤية الشارقة السياحية )2021(
تهدف رؤية الشارقة السياحية إلى اإلمارة لتصل 
 ،2021 عـام  بحلـول  سـائح  مايـن   10 إلـى 
اإلمـارات  دولـة  احتفـاالت  مـع  بالتزامـن  وذلـك 
لتأسيسـها.  الذهبـي  باليوبيـل  املتحـدة  العربيـة 

مجمع محمد بن راشد آل 
مكتوم للطاقة الشمسية

يُعـد مجمـع محمـد بـن راشـد آل مكتـوم للطاقـة 
لتوليـد  اسـتراتيجي  مشـروع  أكبـر  الشمسـية 
الطاقـة املتجـّددة يف موقـع واحـد يف العالـم وفـق 
ميجـاوات   1000 توليـد  سـيتم  حيـث  نظـام، 
بحلـول عـام 2020 و5000 ميجـاوات بحلـول 

.2030 عـام 

استراتيجية دبي للنقل 
الذكي )ذاتي القيادة(

ذاتـي  الذكـي  للتنقـل  دبـي  اسـتراتيجية  تهـدف 
القيـادة لتحويـل 25% مـن إجمالي وسـائل النقل 
يف دبـي لذاتيـة القيـادة بحلول عام 2030. ومن 
املتوقـع أن حتقـق االسـتراتيجية 22 مليـار درهم 
إماراتـي يف شـكل عائـدات اقتصاديـة سـنوية يف 
العديـد مـن القطاعـات من خـال خفض تكاليف 
السـاعات  مـن  املايـن  مئـات  وتوفـر  النقـل 

املهـدورة يف وسـائل النقـل التقليديـة.
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استراتيجية دبي الصناعية )2030(
تهـدف ألن تكـون دبـي منصـة عامليـة والصناعات 
واالسـتدامة،  واالبتـكار  املعرفـة  علـى  القائمـة 
قطاعـات  سـتة  علـى  االسـتراتيجية  وركـزت 
)الطيـران،  وهـي:  وأساسـية،  فرعيـة  صناعيـة 
السـفن البحريـة، والصناعـات الدوائيـة واملعدات 
الطبيـة، واملعـادن املصنعـة، والسـلع االسـتهاكية 

واملعـدات(. واآلالت  التـداول،  سـريعة 

 الرؤية االقتصادية)2030( 
إلمارة أبوظبي

أعلنـت حكومـة أبوظبـي عـن إطـاق خطـة طويلـة 
اقتصـاد  إلـى  اإلمـارة  اقتصـاد  لتحويـل  املـدى 
تدريجيـاً  االعتمـاد  وتقليـل  املعرفـة،  علـى  قائـم 
للنشـاط  رئيسـي  كمصـدر  النفـط  قطـاع  علـى 
االقتصـادي، وحـّددت الرؤيـة االقتصادية 2030 
إلمـارة أبوظبـي أولويات اقتصادية فورية لإلمارة،

 

استراتيجة دبي 
للطباعة ثالثية األبعاد 

دولـة  مكانـة  تعزيـز  الـى  املبـادرة  هـذه  تهـدف 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة ودبـي كمركـز رائـد يف 
مجال الطباعة ثاثية األبعاد بحلول عام 2030 
بتقنيـة  املبانـي  مـن   %25 طباعـة  دبـي  وتعتـزم 

.2030 عـام  بحلـول  األبعـاد  ثاثيـة  الطباعـة 

خطة الفجيرة )2040( 
تعزيـز  إلـى   2040 الفجيـرة  خطـة  تهـدف   
البنيـة  ومرافـق  والنقـل  اإلسـكان  قطاعـات 
التحتيـة، وتركـز اخلطـة علـى توجيـة االسـتثمار 
نحـو إنشـاء الطـرق وتطويـر اخلدمـات احلضرية 
مسـاحة  توسـيع  وتتضمـن  الطويـل،  املـدى  علـى 
مطـار الفجيـرة واملـدرج، يف حـن سـيزّود مينـاء 

النفـط. لناقـات  جديـدة  مبحطـات  الفجيـرة 

خطة أبوظبي )2030(
مت إعـداد خطـة أبوظبـي 2030 من قبل مجلس 
اخلطـة  وتعمـل  العمرانـي،  للتخطيـط  أبوظبـي 
السـتدامة  املعالـم  واضحـة  رؤيـة  إرسـاء  علـى 
احلاليـة  احتياجاتهـا  وتلبيـة  أبوظبـي،  إمـارة 
بـه،  واالرتقـاء  املجتمـع  وتطويـر  واملسـتقبلية، 
والترويـج لنمـط جديـد مـن التفكيـر يهـدف إلـى 
املـدى.  بعيـدة  ورؤيتهـا  اإلمـارة،  مكانـة  تعزيـز 

املصدر: مجلة إماراتي )العدد األّول(
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 الشيخ / محمد المعال
أمين السر العام للجمعية

سعادة المستقبل
السـعادة،  بمصطلـح  االهتمـام  فـي  أبدعـت  المتقدمـة،  الـدول  معظـم  فـي  الحكومـات 
لترجمتـه وتجسـيده علـى أرض الواقـع، حتـى أصبح ضمن أجنـدة المؤتمرات العالميـة، وأيقونة 

للمبـادرات. للمنتديـات وشـعارًا 

دولتنـا وبـكل فخـر واعتـزاز، تمكنت مـن قراءة مالمـح الغد، واسـتوعبت أجهزتهـا الحكومية ما 
يمكـن جنيـه مـن إيجابيـة لموظفيهـا وتحّسـن فـي أدائهـا.. نعـم إنها الرؤيـة السـديدة والنظرة 
الثاقبـة عندمـا تتناغـم العالقـة بيـن المسـؤول والمـرؤوس، الصغيـر والكبيـر، حتمـًا سـتكون 
هنـاك ملحمـة مجتمعيـة موحـدة متكاملـة ومتعاضـدة، لديهـا والء مطلـق للقيـادة الرشـيدة 

التـي كانـت وراء سـعادتها واسـتقرارها.

قيادتنـا الحكيمـة أولـت السـعادة بالـغ األهميـة، بشـكل غيـر مسـبوق، لمـا لهـا مـن انعـكاس 
ملمـوس علـى الشـعب والمقيميـن علـى أراضـي الدولـة بشـكل خـاص، وعلـى العالم بشـكل 
عـام، فهـي معديـة كمـا قال عنها الدارسـون، وليس كما يتهكم البعض من مفهوم السـعادة 
واسـتغرابهم مـن االهتمـام بهـا لدرجـة أن تنشـأ لهـا حقيبـة وزاريـة، فقـد غـاب عـن أولئـك مـا 
الطمأنينـة  الحضـاري واالقتصـادي ونشـر  اإلنتاجيـة والتقـدم  زيـادة  أثـر علـى  للسـعادة مـن 

والسـكينة فـي أوسـاط المجتمعـات .

وزيـرة الدولـة للسـعادة وجـودة الحيـاة، معالـي عهـود الرومـي، لـم تـأل جهـدًا لرسـم خطـط 
والبـارز  المسـتمر  التقـدم  هـو  شـاهد   وخيـر  المجتمـع،  سـعادة  لتحقيـق  وسياسـات  وبرامـج 
لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة فـي المؤشـرات العالميـة للسـعادة، حيـث حافظـت علـى 
تصنيـف متقـدم فـي مؤشـر تقييـم الحيـاة وجودتها، فاالسـتمرار فـي متابعة المسـتجدات لها 
دورهـا فـي زيـادة السـعادة والرخـاء فـي المجتمـع والتقـارب فيمـا بيـن أطيافـه. وقـد تكمـن 
الصعوبـات فـي تحـدي المعضالت التي نظن أنهـا أصبحت روتينية، وقد اعتـاد عليها المجتمع، 
مثـل زحمـة السـير واالختنـاق المـروري، باألخـص عنـد الذهـاب للعمـل والرجـوع منـه، حيـث إن 
تلـك المشـكلة تؤثـر علـى سـعادة الموظف فـي بداية يومـه العملي منعكسـًا على سـعادة 
المراجعيـن والمتعامليـن وصـواًل لمسـتوى متـدٍن مـن اإلنتاجيـة وبجـودة أقـل، وكذلـك يتكـّرر 
المشـهد عنـد رجوعـه إلـى بيتـه وأسـرته منهـكًا مـن ذلـك الزحـام مؤثرًا على سـعادته وأسـرته 
علـى حـد سـواء، وقـد يؤثـر ذلـك علـى التحصيـل الدراسـي لألبنـاء، الذين هـم مسـتقبل الدول، 
وهكـذا فهـي دورة واجـب صحـة انطالقهـا لتؤتـي ُأكلهـا.. فاالسـتمرار في تذليـل الصعوبات 
يزيـد مـن سـعادة المجتمـع ورخائـه، ويزيد معه اإلخـاء والتراحم والتسـامح، وعليه حتمـًا نريد أن 
يكـون مسـتقبلنا القريـب زاهـرًا ببرامـج تطوير في قطاعـات حيوية كالتعليـم والصحة وتمكين 
الشـباب وتعزيـز االقتصـاد المتنـّوع، وأن تكثف حمـالت زيادة الوعي الثقافـي وأهمية القراءة 
ليزيـد معـه التفـاؤل واالستشـراف اإليجابـي بما يضمن لألجيـال القادمة أن تكـون في مصاف 
الشـعوب النابغـة والمتقدمـة والمتعلمـة.. هنـا يجـب التركيز.. نعـم التركيز على الجيـل الصاعد 

مـن أبنائنـا، فالسـعادة كمـا قيـل ال تسـتورد بل مـن داخلنـا تولد..

لذلـك علينـا أن نؤمـن بأهميـة السـعادة ودورهـا فـي بنـاء مجتمـع قـوي متالحـم ومتراحـم 
وآمـن، وذلـك بالتعـاون فيمـا بيننـا ليكـون شـعب اإلمـارات ودولـة اإلمـارات العربيـة المتحدة 

أيقونـة للسـعادة يحتـذى بهـا ويشـار إليهـا بالبنـان.

نظرة ثاقبة
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شركاؤنا
املاضية،  السنوات  عبر  املستقبل  واستشراف  االستراتيجي  للتخطيط  اإلمارات  جمعية  وقعت 
واخلاصة  الرسمية  املؤسسات  من  العديد  مع  االستراتيجية  الشراكة  اتفاقيات  من  واسعًا  عددًا 
روح  وتعزيز  اجلمعية  أهداف  حتقيق  على  التعاون  أجل  من  وذلك  املماثلة،  اجلمعيات  بجانب 
واالرتقاء  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطنية  األجندة  دعم  سبيل  يف  املشترك  التعاون 
باألنشطة ذات اخلصوصية النوعية إلى مستوى أفضل املعايير واملمارسات، فضًال عن رفع الوعي 

االستراتيجي وتعميق الثقافة واستشراف املستقبل.. وفيما يلي جانبًا من هذه الشراكات.
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ــتقرار  ــوان االس ــاة وعن ــدر الحي ــة، مص ــجرتنا الوطني ــاف ش ــة، والغ ــة عالمي ــامح قيم التس
وســط الصحــراء، كانــت ظاللهــا الوارفــة مركــزًا لتجّمــع أجدادنا للتشــاور في أمــور حياتهم، 

وفــي عــام التســامح نتخذهــا شــعارًا لنســتظل جميعــًا بظــل التســامح والتعايــش.

محمد بن راشد آل مكتوم

 
التراث والتسامح 
ضمن أجندتنا الوطنية

تطمــح األجنــدة الوطنيــة الســتراتيجية دولــة اإلمــارات 
ــى  ــاظ عل ــى الحف ــة 2021( إل ــدة )رؤي ــة المتح العربي
مــن  وانتمائــه،  بهويتــه  يعتــز  متالحــم  مجتمــع 
نســيجها  فــي  تدمــج  شــاملة  بيئــة  توفيــر  خــالل 

ــة  ــى ثقاف ــظ عل ــع وتحاف ــات المجتم ــف فئ مختل
اإلمــارات وتراثهــا وتقاليدهــا وتعــّزز مــن تالحمهــا 

المجتمعــي واألســري. 

تكــون  ألن  الوطنيــة  األجنــدة  تطمــح  كمــا 
فــي  العالــم  دول  أفضــل  مــن  اإلمــارات 

ــن  ــون م ــرية، وأن تك ــة البش ــر التنمي مؤش
أكثــر الــدول ســعادة، ليتمكــن كل مواطــن 
االنتمــاء  بهــذا  عــن فخــره  التعبيــر  مــن 
بمختلــف الوســائل، ويمثــل وطنــه فــي 

ــة  ــة والمنافســات العالمي المحافــل الدولي
بمــا يضاعــف مــن اإلنجــازات والميداليــات 

للدولــة فــي البطــوالت األولمبيــة والعالميــة.

الغاف رمز 
التسامح 2019
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