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االقتصاد املعريف ومواجهة 
التحديات العاملية الجديدة 

عجلـــة التنمية. وبذلك قفـــزت العديد من الـــدول اليت ليس 
لديهـــا موارد طبيعيـــة، مثل كوريا اجلنوبيـــة واليابان وأملانيا، 
إىل مقدمـــة املجتمعـــات احلديثة. وأصبحت تقنيـــات التعليم 
اإللكـــروين تقـــدم حلـــواًل فعالـــة ملجابهـــة التحديـــات الـــيت 
تواجههـــا املنظومة التعليمية بحيث أنتجـــت جيالً قادراً عىل 
التعلم الذايت والتعلم املســـتمر واكتســـاب مهارات أساســـية 
جديـــدة، ومـــن ثـــم بات ذلـــك أمـــراً ملحـــاً ملواكبـــة متغريات 

سوق العمل املستقبيل. 
ومـــن الواضح أن بعـــض الدول العربيـــة مل تلحق بركب 
التوجـــه نحـــو االقتصـــاد املعريف بمـــا يكفي حـــى اآلن، لكنها 
تستشـــعر أهمية هـــذا التوجـــه وأبعاده وتحدياتـــه وفرصه، 
يف حـــن نجـــد أن بعـــض الـــدول العربيـــة كاململكـــة العربية 
الســـعودية تبـــذل مســـاعي حثيثـــة للتحول نحـــو االقتصاد 
املعـــريف مـــن خـــالل مرشوعـــات تنموية جبـــارة لبنـــاء مدن 
ذكيـــة تســـتغل الطاقـــة النظيفـــة وحلـــول التنقـــل الذكية 
واخلدمـــات  الرسعـــة  فائقـــة  املجانيـــة  اإلنرنـــت  وشـــبكات 

احلكومية الرقمية املتكاملة.
املتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  أطلقـــت  كذلـــك 
اســـراتيجيتها للثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة لتعزيـــز مكانتها 
كمركـــز عاملـــي للثـــورة الصناعية الرابعـــة وتحقيـــق اقتصاد 
وطـــي قائم عىل املعرفة واالبتـــكار والتطبيقات التكنولوجية 
املســـتقبلية. كمـــا تســـعى دولة اإلمـــارات إىل تطويـــر أدوات 
الـــذكاء االصطناعـــي ودمجهـــا يف منظومة العمـــل احلكومي 
يف كل جهاتـــه لرفـــع مســـتوى جـــودة وفاعليـــة اخلدمـــات 
الـــدول العربيـــة أن تركـــز  عـــىل  احلكوميـــة. وأصبـــح لزامـــاً 
جهودهـــا يف االســـتثمار يف ثـــورة االتصـــاالت واملعلومـــات 
أركان  تطويـــر  عـــىل  القائمـــة  املســـتدامة  التنميـــة  ودعـــم 
االقتصـــاد املعريف وإصـــالح منظومة التعليـــم وتعزيز املوارد 
البرشيـــة مـــن أبنائهـــا، وبنـــاء قدراتهـــم بعيـــداً عـــن عمليـــة 
ومهـــارات التعليـــم التقليـــدي الـــذي لـــن يكـــون بمقـــدوره 

مجاراة وتلبية متطلبات القرن احلادي والعرشين. 

د. سالم أحمد العبالين
رئيس التحرير 

نحـــاول يف ملـــف هذا العدد تســـليط الضوء عـــىل التحوالت 
االقتصادية اليت يشـــهدها العامل منذ دخـــول األلفية الثالثة 
فيمـــا يســـمى باالقتصـــاد املعـــريف، حيـــث تســـاهم املعرفـــة 
عـــىل  بارتكازهـــا  االقتصـــادي  النمـــو  يف  كبـــرية  مســـاهمة 
التقنيـــات والتطبيقـــات احلديثـــة للمعلومات، وعـــىل املوارد 
البرشيـــة ذات اإلنتاجية العالية واالبتـــكار واملوهبة واإلبداع. 
فالعامل يشـــهد توجهاً رسيعاً نحو مســـتقبل اقتصادي تكون 
أهـــم عنـــارصه التنمية املســـتدامة باالعتماد عىل االســـتثمار 
املعريف والعنايـــة برأس املال الفكري. وهـــذا ال يتأىت إال بنقلة 
نوعية مـــن مرحلة االقتصـــاد التقليدي القائـــم عىل مصادر 
أحاديـــة، مثـــل البـــرول أو الفحـــم، إىل اقتصـــاد يعتمد عىل 
واالتصـــاالت  املعلومـــات  تكنولوجيـــا  الرقمـــي يف  التحـــول 
والثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة واســـتثمار البيانـــات والـــذكاء 

االصطناعي والتجارة اإللكرونية واملدن الذكية.
   وأصبـــح مـــن يملك املعرفـــة هو من يملـــك القوة، لذا 
أجـــرت معظـــم الـــدول املتقدمـــة إصالحـــات جذريـــة لنظام 
التعليـــم لديهـــا؛ إذ إن هنـــاك عالقـــة طرديـــة بـــن جـــودة 
التعليـــم والـــدور الذي تؤديـــه املناهج التعليميـــة يف تحقيق 
االقتصـــاد املعريف الـــذي يعول عليه يف عمليـــة التطور ودفع 
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مخاطـر  بسـبب  كبـرية  فعاليـات  إقامـة  حظـر  مـع 
جائحـة كوفيـد-19، نظمـت التقـدم العلمـي للنـرش 
مـن  املطالعـة  محـي  لتمكـن  افراضًيـا  معرًضـا 

بالكتـب. شـغفهم  إشـباع 
ونظمت التقدم العلمي للنرش والتوزيع، وهي 
رشكـة غـري هادفـة للربـح تابعـة ملؤسسـة الكويـت 
الوطـي  املجلـس  مـع  بالتعـاون  العلمـي،  للتقـدم 
للثقافة والفنون واآلداب كرشيك اسـراتييج، هذه 
عصـف  جلسـة  خـالل  كفكـرة  ُولـدت  الـيت  املبـادرة 
ذهـي يف مـارس 2020. وكان لـدى املنظمـن أقـل 

مـن أربعـة أشـهر لتنفيـذ خطتهـم الطموحـة.
املديـر  املوسـوي،  ليـىل  الدكتـورة  وقالـت 
التنفيـذي لرشكـة التقـدم العلمـي للنـرش والتوزيـع 
ومديـرة برنامج نرش املعرفة العلمية والتكنولوجية 
يف إدارة الثقافة العلمية بمؤسسـة الكويت للتقدم 
العلمي: "إن املعرض الذي نُظم تحت عنوان معرض 
’الـرف اإللكـروين 'وفـر مسـاحة افراضيـة للتأقلـم 
السـتثمار  نظـرا  ممكنـا  وكان  اجلديـد،  الوضـع  مـع 
التقـدم العلمـي للنرش عىل مدى سـنوات يف التحول 
الرقمـي وتطويـر منصـة التجـاة اإللكرونيـة قـادرة 

عـىل اسـتيعاب أعـداد كبـرية مـن املتصفحـن".
وأضافــت إن احلــدث ســاعد أيًضــا النارشيــن 
عــىل  كبــري  بشــكل  يعتمــدون  الذيــن  املحليــن 
القــراء،  إىل  للوصــول  الســنوية  الكتــب  معــارض 

إصادرتهــم. أحــدث  لعــرض  الفــرص  وإتاحــة 
االفـــرايض  الكتـــاب  معـــرض  يف  وشـــارك 
ـــة،  ـــرش محلي ـــم دور ن ـــارشًا، معظمه ـــن 30 ن ـــر م أك
وعرضـــوا أكـــر مـــن ألفـــي كتـــاب. وتنّوعـــت اخليـــارات 
مـــن  بـــدًءا  األذواق،  جميـــع  تلبيـــة  عـــىل  حرصـــا 
وكتـــب  النوويـــة  الفزييـــاء  إىل  والفلســـفة  األدب 
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عندمــا أغلقــت املــدارس قبــل إنهــاء العــام الــدرايس، 
مراكــز  أحــد  العلمــي،  التقــدم  أكاديميــة  أطلقــت 
مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي، منصــة إنــارة 
للطلبــة  الفرصــة  إلتاحــة  رقمًيــا  مــورًدا  لتكــون 
للحصــول عــىل تجربــة تعليميــة كاملــة مــن املنــازل.

  وقــال الدكتــور زيــاد نجــم املديــر التنفيــذي 
أللكاديميــة: "لقــد بــادرت مؤسســة الكويــت للتقدم 
ــة الطلبــة  العلمــي إليجــاد طريقــة لضمــان مواصل
تعليمهــم". وأشــار إىل منصــة إنــارة توفــر مــالًذا 
ــة موثوقــة. ــث يجــدون مــوارد تعليمي ــة حي للطلب

حــال  كان  املنصــة  إطــالق  إن  نجــم  وأضــاف 
مؤقًتــا بنــاًء عــىل اعتقــاد املؤسســة أن االنقطــاع عــن 
التعليــم ملثــل هــذه الفــرة الطويلــة ســتكون لــه 
نتائــج ســلبية. وقــال: "كل مــن عمــل يف التدريــس 
يعــرف مــدى صعوبــة إعــادة تحفــزي عزيمــة الطلبــة 

ــة الصيــف". ــد بعــد عطل ــدء مــن جدي للب
   وإنــارة هــي جــزء مــن برنامــج االســتجابة 
الطارئــة ملواجهــة فــريوس كورونــا املســتجد التابــع 
ملؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي الــذي أعد كخطة 

شــاملة لدعــم املجتمــع الكويــيت أثنــاء األزمــة.
وباملجــان  مركزيــة  كمنصــة  إنــارة  وتوفــر    
محتــوى تعليمًيــا تعــده جهــات محليــة متخصصــة 
بمــا يتمــاىش مــع مناهــج وزارة الربيــة، وهــو موجه 
ــة مــن  ــدارس احلكومي ــة امل بشــكل أســايس إىل طلب

الصــف األول إىل الصــف الثــاين عــرش.
   وبفضــل واجهــة ســهلة االســتخدام، يقــدم 
الــذايت  للتعلــم  دروًســا  اإللكــروين  إنــارة  موقــع 
مصنفــة وفًقــا للســنة الدراســية، ومقســمة حســب 
املوضــوع والفصــل لتعكــس مــا يحتويــه الــدرس يف 
ــب  ــة تناس ــة حص ــار الطلب ــدريس. ويخت ــاب امل الكت
احتياجاتهــم، مثــل رشح عــر الفيديــو أو تمريــن، 
ــدرة  ــتقاللية والق ــن االس ــري م ــدر كب ــم ق ــاح له فيت

عــىل التحكــم.
   وقــال نجــم: "إنهــا عمليــة بســيطة. ســجِّل. 

ُّــم". اخــر موضوعــك. اخــر الــدرس. وابــدأ بالتعل

التطويـــر الـــذايت وكتـــب األطفـــال. وأتيـــح تصفـــح 
ــعة  ــة واسـ ــري مجموعـ ــع توفـ ــان، مـ ــرض باملجـ املعـ
مـــن اإلصـــدارات بأســـعار مخفضـــة وتكلفـــة شـــحن 
منخفضـــة، وتوفـــري عناويـــن متنوعـــة ســـواء باللغـــة 
العربيـــة أو اللغـــات األخـــرى. وهكـــذا أتاحـــت املنصـــة 
عمليـــات رشاء آمنـــة جلميـــع الكتـــب، بمـــا يف ذلـــك 

ــامل. ــع دول العـ ــحنها جلميـ ــة، وشـ ــخ املوقعـ النسـ
ونُظمــت يف هــذا اإلطــار مجموعــة متنوعــة 
مــن الفعاليــات الثقافيــة والتعليميــة يف الفضــاء 
االفــرايض، باســتخدام تقنيــات مؤتمــرات الفيديــو، 
بــدًءا مــن حفــل االفتتــاح، وفرصــة مقابلــة املؤلفــن، 
كتبهــم يف جلســات  وتوقيــع مؤلفــن مختاريــن 
إىل  أحــدث إصداراتهــم،  فيهــا  مصــورة يعرضــون 
ومتابعــة  النقــاش،  وحلقــات  النــدوات  حضــور 

األمســيات الشــعرية، واحلفــالت املوســيقية.
وهدف املنظمـــون إىل جعل معـــرض الكتاب 
االفـــرايض منتـــدى للواقـــع احلـــايل. فقـــد تناولت 
محـــارضة عامـــة عـــر اإلنرنـــت باالشـــراك مـــع 
قســـم اللغة اإلنجلزيية وآدابهـــا يف جامعة الكويت 

تأثري اجلائحة عىل األدب. وباملثل، ناقشـــت ورشـــة 
عمـــل للنارشيـــن تحديات املشـــهد احلـــايل وفرصه 
واتجاهاتـــه. وأتيح للجمهـــور التفاعل مع املقدمن 
من خـــالل نوافذ الدردشـــة الـــيت أدارهـــا عدد من 

عرفـــاء احلفل.
وكان أللطفــال نصيبهــم مــن الرفيــه أيًضــا 
ــع الدمــى، يف  ــة القصــص، وصن مــع جلســات لرواي
غــرف تخضــع إللرشاف عــر الشــبكة اإللكرونيــة.
وقالــت املوســوي: "يف ضــوء ظــروف اإلغــالق 
احلاليــة، أعــاد معــرض الكتــاب تركــزي انتبــاه وســائل 
اإلعــالم عــىل الكتــب والقــراءة، وأتــاح نافــذة أللرسة 

الللتقــاء يف أنشــطة ثقافيــة وتعليميــة مرحــة".
وأعربــت عــن أملهــا يف تطويــر معــرض الكتاب 
االفــرايض ليصبــح فرًعــا افراضًيــا ملعــرض الكتــاب 
الكتــب  إىل  الوصــول  للجميــع  يتيــح  التقليــدي، 
املعروضــة يف معــارض الكتــب. وقالــت: "تطلعــت 
حًقــا لنجــاح احلــدث وألن نتمكــن مــن نقــل هــذه 
معــارض  منهــا  لتســتفيد  طورنــاه  ومــا  املعرفــة 

الكتــب األكــر حجًمــا".

اجلــودة  تحســن  اســتمرارية  ولضمــان 
وتلبيــة معايــري القطــاع، تدعــو املنصــة الطلبــة إىل 
املُنتقــد  املحتــوى  يُــزال  تقييــم محتواهــا. وهكــذا 
فــورا ويخضــع للفحــص والتمحيــص. كمــا تعــزم 
املحتــوى  مراجعــة  العلمــي  التقــدم  أكاديميــة 
باالســتعانة جلنــة مــن املعلمــن ومصممــي املحتــوى 

التعليمــي.
األســتاذ  الرشــيد،  خالــد  الدكتــور  وقــال 
املشــارك يف جامعــة الكويــت واملديــر العــام الســابق 
لفــرع منظمــة اليونســكو يف الكويــت: "إن منصــة 
إنــارة التعليميــة تتمــزي بمواصفــات تقنيــة عاليــة 
اجلــودة. ... لقــد أثــرت بالفعــل املناهــج التقليديــة 

مــن خــالل تنويــع مصــادر املعرفــة".
تتوقــف  أن  الرخيــص  اتفاقيــة  وتتطلــب 
إنــارة عــن العمــل يف بدايــة العــام الــدرايس اجلديــد، 
املناقشــة  قيــد  املنصــة  فــإن مســتقبل  ثــم  ومــن 
حالًيــا. وقــال نجــم: "كان هــديف الرئيــي هــو وضــع 
أكاديميــة التقــدم العلمــي يف موقــع يجعلهــا كيانــا 
موثوقــا بــه يمكنــه العمــل مــع كل مــن احلكومــة 
والقطــاع اخلــاص ويمكنــه التوصــل إىل حــل عمــيل".

ويف مـــا يتعلـــق باملســـتقبل، فإن لـــدى إنارة 
مبـــادرات مختلفة لدعـــم التعليم أثنـــاء اجلائحة. 
بتدريـــب  للتعليـــم"  "إنـــارة  برنامـــج  وســـيقوم 
املعلمـــن عـــىل التعامـــل مـــع التعليـــم يف بيئـــة 
"إنـــارة يف  برنامـــج  فيمـــا سيســـاعد  افراضيـــة، 
املزنل" األهايل عـــىل االســـتجابة لتحديات تعليم 

أبنائهـــم يف املنـــازل عـــر اإلنرنت.

معرض الكتاب االفرتايض يعيد الزخم لحركة القراءة
 مع إلغاء معارض الكتب التقليدية بسبب جائحة كوفيد-19، هدفت النسخة الرقمية

اليت نظمتها التقدم العلمي للنرش إىل جذب نصف مليون زائر افرتايض يف أغسطس

إنارة تتيح فرصة مواصلة التعلم الرقمي أثناء اإلغالق
 منصة تعليمية إلكرتونية كويتية جديدة هدفها مساعدة الطلبة

على سد الفجوة أثناء تعليق التعليم النظامي

للمزيد

ياد نجم ز

رسوم: نايف شقور
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ــا:  ــر 16 عاًمـ ــن العمـ ــغ مـ ــي البالـ ــال املنيفـ وقـ
"عندمـــا رأيـــت العـــن، شـــعرت بمـــدى جمـــال هـــذا 
النـــوع" مـــن البجـــع. واملنيفـــي طالـــب يف أكاديميـــة 
ــتقبل.  ــة يف املسـ ــة الهندسـ ــح لدراسـ ــة يطمـ املوهبـ
تابعـــة  ثانويـــة  مدرســـة  فهـــي  األكاديميـــة  أمـــا 

ملؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي.
رحلــة  خــالل  اكتســبها  الــيت  اخلــرة  كانــت 
إىل بحــرية كركيــي يف شــمال اليونــان جــزًءا مــن 
برنامــج ســفراء الطبيعــة، وهــو مبــادرة تدريبيــة 
ترعاهــا مؤسســة الكويــت للتقدم العلمــي، لتعريف 

النحـــام Flamingos. ومـــن خـــالل مـــا تعلمـــوه عـــن 
ـــم  ـــت وتوجيهه ـــات يف الكوي ـــور والثديي ـــات الطي مئ
إىل مهـــارات التصويـــر بالكامـــريا وبالطائـــرات مـــن 
دون طيـــار، بـــدأ الربيعـــة واملنيفـــي يريـــان العـــامل مـــن 

حولهمـــا عـــىل نحـــو مختلـــف.
عنـــد عودتهـــم، اســـتلهم الطلبـــة فكـــرة إقامـــة 
ــال  ــىل جمـ ــن عـ ــوا اآلخريـ ــور ليطلعـ ــرض للصـ معـ
الطبيعـــة يف بلدهـــم وتنوعهـــا. وعـــرض جميـــع 
ـــز العلمـــي  املشـــاركن يف الرنامـــج أعمالهـــم يف املرك

بالكويـــت يف مايـــو 2019.

الشــباب اليافعــن الكويتيــن بعــامل الطبيعــة مــن 
خــالل تصويــر احليــاة الفطريــة.

وإذا كان املنيفــي قــد التقــط صورتــه عــىل بعــد 
أكــر مــن 3,000 كيلومــر مــن موطنــه الكويــت، 
ــة شــوهدت مــن حــن إىل  فــإن هــذه الطيــور املُهيب
ــان بالكويــت، وبهــا شــبكة مــن  ــرة بوبي آخــر يف جزي
اخلــريان املاحلــة يف أقــى شــمال غــرب اخلليــج العريب 

ومحطــة مهمــة عــىل طريــق الطيــور املهاجــرة.
ــام  ــة اهتم ــىل تنمي ــة ع ــذه التجرب ــاعدت ه س
املنيفــي وزمالئــه الطلبــة بالتنــوع البيولــويج يف 

أنفســنا  عــىل  نطلــق  "لهــذا  املنيفــي:  قــال 
اســم ســفراء. ... بعــد تعلمنــا الكثــري عــن النظــام 
اإليكولــويج الكويــيت، فــإن هدفنــا هــو نقــل هــذه 
املعلومــات ونــرش رســالة مفادهــا أن مــن الواجــب 

علينــا االهتمــام ببيئــة الكويــت".
بــدأت دفعــة ثانيــة مــن الطلبــة برنامج ســفراء 
الطبيعــة يف 2019. لكــن يف مــارس 2020 تقــرر 
تعليــق جميع األنشــطة بســبب جائحة كوفيــد-19.

ـــة  ـــت املجموعـــة تأمـــل يف األســـاس برحل   كان
إىل جزيـــرة كُـــر يف أغســـطس لتصويـــر موطـــن 
الـــيت تهاجـــر إىل   Terns تكاثـــر طيـــور اخلرشـــنة
الكويـــت مـــن جنـــوب رشق آســـيا، لكـــن اجلائحـــة 
ــيد  ــر السـ ــل عمـ ــة. ويأمـ ــذ الرحلـ ــت دون تنفيـ حالـ
عمـــر، منســـق الرنامـــج ونائـــب رئيـــس فريـــق عدســـة 
البيئـــة الكويتيـــة، وهـــو فريـــق تطوعـــي للتصويـــر 
الفوتوغـــرايف للحيـــاة الفطريـــة، أن يحصـــل الطلبـــة 
عـــىل فرصـــة الكتســـاب تلـــك التجربـــة وتطويـــر 

مهاراتهـــم يف اســـتخدام الكامـــريا.
ــن  ــر مـ ــق بأكـ ــج يتعلـ ــر أن الرنامـ ــرى عمـ ويـ
مجـــرد تعلـــم مهـــارات التصويـــر، إذ يقـــول: "إن 
يجمـــع  إنـــه  بالتصويـــر.  فقـــط  يتعلـــق  ال  األمـــر 
الفـــن بالعلـــم واحلفـــاظ عـــىل البيئـــة". إنـــه يهـــدف 
واملســـؤولية  واإلرشاف  اإلدارة  حـــس  غـــرس  إىل 

واالعـــزاز لـــدى املشـــاركن.

أيـام  ثالثـة  املنيفـي  ماجـد  مـن  األمـر  اسـتغرق 
للحصـول عـىل الصـورة الـيت يريدهـا. وأخـريًا، وبعـد 
مئـات اللقطـات والعديـد مـن املحـاوالت الفاشـلة، 
كـدراء  لبجعـة  مقربـة  صـورة  بعدسـته  التقـط 
Dalmatian Pelican يف موطـن تكاثـر هـذا النوع 
مـن البجـع يف اليونـان. الُتقطـت الصـورة عـىل نحـو 
مثـايل عـن الطائـر الثاقبـة الزرقـاء بلـون السـماء، 
تحيـط بهـا ثنيـات جلديـة باللـون األصفـر الرتقايل، 
وعرَفـه ذا الريـش األبيـض الفـي وملحـة من كيس 
حلقـه األحمـر القـاين البارز أسـفل منقـاره الرمادي.

وطنهــم وتقديــره. وقــال ســليمان الربيعــة، وهــو 
اندهشــت عندمــا  املنيفــي: "لقــد  زميــل يف صــف 
رأيــُت طبيعــة الكويــت. ... مل يكــن مــا أعرفــه ســوى 

نقطــة يف بحــر عنهــا".
يف  التدريبيـــة  الفـــرة  امتـــداد  عـــىل 
رحـــالت  يف  املجموعـــة  ذهبـــت  الرنامـــج،  إطـــار 
استكشـــافية إىل مواقـــع حطـــام الســـفن الـــذي 
تســـريح فوقـــه طيـــور الغـــاق )اللوهـــة(، وهـــي 
البجـــع  تكاثـــر  ومناطـــق  البجـــع،  مـــن  فصيلـــة 
البعيـــدة واملحميـــات الطبيعيـــة حيـــث تجثـــم طيـــور 

رؤية طبيعة الكويت من منظور جديد
ي الوعي  برنــــامج تصــوير الحـــياة الفطـــرية ينمِّ

بالتنوع البيولوجي يف الكويت
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يضـم املركـز حاضنـة للتكنولوجيا ومدرسـة للطلبة 
املوهوبـن، وبرعايـة مـن مؤسسـة الكويـت للتقـدم 
للحمايـة  معـدات  تصنيـع  عـىل  يعمـل  العلمـي 
تحسـينات  عليهـا  أدخلـت   )PPE( الشـخصية 
.COVID-19 19-للمسـاعدة عـىل مكافحـة كوفيـد

أنتـج مركز صبـاح األحمد للموهبة واإلبداع يف 
مدينـة الكويـت عـرشات اآلالف مـن واقيـات الوجـه 
ملـس،  دون  مـن  األبـواب  تفتـح  وأجهـزة  واألقنعـة 

ووزعهـا باملجـان.
وظـــف  كوفيـــد-19،  فمنـــذ ظهـــور جائحـــة 
صبـــــاح  مــركـــــز  يف  واملهندســـــون  املصممـــــون 

يقومـــون الذيـــن  واإلبـــــداع   األحمـــــد للموهبـــــة 
لصنـــع  مهاراتهـــم  املخرعـــن،  ودعـــم  بتدريـــب 
الـــــيت الشـــــخصية  الوقايـــــة   مســـــتلزمات 
الفـــريوس مقارنـــة  توفـــر حمايـــة أفضــــل مــــن 

باملنتجات املماثلة.
وقـــال محمـــود زمـــان، مـــن إدارة التكنولوجيـــا 
والتطويـــر يف املركـــز، إنـــه "حـــى أثنـــاء احلظـــر، اســـتمر 
الفريـــق يف ابتـــكار أفـــكار وطـــرق جديـــدة لصنـــع 
ـــة. ...  ـــاوز اجلائح ـــىل تج ـــاس ع ـــاعد الن ـــات تس منتج
ــا  ــان ألن نقـــدم للنـــاس مـ ــد حـ ــا قـ شـــعرنا أن دورنـ

يحتاجـــون إليـــه".

تتمـزي واقيـات الوجه املصنوعـة يف املركز، عىل 
سـبيل املثـال، بإمكانيـة تثبيتهـا باسـتخدام رشيـط 
أحجـام  مختلـف  يناسـب  ومـرن  سـميك  مطاطـي 
الـرأس. كمـا أن األقنعـة البالسـتيكية املرنـة الواقية 
النمـاذج  أكـر مـن  ينتجهـا مهندسـوه  الـيت  للوجـه 
األخـرى ومـن ثـم توفر وقايـة أفضل مـن الفريوس. 
وبحلـول نهايـة يوليـو، كان املركـز قـد أنتـج أكـر مـن 

100 ألـف مـن هـذه األقنعـة.
صنـــع موظفـــو املركـــز أيًضـــا نحـــو 15 ألـــف 
جهـــاز عـــىل شـــكل مخلـــب تســـاعد عـــىل فتـــح 
األبـــواب والضغـــط عـــىل األزرار مثـــل تلـــك املوجـــودة 
عـــىل أجهـــزة الـــراف اآليل واملصاعـــد، دون ملســـها 
مبـــارشة. وهـــذه األدوات املصنوعـــة مـــن األكريليـــك 
عـــىل شـــكل حـــرف J هـــي أخـــف وأســـهل اســـتخداًما 
ـــا  ـــا أنه ـــوق، كم ـــة يف الس ـــرى املتاح ـــن األدوت األخ م
صغـــرية بمـــا يكفـــي لتعليقهـــا يف سلســـلة املفاتيـــح.
وبـداًل مـن تـرك طابعـات املركـز متوقفـة عـن 
إلنتـاج  املهندسـون  برمجهـا  اإلغـالق،  أثنـاء  العمـل 
نحـو 10 آالف حـزام ألقنعـة الوجـه. وهـذه األحزمـة 
حـول  تُلـف  بالسـتيكية  أرشطـة  عـن  عبـارة  هـي 
مؤخـرة الـرأس وتثبِّت األقنعـة يف مكانها. وهي أكر 
مالءمـة للنسـاء اللـوايت يرتدين احلجـاب يف األماكن 
العامـة وتخفـف اإلزعاج الذي يسـببه وضع األقنعة 
العاديـة لفـرات طويلة عـىل األذنن. وهي تناسـب، 
خالًفـا لبعـض األحزمـة األخـرى املتوفـرة، مختلـف 

أحجـام الـرأس أيًضـا.
يـوزع املركـز مسـتلزمات الوقايـة الشـخصية 
مجانًـا، مـع إعطـاء األولويـة ألولئك الذيـن يعملون 
يف مجـال مكافحـة كوفيـد-19 أو يتطلـب عملهـم 
العاملـن يف  املبـارش مـع اجلمهـور، مثـل  التواصـل 

مجـال الرعايـة الصحيـة.
يف كل عـام، يلتحـق باملركـز 50 فـى و50 فتاة 
الصـف  يف  والرياضيـات  العلـوم  يف  املتمزييـن  مـن 
اخلامـس، ضمـن برنامـج فصـول املوهبـة التعليمـي 
الهـادف إىل تطويـر قـدرات الطلبـة، بـدًءا من الصف 
للمخرعـن  الدعـم  املركـز  يوفـر  كمـا  السـادس. 
بـراءات االخـراع والنمـاذج األوليـة  مثـل تسـجيل 
واملعـدات املتقدمة واملسـاعدة عىل إيصـال املنتجات 
إىل السـوق. وينظـم املركـز دورات تدريبيـة مجانيـة 
لتالميـذ املـدارس يف تقنيـات عـدة، مثـل الطباعـة 

ثالثيـة األبعـاد والرمجـة والروبوتيـات.

 مخرتعون كويتيون ينتجون معدات توفر
وقاية أفضل ضد كوفيد - 19 

 يعمل املوظفون يف مركز لالبتكار تابع
 ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 على تطوير وصنع منتجات محّسنة
للوقاية الشخصية ضد كوفيد - 19
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كـــرس الدكتـــور ســـامل الشـــمري، األســـتاذ املســـاعد يف 
جامعـــة الكويـــت، حياتـــه املهنيـــة لدراســـة أمـــراض 
الـــدم وعالجهـــا. وهـــو يقســـم وقتـــه بـــن تدريـــس 
ـــؤرشات  ـــة بامل ـــاث املتصل ـــدم واألبح ـــراض ال ـــب أم ط

ـــت. ـــق يف الكوي ـــب الدقي ـــق الط ـــة وتطبي احليوي
  Precision medicine الدقيـــق  الطـــب 
ـــم عـــالج مصمـــم  ـــر يهـــدف إىل تقدي هـــو نهـــج مبتك
وفـــق االحتياجـــات الشـــخصية ملـــرىض الرسطـــان 
ونمـــط  وبيئتهـــم  جيناتهـــم  االعتبـــار  يف  يأخـــذ 
حياتهـــم. ومـــع هـــذا العـــالج املســـتهدف، يتجنـــب 
ــه يف  ــاوي ويمكنـ ــالج الكيمـ ــوع للعـ ــض اخلضـ املريـ
كثـــري مـــن األحيـــان تجنـــب دخـــول املستشـــفى، 
الرعايـــة كمريـــض يف  ذلـــك  مـــن  بـــداًل  ليتلقـــى 

اخلارجيـــة. العيـــادات 
لتطبيــق الطــب الدقيــق املناســب للمــرىض، 
يعايــن الباحثــون واملمارســون يف البــدء املــؤرشات 
ــة  ــؤرشات احليوي ــة. ويوضــح الشــمري أن "امل احليوي
تخــرك عــن املــرض ومــا إذا كان سيســتجيب لعالج 
معــن. ... وهــذه املعلومــات اإلضافيــة تســاعد عــىل 

اختيــار العــالج األفضــل للمريــض بعينــه".
بــدأ اهتمــام الشــمري باملجــال عندمــا اكُتشــف 
املــؤرش احليــوي جــاكJAK2 2 يف عــام 2005 كجــزء 
مــن معايــري تشــخيص رسطانــات الــدم املعروفــة 
 Myeloproliferative باســم أورام التكاثر النقوي
وبعــد   .)MPN األورام  )اختصــارًا:   neoplasms
يف  الطريقــة  الشــمري  طبــق  ذلــك،  مــن  ســنة 
الكويــت، وحالًيــا، أصبــح مختــر أبحــاث أمــراض 
ــا لتأكيــد  الــدم يف جامعــة الكويــت مختــرًا مرجعًي

 .MPN األورام  تشــخيص 
احلاليــة  أبحاثــه  يف  الشــمري  يستكشــف 
تطبيــق الطــب الدقيــق يف عــالج ابيضــاض الــدم 
 Chronic lymphocytic املزمــن  الليمفــاوي 
الغــدد  رسطــان  عيــادة  وأســس   .leukemia
 Lymphoma العظــام  نخــاع  وزرع  الليمفاويــة 
 and Bone Marrow Transplantation

.2000 عــام  يف   Clinic

شغف بالتخصص منذ الصغر
أحــب الشــمري خــالل نشــأته وهــو طفــل يف الكويت 
معجبــا  وكان  الطبيــة،  املسلســالت  مشــاهدة 
ــاة املــرىض  ــاء الذيــن يعملــون عــىل إنقــاذ حي باألطب

ــون.  ــة التلفزيــ ــر شاش ــون ع ــاهدهم يفعل ــا ش كم
وقــــد ألهمتــــه هــــذه املسلســــالت للتخصــص يف 

مجــال الطــب.
ويوضــح أنــه تخصــص يف أمــراض الــدم ملحاولــة 
فهــم موضــوع بــدا لــه غامًضــا، ويقــول: "عندمــا 
كنــت طالبًــا يف كليــة الطــب، كنــت أفكــر يف هــذا 
املوضــوع وتصورتــه عــىل شــكل صنــدوق أســود 
يصعــب فهمــه. ... ثــم عندمــا تعايــن املــرىض تــدرك 
أن بإمكانــك إحــداث فــرق يف حياتهــم، لذلــك بــدأت 

أهتــم بفهــم هــذا الصنــدوق األســود".
تخـــرج الشـــمري يف جامعـــة الكويـــت عـــام 
1987، ثـــم صـــار طبيبًا مقيًما يف جامعة ويســـرن 
 University of Western Ontario أونتاريـــو 
بكنـــدا حيـــث تخصص يف أمـــراض الـــدم. ثم أكمل 
مركـــز  يف  العظمـــي  النخـــاع  زراعـــة  يف  الزمالـــة 
 Fred الرسطـــان  ألبحـــاث  هتشنســـون  فريـــد 
  Hutchinson Cancer Research Center
بالواليـــات املتحـــدة عـــام 1995، قبـــل أن يعود إىل 
الكويـــت عـــام 1996 ليعمـــل استشـــاريا ألمراض 
الـــدم متخصصـــا يف عالج أمـــراض الـــدم اخلبيثة. 
والتحـــق بجامعة الكويـــت عـــام 1997، ويقول إنه 

يشـــعر بالفخـــر ألنه جـــزء مـــن فريقها.

تتنــاول أحــدث أبحاثــه موضــوع ابيضــاض 
الــدم الليمفــاوي املزمــن، وهــو نــوع مــن رسطــان 
خاليــا الــدم يصيــب كبــار الســن. ويتعــاون الشــمري 
إلنجــاز هذا البحث مع كوســتاس ســتاماتوبولوس 
العلــوم  معهــد  مــن   Kostas Stamatopoulos
 Institute of Applied البيولوجيــة التطبيقيــة
Biosciences، يف مركــز األبحــاث والتكنولوجيــا 
 Centre for Research and الوطــي  اليونــاين 
ــرش نتائجــه  Technology Hellas، ومــن املقــرر ن

يف عــام 2021.
ويقــول الشــمري إن "الغــرض مــن هــذا البحث 
هــو جمــع البيانــات البيولوجيــة حــول املــرض يف 
املتوفــرة  العــالج  اســراتيجيات  وفهــم  الكويــت 
ــة  ــق يف رعاي ــب الدقي ــات الط ــق تقني ــا، وتطبي لدين

مــرىض ابيضــاض الــدم الليمفــاوي املزمــن".
ويوضح ســـتاماتوبولوس بدوره أن توصيف 
املتحـــدة والواليـــات  أوروبـــا  يف  متقـــدم   املـــرض 

أكـــر منـــه يف الـــدول العربيـــة. ويضيـــف: "نحـــن 
الـــدول  عـــن  ملعلومـــات  خـــاص  بشـــكل   نفتقـــد 

العربية وشعوبها".
يأملــون  إنهــم  ســتاماتوبولوس  ويقــول 
إىل  الشــمري  يجريهــا  الــيت  األبحــاث  تــؤدي  أن 

ــدة مــن هــذه املنطقــة  اســتخالص معلومــات جدي
كبــري. حــد  إىل  بالبحــث  املشــمولة  غــري 

ويقــول الشــمري: "البحــث يجعلك تشــكك يف 
ــه  ــا تعلمت ــا إذا كان م ــة م ــاول معرف كل يشء وتح
صحيًحــا أم ال، أو ]إذا كان[ تحســينه أحيانــا. ... يف 
رأي هــذه حًقــا نقطــة تحــول ألنــه يمكنــك جلــب 
هــذه التكنولوجيــا و املعرفــة الفائقــة إىل الكويــت 

وإىل مستشــفياتها".

الرجل وراء املعطف األبيض
معـه.  يعملـون  مـن  كل  باحـرام  الشـمري  يحظـى 
ويقـول سـتاماتوبولوس: "إنـه عىل درجـة عالية من 
التعليم وشغوف ومتحمس ويتمتع بحس سليم".

وملـا كان طبيبًـا متعاطًفـا مـع مرضـاه، يؤمـن 
الشمري ببناء عالقة جيدة معهم. ويقول عن ذلك: 
"يجـب أن تجعـل املريـض يشـعر بأنه مهـم. يجب أن 

تمنحـه الوقـت ليتحـدث ويعر عن مشـاعره".
يؤمن الشـمري أيًضا بقيمة التعاون، ويوضح 
قائال: "الواقع أن العديد من املؤسسـات األكاديمية 
بالفعـل  متقدمـة  املتحـدة  والواليـات  أوروبـا  يف 
علينـا يف مجـال أمـراض الـدم، لذلـك نتعـاون معهـا 

اللسـتفادة مـن هـذه املعرفـة والبنـاء عليهـا".
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فريـدة  طبيعيـة'  ’تجربـة  الفزييائيـن  املحيطـات 
يمكنهـم مـن خاللهـا استكشـاف هـذه الديناميـات.

مختـر  يف  املهنيـة  مسـريته  السـنايف  بـدأ     
الدكتـور أيـال أنيـس Ayal Anis بجامعة تكسـاس 
إيـه آنـد إم Texas A&M University يف الواليات 
املتحـدة. وخـالل مرحلـة الدكتـوراه، درس الكيفيـة 
الشـمال  وريـاح  الرابيـة  العواصـف  بهـا  تؤثـر  الـيت 
اخلليـج  شـمال  يف  امليـاه  حركـة  يف  واجلافـة  احلـارة 
العـريب. ومـن خـالل اجلمـع بـن البيانـات املسـتقاة 
مـن املالحظـات داخل عمود املاء، مثـل درجة احلرارة 
وامللوحـة والكثافـة، وبيانـات األرصـاد اجلوية، حرص 
عـىل فهـم الكيفية اليت تنترش عرها أنظمة الطقس 
عـر احلدود اجلوية-البحريـة وتؤثر يف ديناميات املاء.
إىل  الباحثـون  الـيت جمعهـا  البيانـات  أشـارت 
السـنايف:  يقـول  ذلـك  وعـن  متوقـع.  غـري  هـو  مـا 
منتصـف  يف  معـن  تـردد  ذات  إشـارات  "اكتشـفنا 
عمـود املـاء تشـري إىل وجـود أمـواج داخليـة هنـاك. 
... أردنـا التوسـع يف ذلـك ومعرفـة إن كانـت هنـاك 

أم ال". أمـواج داخليـة  بالفعـل 

تشكل األمواج
مـايئ  عمـود  داخـل  الداخليـة  األمـواج  تتشـكل   
مقسـم إىل طبقـات مختلفـة. إذا كانـت هنـاك قـوة 
مثـرية اللضطـراب تؤثـر يف عمـود املاء، فـإن األمواج 
هـذه  تلتقـي  حيـث  البيـي  السـطح  عنـد  تتشـكل 
البيـي  السـطح  عنـد  تفعـل  كمـا  تماًمـا  الطبقـات، 
عموًمـا  يُتوقـع  وال  السـطح.  عـىل  اجلوي-البحـري 
املـاء  الضحلـة ألن  امليـاه  أمـواج داخليـة يف  وجـود 
ال  بحيـث  جيـًدا  اختالطـا  مختلًطـا  عـادة  يكـون 

فيـه. طبقـات  تتشـكل 
احلـرارة  درجـات  تـؤدي  قـد  اخلليـج،  يف  لكـن 
إىل طبقـة  امليـاه  تقسـيم  إىل  الصيـف  املرتفعـة يف 
علويـة دافئـة وطبقـة سـفلية أكـر بـرودة. ويقـول 
إليهـا  تحتـاج  الـيت  الـرشوط  هـي  "هـذه  أنيـس: 
لتشـكل األمـواج الداخليـة. ... لذلـك بعـد أن أنهـى 
لدراسـة  مقرًحـا  أعددنـا  الدكتـوراه،  ]السـنايف[  

اخلليـج". يف  الداخليـة  األمـواج 
ربمـــا تـــؤدي األمـــواج الداخليـــة دورًا مهًمـــا 
يف النظـــم اإليكولوجيـــة البحريـــة؛ إذ تطلـــق قـــدرًا 
كبـــريًا مـــن الطاقـــة عندمـــا تتكـــرس عـــىل طـــول 
يـــؤدي إىل  قـــد  الـــذي  األمـــر  الســـاحيل،  املنحـــدر 

يف  املسـاعد  األسـتاذ  يحـاول  الكويـت،  جامعـة  يف 
الدكتـور  الفزييـايئ  املحيطـات  وعلـم  البحـار  علـوم 
فهـد السـنايف فهم العمليـات الفزييائية اليت تسـهم 
يف تشـكل حركـة امليـاه يف اخلليـج العـريب. وعـن ذلك 
نفـوق  مـن   - اخلليـج  يحـدث يف  مـا  "إن كل  يقـول: 
األسـماك وازدهـار الطحالـب Algal blooms، إىل 
حركـة امللوثـات أو املغذيـات - مرتبـط بالديناميـات 
الفزييائية ملياه اخلليج". كما يوفر التضافر بن املياه 
الضحلـة يف اخلليـج والصيـف شـديد احلـرارة لعلماء 

ــوق  ــات وإىل نفـ ــة أو امللوثـ ــارص الغذائيـ ــاج العنـ إنتـ
األســـماك أو ازدهـــار الطحالـــب. ويقـــول الســـنايف: 
"مـــن املهـــم جـــًدا فهـــم فزييـــاء وميكانيـــكا هـــذه 
املوجـــات الداخليـــة؛ إذ إن لهـــا تأثـــريًا يف بيولوجيـــا 

النظـــام وكيميائـــه وحـــى جيولوجيتـــه".
صمـم السـنايف وأنيـس سلسـلة مـن املـرايس 
لعمـود  الفزييائيـة  املقاييـس  لقيـاس  ونرشاهـا 
امليـاه عـىل أعمـاق ومسـافات محـددة من السـاحل. 
حـرارة  يف  قـارب  مـن  عـىل  أيـام  خمسـة  وأمضيـا 
واسـتعادا  وأطلقـا  درجـة،  نحـو 50  تبلـغ  صيفيـة 
مـرارًا أداة متطـورة لتحديـد العمـق للحصـول عـىل 
لقطـات مـن مختلـف املقاييـس عـىل طـول عمـود 
اسـتطاع  املعطيـات،  هـذه  مـن  وانطالًقـا  املـاء. 
اخلليـج  يف  داخليـة  أمـواج  حـدوث  تأكيـد  السـنايف 

سـلوكها. بتوصيـف  والبـدء  العـريب 
العمـل  مـن  مزيـد  إىل  هنـاك حاجـة  وحالًيـا، 
لفهـم هـذه األمـواج الداخليـة وكيفيـة تأثريهـا يف 
السـنايف:  الفزييائيـة للخليـج. ويقـول  الديناميـات 
"بصفـيت خبـريًا يف علـم املحيطـات الفزييـايئ، يركـز 
العمليـات  هـذه  معاينـة  عـىل  الرئيـي  اهتمامـي 
فهـم  أجـل  مـن  لنمذجتهـا  طريقـة  أفضـل  وإيجـاد 
بهـا  تؤثـر  الـيت  والكيفيـة  بهـا  تعمـل  الـيت  الكيفيـة 
يف املنطقـة". لكنـه حريـص أيًضـا عـىل التعـاون مـع 
باحثن يف مجاالت أخرى الستكشـاف الكيفية اليت 
النظـام  ديناميـات  الداخليـة يف  األمـواج  بهـا  تؤثـر 
اإليكولويج أو التقلبات البيئية أو الظواهر األخرى.

الغوص أعمق
شـمل أحـد أوجـه التعـاون هـذه فحـص املجتمعـات 
امليكروبيـة عـىل طـول عمـود املـاء. ومـن خـالل عمله 
مـع باحثـن مـن سـلطنة ُعمـان اكتشـف السـنايف 
أن املجتمـع امليكـرويب مقسـم إىل طبقـات عموديًـا، 
 Interface مـع تقسـيم واضـح يف املنطقـة البينيـة
حيـث تتشـكل األمـواج الداخليـة. ويقـول السـنايف: 
"توقفـت الرواسـب املعلقـة مـن قـاع البحـر إىل حـد 
كبـري عنـد املنطقـة البينيـة، فكانـت الطبقـة العميقة 
... وقـد عمـل معنـا  العلـوي صافًيـا.  عكـرة واجلـزء 
وقالـوا  اآلالت  لفحـص  يزنلـون  غواصـون  أيًضـا 
الـيء نفسـه: كان املاء صافًيا وفجـأة أصبح عكرًا".

يؤثـر تكويـن املجتمـع امليكـرويب يف املجتمعـات 
األكـر، مثـل أصـداف النـو Barnacles واحليوانـات 

احليويـة  الرسـبات  يف  املتسـببة  األخـرى  البحريـة 
Biofouling، والـيت تمثـل مشـكلة كبـرية لناقـالت 
النفط وسـفن النقل األخرى يف اخلليج العريب. ومن 
هنـا فـإن من املهم معرفة دور ديناميات هذه النظم 
اإليكولوجيـة يف العمليـات الفزييائيـة يف عمود املاء 

لفهمهـا وتخفيـف الـرر الذي تسـببه.
للبيئـة  العامـة  الهيئـة  مـع  السـنايف  ويعمـل 
يف الكويـت لتطويـر نظـام للتنبـؤ بنفـوق األسـماك 
الهيئـة  ونـرشت  املنطقـة.  يف  الطحالـب  وازدهـار 
العامة للبيئة شبكة تحوي 15 عوامة جلمع البيانات، 
عدديـة.  نمذجـات  لتطويـر  معهـا  السـنايف  ويعمـل 
وسـتكون التوقعـات مفيـدة يف اتخاذ القـرارات مثل 
الـيت تقـوم  املتعلقـة بوضـع مصبـات الـرف  تلـك 
بتريـف املحلـول امللـي مـن محطـات التحليـة أو 
مياه الرف الصناعي املعاجلة. ووضع هذه املصبات 
عـىل النحـو الصحيـح أمـر مهـم جـدا لتقليـل تأثريها 
يف النظم اإليكولوجية جلون الكويت الذي هو موئل 

تكاثـر صغـار العديـد مـن األنـواع السـمكية.
وهنــاك العديــد من مجــاالت البحــث املحتملة 
األخــرى. ويعمــل الســنايف حالًيــا عــىل إعــداد مقــرح 
معهــد  يف  مختــرات  مــع  منحــة  عــىل  للحصــول 
 Massachusetts ماساتشوســتس للتكنولوجيــا
وودز  ومعهــد   ،Institute of Technology
 Woods Hole املحيطــات  لعلــوم  هــول 
Oceanographic Institute، وجامعــة نيويورك 
 ،New York University Abu Dhabi أبوظــي

وجامعــة امللــك عبــد اللــه للعلــوم والتكنولوجيــا 
 King Abdullah University of Science
and Technology ، وجامعــة تكســاس إيــه آنــد 
إم إلجــراء تحليــل كامــل للعمليــات األوقيانوغرافية 
تلــك  ربــط  ثــم  العــريب، ومــن  اخلليــج  اجلاريــة يف 

الديناميــات بنمذجــات املحيــط الهنــدي.
بالتأكيـد  العـريب  "للخليـج  أنيـس:  ويقـول    
أهمية اقتصادية، لكنه يمثل أيًضا مخترًا طبيعًيا. 
تحـدث  الـيء،  بعـض  محصـور  ألنـه  نظـرًا   ...
األشـياء فيـه برسعـة، ومـن ثـم يمكننا برسعـة رؤية 
تأثـري أي تغيـري". ويوفـر هـذا األمـر للباحثـن فرصـة 
مثاليـة للبحـث وفهـم العمليـات الفزييائيـة اجلارية.
يخطــو الســنايف اخلطــوات األوىل نحــو بنــاء 
اخلليــج  يف  األوقيانوغرافيــة  للديناميــات  نمذجــة 
العــريب. وهــو يعمــل عــىل تقييــم النمذجــات احلاليــة 
ملعرفــة  اخلليــج  مــن  التجريبيــة  البيانــات  مقابــل 
مكامــن اخلطــأ والعمليــات اإلضافيــة الــيت يجــب 
دمجهــا فيهــا، مثــل األمــواج الداخليــة. وعــن ذلــك 
يقــول: "لفعــل ذلــك، نحتــاج إىل فهــم املعطيــات 
بيانــات  عــىل  واحلصــول  احلقيقيــة  الفزييائيــة 

ميدانيــة فعليــة".
عـىل املـدى الطويـل، يهـدف السـنايف إىل فهـم 
ميـاه اخلليـج العـريب فهمـا متعمقـا بمـا يكفـي للتنبؤ 
بسـلوكها يف عاملنـا رسيـع التغـري. ويقـول عـن ذلـك: 
"لـي نفعـل ذلـك عـىل أفضـل وجـه، نحتـاج إىل فهم 
كل عملية عىل حدة، بما يف ذلك األمواج الداخلية".

للمزيد

 الغوص بني طبقات املياه
اختصايص علم املحيطات الفزييايئ

فهد السنايف يدرس العوامل الدينامية
تحت سطح الخليج العريب
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تعـذر القـراءة الناجـم عـن العمـى الشـقي هـو 
اضطـراب يف القـراءة يحـدث بعـد السـكتة الدماغية 
أو بعـد إصابـة يف الرأس. يحدث هذا االضطراب بعد 
نزيـف يف مؤخـرة الـرأس يؤثـر يف البـر، األمـر الـذي 
يـؤدي إىل العمـى يف أكـر مـن نصـف مجـال الرؤيـة. 
ويسـمى هـذا االضطـراب العمـى الشـقي أو العمـى 

.Hemianopia النصفـي
العمـى  أو  الشـقي  بالعمـى  املصابـون  يتتبـع 
النصفـي النـص بحركات زائـدة من العن للتعويض 
عـن فقـدان البـر الذي يعانونـه، وهذا ما يـؤدي إىل 

تعـذر القـراءة.
األســتاذة  الرقــم،  الدكتــورة رشيفــة  أعــدت 
بالهيئــة  األساســية  الربيــة  كليــة  يف  املســاعدة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب يف الكويــت، 
Arabic Read- تطبيًقــا للقراءة الصحيحة يُســمى

Right، ويســتخدم نًصــا متحــركًا للمســاعدة عــىل 
إعــادة تدريــب حــركات العــن وجعــل القراءة أســهل 
وأرسع لــدى مــن يعانــون تعــذرَ القــراءة الناجــم عــن 

العمــى الشــقي.
بعــد أن حصلــت عــىل إجــازة يف علــم النفــس 
اإلكلينيــي  النطــق  أمــراض  علــم  يف  وماجســتري 
ودرجــة  املعــريف  األعصــاب  علــم  يف  وماجســتري 
أدركــت  املعــريف،  األعصــاب  علــم  يف  الدكتــوراه 
رشيفــة الرقــم أنهــا تريــد العمــل مــع املــرىض، لكنهــا 
مل تعــرف كيفيــة فعــل ذلــك والطريــق الــذي يجــب 

عليهــا أن تســلكه.
   يف مرحلة مبكرة من دراستها اجلامعية، عرفت 
أنها تريد أن تعمل إما يف مجال العالج الطبيعي أو 
مع  عملت  أن  وبعد  املهي.  العالج  أو  النطق  عالج 
أشخاص مصابن بأنواع مختلفة من اإلعاقات خالل 
 13 عاًما من عملها كاختصاصية يف أمراض النطق
مرىض  عىل  الركزي  حًقا  تريد  أنها  أدركت  واللغة، 

السكتة الدماغية.
قالـت رشيفـة الرقـم إن مجـال علـم األعصـاب 
زلنـا  الكويـت، ومـع ذلـك، فإننـا مـا  واسـع جـًدا يف 
وال  العصـي  التأهيـل  إعـادة  مجـال  يف  متأخريـن 
الدماغيـة.  السـكتة  ملـرىض  كثـرية  خيـارات  توجـد 
اختصاصـي  مـن  قليـل  عـدد  وجـود  إىل  وأشـارت 
النطـق يف الكويـت احلاصلـن عـىل درجـة املاجسـتري 
يف  الدكتـوراه  درجـة  عـىل  احلاصلـون  يعمـل  فيمـا 

األكاديميـة. األوسـاط 

النافـذة.  أنـك جالـس يف قطـار وتنظـر مـن  تخيـل 
مـع زيـادة رسعـة القطـار، تتابـع عيناك مـا يجري يف 
محيطـك، وتتبـع كل حركـة. وحـن تتحـرك عينـك 
إىل األمـام وإىل الـوراء مـع ابتعاد األشـياء عن مجال 
الرؤيـة، فإنهـا تحفـز حـركات العـن االلإراديـة الـيت 
العـالج  أشـكال  مـن  شـكل  هـذا  عضالتهـا:  تـدرِّب 
أللشـخاص الذيـن يعانـون تعـذرَ القـراءة الناجم عن 

.Hemianopic Alexia ـقي  الشِّ العمـى 

الســـكتة  لعـــالج  وحـــدات  "لدينـــا  وقالـــت: 
الدماغية يف مستشـــفيات مختلفـــة، لكنها تقتر 
عىل تقييم حالـــة املرىض؛ ال يشء مـــن حيث إعادة 
تأهيل هـــؤالء املرىض. ومن ثـــم فإنهم ال يحصلون 
عىل املتابعـــة اليت يحتاجـــون إليها. يأتون جللســـة 
عالج أو جلســـتن، ثم يشـــعرون بامللل أو ال يوجد 
مـــن هـــم مؤهلـــون عـــىل نحـــو كاٍف ملســـاعدتهم، 

فيقـــررون التوقف عـــن احلضور".
يف  للعمـل  وظيفتهـا  الرقـم  رشيفـة  تركـت 
مجـال علـم األعصـاب، وعندها تعرفـت عىل تطبيق 
 English Read-Right اإلنجلزييـة  القـراءة 
األصـيل. وبالتعـاون مع مجموعـة من املتخصصن، 
أنشـأ أحـد املرشفـن عليهـا يف جامعـة يونيفرسـييت 
 University College London لنـدن  كوليـدج 
الـيت  للغـات  القـراءة  لعـالج  ُصمـم  الـذي  التطبيـق 
تُكتـب من اليسـار إىل اليمن مثـل اإلنجلزيية، وهذا 
جعلـه غـري فعال للغـة العربية واللغـات األخرى اليت 

تُكتـب مـن اليمـن إىل اليسـار.
مـا  لتشـخيص  التطبيـق  اسـتخدام  يمكـن 
إذا كان املريـض الـذي يعـاين العمـى الشـقي مصابًـا 
بتعـذر القـراءة الناجـم عـن العمـى الشـقي أم ال. بعد 
ذلـك، يجـب أن يمـر املريض خالل مجموعة أوىل من 
التقييمـات داخـل التطبيـق، ثـم يمكـن أن تعلمهـم 

الرقـم كيفيـة بـدء العـالج.
  ال يتوفر تطبيق القراءة العربية الصحيحة 
أجهزة  عىل  إال  حالًيا   Arabic Read-Right
األكر  هو  تشغيلها  نظام  ألن  نظرًا  اللوحية؛  آبل 
أجرته  لبحث  وفًقا  اخلليج،  منطقة  يف  استخداًما 
الرقم. كما أن سهولة استخدام التطبيق ال تقتر 
عىل العارفن بأمور التكنولوجيا، إذ ساعدت الناس 
عىل أن يفهموا بسهولة كيف يستخدمونه حى وإن 

مل يسبق لهم استخدام أي تطبيق من قبل.
التشـخيص  عـىل  املسـاعدة  إىل  وإضافـة    
اإلكلينيي لتعذر القراءة الناجم عن العمى الشـقي، 
يوفـر التطبيـق عالًجا متنقاًل. وهـذا يعي أن بإمكان 
املـرىض أن يتدربـوا يف أي وقـت ويف أي مـكان، وهـذا 
يمنحهـم مزيـًدا مـن سـاعات التدريـب خـارج إطـار 
العيـادة. وقالـت رشيفـة الرقـم إنـه نظـرًا لقلـة عـدد 
معاجلـي النطـق يف الـرشق األوسـط مقابـل العـدد 
الكبـري مـن املـرىض، فـإن العـالج عـر اإلنرنـت يوفـر 

حـاًل مناسـبا.

العـالج  تلقـي  عـىل  املـرىض  قـدرة  أن  كمـا 
الختصاصـي  تـرك  لهـم،  املناسـب  الوقـت  خـالل 
النطـق مزيـًدا مـن الوقـت السـتقبال مـرىض آخريـن 

لوجـه. وجًهـا  العـالج  إىل  يحتاجـون 
جـًدا  خـاص  التطبيـق  أن  مـن  الرغـم  وعـىل 
باحتياجـات مـرىض تعـذر القراءة الناجـم عن العمى 
الشـقي، فقـد قالـت الرقـم إنهـا وجـدت أن املعاجلـة 
املعرفيـة - مـن حيـث البحـث عـن األشـياء - تصبـح 

أرسع بكثـري بعـد اسـتخدام التطبيـق.
يحتـاج املريـض إىل متابعـة العالج مـا بن 30 
دقيقـة إىل سـاعة يف اليـوم، وإىل متابعـة 12 سـاعة 
أو أكر من العالج بشـكل عام قبل أن يلحظ أي قدر 

من التحسـن.
   ينطـوي العـالج عـىل التمريـر اجلانـي للنـص 
ولونـه  رسعتـه  يف  التحكـم  للمـرىض  يمكـن  الـذي 
مكتبـة  التطبيـق  ويتضمـن  ومحتـواه.  وخلفيتـه 
الكريـم  املصحـف  عـىل  أخـرى  كتـب  بـن  تحتـوي 
قنـاة  موقـع  مـن  األخبـار  آخـر  متابعـة  إىل  إضافـة 
اجلزيـرة القطريـة مـن خـالل صيغـة التلقيـم آر إس 

.RSS news feed إس 
مـن  احلـايل  الوقـت  حـى  املـرىض  تمكـن  لقـد 
أفضـل،  نحـو  عـىل  العـن  حركـة  تنسـيق  تحسـن 
وحّسـنوا رسعـة قراءة النص الثابـت ]غري املتحرك[، 
حـى إن بعضهـم تمكنوا من العـودة إىل العمل وهم 
التدريـب ثقتهـم  يف سـن 45 فمـا فـوق. وقـد عـزز 
وعـاد كثـريون منهـم مـرة أخـرى إىل املطالعـة مـن 

أجـل متعـة القـراءة.
وقالـت الرقـم: "إن مرىض تعذر القراءة الناجم 
عـن العمـى الشـقي يشـتكون مـن عـدم قدرتهم عىل 
القـراءة، فالقـراءة عمـل مجهد بالنسـبة إليهم، ومن 
ثـم فهـم يتخلـون تماًمـا عنهـا. ... إذا كانت ]مهنتهم[ 
تتطلـب القـراءة مـن أجـل العمـل، فلـم يعـد ذلـك 
عـىل  فقـط  يسـاعدهم  ال  ]التدريـب[  لهـم.  عائقـا 
تحسـن قراءتهـم، لكنـه يسـاعد أيًضـا عىل تحسـن 

جـودة أدائهـم".
مل يكـن تطويـر النسـخة العربيـة مـن التطبيق 
مسـألة بسـيطة تقتـر عـىل مجـرد تبديـل تقنيـة 

التطبيـق للعمـل مـع اللغـة العربيـة.
العربيـة  "اللغـة  الرقـم:  قالـت  ذلـك  وعـن 
مختلفـة تماًما ومعقـدة. ... كان علينا تغيري طريقة 

تماًمـا". املتحـرك  النـص  عمـل 

التمريــر  حركــة  عكــس  األمــر  تطلــب  لقــد 
اختيــار  القــراءة، وكان البــد مــن  لعــالج  اجلانبيــة 
الكلمــات العربيــة بعنايــة، وكان عــىل العاملــن عــىل 
إعــداد التطبيــق أن يقــرروا مــا إذا كانــوا ســيضعون 
عالمــات التشــكيل يف اختبــاري القــراءة البريــة 
مــن  مزيــد  يف  تتســبب  قــد  ألنهــا  العــالج؛  قبــل 
ــرق  ــل الف ــزم. وتمث ــا يل ــر مم ــري أك ــام الب االزدح
معــدة  كانــت  اإلنجلزييــة  النســخة  أن  يف  اآلخــر 
لتعمــل عــىل أجهــزة احلاســوب فقــط، وهــذا يعــي أن 

يُلــزم املــرىض بالعمــل عــىل مكتــب.
مـن  الـواردة  الراجعـة  التغذيـة  وبفضـل     
بالضبـط  تـرى  أن  الرقـم  يمكـن لرشيفـة  التطبيـق، 
الكيفيـة الـيت يتقـدم بها املـرىض، فيما يتلقـى املرىض 
املهـام  أداء  حـول  فوريـة  راجعـة  تغذيـة  أنفسـهم 
يعرفون من خاللها عما إذا كانوا يسـجلون تحسـنًا 

أم مـا زالـوا عـىل حالهـم.
وتتمثــل خطوتهــا التاليــة يف البــدء بالرويــج 
للتطبيــق وتعميمــه عــىل عــدد أكــر مــن املــرىض، 
أنحــاء  الكويــت ولكــن يف جميــع  ليــس فقــط يف 

املنطقــة العربيــة.
نشـأت  الرقـم  رشيفـة  أن  مـن  الرغـم  وعـىل 
أنهـا  إال  العلمـي،  التحصيـل  تشـجع  أرسة  داخـل 
واجهـت مـع ذلـك انتقادات وصعوبـات عديدة. وعن 
ذلـك قالـت: "مل أحصـل عـىل أي يشء بسـهولة. كان 
املنـح  عـيل أن أكافـح مـن أجـل احلصـول عـىل تلـك 
الدراسـية. ... بفضـل طمـويح وتصميمـي، مل أتـرك 
أشـياء مثل هذه تقف بتاتًا يف طريقي".  وهي تأمل 
بالنسـبة للكويـت يف توفري مزيد مـن التدريب املهي، 
والتدريـب الداخـيل واخلاريج، والعيـادات التعليمية 
وجعلهـا متاحـة للطلبـة يف مختلـف املجـاالت ألن 

"القـراءة والتعلـم يختلفـان عـن التطبيـق".
علـم  قسـم  يف  حالًيـا  الرقـم  رشيفـة  تُـدرس 
النفـس - وهـو مـا تقـول إنـه مجـرد وسـيلة وليـس 
غايـة بحـد ذاتـه يف هـذه املرحلـة – إذ إنهـا ترغـب يف 
النهايـة يف العمـل مـع املـرىض وفتح مركزهـا اخلاص 

إلعـادة تأهيـل ملـرىض السـكتة الدماغيـة.
عن ذلك قالت: "أرى نفي فقط كاختصاصية 
عـالج. ال أرى نفـي يف أي مـكان آخـر. ... العمـل مـع 
أن أحـب  متعـة.  إنـه  هـوس؛  مجـرد  ليـس   املـرىض 
أرى تلـك االبتسـامة عـىل وجوههـم. أحـب حًقـا أن 

أحـدث فرًقـا [يف حياتهـم".

يهام العويض بقلم ر

رسوم: نايف شقور

للمزيد

 إعادة تدريب العني
   اختصاصية علم األعصاب املعريف رشيفة 
تساعد مرىض السكتة الدماغية املصابني
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وقفـــت صبـــاح املؤمـــن أمـــام طاولـــة العمليـــات 
يرتديهـــا  الـــيت  بتلـــك  شـــبيهة  بذلـــة  مرتديـــة 
امليكانيكيون والدموع تنهمر عـــىل وجنتيها. عندها 
طلـــب إليها املـــرشف أن تغادر الغرفـــة وال تعود إال 

بعـــد أن تكـــف عـــن البكاء.
   واجهــت صبــاح املؤمــن عــىل وجــه خــاص 
صعوبــة يف إجــراء عمليــة جراحيــة عــىل خــروف 
للمــرة األوىل يف حياتهــا. وأمــام رائحــة احليوانــات 
كان  منهــا،  ســالت  الــيت  الدمــاء  وكميــة  النافــذة 
تقــوي  وأن  اجلــأش  مــن  بقــدر  تتحــىل  أن  عليهــا 
عزيمتهــا. بعــد تلــك العملية قــررت أن تصــري نباتية.
يف النهايــة، توصلــت مــع مرشفهــا إىل حــل 
النظــر يف عيــون  وســط. وألنــه مل يكــن بإمكانهــا 
ــررا قــص فتحــة صغــرية يف القمــاش  ــات، ق احليوان
العمليــة اجلراحيــة، يف حــن  تُجــري مــن خاللهــا 
يظــل مــا تبقــى مــن احليــوان مغطــى أثنــاء اجلراحــة. 
كانـت  عاًمـا،   20 نحـو  قبـل  اليـوم  ذلـك  يف 
صبـاح املؤمـن تتعلـم كيفيـة إجـراء عمليـة جراحيـة 
عـىل األغنـام يف أسـراليا كجـزء مـن برنامـج تدريـي 
مدتـه ثالثـة أشـهر، كان رضوريًـا أن تجتـازه بعـد أن 
قـررت التخصص يف مجال نقل األجنة واستنسـاخ 
األغنـام. قـال لهـا املـرشف عليهـا: "لقـد تعلمـِت يـا 
صبـاح اآلن علـم اجلينـات، فمـا الذي سـتفعلينه بهذا 
العلـم؟ ال نريـد أن نقـوم بمـا هـو تقليدي بعـد اليوم. 

عليـِك أن تغـويص أعمـق مـن ذلـك".
وهــي تعمــل حاليــا باحــث أول يف الهندســة 
الكويــت  بمعهــد  اجلزيئيــة  والبيولوجيــا  اجلينيــة 
ــل  ــدد قلي ــن ع ــت األوىل ب ــة، وكان ــاث العلمي أللبح
مــن علمــاء الكويــت الذيــن حصلــوا عــىل درجــة 
الدكتــوراه يف الهندســة اجلينيــة يف أوائــل تســعينات 
القــرن العرشيــن عندمــا كان مــا زال مجــااًل جديــًدا 

نســبًيا يف املنطقــة.
جامعـــة  مـــن  اجلامعيـــة  شـــهادتها  نالـــت 
الكويـــت يف علـــم األحيـــاء الدقيقـــة وعلـــم النبـــات، 
وبعـــد التخـــرج عملـــت يف مكتبـــة املركـــز الوطـــي 
بمعهـــد  والتكنولوجيـــة  العلميـــة  للمعلومـــات 
الكويـــت أللبحـــاث العلميـــة قبـــل أن تحصـــل عـــىل 
درجـــة  ملتابعـــة   1981 عـــام  يف  دراســـية  منحـــة 
ــن،  ــات. لكـ ــات واملكتبـ ــوم املعلومـ ــتري يف علـ املاجسـ
عامـــن،  ملـــدة  املركـــز  والعمـــل يف  التخـــرج  بعـــد 

شـــعرت بتـــوق شـــديد ملواصلـــة تعليمهـــا.

أبلغـــت إدارة املركـــز برغبتهـــا يف احلصـــول عـــىل 
ــال  ـــك يف مجـ ــى وإن كان ذل ــوراه، حـ ــة الدكتـ درجـ
علـــم املعلومـــات، لكنهـــم أخروهـــا أن املركـــز ليـــس 
بحاجـــة إىل ذلـــك. عندهـــا قـــررت تقديـــم اســـتقالتها 
ـــوراه عـــىل  ومتابعـــة تعليمهـــا للحصـــول عـــىل الدكت
لـــدى  تســـاؤالت  قرارهـــا  أثـــار  اخلاصـــة.  نفقتهـــا 
البعـــض حـــول قرارهـــا ومـــدى قدرتهـــا عـــىل تحمـــل 

تكاليـــف تعليمهـــا.
أخرتهــم أنهــا ســتحصل عىل وظيفــة. وقالت: 
"ســأعمل، مثل أي شــخص آخر. ســأتكفل بنفي". 
ثــم حــدث أن أعلنــت منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة 
 United Nations Industrial الصناعيــة 
Development Organization عــن رغبتهــا يف 
إنشــاء مركــز دويل للهندســة اجلينيــة والتكنولوجيــا 
 International Center for Genetic احليويــة
وإتاحــة   Engineering and Biotechnology
الناميــة.  البلــدان  أمــام  منــه  االســتفادة  فرصــة 
تواصلــت املنظمــة مــع الكويــت لرشــيح شــخصن 

لتدريبهمــا عــىل الهندســة اجلينيــة.
لكــن أحدهمــا مل  اختــري شــخصان للمهمــة، 
فرصــة ســانحة  ذلــك  بــدا  وعــاد.  تدريبــه  يكمــل 
ــال  ــريتها بإكم ــدأت مس ــيت ب ــن ال ــاح املؤم ــام صب أم
تدربــت يف مختــر  ثــم  عــام،  ملــدة  التدريــب  هــذا 
 Ananda أنانــدا موهــان تشــاكراباريت األســتاذة 
Mohan Chakrabarty، وهــي أول مــن حصــل 
عــىل بــراءة اخــراع عــن كائــن يح معــدل جينًيــا. بعــد 
هــذا التدريــب، حصلــت أخــريًا عــىل منحــة دراســية 
الهندســة  يف  الدكتــوراه  درجــة  عــىل  للحصــول 
 University of ســوري  جامعــة  مــن  اجلينيــة 

املتحــدة. اململكــة  يف   ،Surrey
منــذ حصولهــا عــىل درجــة الدكتــوراه، عملــت 
الهندســة  النظــري يف مجــال  بحماســة منقطعــة 
اجلينيــة وشــاركت يف العديــد من املشــاريع وشــغلت 
منصــب نائــب رئيــس األكاديميــة العامليــة للعلــوم 
عــىل  عملهــا  معظــم  وكان  العربيــة.  للمنطقــة 
مشــاريع تطلبهــا اجلهــات املختلفــة مــن الدولــة، 
إضافــة إىل تحديــد املشــكالت املحليــة وتحســن 

احللــول لتعزيــز اقتصــاد الكويــت.
كان أول مــرشوع لهــا هــو العمــل عــىل بكترييــا 
الروســيال Brucellosis Bacteria الــيت تُســبب 
البــرش  يف  املالطيــة(  )احلمــى  املتماوجــة  احلمــى 

كبــري  عــدد  نفــق  الوقــت،  ذلــك  يف  واحليوانــات. 
مــن حيوانــات املاشــية بفعــل هــذه احلمــى ومــن 
ثــم بــرزت احلاجــة إىل تصميــم مســبار تشــخييص

Diagnostic probe   باســتخدام حمض البكترييا 
 .DNA النــووي 

العــامل  يف  باحثــة  أول  صــارت  ذلــك،  بعــد 
ــة  ــة واستنســاخ األجن ــة نقــل األجن تســتخدم تقني
 Embryo cloning by االنقســام  طريــق  عــن 
splitting، عــىل خــروف من ســاللة النعيمــي. وهذا 
مــا جعلهــا أيًضــا أول باحــث يف منطقــة الــرشق 
األوســط وشــمال إفريقيــا يستنســخ جنــن حيــوان. 
ســاللة  مــن  مستنســخة  شــاة  أول  عــىل  أطلــق 
النعيمــي اســم دانــة، وأجــري البحــث بنــاء عــىل طلب 

رشكــة نقــل وتجــارة املوايش-الكويــت.
كان هــدف الرشكــة هــو زيــادة إنتــاج هــذه 
الســاللة املحليــة عــن طريــق جعلهــا تحمــل بتوائــم 
ثنائيــة أو ثالثيــة ألنهــا ال تتكاثــر باألعــداد املرغوبــة. 
كمــا جلــأوا إىل تقنيــة األم البديلــة عــر وضــع أجنــة 
نعجــة  رحــم  يف  النعيمــي  ســاللة  مــن  خرفــان 

أســرالية ولــدت حمالنــاً مــن ســاللة النعيمــي.
كما بحثت صباح املؤمن يف جينات املجموعات 
احليـة Population genetics يف األنـواع البحريـة؛ 
بدءًا بالربيان قبل االنتقال إىل سمك الزبيدي. فنظرًا 
أطلقـت  السـمك،  مـن  النـوع  هـذا  أعـداد  لتناقـص 
نضـوب  سـبب  الكتشـاف  بحثًيـا  مرشوًعـا  املؤمـن 
املجاميـع السـمكية بهـدف احلفـاظ عليهـا وحمايتهـا، 
وقـاد هـذا فريقهـا، وبنجـاح، إىل إجـراء أول سلسـلة 

جينوميـة لسـمك الزبيـدي.
تقــول: "لقــد خطــرت يل فكــرة سلســلة كامــل 
 ... املســتقبل.  أجــل  مــن  عليــه  للحفــاظ  اجلينــوم 
ــا نعمــل عــىل ذلــك.  فلنكــن رواًدا يف املجــال مــا دمن
العــامل  مســتوى  عــىل  واجهناهــا  الــيت  واملنافســة 

جــاءت مــن الصــن".
احليــة  الكائنــات  كانــت  الزبيــدي  أســماك 
الــيت طرحــت أكــر تحــٍد أمــام صبــاح املؤمــن عــىل 
اإلطــالق. وقالــت إن العمــل يف البلــدان الناميــة لــه 
صعوباتــه باســتمرار، نظــرًا لنــدرة املعلومــات. ولــذا، 
تضمنــت أبحاثهــا إثبــات مــا إذا كان لــدى الكويــت 
مخزونهــا اخلــاص مــن ســمك الزبيــدي، أو مــا إذا 
حيــث  أخــرى  بلــدان  إىل  تهاجــر  األســماك  كانــت 
تُصــاد. ففــي حــال هجــرة األســماك، يتعــن اقــراح 

توقيــع اتفاقيــة مــع البلــد الــذي تهاجــر إليــه، وإذا مل 
يكــن األمــر كذلــك، فيتعــن اعتمــاد سياســة داخلية 

ــر. ــد اجلائ ــط الصي لضب
وقالــت: "لقــد قدمــت الدليــل العلمــي واألمــر 
ــاع السياســة الســتخدامه. ... ســمك  مــروك لصن
الزبيــدي مــا زال يف خطــر بســبب الصيــد اجلائــر. لهذا 
الســبب لدينــا يف الكويــت موســم حظــر يُمنــع فيــه 

الصيــد لفــرات معينــة، إلثــراء املصايــد".
بعــد ذلــك، تحولــت املؤمــن إلجراء أبحــاث عىل 
ــه مؤخــرًا  ــات، فعملــت يف مــرشوع انتهــت من النبات
عــىل التعديــل اجليــي لنبتــة الرســيم الســتخراج 
بهــدف  الثقيلــة،  واملعــادن  اخلــام  النفــط  ملوثــات 
معاجلــة الربــة امللوثــة مــن ترسبــات النفــط اخلــام يف 

عــام 1990 خــالل حــرب اخلليــج.
فحــص  محاولــة  احلــايل  عملهــا  ويتضمــن 
أنــواع الطحالــب يف الكويــت ملعرفــة إمكانيــة إنتــاج 

أي منتجــات ذات قيمــة منهــا.
مل يكـــن مـــن الســـهل اســـتصدار املوافقـــات 
الروريـــة لهـــذه املشـــاريع؛ ألن الهندســـة اجلينية 
كانـــت ما زالـــت حديثة جـــًدا يف ذلك الوقـــت، فيما 
ُوصف عـــدد كبري من مشـــاريعها -كمـــا قالت- عىل 
أنه غـــري واقعي وطمـــوح عىل نحو مبالغ بـــه، و"ألن 
]هـــذه األفكار[ يمكن أن تثري جـــداًل، فال بد أن بن ما 
تقرحينه شـــيئًا مل يســـبق أن فعله أحـــد من قبل".
كانـــت تُســـأل عـــن ســـبب رغبتهـــا حـــى يف 
اخلـــوض يف مثـــل هـــذه املشـــاريع أو يُقـــال لها إن 
مثـــل هذه املجاالت أكـــر من قـــدرة الكويت. لكنها 
كانـــت تجيب عـــن ذلـــك بقولهـــا: "لديكـــم كل ما 
يلـــزم لتحقيـــق مثل هـــذا. ... لديكم املرافـــق واملال 
واملعـــدات واألدمغة؛ لديكـــم كل يشء. ملاذا نرفض 
اخلوض يف مجـــال غري مطروق؟". وباســـتمرار كان 
عليهـــا أن تلجأ إىل شـــى أســـاليب اإلقنـــاع دفاًعا 
عـــن مقرحاتهـــا وأن تلجأ إىل طـــرق تفكري مبتكرة 
إلقنـــاع محاوريهـــا باملوافقة عىل أحد مشـــاريعها.

عــىل  تعديــال  تتطلــب  أبحاثهــا  كانــت  وملــا 
الكائنــات احليــة، فإنهــا واجهــت تحديــات خاصــة. 
فعندمــا عملــت عــىل البكترييــا، مل يكــن يف األمــر 
صعوبــة، لكــن مــع االنتقــال إىل األغنــام طرحــت 

العديــد مــن املشــكالت كونهــا رتبــة أعــىل.
االســتعداد  عــن  حديثهــا  معــرض  ويف 
للمشــاركة يف نــدوة "املمارســات الواعــدة لتحســن 

يادة اهلندسة  ر
اجلينية يف الكويت

يهام العويض بقلم ر
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موسوعة علمية أوىل من نوعها باللغة العربية، حول كل ما تحتاج إىل معرفته 
عن جارنا القمري، بمناسبة  مرور نصف قرن عىل أول هبوط برشي عىل القمر.  

ـرَّاء العربية إىل معرفته من معلومات 
ُ
وتتطرق املوسوعة إىل كل ما يحتاج ق

وبيانات عن القمر مزودة برسوم متمزية وأشكال ومعربة وصور توضيحية.

موسوعة القمر!

aspdshop.com

22تقــــــــرير خــــــــاص

مشــاركة النســاء يف العلــوم والهندســة والطــب: 
دروس مــن الكويــت والواليــات املتحــدة األمريكيــة" 
الــيت تنظمهــا مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي 
للعلــوم- الوطنيــة  األكاديميــات  مــع  بالتعــاون 

أن  "عليــِك  قالــت:  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات 
تســتثمري قــدرات وســائل اإلعــالم لتوعيــة اجلمهور 
واحلديــث مــع النــاس. وســتتعرضن للكثــري مــن 
األســئلة وتواجهــن بالكثــري مــن عالمــات التعجــب. 
لكــن عليــِك أن تواجهــي املعتقــدات الثقافيــة ويجــب 
أن تــرشيح موقفــِك إزاءهــا. أنــِت تحاولــن شــق 
طريــق. طريــق جديــد مل يســلكه أحــد قبلــِك. لــذا 
عليــِك أن تشــقي طريقــك بــارصار وأن تعمــيل بجهــد 

إىل أن تصبــح فكرتــك مقبولــة".
عــىل الرغــم مــن أن الزمــن قــد تغــري، إال أننــا مل 
نحــرز الكثــري مــن التقــدم يف مجــال ترســيخ العلــوم 
ــاً ولكــن مــا  يف الثقافــة العامــة. فالنــاس أكــر وعي
زال هنــاك الكثــري مــن املعلومــات اخلاطئــة املنتــرشة 

يف جميــع أنحــاء العــامل وليــس فقــط يف الكويــت.
أنــت  للجــدل.  مثــرية  قضيــة  "إنهــا  وقالــت 
لســت يف   ... األشــياء.  احليــاة، وتغرييــن  تمســن 
 مواجهــة جمهــور النــاس وحدهم - فحــى العلماء –

تجديــن بينهــم مــن يرفــض ومــن يؤيــد. إذا قمــِت 
ــر  ــري ع ــِك أن تم ــيتعن علي ــر أي يشء، فس بتطوي
حقــل ممتــئ باحلواجــز لغيــاب اللوائح والسياســات 

ــة". ذات الصل

ومـــا تريـــد صبـــاح املؤمـــن فعلـــه حالًيا هو 
املســـاعدة عـــىل وضـــع سياســـات حـــى يتمكـــن 
املرشعون من أخـــذ نتائج البحـــث العلمي  امللزمة 
اللوائـــح الدولية إلطالق كائنـــات ُمعدلة، وتطبيق 
هـــذه النتائج بما يعـــود باملنفعة، مـــن دون احلاجة 
إىل ســـلوك طـــرق معقـــدة واجتيـــاز الكثـــري مـــن 

اإلضافية. العراقيـــل 
وتـــرى املؤمـــن أن األمر مـــروك للجيل احلايل 
لتســـهيل األمر عـــىل األجيال املقبلـــة؛ ألن مجاالت 

العلـــوم ازدادت صعوبة حالًيا.
"فقـــد تطور العلم كثـــريًا"، يف رأيهـــا "لدرجة 
ممـــا أكـــر  الكثـــري  تعلـــم  إىل  تحتاجـــن   أنـــِك 

بعلـــم  بدأنـــا  دقيقـــة.  كل  يتقـــدم  العلـــم  قبـــل. 
اجلينـــات، ثـــم صـــار علـــم الهندســـة اجلينيـــة، ثـــم 
 البيولوجيـــا اجلزيئيـــة. ثم تفـــرع إىل علـــم اجلينوم

عندمـــا  احليويـــة.  واملعلوماتيـــة  والروتيوميـــات 
دخلنـــا هذا املجـــال كان نطاقه محـــدودا، أما حالًياً 
فقـــد تقـــدم كثـــريًا لدرجـــة أنـــه إذا أراد شـــخص 
 مـــا الدخـــول إليـــه فعليـــه اختيـــار فـــرع معـــن

وإال فسريتبك".
وعـــىل الرغم مـــن التحديـــات املطروحة أمام 
األجيـــال املقبلة مـــن العلمـــاء، فقد قالـــت املؤمن 

إنهـــم برأيها مســـتعدون للتعامـــل معها.
وقالـــت: "اجليل اجلديد أكر مهـــارة، ومنفتح 
عىل األفـــكار اجلديـــدة وعىل وســـائل اإلعـــالم. ... 
يحصلـــون عـــىل املعلومـــات بســـهولة مـــن خالل 
املعـــارف العامـــة املتاحـــة، لـــذا فهـــم يعرفـــون ما 
التحـــدي ملســـتوى  ومدركـــون  فعلـــه   يريـــدون 

الذي يجابههم".
وأشـــارت إىل أن تمويل العلـــوم يمثل تحديًا 
عاملًيـــا، لكـــن نظـــرًا العتمـــاد الكويت عـــىل مصدر 
اقتصـــادي واحـــد هـــو النفـــط، فمـــن املهـــم جـــًدا 
االســـتثمار يف العلـــوم إليجـــاد بدائـــل القتصادنا؛ 
وأكـــدت أنـــه ال بـــد مـــن املـــي قدًمـــا بالعلـــوم، 

خصوًصـــا يف البلـــدان الناميـــة.
واختتمـــت اللقـــاء قائلة: "عليِك أن تفســـي 
املجـــال أمـــام عقول جديـــدة وأفكار جديـــدة. األمر 
ال يتعلـــق فقـــط باحلديث عـــن االبتكار، بـــل عليِك 
أن توفـــري البيئة املمكنـــة حى يتمكـــن الناس من 
االبتـــكار فيهـــا. علينـــا أن نســـتثمر يف العلـــم، ويف 

البرش". ويف  العلمـــاء، 

للمزيد



شــهد العــامل ابتــداًء مــن الربــع األخــري مــن القــرن العرشيــن 
ــور مــا يســمى  ــة تجــىل يف ظه ــخ البرشي أعظــم تحــول يف تاري
ــك نتيجــة الراكــم النوعــي للمعرفــة  "االقتصــاد املعــريف"، وذل
وابتــكار أنــواع جديــدة نوعًيــا مــن التكنولوجيــا وانتشــارها عــىل 
نطــاق واســع. ويف الواقــع، لقــد ظهــر مجتمــع جديــد يختلــف 
ــا عــن كل مــا ســبق، يعتمــد عــىل تطــور العلــوم وتحــول  جذريً
التكنولوجيــا  وظهــور  الرئيــي  اإلنتــاج  عنــر  إىل  املعرفــة 
الراقيــة املنتجــة لســلٍع ذات محتــوى معــريف عــايل التطــور، 
مجتمــع يتمتع بمســتوى عــاٍل مــن اإلدارة واالســتخدام األمثل 
هــذه  جوهريــة.  بنيويــة  تغــريات  ويشــهد  املتاحــة،  للمــوارد 
التحــوالت تشــكل يف مجملهــا األســاس لتكــوُّن االقتصــاد 

نطــاق وعــىل  متســارعة  بوتائــر  ر  يتطــوَّ الــذي   اجلديــد 
واســع، وتتجــىلَّ خصائصــه ومبادئــه وتتجــذر يف مواجهــة 

االقتصاد التقليدي.

تطور املعرفة عرب العصور
ليســت "املعرفــة" بحــد ذاتهــا باألمــر اجلديــد، بــل إن مســار تطور 
املجتمــع البــرشي ارتبــط عــىل الــدوام بتطــور معــارف اإلنســان. 
فاملعرفــة رافقــت اإلنســان منــذ أن تفتــح وعيــه، وارتقــت معــه 
مــن مســتوياتها البدائيــة وتطــورت باســتمرار، إىل أن وصلــت 
إىل ذراهــا الراهنــة. وعــىل مــدار التاريــخ نجــد أن كل مجتمــع 
ــا مــن  ــة مــن حقــب تطــوره مســتوى معينً امتلــك يف كل حقب

املعرفــة، بحيــث يمكــن القــول إن تلــك احلقــب كانــت يف الواقــع 
انعكاًســا لتطــور املعرفــة املرتبطــة بمختلــف جوانــب حياتــه 
الروحيــة واملاديــة واالجتماعيــة. ويمكــن اجلــزم بأن تلــك املعرفة 
ــىل  ــه ع ــم إنجازات ــع ويف دع ــدم املجتم ــا يف تق أدت دورًا محوريً
مختلــف الصعــد. فــكان اكتشــاف النــار محطــة "معرفيــة" 
ــم، ثــم  عظيمــة حققــت قفــزة هائلــة يف تطــور اإلنســان القدي
يف  إللنتاجيــة  عظيًمــا  دفًعــا  ليشــكل  املحــراث  ابتــكار  جــاء 
املجتمــع الزراعــي. أمــا اكتشــاف الطاقــة البخاريــة فــكان بمثابــة 
الثــورة الصناعيــة ومــا رافقهــا  اخلطــوة األوىل احلاســمة يف 
وتالهــا مــن ابتــكارات. بيــد أن اجلديــد اليــوم هــو املســتويات اليت 
ال مثيــل لهــا يف تطــور تلــك املعرفــة وحجــم تأثريهــا يف احليــاة 
ــاة  ــط حي ــدل نم ــة، ويف تب ــة والثقافي ــة واالجتماعي االقتصادي
اإلنتــاج  طبيعــة  تغــري  ويف  عموًمــا،  املعــارص  اإلنســان 
ــد أن  ــة االقتصــاد املعــريف ال ب ــرى أن مقارب ــذا ن واالســتهالك. ل
تبــدأ بإلقــاء نظــرة رسيعــة عــىل التحــوالت الكــرى يف حيــاة 
املجتمــع، والــيت كانــت انعكاًســا ملســتوى تطــور املعرفــة يف كل 

حقبة تاريخية.

الزراعة املستقرة
تمثــل التحــول األول يف قيــام الزراعــة املســتقرة، الــيت نشــأت يف 
أحــواض األنهــار الكــرى. لقــد عرفــت البيئــات اخلصبــة تلــك 
التجــاري،  والتبــادل  املســتقرة  األوىل للمجتمعــات  األشــكال 
وللدولــة والســلطة والرشائــع. وأدى قيــام تجمعــات ســكانية 
كبرية نســبًيا إىل بروز أشــكال من التنظيم اإلداري والســيايس، 
مالئمــة ملســتوى تطــور املجتمــع يف تلــك احلقبــة. وعــىل امتــداد 
فــرة زمنيــة طويلــة تكرســت الزراعــة بوصفهــا العامــل املحــدِّد 

للنشاط االقتصادي واملورد الرئيي إللنتاج والروة. 
  لقــد قامــت حضــارات تلــك احلقبــة الطويلــة عــىل مــا 
ــز تطــور املعرفــة يف  ــة"، واتســمت برك ــة الزراعي ــمي "املعرف ُس
مناطــق محــددة، وبمــا ســمي رسيــة املعرفــة واحتكارهــا، األمــر 
الــذي أدى إىل تباطــؤ تطورهــا، وإىل ضيــاع الكثــري من إنجازاتها. 

وقد ُعرف ذلك املجتمع باملجتمع ما قبل الصناعي.

الثورة الصناعية
أمــا التحــول الثــاين فتمثــل بالثــورة الصناعيــة الــيت شــكلت 
اقتصــادي ومعــريف عظيــم. وقــد شــمل هــذا  تقــدم  بدايــة 
التقــدم فــروع النشــاط االقتصادي كافة، وشــكل درجــة أرىق يف 
اتســاع مــدارك اإلنســان ومعارفــه. يف ذاك العــر أصبحــت 
ــمت  ــاج. واتس ــي إللنت ــورد الرئي ــا امل ــال هم ــة ورأس امل الطاق
املعرفــة يف تلــك املرحلــة بأنهــا كانــت تســتند إىل التطبيــق، 
فكانــت تُصــاغ النظريــات اســتناًدا إىل ابتــكارات يتوصــل إليهــا 

املبتكــرون يف املمارســة العمليــة. وأدت تلــك الثــورة، ومــا تالهــا 
ــت  ــا أحدث ــروة، كم ــة يف ال ــادة هائل مــن تطــور، إىل حــدوث زي
تحــوالت ال مثيــل لهــا يف مياديــن العلــم والثقافــة والسياســة 
واالجتمــاع. وانقســم العــامل إىل معســكرين: أحدهمــا صناعــي 
متقــدم، وآخــر يلهــث بعضــه للحــاق بــاألول مــن دون جــدوى يف 
معظــم األحيــان. وتُعتــر الثــورة الصناعيــة بدايــة االنتقــال إىل 

العر الصناعي.

ثورة املعلوماتية
تاريــخ  يف  تغيــري  أعظــم  حمــل  الــذي  الثالــث  التحــول  أمــا 
البرشيــة بكاملــه فتمثــل يف ثــورة العلــوم والتكنولوجيــا فائقــة 
التطــور ومــا نجــم عنهــا مــن ثــورة يف املعلوماتيــة واالتصــاالت، 
اجلديــد،  االســراتييج  املــورد  واملعرفــة  املعلومــات  باتــت  إذ 
نشــوء  إىل  أدى  مــا  االقتصاديــة،  احليــاة  يف  واألســايس، 
"االقتصــاد املعــريف". وهكــذا، بعدمــا كانــت األرض والعمــل 
قبــل  مــا  العــر  للــروة يف  الرئيــي  املــورد  اجلســدي همــا 
ــي  ِّــد الرئي ــا املول ــة هم ــال واآلل ــح رأس امل ــم أصب ــي، ث الصناع
لهــذه الــروة يف العــر الصناعــي، صــارت املعرفــة واملعلومــات 
هــي عنــر اإلنتــاج الرئيــي يف العــر مــا بعــد الصناعــي، 
حيــث غــدا إنتــاج املعرفــة واســتثمارها واســتخدامها وتداولهــا 
مصــدر النمــو والتنميــة املســتدامة الرئيــي. وأضحــت املعرفــة 
عبــارة عــن نــوع جديــد مــن رأس املــال يقــوم عــىل األفــكار 
ــال املعــريف  ــة. إنهــا تجســد رأس امل ــكارات فائقــة الفعالي واالبت
الــذي يُعتــر يف االقتصــاد اجلديــد أكــر أهميــة بمــا ال يقــاس من 
رأس املــال املــادي. فالــروة احلقيقيــة أللمــم تكمــن اليــوم يف 
العقــول ومخرجاتهــا املعرفيــة بالدرجــة األوىل، ثــم تــأيت بعدهــا 

الروات املادية عىل أنواعها.
النظريــة  أن  هــي  املرحلــة  لهــذه  الرئيســية  الســمة  إن 
صــارت تســبق التطبيــق. فتســارعت بصــورة هائلــة عمليــة 
تجســيد االكتشــافات النظرية يف ســلع وخدمات ذات محتوى 
معــريف. وقــُرت  إىل احلــدود الدنيــا دورة حيــاة الســلعة، مــن 
االبتــكار إىل اإلنتــاج والتســويق ثــم األفــول، لتحــل مكانهــا 
ســلعة جديــدة ذات محتــوى معــريف أكــر حداثــة. كل ذلــك يف 
بالنســبة  فــرة زمنيــة قياســية ال تزيــد عــن بضعــة أشــهر 
لبعــض الســلع. وتنفــق الــرشكات أمــوااًل طائلــة عــىل البحــث 
العلمــي، الــذي أصبــح اليــوم أشــبه بمنجــم ذهــب غــري قابــل 

للنضوب، وغدت ربحيته وجدوى االستثمار فيه ال تضاهى.

خصائص االقتصاد املعريف
إذا كان االقتصــاد بمفهومــه التقليــدي هــو اقتصــاد النــدرة، أي 
النــاس  حلاجــات  االلمحــدود  التطــوُّر  مقابــل  املــوارد  نــدرة 

 االقتصاد املعريف
ظهر نتيجة الرتاكم 

النويع للمعرفة 
وابتكار أنواع جديدة 

نوعًيا من التكنولوجيا 
 وانتشارها عىل

نطاق واسع

د. محمد دياب
 أستاذ جاميع متخصص

يف مجال االقتصاد )لبنان(

االقتصاد املعريف 

 منظومة اقتصادية
يخ غريت وجـه التــار
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ومتطلباتهــم، فــإن االقتصــاد املعــريف هــو اقتصــاد الوفــرة. إنــه 
املعرفــة  إنتــاج  عمليــة  فيــه  تجــري  الــذي  االقتصــاد  ذاك 
تطــوُّر  فمــع  واســتخدامها.  ونرشهــا  وتداولهــا  وتجديدهــا 
املعرفــة، مــن حيــث هــي ال تُســتهلك )بمعــى أنهــا ال تُســتنفد( 
بــل تتوالــد ذاتًيــا باالســتهالك، أي عند تقاســمها وتشــاركها من 
خــالل نقلهــا إىل اآلخريــن، وبفضــل التكنولوجيــا الرقميــة، فــإن 
التكلفــة احلديــة ألي نســخة الحقــة عــىل النســخة األوليــة )الــيت 
تكــون مكلفــة جــداً غالباً( تتضــاءل تدريًجيــا إىل أن تصبح أقرب 
إىل الصفــر. وهــذا مــا يخلــق الوفــرة يف اإلنتــاج بحيــث يصبــح 
مبــدأ الوفــرة هــو الســمة األبــرز اللقتصــاد املعــريف. وال بــد مــن 

تناول هذا االقتصاد بنظرة شمولية. 
  ففي امليدان االقتصادي، فإن االقتصاد املعريف يعي خلق 
القـدرة التنافسـية املقرنـة بوتائر نمو اقتصادي متسـارعة؛ ويف 
امليـدان االجتماعي، يعي تكويـن رأس املال البرشي احلامل لرأس 
املـال املعـريف وتحسـن نوعيـة احليـاة ورفـع مـؤرش ريق املجتمـع؛ 
ويف املجال السـيايس، يعي رفع مسـتوى األمن القومي وتعزيز 
موقـع البلـد املعي بـن األمم؛ ويف املعى القانـوين، يفرض وضع 
القوانـن العادلـة والكاملـة الـيت تضمـن التطـور املسـتقر لهـذا 
متكاملـة  املذكـورة  والعنـارص  املـؤرشات  كل  أن  علًمـا  البلـد. 
ومرابطـة، بحيـث إن البـطء أو اخللـل يف واحد منها من شـأنه أن 

يؤدي إىل إعاقة النمو يف اجلوانب األخرى.
وثمــة فــوارق جوهريــة بــن االقتصــاد املعــريف واالقتصاد 
التقليــدي تتجــىل بالدرجــة األوىل، يف كون املعرفــة واملعلومات، 
خالًفــا للمــوارد األخــرى الكثــرية، ال تتناقــص مــع اســتخدامها، 
كمــا أنهــا ال تغــري شــكلها. إضافــة إىل ذلك، فــإن املعــارف )عندما 
تكــون عــىل شــكل معلومــات( ال قيــود عــىل حركتهــا، فهــي 
تنتقــل بســهولة ومــن دون عوائــق عــر احلــدود. ففــي حــال 
ظهــور معرفــة جديــدة يف منطقــة مــا، فإنهــا تنتــرش خــالل فرة 
وجــزية يف مختلــف أنحــاء العــامل، ويصبــح اســتخدامها متاًحــا 

يف الوقت عينه يف مختلف البلدان.
أهــم  مــن  بــأن  القــول  يمكــن  تقــدم  مــا  إىل  اســتناداً 
خصائــص االقتصــاد املعــريف توظيــف العلــم والتكنولوجيــا 
عــىل نحــو متعاظــم ومســتمر يف مياديــن االقتصاد كافــة، ودور 
ــذه  ــت ه ــد حلَّ ــاج. فق ــة اإلنت ــم يف عملي ــل حاس ــة كعام املعرف
املصــدر  وغــدت  املــال،  رأس  محــل  األول  املــكان  يف  املعرفــة 
الرئيــي للنمــو، وباتــت تســتثمر كعنــر أســايس لتعزيــز املزية 

التنافسية للرشكات والبلدان.

األصول املعرفية
ــل  واالقتصــاد املعــريف هــو اقتصــاد االلوزن وااللحجــم. وتتمث
امللكيــة  فصــارت  املعرفيــة.  األصــول  يف  األساســية  أصولــه 

الفكريــة هــي محــور هــذا االقتصــاد، وصــار مــن الــروري 
حمايــة هــذه امللكيــة. وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تكــون 
مســألة حمايــة امللكيــة الفكريــة واحــدة مــن أهــم املهمــات الــيت 

تسعى منظمة التجارة العاملية إىل تحقيقها وتعميمها.
وعــىل عكــس قيمــة األصــول املاديــة الــيت تتســم بالثبــات 
النســي، ال بــل تحتفــظ بجــزء أســايس مــن قيمتهــا حــى يف 
حــال عــدم اســتخدامها، فــإن األصــول املعرفية تفقــد قيمتها إن 
ــا  ــة ألن تفقــد قيمتهــا برسعــة حامل مل تُســتخدم، كمــا أنهــا قابل
تظهــر معرفــة أو تكنولوجيــا أكــر حداثــة. وقــد بــدأ التغــريُّ يف 
ــا  القيمــة مــن األصــول املاديــة إىل األصــول املعرفيــة يظهــر جليًّ
يف مختلــف جوانــب االقتصــاد العاملــي. فامللكيــة املاديــة تصبــح 
الذهــب  فتعتــر  الفكريــة  امللكيــة  أمــا  وقيمــة،  أهميــة  أقــل 

األثريي اجلديد.
لقــد كان االقتصــاد يف العــر الصناعــي هــو اقتصــاد 
النقــل  احلركــة البطيئــة نســبًيا، حيــث كان يعتمــد وســائل 
التقليديــة. أمــا االقتصــاد املعــريف فهــو اقتصــاد احلركــة فائقــة 
الرسعــة، ويعتمــد عــىل األقمــار االصطناعيــة وشــبكة اإلنرنــت. 
لقــد أصبــح مــن املمكــن إنشــاء رشكات "رشــيقة" وافراضيــة، 
ــري الرسعــة  ــا معاي ــتثمر خالله ــة تُس ــك أســواق افراضي وكذل
ـل العقبــات التقليديــة، حيــث تقــوم التجــارة واألعمــال  وتُذلَـّ
عــىل مــدار الســاعة ويف كل أنحــاء العــامل. وتعتــر التجــارة 
ــات ظاهــرة كــرس حاجــزي الزمــان  ــرز تجليَّ ــة مــن أب اإللكروني

واملكان يف االقتصاد اجلديد.
عمــل  طبيعــة  عــىل  ليــس  كلــه،  ذلــك  انعكــس  لقــد 
أيًضــا.  املســتهلك  ســلوك  وعــىل  بــل  فحســب،  الــرشكات 
فاملســتهلك املعــارص صــار أكــر تطلبـًـا وأكــر ولًعــا بــكل مــا هــو 
جديــد. وإذا مــا تأملنــا عــامل التجــارة اليــوم، فســرى أن مــن 
يتصــدر األســواق يف شــى املجــاالت هــو تلــك الــرشكات الــيت 
ــات املســتهلكن، مــن  تنجــح أكــر مــن غريهــا يف تلبيــة متطلب
خــالل التجديــد املتواصــل والتنويــع املزايــد لتشــكيلة ســلعها 
مجــاراة  األكــر رسعــة يف  الــرشكات  املعــريف،  املحتــوى  ذات 
ــارع  ــح التس ــم. وأصب ــتهلكن وأذواقه ــات املس ــدل يف حاج التب
الهائــل يف وتــرية اإلنتــاج واالســتهالك يف ضــوء االقتصــاد 

املعريف سمة رئيسية من سمات االقتصاد العاملي املعارص.
بنــاء عــىل كل مــا تقــدم يمكــن تعريــف االقتصــاد املعــريف 
املعرفــة  إنتــاج  فيــه  يشــكل  الــذي  "االقتصــاد  ذاك  بأنــه 
وتســليعها وتوزيعهــا واســتخدامها، املحــرِّك الرئيــي لعمليــة 
كل  يف  التوظيــف  وفــرص  الــروة  وخللــق  املســتدام  النمــو 
املجــاالت وتعزيــز القــدرات التنافســية. إنــه يقــوم عــىل أســاس 
ــا، بحيــث تشــكل  ــاج املعرفــة واســتخدام ثمارهــا وإنجازاته إنت

مصدرًا رئيسًيا لروة املجتمع ورفاهيته". 

 يرتبــط االقتصــاد املعــريف ارتباطــا وثيقــا بالتطــورات احلاصلــة 
يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الــيت تعتــر أيضا 
وذلــك  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة  مســتجدات  مــن  جــزءا 
ألهميــة هــذا االقتصــاد وتحوالتــه الكبــرية وآفاقــه الواعــدة. 
ومــن املفيــد أن نبــدأ بتوضيــح بعــض املصطلحــات األساســية 
واالتفــاق عليهــا لــي تكــون املفاهيــم املطروحــة ومدلوالتهــا 
جليــة للقــراء؛ ألن هنــاك خلطــا يف وســائل اإلعــالم العربية بن 
مدلــوالت كٍل منهــا. فـ"االقتصــاد املعــريف"، )واملعرفــة لغــًة هنــا 
هــي صفــةٌ اللقتصــاد، كل االقتصــاد(، مصطلــحٌ يُســَتعمُل 
لتوصيــف االقتصــاد الــكيل للدولــة، ويــدلُّ عــىل وجــود املعرفــة 
الصناعــة  مثــل  التنمويــة  القطاعــات  كل  يف  أبعادهــا  بــكل 
املراجــع  بعــض  يف  ويســتعمل  والبنــاء،  والتجــارة  والزراعــة 
مصطلح"االقتصــاد القائــم عــىل املعرفــة" بــداًل منــه لتأكيد هذا 
املدلــول. أمــا مصطلــح "اقتصــاد املعرفــة" فيــدل عــىل جــزء مــن 
"االقتصــاد املعــريف"  تَُمثـّـُل املعرفــُة الســلعَة أو اخلدمــَة املتداولة 
فيــه، أي إنــه قطــاعٌ اقتصــادٌي ضمــن االقتصــاِد الكيل ويشــتمُل 
ــا  ــة ومنه ــة واإلبداعي ــة واللغوي ــات الثقافي ــىل الصناع ــالً ع مث
امللكيــة الفكريــة واملحتــوى العلمــي. أمــا مصطلــح "االقتصــاد 

تكــون  املعرفــة"  "اقتصــاد  مــِن  بــدوره جــزءٌ  فهــو  الرقمــي"  
رقمــي  فيــه مجســدة بشــكل  املتداولــة  اخلدمــة  أو  الســلعة 
ــوال نفســه يــدل  ــة املألوفــة. وعــىل املن وليــس باألشــكال املادي
ــن  ــزًءا م ــدُّ  ج ــاٍد يع ــىل اقتص ــت" ع ــاد اإلنرن ــح "اقتص مصطل
"االقتصــاد الرقمــي" تجــري أنشــطته عــىل شــبكة اإلنرنــت 

بتطبيقاته وببنيتها التحتية.

تحول اقتصادي عاملي 
ــواًل  ــراً تحـ ــامل مؤخـ ــادات العديـــد مـــن دول العـ شـــهدت اقتصـ
اقتصاديـــاً واضحـــاً نحـــو مـــا يســـمى باالقتصـــاد املعـــريف أو 
القائـــم عـــىل املعرفـــة. وهـــو االقتصـــاد الـــذي تســـاهم فيـــه 
املعرفـــة مســـاهمة واضحـــة يف النمـــو االقتصـــادي وتكويـــن 
الـــروة، وتمثـــل تقنيـــة املعلومـــات أداتـــه الرئيســـية، ويكـــون 
فيهـــا رأس املـــال البـــرشي النـــواة، مـــن خـــالل قـــدرة اإلنســـان 
األفـــكار  االبتـــكار واإلبـــداع والتوليـــد واالســـتثمار يف  عـــىل 
اجلديـــدة، مـــع تطبيـــق التقنيـــات احلديثـــة واكتســـاب مهـــارات 
ـــم  ـــرز خصائـــص االقتصـــاد القائ ـــدة وممارســـتها. ومـــن أب جدي
إنتاجيـــة  ذات  عاملـــة  قـــوى  عـــىل  اعتمـــاده  املعرفـــة  عـــىل 
ــة  ــة جاذبـ ــة اجتماعيـ ــر بيئـ ــع، وتوافـ ــي رفيـ ــتوى تعليمـ ومسـ
املعرفـــة  بمصـــادر  الوثيـــق  وارتباطـــه  املتمـــزية،  للمواهـــب 
العامليـــة. ويتمـــزي هـــذا النـــوع مـــن االقتصـــاد باعتمـــاد النمـــو 
ـــخ  ـــى يف تاري ـــت م ـــن أي وق ـــر م ـــة أك ـــل املعرف ـــىل عام ـــه ع في
البرشيـــة، إذ يُعـــد اســـتثمار املعرفـــة اجلديـــدة يف جميـــع قطاعـــات 
املعلومـــات  تكنولوجيـــا  قطـــاع  فقـــط  )وليـــس  االقتصـــاد 
العمـــل  فـــرص  وتوليـــد  للتنميـــة  مفتاحـــاً  واالتصـــاالت( 

والتنويع االقتصادي. 
يف ضـــوء هـــذا التحـــول، أصبحـــت العوامـــل املحركـــة 
ـــل 25 عامـــاً،  ـــه قب ـــت علي ـــا كان للنمـــو االقتصـــادي مختلفـــة عّم
بعـــض  يف  تغيـــريٌ  التحـــول  هـــذا  صاحـــب  فقـــد  وعليـــه 
ـــكل  ـــر ل ـــام أك ـــه اهتم ـــس توجي ـــة، يعك ـــات االقتصادي السياس
ـــع القطاعـــات، وتعظيـــم دور  ـــكار واســـتثماره يف جمي مـــن االبت
التقنيـــة اجلديـــدة والبازغـــة ومنـــايح توظيفهـــا، وتنميـــة نشـــاط 
ــم  ــد التعلـ ــاء قواعـ ــم، وإرسـ ــر التعليـ ــال، وتطويـ ــادة األعمـ ريـ
مـــدى احليـــاة، وبنـــاء مهـــارات القـــوى العاملـــة عـــىل أســـس 

االقتصاد املعريف 

وثورة االتصاالت واملعلومات 

د. محمد مرايايت
كبري مستشارين يف العلوم 
والتقنية للتنمية لدى عدد 

من منظمات األمم املتحدة 
)السعودية(
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االقتصاد املعريف 
يشكل فيه إنتاج 

املعرفة وتسليعها 
يعها  وتوز

واستخدامه، املحرِّك 
الرئييس لعملية 

النمو املستدام وخللق 
الرثوة وفرص 

التوظيف يف كل 
يز  املجاالت وتعز

القدرات التنافسية

 االقتصاد املعريف
يدلُّ عىل وجود 

املعرفة بكل أبعادها 
يف كل القطاعات 

التنموية مثل 
الصناعة والزراعة 

والتجارة والبناء
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ـــاكل  ـــن الهي ـــال اإلدارة م ـــة إىل انتق ـــة، إضاف ـــة ومتقدم حديث
الهرميـــة إىل الشـــبكات األفقيـــة رسيعـــة التفاعـــل، يرافقهـــا 
اتخـــاذ إصالحـــات هيكليـــة جذريـــة. إن إحـــداث هـــذا التحـــول 
إىل  بالـــرورة،  ويـــؤدي  أدى،  السياســـات  يف  الشـــامل 
إحـــداث نقلـــة نوعيـــة عـــىل صعيـــد القـــدرات التنافســـية 
واإلنتاجيـــة اللقتصـــاد، يتغـــري عـــىل أثرهـــا منحـــى النمـــو 
االقتصـــادي، إذ يـــزداد معـــدل النمـــو بشـــكل ملحـــوظ بحيـــث 
ـــة إىل  ـــدول النامي ـــدى ال ـــائد ل ـــو الس ـــى النم ـــن منح ـــل م ينتق
املنحـــى الســـائد لـــدى الـــدول املتقدمـــة الـــيت تحولـــت إىل 
عـــدة دول  رقـــم)1(. وشـــهدت  الشـــكل  املعـــريف،  املجتمـــع 
ناميـــة مثـــل هـــذا التغـــري، منهـــا كوريـــا اجلنوبيـــة وســـنغافورة 

عىل ســـبيل املثال.

مستجدات االقتصاد املعريف 
هنــاك العديــد مــن الصفــات الــيت تَُمــزّيُ االقتصــاد املعــريف عــن 
تميــزي  اجلديــدة يف  النمــو  نظريــة  مــن  ويســتنتج  ســابقاته، 

االقتصاد املعريف الصفات والتغيريات التالية:
ــة(  	 ــة )األصــول املعرفي تعاظــم قيمــة األصــول غــري املادي

مقارنــة باألصــول املاديــة للــرشكات واللقتصــاد، وكذلــك 
تزايد حجم االستثمار يف هذه األصول.

تزايــد قيمــة اخلدمــات عــىل حســاب الصناعــة والزراعــة يف  	
االقتصادات العاملية. 

تنامــي التشــبيك والشــبكات عامليــاً للمعلومــات واملعــارف  	
والبيانــات وتحــول "املعرفــة " إىل "ســلعة" وتوليــد قيمــة 

اقتصادية منها.

يف  املاديـــة  غـــري  األصـــول  نســـبة  عامليـــاً  وتتعاظـــم 
االقتصـــاد املعـــريف، فيبـــن الشـــكل رقـــم )2( مثـــااًل عـــن تعاظـــم 
نســـبة األصـــول غـــري املاديـــة يف القيمـــة الســـوقية  للـــرشكات 
األمريكيـــة الــــ 500 األكـــر املدرجـــة يف ســـوق املـــال، والســـيما يف 

العقدين األخريين.

املعرفة تحتل مكانة النفط! 
مـــع تعاظـــم دور األصـــول غـــري املاديـــة يف االقتصـــاد 
العاملـــي، الـــذي تشـــكل املعرفـــة العنـــر األســـايس واملولـــد 
ــورة  ــة" أو رشكات "الثـ ــد أن الـــرشكات "املعرفيـ ــا، نجـ لقيمتهـ
االتصـــاالت  املعلومـــات  تكنولوجيـــا  رشكات  أو  الرقميـــة" 
أصبحـــت أكـــر الـــرشكات عامليـــاً مـــن حيـــث قيمتهـــا الســـوقية.   
وتبـــن البيانـــات حيـــث حلـــت رشكات "تكنولوجيـــا املعلومـــات 
واالتصـــاالت" محـــل رشكات النفـــط . وماحصـــل يف العامـــن 
األخرييـــن أي 2019 و2020 كان أعظـــم؛ فقـــد ُقـــدِّرت القيمـــة 
الســـوقية لرشكـــة أبـــل بنحـــو تريليـــوين دوالر يف أغســـطس 
2020م! وذلـــك نتيجـــة التحـــوالت الرقميـــة والعمـــل عـــن 
بعـــد الـــذي ســـببته جائحـــة "كوفيـــد-19". مـــن جهـــة أخـــرى 
ـــذكاء االصطناعـــي وشـــبكات  ـــات الضخمـــة وال أصبحـــت البيان
االتصـــال الرسيعـــة بجيلهـــا اخلامـــس تؤثـــر يف اقتصـــادات 
كـــرى دول العـــامل ويف أمنهـــا و"قوتهـــا الناعمـــة"،  وهـــذا مـــا 
إىل  واملنظريـــن  والسياســـين  االقتصاديـــن  بعـــض  دعـــا 
"املعلومـــات" والبيانـــات  واملعرفـــة  التســـاؤل: هـــل تحـــل 
ــي  ــات هـ ــل البيانـ ــي؟ أو هـ ــاد العاملـ ــط يف االقتصـ ــل النفـ محـ

النفط اجلديد؟

املعــريف  	 املســتوى  عــىل  االقتصــادي  النمــو  اعتمــاد 
اللقتصاد وعىل نمو هذا املستوى.

 املعرفــة شــكل أســايس مــن أشــكال رأس املــال، وتعاظــم  	
النمــو  ويبــى  للــروة.  كمولّــدة  واإلبــداع  املعرفــة  دور 
االقتصــادي عــىل تراكــم املعرفــة أو تراكــم الــروة املعرفيــة 
أو تراكــم األصــول غــري املاديــة. وتأخــذ إدارة املعرفــة أبعاداً 
لهــا مــن دور مهــم يف  ملــا  واضحــة يف هــذا االقتصــاد 

استدامة عملية اإلبداع واالبتكار.
التكنولوجيــات اجلديدة منطلق لسلســلة مــن االبتكارات  	

اليت تؤدي إىل تزايد معدالت النمو.
التكنولوجيــا تزيــد مــن عائــد االســتثمار، وهــذا يــؤدي إىل  	

اســتدامة النمــو )خالفــاً للنظريــة التقليديــة الــيت تتوقــع 
االنخفاض يف عائد االستثمار مع الزمن(.

االســتثمار يزيــد مــن نمــو التكنولوجيــا وبالعكــس، ومــن  	
ثم هناك نمو مستدام )عكس النظرية التقليدية(.

البحث  	 يف  االستثمار  إىل  الفكرية  امللكية  حقوق  تؤدي 
والتطوير واالبتكار، ومن ثم إىل النمو، عىل العكس من 
النظرية التقليدية اليت تؤمن بالتنافسية املثالية الكاملة.

هناك أثر أكر للمزية التنافسية مقارنة باملزية النسبية. 	
املحتــوى املعــريف يف تركيــب الســلع واخلدمــات أصبــح أكــر  	

مــن املحتــوى املــادي. لنأخــذ الســيارة عــىل ســبيل املثــال، 
املعــريف  محتواهــا  يف  هــي  الكــرى  تكلفتهــا  أن  فنجــد 
وليــس محتواهــا املــادي، ومــن ثــم ثمــن مــا فيهــا مــن 
مــواد  مــن  فيهــا  ممــا  أكــر  والتصاميــم  الرمجيــات 

كاملعادن والزجاج، وكذلك كل السلع. 

اقتصاد بأصول غري مادية 
من املسـتجدات االقتصادية املهمة يف االقتصاد املعريف تعاظم 
 intangible املاديـة  باألصـول  مقارنـة  املاديـة  غـري  األصـول 
املاديـة  األصـول  فمـن   .assets versus tangible assets
واملفروشـات  واملـواد  الذكيـة  غـري  واآلالت  والعقـارات  األبنيـة 
كنتائـج  املعرفـة  املاديـة  غـري  األصـول  ومـن  املاليـة،  واألصـول 
وامللكيـة  والرمجيـات  االخـراع  وكـراءات  والتطويـر  البحـث 
املعطيـات  وقواعـد  والنـرش  التأليـف  حقـوق  أو  الفكريـة 
واملعلومات، والذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة. واملعرفة 
املعرفـة  وصناعـة  وعاؤهـا.  واللغـة  املاديـة  غـري  األصـول  مـن 
واسـتثمارها  ونقلهـا  ونرشهـا  وإنتاجهـا  تصميمهـا  تشـمل 
اإلبداعيـة  الصناعـات  املعرفـة  صناعـة  أنـواع  ومـن  وإدارتهـا. 
اقتصـاد  أن  كمـا  املحتـوى.  وصناعـة  الثقافيـة،  والصناعـات 
املعرفـة ومـا يشـمل مـن االقتصـاد الرقمـي واقتصـاد اإلنرنـت 

يتكون بشكل أسايس من أصول غري مادية. 

اقتصادات مستجدة  
يشــهد العــامل توجهــاً رسيعــاً نــرى فيــه بــزوغ اقتصــاداٍت جديدة 
يتعلــق  مــا  ومنهــا  االقتصــاد،  مســتقبل  يف  ثــورة  تمثــل 
الصناعيــة  وبالثــورة  واالتصــاالت  املعلومــات  بتكنولوجيــا 
االســتثمارات  يف  متناميــاً  حــزياً  تأخــذ  بــدأت  الــيت  الرابعــة 
العامليــة، ومنهــا مــا يتعلــق بالتكنولوجيــات البازغــة. ومــن هذه 
االقتصــادات املســتجدة االقتصــاد الرقمــي: كجــزٍء متعاظــم يف 
يف  بــازغ  كاقتصــاٍد  البيانــات:  واقتصــاد  املعــريف؛  االقتصــاد 
االقتصــاد الرقمــي يقــوم عــىل اســتثمار البيانــات الضخمــة 
والــذكاء االصطناعــي، وهنــاك رصاعــات دوليــة محتدمــة يف 
هــذا املجــال والســيما بــن الــدول الكــرى؛ واقتصــاد اإلنرنــت: 
ــد on-line يف  ــن بع ــاة ع ــوالت للحي ــع التح ــم  م ــذي يتعاظ ال
ــا؛  ــد، وغريه ــن بع ــل ع ــة، والعم ــارة اإللكروني ــم، والتج التعلي
واقتصــاد العمــران الــذيك: الــذي يشــمل فيمــا يشــمل مــدن 
ــة،  ــات املعرفي ــات واخلدم ــدن الصناع ــة، وم ــة االقتصادي املعرف

ومدن الثورة الصناعية الرابعة، واملدن الذكية، وغريها. 

تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات
ــاق املســتجدة يف االقتصــاد املعــريف، يف كل القطاعــات  إن اآلف
التنمويــة، تغذيهــا مســتجدات يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومات 
واالتصــاالت تــرىق ألن تســمى ثــورات. ومــن هــذه املســتجدات 
مــا يســمى بـــ : "الثــورة الرقميــة"، و"الثــورة الصناعيــة الرابعــة" 
 Digital الرقمــي"  و"التحــول  العديــدة،  وتكنولوجياتهــا 

Transformation ، و"ثورة البيانات الضخمة". 
والثورة الصناعية الرابعة، ثورة مل يشهد التاريخ البرشي 
مسـتوى  أم  النطـاق  أم  الرسعـة  حيـث  مـن  سـواء  مثلهـا، 
التعقيـدات، وتقودهـا تكنولوجيـات رئيسـية تتمثـل يف الذكاء 
االصطناعي، والروبوتات، والطابعات ثالثية األبعاد، والبيانات 
الضخمـة، والواقـع املـزاد Augmented Reality، والعمـالت 
االفراضيـة، وإنرنـت األشـياء، وإنرنـت األجسـام، واحلوسـبة 
الكموميـة، والنانو تكنولـويج، والبيوتكنولويج، وتكنولوجيات 
تخزيـن الطاقـة، وغريهـا . إن ذلـك يبـرش بعـر جديـد يجب أن 
اسـتبايق  بجهـد  تبـدأ  وأن  فيـه  العربيـة حـارضة  الـدول  تكـون 
نحـوه. وممـا تطرحه هـذه التكنولوجيات اجلديـدة يف الصناعة 

تطبيقات تعتمد عىل هذه التكنولوجيات مثل:
والطاقــة  	 املتكاملــة،  الذكيــة  الرقميــة  الصناعــات 

الكهربائيــة الذكيــة، واملُكونــات الرقميــة للمــواد واخلامــات 
الذكيــة،  الرقميــة  الصناعــة، واملصانــع  املســتخدمة يف 

واإلدارة الذاتية الرقمية.
خطـوط اإلنتـاج املضافـة: املعتمـدة عـىل الطباعـة ثالثيـة  	

األبعاد السـيما لصناعة قطع الغيار والنماذج الصناعية 
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 الشكل رقم )1(
املصدر: نحو إقامة املجتمع 

املعريف، تقرير التنمية 
اإلنسانية العربية، برنامج 

األمم املتحدة اإلنمايئ، 
الصندوق العريب لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي.

الشكل رقم )2(
 تعاظم نسبة األصول

غري املادية يف القيمة 
السوقية  للرشكات 

األمريكية الـ 500 األكرب 
املدرجة يف سوق املال



31العدد 112 30ملـــــف العـــــدد

األولية، واملسـتودعات ثالثية األبعاد الختصار مسـافات 
النقل وتوزيع املواد والقطع خلطوط اإلنتاج.

والتواصل  	 والسلع،  اآلالت  شبكات  الصناعية:  اإلنرنت 
متعدد االتجاهات بن الشبكات واألشياء )إنرنت األشياء(.

أنـواع  	 وكل  والتمويـن  واإلمـداد  للصيانـة  املـزاد  الواقـع 
 standard operating املعياريـة  العمـل  سـريورات 
procedure SOP :  وذلك لتنظيم العمليات واإلجراءات، 
عـىل مثـالً  والتعليمـات،  املعلومـات  عـرض  يف   وكذلـك 

األلواح الزجاجية.
املرابطــة  	 والروبوتــات  القيــادة،  ذاتيــة  الســيارات 

للصناعــة، واحلساســات املعياريــة املتكاملــة واملرابطــة 
املتحكم فيها من اإلنرنت. 

شــبكات املنظومــات املنفتحــة، والتشــبيك اآلمــن بــن  	
واملنظومــات  واملنتجــات  واإلنتــاج  التصنيــع  آالت 
األمــن  تكنولوجيــات  باســتخدام  وذلــك  التصنيعيــة: 

.Cybersecurity السيراين
	  :Simulation والنظــم  املنظومــات  وتمثيــل  نمذجــة 

مثــل تمثيــل الشــبكات ونمذجتهــا، ونمذجــة املنظومــات 
انطالقــاً مــن املعلومــات والبيانــات املســتقاة مــن عنــارص 

املنظومة ومركباتها وذلك بهدف أْمَثلة عملها.
ــات يف  	 ــة إللجــراءات والعملي ــة والعمودي ــة األفقي املكامل

ــري  ــتناداً إىل معاي ــة: اس ــرشكات الصناعي ــات وال املؤسس
نقــل البيانــات، مثــل األتمتــة الكاملــة لسلســلة القيمــة 
أو  منصــات  وإىل  اإلنتــاج  خطــوط  وعــىل  املــورد  )مــن 

مواقع البيع(.
منفتحــة،  	 منظومــات  يف  الضخمــة  البيانــات  إدارة 

واالتصــاالت اآلنيــة بالزمــن احلقيقــي ملنظومــات اإلنتــاج 
والتصنيــع: وذلــك باســتخدام تكنولوجيــات احلوســبة 

السحابية.
	   CRM و  ERP التقييـم الشـامل للبيانـات املتاحـة: مثـل

وبيانـات اآلالت. وكذلـك لدعم اتخـاذ القرارات آنياً وجعل 
وذلـك  احلقيقـي،  بالزمـن  وآنيـاً  مثاليـاً  العمليـات  أداء 

باستخدام تكنولوجيات البيانات الضخمة وتحليلها.
وتشــمل  	  :Fintech املــال  تكنولوجيــات  تطبيقــات 

 Block الســجالت(  )َسلَْســلة  البلوكتشــن  تقنيــات 
والعملــة  اإللكرونيــة  العملــة  ذلــك  يف  بمــا   ،  chain

املشفرة، وغريهما.

توجه عريب نحو االقتصاد املعريف
تســعى العديــد مــن الــدول العربيــة نحــو التوجــه إىل االقتصــاد 
املعــريف. وتختلــف السياســات واإلمكانــات مــن دولــة إىل أخرى، 

كمــا تختلــف الظــروف املحيطــة بــكٍل منهــا ســلباً أو إيجابــاً. 
ولكــن نجــد أن كل هــذه الــدول تستشــعر أهميــة هــذا التوجــه 
املصــريي وأبعــاده وتحدياتــه وفرصــه. وتعكــس هــذه احلقيقــة 
كــرة املؤتمــرات والدراســات واخلطــط يف هــذا املجــال يف معظم 
هــذه الــدول، واألمــل معقــود عــىل أن ينجــح التنفيــذ. ومــن 

األمثلة املهمة ما ييل:
ــة الســـعودية 2030"،  	 ــة العربيـ ــة اململكـ ــياق "رؤيـ يف سـ

هنـــاك اتجـــاه  للتحـــول نحـــو االقتصـــاد املعـــريف مـــن 
ـــادرات الـــيت منهـــا مـــرشوع  خـــالل عـــدد مـــن الرامـــج واملب
ـــاء مـــدن ذكيـــة تعتمـــد  "نيـــوم"، وهـــو مـــرشوع ضخـــم لبن
ــد  ــة. يمتـ ــتثمارات معرفيـ ــر اسـ ــة وتوفـ ــة النظيفـ الطاقـ
املـــرشوع الـــذي يتوقـــع أن تزيـــد كلفتـــه عـــىل 500 بليـــون 
دوالر عـــىل مســـاحة تبلـــغ 26.5 ألـــف كـــم2 شـــمال غـــريب 
قطاعـــات  تســـعة  املـــرشوع  وسيشـــمل  اململكـــة. 
اســـتثمارية متخصصـــة يف مســـتقبل الطاقـــة، وامليـــاه، 
والنقـــل، والتقنيـــات احليويـــة، والغـــذاء، والعلـــوم التقنيـــة 
واإلعـــالم  املتطـــور  املحتـــوى  وتصنيـــع  والرقميـــة، 
والرفيـــه. وســـيعمل عـــىل تطويـــر حلـــول التنقـــل الذكيـــة 
بـــدءا مـــن القيـــادة الذاتيـــة والطائـــرات ذاتيـــة القيـــادة، 
واألســـاليب احلديثـــة للزراعـــة وإنتـــاج الغـــذاء، والرعايـــة 
الصحيـــة، والشـــبكات املجانيـــة إللنرنـــت فائقـــة الرسعـــة، 
ـــة  ـــات احلكومي ـــت، واخلدم ـــىل اإلنرن ـــتمر ع ـــم املس والتعلي

الرقمية املتكاملة.
ــورة  	 ــدة للثـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــة اإلمـ ــراتيجية دولـ اسـ

ـــة اإلمـــارات يف  ـــة الرابعـــة: أطلقـــت حكومـــة دول الصناعي
للثـــورة  "اســـراتيجيتها   2017 عـــام  مـــن  ســـبتمر 
الصناعيـــة الرابعـــة". تهـــدف االســـراتيجية إىل تعزيـــز 
ـــة  ـــورة الصناعي ـــي للث ـــز عامل ـــارات كمرك ـــة اإلم ـــة دول مكان
الرابعـــة، واملســـاهمة يف تحقيـــق اقتصـــاد وطـــي تنافـــي 
قائـــم عـــىل املعرفـــة واالبتـــكار والتطبيقـــات التكنولوجيـــة 
املســـتقبلية، الـــيت تدمـــج التقنيـــات املاديـــة والرقميـــة 
الـــيت  التقنيـــات  تطويـــع  إىل  تهـــدف  كمـــا  واحليويـــة. 
توفرهـــا الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة خلدمـــة املجتمـــع 

وتحقيق السعادة والرفاهية. 
ــة للتحــول نحــو االقتصــاد املعــريف  	 ــة العربي ومــن األمثل

اعتمــاد اســراتيجية اإلمــارات للــذكاء االصطناعــي، الــيت 
تهــدف إىل تطويــر أدوات الــذكاء االصطناعــي ودمجهــا يف 
منظومــة العمــل احلكومــي يف كل جهاتــه لرفــع مســتوى 
جــودة وفاعليــة اخلدمــات احلكوميــة، بحيث يتــم االعتماد 
عــىل الــذكاء االصطناعــي يف اخلدمــات وتحليــل البيانــات 

بصورة كلية بحلول عام 2031.

ــيت  ــكار ال ــة ملفهــوم االبت عــىل الرغــم مــن اإلرهاصــات التاريخي
تمتــد إىل أعمــاق احلضــارة اإلنســانية، فــإن العالقــة بــن التأمــل 
ــاج  ــكلة أو احتي ــة أو مش ــع كل أزم ــارضة م ــت ح ــكار ظل واالبت
يواجــه اإلنســان. وأســهمت التطــورات املعــارصة يف بلــورة أبعاد 
االبتــكار ودوره يف تنميــة االقتصــاد وتطويــر العمــل املؤســي، 
مفهــوم  حــر  واالقتصــاد  اإلدارة  علمــاء  اســتطاع  أن  إىل 

االبتكار وأبعاده الرئيسية. 
   ومفهــوم االبتــكار تضمــن عــدة تعريفــات ونمــاذج تصب 
جميعهــا يف تنميــة األفــكار وتطويــر األعمــال أو التصاميــم 

واألســاليب أو أي نشــاط يقود يف نهاية املطاف إىل االســتخدام 
األمثــل للمنتــج واجلــدوى منــه. ويعــرف بعض الباحثــن االبتكار 
بأنــه »عمليــة إنشــاء األفــكار اجلديــدة ووضعهــا يف املمارســة«، 
ــدة. ويقســم هــذا  ــه نشــاط يقــود إىل وظيفــة إنتــاج جدي أي إن
ــة  ــم طريق ــد، وتقدي ــج جدي ــم منت ــوات: تقدي ــاط إىل خط النش
جديــدة إللنتــاج، وفتــح أســواق جديــدة، والعثــور عــىل املصــادر 
ــه تنفيــذ منتــج  ــرّف كذلــك عــىل أن املناســبة للمــواد اخلــام. ويُع
)ســلع وخدمــات(، أو عمليــة إنتــاج جديــدة أو محّســنة بشــكل 
يف  جديــدة  تنظيميــة  طريقــة  أو  التســويق،  لطريقــة  كبــري 
ممارســة األعمــال التجاريــة، وتنظيــم مــكان العمــل والعالقات 
إدخــال  يشء  كل  قبــل  هــو  فاالبتــكار  ثــم،  ومــن  اخلارجيــة. 

التجديد يف االقتصاد.
لــذا، عــىل الرغــم مــن أن االبتــكار ظاهرة معقــدة املضامن 
ومتعــددة األبعــاد تمــس جميــع منــايح احليــاة اإلنســانية، لكنــه 
أســلوب حياة تفرضه احلاجــة، وثقافــة راســخة، ونهــج دائــم يف 
احليــاة العلميــة والعمليــة ملعظــم شــعوب العــامل، فهــو قــوة 
تدفــع أفــراد املجتمــع إىل النجــاح، واملؤسســات إىل التطــور 
والتقــدم، األمــر الــذي يســاعد الــدول عــىل مواكبــة مســتجدات 
العــر ومتطلباتــه، ويســاهم يف مواجهــة التحديــات والتغلب 

عليها للوصول إىل أعىل مراتب التمزي والتنافسية.

ثورة املعرفة
تعــد املعرفــة ثــروة ال تفــى، فهــي قائمــة مــا دام العقــل البــرشي 
عامــالً  املعرفــة  أضحــت  لــذا  واالبتــكار،  البحــث  عــىل  قــادرا 
رئيســياً يف بنــاء اقتصــادات الــدول، ونتــج عــن ذلــك ظهــور 
مصطلــح االقتصــاد املعــريف، واعتبــار املعرفــة محــركًا رئيســياً 
ــق عــىل هــذا العــر عــر  للنمــو االقتصــادي. وبالفعــل، يطل
املعرفــة، وكان هــذا نتيجــة للتغــريات اجلديــدة الــيت شــهدها 
التكنولوجيــا  ثــورة  أحدثتــه  املجــاالت، ومــا  العــامل يف شــى 
واملعلومــات واالتصــاالت مــن تطــور رسيــع عــىل نطــاق واســع، 
ــاج والتقــدم تعتمــد عــىل القــدرة  فأصبحــت القــدرة عــىل اإلنت
املعلومــات،  إىل  البيانــات  وتحويــل  واالبتــكار،  اإلبــداع  عــىل 
واملعلومــات إىل معرفــة، ثــم تحويــل هــذه املعرفــة إىل منتــج 
متمــزي )ســلع أو خدمــات(. وكمــا يبــدو فــإن الــدور الــذي أصبــح 

االبتكار  واالقتصاد املعريف 

منظومة مؤسسية متكاملة  

د. محمد باطويح 
خبري أول - املعهد العريب 

للتخطيط )الكويت(

اآلفاق املستجدة يف 
االقتصاد املعريف اليت 

 تغذيها مستجدات
يف مجال تكنولوجيا 

 املعلومات واالتصاالت
ترىق ألن تسمى ثورات 
كالثورة الرقمية وثورة 

البيانات الضخمة
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خــالل  مــن  وتراكمهــا  وزيادتهــا  الــروة  توليــد  يف  للمعرفــة 
اإلســهام يف تحســن األداء، ورفــع اإلنتاجيــة، وتخفيــض كلفــة 
اإلنتــاج، أدى إىل ظهــور االقتصــاد املعــريف، الــذي يتطور برسعة، 
وتتجــذر مبادئــه وتتوســع يف مواجهــة االقتصــاد التقليــدي 

الذي يعتمد عىل املوارد الطبيعية. 
  ومـع ذلـك، ال يمكـن أن نفهـم هـذا االقتصـاد الـذي يقـوم 
عىل املعرفة إذا مل نكن نملك املعرفة اليت يقوم عليها االقتصاد، 
بمعـى أننـا لـن ندرك ما يرمي إليه االقتصـاد املعريف إال بمعرفة 
سـمات االقتصـاد التقليـدي، وهـذا مـن خـالل النظر يف سـمات 
االقتصـاد املعـريف، وهـو مـا يمكـن إيجـازه عـىل النحـو املبـن يف 

اجلدول يف اجلدول رقم )1(.
هـو  املعـريف  االقتصـاد  بـه  يتمـزي  مـا  فـإن  عـام،  بشـكل 
الرئيـي يف اإلنتـاج، وهـو مـا يعـي  العامـل  اعتبـاره املعرفـة 
التحـول يف مركـز الثقـل من املواد األولية واملعدات الرأسـمالية 
إىل الركـزي عـىل املعلومـات واملعرفـة والبحـث، ويمكـن الفصـل 
بن القيمتن، وأن املعرفة ال قيمة اقتصادية لها )قيمة تبادل( 

إال عند استعمالها. 
  وازداد املكـون املعـريف يف املنتـج إىل حـد كبـري، سـواء كان 
سـلعياً أم خدميـاً بفضـل اإلبداع واالبتكارات املتواصلة كسـمة 
مصـادر  عـن  باسـتمرار  تبحـث  الـيت  املعـارصة  اللقتصاديـات 
جديـدة للمنافسـة بـداًل مـن املصـادر التقليديـة، وتلـك املصـادر 
بامتـالك  بـل  فحسـب،  املـال  رأس  بكثافـة  ترتبـط  ال  اجلديـدة 

مزامنـاً مـع تركـزي الـرؤى االسـراتيجية ملعظـم دول العـامل عـىل 
محـور االبتـكار وارتباطـه الوثيـق باالقتصـاد املعـريف ومجتمـع 
املعرفـة، ممـا يـدل عـىل التوافـق الدويل للـدور املحـوري اللبتكار يف 
قيـادة  ويف  اخلصـوص،  وجـه  عـىل  املعـارص  االقتصـاد  قيـادة 

املجتمعات بشكل عام.
يف السـياق ذاتـه، أبـرزت العديـد مـن الدراسـات والتقارير 
الدوليـة الـدور الـذي يؤديـه االبتـكار يف قيادة االقتصـاد املعريف 
وبـن درجـة التقدم االقتصـادي للدول وواقـع االبتكار فيها من 
جهة، واإلجماع عىل الدور املزدوج اللبتكار يف النمو االقتصادي 
والتحـّول  الوطـي  اللقتصـاد  التنافسـية  القـدرة  تعزيـز  ويف 
احلـادي  القـرن  دخـول  ومـع  أخـرى.  جهـة  مـن  التكنولـويج 
والعرشيـن عقـده الثالـث، حققـت االبتـكارات قفـزة نوعيـة يف 
الصناعيـة  الـرشكات  حلـت  حيـث  املعـريف،  االقتصـاد  قيـادة 
والكيميائية ورشكات الطاقة الكرى يف املرتبة األوىل يف سوق 
األوراق  أسـواق  عـىل  وسـيطرت  املاديـة،  الناحيـة  مـن  العمـل 
املاليـة يف معظـم القـرن املـايض، ليتـم اسـتبدالها الحقـاً بجيـل 
جديـد مـن رشكات الرمجيـات والتقنيـة. واُسـتثمرت باليـن 
الـدوالرات يف البحـث والتطوير فيما يتعلق بمجاالت احلوسـبة 
واالتصـاالت والقطاعـات ذات الصلـة. وأهـم هـذه القطاعـات 
احلاسـوب،  تقنيـة  هـي:  محـاور  خمسـة  يف  تلخيصهـا  يمكـن 
واآلالت الكهربائية، وأجهزة االستشعار والقياس، واالتصاالت 

الرقمية، والتكنولوجيا الطبية.

يف  والتحكـم  واملهـارات  والتكنولوجيـات  واملعلومـات  املعـارف 
التقنيـة احلديثـة، واالحتـكام إىل أسـاليب متطـورة ترتكـز عـىل 

اإلبداع واالبتكار والتجديد واملبادرة.

منظومة مؤسسية متكاملة
إن تحديـد التقـدم االجتماعـي واالقتصـادي ألي دولـة يتوقـف 
عـىل قدرتهـا عـىل االبتـكار والتكيـف برسعة مع البيئـة املحيطة 
والعـامل اخلـاريج، كما أن البحث العلمـي والتكنولويج، والتنمية 
واإلبـداع، وخلـق األفـكار التجاريـة اجلديدة، والقـدرة عىل تنفيذ 
نمـاذج أعمـال جديـدة يتوقـف كذلـك عـىل القـدرة االبتكاريـة. 
ألعـىل  واملحققـة  اقتصاديـاً  املتفوقـة  الـدول  لرتيـب  واملتابـع 
معـدالت للناتـج املحـيل اإلجمـايل GDP ، والـيت تقـل مواردهـا 
الطبيعيـة عـن كثـري مـن الـدول العربيـة، سـيدرك أن رس ذلـك 
التحـّول يكمـن يف الـدور الـذي يؤديه االبتكار باعتبـاره أحد أهم 
الـذي يعتمـد عـىل  االقتصـاد  املعـريف؛ ذلـك  االقتصـاد  أعمـدة 
املعرفـة بديـالً عـن املوارد الطبيعية التقليديـة، وذلك من خالل 

تنمية وتطوير رأس املال البرشي.
مـن جانـب آخر، فإن موضـوع "االقتصاديات املبتكرة" احتل 
أولوية عىل جدول أعمال دورة منتدى دافوس لعام 2020. وجاء 
هذا االختيار ليضيف حالة جديدة إىل نطاق واسع من األنشطة 
العامليـة الـيت ركـزت عـىل موضـوع االبتـكار بصـورة عامـة، وعـىل 
عالقـة االبتـكار باالقتصاد عىل وجه التحديد. ويـأيت هذا االختيار 

تحول نحو  االقتصاد املعريف
النمــو  محــركات  مــن  واحــداً  بوصفــه  االبتــكار  دور  بــرز 
االقتصــادي وتحســن اإلنتاجيــة وترســيخ خطــوات التحــّول 
نحــو االقتصــاد املعــريف، إضافــة إىل دوره يف مواجهة التحديات 
الــيت تواجــه احلكومــات والــرشكات. واحلديــث عــن هــذا الــدور يف 
قيــادة االقتصــاد املعــريف حديث ذو شــجون العتبــارات ومبادئ 

كثرية، منها:
أن االبتــكار ظاهــرة معقــدة املضامــن ومتعــددة األبعــاد  	

البعــد  منهــا  اإلنســانية،  احليــاة  منــايح  جميــع  تمــس 
التكنولويج واالجتماعي والفي والتشغييل.

مــن  	 ومتداخلــة  متكاملــة  بمنظومــة  االبتــكار  ارتبــاط 
مــع مختلــف  والنمــاذج  واالســراتيجيات  السياســات 
واالقتصــاد  ومجتمــع  عــام،  بشــكل  التنميــة  مجــاالت 

املعريف عىل وجه اخلصوص.
مبـــدأ النمـــو االقتصـــادي يف األجـــل الطويـــل يعتمـــد عـــىل  	

االبتـــكار؛ واالبتـــكار هنـــا إمـــا منتـــج جديـــد أو معاجلـــة 
ــارص  ــة عنـ ــادة إنتاجيـ ــا زيـ ــن خاللهـ ــم مـ ــم يتـ ــج قائـ ملنتـ
ــارص  ــزج عنـ ــالل مـ ــن خـ ــي مـ ــكار مؤسـ ــاج، أو ابتـ اإلنتـ

اإلنتاج بطريقة أكر كفاءة.
االبتكار نتيجة اللستثمار يف البحث والتطوير أو الستثمار  	

الرشكات يف املهارات أو للبحث عن أسواق جديدة تنشط 
أفكار املبتكرين لتحقيق عوائد من ابتكاراتهم.

 االبتكار يساعد
الدول عىل مواكبة 
مستجدات العرص 

 ومتطلباته، 
ويساهم يف مواجهة 

التحديات والتغلب 
 عليها للوصول إىل

أعىل مراتب التمزي 
والتنافسية

 الجدول رقم )1(
أهم أوجه املقارنة بني 

خصائص االقتصاد التقليدي 
واالقتصاد املعريف

 املصدر
منظمة الخليج لالستشارات 

الصناعية، 2012

 املصدر
املنظمة الدولية لحقوق 

امللكية الفكرية، 2020

االقتصاد المعريفاالقتصاد التقليديأهم أوجه المقارنة

االبتكار والتجديد واالختراع والمعرفةالمواد األولية والعمل ورأس المالركائز النمو

بيانات ومعلومات ومعرفة تتصف بالوفرةموارد مادية تتصف بالندرةالموارد المستخدمة

تعلّم شاملمحددة حسب الوظائفالمهارات المطلوبة

يعتمد عىل التحول الرقمييرتكز عىل الميكنةمصدر اإلنتاج

نطاق جغرافي واسع، أسواق افتراضيةنطاقها جغرافي محدداألسواق

عاليةمنخفضةالقيمة المضافة

تعلم مستمر وتعلم بالممارسةمحدد حسب المهامالتعليم االلزم

ذات كفاءة عالية ومتخصصة يف المعرفةمتوسطة الكفاءة ومتخصصة يف نطاق محددالموارد البشرية

.توجيهي، وضع السياسات العامة، والشراكة.تجهيز البينية التحتية والمؤسسية والتشريعيةدور الحكومة

إبداعي، مستقل، يرتكز عىل االبتكارنمطي، مقيّد بنظم وبيروقراطية معيقةدور المؤسسات

 البيئة• 
 السياسية

البيئة الترشيعية• 
بيئة األعمال• 

تقنية االتصاالت • 
واملعلومات

البنية التحية العامة• 
حماية البيئة • 

واستدامتها

العاملون يف • 
مجال املعرفة

روابط االبتكار• 
 استيعاب• 

املعرفة

التعليم• 
 التعليم• 

العايل
البحث• 

القروض• 
االستثمار• 
التجارة • 

والتنافس

انتاج املعرفة• 
تأثري املعرفة• 
نرش املعرفة• 

 األصول غري• 
امللموسة

 سلع وخدمات• 
مبتكرة

 االبتكار عر• 
الفضاء االلكروين

املؤسسات
 البنية

التحتية

دليل االبتكار العاملي

 مدخالت
االبتكار

 مخرجات
االبتكار

جودة وتطور 
التجارة واألعمال

 رأس املال
البرشي والبحث

جودة وتطور
السوق

 مخرجات
املعرفة والتقنية

 املخرجات
االبداعية
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البنّــاء، أي إن االبتــكارات اجلديــدة تجعــل  	 الهــدم  مبــدأ 
االبتــكارات والتكنولوجيــا واملهــارات القديمــة غــري مفعلــة 

وعفا عليها الزمن. 
ومـــن ثـــم، فـــإن االبتـــكار يقـــع يف قلـــب االقتصـــاد املعـــريف 
االقتصاديـــة  السياســـات  تصويـــب  عـــن  ناتـــج  وتطـــوره 
ـــة  ـــم وحقـــوق امللكي ـــل سياســـات التعلي ـــكار، مث الداعمـــة اللبت
السياســـات  مـــن  وغريهـــا  واملنافســـة،  االخـــراع  وبـــراءة 

املحفزة اللبتكار.
إن النتائـــج الـــيت توصلـــت إليهـــا اقتصاديـــات الـــدول 
ــات  ــئة يف مخرجـ ــيوية الناشـ ــدول اآلسـ ــض الـ ــة وبعـ املتقدمـ
ـــة  ـــة واملخرجـــات املعرف ـــة يف املخرجـــات اإلبداعي ـــكار املتمثل االبت
والتكنولوجيـــة، حســـب دليـــل االبتـــكار املوضـــح يف الشـــكل 
ـــذا  ـــة ه ـــك حقيق ـــااًل للش ـــو مج ـــا ال يدع ـــد بم ـــا، تؤك ـــور آنف املذك
الـــدور اللبتـــكارات يف قيـــادة االقتصـــاد املعـــريف. ويعـــزى الســـبب 
يف ذلـــك إىل االســـتخدام األمثـــل ملدخـــالت االبتـــكار املتمثلـــة يف 
االقتصاديـــة  املؤسســـات  تؤديـــه  الـــذي  الفاعـــل  الـــدور 
والترشيعيـــة، ومؤسســـات رأس املـــال البـــرشي مثـــل: التعليـــم 
مـــا قبـــل اجلامعـــي والتعليـــم العـــايل والبحـــث والتطويـــر، 
والبنيـــة التحتيـــة للتكنولوجيـــا، والبيئـــة املحفـــزة اللبتـــكار، 
واألســـواق ومنـــاخ االســـتثمار، واســـتيعاب املعرفـــة يف الوصـــول 
إىل نتائـــج كان لهـــا أثـــر بالـــغ يف زيـــادة معـــدالت النمـــو  الســـنوي 
اللقتصـــاد املعـــريف عامليـــاً إىل %10، ونمـــو االقتصـــاد املعـــريف إىل 

ـــة يف  ـــي، ونمـــو اإلنتاجي ـــج املحـــيل اإلجمـــايل العامل %7 مـــن النات
املتناميـــة  االبتـــكارات  بفضـــل   50% إىل  األورويب  االتحـــاد 

وانعكاساتها عىل النمو االقتصادي.

الواقع العريب
بالنســبة لواقــع الــدول العربيــة بحســب نتائــج دليــل االبتــكار 
العاملــي، يوضــح اجلــدول رقــم )2(، ترتيــب املــؤرش العــام اللبتــكار 
ومكوناتــه األساســية للــدول العربيــة الــواردة يف تقريــر مــؤرش 
االبتــكار العاملــي لعــام 2020. ويتبــن مــن هــذا اجلــدول أنــه 
اليــزال أمــام الــدول العربيــة تحديــات كبــرية العتمــاد االبتــكار 
ــن أن  ــم م ــىل الرغ ــا، ع ــادي له ــو االقتص ــراتيجيات النم يف اس
هنــاك مســاعي تبذلهــا بعــض هــذه الــدول، والســيما اخلليجية، 
لتنويــع اقتصاداتهــا بعــد عقــود مــن االعتمــاد عــىل النفــط 
نمــو  مصــادر  نحــو  تركزيهــا  وتحويــل  الطبيعيــة،  واملــوارد 
متنوعــة تقــوم عــىل االبتــكار، والتغلـّـب عــىل التحديــات القائمــة 
يف مجــاالت عــدة، منهــا املؤسســات وتطــور األســواق واألعمال، 
وتطويــر مواردهــا البرشيــة، والنفــاذ إىل تكنولوجيــا املعلومــات 
ــك  واالتصــاالت واســتحداث نمــاذج األعمــال القائمــة عــىل تل
الوســائل  اســتخدام  يخــص  فيمــا  وكذلــك  التكنولوجيــا، 
اإللكرونيــة يف اإلدارة احلكوميــة، ونمــو اإلنتاجيــة. وياُلحــظ 
املنتجــات  مــن  الصــادرات  يخــص  فيمــا  بــروزاً  أقــلّ  أداء 

التكنولوجية البالغة التطور والراءات وجودة املنشورات.

لطاملـــا ربـــط اخلـــراء واملتخصصـــون يف التعليـــم واالقتصـــاد 
بـــن الـــدور الكبـــري الـــذي تؤديـــه املناهـــج التعليميـــة وأســـاليبها 
املتنوعـــة، وبـــن تحقيـــق االقتصـــاد املعـــريف الـــذي يعـــول 
ـــة  ـــع عجل ـــا ودف ـــالد وازدهاره ـــور يف الب ـــة التط ـــه يف عملي علي
التنميـــة فيهـــا. ومـــا مـــن شـــك يف األهميـــة الـــيت تقـــع عـــىل 
عاتـــق التعليـــم اإللكـــروين بـــكل أشـــكاله )ذايت، عـــن بعـــد، 
ـــن  ـــا م ـــة تمكنن ـــزية صلب ـــاء رك ـــن( يف بن ـــري مزام ـــن، أو غ مزام

الوصـــول إىل اقتصـــاد فعـــال ومســـتدام يســـتند إىل املعرفـــة 
ويعتمـــد عـــىل عنارصهـــا.

وهنالـــك منظـــوران شـــائعان اللقتصـــاد املعـــريف: املنظـــور 
ــال،  ــبيل املثـ ــىل سـ ــة. وعـ ــج للمعرفـ ــاد املنتـ ــو االقتصـ األول هـ
ـــة ومشـــجعة  ـــاء بيئـــة مســـتدامة جاذب يشـــمل هـــذا املنظـــور بن
عـــىل االبتـــكار وتحويـــل األفـــكار إىل إنتـــاج مـــدر للدخـــل بطريقـــة 
ـــن  ـــتفيد م ـــاد يس ـــو اقتص ـــر ه ـــور اآلخ ـــة. واملنظ ـــة فاعل منهجي
املعرفـــة يف تحســـن أداء منظومتـــه القائمـــة، حيـــث تـــؤدي 
املعرفـــة دور العامـــل املحســـن إللنتـــاج واألداء، ومـــن ثـــم تقليـــل 
التكلفـــة اإلنتاجيـــة للروافـــد القائمـــة، وإن كانـــت تلـــك الروافـــد 

غري معرفية.
وتـــؤدي املعرفـــة الـــدور األســـايس يف كال املنظوريـــن. ففـــي 
ــراغ، وال بـــد مـــن تهيئـــة  املنظـــور األول التـــأيت املعرفـــة مـــن فـ
القـــوى العاملـــة يف مجـــال بنـــاء املعرفـــة بقاعـــدة صلبـــة مـــن 
العلـــوم احلديثـــة ليتمكنـــوا مـــن االبتـــكار والتنافـــس مـــع مراكـــز 
االقتصـــاد املعـــريف املنافســـة، يف حـــن تـــؤدي املعرفـــة يف املنظـــور 
ــة  ــن العمالـ ــة مـ ــعة ومتنوعـ ــح واسـ ــئ لرشائـ ــاين دور املهـ الثـ

اللرتقاء بقدراتهم وأدائهم.
وسـنتطرق يف هـذا املقـال إىل التعليـم اإللكروين لتمكن 
املنظومـة التعليمية من توفري املعرفـة للمنظورين: األول كيف 
نوفـر ملتعلمينـا وعلمائنـا العلـوم احلديثـة؟ واآلخـر كيـف نوفـر 
التدريـب والتأهيـل وإعـادة التأهيـل املتواتـر واملتنـوع واملحـدث 

جلموع العاملن بصورة فاعلة واقتصادية؟

انتشار التعليم اإللكرتوين
لــن نســهب احلديــث عــن تعريــف التعليــم اإللكــروين أو فوائــده. 
فمــن املســتبعد أن يكــون القــارئ غــري ملــم أو مّطلــع عــىل 
ــع  ــه جمي ــد 19، وتوج ــة كوفي ــد جائح ــاً بع ــه وخصوص ماهيت
دول العــامل إىل احللــول التكنولوجيــة لضمــان اســتمرار التعليم، 
والســيما  يف األشــهر األوىل النتشــار اجلائحــة ومــا صاحبهــا من 

احــرازات صحيــة. 
لكــن نــود أن نوضــح أن التعليــم اإللكــروين مبــي عــىل 
تكنولوجيــا املعلومــات الــيت تســتند بدورهــا إىل ذراعــن: الــذراع 
أدوات  هــي  واألخــرى  الرقمــي،  االتصــال  أدوات  هــي  األوىل 
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احلوســبة واحلفــظ واألرشــفة الرقميــة. وتتبايــن حلــول التعليم 
اإللكــروين وفــق مــا تســتند إليــه مــن هاتــن الذراعــن. فمثــال 
التعليــم عــن بعــد )وهــو نــوع مــن التعليــم املزامــن بوجــود 
ُمعلــم أو ُميــرّس( يعتمــد يف األســاس عــىل أدوات االتصــال 
الرقميــة دون اســتخدام أدوات احلوســبة بصــورة أساســية، يف 
حــن  يعتمــد التعليــم الرقمــي )تعلــم ذايت غــري مزامــن( عــىل 
احلاجــة  املعلومــات دون  أدوات حوســبة ورقمنــة  اســتخدام 
ألدوات االتصــال. وغــي عــن القــول إن أفضــل هــذه احللــول هــي 
الــيت تدمــج بــن الذراعــن، وتمــزج بــن التعلــم الــذايت والتعليــم 

املصاحب وبن املزامن وغري املزامن.

تحديات التعليم العايل
يشــكل التعليــم اإللكــروين مخرجــاً عمليــاً لتجــاوز العديــد مــن 
التحديــات والصعوبــات الــيت تواجههــا مؤسســات التعليــم 
العــايل يف الــدول الناشــئة، والســيما الــدول الريعيــة، ســواًء 

ــدة. ــادة أم الفري ــية املعت ــاالت الدراس ــك يف املج أكان ذل
ــد  ــبب تزايـ ــاين بسـ ــة تعـ ــات التعليميـ ــم املؤسسـ فمعظـ
األوىل(.  اجلامعيـــة  املســـتويات  يف  )الســـيما  الطلبـــة  عـــدد 
التعليـــم  كـــون  منهـــا  أســـباب متعـــددة  إىل  ذلـــك  ويرجـــع 
اجلامعـــي حقـــا مكفـــوال يف العديـــد مـــن الـــدول الريعيـــة، ودوره 
يف التمهيـــد لوظائـــف أكـــر جاذبيـــة يف ضـــوء عـــزوف الكثـــري عـــن 
الوظائـــف املهنيـــة االحرافيـــة، إضافـــة إىل اتســـاع الهـــوة بـــن 
ـــات  ـــة ومتطلب ـــم النظامـــي مـــن جه مقـــدرات مخرجـــات التعلي
التعليـــم اجلامعـــي مـــن جهـــة ثانيـــة، ممـــا يســـتوجب دراســـة 
الكثـــري مـــن الطلبـــة املســـتجدين ملقـــررات تمهيديـــة، وهـــذا 
يســـتنفد الكثـــري مـــن طاقـــات الهيئـــة التدريســـية. وهـــذه 
فبعـــض  فقـــط؛  إقليميـــة  أو  محليـــة  ليســـت  الصعوبـــات 
املـــؤرشات تتوقـــع أن يـــزداد الطلـــب عـــىل التعليـــم العـــايل عاملًيـــا 
مـــن 220 مليونـــا إىل 415 مليونًـــا بحلـــول عـــام 2030،  ممـــا 
ســـيتعن عـــىل العـــامل معـــه بنـــاء 7800 جامعـــة جديـــدة يخـــدم 
كل منهـــا 25 ألـــف طالـــب لتلبيـــة هـــذا الزايـــد، أي بمعـــدل 15 
جامعـــة جديـــدة... كل أســـبوع... كل عـــام... ملـــدة 10 أعـــوام! وال 
نـــرى مخرجـــاً لتجـــاوز هـــذه العقبـــة إال باعتمـــاد تعليـــم إلكـــروين 
)الســـيما األكاديميـــة  الكـــوادر  عـــىل  الضغـــط   يخفـــف 

يف املقـــررات التمهيديـــة والتأسيســـية( ويدفـــع باســـتخدام 
ــٌم  ــك ُمتعلّـ ــال شـ ــا بـ ــينتج عنهـ ــذايت الـــيت سـ ــم الـ أدوات التعلـ
ُمســـتقلٌّ، ُمبـــادرٌ، قـــادرٌ عـــىل الفهـــم ِمـــن مصـــادر التعلــّـم، ولديـــه 
الدافـــع الـــذايت لذلـــك. وكُلّ هـــذه صفـــات تؤّهـــل صاحبهـــا 
مهـــاراٍت  وأصبحـــت  املســـتمر،  والتعليـــم  الـــذايت  للتعلّـــم 
ـــن  ـــرِن احلـــادي والعرشي ـــِل الق ـــة يف ســـوِق عم أساســـيّة مطلوب

املتغرّي باستمرار.

التحــدي اآلخــر فيمــا بتعلــق بالتعليــم اجلامعــي هــو ذلــك 
املتعلــق بإنشــاء كليــات )أو حــى أقســام( لتخصصــات جديــدة، 
ــادرة عــىل املســتوى  ــت تخصصــات ممــزية أو ن الســيما إذا كان
ــن  ــة م ــدة طويل ــتغرق م ــي يس ــم أكاديم ــاء قس ــي. فإنش العامل
أصعــب  ولعــل  مســتقبلية.  تبعــات  مــن  لــه  ملــا  املحادثــات 
خطــوات اإلنشــاء هــي اســتقطاب أعضــاء هيئــة التدريــس. 
وتــزداد هــذه اخلطــوة صعوبــة كلمــا زاد التخصــص نــدرة. كمــا 
ــل أن  ــد قب ــال عــىل أي تخصــص جدي ــاك حــدا أدىن إللقب أن هن
تجــد اجلامعــة املــرر املــايل اللســتثمار فيــه. لكــن بحلــول الوقــت 
الــذي يتوفــر فيــه مــا يكفــي مــن الطلب عــىل الوظائــف واهتمام 
الطلبــة بمثــل هــذا التخصــص، ســيكون قــد فــات األوان عــىل 
اجلامعــات املحليــة الســتقطاب املتخصصــن. أضــف إىل ذلــك 
تأثــري العــرض املحــدود والطلــب األعــىل الــذي ســيؤدي إىل رفــع 
هــذه  يف  اجلــدد  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اكتســاب  تكلفــة 

التخصصات اجلديدة الناشئة.
هــو  اإلنرنــت  عــر  اإللكــروين  التعليــم  يكــون  ربمــا 
ــة مــن حيــث التكلفــة للخــروج مــن  الطريقــة الوحيــدة الفعال
ــن أي  ــا تمك ــل هن ــا. وال أتخي ــا م ــتحيل نوًع ــدي املس ــذا التح ه
اقتصــاد نــائش مــن أن يتمكــن مــن التحــول إىل اقتصــاد معــريف 
ــة املتقدمــة إذا مــا اعتمــد فقــط  منافــس اللقتصــادات املعرفي
عــىل جامعاتــه املحليــة أو برامجــه اللبتعــاث لبنــاء قاعدتــه 
يجــدر  وربمــا  الناشــئة.  اجلديــدة  التخصصــات  يف  املعرفيــة 
باإلشــارة هنــا أن العــامل بــدأ يشــهد تســارعاً ملحوظــاً يف حجــم 
الزيــادة املضافــة للعلــوم اجلديــدة. فاملعرفــة تولــد معرفة وتتبع 
أن  ويبــدو  متســارعا،   exponential curve أســيا  منحــى 
 doubling-time البرشيــة قــد وصلــت إىل معامــل تســارع
factor ال يزيــد عــن 100 عــام، حيــث يتنبــأ العديــد بــأن مــا 
ســتنتجه البرشيــة خــالل القــرن احلــادي والعرشيــن ســيعادل 

ما أنتجته منذ بدء كتابة التاريخ.
وسيســمح التعليــم عــن بعــد للطلبــة املبادريــن بااللتحاق 
باجلامعــات العامليــة دون احلاجــة للتكلفــة العاليــة النتقالهــم 
االتصــاالت  مجــايل  يف  الهائــل  التقــدم  فبفضــل  جغرافيــاً. 
واحلوســبة أصبحــت اإلنرنــت بعــداً رابعــاً يتفــوق أهميــًة عــىل 

األبعاد اجلغرافية الثالثة. 

التدريب املهين وإعادة تأهيل العاملني
كمــا أرشنــا يف البدايــة، فــإن املنظــور الثــاين اللقتصــاد املعــريف -  
حســب تعريفنــا- هــو اقتصــاد يســتفيد من املعرفة يف تحســن 
أداء منظومتــه القائمــة، حيــث تــؤدي املعرفــة دور العامــل 
ــم تقليــل التكلفــة اإلنتاجيــة  املحســن إللنتــاج واألداء، ومــن ث
للروافــد القائمــة، حــى وإن كانــت هــذه الروافــد غــري معرفيــة. 
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ــرى أن التعليــم اإللكــروين ربمــا يــؤدي دوراً  ويف هــذا املجــال ن
محوريــاً يف تحقيــق ذلــك.

   وكــر احلديــث يف اآلونــة األخــرية عــن التغيريات املتوقعة 
يف احتياجــات ونوعيــة الوظائــف خــالل عقــد مــن الزمــان، 
وذلــك ألســباب عديــدة منهــا رقمنــة العديــد مــن الوظائــف، 
والتوســع يف اســتخدام اآللة والذكاء االصطناعي واالســتفادة 
مــن البيانــات الهائلــة الــيت يتــم حصدهــا. وهــذا التحــول ال 
يعــي االســتغناء عــن العنــر البــرشي، كمــا يتخــوف البعــض 
ويتــم التهويــل بــه، بــل هــو مطابــق ملــا حــدث عنــد دخــول اآللــة 
الوظائــف  بعــض  إلغــاء  يتــم  حيــث  الصناعيــة  الثــورة  يف 
النمطيــة والرتيبــة وتــزداد احلاجــة إىل القــوى العاملــة املاهــرة 
يف مجــاالت إبداعيــة غــري نمطيــة. وعــىل الرغــم مــن عــدم تيقننا 
مــن ماهيــة هــذه الوظائــف، فــإن مــن املؤكــد أن ضمــان فــرص 
عمــل ســيعتمد عــىل قــدرة الفــرد واملجتمــع عــىل تطويــر وإعادة 
تأهيــل املهــارات بشــكل مســتمر بــداًل مــن مــدة اخلدمــة واخلــرة 

كما هو األمر حالياً.
 ويمكـــــن للتدريـــــب اإللكـــــروين أن يذلـــــل العديـــــد

مـــن التحديات الـــيت تواجـــه أي منظومة ترغـــب يف تدريب 
 منتســـــبيها. وســـــنتناول هنـــــا ثالثـــــة منهـــــا: املنهجيـــــة،

املواءمة، واحلداثة.
تعتمــد العديــد مــن املؤسســات عــىل أحــد األســلوبن 
التاليــن يف تدريــب موظفيهــا عــىل أمــور جديــدة: إمــا تدريــب 
ــة مــن موظفيهــا )بتكلفــة عاليــة نســبياً( والتعويــل عــىل  نخب
انتقــال املعرفــة اجلديــدة لبقيــة املوظفــن مــن خــالل االحتــكاك 
مــن  مجموعــة  تدريــب  أو  النخبــة.  مــع  االعتيــادي  اليومــي 
املوظفــن master trainers لتدريــب بــايق املوظفــن، ممــا 
يســاعد عــىل تقليــل التكلفــة اإلجماليــة. يعــاين كال األســلوبن 
باألعــداد  مقارنــة  العاليــة  التكلفــة  منهــا:  ســلبيات  عــدة 
املســتفيدة؛ بــطء العمليــة التدريبيــة يف إيصــال املعلومــات 
للجميــع؛ وأخــرياً، تراكــم النقــص يف دقــة وحجــم املعلومــات 
عنــد انتقالهــا مــن مســتوى إىل آخــر. ويمكن للتعليــم اإللكروين 
أن يحــل كل هــذه املشــكالت حيــث يمكــن جلميــع املعنيــن تلقــي 
التدريــب يف الوقــت نفســه ومــن املصــدر املعتمــد نفســه، ممــا 
أعــىل نســبة  املتدربــن وتحقيــق  يــؤدي إىل توســيع قاعــدة 

اكتساب معلومات صحيحة وكاملة.
التدريـــب  فـــرص  مواءمـــة  هـــو  الثـــاين  والتحـــدي 
ـــب هـــم موظفـــون  ـــن. فمعظـــم مـــن يحتاجـــون للتدري للمتدرب
مهـــارات  اكتســـاب  أو  مهـــارات  تأهيـــل  إعـــادة  إىل  بحاجـــة 
الوقـــت  اختيـــار  مـــن  جديـــدة. وكونهـــم موظفـــن يجعـــل 
املناســـب للجميـــع معضلـــة مســـتمرة بـــن إدارات التدريـــب 
ــبب  ــاين بسـ ــروين ال يعـ ــب اإللكـ ــن. والتدريـ ــري املوظفـ ومديـ

ـــح مســـؤولية  هـــذه الســـلبية ألن معظمـــه تدريـــب ذايت، وتصب
كل موظف اختيار الوقت املناسب جلدوله.

ومصــدر القــوة الثالــث للتعليــم اإللكــروين هــو مالءمتــه 
للتحديــث املســتمر ورسعــة االســتجابة إلضافــة مــا هــو جديــد. 
وهــذا األســلوب أفضــل يف القــرن احلــايل حيــث نــرى كيفيــة 
ــم مــع  تمكــن أي مــن نمــاذج التدريــب الكالســيكية مــن التأقل
التحديــث املســتمر للمــادة التدريبيــة والقــدرة عــىل إضافــة 

مواد حديثة.

التحول الرقمي للتعليم والتدريب
الرقمي يتطلب استثمارًا  التدريب  أو  التعليم  إن االنتقال إىل 
أولًيا كبريًا )حاله كحال أي مرشوع تحول رقمي(. ويتم احلصول 
التشغيل  تكلفة  تقليل  طريق  عن  إما  االستثمار  عائد  عىل 
املستقبلية، أو تحسن جودة العملية، أو مزيج منهما. وهذا ال 
يتناقض مع توجه مفاده أن استحداث )وليس التحول( برامج 
تعليمية أو تدريبية جديدة إلكرونيا قد يكون أكر جدوى من 

استحداث تلك الرامج بصورتها النمطية.
اإللكـــروين  التعليم/التدريـــب  أن  نذكـــر  اخلتـــام،  يف 
مختلـــف عـــن نظـــريه النمطـــي، ومـــن ثـــم يتوقـــع أن يتفـــوق يف 
جوانـــب ويتعـــر يف أخـــرى. لـــذا مـــن الـــروري احلكـــم عليـــه 
ـــف  ـــاط الضع ـــىل نق ـــا ع ـــزي إم ـــس بالرك ـــة  ولي ـــورة إجمالي بص
 Disruptive مزعـــزع  ابتـــكار  أي  فمثـــل  القـــوة(.  )أو 
احلديـــث  لتبـــي  ســـيندفع  مـــن  ســـنجد   Innovation
بالقديـــم ألســـباب مختلفـــة  ومـــن سيتشـــبث  باســـتهتار، 
منبعهـــا احلقيقـــي هـــو اخلـــوف مـــن التغيـــري، وليـــس مـــن 
ـــد  ـــث أي مـــن الطرفـــن. باختصـــار، ال ب املجـــدي أن يقـــود احلدي
أن يتـــم تقييـــم التغيـــري بمجملـــه وليـــس بجزئياتـــه. كمـــا 
يفضـــل أن يتـــم الركـــزي يف البدايـــة عـــىل تطبيـــق االبتـــكار عـــىل 
الســـاحات غـــري املأهولـــة بمـــا هـــو قديـــم؛ أي أن يتـــم اقتحـــام 
ـــول  ـــة احلل ـــة منازع ـــن محاول ـــداًل م ـــة، ب ـــن ممكن ـــاالت مل تك مج

التقليدية مبكراً بال داع أو تجهزي.

ال يمكن ألي اقتصاد 
نائش أن يتحول إىل 

اقتصاد معريف 
منافس لالقتصادات 
املعرفية املتقدمة إذا 

اعتمد فقط عىل 
جامعاته املحلية أو 

برامجه لالبتعاث 
لبناء قاعدته املعرفية 

يف التخصصات 
اجلديدة الناشئة



إن العناية بإدارة املعرفة جعلت الكثري من الدول اليت ليس 
لديها موارد طبيعية تقفز إىل الصف األول بن دول العامل املتقدم، 
ومنها عىل سبيل املثال اليابان وكوريا وأملانيا، اليت احتلت مواقع 
مهمة يف قائمة املجتمعات املتقدمة وفق معطيات التقدم العلمي 

املعريف والتنمية املستدامة باالعتماد عىل املعرفة.
األهميـة  مـن  كبـري  قـدر  عـىل  املعرفـة  إدارة  كانـت  وإذا 
خصوصـاً عندمـا تسـتخدم يف اسـتثمار اخلـرات واإلفـادة منها 
يف اكتسـاب املزية التنافسـية وتحقيق مستويات عالية تقاس 
يف بيئـة املعلومـات بمقـدار الربـح املتحقـق واالسـتثمار ومـدى 
مناسـبة  أدوات  توفـري  يتطلـب  ذلـك  فـإن  املعرفـة،  مشـاركة 
لتفعيلها يف اقتصاد املعرفة بأيدي اختصاصين مؤهلن لهذا 
املجـال مـن األعمـال النوعيـة. وهـذا يؤكـد عـىل أن املعرفـة تعي 
إعـادة اسـتخدام البيانـات واملعلومات بناًء عـىل فهمها، ومن ثم 
تطبيقـه  يمكـن  سـلوكاً  لتكـون  والتجربـة  باخلـرة  مزجهـا 

وممارسته يف الواقع العميل.

املعرفة اإلنتاجية وإنتاجية املعرفة
تظهـر قيمـة اسـتدامة رأس املـال الفكـري واقتصـاد املعرفة من 
وإنتاجيـة  اإلنتاجيـة  املعرفـة  مفهومـي  وتبـي  إدراك  خـالل 
املعرفـة اللذيـن يشـكالن حجـر الزاويـة يف اقتصـاد املعرفـة، عر 
ُجمعـت  الـيت  املعرفـة  وتقاسـم  بمشـاركة  املعرفـة  إدارة  قيـام 
وبوِّبـت لـي تكـون قيمـة تضـاف إىل اقتصـاد قطـاع األعمـال، 
ومـن ثـم تطويـر عمليات اإلنتاج وزيـادة املنتجات بناء عىل تلك 
املعـارف واخلـرات الـيت مكنـت قطـاع األعمال من تحقيـق  املزية 
التنافسـية وجعلتـه قـادرا عـىل إنتـاج املزيـد مـن املعرفـة عر ما 
التصنيـع  عمليـات  أثنـاء  وإبداعـات  وأفـكار  تجـارب  مـن  يتـم 

واإلنتاج والتسويق والتوزيع.
  وهـذا يعـي إضافـة رافـد قـوي ورصيـد معـريف متجـدد 
وصحيـا  وتعليميـا  اقتصاديـا  املسـتدامة  للتنميـة  ومحقـق 
بقيـة  يف  اإليجابيـة  اآلثـار  مـن  كبـري  عـدد  إىل  إضافـة  وأمنيـا، 
مسـتوى  عـىل  املسـتدامة  التنميـة  ومسـارات  احليـاة  منـايح 
األوطـان، السـيما ونحـن نعـر مرحلة الثورة الصناعيـة الرابعة 
البيانـات  عـىل  تعتمـد  الـيت  االصطناعـي  الـذكاء  وتطبيقـات 
بـإدارة  ذلـك  لهـا، وعالقـة  الضخمـة كوقـود وطاقـة تشـغيل 

املشاريع وتطوير املنظمات.
 وممـا ال شـك فيـه أن لـدى اقتصـاد املعرفـة قـدرة عـىل 
اجليـد  التخطيـط  عـىل  للمسـاعدة  املعرفـة  إدارات  توظيـف 
وتحديـد أهداف التنمية املسـتدامة، يليها وضـع األولويات بناء 
عـىل تقييـم الواقـع ومعرفـة عنـارص القـوة والضعـف والفـرص 
والتحديـات ومخـزون املنظمـات املعريف والفكـري الذي يعد من 

أهم املمكنات االقتصادية يف وقتنا احلارض. 

وورش  النمذجـة  وعمليـات  املحـاكاة  معامـل  وتعتـر 
العمـل والزيـارات التبادليـة للموظفن من أهـم مجاالت توليد 
عـىل  خاللهـا  مـن  املعرفـة  إدارة  تعمـل  الـيت  واملعرفـة  األفـكار 
تطوير قدرات الفريق واستكشـاف مهاراتهم وحيازة معارفهم 

وإعادة استخدامها يف قطاع األعمال.
 ويف هـذه احلـال ينبغي توفري متطلبـات الثورة الصناعية 
الرابعـة، وتجهـزي البى التحتية والتوسـع يف اسـتخدام التقنية 
بالقـدر الـكايف لنجـاح اقتصـاد املعرفـة، الـذي تأثـر بمرسعـات 
التحـول الرقمـي باعتبـاره مـن أهـم مقومـات ومحفـزات النمـو 

لتطوير اخلدمات وتحسينها وتسهيل وصولها إىل العمالء.

غايات إدارة املعرفة
تتحقـق غايـات إدارة املعرفـة يف ما بـات يعرف حاليا باالقتصاد 
املعـريف يف تمكـن قطـاع األعمـال مـن خدمـة أفضـل للعمـالء، 
معلومـات  مـن  توافـر  ومـا  عنهـم  معرفتـه  تـم  مـا  عـىل  بنـاء 
ومعرفـة بعـد تحليـل البيانـات، ومن ثم اكتشـاف مكامن اخللل 
مزايـا   واكتسـاب  والتشـغيل،  اإلنتـاج  عمليـات  وتحسـن 
تنافسـية يف السـوق، وذلـك عـر القـدرة عـىل صناعـة قـرارات 
واضحـة وصحيحـة، وزيـادة القـدرة عىل التنبـؤ لدى املخططن 

يف املنظمات.
  وهــذا هــو االســتثمار األمثــل للمعلومــات والبيانــات 
الــذي يعتمــد عىل توظيف مهــارات األفراد وقدراتهــم وأفكارهم 
باخلــرة  املمزوجــة  املعلومــات  مــن  املتولــدة  املعرفــة،  مــن 
والتجربــة. وهــي أمــور ال تتــأىت بشــكل عشــوايئ بــل عــر جهــد 
منظــم وموجــه مــن قبــل مؤسســات قطــاع األعمــال لــي 
تتمكــن مــن إيجــاد املعرفــة والتقاطهــا وحيازتهــا، وبعــد ذلــك 
وإتاحتهــا  وتنظيمهــا  هيكلتهــا  عــىل  املعرفــة  فريــق  يعمــل 
للمشــاركة واالســرجاع بمــا يســاهم يف مســاندة متخــذي 

القرار وتحقيق التنمية املستدامة.
خالصـة األمـر أن اقتصـاد املعرفـة قائم عـىل إدارة املعرفة 
اليت ستكون نتيجتها تحقيق التنمية املستدامة إذا استطاعت 
أم  موظفـن  أكانـوا  سـواء  األفـراد،  لـدى  مـا  عـىل  التعـرف 
مستشـارين أم مسـتفيدين، مـن معـارف ضمنيـة تتكـون مـن 
تجـارب وخـرات وأفـكار، ومـزج ذلـك كلـه باملعرفـة الظاهرة يف 
السـجالت والوثــائق، وامتـالك تلـك املعـارف وتخزينهـا وفـق 
منهجية تنظيم تجعلها قابلة للبحث واالسرجاع واالستفادة 
منها واسـتخدامها واملشـاركة فيها بن منسـويب املؤسسة بمــا 
يحقــق رفــع مسـتوى األداء وإنجاح العمل بأفضل األسـاليب، 
وأقـل التكاليـف، وهـو مـا يعـرف باسـتثمار رأس املـال الفكـري، 
وتحويله إىل قوة إنتاجية وقيمة مضافة تسـهم يف تنمية أداء 

املوظفن، ورفع كفاءة املؤسسة.

املرحلة احلالية تؤذن 
بشكل جديد من 

االقتصاد املبين عىل 
املعرفة، الذي 

أضحت أبرز مالمحه 
تعتمد عىل رأس مال 

فكري تقوده إدارة 
املعرفة
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اقتصاد املعرفة وإدارتها

يادي يف التنمية املستدامة دور ر

تتضــح العالقــة بــن اقتصــاد املعرفــة مــن جهــة وإدارة املعرفــة 
التنميــة  إىل  األمــر  نهايــة  تــؤدي يف  الــيت  أخــرى،  مــن جهــة 
تحــوالت  مــن  العــامل  يشــهده  مــا  خــالل  مــن  املســتدامة، 
متســارعة تعتمــد عــىل مســتجدات التقنيــة والبيئــة الرقميــة. 
ويتأثــر بهــذه التحــوالت النظــام االقتصــادي عــىل مســتوى 
ــدة  ــة املعتم ــده القديم ــىل قواع ــزي ع ــد الرك ــث مل يع ــامل حي الع
بشــكل كيل عــىل زيــادة املصــادر املاديــة امللموســة واإلنتــاج 
الكمــي، بــل تحولــت املعادلــة بــدال مــن ذلــك إىل مــا صــار يعــرف 
باالقتصــاد املعــريف، وهــو اقتصــاد غــري مــادي، يعتمد عــىل رأس 
املــال الفكــري ويركــز عــىل خــرات البــرش وعقولهــم وتجاربهــم، 
ويســعى إىل حيازتهــا وتنظيمهــا وتحليلهــا وإعــادة مشــاركتها 
وتنميتهــا لتحقــق املــزية التنافســية لقطــاع األعمــال، ومــن ثــم 

تحقيق التنمية املستدامة.
وتـرية  الرابعـة يف ترسيـع  الصناعيـة  الثـورة  وسـاهمت 
يعـرف  مـا  يـأيت يف طليعـة تطبيقاتـه  الـذي  الرقمـي  التحـول 
طياتهـا  يف  الثـورة  تلـك  تحمـل  حيـث  االصطناعـي،  بالـذكاء 
البيانـات  أوجهـا جديـدة ومتطـورة تعتمـد كليـا عـىل تحليـل 
األعمـال  قطـاع  يف  وتوظيفهـا  املعرفـة  وحيـازة  واملعلومـات 

بواسـطة الـذكاء االصطناعـي، واإلنرنـت، وإنرنـت األشـياء يف 
البيئة الرقمية يف مختلف منايح احلياة.

البيئة الرقمية
إذا كان العر الصناعي الرئيي الرابع، منذ الثورة الصناعية 
األوىل يف القرن الثامن عرش والتاسع عرش وما تاله من ثورات 
حى هذه املرحلة، يعتمد عىل البيئة الرقمية يف مجاالت عدة، 
املستقلة  واملركبات  النانو  وتقنية  الكمومية  احلوسبة  مثل 
والذكاء االصطناعي والروبوتات، فإن هذه املرحلة تؤذن بشكل 
جديد من االقتصاد املبي عىل املعرفة، الذي أضحت مالمحه 

األبرز تعتمد عىل رأس مال فكري تقوده إدارة املعرفة.
باملؤسسـات  يرتبـط  األعمـال  قطـاع  مفهـوم  كان  وإذا 
وجودهـا  املرتبـط  املنظمـات  مـن  النـوع  وذلـك  والـرشكات 
باإلنتـاج، أو الـيت تركـز عـىل االسـتثمار الـذي يهـدف إىل الربـح، 
الـذي  املعرفـة  عـىل  القائـم  اللقتصـاد  ماسـة  بحاجـة  فإنهـا 
يسـتثمر يف املعـارف بشـكل عـام، واملعرفـة الضمنيـة عـىل وجـه 
التحديـد باعتبارهـا األكـر أهميـة واألغـىل ثمنـا، والـيت يتطلـب 
اخلـراء  عقـول  يف  التنقيـب  مـن  مضنيـة  جهـودا  تحصيلهـا 

وأصحاب التجارب واملوهوبن.
وإذا كانـت رحلـة اإلنتـاج تمـر بمراحـل رضوريـة الكتمـال 
مسـريتها، فـإن االقتصـاد املعـريف صـار قـادرا عـىل املسـاهمة يف 
بمعامـل  يعـرف  فيمـا  دقيقـة  وتجـارب  أوليـة  نمـاذج  تقديـم 
املحـاكاة، ومـن ضمنهـا عمليات النمذجة اليت تسـاعد كثريا عىل 
إيجـاد املعرفـة االلزمـة للوصـول إىل التصنيـع املثـايل بجهد أقل 

وتكلفة منخفضة وبجودة أعىل يف زمن وجزي.

التحول الرقمي
أهـم  مـن  اآليل(  للتصنيـع  )التحـول  الرقمـي  التحـول  يعتـر 
ممكّنـات اقتصـاد املعرفة اليت تسـاعد إدارة املعرفة عىل نجاحه 
بكفـاءة متناهيـة، لـذا فـإن اخلـراء بما يكتزنونـه يف عقولهم من 
تجارب وخرات معرفية يعترون بمثابة مسـتودعات معرفية 
مـا  تتـم حيـازة  أن  أعمالهـم دون  غـادروا  مهـدرة، ومعظمهـم 
لديهـم مـن معـارف ضمنيـة يمكـن أن تسـاهم يف االسـتثمار 

املعريف والعناية برأس املال الفكري.

د. عيل األكليب
أكاديمي يف جامعة امللك 

سعود )السعودية(
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تعكــس مســرية التنميــة البرشيــة املراحــل املختلفــة لنظريــات 
التنميــة بصفــة عامــة ونظريــات النمــو االقتصــادي بصفــة 
ــة ملفهــوم  ــريات الدولي ــري مــن التعب خاصــة. واســتخدمت الكث
التنميــة البرشيــة، فاســتخدم يف البدايــة تعبــري ”تنميــة العنــر 
املــوارد  ”تنميــة  أو  البــرشي“  املــال  ”تنميــة رأس  أو  البــرشي“ 
البرشيــة“ أو ”التنميــة االجتماعيــة“. ثــم جــاء اســتخدام مفهوم 
التنميــة البرشيــة كمــا حــدده برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ 
UNDP عــر تقاريــر التنميــة البرشيــة الــيت ظهــرت مــع بدايــة 
التنميــة  القــرن العرشيــن، والــيت تبــن أن  التســعينات مــن 

أو  االقتصــادي  النمــو  تجــاوزت مفهــوم  احلديــث  بمفهومهــا 
ــة  ــة البرشي ــم التنمي ــرف باس ــدأت تُع ــة وب ــة االقتصادي التنمي

 .Human Development
ويعيــد املفهــوم األخــري ربــط العالقــة بن البــرش والتنمية، 
والســيما اجلانــب االقتصــادي منهــا، ليــس فقــط ألن البــرش 
عنــر مــن عنــارص التنميــة )مفهــوم املــوارد البرشيــة( بــل أيضــا 
- وقبــل كل يشء - باعتبــار البــرش غايــة التنميــة. ومفهــوم 
متعــددة  أبعــادا  يغطــي  حاليــا  املتــداول  البرشيــة  التنميــة 

لعملية التنمية.

مــــــا يبـــــذل مـــــن تنميـــــة قدـــــرات األفـــــراد وإمكاناتهــــــم 
واســـتعداداتهم العقليـــة واجلســـمية إىل أقـــى حـــد ممكن 

إلحداث التقدم املنشود.
ــة  ــة البرشيـ ــوم التنميـ ــن مفهـ ــة بـ ــإن العالقـ ــه، فـ وعليـ
وتنميـــة املـــوارد البرشيـــة تنـــدرج تحـــت عالقـــة اجلـــزء بالـــكل؛ إذ 
إن التنميـــة البرشيـــة مفهـــوم إنســـاين واســـع يف حـــن تعتـــر 
املـــوارد البرشيـــة بمثابـــة مفهـــوم يخـــدم اجلانـــب االقتصـــادي 

ملؤسسة العمل.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمجـــاالت تنميـــة املـــوارد البرشيـــة فإنهـــا 
تمـــارس األنشـــطة الثالثـــة التاليـــة: التدريـــب: الـــذي يعـــر عـــن 
التعلـــم الـــذي يركـــز عـــىل العمـــل احلـــايل للمتعلـــم؛ والتعلـــم: 
الـــذي يركـــز عـــىل العمـــل املســـتقبيل للمتعلـــم؛ والتنميـــة: وهـــي 

التطوير املستمر للمتعلم.

مجاالت االهتمام باملوارد البرشية
البشــــــرية باملــــــوارد  أربعـــة مجــــــاالت اللهتمــــــام   ثمــــــــة 

يتضـــــح منهـــــــا مـــا يقــــــع ضمــــــن مجال تنميــــــــة املــــوارد 
البشــــــرية، وهي:

إدارة املوارد البرشية ) أ( 
 Human Resources Management )HRM(

وهي ممارسـة اإلدارة للموارد البرشية. وشـهد هذا املجال 
تاريخيـة حيـث كان يطلـق عليـه مسـمى  عـدة تطـورات 
األفراد Personnel، ثم تحول إىل عبارة"اسـتخدام املوارد 
 ،)Human Resources Utilization )HRU "البرشيـة
ثـم تطـور بدخـول احلاسـوب الـذي أصبحـت أنظمتـه جـزءاً 

مهماً من تطبيقات إدارة املوارد البرشية.

) ب( تنمية املوارد البرشية
Human Resources Development 

ظهر هذا املجال نتيجة لتطور املجتمعات وما صاحبها من 
الذي  األمر  واألعمال،  الوظائف  عامل  يف  املتغريات  ظهور 
واخلرات  باملهارات  العاملن  لزويد  احلاجة  معه  برزت 
والصناعية  االقتصادية  بالتغريات  املرتبطة  واملعارف 
إىل  اجلديدة  اخلرات  هذه  نقل  ورضورة  والتكنولوجية، 
ومع  وأغراضها.  أهدافها  لتحقيق  باملؤسسة  العاملن 
احتدام املنافسة بن مؤسسات العمل، أصبح عىل اجلهاز 
التنفيذي للمؤسسة أن يتعامل مع املوارد البرشية بطريقة 
محددة  معايري  ووضع  املؤسسة  عمل  إنجاح  عىل  تعمل 
لقياس هذا األداء. ويتمزي هذا املجال بأنه يتضمن تدريب 

وتقييم أداء قوة العمل يف املؤسسة.

الُبعد البرشي للتنمية
ثمــة ثالثــة خيــارات تبقــى جوهريــة يف كل مســتويات التنميــة، 
وهــي أن يعيــش املــرء حيــاة طويلــة وصحيــة؛ وأن يحصــل عــىل 
ــي  ــتوى معي ــري مس ــة لتوف ــوارد الروري ــىل امل ــارف؛ و ع املع
الئــق. لكــن التنميــة البرشيــة ال تقــف عنــد هــذا احلــد بــل تمتــد 
ــة  ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــة السياس ــن احلري ــراوح ب وت

إىل إتاحة فرص اإلبداع واالبتكار. 
تكويــن  همــا:  أساســيان  جانبــان  البرشيــة  وللتنميــة 
القــدرات البرشيــة نتيجــة تحســن الصحــة واملعرفــة واملهــارة، 
األغــراض  اكتســبوها يف  الــيت  للقــدرات  النــاس  واســتخدام 
اإلنتاجيــة أو أغــراض ممارســة النشــاط الثقــايف أو االجتماعــي 
أو الســيايس. وإذا تحقــق تــوازن دقيــق بــن هذيــن اجلانبن فإن 

ذلك يؤدي إىل تعاظم الدور البرشي يف املجتمع.
فهــي  البرشيــة،  القــدرات  بنــاء  وفيمــا يخــص مفهــوم 
التنميــة  وتجربــة  نظريــة  يف  للتطــور  محصلــة  جــاءت 
االقتصاديــة يف أعقــاب احلــرب العامليــة الثانيــة. وكانــت أول 
مهمــة إنمائيــة يف تلــك الفــرة هــي تعمــري أوروبــا الــذي كان 
ــدان  ــارع بل ــا كان تس ــن، كم ــايب اللقتصادي ــاون إيج ــرة لتع ثم
العــامل الثالــث لنيــل اســتقاللها ومبارشتهــا ملســريتها التنمويــة 
جانبــا آخــر يف تطويــر هــذا املفهــوم، الــذي يتمحــور حــول تنميــة 
معــارف ومهــارات وقــدرات املــوارد البرشيــة االلزمــة لتعزيــز 
النمــو االقتصاديــة وإنتاجيــة العمــل والكفــاءة، تلــك األمــور 
الــيت تحقــق املزيــد مــن الرفاهيــة االجتماعيــة، مــع أن املفهوم يف 
بعــض االتجاهــات يفــرس عــىل أنه التدابــري اليت تــؤدي إىل تنمية 
كفــاءة العاملــن يف مؤسســات العمــل احلكوميــة واخلاصــة 
وغــري ذلــك مــن الهيــاكل التنظيميــة. لــذا، يتضــح أن تنميــة 
تتصــل  جوانــب  وتتضمــن  واســعة  فكــرة  البرشيــة  املــوارد 
واملجتمــع  العمــل  ومــكان  التعليميــة  واملؤسســة  بــاألرسة 
بالقــدر الــذي يؤثــر بــه يف تنميــة الفــرد وبنــاء قدراتــه وعــىل 

األخص يف مؤسسة العمل.
ومـــن املعلـــوم أن هـــذا املفهـــوم ال يمكـــن أن يتأصـــل يف 
كيـــان املجتمـــع ومؤسســـة العمـــل عـــىل وجـــه اخلصـــوص دون أن 
يحقـــق مفهـــوم االســـتثمار البـــرشي ألفـــراد املجتمـــع وذلـــك مـــن 
 خـــالل ثالثـــة عنـــارص هـــي: التعبئـــة املثـــىل ألفـــراد وقـــوة العمـــل
يف املجتمـــع مـــن خـــالل إتاحـــة فـــرص العمـــل املناســـبة؛ وتوفـــري 
األدوات الرئيســـية الـــيت تســـهم يف تحقيـــق االســـتفادة املثـــىل 
مـــن قـــوة العمـــل يف املجتمـــع عـــر إتاحـــة فـــرص التعليـــم 
ـــرك  ـــي املش ـــل اجلماع ـــدأ العم ـــد مب ـــة؛ وتأكي ـــب والتنمي والتدري

لفئات املجتمع.
ومفهـــوم  جوهـــر  الثالثـــة  العنـــارص  هـــذه  وتشـــكل 
 االســـتثمار األمثـــل للمـــوارد البرشيـــة، وذلـــك مـــن خـــالل

املوارد البرشية واالقتصاد املعريف 

يز  املواهب واستثمارها يادي لتعز دور ر

د. فهد الفضالة
باحث أكاديمي، ومستشار 
يف املعهد العريب للتخطيط 

)الكويت(

ملا كانت املعرفة 
أضحت قيمة 

اقتصادية، وأن 
االقتصاد اجلديد 

يستند إىل املعرفة، 
فقد أصبح العنرص 

البرشي املتمزي 
واملوظفون املوهوبون 

مطلبا ملحا للعديد 
من املؤسسات
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بيئة املوارد البرشية ) ج( 
Human Resources Environment )HRE(

املــوارد  لهندســة  مناخــا  البرشيــة  املــوارد  بيئــة  تعتــر 
البرشيــة الــيت تتــم ببــطء ملحــوظ، نظــراً ألنها تتــم بطريقة 
تلقائيــة دون تدخــل مــن عنــارص خارجيــة. وكان يعتقــد أن 
ــة مجــال  ــة املنظمــات بمثاب ــة وتنمي ــوارد البرشي ــة امل تنمي
ــة، بيــد أن لــكل منهمــا  واحــد مــن مجــاالت املــوارد البرشي
اختصاصــه وتمــزيه. وعندمــا ال يكــون التميــزي واضحــاً 
بينهمــا، فــإن ذلــك يعتــر بمثابــة دليــل عــىل أن ثمــة خطــأ 
مــا داخــل املؤسســة ينبغــي تداركــه وإصالحــه. وتعتــر 
تنميــة املــوارد البرشيــة مجــااًل مــن مجــاالت التعلــم يف 
حــن تعتــر تنميــة املنظمــات بمثابــة امليــدان التطبيقــي 

لتطوير السلوك املؤسي. 

وظائف املوارد البرشية  ) د( 
هنالك ثالث وظائف رئيسية للموارد البرشية ذات عالقة 

مبارشة بمجال تنمية املوارد البرشية داخل مؤسسة 
العمل، وهي: توفري التعلم لتحسن العمليات الداخلية؛ 

وتوفري التعلم للوصول إىل تحقيق أهداف املؤسسة؛ 
وتوفري التعلم ملؤسسات أخرى.

رأس املال البرشي واالقتصاد املعريف
إن احلقيقــة الظاهــرة تتجــىل يف أن املــوارد البرشيــة يف عــامل 
اليــوم أضحــت رقميــة ومتحركــة ومتنوعــة املهــارات، وعــىل 
اجلانــب اآلخــر فــإن مؤسســة العمــل أيضــاً باتــت متغــرية ومرنة 
وشــبكية. وأضــى هــذا الوضــع املؤســي يُشــكّل تحديــاً كبــرياً، 

فيما يرى بعضهم أنه فرصة للتغري والنمو وطريق إللنجاز.
ويمكـــن للمؤسســـات أن تســـتثمر هذا التغـــري يف ضوء 
االقتصـــاد املعـــريف الـــذي يجـــاري التحـــوالت االقتصاديـــة 
وثمـــة  االتصـــاالت.  نظـــم  وتطـــور  املعرفيـــة  والثـــورة 
مصطلحـــات كثـــرية ارتبطـــت بهـــذا اجلانـــب، مثـــل اقتصاد 
املعلومـــات واالقتصـــاد القائم عىل املعرفـــة وغريها من ذات 
الداللة واالرتبـــاط باملعلومات والقـــرارات االقتصادية املبنية 
عليـــه، والـــيت ترتكز عـــىل إنتاج املعرفـــة واكتســـابها ونرشها 
واســـتعمالها وتخزينهـــا. إن ذلـــك يعطـــي مثـــااًل عـــىل مدى 
تغلـــل املعرفة يف األنشـــطة اإلنتاجيـــة واخلدميـــة وتكاملها 
مـــع تكنولوجيـــا املعلومـــات وشـــموليتها لقطاعـــات كبرية 

ومتعددة يف نظم اإلدارة املؤسسية. 
دون  بكفاءة  أنشطتها  إدارة  مؤسسة  ألي  واليمكن 
االعتماد عىل املعرفة وتجديدها. لذا، فإن املعرفة تُعد االستثمار 
األمثل للمعلومات والبيانات، وذلك من خالل توظيف مهارات 

فيه  يتعاظم  عامل  يف  وإبداعاتهم  وأفكارهم  وقدراتهم  األفراد 
رصيد وكم املعلوم من املعرفة. وهنا يأيت دور املستفيد من إدارة 
املعرفة ليوظفها يف تعزيز االبتكار واإلبداع باعتبارهما عنرين 
العامل فيه من  املنافسن يف عر تحول  فاعلن للتفوق عىل 

اقتصاد للصناعة إىل اقتصاد للمعرفة.
إن املعرفــة تُكتســب بالعمــل وتتطلــب كثــرياً مــن التعليــم 
والتدريــب للعاملــن يف املؤسســة، ويــأيت ذلــك عــن طريــق 
املمارســة والتجريــب والتطبيــق. وهنــا البــد مــن إيجــاد الثقافــة 
التنظيميــة الــيت تســاعد وتُســهم يف بنــاء اســراتيجية للمــوارد 
ــرة يف  ــرق مبتك ــاليب وط ــتخدام أس ــة، واس ــة باملؤسس البرشي
ــال البــرشي فيهــا، كرامــج التشــجيع للمبادريــن  دعــم رأس امل
التعلــم  وإتاحــة  التطويريــة  واألفــكار  االقراحــات  وتبــي 

املؤسي للجميع.

إدارة املواهب واالستحواذ الوظيفي
   لقــد بــرش بيــر دراكــر Peter Drucker، األب الــرويح إللدارة 
احلديثــة، بثــورة املعلومــات وســيطرة املعرفــة عــىل مختلــف 
جوانــب احليــاة البرشيــة عندمــا نــرش يف عــام 1969 كتابــه 
"عــر التغيــري"  The Age of Discontinuity، وهــو صــورة 
حيــاة  عــىل  املعلومــات  بســيطرة  تتنبــأ  جديــدة للمســتقبل 
النــاس وقيادتهــا للمتغريات االقتصادية والتقنيــة وتأثريها يف 
حقــل االقتصــاد واألعمــال والتحــول إىل االقتصاد املعــريف، وأن 
مــن  هــو  املعرفــة  يمتلــك  الــذي  املوهــوب  البــرشي  العنــر 
ســيحرر اقتصــاد العــامل. ويف كتابــه اآلخــر "اإلدارة للمســتقبل: 
 Managing for the Future: "بعدهــا التســعينيات ومــا 
The 1990s and Beyond الصــادر يف عــام 1992، أعلــن أن 
مجتمــع املعرفــة الــذي تنبــأ بــه أصبــح حقيقــة، وأن الــدول 

واملؤسسات الناجحة ستتقدم إذا امتلكت زمام املعرفة. 
وأن  اقتصاديــة،  قيمــة  أضحــت  املعرفــة  كانــت  وملــا 
االقتصــاد اجلديــد يســتند إىل املعرفــة، فقــد أصبــح العنــر 
ــد  ــا ملحــا للعدي ــون مطلب البــرشي املتمــزي واملوظفــون املوهوب
مــن املؤسســات. وســعت برامــج التأهيــل والتدريــب املتقدمــة 
إىل بنــاء وتطويــر رأســمالها البــرشي، وأدى هــذا االتجــاه إىل 
بــروز ظاهــرة بنــاء وإدارة املواهــب واالحتفــاظ بهــا كــرأس مــايل 
معــريف وفكــري للمؤسســة. وعــىل النقيــض مــن هــذا االتجــاه، 
بــرزت أيضــاً ظاهــرة االســتحواذ الوظيفــي، وهــو الطلــب عــىل 
املواهــب والكفــاءات املؤهلــة ورسعــة تحــرك وانتقــال هــذه 
الكفــاءات الوظيفيــة بــن املؤسســات والســيما املؤسســات 
واملعلومــات  واالتصــاالت  التكنولوجيــا  قطــاع  يف  العاملــة 
والــذكاء االصطناعــي وغريهــا مــن القطاعــات الــيت تعتمــد يف 
إدارة وتقــدم أنظمتهــا عــىل االبتــكار واإلبــداع، حيــث يســتطيع 

ويـرى العديـد مـن االقتصادين أن االسـتثمار يف املواهب 
يحقق معدالت أرسع للنمو االقتصادي عىل مستوى املؤسسة 
أو املجتمـع يفـوق مـا يحققـه االسـتثمار املـادي، وبنـاء عىل ذلك 
شـاعت أفـكار مفادها اعتبـار املوارد البرشية أصـوال اقتصادية، 
العوائـد  وزيـادة  البـرشي  االسـتثمار  بـن  عالقـة  هنـاك  وأن 

االقتصادية، ومن ثم تحقيق املزية التنافسية للمؤسسة. 
يف  البرشي  املال  رأس  لبناء  األسايس  الداعم  فإن  لذا، 
تتوافق  واالبتكار،  إللبداع  محفزة  بيئة  تهيئة  هو  املؤسسة 
البرشية  األصول  إلدارة  متقدمة  اسراتيجية  مع  بالتوازي 
واإلبداعية  الفنية  القدرات  كل  وتمكن  استخراج  عىل  تعمل 
الكامنة لدى العاملن، وتكون ركائزها كما يظهر الشكل التايل:

وفعاليتهــا  املؤسســة  كفــاءة  يف  التأثــري  املوهوبــون  هــؤالء 
وتقدمها املايل واالقتصادي.

وحـى تسـتطيع املؤسسـة توظيـف مواهبهـا واالحتفاظ 
فقـد حـدد  لهـا،  املضافـة  القيمـة  إنتـاج  ذلـك يف  وأهميـة  بهـا 

أوسينغ Osinge يف عام 2009 أربعة أنواع من هذه املواهب.

إن موقع رأس املال البرشي املوهوب يف اقتصاد املعرفة 
التفكري يف نهج استثماري فعال  العمل  حتّم عىل مؤسسات 
لضمان صناعة املعرفة من املواهب املتوفرة يف املؤسسة. وقاد 
البرشي  املال  رأس  يف  باالستثمار  االهتمام  إىل  االتجاه  هذا 
وتطوير قدراته وخراته املهنية، بما ينعكس عىل إنتاجية وتقدم 

العمل باملؤسسة وتحقيق تنافسية مستدامة.
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 تبين ودعم اإلدارة
العليا يف املؤسسة تنمية 

رأس املال البرشي

 إنشاء
مؤسسة متعلمة

التوجه اسرتاتيجيا نحو 
تنمية رأس املال البرشي

 توطني
التطوير الذايت

 بناء ثقافة
تنظيمية داعمة

 تعزيز 
العمل اجلماعي

 تمكني املعرفة
وإدارتها

 بناء
بيئة فاعلة

مواهب قيادية
أعىل الهرم الوظيفي

مواهب جوهرية
املوظفون بقطاع اإلنتاج

 مواهب أساسية
املوظفون من أصحاب املواهب والتحدي

مواهب داعمة
املوظفون الداعمون
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يواجـــه العـــامل يف القـــرن احلـــادي والعرشيـــن، قـــرن االقتصـــاد 
املعـــريف واالســـتخدام الكثيـــف اللبتـــكار املدفـــوع بالتكنولوجيات 
ـــل  ـــىل نق ـــادرة ع ـــورة الق ـــلكية املتط ـــبكات االلس ـــئة والش الناش
البيانـــات واملعلومـــات برسعـــات غـــري مســـبوقة، تحديـــات 
ــى  وتحـــوالت مل يألفهـــا مـــن قبـــل، وال تشـــبه شـــيئا ممـــا مـ
مـــن حيـــث الرسعـــة والتطـــور، والتغـــري يف طبيعـــة الوظائـــف 
واألعمـــال والفـــرص االســـتثمارية وانتشـــار األســـواق املعرفيـــة، 
وهـــي اآلليـــة الـــيت بموجبهـــا تُســـيَّل أصـــول امللكيـــة الفكريـــة 
ـــو  ـــىل نح ـــة ع ـــة اقتصادي ـــات ذات قيم ـــلع وخدم ـــة س ـــىل هيئ ع
يســـهم يف تنويـــع الفـــرص االســـتثمارية والوظيفيـــة وتعزيـــز 
الناتـــج املحـــيل اإلجمـــايل، وكذلـــك انتشـــار املـــدن املعرفيـــة، 
ــة  ــول الرقميـ ــيل باحللـ ــع الفعـ ــاج الواقـ ــك اندمـ ــب ذلـ ويصاحـ
ـــع  ـــا الواق ـــارصة يف مقدمته ـــغيلية مع ـــات تش ـــه بيئ ـــم عن لينج
ـــيت ســـتقود  الرقمـــي Onlife  وواقـــع األشـــياء On-things  ال
العـــامل نحـــو مســـتويات يتعـــذر عـــىل احلكومـــات التقليديـــة 
يف  والتحكـــم  بتطبيقاتهـــا  واإلحاطـــة  بتوجهاتهـــا  التنبـــؤ 
مخرجاتهـــا. وهـــذا األمـــر دفـــع العديـــد مـــن احلكومـــات إىل بـــذل 
منظـــور  مـــن  املســـتقبل  الســـترشاف  مضاعفـــة  جهـــود 
االقتصـــاد املعـــريف لوضـــع اخلطـــط االســـتباقية الـــيت تســـاعد 
ـــه  ـــن وإدراك أدوات عـــىل فهـــم توجهـــات القـــرن احلـــادي والعرشي
التنافســـية املعـــارصة ومعرفـــة طرائـــق ريادتـــه وقـــوام إنتاجيتـــه 
القائمـــة عـــىل املعرفـــة واالبتـــكار، الســـيما يف ضـــوء التغـــريات 
اجلوهريـــة ضمـــن طبيعـــة املجتمعـــات وتركيبتهـــا االجتماعيـــة 
ــات  ــالت واهتمامـ ــس تفضيـ ــوالت تعكـ ــا تحـ ــم عنهـ ــيت نجـ الـ
ـــت جـــزءا  ـــيت بات ـــال ال ـــك األجي ـــة، تل ـــال الرقمي وتطلعـــات األجي
العامليـــة ومســـتهدفات احلكومـــات  مـــن اهتمـــام األســـواق 
إلعـــادة تعريـــف مفهـــوم القيمـــة العامـــة الـــيت تنشـــأ عـــن كل 
املرافـــق العامـــة واألعمـــال واخلدمـــات احلكوميـــة كالتعليـــم 
والصحـــة واإلســـكان والنقـــل، إضافـــة إىل تحســـن جـــودة 
احليـــاة، األمـــر الـــذي وضـــع احلكومـــات يف خـــط املواجهـــة مـــع 
الواقـــع املعـــريف ألللفيـــة الثالثـــة، وهـــذا يتطلـــب فكـــرا متعمقـــا 
ــن خـــالل  ــريف مـ ــاد املعـ ــة االقتصـ ــة إدارة منظومـ ــول كيفيـ حـ
ــان  ــده لضمـ ــاء قواعـ ــىل إرسـ ــادر عـ ــي قـ ــوذج حكومـ ــي نمـ تبـ

البقاء ضمن دائرة التنافس اإلقليمي. 

ــاذج  ــرز نمـ ــد أبـ ــة أحـ ــات املعرفيـ ــوم احلكومـ ــد مفهـ ويعـ
محـــاكاة  عـــىل  القـــادرة  الثالثـــة  األلفيـــة  يف  احلكومـــات 
التنافســـية  قواعـــده  وبنـــاء  املعرفـــة  اقتصـــاد  متطلبـــات 
وتحســـن جـــودة احليـــاة املجتمعيـــة بمـــا يتســـق وأهـــداف 

التنمية املستدامة 2030.

نماذج الحكومات يف األلفية الثالثة
ــا  ــذ بدايــة األلفيــة الثالثــة، والعــامل يواجــه رصاعــا اقتصادي من
وحــراكا تنمويــا مدفوعــا بالثــورة املعرفيــة، ممــا أدى إىل نســخ 
العرشيــن  القــرن  الســائدة خــالل  التنميــة  ومبــادئ  قواعــد 
بقواعــد معــارصة قائمــة عــىل احللــول االبتكاريــة والرقميــة 
وبنــاء األســواق واملــدن ذات املحتــوى املعريف والــذيك. فالتأصيل 
العميــق ملفهــوم التنميــة يشــري إىل التغيري، والتغيــري يف األلفية 
أطرهــا  ضمــن  املعرفــة  وأصــول  بقواعــد  مرتبــط  الثالثــة 
االقتصاديــة والتعليميــة والثقافيــة واالجتماعيــة، ومــن ال 
يجيــد لغــة املعرفــة يرتبط نشــاطه التنموي بخطط وسياســات 
منظومــة  خــارج  تنميــة  وأي  واملأمــول،  املقاصــد  تحقــق  ال 
االقتصــاد املعــريف هــي عبــث ال طائــل منــه، ينتــج عنــه اقتصــاد 
محكــوم عليــه بالنمطيــة التقليديــة تســتزنف األمــوال وتبــدد 
الوقــت واجلهــد ممــا يدفــع احلكومــات "التقليديــة" إىل اخلــروج 

من دائرة املنافسة.
ولضمــان اســتدامة منظومــة االقتصــاد املعــريف، فــإن 
ذلــك ال يقتــر عــىل إطــالق رؤيــة طموحــة تتكــون مــن خطــط 
ــري  ــاخ الفك ــر املن ــىل تطوي ــل ع ــل العم ــب، ب ــات فحس وسياس
وفــرة  وتعزيــز  الدولــة،  يف  الســائد  والترشيعــي  واملؤســي 
القياديــن القادريــن عــىل ممارســة األنشــطة االســترشافية 
لبنــاء بيئــة جاذبــة اللســتثمار املعــريف وإرســاء قواعــد األســواق 
املعرفيــة. فاملعرفــة ومــا ينتج عنها من ســلع وخدمــات ابتكارية 
وحلــول رقميــة وأدوات تكنولوجيــة أشــبه بصناعــة الفخــار 
وظيفيــة  وفــرص  ثــروات  هيئــة  عــىل  للتشــكل  القابلــة 
ــز النمــو االقتصــادي والتنميــة  واســتثمارية، تعمــل عــىل تعزي
االجتماعيــة وتحســن جــودة احليــاة، إذا مــا خضعــت لبيئــة 
ــة  ــروة وطني ــة ث ــأن املعرف ــة، تؤمــن ب ــة وتشــغيلية خصب فكري
ومخــزون اســراتييج تدعــم مســائل نمــو األســواق وتنميــة 

فالنمــاذج احلكوميــة املتعاقبــة مــا هــي إال تعبــري عــن 
درجــة التطــور الفكــري واإلداري والتشــغييل الســائد يف دولــة 
مــع  واملواءمــة  االســتجابة  درجــة رسعــة  عــىل  مــا، وداللــة 
التغــريات العامليــة. وأشــكالها املتنوعــة مــا هــي إال وســائل 
تمكينيــة تدعــم اخلطــط االســراتيجية لضمــان البقــاء ضمــن 
دائــرة التنافــس املســتقبيل القائــم كليــا عــىل املعرفــة واالبتــكار. 
وبهــذا الصــدد، تنوعــت مذاهــب حكومــات العــامل يف الســعي إىل 
تبــي نمــاذج تتســق وطبيعــة األلفية طبقــا لقدراتهــا وإمكاناتها 
البرشيــة واملؤسســية واملاليــة، أدىن مراتبهــا مفهــوم احلكومــات 
اإللكرونيــة الــيت تعــد أساســا لــكل تطــور الحــق، ثــم الرقميــة 
والذكيــة. وعــىل الرغــم مــن اختــالف منهجيــات واســراتيجيات 
وسياســات وطــرق التنفيــذ اخلاصــة بــكل نمــوذج، فــإن ثمــة 
قواســم مشــركة بينهــا تتمثــل يف الرغبــة اجلــادة بإصــالح 
منظومــة احلوكمــة واإلدارة العامــة، وتعزيــز املرونــة االلزمــة 
ــات  ــن بيئ ــرة، وتحس ــرق مبتك ــات بط ــلع واخلدم ــر الس لتطوي

األعمال والقيم العامة.

وبنــاء  اإليــرادات  وتعزيــز  االســتثمار  وتشــجيع  االقتصــاد 
التفكــري  إىل  يدعــو  ذلــك  البــرشي. وكل  املــال  مهــارات رأس 
ــىل  ــادرة ع ــتقبلية الق ــات املس ــكل احلكوم ــأن ش ــق يف ش العمي

تحقيق تلك املقاصد.
الثالثــة  األلفيــة  أدبيــات  أظهــرت  الســياق،  هــذا  ويف 
اهتمــام العديــد مــن احلكومــات بشــأن تبــي النمــاذج املعــارصة 
لشــكل اإلدارة العامــة ومــا يتصــل بهــا مــن تطويــر السياســات 
واملرئيــات لتشــكل نموذجــا معــارصا يتمحــور حــول مفهــوم 
أو    new public management اجلديــدة العامــة  اإلدارة 
 ،new public governance اجلديــدة  اإلدارة  حوكمــة 
اســتجابة ملتطلبــات األلفيــة املدفوعــة بمحــاور  رئيســة أبرزهــا 
الزنعــة املعرفيــة واالبتكاريــة والرقميــة وأثرهــا يف األســواق 
يف  وأثرهــا  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  ومبــادئ  العامليــة؛ 
مســتقبل بيئــات األعمــال وأســواق العمــل؛ والســعي العاملــي 
إىل تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 2030؛ والتحــول يف 

مفهوم القيمة العامة ومبادئ تحسن جودة احلياة.  

متطلبات االقتصاد املعريف يف األلفية الثالثة

احلكومات املعرفية .. قراءة مستقبلية

خالد احلشاش
مستشار  األمني العام 

للتخطيط والتنمية )الكويت( 

يف ضوء األلفية الثالثة 
تضطلع احلكومات 
بمهام استرشافية 

تدفعها نحو الرشاكة 
الفعالة مع القطاع 

اخلاص لبناء منظومة 
االقتصاد املعريف 

بطرق أكرث  تنافسية 
يادة إنتاجية لتعزيز  ور

النمو والتنمية
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ــة  ــة ذات اجلــدوى االقتصادي ــكار االبتكاري ــراء املجتمــع باألف إلث
عىل نحو يذيك روح اإلبداع والريادة. 

  كذلــك تــأيت مســائل إعــادة تعريــف القيــم العامــة يف 
األلفيــة الثالثــة ضمــن قائمــة أولويــات احلكومــات املعرفيــة، 
وهــي قيــم تختلــف إىل حــد كبــري عــن تلــك الســائدة يف القــرن 
واملجتمعيــة  الديموغرافيــة  للتغــريات  نظــرا  العرشيــن 
ــات املعلومــات واملنصــات  ــة تكنولوجي واجليوسياســية وهيمن

الرقمية اليت باتت ضمن نسيج القرن احلادي والعرشين.
ــاء  ــة ببن ــات املعرفي ــم احلكوم ــبق، تهت ــا س ــة إىل م   إضاف
والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  منظومــة  وتطويــر 
، والعمــل عــىل وضــع خطــط وبرامــج   STEMوالرياضيــات
اســراتيجية إلصــالح اختــالالت منظومــة الســلع املعرفيــة 
commercialization of knowledge ، بــدءا مــن اإلنتــاج 
املعــريف حــى الســوق االســتهاليك عــىل نحــو يســمح باســتدامة 
تدفــق املعرفــة ذات القيمــة االقتصاديــة، والعمــل عــىل إنشــاء 
املــدن املعرفيــة )يعــر مفهــوم املــدن املعرفيــة عــن االتجاهــات 
املعــارصة للقــرن احلــادي والعرشيــن الــذي يعــرف كذلــك بقــرن 
عليهــا يف  يعــول  الــيت  املســتقبل  مــدن  أوجــه  وأحــد  املــدن، 
 megatrends ــة ــة الثالث ــات وتحــوالت األلفي ــة تحدي مواجه
واملشــكالت العامليــة كتغــري املناخ واســتزناف املــوارد والتحوالت 
الديموغرافيــة ومتطلبــات التنميــة احلريــة، كمــا يعــد املفهــوم 
مــن املفاهيــم املعــارصة الدالــة عــىل التطــور احلــري واملعــريف 
واملؤســي( الــيت تمثــل بيئة خصبــة لتوطن املعــارف واخلرات 

واملواهب يف الدولة.
إن حاجــة الــدول لتبــي مفهــوم احلكومــات املعرفيــة باتــت 
احلــادي  القــرن  لتحــوالت  للتصــدي  ومصرييــا  حتميــا  أمــرا 
والعرشيــن، كتغــري املنــاخ وندرة امليــاه واألوضاع اجليوسياســية 
وهيمنــة األســواق املعرفيــة واخلدمــات الرقميــة، والــيت تتطلــب 
نوعيــة خاصــة مــن املؤسســات العامــة االقتصاديــة والبحثيــة 
القــادرة عــىل إدارة املعرفــة بكفــاءة عاليــة وبكلفــة أقــل تعمــل 
عــىل احلــد مــن مخاطــر تلك التحــوالت، كذلــك الفاعليــة الكبرية 
البيانــات الضخمــة الســتحداث فــرص اســتثمارية  إدارة  يف 
تنافســية تعــزز مــن التنــوع االقتصــادي للدولــة وتحســن مــن 

رفاهية املجتمع وجودة احلياة. 
ونظــرا حلداثــة النمــوذج، فإنــه ال يوجــد تعريــف دويل 
ــه مــن حيــث  ــد أن ــة. بي ــه ملفهــوم احلكومــات املعرفي متفــق علي
اإلطــار العــام، يعــرف الكاتــب احلكومــات املعرفيــة عــىل أنهــا 
املعــريف  التحصيــل  زيــادة  عــىل  القائمــة  احلكومــات  "تلــك 
واســتغالله بطــرق اقتصاديــة تعزز مــن الناتج املحــيل اإلجمايل 
وتحقــق التنميــة االجتماعيــة وتحســن مــن جــودة احليــاة". 
ويتضــح مــن اإلطــار التعريفــي أن جوهــر احلكومــات املعرفيــة 

وعـــىل الرغـــم مـــن أن جميـــع النمـــاذج الســـابقة تعتمـــد يف 
املقـــام األول عـــىل احللـــول الرقميـــة والتطبيقـــات التكنولوجيـــة 
ــال  ــات واألعمـ ــودة اخلدمـ ــن جـ ــاالت لتحسـ ــبكات االتصـ وشـ
وتطويـــر األداء العـــام، فإنهـــا تقـــف عاجـــزة أمـــام مواجهـــة 
األزمـــات كونهـــا نمـــاذج موجهـــة للتطويـــر والتبســـيط أكـــر مـــن 
ــاء  ــة وبنـ ــات العامليـ ــة األزمـ ــدة ومواجهـ ــكالت املعقـ ــل املشـ حـ
االقتصاديـــات واألســـواق، والـــيت تتطلـــب منظومـــة معرفيـــة 
ذات طبيعـــة اســـترشافية مدفوعـــة بنوعيـــة خاصـــة مـــن نمـــاذج 
املعرفـــة  واســـتغالل  توظيـــف  عـــىل  القـــادرة  احلكومـــات 
وثقافيـــا،  وتعليميـــا،  واجتماعيـــا،  وتنمويـــا،  اقتصاديـــا، 
وسياســـيا، وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه نمـــوذج احلكومـــات املعرفيـــة 
الـــذي ســـيكون أحـــد أشـــكال حكومـــات املســـتقبل يف األلفيـــة 
الثالثـــة ملـــا يتســـم بخـــواص غـــري متاحـــة ضمـــن النمـــاذج 
اإللكرونيـــة والرقميـــة والذكيـــة يف كيفيـــة فـــن إدارة التحديـــات 
املدفوعـــة  الثالثـــة  األلفيـــة  متطلبـــات  وتلبيـــة  واألزمـــات 

بتطبيقات االقتصاد املعريف. 

مفهوم الحكومات املعرفية
ــي  ــار املفاهيم ــق اإلط ــة وف ــات املعرفي ــح احلكوم ــري مصطل يش
واملقاصــد العامــة إىل شــكل اإلدارة املســتقبلية الــيت تجســد 
معــاين التغــري العميــق يف عمــل املؤسســات العامــة ضمــن 
ــة، عــىل  ــة والتشــغيلية والترشيعي ــة واإلداري ــا القيادي جوانبه
مقصدهــا  واســتغالال  إنتاجــا  املعرفــة  فيــه  تكــون  نحــو 
االســراتييج لتحقيــق النمــو والتنميــة والريــادة وتحســن 
جــودة حيــاة أفــراد املجتمــع، ومحــور ارتــكاز تــدور يف فلكــه كل 

رؤوس األموال احلكومية اخلمسة اليت سيـأيت ذكرها الحقا.
   وينظــر إىل احلكومــات املعرفيــة عــىل أنهــا ممارســة أكــر 
مــن كونهــا تحــوال، ومرحلــة متقدمــة تتطلــب تغيــريات تتنــاول 
جوانــب فــن إدارة املــوارد بطرائــق تتســق ومتطلبــات األلفيــة 
الثالثــة، والقــدرة االســترشافية ملســتقبل االقتصــاد وتوجهــات 
ــة واســتحداث فــرص العمــل  ــاء األســواق املعرفي املجتمــع وبن
املغايــرة لنمطيــة القــرن العرشيــن. كمــا تضطلــع احلكومــات 
القيــادي والثقــايف املؤســي  الفكــر  املعرفيــة بمهــام تغيــري 
بشــأن أهميــة الفــرد يف تحقيــق التنميــة املســتدامة ودوره يف 
ــريف،  ــاج املع ــادة اإلنت ــر زي ــتقبلية ع ــة املس ــد الدول ــاء مقاص بن
بمعــى آخــر الركــزي عــىل الفــرد ضمــن النســق اجلماعــي أكــر من 
الركــزي عــىل الكتــل املجتمعيــة، ومــن ثــم يعــد بنــاء "شــخصية 
الفــرد املعرفيــة" إحــدى أولويــات احلكومــات املعرفيــة يف األلفية 
الثالثــة عــر تمكينهــم مــن التعليــم املبكــر أللطفــال، مــرورا 
بالتعليــم العــام، وحــى التعلــم مــدى احليــاة، وحــق النفــاذ إىل 
والبحثيــة  العلميــة  البيانــات واملجــالت  املعلومــات وقواعــد 

حينما يكون الفرد 
محور عملية التنمية، 

والتعليم منصتهاـ 
واملعرفة واالبتكار 

ثروتها، والتكنولوجيا 
أداتها تبدأ رحلة 

احلكومات املعرفية 
كمتطلب رئييس 
ضمن سياق بناء 

منظومة االقتصاد 
املعريف يف القرن 
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التكوينيــة ملفهــوم احلكومــات املعرفيــة، يف حــن تتشــكل اللبنــة 
الكموميــة   احلكومــات  مفهومــي  بــن  املواءمــة  عــر  الثانيــة 
الكموميــة واملجتمعــات   Quantified Governments
تصــف  مفاهيــم  وهــي   ،  Quantified Communities
عمليــات وأنشــطة تحليــل البيانــات الضخمــة املجمعــة مــن 
ــة  ــة واحلري ــة االقتصادي ــة بالتنمي مصــادر متنوعــة ذات صل
 new وســلوك األفــراد واملؤسســات ونمــاذج األعمــال املعــارصة
business models ، لتوســع مداركنــا وفهمنــا حــول ديناميــة 
املؤسســات واملجتمعــات ودورهــا يف تعزيــز الرفاهيــة الفرديــة 
والتنميــة االجتماعيــة، غــري أن ذلــك يتطلــب نوعيــة خاصــة من 
البيئــة  تدعــم  الــيت  واخلطــط  والسياســات  واإلدارة  الفكــر 
املعرفيــة لفهــم فزييائيــة النظــم املؤسســية وكيفيــة دفعهــا 
نحــو الرابــط احلكومــي الفعــال، وهنــا تتبلــور احلاجة إىل نســخة 
 new generation of متطــورة مــن مفهــوم إدارة املعرفــة
knowledge management  أو مــا يعــرف بـــ 2.0KM  الــيت 
عــن  تختلــف  وأدوات  وطرقــا  ومنهجيــات  خــواص  تمتلــك 
املفهــوم التقليــدي إلدارة املعرفــة، مــن حيــث ارتباطهــا بمفاهيم 
والرابــط  الــذكاء  وشــبكات  االجتماعــي  كاالبتــكار  جديــدة 
احلكومــي ودروانيــة املعرفــة، وهــي مفاهيــم مل تعــاجل ضمــن 

النسخة األوىل من إدارة املعرفة.
ويف جانـــب متصل، نجـــم عن التقـــادم الرسيع للمعارف 
بـــن  والتقـــارب  الرقميـــة  الصناعيـــة  الثـــورة  ضـــوء  يف 
التكنولوجيـــات الناشـــئة انفجـــار يف حجم البيانات وشـــكلها 
ونطاقهـــا  عىل املســـتوى العاملي بطـــرق تفوق قـــدرات نماذج 
احلكومـــات احلاليـــة (اإللكرونيـــة، والرقميـــة، والذكيـــة( عىل 
اســـتيعابها والتعامل معهـــا باحرافية عاليـــة، األمر الذي قد 
يقلـــل من فـــرص نمو الـــدول وقدرتهـــا عـــىل التنافس ضمن 
املحيـــط اإلقليمـــي والعاملي. وهنـــا تتجىل أهميـــة تبي نموذج 
احلكومـــات املعرفيـــة الـــذي يمتلـــك خـــواص تفتقرهـــا بـــايق 
النمـــاذج الســـابقة، مـــن حيـــث كفـــاءة إدارة اإلنتـــاج املعريف 
وتوجيـــه التكنولوجيـــات وتوظيـــف البيانات بطـــرق ابتكارية 
غري مســـبوقة تعمل عىل إحداث نقلة نوعية نحو مســـتويات 
فعالـــة تضمن لها البقاء ضمن دائـــرة التنافس والريادة، وهي 
أجنـــدة يصعب تحقيـــق مقاصدها يف ضوء النظـــم احلكومية 
اليت تخلو مـــن القواعد املعرفية واالبتكاريـــة. ومن ثم، يتضح 
أن مســـتقبل احلكومـــات بات منغمســـا أكر ممـــا مى ضمن 
 ،Internetworked مســـائل الشـــبكات التعددية املرتبطـــة
وهي شـــبكات تمثل اللبنة الثالثة مـــن األطر التكوينية ملفهوم 
 احلكومـــات املعرفيـــة الـــيت تعتمـــد عـــىل املعرفـــة التشـــاركية
واملعلومـــات بالبيانـــات  تغذيتهـــا   محليـــا ودوليـــا لضمـــان 

االلزمـــة الســـتدامتها. فاملعرفة التشـــاركية تمنـــح احلكومات 

إنتاجــا أم  املعرفــة، ســواء  قائــم عــىل جــودة احلصــول عــىل 
تحصيــال، والعمــل عــىل توظيفهــا واســتغاللها بفكــر اقتصــادي 
وتنمــوي، وهــي بذلــك تتفــوق عــىل بــايق النمــاذج احلكوميــة 
حكومــة  فــكل  واملقاصــد.  الشــمولية  حيــث  مــن  الســائدة 
معرفيــة هــي يف األصــل حكومــة إلكرونيــة، رقميــة وذكيــة، 
كونهــا تعتمــد عــىل كل مكونــات تلــك النماذج إضافــة إىل عنر 
املعرفــة الــذي يعــد املحــرك الرئيــي للنمــو واالزدهــار يف القــرن 

احلادي والعرشين.
إىل  تنظـر  الـيت  األوىل  الصناعيـة  الرأسـمالية  وبخـالف 
الرأسـمالية  فـإن  للـروة،  الرئيـي  املصـدر  أنهـا  عـىل  املـوارد 
الصناعية الثانية Capitalism 2.0  تنظر إىل املعرفة عىل أنها 
ضمـن  باالسـتدامة  )يقصـد  اللسـتدامة  الرئيـي  املصـدر 
املـوارد  إلدارة  العاليـة  واملرونـة  القـدرة  العميـق  مفهومهـا 
يكفـل  بمـا  التحـوالت  مـع  والتأقلـم  املتغـريات  مـع  والتكيـف 
جـودة احلياة أللجيال املتعاقبـة( وتعزيز الروة وتنويع القاعدة 
اإلنتاجيـة والتنافسـية، وإن التكنولوجيـات الناشـئة وشـبكات 
اإلنرنـت مـا هـي إال وسـائل اإلنتـاج املعارصة، كمـا تؤكد عىل أن 
أفضـل طريقة لتحسـن بيئـة األعمال ورفع الكفـاءة اإلنتاجية 
 Institutional املؤسـي  االبتـكار  خـالل  مـن  تتـم 
 Knowledge production واإلنتـاج املعـريف innovation

.Internetworked government والرابط احلكومي
وال يقتر دور الرأســمالية الثانية عىل تعزيز املمارســات 
املعرفيــة  واخلدمــات  الســلع  وإنتــاج  واإلبداعيــة  االبتكاريــة 
فحســب، بــل هــي محتــوى معــارص يدفــع الــدول واملجتمعــات 
نمــوذج  تتطلــب  غــري مســبوقة  عامــة  قيــم  اســتحداث  إىل 
احلكومــات املعرفيــة القــادرة عــىل إدارة محتــوى الرأســمالية 
للمعرفــة  الكثيــف  واالســتخدام  وفاعليــة؛  بكفــاءة  الثانيــة 
واالبتــكار وتوظيفهــا لتعزيــز الرفاهيــة واإلنتاجيــة العاليــة؛ 
املدفوعــة  املعرفــة  مــدن  املســتقبل..  مــدن  وتمكــن  ودعــم 
عــر  ضمــن  والدخــول  األشــياء؛  وواقــع  الرقمــي  بالواقــع 
شــبكات الــذكاء Network intelligence املوســوم بعــر 
واالقتصاديــة  السياســية  األصعــدة  كل  عــىل  التغيــري 

واالجتماعية واخلدمية.

األطر التكوينية ملفهوم الحكومات املعرفية
ألنــه قــرن املعرفــة، تــؤدي املعرفــة دورا رئيســيا ضمــن عمليــات 
بنــاء منظومــة  الصناعــي واخلدمــي، وهــذا يتطلــب  اإلنتــاج 
البيئــة املعرفيــة لضمــان اســتدامة مفهــوم دروانيــة املعرفــة 
Darwinism  Knowledge  )حالــة التطــور والتغــري الدائــم 
ضمــن خــواص املعــارف عــىل هيئــة ســلع وخدمــات وإجــراءات 
أللطــر  األوىل  اللبنــة  تمثــل  الــيت  مضافــة(  قيمــة  تحقــق 
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النموذج األوىل للحكومات املعرفية
عـىل الرغـم مـن املمارسـات الدوليـة لبعـض أعمـال احلكومـات 
للحكومـات  نمـوذج  إىل  يفتقـر  العاملـي  املشـهد  فـإن  املعرفيـة، 
املعرفيـة نظـرا حلداثتـه، ممـا يتعـن وضـع نمـوذج اسرشـادي 
قابـل للتطويـر والتعديـل طبقـا لظـروف الـدول ومعطياتهـا.  
ويف هذا السـياق، نقدم مقرحا أوليا يسـاعد صناع السياسات 
شـكل  بشـأن  األويل  التصـور  وضـع  عـىل  القـرارات  ومتخـذي 
احلكومات املعرفية يف املسـتقبل والذي يتكون من ثماين ركائز: 
اللجنة الوطنية السترشاف املستقبل، املجلس األعىل للرؤساء 
األسـواق  احلكوميـة،  األمـوال  رؤوس  محفظـة  التنفيذيـن، 
الفكـر  احلكوميـة،  املجالـس  إطـالق  العمـل،  املعرفيـة وأسـواق 

القيادي، التنمية املعرفية، والقيم واملؤرشات.

املعارصة قيمـــة نوعية تحقق لهـــا التفاعل املـــرن مع مكونات 
املجتمع وجـــذب االســـتثمار وتوطن اخلرات وتحســـن بيئة 
األعمـــال، وهي ســـمات ال يمكن احلصول عليها ضمن ســـياق 
النظـــم التقليديـــة وأســـاليب اإلدارة احلكوميـــة الســـائدة يف 

القرن العرشين.
رؤوس األموال الخمسة

يف ضــوء االقتصــاد املعــريف، تهتــم احلكومــات املعرفيــة ببنــاء 
"محفظــة رؤوس األمــوال احلكوميــة" الــيت تتمثــل يف خمســة 

أمور ، هي:

رأس املـــال الترشيعـــي: الـــذي يشـــري إىل إجمـــايل القيمة . 1
املضافـــة الناجمة عن جودة النســـق الترشيعي يف الدولة 

الداعم للنهضة االقتصادية والتنموية واالجتماعية.
رأس مـــال السياســـات: الذي يشـــري إىل شـــبكة القواعد . 2

العامة واالتجاهات الفكرية اليت تفرس طريقة اســـتجابة 
وتفاعـــل احلكومات مـــع التحوالت واملتغـــريات عىل هيئة 
خطـــط، قوانـــن وبرامـــج لتمكـــن الدولـــة مـــن تحقيق 

أهدافها االسراتيجية.
رأس املـــال البـــرشي: الـــذي يشـــري إىل حاصـــل املعرفـــة . 3

األفـــراد  يف  املتجســـدة  واخلـــرات  واملهـــارات  والقـــدرات 
والقابلة اللســـتخدام لتحقيق النهضة والنمو والرفاهية 

وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية.
رأس املـال املعـريف: الذي يشـري إىل املخـزون املتاح يف الدولة . 4

من املعرفة اليت تحمل قيما اقتصادية ومنافع تنموية.
رأس املـــال االجتماعـــي: الـــذي يشـــري إىل قيمـــة وجـــودة . 5

شـــبكة العالقـــات االجتماعيـــة والثقافـــات الســـائدة يف 
املجتمـــع والـــيت تؤثـــر يف إنتاجيـــة الفـــرد ضمـــن إطـــار 
مجتمعـــه.  وهذه املحفظـــة ذات أثر بالـــغ يف ضبط إيقاع 
إدارة منظومـــة االقتصـــاد املعـــريف كمـــا ونوعـــا، إذا مـــا 
خضعت للفكر القيادي القادر عىل اســـترشاف املســـتقبل 
احلقيقيـــة  الـــروة  أنهـــا  عـــىل  املعرفـــة  مـــع  والتعامـــل 
املســـتدامة الـــيت تـــدور يف فلكهـــا كل األدوات والرامـــج 
واالســـراتيجيات والسياسات بما يتســـق ورؤية الدولة 

ومستهدفاتها االسراتيجية. 

ــذي  تعــد هــذه املحفظــة األســاس االســراتييج والتنفي
لبيئــة احلكومــات املعرفيــة، ومــؤرشا إىل التجانــس الفكــري 
نحــو  واملؤســي للدولــة يف توجيــه كل مواردهــا ونظمهــا 
كل  تتحــدد  ضوئهــا  ويف  االســراتيجية،  األهــداف  تحقيــق 
العمليــات التشــغيلية ضمــن منظومــة االقتصــاد املعــريف مــن 

حيث اجلودة واملرونة والكفاءة واملخرجات.

إن اخليـار االسـراتييج لتبـي مفهـوم احلكومـات املعرفيـة 
أشـبه بسـفينة النجاة أمام تحديات ومتطلبات األلفية الثالثة 
الـيت تشـكل نـواة القلـق اإليجـايب للـدول، عىل نحـو يحفزها إىل 
اخلـروج مـن دائـرة منهجيـة الفكـر واإلدارة السـائدة يف القـرن 
العرشيـن الـيت باتـت جـزءا مـن التاريـخ، إىل املزيـد مـن االنفتـاح 
العاملـي والتأقلـم الـدويل لضمان اسـتدامة منظومـة االقتصاد 

املعريف اليت تمثل مقصدا ملعظم مرئيات دول املنطقة.

البيئة املؤسسية الخرتاع األفكار

عامل االبتكارات واالقتصاد املعريف

ــا  ــار م ــا، يف إط ــة عنه ــهل اإلجاب ــن الس ــس م ــكالية لي ــة إش ثّم
يســّمى االقتصــاد املعــريف، أو النُُّظــم االقتصاديــة القائمــة عــىل 
املعرفــة، وهــي: هــل حمايــة حقوق امللكية الفكرية اللكتشــافات 
العلميــة واالخراعــات التكنولوجيــة مــن العنــارص احلاســمة يف 
نمــو املعــارف وانتشــار التقنيــات اجلديــدة، وتاليــاً يف تعزيــز 
االقتصــاد املعــريف؟ هنــاك رأيــان متناقضــان: األول يقــول إن 
مجتمعــاً ال يحظــى فيــه املبدعــون واملخرعــون بحمايــة قانونية 
حلقوقهــم الفكريــة، ال يمكنــه أن يحصــل عــىل مــوارد كافيــة 
باملســتوى املناســب مــن أجــل املــيّ يف درب التجديــد والنمــو. 
والثــاين يعتــر أّن التشــّدد يف حمايــة احلقــوق الفكريــة قــد يرتّب 

عىل املجتمع أكالفاً أفدح من الفوائد املنتظرة.
إّن النظــام القانــوين statutory لــراءات االخــراع، يعــود 
إىل القــرن اخلامــس عــرش، فيمــا ترجــع حمايــة امللكيــة الفكريــة 
القــرن  مــن  الثــاين  النصــف  ويف  عــرش.  الثامــن  القــرن  إىل 
النباتيــة،  األصنــاف  لتشــمل  احلقــوق  توّســعت  العرشيــن، 
وخطاطــات الدوائــر املتكاملــة لشــبه املوصــالت املســتخدمة يف 
 no-statutory األجهــزة اإللكرونيــة. أمــا القــرارات احلكوميــة

ــة،  ــة األرسار التجاري ــن حماي ــة، فتتضّم ــة الفكري ــة امللكي حلماي
والعالمــات  باإلشــارات  العالقــة  ذات  التجاريــة  والشــهرة 

ملختلف األنواع.
 Zorina خـان  زورينـا  الباحثـة  أنجـزت  املجـال،  هـذا  يف 
مـن  كبـري  عـدد  إىل  مسـتندة  متخّصصـة،  دراسـة   ،Khan
األفـكار:  "اخـراع  كتابهـا  يف  ضمنتهـا  التاريخيـة،  املعطيـات 
 Inventing"" "بـراءات االخـراع، واجلوائـز، واقتصـاد املعرفـة
 Ideas: Patents, Prizes, and The Knowledge
Econmy"، )الصـادر عـام 2020(. وتطرقـت فيهـا إىل تاريـخ 
احلقـوق  ذلـك،  ضمـن  ومـن  االقتصـادي،  والتاريـخ  القوانـن 
الفكريـة، والتطـّور التكنولـويج يف أوروبـا والواليـات املتحـدة، 
والقوانن املضادة اللحتكار التجاري، والنُُّظم القانونية، وإدارة 
املعـريف.  االقتصـاد  مسـرية  تطـور  يف  ذلـك  وأثـر  الـرشكات، 
وحظيـت أبحاثهـا باهتمـام املؤسسـات األكاديميـة ونالـت أكـر 
مـن جائـزة، ال سـيما عـىل كتابهـا: "دمقرطـة اإلبـداع: بـراءات 
األمريـي  االقتصـادي  النمـو  أثنـاء  الفكريـة  وامللكيـة  االخـراع 
 The Democratization of Invention:"  "1920-1790
 Patents and Copyrights in American    Economic
Development, 1790-1920"، الصـادر عـام 2005، واحلائـز 
جائزة أليس هانسـون جونز اليت تُمنح كلّ سـنتن لكتاب ممزّي 

يف التاريخ االقتصادي لشمال أمريكا. 

مسرية امللكية الفكرية
النُُّظـم  تطـّور  إىل  الكاتبـة  تتطـرق  حديثـا  الصـادر  كتابهـا  يف 
واملؤسسات القانونية الراعية للتجّدد التكنولويج الذي هو أحد 
أركان االقتصـاد املعـريف، أي بـراءات االخـراع واجلوائـز اإلبداعيـة، 
ومدى فعالية املؤسسات الراعية إللبداع إن كانت تابعة للدولة، 
مـع مـا يعـي ذلك مـن إمكانيـات عدم الشـفافية يف منح بـراءات 
االخراع أو اجلوائز، والشـكوك احلائمة حول خدمة فئات معينة 
ال اجلمهور الواسـع، أو إن كانت املؤسسـات الراعية مسـتقلة عن 
احلمايـة  ودور  احلـر،  االقتصـاد  ديناميـات  ضمـن  مـن  الدولـة، 
اإلبداعـي ويف  العمـل  تنشـيط  الفكريـة يف  للملكيـة  القانونيـة 
تطويـر االقتصـاد املعـريف، واالقتصـاد ككل، وذلك يف أبـرز الدول 

الغربية الرائدة، وهي فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة. 
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املحّفــز  العامــل  تحديــد  هــي  الدراســة  مــن  والغايــة 
األســايس يف التجــّدد العلمــي والتقــي، يف هــذه البلــدان، وتالياً، 
تبيــان معــامل التمــزّي يف الواليــات املتحــدة عــىل ســواها يف هــذا 
املضمــار، مــا جعلهــا القــوة االقتصاديــة األوىل يف العــامل ابتــداء 

من أواخر القرن التاسع عرش.

نمو اقتصاد وتغري تكنولوجي
يطـرح الكتـاب أسـئلة مركزيـة حول النمـو االقتصـادي والتغرّي 
التكنولـويج اللذيـن يهّمـان االقتصادين واملؤرخـن والباحثن 
التكنولوجيـا،  مشـاريع  ورّواد  السياسـة،  وعلمـاء  القانونيـن 
وسياسـي التجديـد. وأمضـت الباحثـة عـرش سـنوات يف جمـع 
يف  أقسـام  أربعـة  يف  ووضعتهـا  وتحليلهـا،  املكتوبـة  البيانـات 

كتابها الذي تضمن 462 صفحة.
   يتنـاول القسـم األول اإلطـار التاريـي للجـدل الدائـر 
حول عامل براءات االخراع وجوائز اإلبداع. وتشـري املعطيات يف 
فرنسـا وبريطانيـا والواليـات املتحـدة إىل أنهـا ال تنسـجم مـع 
مـن  وغريهـا  االخـراع  بـراءات  أّن  مـن  األدبيـات  يف  السـائد 
القانونيـة  املدافعـات  تضّخـم  مـع  فّعالـة،  تكـن  مل  الوسـائط 
واألكالف االجتماعيـة الباهظـة نتيجـة املنـح الكبـرية املدفوعـة 
ألصحـاب اإلبـداع. ويناقـش القسـم الثـاين دور النُّخب واملعرفة 
النتائـج  وتـدلّ  إللبـداع.  الراعيـة  املؤسسـات  إدارة  ونُظـم 
غـري  واملؤسسـات  النُّخـب  أّن  عـىل  )التجريبيـة(  اإلمبرييقيـة 
املرتبطة بالسوق أسهمت عىل نحٍو عام يف التجّدد التكنولويج 

والنمو االقتصادي طويل املدى.
ويتنـاول القسـم الثالـث وضع السـوق وبـراءات االخراع، 
حيـث يُشـار إىل االسـتجابة الدراماتيكيـة للحوافـز الـيت مثّلتها 
احلـرب األهليـة يف الواليـات املتحـدة للعمـل اإلبداعـي. وطـرح 
االنتشـار  آليـات  املتحـدة  الواليـات  االخـراع يف  بـراءات  نظـام 
فيبنـوا  اآلخـرون  يـأيت  يك  التكنولوجيـة،  للمعلومـات  الفّعـال 
عليهـا، ويبتكـروا أفكارهـم اخلاصـة. يف حن ينظر القسـم الرابع 
وقـد  القانـوين.  النظـام  ومنهـا  الرديفـة،  املؤسسـات  دور  يف 
تمـزّيت املحاكـم األمريكيـة باملرونـة الـيت سـمحت لهـا باحتـواء 
آالف الدعاوى القضائية اليت أثارتها التجديدات التكنولوجية. 

"القـرن  اليـوم تكّونـت خـالل  املعـريف  نـواة االقتصـاد  إّن 
التاسـع عـرش الطويـل" الـذي شـهد تجربـة عظيمـة عـر الدول 
املختلفـة وداخلهـا، يف اختيـار الطريقـة األكـر فعاليـة إلنتـاج 
كان  اجلديـدة.  والتكنولوجيـات  اجلديـدة،  واألفـكار  املعرفـة، 
األوروبيـون األكـر التصاقـاً بالهرميـة التكنوقراطيـة، ووضعـوا 
ثقتهم بالنُّخب وحكمتها، وقدرتها عىل تمزّي الطريق إىل األمام، 
وتنفيذ السياسات املالئمة للتقّدم. وتمايز االقتصاد السيايس 
مـا بـن فرنسـا وبريطانيـا، لكـن التناقضـات كانـت واضحـة مع 

والنمـو  التصنيـع  يف  مماثلـة  إنجـازات  تحقيـق  يف  األخـرى 
املسـتدام ذاتيـاً. لقـد اعتـر املؤرخـون االقتصاديـون أّن التجربـة 
وأّن  عـرش،  الثامـن  القـرن  أواخـر  يف  رائـدة  كانـت  الريطانيـة 
التجـارب األوروبيـة هـي نـواة االقتصـاد املعـريف حاليـاً. لكـن ال 
نـزال نعلـم القليـل عـن املؤسسـات الـيت شـّجعت عـىل التطـّور 
التكنولـويج، كمـا التقـّدم الفكـري عـىل نحـٍو أوسـع. لذلـك يـرى 
الكتـاب، كمـا تقـول خـان، أنـه يمـأ الفجـوة بـن اقتصاديـات 

التجّدد التكنولويج وتحليل املؤسسات. 
لقـد هيمنـت فرنسـا وبريطانيـا والواليـات املتحـدة عـىل 
التـوايل عـىل عـوامل التكنولوجيـا والتدريـس العلمـي يف القـرون 
العلمـي  التجديـد  يف  الرائـدة  فرنسـا  كانـت  األخـرية.  األربعـة 
والتكنولـويج. لكـن إنجلـرا اسـتعارت األفـكار والتقنيـات مـن 
جريانهـا، وخّصصـت لهـا موارد مناسـبة مع اسـتثمار العبقرية 

املحلية، لتكون الدولة الصناعية األوىل.
لهـا  سـمحت  بريطانيـا  يف  األوىل  الصناعيـة  الثـورة  إّن 
التقـّدم  لكـن  املتضائلـة،  االقتصاديـة  العوائـد  مـن  بالهـروب 
االقتصـادي كان متواضعـاً ال ثوريـاً. فاإلنتاجيـة انحـرت يف 
الريـادة  أّن  النمـو غـري متـوازن. وثبـت  قطاعـات قليلـة، وكان 
الريطانيـة التكنولوجيـة والصناعيـة كانـت عابـرة. أمـا الثـورة 
احلقيقيـة يف املعرفـة والصناعـة فقـد بـدأت يف القـرن التاسـع 

عرش يف قارة أخرى.

القوة االقتصادية األوىل
يف النصـــف الثاين من القرن التاســـع عـــرش، كان اجلدل حول 
بـــراءات االخراع يف أوروبـــا يتضّمن دعـــوات إىل تغيريات يف 
األســـاس، وتقييـــد منح بـــراءات االخـــراع وصـــواًل إىل إلغاء 
النظـــام برمتـــه. وكمـــا هو احلـــال حاليـــاً، فـــإن االقتصادين 
األوروبيـــن والسياســـين الذيـــن يؤيـــدون إلغـــاء قوانـــن 
بـــراءات االخراع يعتـــرون أنها ترّ بالرفاهيـــة االجتماعية. 
وبـــرر "اإللغائيـــون" موقفهـــم يف بعـــض األحيـــان من خالل 
الدعـــوة إىل التجـــارة احلـــرة وحريـــة املنافســـة، واعتـــروا أّن 
نظـــام بـــراءات االخـــراع ينتمـــي إىل اســـراتيجية حمائيـــة 
مضادة للتنافس، مشـــابهة لفرض الرائب عىل االســـترياد. 
واعتـــروا أّن الوصول احلر واملفتوح إىل االكتشـــافات اجلديدة 
سيضمن انتشـــاراً أوســـع، وســـيفيد كّل املجتمع، كما تقول 

خان يف كتابها.
وتقــول خــان إنــه يف مرحلــة أبكــر كانــت هنــاك جماعــات 
املصلحة، ومن ضمنها رشكات تودّ االســتفادة من االســتخدام 
املجــاين أللفــكار املخرعــة اجلديــدة. وســلط عــدد مــن املحللــن 
املوضوعيــن واملراقبــن األكاديميــن الضــوء عــىل عــدد مــن 
منــح  إلدارة  املحــّددة  املعــامل  انتقــد  فبعضهــم  املالحظــات، 

املقاربـة األمريكية غري املركزية، بشـأن قـدرة احلرفين واملبدعن 
اجلماعـي  املسـار  يف  فّعـال  دور  لهـم  يكـون  أن  عـىل  العاديـن 
لتحديـد احلاجـات، واقـراح احللـول سـواء أكانـت متواضعـة أم 

طموحة، واإلفادة من مشاركاتهم املتعاقبة.   

هل العامل كله غين؟
اتجاهاتهــم،  مختلــف  عــىل  االقتصاديــون،  يــدرس  عندمــا 
التفــاوت يف الــروة والفقــر بــن األمــم، ال يناقــش إال قليــل 
للتطــّور  املحــّددات  أهــم  كأحــد  التكنولــويج  التغــرّي  منهــم 
االجتماعــي. واهتــّم معظــم البحــوث ببدايــة النمــو االقتصــادي 
احلديــث يف شــمال أوروبــا، ورصــد العوامــل الكامنــة وراء هــذا 
ــه  ــا تملك ــدى م ــن م ــت ب ــات، وتراوح ــت اإلجاب ــو، فاختلف النم
الــدول مــن مخــزون الفحــم احلجــري، والرواتــب النســبية أي 
بحســب كلّ وظيفــة، والعنــر الســكاين، وحــى األجنــاس، إىل 
األســباب السياســية مــن احلــروب األهليــة إىل الســيطرة عــىل 
املســتعمرات واســتغاللها، وإىل دور امللــوك، والدســاتري، وإىل 
أســباب عامــة مثــل القيــم الثقافيــة والســيكولوجيا والتنويــر 
ــاج يرتبــط  العلمــي. ورأت بعــض البحــوث أن التفــاوت يف اإلنت

بعوامل ثابتة، أو مستقرة، ومتطّورة عىل املدى الطويل.
   وثمـة نقاشـات تاريخيـة حـول بريطانيـا البلـد الصناعي 
بقيـة  املختلفـة يف  االقتصاديـة  التجربـة  تتناقـض مـع  األول، 
أوروبـا ويف الصـن. إّن اإلمراطوريـة الصينيـة املبكـرة شـهدت 
والتكنولـويج،  والتنظيمـي  الثقـايف  التجديـد  يف  مشـاركات 
وكانـت إنجازاتهـا تـوازي مثيالتهـا يف أوروبـا يف األقـل خـالل 
القرن السادس عرش. كانت اإلمراطورية الصينية قد اكتملت 
مـن حيـث املسـاحة، وتسـمح أسـواقها الواسـعة بالتخّصـص 
وتقسـيم العمـل، وانتشـار احلـرف اليدويـة يف الريـف، وكذلـك 

األنشطة الصناعية، وازدهار التجارة عر مسافات طويلة. 
   ووفقـا للكتـاب، فـإن الركـود االقتصـادي ران عىل البالد، 
وربمـا االنحـاط بـن 1800 و1950، واألسـباب مختلـف فيهـا. 
ومل تفلـح الصـن يف السـري عىل خطى التصنيـع الغريب لعوامل 
املـواد  متنّوعـة منهـا العامـل الثقـايف، وصعوبـة الوصـول إىل 
املؤسسـات  ومسـتوى  املدخـالت،  أسـعار  واختـالف  األّوليـة، 
القانونيـة، وصعوبـة التنافـس السـيايس. وربمـا كان العامـل 

املهّم هو النظام النُّخبوي املركزي.   

نواة االقتصاد املعريف
طرحـت بعـض الدراسـات يف التاريـخ االقتصـادي الـيت تناولـت 
التجربة األوروبية تكّهنات بشـأنها، وحاولت اإلجابة عن سـؤال 
محـّدد هـو: ملـاذا بريطانيـا؟ أي ملـاذا انطلقـت الثـورة الصناعيـة 
األوىل من بريطانيا؟ وملاذا فشـلت الدول األوروبية واآلسـيوية 

الــراءات، أو نتائــج القواعــد واملعايــري، يف حــن تمــى قســم آخــر 
الوصــول أكــر إىل األدويــة األساســية، ورأى آخــرون أّن بــراءات 
ــة مثــل  االخــراع ال تعمــل عــىل نحــٍو فعــال يف ســياقات معيّن
أكــر  أمــا  احلاســوبية.  والرامــج  الوراثيــة  اجلينــات  علــم 
ال  نظريــن  اقتصاديــن  مــن  فأتــت  راديكاليــة  االنتقــادات 
يملكــون إال قليــالً مــن اخلــرة املتخّصصــة يف امللكيــة الفكريــة أو 

ال يعرفون عنها شيئاً.
وأداة  كمفهــوم  طويــالً  تاريخــاً  الفكريــة  للملكيــة  إّن 
سياســية، ومنــذ البدايــة ترافقــت مــع اجلــدل حــول حقــوق 
احلريــة الــيت تمنحهــا. فاملؤسســات التابعــة للدولــة الــيت تمنح 
احلــق احلــري ألصحــاب االخــراع، والــيت يعترهــا املعرضــون 
عليهــا غــري منتجــة وغــري مأمونــة، يتمثــل عملهــا يف ممارســة 
احلكــم امللــي االعتباطــي. ويف إنجلــرا، كانــوا يعتــرون بــراءات 
االخــراع اســتثناء مــن حظــر االحتــكار، أو هــي مــن االمتيــازات 
الشــائعة الــيت تبيعهــا الســلطة امللكيــة للحصــول عــىل أمــوال. 
وقــرّر الرملــان أخــرياً حظــر االحتــكارات مــا عــدا الــيت تُمنــح 

اللخراعات اجلديدة.
وخلـص الكتـاب إىل أن نظام بـراءات االخراع يف الواليات 
املتحـدة ُصّمـم ليكـون مختلفاً عـن املؤسسـات القائمة يف بقية 
العامل. وللمرة األوىل يف التاريخ، يُدرج بند يف امللكية الفكرية يف 
دستور دولة كما جرى يف الواليات املتحدة. وبُنيت السياسات 

عىل افراض أّن براءات االخراع ليست احتكارات.

يجيب الكتاب عن 
سؤال جوهري: هل 

حماية حقوق امللكية 
ية لالكتشافات  الفكر

العلمية واالخرتاعات 
التكنولوجية من 

العنارص احلاسمة يف 
نمو املعارف وانتشار 

التقنيات اجلديدة، 
يز  وتاليًا يف تعز

االقتصاد املعريف؟

51العدد 112 50ملـــــف العـــــدد



الفكـري ليعـزز أهميـة دور  املنتـج  يـأيت هـذا  الكتـاب فيقـول:" 
احلكومات يف منظومة املسـتقبل القريب ذات الدعائم املعرفية 
والركائـز اإلبداعيـة يف بنيتها الترشيعية والتعليميـة واإلدارية. 
لتفعيـل  حتميـة  رضورة  احلكومـة  دور  أن  الكاتـب  ويرهـن 
التحـول ضمـن كيـان الـدول إىل االقتصـاد املعـريف مـن خـالل 
الـزام احلكومـة بالـدور التنظيمـي والرقـايب، بعيـدا عـن الـدور 
التشـغييل الـذي يعيـق االسـتدامة االقتصاديـة واملاليـة. وهنـا 
امتالكهـا خصائـص  املعرفيـة داال عـىل  احلكومـة  يـأيت وصـف 
تمكينيـة خللـق رؤوس األمـوال اخلمسـة الـيت أسـهب الكاتب يف 

تعريفها وأوضح خواصها". 

قرن املعرفة
الصناعيـة  الرأسـمالية  الثـورة  بدايـة  أنـه مـع  الكاتـب  يـرى     
وانتشـار مبادئهـا، تشـكلت مالمـح مفهـوم احلكومـات املعارصة 
ودورهـا يف تريـف شـؤون احليـاة ضمن دوائر األمـن والعدالة 
واألعمـال  األنشـطة  عـن  بعيـدا  واحلمايـة،  العامـة  واملشـاريع 
القطـاع  مؤسسـات  اختصـاص  مـن  باعتبارهـا  االقتصاديـة 
اخلـاص طبقـا ملبـادئ حريـة األسـواق الـيت دعـا إليهـا املفكـر آدم 
مـن  العديـد  واجهـت  مبـادئ  وهـي   ،  Smith Adamسـميث
انتقـادات املـدارس املناهضـة للفكر الرأسـمايل. وعـىل الرغم من 
الصناعيـة  الـدول  معظـم  يف  املبـادئ  تلـك  سـادت  ذلـك، 
عجـزت  حينمـا  العرشيـن  القـرن  بدايـة  حـى  والرأسـمالية 
مؤسسـات القطـاع اخلـاص عـن التصـدي للكسـاد الكبـري عـام 
1929، لُيعلَـن عـن مرحلـة تأريخيـة جديـدة ألدوار احلكومـات 
ضمـن النشـاط االقتصـادي العام، وهي مرحلة سـجلت العديد 
مـن اإلنجـازات واإلخفاقات والتناقضات يف كيفيـة إدارة موارد 
الدولة بطرق اقتصادية تسعى إىل تحقيق القيمة العامة اليت 
تبحـث عنهـا الشـعوب واألفـراد طبقـا ملجريات العـر وطبيعة 

التطور التقي واملعريف السائد.
  وشـهد القـرن احلـادي والعـرشون، قرن املعرفـة واالبتكار، 
األشـياء،  وواقـع  والرقمـي  املعـريف  الواقـع  كبـرية يف  تطـورات 
وهـي عوامل سـتغري مجرى التاريـخ واحلياة نحو املجهول الذي ال 
يمكـن التنبـؤ بـه حاليـا، ممـا يتطلـب بـذل جهـود مضاعفـة من 
قبـل احلكومـات السـترشاف املسـتقبل تمهيـدا لوضـع اخلطـط 
احلـادي  القـرن  توجهـات  فهـم  عـىل  تسـاعد  الـيت  االسـتباقية 
والعرشيـن وإدراك أدواتـه التنافسـية املعارصة ومعرفة طرائق 
الكثيـف  االسـتخدام  عـىل  القائمـة  إنتاجيتـه  وقـوام  ريادتـه 
ال  مشـهد  يف  الناشـئة  والتكنولوجيـات  واالبتـكار  للمعرفـة 

يتصل بالقرن العرشين.
وقـد صاحـب تلك التحوالت اجلذرية تغـريات جوهرية يف 
عنهـا  نجـم  الديموغرافيـة  وتركيبتهـا  املجتمعـات  طبيعـة 

اهتمـام  مـن  جـزءا  باتـت  وتطلعـات  واهتمامـات  تفضيـالت 
األسـواق العامليـة ومسـتهدفات احلكومـات لتحقيـق املقاصـد 
العامـة وتحسـن جـودة احليـاة، ممـا وضـع احلكومـات يف خـط 
املواجهـة مـع الواقـع املعـريف والرقمـي، وهـذا يتطلب اسـتجابة 
رسيعـة عـر بنـاء وتطويـر رؤيـة وفكـر معـارص يبحـث يف أدوات 

وطرق وبرامج احلكومات يف األلفية الثالثة. 

    استرشاف آفاق املستقبل
اللذيـن يضـم كل منهمـا  الكبرييـن  بابيـه  الكتـاب يف  يركـز      
املسـتقبل  اسـترشاف  قضيـة  عـىل  متخصصـن  فصلـن 
باعتبارهـا قضيـة مركزية وحيوية جلميع الـدول، ومن ثم يجب 
أن تكـون حكومـات املسـتقبل حكومـات معرفيـة قـادرة عـىل 
تمهيـدا  آفاقهـا،  واسـترشاف  املسـتقبلية  بالتطـورات  التنبـؤ 
لكيفيـة التـرف حيالهـا والتعامـل السـليم معها. وهـذا يعي 
التخطيـط الدقيـق للمسـتقبل، والتفكري السـليم بكيفيـة إدارة 
تلـك التطـورات بمـا يسـهم يف تحقيـق األهـداف املنشـودة لكل 

دولة من حيث التطور والتنمية والرخاء والرفاهية.
   ويتطـرق الكتـاب الـذي جـاء يف 605 صفحـات مرفقـة 
بجـداول وأشـكال كثـرية إىل أهميـة جـودة املعرفـة الـيت ترتبـط 
بالتطـور العلمـي والبحـي التاريـي واملسـتقبيل للمجتمعـات 
اإلنسـانية، مبينـا أن تراكـم املعـارف والـريق احلضـاري يفي إىل 
أمريـن همـا تحقيـق الرشاكـة املعرفيـة واملسـؤولية املعرفيـة، 
املدخـل  املعرفـة،  وبدورهمـا يجتمعـان ضمـن سـلم اسـتدامة 
األسـايس لبنـاء مجتمـع املعرفـة، الـذي يتسـق وطبيعـة العـامل 
القـوة  بتأثـريات  مدفوعـة  متسـارعة  بوتـرية  يسـري  الـذي 
والعوملـة  الرقميـة  والتكنولوجيـات  املتطـورة  احلاسـوبية 
والتغـريات الديموغرافيـة واملناخيـة، عـىل نحـو غـري مـن مالمح 

حياتنا وثقافتنا وطرق اتصالنا وإدارة أعمالنا.
  ويسعى الكتاب إىل فهم طبيعة حكومات املستقبل من 
منظـور املعرفـة والتكنولوجيـا واألنشـطة االبتكاريـة، تمهيـدا 
لتأصيـل مفهـوم احلكومـات املعرفيـة الـذي يعـد أقـرب أنمـوذج 
وتلبيـة  والعرشيـن  احلـادي  القـرن  متطلبـات  يحـايك  ربمـا 
احتياجاتـه.  فتعبـري احلكومـات املعرفيـة تعبري فلسـفي يعكس 
املمارسـات  لـكل  االسـترشايف  والفكـر  املعـريف  النضـج  درجـة 
الدولـة،  يف  واالسـراتيجيات  التنمويـة  واخلطـط  واألنشـطة 
والـيت تـدور حـول موضوعـات محـددة كمفهوم القيمـة العامة 
املقاصـد،  ولتحقيـق  املسـتقبل.  ووظائـف  الرقميـة  واحللـول 
اعتمـد الكتـاب عـىل القواعـد الفلسـفية الـيت يمكـن االسـتدالل 
مـن خاللهـا عـىل املفهـوم العميق لـدور احلكومات يف املسـتقبل، 
وهـي قواعـد تسـتند إىل الدراسـات العلميـة والتقاريـر الدولية 
الـيت تـم توظيفهـا واالسـتعانة بها لتعزيز وتقويـة من الكتاب، 

اخليار االسرتاتييج 
لبناء وتبين مفهوم 
احلكومات املعرفية 

أشبه بسفينة النجاة 
للدول ضمن عقود 

القرن احلادي 
ين والعرش
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احلكومات املعرفية

 قراءة استرشافية لشكل
احلكومات يف القرن الـ 21

كثـرية هـي الكتـب الـيت تحدثـت عـن أنـواع احلكومـات، واملهـام 
الـيت  واالسـراتيجيات  تعدهـا،  الـيت  واخلطـط  بهـا،  املنوطـة 
الـيت  الكتـب  لكـن  عليهـا،  طـرأت  الـيت  والتطـورات  تطرحهـا، 
تطرقـت إىل احلكومـات املعرفيـة وأشـكالها احلديثـة يف القـرن 
نـدرة يف  وأقـل  العامليـة،  اللغـات  نـادرة يف  والعرشيـن  احلـادي 
اللغـة العربيـة. وهذا يعـي أن إصدار أي كتاب يتناول هذا النوع 
احلديث من احلكومات سـيمثل ملؤلفه تحديا كبريا يف ضوء قلة 

املراجع وتسارع التطورات احلاصلة يف هذا املجال.

 والكتـاب الـذي نـرشه املستشـار خالـد احلشـاش بعنـوان 
)احلكومـات املعرفيـة: قـراءة اسـترشافية لشـكل احلكومـات يف 
القـرن احلـادي والعرشيـن( هـو أحـد الكتب النـادرة اليت تطرقت 
مرجعـا  ليكـون  العربيـة،  باللغـة  وطرحتـه  املوضـوع  هـذا  إىل 
للمعنيـن، ولبنـة يف رصح العطـاء املعـريف العـريب، ومنهـال ثـرا 

يستفيد منه كل قراء العربية.
  ويوضـح أهميـة هـذا اإلصـدار األمـن العـام للمجلـس 
األعـىل للتخطيـط والتنميـة الدكتـور خالـد مهـدي يف مقدمـة 

د.عبدهللا بدران
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مـع عـدم إغفال اإلرهاصات التاريخيـة اليت كونت تلك القواعد 
الفلسفية وسهلت من فهمها وإحاطتها.

     ويف الفصل الرابع واألخري يطرح املؤلف مجموعة من 
املقرحـات االسرشـادية الـيت مـن شـأنها تعزيـز برنامـج تحول 
مقدمتهـا  ويف  املعرفيـة،  احلكومـات  مفهـوم  نحـو  احلكومـات 
األعمـال  منصـات  منظومـة  إىل  وأشـار  التعليـم،  منظومـة 
املسـتقلة كمدخل نحـو مفهوم احلكومات الرشـيقة، إضافة إىل 

مقرح اسرشادي بشأن بناء مفهوم احلكومات املعرفية.
اخليـار االسـراتييج  إن  الفصـل:  ويقـول يف ختـام ذلـك 
لبنـاء وتبـي مفهـوم احلكومـات املعرفيـة أشـبه بسـفينة النجـاة 
للـدول ضمـن عقـود القرن احلادي والعرشيـن، وهو خيار يعتمد 
كليـا عـىل وفـرة القياديـن الذيـن يعملـون عـىل زيـادة جـودة 
املعرفـة وقيمتهـا االقتصاديـة وحجـم املخـزون منهـا والقـدرة 
عـىل إنتاجهـا وتحويلهـا إىل فـرص اقتصاديـة تسـهم يف تعزيـز 
الناتـج املحـيل اإلجمـايل، عـىل نحـو يمكـن الـدول مـن تحقيـق 

القدرة التنافسية والريادة اإلنتاجية وتحسن جودة احلياة.

مباحث ثرية
بعنـوان  األول  فصلـن:  الكتـاب  مـن  األول  البـاب  تضمـن   
)املؤسسـات العامة واالبتكار(، وضم مبحثن هما: املؤسسـات 
تضمـن  حـن  يف  العامـة.  املؤسسـات  يف  واالبتـكار  العامـة، 
الفصـل الثـاين الـذي حمـل عنـوان )مسـائل يف القيمـة العامة( 
العامـة  واملاليـة  العامـة،  القيمـة  مفهـوم  هـي:  مباحـث  سـتة 
للدولـة، واخليـار العـام، والنفقـات واإليـرادات العامـة، ونظريـة 
وأبعادهـا  االقتصاديـة  والتنميـة  االقتصاديـة،  الرفاهيـة 

االجتماعية والبيئية.

أمـا البـاب الثـاين فتضمـن فصلـن أيضـا: األول بعنـوان 
)األسـواق وأسـواق العمل يف األلفية الثالثة(، واستغرق نصف 
عـدد صفحـات الكتـاب، وضـم أربعـة مباحث هـي: تكنولوجيات 
األلفيـة الثالثـة )كالبيانات الضخمة، واجليـل اخلامس أللنظمة 
وإنرنـت  االصطناعـي،  والـذكاء  تشـن،  والبلـوك  االلسـلكية، 
األشـياء، والطابعـات ثالثيـة األبعـاد، والواقـع املعـزز، والواقـع 
والعرشيـن  احلـادي  القـرن  ومهـارات  والتعليـم  االفـرايض(، 
والتعليـم  احليـاة،  مـدى  والتعلـم  أللطفـال،  املبكـر  )كالتعليـم 
والوظائـف  والعرشيـن(،  احلـادي  القـرن  ومهـارات  املـدريس، 
بيئـات  عـىل  التكنولوجيـا  )كأثـر  العمـل  أسـواق  ومسـتقبل 
األعمـال، واألعمـال املسـتقلة، والوظائـف املسـتقلة، ووظائـف 
املسـتقبل(، فيمـا تطـرق  املبحـث الرابـع إىل موضـوع تصنيـف 
املهـن اإلبداعيـة واملعرفية )كالتصنيف الدويل للمهن، وتصنيف 

الوظائف اإلبداعية واملعرفية، والوظائف العلمية(. 
يف  املعرفيـة  )التطبيقـات  املعنـون  الرابـع  الفصـل  أمـا 
األلفيـة الثالثـة(، فضـم ثالثـة مباحـث هـي: االقتصـاد املعـريف 

واألسواق املعرفية، واملدن املعرفية، واحلكومات املعرفية.

احلكومات املعرفية 
تعتمد عىل وفرة 

القياديني الذين 
يادة  يعملون عىل ز

جودة املعرفة 
وقيمتها االقتصادية 
والقدرة عىل إنتاجها 

وتحويلها إىل فرص 
اقتصادية تسهم 

يز الناتج املحيل  بتعز
اإلجمايل


