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جسور المعرفة
الإخوة والأخوات �أع�ضاء جمموعة الأغر
تناولت يف الن�شرة ال�سابقة ملخ�ص عن جمموعة
الأغر و بع�ض ما قامت به من �إجنازات منذ بداية
ت�أ�سي�سها كحاوية فكرية غري ربحية  ،ون�ستكمل
حديثنا ه��ذه امل ��رة ب ��إل �ق��اء ال���ض��وء ع�ل��ى مفهوم
احل��اوي��ات الفكرية العاملية ودوره���ا يف التنمية
و�أ�سباب وجودها  ،و منهجية العمل يف جمموعة
الأغر لتحقيق الأهداف املنوطه بها كحاوية فكرية.
�إن �أ�صل م�صطلح حاويات فكرية هو املعروف
بـ (  ) Think-Tankو يعرفها البع�ض �أي�ضا بـ خلية
فكرية  ،مراكز فكرية  ،مراكز بحثية  ،و تعرب يف
م�ضمونها عن اجتماع نخبة من اخلرباء واملفكرين
الباحثني حتت �سقف واحد لتداول وحتليل جمموعة
من الق�ضايا املحورية املوجودة على ال�ساحة الراهنة
بهدف و�ضع اخلطط امل�ستقبلية �أو �إيجاد احللول
املنا�سبة للعقبات التي يواجهها املجتمع يف �أي من
اجلوانب االقت�صادية �أو الثقافية �أو االجتماعية �أو
ال�سيا�سية �إم��ا جمتمعة �أو منفردة وفقا لتوجهات
وحجم احلاوية الفكرية  .ويتم ت�أ�سي�س احلاويات
الفكرية �إم��ا منفردة قائمة بذاتها �أو تابعة جلهة
معينة مثال احلاويات الفكرية التابعة للم�ؤ�س�سات
العلمية واجلامعات  ،كما ميكن �أي�ضا ت�أ�سي�سها �إما
لتكون م�ؤ�س�سة ذات �أه��داف بعيدة امل��دى موجودة
ب�صفة دائمة �أو ملدة حمددة تنتهي بانق�ضاء الدرا�سة
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�أو الإ�سرتاتيجية التي مت تكوين احلاوية الفكرية من
�أجلها .
�إن �أغلب تلك احلاويات الفكرية هي منظمات غري
هادفة للربح تنتمي ملنظومة املجتمع املدين والتي
تعمل كـبيت خربة للأجهزة احلكومية لت�ساهم يف
و�ضع حلول للم�شاكل التي تعرقل م�سرية التطوير
والتنمية وم�ساعدتها على مواكبة التقدم العلمي
والتكنولوجي  ،ومن هنا تكمن �أهمية تلك املراكز/
احلاويات الفكرية يف بلورة وطرح خيارات واقعية
�سريعة امل��ردود و�أخ��رى ذات �أه��داف �إ�سرتاتيجية
بعيدة الأجل ملواجهة املتغريات العاملية وبناء اجل�سور
مابني املعرفة و�صانعي القرار يف قطاعات عدة.
وجدير بالذكر عند التحدث عن �أهمية احلاويات
الفكرية �أن نلقي ال�ضوء على اهتمام �أغلب دول
العامل بت�أ�سي�س مثل تلك امل�ؤ�س�سات وخا�صة الدول
ال�صناعية الكربى  ،فيبلغ عددها حول العامل �أكرث
من  6305طبقا لتقريرGlobal Go to Think
 ، Tank Ranking January 2010و تت�صدر
تلك القائمة الواليات املتحدة الأمريكية والتي ت�أتي
يف املرتبة الأوىل الحتوائها على �أك�ب�ر ع��دد من
احلاويات الفكرية يف العامل وه��و  1815يليها يف
الرتتيب ال�صني  428ثم اململكة املتحدة  ، 285يف
حني بلغ عددها يف دول ال�شرق الأو�سط �إجماال 273
مركزا.
وعندما نذكر الواليات املتحدة يجدر بنا ذكر م�ؤ�س�سة
بروكنجز  Brookings Institutionوالتي حتتل
املرتبة الأوىل يف قائمة امل�ؤ�س�سات الفكرية بالعامل
والتي تعني منذ �أن ت�أ�س�ست عام 1916م ب�إعداد
الدرا�سات والأبحاث التي مت�س الق�ضايا ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والبيئية والتنموية  ،تليها
م�ؤ�س�سة راند  Randوالتي بد�أت العمل كم�ؤ�س�سة
غري حزبية تقدم الن�صيحة للحكومة الأمريكية يف
املجال الع�سكري خالل احلرب العاملية الثانية ومن
ثم امتدت �أن�شطتها وبحوث التطوير بها خلدمة
القطاعات الأخ��رى مثل ال�صحة والتعليم والبيئة
واالقت�صاد والأمن الع�سكري وغريها من القطاعات
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و من خالل حديثنا ال�سابق ف�إن برامج و م�شاريع
جمموعة الأغر كحاوية فكرية لها دور وظيفي يتمثل
ب�صورة عامة يف حماولة فهم الق�ضايا التي تندرج
حتت �أي من القطاعات االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية وحتليلها و�إف�ساح املجال للتفكري خارج
ال�صندوق م��ن خ�لال عقد ور���ش عمل (جل�سات
ع�صف ذهني ) لتقدمي �آراء وتو�صيات تخدم عملية
التحول �إىل املجتمع املعريف  ،وبناء عالقات جيدة
وفتح قنوات توا�صل مع جهات ذات العالقة  ،والقيام
بتنفيذ فعاليات م�شرتكة ت�خ��دم تو�سيع قاعدة
املعلومات وخلق بيئة تفاعلية بني �أ�صحاب الفكر
و�صانعي القرارات وتعزيز مبد�أ امل�شاركة واحلوار
و توليد الأف�ك��ار وت��راك��م اخل�برات من �أج��ل بلورة
ا�سرتاتيجيات عمل تخدم قطاعات املجتمع املختلفة
لتتكامل مع منظومة املجتمع املعريف.

وباهلل التوفيق ،،،
فهد �أ�سعد �أبو الن�صر
الرئي�س التنفيذي ملجموعة الأغر

نبع
المعرفة
و االبتكار
ا�ستكما ًال مل�سرية جمموعة الأغر يف حتقيق ر�ؤيتها
وحر�صها على �إن�شاء ال�شراكات الإ�سرتاتيجية يف
املجاالت التي تدعم بناء جمتمع املعرفة ال�سعودي
 ،كانت ال�شراكة م��ع �أك��ادمي�ي��ة الب�شناق املنظمة
للمنتدى ال�سعودي للمياه والطاقة حتت �إ�شراف
وزارة املياه والكهرباء املقرر عقدة يف �شهر �أكتوبر
املقبل  .ومل��ا ميثله ه��ذا القطاع م��ن �أهمية كربى
للم�ساهمة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وتنويع
االقت�صاد وتعزيز البنية التحتية للمملكة  ،فقد
وقعت املجموعة اتفاقية ال�شراكة الإ�سرتاتيجية
التي تبلور دور الأغر يف تقدمي الدعم العلمي الالزم
و�إعداد الورقة الرئي�سية التي تو�ضح الو�ضع احلايل
وامل�ستقبل املن�شود للمياه والطاقة يف اململكة العربية
ال�سعودية .
ومن هنا كانت �أوىل خطوات املجموعة يف �إع��داد
الدرا�سة بعقد ور�شة عمل «نبع املعرفة و االبتكار»
وال �ت��ي مت ا�ست�ضافتها يف مدينة امل�ل��ك عبد اهلل
االقت�صادية  ،و احتوت الور�شة على جل�سات الع�صف
الذهني التي جمعت بني �أكرث من �سبعني من نخبة
اخل�ب�راء ورج��ال و�سيدات الأع �م��ال والأك��ادمي�ي�ين
الذين ميثلون م�ؤ�س�سات وهيئات علمية و�أفراد على
م�ستوى عال من اخلربة يف جمال املياه والطاقة كما

مت دعوة جمموعة من طالئع �شباب �أعمال امل�ستقبل
والذي كان حل�ضورهم الأثر يف �إ�ضفاء روح احلما�س
والأم ��ل و�إع �ط��اء الفر�صة ل��رج��ال و��س�ي��دات الغد
للم�شاركة يف و�ضع حجر الأ�سا�س ملا �سيكون م�أمول
منهم تنفيذه م�ستقبال .
�إن منتدى املياه والطاقة لهذا العام يتيح الفر�صة
لكافة احل�ضور من جميع قطاعات املجتمع و�صانعي
القرار وامل�ستثمرين واملهتمني  ،للإطالع على الر�ؤية
العامة للمملكة واهتماماتها يف تطوير قطاعي
املياه والطاقة والتعرف على كافة الو�سائل املمكنة
علميا يف جمال الطاقة املتجددة والتقنيات احلديثة
الالزمة لت�أمني احتياجات كافة م��دن اململكة من
املياه والطاقة مبا فيها املدن االقت�صادية  ،وقد �أكد
رئي�س اللجنة املنظمة للمنتدى الدكتور عادل ب�شناق
ب�أن �أبرز حماور املنتدى هو حمور ت�شكيل امل�ستقبل
م��ن خ�لال متكني بيئة الإب ��داع واالب�ت�ك��ار لت�ساعد
على خف�ض التكاليف وا�ستخدام احللول امل�ستدامة
وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير وت�صدير تقنيات
املياه والطاقة .
�إن ع��دد احل�ضور املتوقع يف املنتدى لهذا العام
يفوق الثالثة �آالف من داخ��ل اململكة وخارجها ،
مما يعطي الفر�صة للتعرف على �أب��رز ال�شركات

بشائر المجتمع المعرفي:
تم إقامة معرض اب��ت��ك��ار 2010في نسخته
الثانية في فندق جدة هيلتون خالل الفترة
من  13 -9جماد اآلخرة 1431هـ الموافق -23
 27مايو2010م وكان المعرض يهدف إلى
إب��راز القدرات الوطنية في مجال االختراع
واالب��ت��ك��ار ،ويعتبر المعرض منبراً لنقل
وإيصال ثقافة االبتكار واالختراع للمجتمع
وم��ح��اول��ة خلق ال��رواب��ط بين المبتكرين
وال��م��خ��ت��رع��ي��ن م��ن ج��ه��ة وال��م��ؤس��س��ات
وال��ش��رك��ات االقتصادية م��ن جهة أخرى,
وذل���ك ل��ل��وص��ول بالمجتمع السعودي
إلى مجتمع المعرفة.
وقد اثبت نجاح المعرض من خالل األرقام
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ال��ت��ي أح��ص��ت  531ط��ال��ب ل��ل��م��ش��ارك��ة
في المعرض ,وع��رض  852اختراع ,وبلغ
عدد زوار المعرض خالل فترة إقامته أكثر
من  60أل��ف زائر ,وق��د استهدف المعرض
ش��رائ��ح م��ت��ع��ددة م��ن المجتمع شملت
المخترعين والمبتكرين األفراد ,الجامعات
والمؤسسات البحثية ,شركات القطاع
ال���خ���اص ال��م��ن��ت��ج��ة لالبتكارات ,رج���ال
األعمال والمستثمرين ,الجهات الداعمة
للمبتكرين وأيضا الجهات الراغبة بعرض
فرص االبتكار لديها.
()mawhiba.org/ibtikar

وال�شخ�صيات يف هذا املجال والتعرف على �آخر ما
تو�صلت �إليه مراكز البحوث عامليا يف تطوير هذا
القطاع الهام ..كما ال نغفل �أهمية احل�ضور املحلي
من الوزارات والهيئات العامة ومنها امل�ؤ�س�سة العامة
لتحلية املياه وهيئة تنظيم املاء والكهرباء و�شركة
املياه الوطنية وال�شركة ال�سعودية للكهرباء ومدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومراكز البحوث يف
اجلامعات ال�سعودية وفى مقدمتها جامعة امللك عبد
اهلل للعلوم والتقنية واملجل�س العربي للمياه .
و�إىل �أن نلتقي يف الن�شرة القادمة �إن �شاء اهلل مع
�شريك �آخر من �شركاء جناح جمموعة الأغر
وباهلل التوفيق،،،
مروه الهادي
مديرة �إدارة ال�شراكات والعالقات

هل يمكن أن تصبح
السعودية مصدِّ راً
للمياه العذبة

بتنا م�ؤخر ًا ن�سمع الكثري عن �صناعة الطاقة املتجددة
وامل �ي��اه بو�صفها قطاع ًا ا�سرتاتيجياً .وي�ع��د هذا
التحول حتو ًال مفيداً ،حيث �أن هذه اال�سرتاتيجيات
والربامج املتعلقة بالتنمية االقت�صادية – كاملدن
االقت�صادية مثالً– تعد من �أف�ضل و�سائل توظيف
ط��اق��ات البلد وحت��دي��د ًا ط��اق��ات اجل�ي��ل ال �ق��ادم و
توجيهها نحو حتقيق ر�ؤية بناء املجتمع املعريف .مما
يحتم علينا �أن نعمل على كيفية حتويل االقت�صاد
ال�سعودي ليكون مبني على االبتكار واالب��داع وي�ؤثر
يف ال�سوق العاملية .
ال �شك يف �أن املاء هو حاجة �إن�سانية �أ�سا�سية ،بل
�إنه يعد من �أكرث احلاجات �أ�سا�سي ًة متقدم ًا بذلك
على الغذاء وامل��أوى .لذا فنحن مطالبون يف الوقت
احلا�ضر ب��أن نوفر كميات طائلة من امل��اء ب�أ�سعار
رخي�صة �أو حتى دون مقابل .لكن هذا االفرتا�ض
يتغري مبرور الأي��ام وامل��اء اليوم �أ�صبح ي�شكل مادة
جتارية .ومبا �أنه �أكرث احلاجات الإن�سانية �أ�سا�سية،
فهو ي�شكل فر�صة جتارية �ضخمة للغاية.
كما يقول املثل ف�إن « احلاجة �أم االخرتاع « لذا علينا
�أن نن�ضم �إىل طليعة رواد االبتكارات املتعلقة باملاء
وا�ستخداماته .ومل يفت الأوان على �أن نغدو دولة
رائدة يف �صناعة املياه؟
�إنها ملفارقة �أن نكون حماطني بوفرة غامرة من مياه
البحر وال منلك يف الوقت ذات��ه ما يكفي من املاء
لتغطية ا�ستهالكنا املحلي� .إن تكلفة املاء بالن�سبة
للم�ستهلك ال�سعودي تفوق تكلفة البرتول مما يهدد
ا�ستدامتها .وحيث �أن الطلب متزايد ب�شكل دائم،
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فال بد من معاجلة هذا الواقع ب�شكل فوري.
و بالنظر اىل الكثري من الإح�صاءات املحفزة والتي
تعك�س واقع ًا ملمو�س ًا �سواء على ال�صعيد العاملي �أو
ال�سعودي واملهم الآن هو حتديد اخلطوة التالية.
بناء على املعطيات والتوجهات احلالية ،ميكننا �أن
نخرج باال�ستنتاجات التالية مل�ساعدتنا على تلبية
احلاجات وا�ستغالل الفر�ص املتوفرة �ضمن قطاع
املياه يف ال�سعودية:
�أ .ت�شكل املياه حمرك ًا اقت�صادي ًا ال ي��زال يف طور
الن�شوء .و�إن مل ن�ستجب لهذا التطور ب�شكل عاجل
ف�إننا يف خطر التعر�ض لأزم ��ة م�ي��اه م�ستقبلية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال بد من موازنة بني الن�شاطات
االقت�صادية املختلفة ،خا�صة يف ق�ط��اع االن�ت��اج
ال�غ��ذائ��ي وال�ق�ط��اع ال��زراع��ي ،حيث ي�شكل ه��ذان
القطاعان مع ًا امل�ستهلك الأكرب للمياه.
ب� .إن االبتكارات احلديثة والتكنولوجيا املتطورة
ت�ؤثر على منوذج العمل اخلا�ص ب�إنتاج و توظيف املياه
وتعيد ت�شكيله ب�شكل �سريع للغاية .بالتايل ،علينا �أن
نكون مبدعني يف ا�سرتاتيجيتنا اال�ستثمارية حتى
نتفادى التورط على مدى طويل ب�أ�ساليب ا�ستثمار
غري جمدية قد عفا عليها الزمن.
ج .البد من تناول ال�سلوك االجتماعي والبيئي على
�أنه جزء ال يتجز�أ من �أي برنامج يهدف للتغيري.
كل ما �سبق ذكره ي�شري �إىل �أننا بحاجة �إىل اتباع
منهجية ثالثية الأبعاد يف تطوير ا�سرتاتيجية حتويل

املياه من م�شكلة �إىل فر�صة جتارية�،إذ يتوجب علينا
بناء �إ�سرتاتيجية جتعلنا ُم���ص� ِ�دّر ًا للمياه العذبة
نتمكن من خاللها من تلبية احتياجاتنا املحلية �أوالً.
حيث يجب �أن تكون �أول خطواتنا التنفيذية هي
معاجلة احلاجات املحلية قبل البد�أ بفر�ض وجودنا
على ال�صعيد اخلارجي.
علينا اال�ستفادة م��ن م�ساحاتنا الوا�سعة (our
 ) huge land bankو�إمدادات الطاقة ال�شم�سية
غري املحدودة ،وثقافتنا امل�ستندة �إىل القيم االن�سانية
و اال�سالمية وتوظيفها لدعم �إ�سرتاتيجيتنا لن�صبح
م�صدر ًا للمياه العذبة .وميكننا دوم ًا اال�ستفادة من
جتارب الآخرين ،و لكن علينا �أن نتعلم من �أنف�سنا
�أي�ضاً� .إن م�ستقبلنا هو امتداد لتاريخنا.
رايف يو�سف
كبري م�ست�شاري جمموعة الأغر
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* تشارك مجموعة األغر بالمعرض العالمي للحضارات « اكسبو شنغهاي »2010في مدينة
شنغهاي في الصين وال��ذي يستمر حتى نهاية أكتوبر  ، 2010وذل��ك من خ�لال معرض «
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
* مجموعة األغر شريك استراتيجي في المنتدى السعودي للمياه والطاقة خالل الفترة
الواقعة بين  3إلى  6أكتوبر 2010م
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