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برعــت دولــة اإلمــارات يف مســألة قيــادة تغيــر 
ــاً  ــط عموم ــرق األوس ــة ال ــة ملنطق ــورة النمطي الص
ــراق  ــت يف اخ ــا نجح ــا أنه ــداً، كم ــرب تحدي والع
ــي  ــة الت ــة والتكنولوجي ــاالت العلمي ــن املج ــد م العدي
ــى  ــة حت ــى دول معين ــة ع ــا حرصي ــد أنه كان يُعتق
بــن تلــك الــدول املصنفــة باملتقدمــة يف العالــم. وكان 
يتــم كل ذلــك يف اإلمــارات بهــدوء ودون ضجيــج 
إعامــي يرافــق العمــل إال بإعــان النيــة يف املــروع 
للــرأي العــام العاملــي، ثــم يتفاجــأ هــذا الــرأي العــام 

ــن. ــل إىل العل ــور العم ــرة بظه ــد ف ــه بع نفس

والســمة األخــرى املميــزة للمروعــات الحضاريــة 
اإلماراتيــة أن العمــل عندمــا يخــرج إىل مرحلــة 
ــة،  ــل إىل الحرفي ــة تص ــاً بدرج ــون متقن ــق يك التطبي
حتــى وصلنــا إىل قناعــة أنــه لــم يعــد هنــاك مجــال 
ليــس ممكنــاً أن تخوضــه دولــة اإلمارات. وقــد صنعت 

ــدويل،  ــع ال ــدى املجتم ــورة ل ــها ص ــارات لنفس اإلم
تنطــق بأنهــا وبالرغــم مــن كونهــا دولــة خرجــت من 
ــاز  ــت بامتي ــا نجح ــط، فإنه ــرق األوس ــة ال جغرافي
ــخ  ــة تاري ــبعينيات يف صناع ــها يف الس ــذ تأسيس من
جديــد للمنطقــة، وقيــادة عمليــة التغيــر فيهــا 

ــرة. ــم املتح ــن األم ــا ب ــة تضعه بطريق

وبعــد أن اخرقــت اإلمــارات مجــال الفضــاء منــذ 
عــدة ســنوات، وحققــت فيــه إنجــازات غــر مســبوقة 
ألي دولــة يف الــرق األوســط، هــا هــي تضيــف إنجازاً 
 )Crew 6( ــة ــة الفضائي ــاركتها يف الرحل ــداً بمش جدي
ــي  ــاء اإلمارات ــد الفض ــا رائ ــن فريقه ــم ب ــي تض الت
ســلطان النيــادي، الــذي يقــوم بأطــول مهمــة عربيــة 
إىل الفضــاء مدتهــا 6 أشــهر، وســيجري مــع الفريــق 
ــمل  ــة تش ــة وتكنولوجي ــة علمي ــي 200 تجرب العلم
تجــارب عــى نمــو الخايــا البريــة يف الفضــاء. وهذا 
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»آراء املســتقبل« هــي »مقــاالت رأي« تُنــر مــن خــال املوقــع اإللكرونــي ملركــز »املســتقبل لألبحــاث 

ــي  ــات الت ــا واملوضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والُخ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات املتقدم والدراس

ــة،  ــات األمني ــية، واالتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج املرك ــام برام ــاالت اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات اإلعامي ــة، والتوجه ــات املجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــوالت االقتصادي والتح
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اإلنجــاز الجديــد لــه دالالت كثــرة مهمــة جديــرة 
بالرصــد والتحليــل، ويمكــن توضيحهــا كالتــايل: 

ــون  ــف اإلماراتي ــتقبل: يق ــر للمس ــد النظ 1- بُع
ــد  ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــورة للمغف ــام ص ــاً أم أحيان
ــع  ــراه،«، م ــه ث ــب الل ــان »طيّ ــلطان آل نهي ــن س ب
الفريــق الخــاص برحلــة أبولــو التابعــة لوكالــة ناســا 
ــة  ــيس دول ــد تأس ــام 1974؛ أي بع ــة، يف ع األمريكي
اإلمــارات بثاثــة أعــوام فقــط، وأثبتــت تلــك الصــورة 
ــد كان  ــيخ زاي ــأن الش ــة ب ــة التاريخي ــراً املقول مبك
يملــك رؤيــة مســتقبلية ثاقبــة وبعيــدة املــدى. ففــي 
عــام 2018 تــم إطــاق أول قمــر اصطناعــي إماراتــي 
ــزاع  ــح ه ــام 2019 أصب ــم يف ع ــات«، ث ــة س »خليف
املنصــوري أول رائــد فضــاء إماراتــي، ليتأكــد للعاملن 
ــادة  ــدى القي ــراتيجي أن ل ــط االس ــال التخطي يف مج
ــة  ــراتيجية وتنظيمي ــة اس ــة عقلي ــية اإلماراتي السياس
ــى  ــتقبل ع ــط للمس ــر وتخط ــتوى، تنظ ــة املس رفيع

ــرون. ــا ق ــود وربم ــدى عق م

ــت يف  ــد أرس ــون ق ــك تك ــارات بذل ــا أن اإلم كم
املنطقــة تقليــداً جديــداً، حيــث قدمــت نموذجــاً عمليــاً 
للتخطيــط االســراتيجي عــى مســتوى الدولــة، وبــات 
ــن  ــارات ح ــة أن اإلم ــه يف املنطق ــق علي ــن املتف م
تنحــاز إىل موقــف أو تتبنــى توجهــاً ســواء كان وطنياً 
ــه  ــط ل ــي تخط ــم، فه ــة والعال ــة باملنطق ــه عاق أو ل
ــه ليــس عــى املــدى القصــر وإنمــا  وتحيــط بجوانب
يف املســتقبل البعيــد ومــن مختلــف زوايــاه، ومــن ثــم 

ــاح.  ــق وبنج ــرة يتحق ــبة كب فبنس

2- قيــادة التغيــر يف املنطقــة: بالنظــر إىل مــا تــم 
يف املنطقــة مــن تحــوالت يف الرامــج التنمويــة، وكذلــك 
ــا  ــات والقضاي ــر يف املوضوع ــة التفك ــر طريق تغي
اإلنســانية يف املنطقــة مقارنــة بالحضــارات اإلنســانية 
املتقدمــة، فــإن دولــة اإلمــارات برعــت يف اســتقطاب 
ــهمت يف  ــي أس ــة الت ــا العربي ــة ومنه ــول العاملي العق
ــم  ــول، عال ــذه العق ــة ه ــن أمثل ــاً. وم ــر عاملي التغي
ــة  ــو اللجن ــاز، عض ــاروق الب ــرصي ف ــاء امل الفض
ــن  ــره م ــاء، وغ ــارات للفض ــة اإلم ــارية لوكال االستش
العقــول، ويف مجــاالت مختلفــة، منهــا التســامح 
والحــوار مــع اآلخــر والتعايــش بــن األديــان وغرهــا 
مــن القضايــا التــي كانــت املعتقــدات القديمــة 
بخصوصهــا يف منطقتنــا جامــدة وأشــبه باملســلمات، 

ــة  ــة ورجعي ــة تقليدي ــورة نمطي ــكل ص ــت تش وكان
ــة. للمنطق

ــدس  ــي »املهن ــارات ه ــة اإلم ــك أن دول ــى ذل ومعن
ــح  ــة لتصب ــض دول املنطق ــورة بع ــر ص األول« لتغي
ــورة  ــإن الص ــايل ف ــوم، وبالت ــم الي ــا العال ــا يراه كم
ــذه  ــض ه ــن بع ــم ع ــدة يف العال ــة الجدي الحضاري
ــة  ــانية والتنمي ــاه اإلنس ــف تج ــراً ومواق ــدول، فك ال
االقتصاديــة والسياســات املؤثــرة يف القــرارات الدولية، 

ــة.  ــة خالص ــة إماراتي ــي صناع ه

3- تحفيــز مســتمر وتعزيــز للمكانــة: بــا شــك، 
ــلطان  ــي س ــاء اإلمارات ــد الفض ــة رائ ــتكون ملهم س
ــرايف  ــط الجغ ــة يف املحي ــات تحفيزي ــادي انعكاس الني
ــاف  ــو اكتش ــة نح ــتزيد الرغب ــث س ــي، حي العرب
الفضــاء، بمــا يكفــي ملحــو فكــرة أن الــدول العربيــة 
مــا زالــت متأخــرة عــن ركــب الحضــارة اإلنســانية. 
أمــا دولــة اإلمــارات فســتجني ثمــار جهدهــا املبــذول 
يف كــر الحاجــز العلمــي واملعــريف الــذي كان مقترصاً 

ــم.  ــة يف العال ــى دول معين ع

ــوة  ــة دع ــة بمثاب ــات العلمي ــذه املهم ــتكون ه وس
إماراتيــة لباقــي دول اإلقليــم إىل االنتقــال مــن مرحلــة 
تاريخيــة كاملــة إىل مرحلــة جديــدة مــن حيــث 
ــتقبلية،  ــط املس ــة والخط ــج التنموي ــر يف الرام التفك
ــا يف  ــة، بم ــس البيني ــا التناف ــة قضاي ــى يف نوعي وحت
ــراد  ــن أف ــة ب ــة الوطني ــة الدول ــيخ ثقاف ــك ترس ذل
املجتمــع الواحــد، وبالتــايل طريقــة عمــل الحكومــات 
والــدول، ألن طبيعــة تلــك املهمــات وتكرارهــا يضــع 
الــدول األخــرى يف املنطقــة أمــام واقــع جديــد ضاغط 
ــج  ــل ومناه ــرق العم ــث ط ــر وتحدي ــاه تطوي باتج

ــط. ــاليب التخطي ــر وأس الفك

املكانـة  تعزيـز  إىل  النيـادي  مهمـة  سـتؤدي  كمـا 
الدوليـة لإلمـارات التـي وضعت نفسـها ضمـن الدول 
اإلحدى عـرة يف العالـم التي اسـتطاعت أن تحقق هذا 
اإلنجـاز الفضائـي، حيث أصبحـت اإلمـارات يف صدارة 
العالـم العربـي يف قصـص النجـاح التنمـوي، واملتوقع 
أن تسـتمر يف االحتفـاظ بهـذه املكانـة الرائـدة. فحالة 
التسـابق اإلقليمـي الجـاري يف املنطقـة نحـو التقـدم 
والتنميـة، ترتكز عى اتبـاع تجربة اإلمـارات ونموذجها 
اإلمـارات  التنمـوي واملعـريف والتقنـي، يف ظـل تمتـع 

بالسـبق والريـادة يف املبـادرات االبتكاريـة.
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4- االندمــاج والخصوصيــة: يتجــه مســتقبل املنطقة 
إىل التشــابك واالرتبــاط مــع باقــي دول العالــم، مقابل 
زحــف معطيــات وقيــم »العوملــة« التــي تفقــد الــدول 
خصوصياتهــا الثقافيــة، فتتناغــم مــع باقــي العالــم. 
ــا  ــأن، أنه ــذا الش ــارات يف ه ــة اإلم ــب لدول ــا يُحس وم
تدخــل ضمــن القيــم العامليــة الجديــدة وفــق سياســة 
»التغيــر التدريجــي« نحــو املســتقبل والتفاعــل 
ــا،  ــا وبصمته ــق خصوصيته ــن وف ــر، ولك ــع اآلخ م
ــذري  ــر الج ــي التغي ــرد اإلمارات ــه الف ــي ال يواج ك
كليــاً وبشــكل فجائــي صــادم، وبالتــايل يكــون هــذا 
التغيــر مقبــوالً وهادئــاً وقابــاً لاســتمرار وواقعيــاً 

أيضــاً. 

وباإلضافــة إىل أن اإلمــارات هــي التي دشــنت موجة 
ــاً أو  ــاً أو تنموي ــواء حضاري ــة، س ــر يف املنطق التغي
سياســياً، فهــي أيضــاً ســتعمل خــال املرحلــة املقبلــة 
ــم  ــر بــن القي ــوازن يف مراحــل التغي عــى إعــادة الت
ــك  ــة، وبذل ــم العاملي ــة، والقي ــدول املنطق ــة ل الوطني
ــي تجــاوزت حــدود املنطقــة  ــة الت تكــون هــي الدول

ــي  ــم. وه ــا العال ــهد له ــد ش ــاً وق ــاً وتخطيطي فكري
أيضــاً الدولــة التــي تحــرص عــى االحتفــاظ بالقيــم 
ــي قــادت  ــة الخاصــة بحضــارة املنطقــة، والت األصيل

ــخ اإلنســاني. ــة مــا مــن التاري ــم يف مرحل العال

ــات  ــت املرشوع ــا صنع ــه كم ــول، إن ــة الق خالص
ــن  ــدءاً م ــة ب ــداً للمنطق ــاً جدي ــة تاريخ اإلماراتي
قصــة إعــالن االتحــاد، ثــم املواجهــة الفعليــة مع 
املتطرفــن واإلرهابيــن الذيــن تســببوا يف تشــويه 
ــوة  ــدة األخ ــع معاه ــة، إىل توقي ــورة املنطق ص
اإلنســانية بــن األديــان، وتدشــن مفاعــالت 
ــوالً  ــة، وص ــلمية يف املنطق ــة الس ــة النووي الطاق
ــارات  ــع الحض ــارك م ــاء والتش ــزو الفض إىل غ
األبحــاث  نتائــج  املتقدمــة؛ فــإن  اإلنســانية 
العلميــة التــي ســيجريها رائــد الفضــاء اإلماراتــي 
ــة  ــاء الدولي ــة الفض ــادي يف محط ــلطان الني س
ــة ككل  ــة للمنطق ــة تاريخي ــرى إضاف ــي األخ ه
ــه األوىل  ــجل حروف ــد ستس ــاري جدي ــل حض وفع

ــاً.   ــارات أيض ــة اإلم ــم دول باس

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات املســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.
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