العدد السادس 2011م

مستجدات

مناسبات قادمة :

اللقاء الرابع لشباب
الحاوية الفكرية مع
صناع القرار

ملتقى التجربة الماليزية
لالبتكار

الحاويات الفكرية والتجربة الكورية
في التحول إلى اقتصاد المعرفة
عندما قامت جمموعة الأغ��ر ب�إعداد �إ�سرتاتيجية
حتول اململكة العربية ال�سعودية �إىل جمتمع معريف
ور�ؤيتها «�أن نكون جمتمع ًا معرفي ًا منتج ًا ومناف�س ًا
عاملي ًا بحلول عام 1444هـ» �سلطت ال�ضوء على بع�ض
الدول التي �سبقتنا يف التحول �إىل املجتمع املعريف
وعملت على درا�سة جت��ارب تلك ال��دول يف حتويل
جمتمعاتها �إىل اقت�صاد املعرفة يف ف�ترة زمنية
ق�صرية وا�ستخال�ص التجارب لال�ستفادة منها
وكان من بني تلك الدول ايرلندا وفنلندا وماليزيا
وكوريا اجلنوبية حيث جنحت تلك ال��دول يف نقل
اقت�صادياتها �إىل مراتب متقدمة ومناف�سة عاملي ًا
من خالل التحول �إىل االقت�صاد املعريف ،ومن خالل
البحث والتدقيق والزيارات امليدانية جتلى لنا دور
مراكز الفكر والأبحاث يف تلك الدول التي غالب ًا ما
كانت تقوم بدور التخطيط وو�ضع اال�سرتاتيجيات
الوطنية م��ن خ�لال اعتماد ا�سرتاتيجيات ملمة
باالحتياج الوطني ومن ثم تقوم مبتابعة وتقييم هذه
اال�سرتاتيجيات على �أر���ض الواقع دون الدخول �أو
التدخل يف �آليات تطبيق تلك اخلطط والدرا�سات
مم��ا ي�ضمن لها احل�ي��ادي��ة ،وت�ل��ك امل�ؤ�س�سات �أو
احل��اوي��ات ق��د يتم متويلها م��ن قبل احل�ك��وم��ة �أو
القطاع اخلا�ص ولكنها تعمل بحيادية وا�ستقاللية
تامة دون تدخل اجلهات التمويلية ،ومن هنا جند �أن
تلك امل�ؤ�س�سات واحلاويات الفكرية ( )think tankقد
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لعبت دور ًا ايجابي ًا يف خدمة املجتمع والدولة ،نذكر
من تلك امل�ؤ�س�سات واحلاويات الفكرية العاملية على
�سبيل املثال ال احل�صر ( )FORFASيف �أيرلندا،
( )ISISيف ماليزيا و( )KDIيف كوريا اجلنوبية.
ويف �شهر يونيو  2011املا�ضي قامت جمموعة الأغر
با�ست�ضافة الدكتور� /سوه جوجني ،زميل معهد التنمية
الكوري ()Korea Development Institute-KDI
الذي مت �إن�شا�ؤه يف عام 1971م باعتباره من كربى
ب�ي��وت اخل�ب�رة واحل��اوي��ات الفكرية يف العا�صمة
(�سي�ؤول) بغر�ض م�ساندة الأن�شطة احلكومية ويتوىل
ق�ضايا ت�ساهم ب�شكل كبري يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف كوريا .تتمثل مهمة ( )KDIيف تقدمي
احل�ل��ول وال�ب��دائ��ل اال�سرتاتيجية ل�صناع ال�ق��رار
واملجتمع والقطاعني العام واخلا�ص �أم ًال �أن تتحول
تو�صيات ( )KDIللنواة الأ�سا�سية للنمو االقت�صادي
وك��ذل��ك ي�صبح املعهد مبثابة البو�صلة ل�صانعي
ال�سيا�سات االقت�صادية .كذلك مُيول ( )KDIبن�سبة
 ٪100من قِبل احلكومة الكورية اجلنوبية ،ولكنه
يف نف�س الوقت يعمل ككيان م�ستقل قانوني ًا مرتبط
مبا�شرة مبركز القرار بالدولة.
وم��ن خ�لال لقاء الطاولة امل�ستديرة ال��ذي نظمته
جمموعة الأغر مع الدكتور� /سوه جوجني لال�ستفادة
من جتربة ( )KDIات�ضح �أن ( )KDIي�ضع ر�ؤى متجددة

لكوريا اجلنوبية يتم مراجعتها كل ب�ضع �سنوات
ملراجعة مدى مواءمتها للتطورات والتغيريات ،كما
يقوم كل من ( )KDIو كذلك جمموعة الأغر ب�إ�شراك
ال�شركاء الرئي�سني يف املجتمع لو�ضع اال�سرتاتيجيات
مبا ي�ضمن كونها ا�سرتاتيجيات قابلة للتطبيق على
�أر�ض الواقع.
كما و�صف الدكتور� /سوه جوجني تفعيل وتطبيق
اال�سرتاتيجيات بالفن ولي�س العلم فقط حيث كلنا
يعرف �أن و�ضع اال�سرتاتيجيات يحتاج �إىل الكثري
من العلم واخل�برة ولكن تفعيلها يحتاج �إىل الفن
وجمهود كبري يتم من خالله �إ�شراك اجلهات املعنية
من خمتلف القطاعات لتفعيل �أه��داف وتو�صيات
اال�سرتاتيجية.
واهلل ويل التوفيق
فهد �أ�سعد �أبو الن�صر
الرئي�س التنفيذي لمجموعة الأغر

المعرفة وريادة األعمال
يتفق ال�ع��دي��د م�ن��ا ع�ل��ى �أن امل�ع��رف��ة ه��ي النظام
الأ�سا�سي لتنمية املجتمعات يف خمتلف املجاالت
العلمية واالقت�صادية والثقافية خا�صة وانها تركز
ب�شكل �أ�سا�سي على اجلانب االن�ساين و�إن�شاء بيئة
وممار�سات ت�ساعد على ترويج التعلم واالبتكار
واالب ��داع بني االف��راد وحتفيزهم للخروج ب�أفكار
وم�شروعات جديدة ت�ؤدي بدورها �إىل حتقيق التنمية
امل�ستدامة وحتويل املجتمع �إىل جمتمع منتج تنت�شر
فيه ثقافة العمل احلر.
ومن هنا �أ�ستكمل حديثي عن م�شروع «من االبتكار
�إىل ال�سوق 2010م 2012 -م» والذي تبنته جمموعة
الأغ��ر ب��اال��ش�تراك م��ع م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز
ورجاله للموهبة والإب��داع (موهبة) لت�سجيل رحلة
 11من املبتكرين يعملون على دخ��ول ع��امل ري��ادة
الأع�م��ال من خ�لال حتويل �أفكارهم �إىل منتجات
ج��دي��دة يف ال�سوق .وخ�لال ه��ذه الرحلة حر�صت
املجموعة على تقدمي الأدوات املعرفية والتدريبية
املنا�سبة التي تعزز مهارات املبتكرين لتمكنهم من
تطوير �أعمالهم وت�أ�سي�س م�شروعهم اخلا�ص كرواد
�أعمال ولي�س فقط كمبتكرين بداية من اجلوانب
ال�ق��ان��ون�ي��ة ل �ب�راءات االخ �ت�راع م� ��رور ًا باملفاهيم
الأ�سا�سية الواجب الأخ��ذ بها عند �صياغة «خطة
العمل» و�صو ًال �إىل امل�ستثمر.
فكان على جمموعة الأغ��ر تكوين �شراكة مع �إحدى
امل�ؤ�س�سات ال�ق��ادرة على تقدمي الأدوات التدريبية
املنا�سبة واملتعلقة بعامل املال والأعمال والتي ت�شرتك
ر�سالتها مع �أهداف جمموعة الأغر فيما يتعلق ب�أهمية
تبادل اخل�برات ونقل املعرفة ال��ذي ي�سهم يف حتول
املجتمع �إىل جمتمع معريف تقل فيه ن�سبة البطالة.

ف�ن���ش��أت م��ن ه�ن��ا ال���ش��راك��ة م��ع «ب��رن��ام��ج �إجن��از
ال�سعودية» ،وال��ذي يعد ام�ت��داد ًا مل�ؤ�س�سة «جونيور
ات�شيفمنت وورلدوايد» وهي �أكرب م�ؤ�س�سة تعليمية
غري هادفة للربح مت ت�أ�سي�سها يف الواليات املتحدة
عام 1919م ،وتتخ�ص�ص يف تدريب الطالب لدخول
�سوق العمل و�إطالق امل�شاريع اخلا�صة بهم وتنمية
املعرفة املالية من خالل برامج تقوم على التجربة
ونقل اخل�برات العملية من قبل متطوعي القطاع
اخلا�ص ويبلغ عدد امل�ستفيدين من براجمها حالي ًا
قرابة  10مليون طالب �سنوي ًا يف  118دول��ة حول
العامل.
�إن ه ��دف ب��رن��ام��ج �إجن� ��از ال �� �س �ع��ودي��ة يتمحور
ح��ول ت�شجيع و�إع ��داد ال�شباب ال�سعودي بزيادة
ا�ستعداديتهم ل�سوق العمل ،وتنمية الثقافة املالية
وروح امل �ب��ادرة يف ب��دء الأع �م��ال حت��ت ر�ؤي��ة تقدمي
 100٫000طالب وطالبة يف املدن الرئي�سية باململكة
بحلول عام 2018م.
�إن الهدف من التدريب هو تغيري ثقافة العمل لدى
ال�شباب واخل��ري�ج�ين م��ن خ�لال ت�شجيعهم على
الإبداع واخلروج ب�أفكار مبتكرة تكون حجر الأ�سا�س
مل�شاريعهم اخلا�صة ،خا�صة و�أن االقت�صاد العاملي
�أ�صبح يف ج��زء كبري منه يقوم على امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة ال�ت��ي تعد ق��اط��رة التنمية
االقت�صادية.
�إن معادلة �إحداث التغيري و�إيجاد العقول والطاقات
ال �ق��ادرة ع�ل��ى خ�ل��ق اف �ك��ار ج��دي��دة ت ��ؤث��ر يف بناء
املجتمعات وتقدمها ال حتتاج �إىل �أك�ثر من �إيجاد
البيئة املحفزة وامل�شجعة على اكت�شاف واط�لاق
مهارات التخيل والإبداع .

ليس بالضرورة أن تكون عالم فيزياء لكي تشارك ألبرت إينشتاين بعض سماته

مايك ويرلينج مقال  :ال�سمات امل�شرتكة بني «�إين�شتاين» ورائد الأعمال
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￼ 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�شركات والعالقات
�إدارة املعرفة وبناء االقت�صاد املعريف – �صحيفة االقت�صادية االلكرتونية
– العدد 6287- 22/01/1432
رواد الأعمال ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
www.ep-mena.com

مسؤولية بناء المجتمع المعرفي
ي�شري بع�ض الكتاب �إىل �أن مفهوم جمتمع املعرفة ال
يقت�صر على تراكم املعرفة وا�ستخدام التكنولوجيا,
بل ي�ضمن املجتمع الذي يت�سم بالكفاءة والتناف�سية.
من واج��ب جمتمعنا ال�سعي نحو تنمية م�ستدامة
قوامها املعرفة .للمجتمع امل�ع��ريف �أب�ع��اد خمتلفة
يجب ا�ستغاللها فمنها :البعد االقت�صادي ،البعد
التكنولوجي ،البعد الثقايف ،و البعد االجتماعي.
كانت الأر� ��ض والعمالة ور�أ� ��س امل��ال ه��ي العوامل
الثالثة الأ�سا�سية للإنتاج يف االقت�صاد القدمي،
و�أ�صبحت الأ�صول املهمة يف االقت�صاد اجلديد هي
املعرفة الفنية والإبداع و الذكاء واملعلومات .ويتبني
لنا هنا �أهمية الرتكيز اال�ستثمار يف التعليم حتى
نبني اقت�صاد ًا جديداً ..اقت�صاد ًا معرفياً.
وبعد االط�لاع على بع�ض جت��ارب بلدان �أخ��رى يف
التحول �إىل جمتمعات معرفية ،جند �أن هناك دائم ًا
�سبب ًا حفز املجتمع للتطور وال�سعي نحو جمتمع
معريف .فمث ًال يف كوريا اجلنوبية كانت هناك حاجة
ما�سة �إىل بناء جمتمع معريف و�إال فم�صريهم هو
اجلوع والفقر .ف�إذا كانت بلد مثل كوريا اجلنوبية
ا�ستطاعت التحول �إىل جمتمع معريف ب�شكل �سريع،
فنعتقد �أن��ه م��ن الأ�سهل للبلدان الغنية ب��امل��وارد
الطبيعية مثل النفط �أن ت�سعى لتقدمي حوافز ت�ساعدها
يف التحول ملجتمعات معرفية يف املدى املنظور.
و من الطبيعي �أن يتبادر �إىل ذهن املرء عند �سماعه
كوريا اجلنوبية عبارة «بلد التحوالت ال�سريعة» وال
يخفى على �أحد ذلك ،فعلى �سبيل املثال هناك النمو
االقت�صادي ال�سريع امل�ستمر ،والتو�سع ال�سريع يف
التعليم العايل الذي حققت به �أعلى املراتب العاملية،
�أ�ضف �إىل ذلك ارتفاع عدد براءات االخرتاع ب�شكل
�سريع يف الآون��ة الأخ�يرة ،وم�ساهمة القطاع العام
يف ميزانية التعليم والذي يعترب جزء ًا �أ�سا�سي ًا من
التمويل ،وح�صة قطاع الأعمال والتعليم العايل يف
الإنفاق على البحث والتطوير.
�إن التطور الذي تخو�ضه كوريا اجلنوبية حالي ًا هو
تطور تقوده الدولة .و�إذا ما ا�ستثنينا الإيجابيات
وال�سلبيات لهذا التطور ،ف�إن كوريا تُطبق برنامج
تنمية ب�شرية ي�سمى م�شروع الدماغ الكوري «»BK21
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كوريا اجلنوبية ا�ستطاعت التحول �إىل جمتمع معريف ب�شكل �سريع

وال��ذي ين�ص على �إنتاج « ق��ادة اجليل القادم مع
الإب� ��داع» ب��دع��م ط�لاب املاج�ستري �أو ال��دك�ت��وراه
والباحثني يف مرحلة الدرا�سات العليا� .أو مبفهوم
�آخر االنتقال من اقت�صاد مبني على حتويل املواد
�إىل اقت�صاد املعرفة ،وهذا التحول يتطلب قدرات
بحثية و�إبداعية عالية.
وبعد الزيارة ال�شخ�صية لكوريا اجلنوبية لعام 2006
ميالدي ًا لأغرا�ض علمية ،الحظنا عدة �أ�شياء هناك.
كان �شعب ًا حتت �سقف الفقر ،رف�ض الو�ضع ،عمل
على التغيري ،رف�ض اال�ست�سالم ،حت��دى ظروفه
االقت�صادية املحيطة ،تغلب على قناعاته ،بحث عن
نف�سه و�أوج��د لها مكانة ،كان �أول �شيء �أن اعرتف
بواقعه ثم مل ي�سلم به ،وتعامل معه بجدية وحتدٍ :
(�أنا �أعمل ،و هذا ال يكفي� ،إذ ًا �أنا �أنتج) ،والبد �أن
يكون بجودة عالية� ،إذ ًا يل قيمة ،وقيمتي معتربة،
�إذ ًا �أن��ا م��وج��ود ،مبكانة معتربة ح�سب اجلهد يف
العمل واجلودة يف املنتج .واخلال�صة «اعمل بجهد،
تنتج بجودة ،تكون لك قيمة معتربة».
وكل مواطن يف كوريا يعرف كلمات دائم ًا ما ترتدد
يف ذهنه�(:أنت كوري� ،أنت تعني ال�صدق والإخال�ص
يف العمل والتعامل) .فاملنتج الكوري مهما كان نوعه
يعني قيمة معتربة ،حتى فنون قتاله ابتكرها حتدي ًا
جلريانه ف�أبدع التايكواندو.

ومن العجائب يف كوريا حتويل مدار�سها و جامعاتها
�إىل مدار�س مهنية و �صناعية ،و�أدى ذلك �إىل �أن
و�ضعوا �أول �شعار لهم (�صنع يف ك��وري��ا) بفخر!
فكانت كوريا �أ�سرع دولة �صناعية ظهرت بفخر.
مقال م�شرتك
ل�شباب احلاوية الفكرية ملجموعة الأغر
با�سل املهمان و ملى خياط

شبابنا واقتصادنا
مير اقت�صادنا الوطني مبرحلة متثل نقلة نوعية يف
الكم والكيف .فنحن نعي�ش فيما ميكن �أن نطلق عليه
�أكرب طفرة اقت�صادية �شاملة يف جميع املجاالت منذ
ت�أ�سي�س اململكة .فاململكة اليوم ت�صنف �ضمن نادي
ال �ـ 20مما يعني �أنها �ضمن �أك�بر  20اقت�صاد ًا يف
العامل كما �أنها حتتل املرتبة  17يف تقرير التناف�سية
العاملي ،و�أ�صبح من املالحظ تزايد اال�ستثمارات
ال��دول�ي��ة العمالقة وامل���ش��اري��ع التنموية ال�شاملة
وال�ت��زاي��د يف �إن���ش��اء امل��دن العلمية واالقت�صادية
ب�صورة منقطعة النظري.
ومع تزايد االقت�صاد تتزايد حاجة القطاع اخلا�ص
ال�سعودي وال�شركات املكونة له �إىل �شباب �سعودي
م�ؤهل وم�سلح باملهارات العلمية والعملية واحلياتية
حتى ي�ستطيعوا �أن ي�ساعدوا هذه ال�شركات يف منوها
وازدهارها واملحافظة على تناف�سيتها يف ظل هذا
االقت�صاد العاملي اليوم .ويف الوقت نف�سه جند هناك
�أعداد ًا مت�صاعدة كل يوم يف �صفوف الباحثني عن
فر�ص وظيفية نظر ًا لتزايد فئة ال�شباب يف الرتكيبة
ال�سكانية باململكة والتي �سوف يعجز القطاع العام
مهما كانت قدرته عن ا�ستيعاب جميع طاقاته وتوفري
الفر�ص والأمان الوظيفي لكل طالبيه .فما احلل؟
من وجهة نظري �أن هناك حلني لهذه الظاهرة:
الأول� :صناعة جيل م�ؤهل من ال�شباب ال�سعودي

ال�صانع للوظيفة ولي�س الباحث عنها ،الذي �سيتمكن
من بدء �أعماله اخلا�صة وت�أ�سي�س م�شاريعه التجارية
والتي بدورها �ست�ساهم يف دفع عجلة تدوير ر�أ�س
املال مبا ي�ساهم يف منو االقت�صاد ال�سعودي .فمن
ناحية اقت�صادية نعلم ان كل االقت�صاديات الناجحة
دولي ًا ال تقوم على ب�ضع �شركات عمالقة فح�سب
بل تقوم �أي� ًضا على الآالف من املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة و�أما من وجهة نظر �شرعية فقد ُروِيَ عَ نْ
ال َّنبِي ِّ �صَل َّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ �أَنَّهُ قَالَ “:تِ�سْ َع ُة �أَعْ �شَ ا ِر
ال ِّرزْقِ فيِ التِّجَ ا َر ِة ” *
ال�ث��اين :ويكمن احل��ل ال�ث��اين يف �أن يقوم القطاع
اخلا�ص ال�سعودي بالواجب الوطني املنوط به يف
خلق وظ��ائ��ف ج��دي��دة ت�ستوعب ط��اق��ات ال�شباب
املتزايدة يف كل يوم .ولكن للقطاع اخلا�ص حتفظات
يجب على اجلميع عدم �إغفالها� .إن �شركات القطاع
اخل��ا���ص ال �ت��ي ت��ود ان ت �ق��وم ب��واج�ب�ه��ا يف توطني
وظائفها واقعة ٌفيما ميكن ان يطلق عليه ا�صطالح ًا
(م��ا بني املطرقة وال�سندان) ,فمن جهه ت�شتكي
دوائ��ر التوظيف يف �شركات القطاع اخل��ا���ص من
�ضعف م�ؤهالت ال�شباب الباحث عن وظيفة ومن
ع��دم حتليهم ب��امل�ه��ارات املطلوبة يف �سوق العمل
بغ�ض النظر عن حت�صيلهم ودرجاتهم الدرا�سية.
ومن جهة �أخرى �إن تكلفة تدريبهم وتطويرهم �سوا ًء

يف معاهد تدريب �أو بداخل ال�شركة مكلفٌ مادي ًا
وي�ستغرق وقت ًا ميثل تكلفة �إ�ضافية على ال�شركة من
�ش�أنه احلد من تناف�سيتها وربحيتها .فما هو احلل؟
احل��ل يكمن يف ت�أهيل �شبابنا مب �ه��ارات الع�صر
ومتطلبات القطاع اخلا�ص اليوم ب�صورة متوازنة مع
مقرراتهم الدرا�سية وهم ال يزالون على مقاعدهم
الدرا�سية .و�إذا جنحنا يف حتقيق ذلك يف �شراكة
حقيقية ما بني القطاع اخلا�ص والقطاع العام ف�سوف
نزيل جميع املعوقات التي يواجهها القطاع اخلا�ص
ون�ك��ون ق��د �أقمنا عليه احلجة عندما نوفر جي ًال
�سعودي ًا مبدع ًا يتحلى بالتح�صيل العلمي الدرا�سي
ويف نف�س الوقت يتمتع باملهارات العملية واحلياتية
التي يطلبها القطاع اخلا�ص ،مهارات مثل :العمل
�ضمن الفريق ،القدرة على اتخاذ القرار ،مهارات
االت�صال الفعال ،مهارات كمية وحتليلية�..ألخ.
نائل �سمري فايز
الرئي�س التنفيذي – برنامج �إجناز ال�سعودية
*موقع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ولأوقاف والدعوة والإر�شاد – اململكة
العربية ال�سعوديةhttp://www.al-islam.com :

بشائر المجتمع المعرفي
السعودية األولى عربي ًا في براءات االختراع
�صــدر تقـرير لـ «املنظمة العاملية للملكية الفــكرية»
( ُتعــرف با�ســم «ويـــبو»  ،WIPOوه��و اخت�صار

)World Intellectual Property Organization

يحدّد خريطة براءات االخرتاع وامل�ؤ�س�سات املنتجة
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للمعرفة للعام 2010م .وبح�سب التقرير ،حلّت
ال�سعودية يف املرتبة الأوىل عربياً ،تليها الإم��ارات
وم�صر واملغرب و�سورية وتون�س وقطر .وعلى رغم
احتفاظها باملرتبة الأوىل دولياً ،تراجعت �أمريكا

مل�صلحة ال�صني وكوريا اجلنوبية واليابان يف معدل
منو براءات االخرتاع ،بح�سب التقرير عينه.
http://international.daralhayat.com/
internationalarticle/248688

• اللقاء الرابع لشباب الحاوية الفكرية مع صناع القرار
• ملتقى التجربة الماليزية لالبتكار

