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روال دشتي: املشروع سُيقدم إلى القمة العربية كوثيقة يقرؤها املواطن العربي ويكون له دور فيها

ناصيف حتي: العروبة وعاء حضاري وحتتاج «هيئة حكماء عربية» ومركزًا لرصد األزمات     
الطيب الدجاني: تنسيق السياسات ضروري لبناء املؤسسات وحفظ املجتمعات من الهشاشة

أركان الرؤية.. األمان والعدالة واالبتكار واالزدهار والتنوع والتجدد الثقافي واحلضاري

بيروت - محمد بسام احلسيني

مبناسبة الذكرى املئوية 
لتأسيس اجلامعة العربية 
واألمم املتحدة التي ستحل 
عــام ٢٠٤٥ تخــوض جلنة 
املتحــدة االقتصادية  األمم 
واالجتماعية لغربي آســيا 
«اإلســكوا» - وهــي جلنة 
اقليميــة تابعــة للمنظمــة 
الدولية -   حتديا إيجابيا 
بالتعاون مع جامعة الدول 
العربية، وهو التقدم برؤية 
عملية لتعزيز فرص التنمية 
املســتدامة ومواكبة التقدم 
احلاصــل علــى مســتوى 
العالم بكل ما يحمله من آثار 
على أســواق ونظم اإلدارة 
والعمل، ألن عــدم املواكبة 
للتحوالت من قبل احلكومات 
واملؤسسات العربية يعني 
املزيد من اتساع الهوة بني 
املجتمعــات وتاليًا تعميق 
الالمســاواة والفقر متعدد 
األبعاد وهجرة األدمغة وكل 
اقتصاديا  الســلبية  آثارها 

واجتماعيا وسياسيا.
ويتمثل دور«اإلســكوا» 
في تعزيز التعاون والتكامل 
اإلقليمي و«دون اإلقليمي» 

العربي.
وميكن االشارة إلى أهداف 
العربية  الرؤيــة  مشــروع 

٢٠٤٥ التالية:
- استعادة األمل مبستقبل 
أفضل في املنطقة العربية.
اقتــراح عقــد اجتماعي   -
عربي جديد اطرافه ثالثة هي: 
املواطــن والدولة واحلفاظ 
على البيئة، وذلك لتكريس 
مفهوم الســيادة من جهة، 
وبناء مجتمعــات املعرفة، 
العربيــة  واالقتصــادات 
التــي  احلديثــة املنتجــة 
تتعاون فيما بينها مع تعزيز 
التي  الفعالــة  املؤسســات 
حتمــي املجتمعات العربية 

من النزاعات والهشاشة.
- حتقيق الوثبة عوضا عن 
ردم الهــوة بولــوج املنطقة 
العربية ثورة العلوم واملعرفة 
وتطبيقــات  واالتصــاالت 
الثورتني الصناعيتني الرابعة 

واخلامسة.
الرؤيــة على  وســتنطوي 
مبــادرات وخطــط عمــل 
اســتراتيجية وتوصيــات 
سياســاتية لتحقيق األمن 
واألمــان، العــدل والعدالة، 
االبتكار واإلبداع خاصة جيل 
الشــباب واملــرأة، االزدهار 

العدالة االنتقالية واالجتماعية 
واالقتصاديــة وارتباطاتهــا 
باحلقــوق، ومــن أهمها حق 
العامل بأجــر عادل في عالم 
عربي يشهد اتساعا في الفجوة 
بــني األغنياء والفقــراء، كما 
حتدثت عن احلوكمة والعدالة 
الضريبية وحقوق اإلنسان.

بدوره، تناول د.خالد أبو 
إسماعيل في معرض شرحه 
ملفهوم االزدهار طريقة إعداد 
املؤشــرات مــن قبــل «فرق 
االســكوا» لتكون أداة فعالة 
في التشــخيص ثم التحليل 
وصوال إلى بناء السياســات 
واالســتراتيجيات الصحية 

والسليمة.
اخلبيرة  في التكنولوجيا 
والذكاء االصطناعي د.مارييت 
عــواد واخلبيــر االقتصادي 
د.سليم عراجي قدما كل على 
حدة شرحا وافيا عن اجتاهات 
املســتقبل فــي عالــم يزداد 
«أمتتة» وسبل االستفادة من 
التطور التكنولوجي في جمع 
املعلومات وحتليلها وحتقيق 
االزدهــار، وفــي الوقت ذاته 
احلاجة إلى حماية البيانات 
ودعم ريادة االعمال واحلد من 
هجرة األدمغة ومتكني الشباب 
العربــي ليكــون علــى قدر 
التحديات في مجال سيكون 
الرئيســي  شــريان احليــاة 
العقــود  لالقتصــادات فــي 
القادمــة والرافــد األساســي 
العمــل بالوظائــف  لســوق 
اجلديــدة التــي تعــوض ما 
احتلته اآللة من أعمال كانت 

متاحة للبشر.
الدكتور فارس أبي صعب 
تصدى حملور التجدد الثقافي، 
معــددا نقاط القــوة املكانية 
والزمانية والثروات الطبيعية 
والفكرية للعالم العربي التي 
ميكن البناء عليها واستثمارها 
بشــكل أكبــر فــي مشــروع 
حضاري متجدد، كما حتدث 
عن أمناط العيش الثالثة في 
املدينة والقرية والضواحي.

من جانبها، شددت د.ندى 
العجيــزي من جامعة الدول 
العربية في بداية اجللسات 
ونهايتهــا علــى احلاجة الى 
وطــن عربــي آمــن وعــادل 
ومتجدد علميا وثقافيا، وهذا 
ما حاولت «االسكوا» من خالل 
مشــروعها الهــادف بعنوان 
«رؤية ٢٠٤٥» ان تساهم فيه 
مع األمل بأن يبلغ غاياته ملا 
فيها من فائدة وخير للشعوب 

العربية ومنطقتنا.

فيها.
أكــد منســق  وبــدوره، 
املشــروع   عمــل  فريــق 
الطيب الدجاني أن تنسيق 
السياسات العربية ضروري 
لبنــاء املؤسســات وحفظ 
الهشاشــة،  املجتمعات من 
أمــني ســر  بينمــا أشــار 
«اإلســكوا» كرمي خليل إلى 
أهمية وجود منط جديد في 

التفكير املواكب للتطور.
ومــن مداخــالت اخلبراء 
كانت كلمة للدكتور ناصيف 
حتي، أشار فيها إلى أن توسيع 
طريق بني عاصمتني عربيتني 
أهم من ألف بيان قومي، مجددا 
الدعــوة إلــى وجــود «هيئة 
حكماء عربية» تكون جاهزة 
للدخول عنــد ظهور أي نذر 
ألزمات حللها قبل استفحالها، 
كمــا حتدث عــن أهمية بناء 
الســلم بعد النزاعات. ودعا 
إلى وجود جهاز رصد لألزمات 
قبل وقوعها، مشــيرا إلى أن 
التداعيــات احلاليــة للحرب 
األوكرانيــة   - الروســية 
وجلائحة كورونا التي ضربت 
العالم واستمرار املشاكل في 
العالــم العربي كلهــا وقائع 
تشير الى احلاجة إلى التغيير 
في العمل وطرق التعامل مع 

التطورات.
مــن ناحيتهــا، تطرقــت 
القاضيــة منيــة عمــار مــن 
تونس إلى العدالة بأنواعها: 

الرؤيــة عبــر مــا يســمى 
بـ«الراصــد اإللكترونــي» 
الذي حــول مضمونها الى 
كلمــات داللية في وســائل 
التواصل االجتماعي (تويتر 
منوذجًا) مستخدمة تقنيات 
الذكاء االصطناعي واإلحصاء 
جلمع وحتليــل املعلومات 
اخلاصة واخلروج بخالصات 
واســتنتاجات موضوعية 
جماعية مبنية ومستخلصة 
من مجموع اآلراء الشخصية 
الواردة في مواقع التواصل 
لضمــان  فلترتهــا  بعــد 
حتييد تداخالت (البوتات) 
وما يســمى بـــ «اجليوش 

اإللكترونية».
وعرض فريق «اإلسكوا» 
ما توصل إليه ببراعة على 
هــذا الصعيد. وفــي نفس 
اإلطار قام بـ «رصد املهارات» 
العمــل  وعــروض ســوق 
مســتخدما تقنيات البحث 

والتحليل بشكل مستمر.
وتطرقت النقاشات التي 
ســاهم بتوجيههــا وزيــر 

د.روال دشــتي، ومنســق 
الفريــق القائم على الرؤية 
الطيب الدجاني مع قياديي 
وفرق «اإلســكوا» املختلفة 
القيمــة املضافة  لتحقيــق 

املرجوة من الرؤية.
أبرز النقاشــات متحور 
الســريع  التقــدم  حــول 
للتكنولوجيــا واألبحــاث 
العلمية مبا يغير بشكل كامل 
التعليــم وارتباطه  مفهوم 
بســوق العمل، ففــي عالم 
اليــوم تتقــدم احلاجة الى 
التمرس وحتديث اخلبرات 
التعليمية دوريًا على حمل 
شهادة مهما عال شأنها وهو 
ما يفرض احلاجة ألن تكون 
هــذه التحديثــات متوافرة 
أمــام اجلميع مبــا في ذلك 
حملــة الشــهادات للحفاظ 
علــى لياقتهم املهنية، وفي 
اإلطار ذاته يســتعد العالم 
أيضــا الســتقبال تقنيات 
جديدة ذات تداعيات هائلة 
على كل نواحي احلياة، مبا 
فيها حركة اإلنتاج واإلدارة 

اخلارجية اللبناني السابق  
د.ناصيف حتــي أيضا الى 
ضــرورة التخلي عن فكرة 
التعصــب القومية والنظر 
للعروبة كقومية، فالعروبة 
وعاء حضاري يتسع ملختلف 
وال  واألديــان  القوميــات 
يتناقض مع مفهوم «الدولة 
اإلقليميــة» الذي تتمتع به 
كل الدول العربية ويحفظ 
خصوصيتهــا وبدال من أن 
يكــون ســببا للقلــق على 
الســيادة ميكن االســتفادة 
من مفهوم العروبة والعمل 
اجلماعي العربي كعامل قوة 
للجميع تقتضيه ضرورات 
التعــاون واالســتفادة من 
العوامل اجلامعة لشعوبنا 

وأهمها اللغة.
من أجواء اجللسات

في بداية اجللسات أعلنت 
د. روال دشــتي أن مشــروع 
«رؤيــة ٢٠٤٥» ســُيقدم إلــى 
القمة العربية كوثيقة يقرؤها 
املواطن العربي ويكون له دور 

وأسلوب العيش والدراسة 
وحتى الرياضة وغيرها، مثل 
دمج تقنيات الواقع املعزز 
والواقــع االفتراضي في ما 
يســمى بالواقع املوسع أو 
املمتــد والذي لن تقل آثاره 
علــى حياتنــا عمــا حملته 
الثورة الرابعة، وقد يكون 
مفيدا في هذا املجال العمل 
على إنشــاء مركــز إقليمي 
لالبتكار والتعاون في البحث 
العلمي، مع التنبيه الى ما 
يقتضيه االندماج في هكذا 
حتول من ضرورة تطوير 
بنية االتصــاالت مع تأمني 
األمــن الكافــي لهــا، والذي 
بدوره قد يتحقق ايضا من 
خالل االنتقال الى التقنيات 
الكموميـــــــة (الكوانتــم) 
الضامنــة حلمايــة غيــر 
قابلة للخرق على مستوى 

التشفير.
النقطــة األخرى الالفتة 
كانت جلــوء القائمني على 
املبــادرة إلى قيــاس «ميل 
الــرأي» حــول مضمــون 

والتنميــة االقتصـــــادية 
املســتدامة، واإلثــراء مــن 
التنوع واحليوية واالنفتاح، 
والتجدد الثقافي واحلضاري.
باختيــاري  تشــرفت 
للمشاركة ضمن املجموعات 
االستشارية للقائمني على 
الرؤيــة، وشــاركنا علــى 
مــدى يومــني فــي بيروت 
مــع نخبــة مــن اإلعالميني 
العــرب البارزين واخلبراء 
إبــداء  واألكادمييــني فــي 
املالحظــات التي من املمكن 
إدخالها على أركانها الستة 
(األمان والعدالة واالبتكار 
واالزدهار والتنوع، والتجدد 

الثقافي واحلضاري).
بداية: العامل األبرز املشجع 
للمشــاركة في هــذه الرؤية 
واإلميــان بإمكانيــة وفعالية 
دخولهــا حيــز التنفيــذ هو 
واقعيتها، فهي تنطلق من فهم 
كامــل لواقع احلال في العالم 
العربي، مبا في ذلك التفاوت 
الكبير بني الدول العربية في 
مؤشرات التنمية ومستويات 
املعيشــة ونوعية اخلدمات، 
ولكنها رغم ذلك ما لم تتنبه ملا 
تقدمه الرؤية حول التغيرات 
وتســتعد بشــكل جيــد، فإن 
هذه الدول جميعها في دائرة 

التأثيرات السلبية.
جهد كبير تبذله وكيلة 
األمني العــام لألمم املتحدة 
واألمينة التنفيذية لإلسكوا 

د. روال دشتي ومدير التحرير الزميل محمد بسام احلسيني

رّكزت على دور الذكاء االصطناعي في سوق العمل وضرورة فهم التغير في التعليم وأساليبه ضمن احللول للحد من الفقر والهجرة

«اإلسكوا» تقدم «رؤية العالم العربي ٢٠٤٥».. 
فرصة ملواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز االبتكار والتجدد الثقافي
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لقطة تذكارية لوزير  اخلارجية اللبناني الســابق ناصيف حتي وأمني ســر «اإلســكوا» كرمي خليل وخبيرة التكنولوچيا مارييت عواد وعدد من اإلعالميني العرب 
املشاركني في مناقشة ورقة «رؤية العالم العربي ٢٠٤٥»

منية عمار

(لقطات االجتماعات من تصوير الفريق االعالمي لإلسكوا) جانب من اجتماع مناقشة «رؤية العالم العربي ٢٠٤٥» مبقر «اإلسكوا» في بيروت 


