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جسور المعرفة
الإخوة والأخوات اأع�ضاء جمموعة الأغر

جمموعة  عن  ملخ�ص  ال�ضابقة  الن�ضرة  يف  تناولت 

الأغر و بع�ص ما قامت به من اإجنازات منذ بداية 

ون�ضتكمل   ، ربحية  غري  فكرية  كحاوية  تاأ�ضي�ضها 

مفهوم  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  ب��اإل��ق��اء  امل���رة  ه���ذه  حديثنا 

التنمية  يف  ودوره����ا  العاملية  الفكرية  احل��اوي��ات 

جمموعة  يف  العمل  منهجية  و   ، وجودها  واأ�ضباب 

الأغر لتحقيق الأهداف املنوطه بها كحاوية فكرية.

اإن اأ�ضل م�ضطلح حاويات فكرية هو املعروف 

ب� ) Think-Tank ( و يعرفها البع�ص اأي�ضا ب� خلية 
يف  تعرب  و   ، بحثية  مراكز   ، فكرية  مراكز   ، فكرية 

م�ضمونها عن اجتماع نخبة من اخلرباء واملفكرين 

الباحثني حتت �ضقف واحد لتداول وحتليل جمموعة 

من الق�ضايا املحورية املوجودة على ال�ضاحة الراهنة 

احللول  اإيجاد  اأو  امل�ضتقبلية  اخلطط  و�ضع  بهدف 

من  اأي  يف  املجتمع  يواجهها  التي  للعقبات  املنا�ضبة 

اأو  الجتماعية  اأو  الثقافية  اأو  القت�ضادية  اجلوانب 

لتوجهات  وفقا  منفردة  اأو  جمتمعة  اإم��ا  ال�ضيا�ضية 

احلاويات  تاأ�ضي�ص  ويتم   . الفكرية  احلاوية  وحجم 

جلهة  تابعة  اأو  بذاتها  قائمة  منفردة  اإم��ا  الفكرية 

للموؤ�ض�ضات  التابعة  الفكرية  احلاويات  مثال  معينة 

العلمية واجلامعات ، كما ميكن اأي�ضا تاأ�ضي�ضها اإما 

موجودة  امل��دى  بعيدة  اأه��داف  ذات  موؤ�ض�ضة  لتكون 

ب�ضفة دائمة اأو ملدة حمددة تنتهي بانق�ضاء الدرا�ضة 

اأو الإ�ضرتاتيجية التي مت تكوين احلاوية الفكرية من 

اأجلها . 

اإن اأغلب تلك احلاويات الفكرية هي  منظمات غري 

والتي  املدين  املجتمع  ملنظومة  تنتمي  للربح  هادفة 

يف  لت�ضاهم  احلكومية  للأجهزة  خربة  ك�بيت  تعمل 

التطوير  م�ضرية  تعرقل  التي  للم�ضاكل  حلول  و�ضع 

العلمي  التقدم  مواكبة  على  وم�ضاعدتها  والتنمية 

والتكنولوجي ، ومن هنا تكمن اأهمية تلك املراكز/ 

واقعية  خيارات  وطرح  بلورة  يف  الفكرية  احلاويات 

اإ�ضرتاتيجية  اأه��داف  ذات  واأخ��رى  امل��ردود  �ضريعة 

بعيدة الأجل ملواجهة املتغريات العاملية وبناء اجل�ضور 

مابني املعرفة و�ضانعي القرار يف قطاعات عدة.

احلاويات  اأهمية  عن  التحدث  عند  بالذكر  وجدير 

دول  اأغلب  اهتمام  على  ال�ضوء  نلقي  اأن  الفكرية 

الدول  وخا�ضة  املوؤ�ض�ضات  تلك  مثل  بتاأ�ضي�ص  العامل 

اأكرث  ال�ضناعية الكربى ، فيبلغ عددها حول العامل 

 Global Go to Thinkمن 6305 طبقا لتقرير

Tank Ranking January 2010 ، و تت�ضدر 
تلك القائمة الوليات املتحدة الأمريكية والتي تاأتي 

من  ع��دد  اأك���رب  على  لحتوائها  الأوىل  املرتبة  يف 

يف  يليها   1815 وه��و   العامل  يف  الفكرية  احلاويات 

، يف   285 املتحدة  اململكة  ثم   428 ال�ضني  الرتتيب 

حني بلغ عددها يف دول ال�ضرق الأو�ضط اإجمال 273 

مركزا. 

 وعندما نذكر الوليات املتحدة يجدر بنا ذكر موؤ�ض�ضة 

بروكنجز Brookings Institution والتي حتتل 

بالعامل  الفكرية  املوؤ�ض�ضات  قائمة  يف  الأوىل  املرتبة 

باإعداد  1916م  عام  تاأ�ض�ضت  اأن  منذ  تعني  والتي 

ال�ضيا�ضية  الق�ضايا  التي مت�ص  والأبحاث  الدرا�ضات 

والقت�ضادية والجتماعية والبيئية والتنموية ، تليها 

كموؤ�ض�ضة  العمل  بداأت  والتي   Rand راند  موؤ�ض�ضة 

الأمريكية يف  للحكومة  الن�ضيحة  تقدم  غري حزبية 

املجال الع�ضكري خلل احلرب العاملية الثانية ومن 

خلدمة  بها  التطوير  وبحوث  اأن�ضطتها  امتدت  ثم 

والبيئة  والتعليم  ال�ضحة  مثل  الأخ��رى  القطاعات 

والقت�ضاد والأمن الع�ضكري وغريها من القطاعات 

الهامة. 

م�ضاريع  و  برامج  فاإن  ال�ضابق  حديثنا  خلل  من  و 

جمموعة الأغر كحاوية فكرية لها دور وظيفي يتمثل 

تندرج  التي  الق�ضايا  ب�ضورة عامة يف حماولة فهم 

والجتماعية  القت�ضادية  القطاعات  من  اأي  حتت 

خارج  للتفكري  املجال  واإف�ضاح  وحتليلها  والثقافية 

)جل�ضات  عمل  ور����ص  عقد  خ��لل  م��ن  ال�ضندوق 

ع�ضف ذهني ( لتقدمي اآراء وتو�ضيات تخدم عملية 

جيدة  علقات  وبناء   ، املعريف  املجتمع  اإىل  التحول 

وفتح قنوات توا�ضل مع جهات ذات العلقة ، والقيام 

قاعدة  تو�ضيع  ت��خ��دم  م�ضرتكة  فعاليات  بتنفيذ 

الفكر  اأ�ضحاب  بني  تفاعلية  بيئة  وخلق  املعلومات 

واحلوار  امل�ضاركة  مبداأ  وتعزيز  القرارات  و�ضانعي 

بلورة  اأج��ل  وت��راك��م اخل��ربات من  الأف��ك��ار  توليد  و 

ا�ضرتاتيجيات عمل تخدم قطاعات املجتمع املختلفة 

لتتكامل مع منظومة املجتمع املعريف.

وباهلل التوفيق ،،،

فهد اأ�صعد اأبو الن�صر

الرئي�ص التنفيذي ملجموعة الأغر
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مجموعة األغر شريك استراتيجي 
بالمنتدى السعودي للمياه والطاقة
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مناسبات قادمة :

تشارك مجموعة األغر 
العالمي  بالمعرض 

للحضارات
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روؤيتها  حتقيق  يف  الأغر  جمموعة  مل�ضرية  ا�ضتكماًل 

يف  الإ�ضرتاتيجية  ال�ضراكات  اإن�ضاء  على  وحر�ضها 

ال�ضعودي  املعرفة  جمتمع  بناء  تدعم  التي  املجالت 

املنظمة  الب�ضناق  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع  ال�ضراكة  كانت   ،

اإ�ضراف  حتت  والطاقة  للمياه  ال�ضعودي  للمنتدى 

اأكتوبر  �ضهر  املقرر عقدة يف  والكهرباء  املياه  وزارة 

كربى  اأهمية  م��ن  القطاع  ه��ذا  ميثله  ومل��ا   . املقبل 

وتنويع  امل�ضتدامة  التنمية  حتقيق  يف  للم�ضاهمة 

فقد   ، للمملكة  التحتية  البنية  وتعزيز  القت�ضاد 

الإ�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  اتفاقية  املجموعة  وقعت 

التي تبلور دور الأغر يف تقدمي الدعم العلمي اللزم 

واإعداد الورقة الرئي�ضية التي تو�ضح الو�ضع احلايل 

وامل�ضتقبل املن�ضود للمياه والطاقة يف اململكة العربية 

ال�ضعودية .

اإع��داد  يف  املجموعة  خطوات  اأوىل  كانت  هنا  ومن 

البتكار«  و  املعرفة  »نبع  عمل  ور�ضة  بعقد  الدرا�ضة 

اهلل  عبد  امل��ل��ك  مدينة  يف  ا�ضت�ضافتها  مت  وال��ت��ي 

القت�ضادية ، و احتوت الور�ضة على جل�ضات الع�ضف 

اأكرث من �ضبعني من نخبة  التي جمعت بني  الذهني 

والأك��ادمي��ي��ني  الأع��م��ال  و�ضيدات  ورج���ال  اخل���رباء 

الذين ميثلون موؤ�ض�ضات وهيئات علمية واأفراد على 

م�ضتوى عال من اخلربة يف جمال املياه والطاقة كما 

مت دعوة جمموعة من طلئع �ضباب اأعمال امل�ضتقبل 

والذي كان حل�ضورهم الأثر يف اإ�ضفاء روح احلما�ص 

الغد  و���ض��ي��دات  ل��رج��ال  الفر�ضة  واإع��ط��اء  والأم���ل 

للم�ضاركة يف و�ضع حجر الأ�ضا�ص ملا �ضيكون ماأمول 

منهم تنفيذه م�ضتقبل .

الفر�ضة  يتيح  العام  لهذا  والطاقة  املياه  منتدى  اإن 

لكافة احل�ضور من جميع قطاعات املجتمع و�ضانعي 

القرار وامل�ضتثمرين واملهتمني ، للإطلع على الروؤية 

قطاعي  تطوير  يف  واهتماماتها  للمملكة  العامة 

املمكنة  الو�ضائل  كافة  على  والتعرف  والطاقة  املياه 

علميا يف جمال الطاقة املتجددة والتقنيات احلديثة 

من  اململكة  م��دن  كافة  احتياجات  لتاأمني  اللزمة 

املياه والطاقة مبا فيها املدن القت�ضادية ، وقد اأكد 

رئي�ص اللجنة املنظمة للمنتدى الدكتور عادل ب�ضناق 

امل�ضتقبل  اأبرز حماور املنتدى هو حمور ت�ضكيل  باأن 

لت�ضاعد  والب��ت��ك��ار  الإب���داع  بيئة  متكني  خ��لل  م��ن 

امل�ضتدامة  وا�ضتخدام احللول  التكاليف  على خف�ص 

تقنيات  وت�ضدير  لتطوير  الوطنية  القدرات  وتعزيز 

املياه والطاقة  .

العام  لهذا  املنتدى  يف  املتوقع  احل�ضور  ع��دد  اإن 

 ، وخارجها  اململكة  داخ��ل  من  اآلف  الثلثة  يفوق 

ال�ضركات  اأب��رز  على  للتعرف  الفر�ضة  يعطي  مما 

وال�ضخ�ضيات يف هذا املجال والتعرف على اآخر ما 

هذا  تطوير  يف  عامليا  البحوث  مراكز  اإليه  تو�ضلت 

اأهمية احل�ضور املحلي  القطاع الهام.. كما ل نغفل 

من الوزارات والهيئات العامة ومنها املوؤ�ض�ضة العامة 

و�ضركة  والكهرباء  املاء  تنظيم  وهيئة  املياه  لتحلية 

ومدينة  للكهرباء  ال�ضعودية  وال�ضركة  الوطنية  املياه 

امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومراكز البحوث يف 

اجلامعات ال�ضعودية وفى مقدمتها جامعة امللك عبد 

اهلل للعلوم والتقنية واملجل�ص العربي للمياه .

مع  اهلل  �ضاء  اإن  القادمة  الن�ضرة  نلتقي يف  اأن  واإىل 

�ضريك اآخر من �ضركاء جناح جمموعة الأغر

وباهلل التوفيق،،،

مروه الهادي

مديرة اإدارة ال�ضراكات والعلقات

نبع 
المعرفة 
و االبتكار

بشائر المجتمع المعرفي:

نسخته  في  اب��ت��ك��ار2010  معرض  إقامة  تم 
الثانية في فندق جدة هيلتون خالل الفترة 
من 9- 13 جماد اآلخرة 1431ه� الموافق 23- 
27 مايو2010م وكان المعرض يهدف إلى 
االختراع  في مجال  الوطنية  القدرات  إب��راز 
لنقل  منبراً  المعرض  ويعتبر  واالب��ت��ك��ار، 
وإيصال ثقافة االبتكار واالختراع للمجتمع 
المبتكرين  بين  ال��رواب��ط  خلق  وم��ح��اول��ة 
وال��م��خ��ت��رع��ي��ن م��ن ج��ه��ة وال��م��ؤس��س��ات 
أخرى,  جهة  م��ن  االقتصادية  وال��ش��رك��ات 
السعودي  بالمجتمع  ل��ل��وص��ول  وذل���ك 

إلى مجتمع المعرفة.
وقد اثبت نجاح المعرض من خالل األرقام 

ل��ل��م��ش��ارك��ة  ط��ال��ب   531 أح��ص��ت  ال��ت��ي 
وبلغ  اختراع,   852 وع��رض  المعرض,  في 
أكثر  إقامته  فترة  خالل  المعرض  زوار  عدد 
المعرض  استهدف  وق��د  زائر,  أل��ف   60 من 
شملت  المجتمع  م��ن  م��ت��ع��ددة  ش��رائ��ح 
المخترعين والمبتكرين األفراد, الجامعات 
القطاع  البحثية, شركات  والمؤسسات 
رج���ال  لالبتكارات,  ال��م��ن��ت��ج��ة  ال���خ���اص 
الداعمة  والمستثمرين, الجهات  األعمال 
للمبتكرين وأيضا الجهات الراغبة بعرض 

فرص االبتكار لديها.

)mawhiba.org/ibtikar(
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بتنا موؤخرًا ن�ضمع الكثري عن �ضناعة الطاقة املتجددة 

هذا  وي��ع��د  ا�ضرتاتيجيًا.  قطاعًا  بو�ضفها  وامل��ي��اه 

اأن هذه ال�ضرتاتيجيات  التحول حتوًل مفيدًا، حيث 

كاملدن   – القت�ضادية  بالتنمية  املتعلقة  والربامج 

توظيف  و�ضائل  اأف�ضل  من  مثًل– تعد  القت�ضادية 

ط��اق��ات البلد وحت��دي��دًا ط��اق��ات اجل��ي��ل ال��ق��ادم و 

توجيهها نحو حتقيق روؤية بناء املجتمع املعريف.  مما 

القت�ضاد  حتويل  كيفية  على  نعمل  اأن  علينا  يحتم 

ويوؤثر  والب��داع  البتكار  على  مبني  ليكون  ال�ضعودي 

يف ال�ضوق العاملية .

بل  اأ�ضا�ضية،  اإن�ضانية  حاجة  هو  املاء  اأن  يف  �ضك  ل 

بذلك  متقدمًا  اأ�ضا�ضيًة  احلاجات  اأكرث  من  يعد  اإنه 

على الغذاء وامل��اأوى. لذا فنحن مطالبون يف الوقت 

باأ�ضعار  امل��اء  من  طائلة  كميات  نوفر  ب��اأن  احلا�ضر 

الفرتا�ص  هذا  لكن  مقابل.  دون  حتى  اأو  رخي�ضة 

مادة  ي�ضكل  اأ�ضبح  اليوم  وامل��اء  الأي��ام  يتغري مبرور 

جتارية.  ومبا اأنه اأكرث احلاجات الإن�ضانية اأ�ضا�ضية، 

فهو ي�ضكل فر�ضة جتارية �ضخمة للغاية. 

كما يقول املثل فاإن » احلاجة اأم الخرتاع » لذا علينا 

اإىل طليعة رواد البتكارات املتعلقة باملاء  اأن نن�ضم 

دولة  نغدو  اأن  على  الأوان  يفت  ومل  وا�ضتخداماته. 

رائدة يف �ضناعة املياه؟

اإنها ملفارقة اأن نكون حماطني بوفرة غامرة من مياه 

املاء  من  يكفي  ما  ذات��ه  الوقت  يف  منلك  ول  البحر 

بالن�ضبة  املاء  تكلفة  اإن  املحلي.  ا�ضتهلكنا  لتغطية 

للم�ضتهلك ال�ضعودي تفوق تكلفة البرتول مما يهدد 

دائم،  ب�ضكل  متزايد  الطلب  اأن  ا�ضتدامتها.  وحيث 

فل بد من معاجلة هذا الواقع ب�ضكل فوري.

و بالنظر اىل الكثري من الإح�ضاءات املحفزة والتي 

اأو  العاملي  ال�ضعيد  على  �ضواء  ملمو�ضًا  واقعًا  تعك�ص 

التالية.  اخلطوة  حتديد  هو  الآن  واملهم  ال�ضعودي 

اأن  احلالية، ميكننا  والتوجهات  املعطيات  على  بناء 

تلبية  على  مل�ضاعدتنا  التالية  بال�ضتنتاجات  نخرج 

قطاع  �ضمن  املتوفرة  الفر�ص  وا�ضتغلل  احلاجات 

املياه يف ال�ضعودية:

طور  يف  ي��زال  ل  اقت�ضاديًا  حمركًا  املياه  ت�ضكل  اأ. 

عاجل  ب�ضكل  التطور  لهذا  ن�ضتجب  مل  واإن  الن�ضوء. 

م�ضتقبلية.  م��ي��اه  لأزم���ة  التعر�ص  خطر  يف  فاإننا 

بالإ�ضافة اإىل ذلك، ل بد من موازنة بني الن�ضاطات 

الن��ت��اج  ق��ط��اع  يف  خا�ضة  املختلفة،  القت�ضادية 

ه��ذان  ي�ضكل  حيث  ال��زراع��ي،  وال��ق��ط��اع  ال��غ��ذائ��ي 

القطاعان معًا امل�ضتهلك الأكرب للمياه.

املتطورة  والتكنولوجيا  احلديثة  البتكارات  اإن  ب. 

توؤثر على منوذج العمل اخلا�ص باإنتاج و توظيف املياه 

وتعيد ت�ضكيله ب�ضكل �ضريع للغاية. بالتايل، علينا اأن 

حتى  ال�ضتثمارية  ا�ضرتاتيجيتنا  يف  مبدعني  نكون 

ا�ستثمار  باأ�ساليب  طويل  مدى  على  التورط  نتفادى 

غري جمدية قد عفا عليها الزمن. 

ج. لبد من تناول ال�ضلوك الجتماعي والبيئي على 

اأنه جزء ل يتجزاأ من اأي برنامج يهدف للتغيري. 

اتباع  اإىل  بحاجة  اأننا  اإىل  ي�ضري  ذكره  �ضبق  ما  كل 

منهجية ثلثية الأبعاد يف تطوير ا�ضرتاتيجية حتويل 

املياه من م�ضكلة اإىل فر�ضة جتارية،اإذ يتوجب علينا 

العذبة  للمياه  رًا  ُم�����ض��ِدّ جتعلنا  اإ�ضرتاتيجية  بناء 

نتمكن من خللها من تلبية احتياجاتنا املحلية اأوًل.

هي  التنفيذية   خطواتنا  اأول  تكون  اأن  يجب  حيث 

معاجلة احلاجات املحلية قبل البداأ بفر�ص وجودنا 

على ال�ضعيد اخلارجي.  

 our( الوا�ضعة  م�ضاحاتنا  م��ن  ال�ضتفادة  علينا 

huge land bank ( واإمدادات الطاقة ال�ضم�ضية 
غري املحدودة، وثقافتنا امل�ضتندة اإىل القيم الن�ضانية 

و ال�ضلمية وتوظيفها لدعم اإ�ضرتاتيجيتنا لن�ضبح 

م�ضدرًا للمياه العذبة. وميكننا دومًا ال�ضتفادة من 

اأنف�ضنا  اأن نتعلم من  جتارب الآخرين، و لكن علينا 

اأي�ضًا.  اإن م�ضتقبلنا هو امتداد لتاريخنا.

رايف يو�صف 

كبري م�ضت�ضاري جمموعة الأغر 

هل يمكن أن تصبح 
راً  السعودية مصدِّ

للمياه العذبة 
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* تشارك مجموعة األغر بالمعرض العالمي للحضارات » اكسبو شنغهاي2010« في مدينة 
 « معرض  خ��الل  من  وذل��ك   ،  2010 أكتوبر  نهاية  حتى  يستمر  وال��ذي  الصين  في  شنغهاي 
العلماء المسلمين وغير المسلمين في الحضارة اإلسالمية » والذي يسلط الضوء على 
االختراعات في عصر النهضة اإلسالمية التي لعبت ومازالت تلعب دورا مهما في الحضارة 

التي نعيشها اليوم 

الفترة  خالل  والطاقة  للمياه  السعودي  المنتدى  في  استراتيجي  شريك  األغر  مجموعة   *
الواقعة بين 3 إلى 6 أكتوبر 2010م  
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