أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
السبت  5نوفمبر ( 2016السنة الثالثة والعشـرون  -العدد )6175

يف هذا العدد
االفتتاحـيـة
						
االستعداد الدائم للمستقبل

02

اإلمـارات اليوم
							
تطور تكنولوجي مستمر

03

تقارير وتحليالت
					
مناخ أعمال وطني في تطور مستمر

04

				
واقع األزمة في سوريا في ظل الموقف الروسي

05

		
هل تنجح حكومة الشاهد في تجاوز التحدِّ يات التي تواجه تونس؟

06

شـؤون اقتصاديــة
			
«االقتصاد» تبحث أطر التعاون المشترك مع األرجنتين

07

من أنشطة المركز
الختامي بتجربة اإلمارات في تطوير التعليم ودعم القيادة
أشاد في بيانه
ِّ
الرشيدة المتواصل للنهوض به« ..مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيج َّية» يختتم أعمال مؤتمره السنوي السابع للتعليم حول
08
			
«التعليم والتنمية ..االستثمار من أجل المستقبل»
«مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيج َّية» يحتفل بـ «يوم َ
الع َلم» 13
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيج َّية يشارك في معرض الشارقة
14
				
الدولي للكتاب في دورته الخامسة والثالثين

السبت  5نوفمبر ( 2016السنة الثالثة والعشـرون  -العدد )6175

1

االفتتاحية

االستعداد الدائم للمستقبل
تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة ،واحدة من الدول ذات المكانة الرفيعة في مجال االستعداد للمستقبل،
وتبني المبادرات األكثر ابتكارية في هذا اإلطار ،ومن بين هذه المبادرات يأتي مشروعها الوطني إلطالق أول مسبار
عربي وإسالمي إلى كوكب المريخ ،وهو «مسبار األمل» ،المخطط له أن يصل إلى الكوكب بحلول عام ،2021
بالتزامن مع احتفاالت الدولة باليوبيل الذهبي لقيام اتحادها ،والذي سيكون من دون أدنى شك أحد أفضل أوجه
االحتفال باليوم الوطني ،وإحدى القفزات المهمة التي تقوم بها اإلمارات نحو المستقبل.
وفي إطار تنفيذ هذا المشروع المستقبلي المهم ،فقد اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،مؤخرا ً ،تصاميم «مسبار األمل» ،ووجه سموه ببدء
مرحلة تصنيع النماذج األولية للمسبار ،الذي سينقل اإلمارات إلى عصر الفضاء ،وسيجعلها من بين تسع دول فقط
في العالم قادرة على استكشاف الكوكب .وقد قال سموه بهذه المناسبة «إن طموحات اإلمارات ،هي الفضاء
ونستثمر في كوادرنا الوطنية لخلق إضافة إلى المعرفة البشرية حول كوكب المريخ» ،مضيفاً« :مسبار األمل يمثل
قفزة نوعية في مسيرة اإلمارات العلمية وهو أول خطوة في العالم العربي نحو المساهمة في خدمة البشرية».
وأضاف سموه« :أن أول أحرف عربية ستصل إلى كوكب المريخ سيكون عنوانها مسبار األمل».
هذه الكلمات البليغة صرح بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،خالل زيارة سموه إلى «مركز
محمد بن راشد للفضاء» ،وقد شهدت الزيارة أيضاً افتتاح المرحلة الثانية من المبنى المخصص لتصنيع وتجميع
وتركيب األقمار الصناعية في اإلمارات ،الذي يستطيع احتضان مشروعات فضائية عدة في الوقت نفسه ،وقام سموه
بتثبيت أول قطعة على الهيكل النهائي للقمر الصناعي «خليفة سات» ،الذي يعتبر القمر الصناعي األول عربياً،
والذي يُصنع بجهود عربية بالكامل على يد المهندسين اإلماراتيين ،فيما يمثل عنواناً جديدا ً تضيفه اإلمارات إلى
سجلها الناصع من اإلنجازات الكبيرة.
وفيما يؤكد وعي القيادة الرشيدة في الدولة بأهمية االنتقال إلى المستقبل ،وفي إطار جهود دولة اإلمارات
العربية المتحدة من أجل تحقيق التنمية واالنتقال إلى المستقبل أيضاً ،فقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،خالل رئاسته اجتماع المجلس
األعلى للبترول ،مؤخرا ً ،أن اإلمارات «ماضية في تطوير قدراتها في كل المجاالت والقطاعات وفق استراتيجية
مستقبلية متكاملة ،تستند إلى الركائز الصلبة التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب
الله ثراه ،وإخوانه من الرعيل األول الذين أسهموا في بناء الدولة ومؤسساتها» .مثمناً سموه دعم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،لتنويع مصادر الطاقة وتنميتها باعتبارها الدافع والمحرك
لعجلة التنمية والتطور واالزدهار مع باقي المؤسسات الوطنية ،من خالل االستثمار األمثل لرأس المال البشري
والموارد الطبيعية.
وتشير هذه المعطيات في مجموعها إلى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تنتهج سياسة تنموية شاملة
ومتوازنة ،تقوم على عدد من المقومات ،أهمها القيادة الرشيدة صاحبة الرؤية والطموح اللذين ال ينفدان؛ كما
تؤكد تلك المعطيات أيضاً أن اإلمارات تسعى إلى تحقيق مجموعة كبيرة من األهداف والغايات ،ما يمثل الهدف
األساسي فيها في النهوض بالواقع المعيشي لإلنسان اإلماراتي ،ووضع اسم اإلمارات في مصاف الدول المتقدمة
في كل المجاالت ،وخالل أمد زمني ال يتجاوز خمسين عاماً ،منذ انطالق االتحاد في مطلع السبعينيات من القرن
العشرين حتى عام  ،2021في إشارة واضحة إلى قوة وصالبة اإلرادة الوطنية اإلماراتية.
السبت  5نوفمبر ( 2016السنة الثالثة والعشـرون  -العدد )6175

2

اإلمارات اليوم

تطور تكنولوجي مستمر
تصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة دول منطقة الشرق األوسط وإفريقيا في المؤشر الرقمي االستهالكي
« 2016باسبورت» ،الصادر عن مؤسسة «يورو مونيتور إنترناشونال» الدولية لألبحاث ،مؤخرا ً ،محتلة المركز  17على
المستوى العالمي ومتفوقة على ألمانيا وتايوان ،وقد قسم المؤشر إلى مكونين أساسيين ،األول مؤشر الربط الرقمي،
والثاني مؤشر الربط التجاري ،حيث تفوقت اإلمارات والصين على مستوى األسواق الناشئة في كال المؤشرين
اللذين أسهما في رفع تصنيفهما في المؤشر الذي ضم  20سوقاً عالمية .وتعود المكانة المتميزة التي حققتها
اإلمارات في االستخدام الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بالشكل األمثل لسد احتياجاتها في المسيرة التنموية
إلى عوامل رئيسية عدة ،أهمها؛ البنية التحتية المتطورة المعنية باالتصاالت التي أسهمت في تسهيل بيئة مزاولة
األعمال ،باإلضافة إلى البيئة التشريعية التي توفر مناخاً آمناً الستخدام تلك الشبكة العنكبوتية المحفوفة بالمخاطر،
فضالً عن الوعي التكنولوجي لدى مختلف فئات الشعب بكيفية االستخدام الصحيح والمفيد لتلك النافذة المفتوحة
على العالم ،بما ال يمس أمن الدولة.
ومن أهم العوامل في هذا اإلنجاز وعي القيادة الرشيدة بآليات توظيف اإلمكانات بالصورة السليمة في مسيرة
التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة ،حيث تأتي اإلمارات في طليعة الدول التي تستخدم اإلنترنت
ووسائل التواصل االجتماعي في إطالق المبادرات الوطنية المهمة وتعزيز روح المواطنة والوالء لدى الشباب من
خالل مشاركتهم في تلك المبادرات ،فترسخ الثوابت لدى األجيال الجديدة باالستخدام الصحيح واآلمن والمفيد
للشبكة العنكبوتية.
ووفقاً للمؤشر الرقمي االستهالكي  ،2016فإن عدد مستخدمي اإلنترنت قد تضاعف خالل السنوات السبع
الماضية ،ليصل إلى  3.2مليارات مستخدم عالمياً ،فيما أسهم في تطور أسلوب معيشة األفراد في حياتهم من
جوانبها كافة ،كما أحدثت عملية الربط الرقمي هذه تحوالً جذرياً في جميع األوجه التجارية ،إذ بات في وسع
المستهلك أن يتصفح ليشتري السلع والخدمات بصورة مغايرة عن األجيال السابقة ،كما ساعد التطور التكنولوجي
على تطوير أساليب تفاعل الشركات صاحبة العالمات التجارية مع المستهلكين ،قبل وفي أثناء وبعد عملية الشراء.
إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً فريدا ً للعالم في كيفية التوظيف الصحيح لإلنترنت في دعم
خطط التنمية والتنويع االقتصادي ،ونجحت في تحقيق التوظيف األمثل للخدمات التي يقدمها اإلنترنت في
القطاعات كافة ،من خالل تحفيز االبتكار والتنافسية ،وقد كان لهذا التوظيف الناجح دور بارز في دعم خطط الدولة
الرامية إلى التنويع االقتصادي .وتتميز دولة اإلمارات العربية المتحدة بالطموح الذي ال حدود له في المجاالت
كافة ،ومواكبة أحدث التطورات الذي يشهدها العصر ،وتسجل الدولة نموا ً متسارعاً في استخدامات شبكة اإلنترنت،
ويأتي ذلك بهدف تقديم أفضل االستخدامات والحلول التكنولوجية لتسهيل متطلبات الحياة اليومية ،على كل من
يعيش على أرض هذا البلد الذي بات منارة للعالم ومثاالً يحتذى به في التطور والتنمية على الصعد كافة.
هذا ما اعتـدنا عليه من القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ممثلة بصـاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،الذي يدعم وبكل إخالص فرص التقدم واالزدهار للدولة في
المجاالت كافة ،حيث تنتهج الدولة تحت قيادته رؤية تنموية شاملة وواضحة ،تهدف إلى تعزيز التنافسية وخلق
أفكار وحلول عملية تتصدى للتحديات التي تواجه العملية التنموية ،وتتيح بناء المستقبل على أسس وركائز صلبة
ومستدامة ،ووضع اإلمارات في الصدارة العالمية ،وأن تكون نموذجاً يحتذى به في النمو والتقدم والشغف الدائم
لتحقيق المزيد من االزدهار.
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تقارير وتحليالت
مناخ أعمال وطني في تطور مستمر

بدأت دولة اإلمارات العربية المتحدة مبكراً االستعداد لعصر ما بعد النفط ،وفق خطط واستراتيجيات طويلة األمد،
تهدف إلى تحقيق «رؤية اإلمارات  ،»2021الرامية إلى خلق قطاعات غير نفطية قائمة على اقتصاد المعرفة الذي يعتمد
باألساس على تحفيز اإلبداع واالبتكار وتحقيق رفاهية المواطن.
وقد أصدرت مجلة «فوربس الشرق األوسط» مؤخرا ً،
قائمة وضعت دولة اإلمارات العربية المتحدة في صدارة
دول الشرق األوسط التي تتخذها الشركات العالمية مقرا ً
لعملياتها اإلقليمية ،وقد رصدت القائمة التي تصدر للعام
الرابع على التوالي حجم استثمارات كبرى الشركات العالمية
في المنطقة ،ونوعية الكفاءات البشرية التي تدير تلك
الكيانات االقتصادية العمالقة ،حيث تتضمن القائمة تصنيفاً
ألقوى  100مدير تنفيذي في الشرق األوسط ،وفقاً لقائمة
فوربس (جلوبال  )2000الشهيرة التي تصنف الشركات بناء
على اإليرادات واألرباح واألصول والقيمة السوقية.
هذا التصنيف يتسق مع التصنيف الذي تحتله اإلمارات
في تقرير سهولة ممارسة أنشطة األعمال لعام  ،2017الذي
يضعها في المرتبة الـ 26عالمياً ،وهو الصادر عن البنك الدولي
بالتعاون مع المنتدى االقتصادي العالمي ،مقارنة بالمرتبة الـ
 34في تقرير عام  ،2016وباإلضافة إلى ذلك ،تحسن أداء
مؤشر دورة األعمال بإمارة أبوظبي في الربع الثاني من عام
 2016على نحو ملحوظ مسجالً اتجاهاً تصاعدياً بفضل األداء
اإليجابي لجميع المؤشرات الفرعية المكونة له ،وفقاً لنتائج
تقرير متابعة األداء االقتصادي إلمارة أبوظبي للربع الثاني
من العام الجاري الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية
االقتصادية في أبوظبي ،كما شهد أداء المؤشر العام لسوق
أبوظبي لألوراق المالية تحسناً ملحوظاً خالل الربع الثاني
من عام  2016مقارن ًة بالربع السابق ،بالرغم من الضغوط
التي تعرضت لها أسواق المال العالمية في ظل الضبابية
المحيطة بآفاق النمو االقتصادي العالمي.
وتأتي كل تلك اإلنجازات لتعكس نجاح دولة العربية
المتحدة في اعتماد خططها االستراتيجية القائمة على عدد
من السياسات االقتصادية الهادفة لتحقيق التحول الميسر
لعصر ما بعد النفط ،منها؛ قوة ومتانة األوضاع باالقتصاد
الوطني ،وكفاءة السياسات المالية والنقدية التي تتبعها
الدولة والتي تساعد في تحقيق االستقرار االقتصادي
والمالي ،وتزايد الثقة اإلقليمية والعالمية في االستثمار في
االقتصاد الوطني.
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باإلضافة إلى ذلك تأتي الجهود المبذولة في الدولة
لتوجيه اإلنفاق االستثماري الحكومي إلى القطاعات غير
النفطية ،وصياغة استراتيجية لمنافسة األسواق العالمية
عبر بناء قطاع تصديري من أجل ضمان استدامة النمو ،ما
يكسب االقتصاد اإلماراتي قدرات ذاتية كبيرة في مواجهة
األزمات والضغوط االقتصادية المختلفة .وكذلك جهود
الدولة الواضحة بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في
عملية التنويع االقتصادي من خالل توفير البنية التحتية
والبيئة التشغيلية والتنظيمية الداعمة لعمل القطاع إيماناً
بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في العملية التنموية.
وال يمكن في هذا اإلطار إغفال دور الدولة بمؤسساتها
المختلفة في تطوير رأس المال البشري ،من خالل التركيز
على األبحاث والتطوير والبنية التحتية التعليمية ،وحرصها
الدائم على تطوير األطر التشريعية والقانونية واالستثمار
في البنية التحتية مع زيادة الدعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة وتسهيل عمليات التمويل لتلك المشاريع.
ونتيجة لتلك الجهود المضنية المتشعبة والرؤى
االستشرافية المبكرة ،غدت دولة اإلمارات العربية المتحدة
اآلن بيئة محفزة ومشجعة لريادة األعمال ،وتمتلك أرضية
اقتصادية صلبة ،ولديها حزمة كبيرة ومتنوعة من الفرص
االستثمارية الواعدة ،حتى إنها أصبحت سوقاً استثمارياً
متميزا ً ،ومالذا ً آمناً وجاذباً لرؤوس األموال ولألنشطة
االقتصادية وللمستثمرين بشكل عام.
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تقارير وتحليالت
واقع األزمة في سوريا في ظل الموقف الروسي
أعلن وزير الدفاع الروسي ،سيرجي شويجو ،مؤخراً ،أن آفاق بدء العملية السياسية في سوريا أ ِّجلت إلى «أجل غير
مس ّمى» ،بسبب فشل الغرب في كبح جماح من س َّماهم «اإلسالميين المتشددين» في سوريا كما قال ،وقد سارعت
واشنطن إلى رفض هذه التصريحات ،وأكدت موقفها الرافض أن يكون بشار األسد جزءاً من سوريا «على المدى البعيد»؛
فهل انتهت فرص الحل السياسي فعالً؟ وهل ستواصل روسيا تصعيدها العسكري؟ وما السيناريوهات المتوقعة؟
كانت روسيا قد أعلنت هدنة منذ أكثر من أسبوعين،
وج َّددتها أكثر من مرة؛ وذلك بعد تع ُّرضها النتقادات
دولية واسعة بسبب الخسائر البشرية الفادحة ،والدمار
الهائل الذي لحق بمدينة حلب نتيجة الغارات المكثفة
التي نفذتها طائراتها ،وهجمات قوات النظام السوري
على األحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة السورية
المسلحة .وقد تحدثت دول أوروبية رئيسية ،كألمانيا
وفرنسا وبريطانيا ،عن خيار فرض عقوبات جديدة على
روسيا؛ بينما اتهمت الواليات المتحدة األمريكية موسكو
بارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب،
وتستوجب التحقيق الدولي .ومن ثم ،فإن
الهدنة من جانب روسيا لم تكن إلتاحة
الفرصة لجهود البحث عن حل سياسي؛
وإنما كانت تهدف بالدرجة األولى إلى
تخفيف الضغوط الغربية عليها ،وتج ُّنب
مناقشة مسألة العقوبات الجديدة بشكل ج ِّدي؛ وثانياً،
تحقيق ما عجزت غاراتها المكثفة التي تواصلت شهورا ً
عن تحقيقه ،وهو إخراج فصائل المعارضة المسلحة من
المدينة ،وإحكام السيطرة عليها .وبالمقابل تتهم روسيا
المعارضة باستغالل الهدنة؛ حيث قال شويجو إن مقاتلي
المعارضة المدعومين من الغرب كانوا يهاجمون المدنيين
في حلب .وقد جاءت تصريحات وزير الدفاع الروسي
الخاصة بمسألة الحل السلمي بعد أن فشلت موسكو في
تحقيق أهدافها من الهدنة ،وبعد أن تمكنت المعارضة،
برغم القصف الشديد لمواقعها ،من إطالق عملية مضادة
ِّ
لفك الحصار عن حلب ،وفي الوقت نفسه مهاجمة مواقع
سيطرة النظام غرب المدينة.
ويبدو واضحاً من خالل هذه التصريحات المباشرة ،ومن
المواقف السابقة ،أن الروس غير جادين في البحث عن حل
سياسي لألزمة؛ وهم يستغلون موضوع الهدنة ،كما استغلوا
من قبل مفاوضاتهم التي استمرت شهورا ً مع واشنطن،
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وذلك لكسب الوقت ،ولتحقيق مزيد من التقدم على
األرض ،ومن ثم فرض الحل السياسي الذي يضمن المصالح
الروسية في المنطقة ،ويجعل سوريا قاعدة نفوذ متق ِّدمة
لها بالمنطقة في مواجهة الواليات المتحدة األمريكية .وال
يبدو بالمقابل أن واشنطن ،التي ترفض الموقف الروسي،
لديها الكثير من الخيارات للتعامل مع موسكو؛ ال ألنها غير
قادرة على ممارسة ضغوط حقيقية عليها؛ بل ألن إدارة
أوباما ال تملك اإلرادة السياسية لذلك من منطلق أنها ال
تريد مواجهة مع روسيا؛ أو التسبب في تفاقم األوضاع ،مع
أن كل المؤشرات على األرض ،كما يرى
الكثير من المراقبين ،تؤكد أن الموقف
األمريكي المتر ِّدد كان سبباً رئيسياً فيما
وصلت إليه األزمة السورية؛ وفي بلوغها
مرحلة من التعقيد الذي يجعل الحل
السياسي صعب المنال بالفعل ،والحسم
ألي من الطرفين أشبه بالمستحيل.
العسكري ٍّ
أما بالنسبة إلى المعارضة المسلحة؛ فال شك أن
الخيارات المتاحة أمامها محدودة أيضاً؛ فقوات النظام،
المدعومة بغطاء جوي روسي كبير ومستشارين عسكريين،
وحتى قوات خاصة وبرية ،أصبحت في موقف أفضل،
برغم استمرار حالة الك ِّر والف ِّر التي تُميز المشهد الميداني
في حلب ومناطق أخرى .وما يزيد من تعقيد الموقف
وصعوبته بالنسبة إلى المعارضة هو تنظيم «داعش» الذي
أصبح يشكل عبئاً كبيرا ً عليها؛ ليس ألنه يحاربها فقط؛ بل
ألن وجوده واستمرار نفوذه أصبحا مب ِّر َرين لتغيير بوصلة
الموقف الدولي برمته للتركيز على محاربة اإلرهاب ،بدل
المضي قدماً في محاربة أسباب وجوده.
والخالصة :ال يبدو أن هناك خالصاً للشعب السوري كما
أهل حلب في األفق؛ كما ال يمكن التن ُّبؤ بما سيكون عليه
الوضع حتى بعد االنتخابات األمريكية التي تعول المعارضة
السورية عليها كثيرا ً -بالطبع إذا ما نجحت هيالري كلينتون!
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تقارير وتحليالت
هل تنجح حكومة الشاهد في تجاوز التحدِّ يات التي تواجه تونس؟
برغم محاوالت الحكومة التونسية مواجهة األزمات والتحديات ،التي ورثتها من الحكومات السابقة ،فإنها تواجه انتقادات
متزايدة من جانب الكثير من القوى واألحزاب السياسية إلى درجة مطالبة بعضهم باستقالتها.
حينما منح «مجلس نواب الشعب» (البرلمان) في تونس
ثقته لحكومة الوحدة الوطنية ،برئاسة يوسف الشاهد،
لتخلف حكومة الحبيب الصيد منذ ما يزيد على شهرين،
تزايدت اآلمال لدى كثيرين بأن تنجح هذه الحكومة في
مواجهة التحديات التي تواجه تونس ،وخاصة االقتصادية
منها ،في ظل تر ِّدي األوضاع المعيشية لقطاعات
عريضة من الشعب التونسي .وبالفعل باشرت
حكومة الشاهد مهامها ،وهي تحظى بثقة
الشعب والكثير من القوى السياسية ،ومن
نقابات العمال والفالحين ورجال األعمال
ومنظمات المجتمع المدني التي لم يكن لها
خيار سوى دعمها ،كي تتعامل بكفاءة مع
التحديات االقتصادية واألمنية التي تواجه الدولة التونسية،
لكن خالفاً لهذه التوقعات بدأ التململ من أداء حكومة
الشاهد يتزايد في األيام القليلة الماضية ،بسبب اإلجراءات
التقشفية التي أعلنتها ،بصفتها السبيل لمواجهة األزمة
االقتصادية التي تضرب البالد ،حيث أعلنت الحكومة أنها
وضعت ميزانية لعام  2017تتض َّمن قرارات صعبة ،ولكنها
ضرورية وحتمية إليقاف االنحدار نحو اإلفالس ،ودعت
الجميع إلى ما سمته ضرورة «تقاسم األعباء» ،لكن في
المقابل أبدت القوى واألحزاب السياسية ،حتى التي تشارك
في هذه الحكومة ،تحفظها على هذه الميزانية ،بدعوى أنها
ال تراعي األبعاد االجتماعية واالقتصادية للكثير من فئات
الشعب التونسي ،الذي يواجه أوضاعاً معيشية صعبة في
اآلونة األخيرة ،حيث طالب «االتحاد العام التونسي للشغل»
بتراجع الحكومة عن تجميد الزيادات في الرواتب الذي
طرحته في الميزانية ،وكذلك ما يتعلق بالضرائب .وه َّددت
المنظمة النقابية باستعمال «سالح الشارع» في حال رفضت
الحكومة مطالبها ،معتبرة أن «التضحيات التي تدعو إليها
الحكومة يجب أال تكون أحادية الجانب ،وأن كبرى الشركات
المته ِّربة من الضرائب يجب أن تخضع للقوانين».
وفي الوقت الذي حاولت فيه حكومة الشاهد إيصال
رسالة إلى الرأي العام مفادها أنها تملك من اإلرادة
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السياسية والجرأة ما يجعلها قادرة على مواكبة األحداث،
وأنها عازمة على قيادة الجهود بشأن التعامل مع هشاشة
األوضاع ،بما يعزز الثقة بأداء الحكومة ،فإن الكثير من
القوى السياسية والمنظمات النقابية و َّجهت إليها انتقادات
متزايدة خالل األيام الماضية ،وخاصة من جانب «االتحاد
العام التونسي للشغل» ،ورجال األعمال،
باإلضافة إلى المحامين واألطباء وفئات مهنية
كثيرة أخرى ،بدعوى أنها -أي الحكومة -غير
مؤهلة إلدارة البالد في هذه المرحلة.
وإزاء هذا المأزق الذي تواجهه الحكومة
التونسية بدأ يوسف الشاهد ،خالل األيام
الماضية ،إعادة تسويق سياساته االقتصادية،
على أمل الحصول على الدعم الالزم لها من القوى
واألطراف السياسية المختلفة ،حيث قام بكثير من الجوالت
الميدانية لمتابعة األوضاع المعيشية واالجتماعية ،فضالً
عن متابعة جهود الحكومة الرامية إلى مكافحة ظاهرة
التطرف واإلرهاب ،التي تمثل أحد التحديات الرئيسية التي
تواجه تونس؛ وكل هذا في محاولة منه لتحسين صورته
أمام الرأي العام في الداخل ،بصفته المسؤول األول عن
متابعة الملفات المهمة ميدانياً من خالل االطِّالع عن قرب
على مطالب المواطنين وحاجاتهم ،والتفاعل مع مشكالتهم
الرئيسية .لكن تظل قدرته على إقناع المعارضة والقوى
السياسية األخرى بسياساته محدودة بالنظر إلى عاملين،
األول عدم حماسة حركة «النهضة» لإلجراءات الحكومية
األخيرة ،وخاصة فيما يتعلق بالشق االقتصادي ،فبرغم
أن حركة «النهضة» تُع ُّد طرفاً رئيسياً في هذه الحكومة،
فإن مواقفها اتسمت بالغموض والتر ُّدد ،كباقي أحزاب
المعارضة .العامل الثاني أن الميزانية الحكومية لعام 2017
وما تتض َّمنه من إجراءات تقشفية ال تحظى بتأييد معظم
القوى واألحزاب السياسية ،وخاصة «االتحاد العام التونسي
للشغل» ،والمنظمات النقابية ،التي ترى أن هذه اإلجراءات
تضر في األساس بالعمال وفئات محدودي الدخل والطبقات
الفقيرة في تونس.
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شـؤون اقتصاديــة
«االقتصاد» تبحث أطر التعاون المشترك مع األرجنتين
اجتمع معالي سلطان بن سعيد
المنصوري وزير االقتصاد ،ومعالي
غابرييال ميكيتي نائبة رئيس جمهورية
األرجنتين والوفد المرافق لها ،وذلك
بفندق جراند حياة بدبي ،وقد بحث
الجانبان خالل االجتماع سبل تطوير
آليات التعاون االقتصادي والتجاري وبناء
شراكات تخدم المصالح التنموية لكال البلدين ،وتطرقا
إلى مجاالت التعاون في قطاعات ،مثل البنية التحتية
والطيران والزراعة واألمن الغذائي والطاقة المتجددة
باعتبارها من أبرز القطاعات المرشحة لقيادة العالقات
االقتصادية والتجارية بين البلدين في المرحلة المقبلة..
والسيما في ظل الخطط التنموية الطموحة التي تعمل
األرجنتين على تنفيذها لالستفادة من تنوع مواردها

الطبيعية ،إلى جانب ما تتمتع به
المؤسسات والشركات اإلماراتية من
خبرات وكفاءات وقدرات واسعة
في تلك القطاعات بما يخلق العديد
من الفرص لبناء شراكات تنموية بين
الجانبين .وأكد معالي سلطان بن
سعيد المنصوري وزير االقتصاد حرص
اإلمارات على تعزيز عالقات التعاون االقتصادي والتجاري
مع دول أمريكا الالتينية ،وتحديدا ً مع األرجنتين ،لما
تتمتع به من قدرات وإمكانات نمو واعدة في عدد
من القطاعات ذات االهتمام المشترك ،وأبرزها مجاالت
الزراعة والصناعات الغذائية ..وأشار إلى أن الدولة تولي
تعزيز التعاون في هذا المجال اهتماماً متزايدا ً ،بما
يخدم سياسات األمن الغذائي لإلمارات.

النفط يتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير بفعل توترات «أوبك»
تكبدت العقود اآلجلة للنفط يوم أمس الجمعة ،أكبر خسائرها األسبوعية بالنسبة المئوية
منذ يناير بهبوطها نحو تسعة بالمائة مع ظهور عالمات على توترات بين المملكة العربية
السعودية وإيران قد تعرقل اتفاقاً مهماً على خفض اإلمدادات .وأشار متعاملون أيضاً إلى
تأثر العقود اآلجلة للخام بزيادة مخزونات الخام األمريكية األسبوع الماضي واستمرار ضعف
الطلب .وقالت مصادر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» :إن خالفات قديمة بين
السعودية وإيران طفت مجددا ً على السطح في اجتماع لخبراء «أوبك» األسبوع الماضي،
فيما تقول الرياض إنها قد ترفع إنتاجها النفطي بقوة لخفض األسعار إذا رفضت طهران فرض
قيود على معروضها .وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ سبتمبر ،إذ انخفض
خام القياس العالمي من مزيج برنت  77سنتاً أو  1.7بالمائة ليبلغ عند التسوية  45.58دوالر للبرميل بينما نزل الخام األمريكي 59
سنتاً أو  1.3بالمائة إلى  44.07دوالر للبرميل .وانخفض الخامان بذلك  15بالمائة منذ وصولهما إلى المستويات المرتفعة التي سجالها
في أوائل أكتوبر .وعلى مدى األسبوع خسر الخام األمريكي نحو تسعة بالمائة بينما تراجع برنت حوالي ثمانية بالمائة في أكبر
خسائرهما األسبوعية منذ يناير.

اليابان ..صندوق إسالمي لجنوب شرق آسيا
أفادت صحيفة نيكي اليابانية ،أن شركة إس.بي.آي القابضة
ستدشن صندوقاً إسالمياً لجنوب شرق آسيا .ومن المتوقع أن
يصل الحد األقصى لقيمة صندوق إس.بي.آي القابضة ،إلى
عشرة مليارات ين مع استثمارات من حكومة بروناي والبنك
اإلسالمي للتنمية الذي يتخذ من السعودية مقرا ً له .ويلعب
سوق التمويل اإلسالمي دورا ً محورياً في رسم مستقبل النظام
المالي العالمي ،بالنظر إلى ما يتمتع به من نمو استثنائي
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وسمات مميزة أبرزها االلتزام بالمبادئ األخالقية العالية .كما
أن الحضور المتنامي لنظام التمويل اإلسالمي ضمن العديد
من الدول األعضاء في صندوق النقد الدولي ،يعتبر مؤشرا ً
قوياً على مدى قوة تأثيره العالمي .ويشير ذلك أيضاً إلى
األهمية التي يوليها صندوق النقد الدولي لآلثار اإليجابية
المترتبة عن التمويل اإلسالمي ،على صعيد االستقرار المالي
ونمو االقتصاد الكلي.
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من أنشطة المركز
الختامي بتجربة اإلمارات يف تطوير التعليم ودعم القيادة الرشيدة املتواصل للنهوض به
أشاد يف بيانه
ِّ

«مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيج َّية» يختتم أعمال مؤتمره السنوي
السابع للتعليم حول «التعليم والتنمية ..االستثمار من أجل المستقبل»

اختتم «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيج َّية»
األربعاء املايض ،أعامل مؤمتره السنوي السابع للتعليم حول
«التعليم والتنمية ..االستثامر من أجل املستقبل» بكلمة ختام َّية
لسعادة الدكتور جامل سند السويدي ،مدير عام املركز ،رفع
خاللها أسمى ِ
آيات الشكر والتقدير واالمتنان والعرفان إىل
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد
أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،رئيس مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية -حفظه الله -لدعمه
املتواصل وغري املحدود لجميع ف َّعاليات املركز وأنشطته البحثية
الص ُعد الوطنية
والفكرية واإلنسانية ،ويف املجاالت كافة عىل ُّ
واإلقليمية والدولية.
وأعرب سعادة الدكتور جامل سند السويدي عن شكره
وتقديره للباحثني والخرباء الذين شاركوا يف فعاليات املؤمتر؛
ملا قدموه من أوراق بحثية متم ِّيزة ومناقشات جادة ومشاركة
ف َّعالة عىل مدار جلسات املؤمتر؛ وهو ما أسهم بال ٍّ
شك يف بلورة
الكثري من الرؤى املستقبلية واألفكار الجديدة يف هذا املوضوع
نفسه بقوة يف
امله ِّم ،وهو التعليم والتنمية ،الذي ما زال يطرح َ
كل وقت محلياً وإقليمياً ودولياً ،فشغل صناع القرار والجامعات
عجب يف ذلك؛ فالتعليم هو قاطرة التنمية
ومراكز البحوث ،وال َ
ومستقبل األمم ،وصانع نهضتها وحضارتها.
وأشاد سعادة الدكتور جامل سند السويدي بالتص ُّورات
والرؤى واالسرتاتيجيات والتوصيات املوضوعية التي طُرِحت
يف املؤمتر حول التعليم وما يرتبط به من قضايا متع ِّددة ،مثل
التنمية والتكنولوجيا واالبتكار وتعزيز الهوية الوطنية وغريها،
مؤكدا ً أن «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية»
سيعمل عىل أن تصل تلك التوصيات واألفكار إىل صانع القرار،
وإىل مختلف الجهات املعن َّية ،سواء يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،أو يف دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»،
أو دولنا العربية كافة؛ من أجل تب ِّنيها وترجمتها إىل سياسات
يصب يف خدمة شعوبنا وازدهارها
واسرتاتيجيات وقرارات؛ مبا ُّ
وأمنها ،وضامن مستقبل أجيالنا القادمة.
وقد و َّجه املشاركون ،يف ختام املؤمتر ،رسالة تقدير إىل قيادة
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،برئاسة صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة -حفظه الله -الهتاممها
الكبري بالتعليم ،وربطه بالتنمية الشاملة واملستدامة القامئة عىل
االبتكار واإلبداع واملعرفة ،وأشادوا برؤية صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل
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للقوات املسلحة ،رئيس مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية -حفظه الله -التي ت ُع ُّد التعليم األساس الصلب
الذي يتم االنطالق منه لالستعداد ملرحلة ما بعد النفط ،وأكدوا
أن التجربة اإلماراتية يف مجال النهوض بالتعليم جديرة بالدراسة
واالهتامم عىل املستوى العريب كله .وو َّجه املشاركون الشكر إىل
سعادة الدكتور جامل سند السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،عىل ما يبذله من جهود
علمية وبحثية مخلصة تسلِّط الضوء عىل القضايا األساسية التي
تتعلق بنهضة املجتمع اإلمارايت واملجتمعات الخليجية والعربية،
وتق ُّدمها ،وتنميتها ،ويف مق ِّدمتها قضية التعليم ،مؤكدين أن
«مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية» غدا منارة
فكرية رفيعة ،ليس عىل املستوى اإلمارايت فقط ،وإمنا عىل
املستويات الخليجية والعربية والدولية أيضاً ،من خالل اشتباكه
الفكري املستمر واملستنري مع القضايا التي تصوغ حارض املنطقة
ومستقبلها.
وكانت ف َّعاليات اليوم الثاين للمؤمتر السنوي السابع للتعليم
بدأت بأعامل الجلسة الثالثة التي حملت عنوان «التعليم وبناء
املوارد البرشية املواطنة» ،ورأسها األستاذ الدكتور عبدالرحمن
سلطان الرشهان ،رئيس مجلس إدارة املركز الدويل للزراعة
امللحية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،الذي أشار إىل أن
هناك تحديات كثرية تواجه سوق العمل يف الدولة ،من بينها
التخصصات كالهندسة والطب؛ األمر الذي
وجود نقص يف بعض
ُّ
يتطلَّب املواءمة بني مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل يف
الدولة .وتحدث يف هذه الجلسة الدكتور عبداللطيف الشاميس،
مدير مجمع كليات التقنية العليا يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،الذي قدم ورقة حول «املخرجات التعليمية والتطورات
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املستقبلية لسوق العمل» ،أكد فيها أن الثورة التكنولوجية ،أو ما
يسميه بعض املراقبني اليوم «الثورة الصناعية الرابعة» آتية بكل
متغياتها وتحدياتها؛ فقد انتقلنا من القرن التاسع عرش ،الذي
ِّ
ارتكز عىل اليد العاملة ،مرورا ً بالقرن العرشين ،الذي ارتكز عىل
قوة املعرفة ،وصوالً إىل القرن الحادي والعرشين ،الذي يعتمد
عىل التطور التقني والتحوالت الرقمية .وسنشهد تحوالت كبرية
يف املرحلة املقبلة ،التي ستهيمن عليها املصانع الذكية التي تدار
باآلالت وترتبط بشبكة «اإلنرتنت» وبنظام ميكنه متثيل مراحل
اإلنتاج كافة ،بل سيكون قادرا ً عىل اتخاذ القرارات مبعزل عن
التدخالت الخارجية .وأضاف أن هذه الثورة يف طريقها إلينا،
وستغي املفهوم السائد عن معظم الوظائف يف العامل ،وسنواجه
ِّ
تقنيات حديثة تجمع بني مختلف العلوم الفيزيائية والرقمية
والبيولوجية ،التي ستؤثر يف التخصصات والصناعات املستقبلية،
وعلينا منذ اآلن استيعاب هذه املتغريات واالستعداد لها.
وأكد الدكتور عبداللطيف الشاميس أننا اليوم أمام تحديات
كبرية تعيها متاماً قيادتنا الرشيدة التي تسترشف املستقبل برؤاها
الحكيمة ،وقد وضعت لذلك الكثري من املبادرات والسياسات
والخطط املستقبلية ،خاصة تلك التي تركِّز عىل العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار وإنتاج املعرفة للوصول إىل بناء اقتصاد
املعرفة .وتحقيق ذلك يعتمد عىل الرتكيز الكبري عىل تنمية
رأس املال البرشي ،وعىل املهارات واملواهب الشابة القادرة
عىل التعامل مع املستقبل ومع هذه الثورة التي متتاز برسعتها
الهائلة؛ لذا فإن هذا التص ُّور للمستقبل وضع مؤسسات التعليم
أمام تحديات كبرية تحتِّم عليها امليض بخطى مدروسة ورسيعة
نحو إعداد طالبها كمخرجات تعليمية وتطبيقية ومهنية متميزة؛
فهم املحرك الرئييس للتنمية يف مرحلة ما بعد النفط ،باإلضافة
إىل متكينهم من مهارات القرن الحادي والعرشين استعدادا ً
ليكونوا عىل مستوى عا ٍل من الجاهزية للوظائف املستقبلية،
وهذا األمر تدركه متاماً كليات التقنية العليا ،ووضعت يف ضوئه
السبت  5نوفمبر ( 2016السنة الثالثة والعشـرون  -العدد )6175

اسرتاتيجيتها التطويرية للسنوات الخمس املقبلة ،لتكون لديها
ُمخرجات نوع َّية متثل الخيار األول لسوق العمل.
وتناولت الدكتورة موزة عبيد غباش ،رئيسة رواق عوشة بنت
حسني الثقايف واالجتامعي والخريي يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،يف ورقتها «دور التعليم يف تعزيز الهوية وقيم املواطنة»،
مشرية إىل أنه ال ميكن إنكار دور تعليم الناشئة يف تعزيز الهوية
الوطنية وقيم املواطنة املستندة إىل الرتاث والعادات والتقاليد
التي يتصف بها املجتمع .ولذا فإنه ال ب َّد للطفل أن يبدأ ،منذ
سن مبكرة ،يف فهم معنى املواطنة والهوية الوطنية وكيفية
الحفاظ عليهام ،ومعنى املوروث الشعبي ،وأهمية ذلك كله
عىل املستوى الشخيص والسلويك داخل املجتمع الذي متثل
األرسة نواته األوىل .كام أن هذا املجتمع يحتضن أناساً يُقيمون
فيه ينتمون إىل أجناس وأعراق شتى تختلف هوياتهم وتتنوع
قيمهم ،فإيجاد التوازن والتناسق والتامزج بني الجميع سيؤدي
بالتايل إىل أن تكون مسرية الجميع مبن َّية عىل احرتام اآلخر
وقبوله ،وعىل الوسطية يف األطروحات فيام يخص املعتقدات
واملوروثات الثقافية والتاريخية والحضارية .وأشارت الدكتورة
موزة عبيد غباش إىل أن املدارس تسهم يف تكريس هذا املفهوم
وتنميته من خالل غرس روح العمل الجامعي والتنافسية
الشفافة والصادقة التي تخلق روح اإلبداع واالبتكار والتميز
بالعطاء األفضل ،وليس عىل أساس املحاباة أو االنحياز إىل هذه
الفئة أو تلك ،أو إىل هذه الرشيحة أو تلك ،أو إىل هذا العرق
أو الجنس عىل حساب اآلخرين .ولقد تم تأطري هذه الرؤية
يل وواضح من خالل القوانني والترشيعات واملبادرات
بشكل ج ٍّ
التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة -حفظه الله -عىل غرار قانون نبذ الكراهية وازدراء
األعراق واألديان ،وكذلك مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة -حفظه الله -برضورة تعزيز القيم األخالقية بني الطلبة
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خصصت وزارة الرتبية والتعليم
ضمن املناهج الدراسية ،ولقد َّ
منهاجاً لتدريسها؛ وهذا دليل عىل حرص القيادة عىل أن تكون
دولة اإلمارات العربية املتحدة ساحة تنافس رشيف وآمن لكل
مقيم ،بفضل ما متلكه الدولة من بيئة مناسبة للعيش والرخاء،
مع املحافظة عىل رصيد القيم واألخالق واملوروث الحضاري
اإلمارايت يف أبعاده العربية واإلسالمية واإلنسانية.
ثم ق َّدمت الدكتورة مارتينا ديكسن ،األستاذ املساعد يف
قسم الرياضيات والعلوم بكلية اإلمارات للتطوير الرتبوي يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ورقة بعنوان «تدريب املعلمني:
السياسات واملامرسات القامئة عىل البحوث» ،أشارت خاللها
إىل أن األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات لعام  2021تهدف إىل
املبني عىل املعرفة ،الذي يدعم دور
نقل الدولة إىل االقتصاد
ِّ
املواطنني اإلماراتيني يف اإلبداع والبحث والتطوير ،وأن تصبح
دولة اإلمارات العربية املتحدة واحدة بني أفضل الدول يف العامل
يف هذا املجال .وتسعى األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات لعام
 2021إىل «غرس ثقافة مبادرات األعامل يف املدارس والجامعات
لتنشئة أجيال لديها ملكة القيادة واإلبداع واإلحساس باملسؤولية
والطموح» .ويتطلَّب التعليم والتعلُّم الناجحان يف املدارس غرس
روح اإلبداع والطموح يف الشباب اإلمارايت .وملا كان األمر كذلك،
فإن هناك حاجة مل َّحة إىل التدريب عايل الجودة ووثيق الصلة
باملعلمني ،عىل مستوى كليات املعلمني وعىل رأس العمل .ويرسي
هذا عىل جميع مجاالت مؤسسات تدريب املعلمني يف مرحلة
البكالوريوس .وينبغي أن تكون البحوث نرباساً تستنري به منهجية
التدريس ،ومحتويات املقررات الدراسية واملهارات ،والخربة
العملية وهيكل الربنامج بشكل عام .وعىل املستوى املؤسيس
األكرب فإن من األهمية مبكان ،بالنسبة إىل عملية صنع القرار
ذات العالقة بالرعاية الشاملة للطالب ،أن تستأنس بالبحوث من
أجل زيادة معدالت االستبقاء والوصول إىل املستوى األمثل من
األداء والرضا لدى طلبة كليات املعلمني.
وبعد ذلك بدأت أعامل الجلسة الرابعة «التعليم وتعزيز
االبتكار والبحث العلمي» ،ورأسها الدكتور يحيى األنصاري
الرئيس التنفيذي لالبتكار ،مدير كليات التقنية العليا يف العني
بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،حيث ق َّدمت الدكتورة نرسين
حمد ،املستشارة األكادميية للمدير التنفيذي ملعهد التكنولوجيا
التطبيقية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ورقة حول «موقع
التعليم يف االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار» ،أعربت يف مستهلها
عن خالص شكرها لـ«مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية» لتوجيهه الدعوة إليها للمشاركة يف هذا املؤمتر
املهم ،الذي يتناول واحدة من القضايا املهمة بالنسبة إىل مسرية
التنمية والتطور ،ليس لإلمارات فقط ،وإمنا لدول املنطقة بأرسها.
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وأشادت بتجربة اإلمارات التنموية التي ترتكز عىل التعليم
واملعرفة واالبتكار ،ورأت أنها متثل بارقة األمل للعبور نحو
مستقبل أفضل ،برغم التحديات الكثرية التي تشهدها املنطقة يف
الوقت الراهن .واستعرضت خالل تقدميها الورقة املوقع املركزي
الذي يحتله قطاع التعليم يف االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار يف
دولة اإلمارات ،ومبادرات هذا القطاع املتع ِّددة يف إطار تعزيز
ثقافة االبتكار ومامرسته .مشرية إىل الخطوات التطويرية يف
املنظومة التعليمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،سواء منها
املتعلقة باملناهج ،أو بطرائق التدريس ،أو ب ُنظم التقويم التي
تشهدها املدرسة اإلماراتية يف سبيل تحقيق رؤية االسرتاتيجية
الوطنية لالبتكار .واستعرضت بعض املبادرات الوطنية كربنا َم َجي
«مهارات اإلمارات» و«بالعلوم نفكر» ،ودور مثل هذه الفعاليات
يف مساندة منظومة التعليم واالبتكار ،باإلضافة إىل استعراض
مق ِّومات إنجاح االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار يف قطاع التعليم
ودور املعلمني يف هذا اإلطار.
وق َّدم الدكتور جافيد لغاري ،مفوض هيئة االعتامد األكادميي
يف وزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ورقة
مبني
تحت عنوان «دور البحث العلمي الجامعي يف بناء اقتصاد ٍّ
عىل املعرفة» ،قال فيها إننا نعيش اليوم يف اقتصاد عاملي متزايد
التنافسية ،ومعقَّد تكنولوجياً ،وكثيف املعرفة .ومث َّة فارق نوعي
مبني عىل
مبني عىل املوارد الطبيعية واقتصاد ٍّ
ضخم بني اقتصاد ٍّ
املعرفة والبحث العلمي والقيمة املضافة .وتختلف الجامعات،
حالياً ،عن الجامعات يف املايض ،حيث باتت الجامعات الحديثة
أهم منتج للمعرفة والتكنولوجيا والبحث العلمي ،وباتت
تقود عملية اإلبداع وريادة األعامل .وبإضافة االبتكار واإلبداع
والبحوث املتع ِّددة التخصصات ،بصفتها مكوناً حيوياً من
مكونات التدريس ،باتت الجامعات تسهم بشكل مبارش يف
االقتصاد واملجتمع بدرجة أكرب من معظم املؤسسات األخرى يف
البالد .وأكد الدكتور جافيد لغاري أن الدول التي تدعم اقتصادات
املعرفة من خالل التعليم العايل والبحث العلمي أصبحت من
أكرث الدول تطورا ً يف العامل .ويُ َع ُّد «وادي السيليكون» أفضل مثال
معروف لفوائد التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار؛ حيث
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يسهم بنحو  %30من الناتج املحيل اإلجاميل األمرييك ،املق َّدر
بـ 18تريليون دوالر .ويسهم عدد من كربى جامعات الهندسة
يف تحقيق هذا النجاح.
وقد بدأ «وادي السيليكون» ذو التقنية املتط ِّورة يف
الخمسينيات من القرن املايض ،عندما رشع اثنان من خريجي
«جامعة ستانفورد» ،هام هيوليت وبكارد ،يف تصنيع املذبذبات
الراديوية يف املرشوع النهايئ للتخرج يف كوخ صغري .وت ُظهر
الرشكات الناشئة التي أسسها خريجو «معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا» وأعضاء هيئة التدريس واملعهد نفسه أن قيمة
مبيعات هذه الرشكات وصلت ،اعتبارا ً من عام  ،2006إىل 1.3
تريليون دوالر؛ أي ما يعادل تقريباً حجم الناتج املحيل اإلجاميل
لكوريا الجنوبية .ومن ثم ،فإن الحكومات أضحت بحاجة إىل
دعم البحث العلمي يف الجامعات لبناء اقتصاد معريف يقود حقاً
إىل حياة أفضل.
ويف نهاية هذه الجلسة ق َّدم الدكتور عيىس محمد البستيك،
رئيس جامعة ديب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ورقة بحثية
حول «إنتاج التكنولوجيا وتوطينها :املقومات واآلليات» ،أكد
يف مستهلها أن اإلمارات تنظر إىل العنرص البرشي بصفته ثروة
الوطن الحقيقية ،وش َّدد عىل أهمية االستثامر يف تنمية الرثوة
البرشية املواطنة ،وتأهيلها بشكل مستمر ،يك تواكب مسرية
التنمية والتطور يف اإلمارات.
وأشار خاللها إىل أن التعليم العايل يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ارتقى إىل العاملية يف السنوات األخرية؛ ما جعل جامعاتها
تتبوأ مكانة مرموقة يف الرشق األوسط يف املراحل األوىل من
خطتها االسرتاتيجية لجعل التعليم رائدا ً وعاملياً .وأضاف قائالً:
«إننا عندما نخطِّط لنصل إىل الريادة يف التعليم؛ فإننا ندرك
عوامل تحقيق هذا الهدف ومتطلباته ،فأول متطلب لتحقيق
ذلك يتمثل يف تطبيق املعايري العاملية يف جميع مناحي التعليم
الجامعي؛ أي السعي نحو الحصول عىل االعرتاف العاملي بكلياتها
وبرامجها .ويتمثل ثاين املتطلبات يف ترسيخ مبدأ البحث العلمي
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والتطوير يف أنشطة الجامعات التعليمية لالرتقاء باملستوى
الفكري والعلمي لدى عضو الهيئة التدريسية ،وضامن انتقال
الفائدة إىل الطلبة واملجتمع .ولكن الثغرة ما زالت كبرية فيام
يتعلق بالبحث العلمي واإلنتاج املعريف .وألن اقتصاد دولة
اإلمارات العربية املتحدة مبني بشكل كبري عىل النفط؛ فإنه
من األهمية مبكان أن نسعى إىل إضافة التطوير التجاري إىل
املجاالت البحثية لنحقق االستدامة االقتصادية حتى بعد نضوب
النفط؛ أي علينا أن ننتج املعرفة الالزمة الستدامة االقتصاد
املنتعش اآلن.
أما املتطلب الثالث؛ فهو جعل عنرصي اإلبداع واالبتكار جزءا ً
أساسياً من العملية التعليمية ،ولذا فإن من الرضوري الرتكيز عىل
إنشاء مراكز الحاضنات وريادة األعامل يف الرصوح التعليمية
الجامعية إلنتاج املعرفة؛ لتكون مبنية عىل قاعدة صلبة غنية
بتنويع االقتصاد املعريف .أما املتطلب الرابع ،فينصب عىل مجال
يخص التعلُّم ،ولكن ليس التعلُّم األكادميي ،بل التعلم املستمر
مدى الحياة .وهنا يأيت دور التطوير املستمر للذات وللمهارات
اإلدارية والقيادية واملهنية وغريها من املهارات؛ ليواكب املتعلم
بشكل مستمر التغريات الجارية يف املجاالت اإلدارية والعلمية
واملهنية» .وبعد مناقشات عميقة ومستفيضة بني املشاركني
يف املؤمتر ،من باحثني ومفكرين ومسؤولني وعاملني يف حقل
التعليم ،خرجوا بالتوصيات التالية:
•تعميق االهتامم بالرتبية األخالقية يف املدارس والجامعات،
مبا يضمن بناء الشخصية اإلماراتية املتسلِّحة بالعلم واألخالق
معاً كأساس ألي عملية تنموية ناجحة ،تأكيدا ً لرؤية صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي،
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة -حفظه الله -الخاصة
بدعم العملية التعليمية مبادة «الرتبية األخالقية» ،التي
تهدف إىل ترسيخ مكانة القيم الفاضلة واألخالق اإلنسانية
بني طلبة املدارس .ودعا املشاركون يف املؤمتر الدول العربية
األخرى إىل االستفادة من هذه التجربة اإلماراتية الرائدة.
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•ترسيخ ثقافة االبتكار ،وتشجيع املبدعني يف جميع مدارس
دولة اإلمارات العربية املتحدة وجامعاتها ،ووضع اآلليات
املناسبة الكتشاف املوهوبني ،ورعايتهم ،وتوفري البيئة
الحاضنة لهم ،واعتامد طرق تدريس تفاعل َّية تجذب الطالب
من مختلف األعامر ،وتحفزهم عىل اإلبداع واالبتكار ،مبا
يخدم الرؤية الوطنية لبناء وتأسيس جيل جديد من املبدعني
واملبتكرين يستطيع قيادة املسرية التنموية ،وتحقيق الرؤية
الطموحة للقيادة الرشيدة ببناء اقتصاد متطور ومستدام
قائم عىل املعرفة وتحفيز االبتكار.
•زيادة االهتامم بالبحث العلمي يف الجامعات ومؤسسات
التعليم العايل ،والعمل عىل رفع القدرات البحثية والعلمية
للطالب من خالل التدريب املستمر ،وبناء الرشاكات البحثية
مع املؤسسات الوطنية والعاملية ،مبا يسهم يف خلق أجيال
أكرث قدرة عىل التعامل مع متطلبات املستقبل واحتياجات
سوق العمل ،إضافة إىل تخصيص ميزانيات أكرب للبحث
العلمي.
•تعزيز عملية الربط بني املؤسسات والهيئات التعليمية من
جانب ،واملؤسسات واملراكز البحثية عىل املستوى الوطني
من جانب آخر ،بالشكل الذي يدعم االرتقاء بالعملية
التعليمية ،ويضمن مواكبة أفضل األفكار والنظريات
واملامرسات امل ُط َّبقة عاملياً يف مجال االرتقاء بالتعليم.
•وضع آلية أو إطار وطني ملتابعة وتقييم مخرجات التعلي َمني
العام والجامعي بشكل مستمر ،والتأكد من أنها تخدم
العملية التنموية والرؤى الطموحة التي تنشدها الدولة يف
املجاالت التنموية كافة ،وتقديم التوصيات التي تسهم يف
توجيه مسار العملية التعليمية بالشكل الذي يحقق هذه
الرؤى الطموحة.
•الرتكيز عىل املساقات واملناهج التي تخدم املرشوعات
الوطنية الكربى لدولة اإلمارات العربية املتحدة ويف مق ِّدمتها
املرشوع النووي لالستخدام السلمي للطاقة النووية ،ومرشوع
الفضاء اإلمارايت ،ومرشوعات الطاقة املتج ِّددة ،وغريها.
•التطوير املستمر للمناهج يف املراحل التعليمية املختلفة؛
بحيث تكون مواكبة للمتغريات املتسارعة يف مجال التعليم
يف العامل من ناحية ،وقادرة عىل التجاوب مع متطلبات
التنمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من ناحية أخرى.
•االهتامم مبناهج الرتبية الوطنية والدراسات االجتامعية
واللغة العربية بالتوازي مع االهتامم بالعلوم التجريبية؛
بالنظر إىل دورها املهم يف ترسيخ قيم الوالء واالنتامء
والتسامح والوسطية ،وتخريج جيل من الشباب املثقف
والواعي بتاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة واملنطقة
املتغيات واملستجدات عىل
والعامل ،واملدرك لطبيعة
ِّ
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الساحتني اإلقليمية والعاملية ،والقادر عىل التصدي ألي
محاولة لل َّنيل من أمن الوطن أو استقرار املجتمع.
•توسيع االهتامم بالتعليم املهني والفني ،وربط مساراته
باالحتياجات الفعلية لسوق العمل ،وتشجيع الطالب
املواطنني عىل االلتحاق به ،وتغيري الصورة النمطية عنه يف
عقولهم ،إضافة إىل نظرة املجتمع ومؤسسات األعامل إىل
هذا النوع من التعليم.
•إعطاء أولوية كربى للنهوض باملعلم بصفته أساس العملية
التعليمية ،سواء من خالل التطوير املستمر لقدراته
وإمكاناته ،أو من خالل رفع درجة الوعي لديه بأهمية
وحساسية املهمة التي يقوم بها ،وطبيعة عالقتها بحارض
الوطن ومستقبله ،إضافة إىل اعتامد معايري دقيقة الختيار
املعلمني وتقييم أدائهم من جوانبه املختلفة.
• وضع اسرتاتيجية لتوطني مهنة التدريس من خالل تقديم
الحوافز التي تش ِّجع املواطنني عىل االلتحاق بهذه املهنة،
خاصة يف املدارس ،عىل اعتبار أن ذلك أمر أسايس لتحقيق
النهضة التعليمية املنشودة.
• تقوية العالقة بني مؤسسات التعليم وسوق العمل من
حيث مالءمة مخرجات العملية التعليمية لحاجات السوق
وتشجيع الرشكات واملؤسسات عىل تقديم الدعم إىل
املؤسسات التعليمية والتعاون معها ،سواء يف مجال التدريب،
أو البحث العلمي ،أو التوظيف ،أو غريها.
• إيجاد آلية مؤسسية لبلورة األفكار والرؤى التي تتم َّخض عنها
الفعاليات املعنية بقضية التعليم يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة؛ حتى ميكن االستفادة منها يف وضع اسرتاتيجيات
النهوض بالتعليم خالل السنوات املقبلة.
•إدخال أهداف التنمية املستدامة الصادرة عن منظمة
األمم املتحدة ،خاصة الهدف الرابع الذي يتعلق بالتعليم،
يف مناهج التعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتحويل
هذا الهدف إىل رؤى وخطط وبرامج وطنية مح َّددة.
• الرتكيز يف العملية التعليمية عىل النهوض بالعنرص البرشي،
وخاصة يف املراحل التعليمية املبكرة ،عىل نحو يدعم تطوير
شخصية الطفل ،ويشكل وعيه ومعارفه مبا يخدم أهداف
التنمية الشاملة واملستدامة.
•التفكري يف قضية تع ُّدد املناهج الدراسية املعت َمدة يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة وتأثريها يف العملية التعليمية من
ناحية ،والهوية الوطنية من ناحية أخرى ،إضافة إىل األهداف
الوطنية الخاصة بالتعليم.
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«مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيج َّية»
يحتفل بـ «يوم العَ َلم»

شارك «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية» ،يوم
الخميس املايض ،يف احتفاالت دولة اإلمارات العربية املتحدة بـ
تول صاحب السمو الشيخ
«يوم ال َعلَم» ،الذي يصادف ذكرى ِّ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة -حفظه الله -مقاليد الحكم،
حيث قام سعادة الدكتور جامل سند السويدي ،مدير عام مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،وموظفو املركز ،برفع
َعلَم دولة اإلمارات العربية املتحدة أمام مبنى املركز.
رصح سعادته بأن ال َعلَم الوطني لدولة
وبهذه املناسبةّ ،
اإلمارات العربية املتحدة هو جزء من هويتنا الوطنية ،وعنوان
انتامئنا إىل الوطن الغايل والتضحية من أجل سيادته ورفعته،
ومم ال َّ
شك فيه أن مشاركتنا يف احتفالية رفع العلم هي انعكاس
َّ
ملشاعر الفخر واالعتزاز بدولتنا الحبيبة ،وبقيادتها الرشيدة ،ممثلة
يف سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة -حفظه الله -وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم ديب
رعاه الله -وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،رئيس مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية -حفظه الله.-
تجسد قيم التضامن
وأضاف سعادته أن احتفالية «يوم العلم» ِّ
املجتمعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وهي القيم التي تُ َع ُّد
أمس الحاجة إليها يف وقتنا الراهن ،والس ّيام يف ظل
املجتمعات يف ِّ
ما متوج به املنطقة والعامل من تح ّديات ومخاطر .كام أن هذه
تجسد عالقة التالحم بني القيادة والشعب؛ إذ يج ِّدد
االحتفالية ِّ
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الشعب من خاللها والءه للقيادة الرشيدة .وأشار سعادة الدكتور
جامل سند السويدي إىل أن مشاركة املركز يف مبادرة رفع ال َعلَم تأيت
متاشياً مع حرصه عىل املشاركة يف مختلف الفعاليات واألنشطة
الوطنية والرسمية ،كام تندرج يف إطار األهداف التي يسعى إىل
تحقيقها أيضاً ،فإىل جانب خدمة صانع القرار ودعمه ،يقوم املركز
بدور مهم يف خدمة املجتمع أيضاً ،وال يقترص هذا الدور عىل
تنظيم الفعاليات العلمية والثقافية ،وإمنا ميت ُّد ليشمل املشاركة
يف الفعاليات الوطنية ،واملساهمة يف إبراز دالالت هذه الفعاليات
امله ّمة أيضاً .وأكد سعادة الدكتور جامل سند السويدي أن «يوم
العلم» ميثل رمزا ً لالتحاد ،وتأكيدا ً لالستعداد لبذل الروح من أجله
ليبقى شامخاً ،وأضاف سعادته أن االحتفاء بهذا اليوم يجعلنا نتذكر
الجهود التي بذلها اآلباء املؤسسون ،ويف مق ِّدمتهم املغفور له
بإذن الله تعاىل -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-وإخوانه حكام اإلمارات الذين انتقلوا إىل جوار ربهم؛ من أجل
تأسيس هذا الوطن الغايل ،وترسيخ أركانه ،والحفاظ عليه مو َّحدا ً
شامخاً مرفوع الرأس ،عايل اله ّمة ،ووضعه عىل طريق الرخاء والنمو
والتقدم واالزدهار.
وختم سعادته قائالً :إن َعلَم دولة اإلمارات العربية املتحدة
يع ُّد مصدرا ً للشعور بالعزة واالفتخار ،داعياً املواطنني كافة إىل
االعتزاز بدولتهم واالفتخار بها ،مؤكدا ً سعادته أن القايص والداين،
والكبري والصغري ،ينظرون إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة باحرتام
كبري ملا حققته من إنجازات داخلية وخارجية جعلتها مثار إعجاب
الجميع ،أفرادا ً وشعوباً ،ودوالً وحكومات.
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مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيج َّية يشارك في معرض
الشارقة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والثالثين
يشارك «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية»،
يف الدورة الخامسة والثالثني من معرض الشارقة الدويل للكتاب
 ،2016خالل الفرتة  12 - 2من نوفمرب  ،2016يف مركز إكسبو
الشارقة ،وذلك انسجاماً مع املبادرة التي أطلقها صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه
الله 2016« ،عام للقراءة»؛ ويك يكون املركز
أيضاً عىل تواصل مبارش ومستمر مع جمهور
املثقفني والباحثني والق ّراء من زائري املعرض،
وخاصة أن املعرض ميثل منصة ثقافية تجمع
بني ال ِكتاب وقرائه ،وتسهم يف تعظيم قيمة
القراءة ،وتشجيع اقتناء الكتب ،وتعزيز الحركة
الثقافية يف املجتمع اإلمارايت ،ويقدم املركز
خصومات خاصة مبناسبة عام القراءة ،كام
سيهدي زوار جناحه مجموعة من اإلصدارات
املختارة.
وتأيت مشاركة «مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االسرتاتيجية» ،يف معرض الشارقة
الدويل للكتاب  ،2016من منطلق إميانه بأهمية
الفعاليات الثقافية التي تشهدها مختلف
إمارات الدولة ،وخاصة معرض الشارقة الدويل
للكتاب ،الذي أصبح من معامل النهضة الثقافية
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،حيث نجح
يف اجتذاب رواد الفكر والثقافة واألدب واإلعالم
من العديد من دول املنطقة ،وبات أحد مظاهر
القوة الناعمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
ويشارك املركز يف املعرض مبجموعة كبرية
من إصداراته املميزة ،من بينها :كتاب «بقـوة
االتحـاد :صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان القائد والدولة» ،الطبعة الخامسة ،والصادر بأربع لغات
(العربية واإلنجليزية والكورية واإليطالية) ،وكتاب «بصامت
غيت مستقبل
خالدة ..شخصيات صنعت التاريخ وأخرى ّ
أوطانها» ،باللغتني العربية واإلنجليزية ،وهو من تأليف سعادة
الدكتور جامل سند السويدي ،مدير عام املركز ،والكتاب يتناول
سرية  22شخصية عاملية بارزة ،لها بصامتها يف بالدها والعامل ،يف
مجاالت السياسة واالقتصاد والتنمية والفكر والعلم وغري ذلك،
ومثّلت مواقفها وإنجازاتها وإبداعاتها وعبقريتها وقوة إرادتها،
مصدر إلهام ألجيال بعد أجيال ،من خالل ما رسخته من قيم
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إيجابية ،وما قدمته من دروس و ِع َب ،يف وضع أسس صلبة تساعد
يف مواجهة تحديات العرص وأزماته.
ويعرض املركز  -كذلك  -كتاب «الرساب» ،الفائز بـ «جائزة
الشيخ زايد للكتاب لعام  2016فرع التنمية وبناء الدولة»،
والصادر بخمس لغات (العربية واإلنجليزية والفرنسية واألوردية
واألملانية) ،وهو أيضاً من تأليف سعادة الدكتور
جامل سند السويدي ،مدير عام املركز .وقد
حظي هذا الكتاب ،باهتامم محيل وإقليمي
وعاملي واسع ،والقى إشادة كبرية من الباحثني
واألكادمييني واألوساط الثقافية والفكرية منذ
صدوره .ويتص َّدى الكتاب لقضية الجامعات
الدينية السياسية ،ويتمحور حول فكرة «الرساب
السيايس» الذي يرتتب عىل الوهم الذي تس ِّوقه
هذه الجامعات للشعوب العربية واإلسالمية؛
وكيف تحاول استغالل الدين اإلسالمي الحنيف؛
لتحقيق مصالح سياسية أو شخصية ،داعياً إىل
استعادة دور العقل واالجتهاد والتفكري والتدبُّر،
واتباع الدين الحقيقي الذي يحث املسلمني
عىل القيم الفاضلة.
ويعرض املركز كذلك ،الكتاب املرتجم
«إدارة املؤسسات العسكرية :النظرية
والتطبيق» ،الذي أع ّده فريق من أكادميية
الدفاع الهولندية ،بدعم من زمالئهم يف كل من
اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية،
وهو يدرس املؤسسات العسكرية ،بوصفها كياناً
مستقالً بذاته وفريدا ً يف خصائصه .وقد حدد
املؤلفون هدفاً مزدوجاً من الكتاب ،يشمل:
تطبيق النظرية التنظيمية اإلدارية املدنية عىل
املؤسسات العسكرية ،وترسيخ األفكار واملدركات التي ميكن أن
تعود بالفائدة عىل املنظامت التقليدية من دراسة املؤسسات
العسكرية .كام ب ّينوا أن مبنى هذا الكتاب ،مؤسس عىل «دورة
التخطيط والتحكم» ،وهي دورة نشاطات تبدأ بعمليات التوجيه
الخارجي والتخطيط االسرتاتيجي ،تعقبها عملية التنسيق الداخيل
واالستعداد أو «التأهب» ،ثم عملية اإلنتاج أو التسليم ،وتنتهي
برصد الفعالية والنتائج .وبإضافة عمليات التعلُّم التي تتم عىل
األرض ،تعاود هذه الحلقة الدوران مرة ثانية .وهذا ما تجىل يف
أقسام هذا الكتاب األربعة.
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