
“الفضاء” ُتلحق مجموعة من المهندسين في مختبرات مرموقة
ــد ــمـ ــخ نـــــــاصـــــــر بــــــــن حـ ــ ــ ــي ــ ــ ــش ــ ــ ــو ال ــ ــ ــم ــ ــ تـــــنـــــفـــــيـــــذا لـــــتـــــوجـــــيـــــهـــــات س

تحرص الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
على تعزيز التعاون الدولي في مجال 
الفضـــاء؛ للحاق بركب الـــدول الرائدة 
فـــي هـــذا المجـــال، إذ يعتبـــر التعاون 
الدولـــي فـــي مجـــال الفضاء مـــن أحد 
ركائز تحقيق األهداف االستراتيجية 
للهيئة، فهو أحد الطرق المثلى لتنمية 
وتطويـــر قطاع الفضـــاء بوتيرة ثابتة 
ومتســـارعة. وتمثـــل تعـــاون الهيئـــة في 
مـــع  تفاهـــم  ومذكـــرات  اتفاقـــات  توقيـــع 
مجموعة مـــن وكاالت الفضاء والمنظمات 
الدوليـــة مـــع فتـــح قنـــوات للتعـــاون مـــع 
الشـــركات العالميـــة الرائـــدة فـــي مجاالت 

الفضاء. 
وتأتي مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية 
لعلـــوم الفضاء ووكالـــة اإلمـــارات للفضاء 
كأحد النماذج الناجحة للتعاون المنشـــود، 
والذي يدعم تبـــادل المعلومات والخبرات 
وتنفيذ المشروعات والبحوث العلمية في 
مجـــال علوم الفضـــاء وتطبيقاتـــه تحقيًقا 
فـــي  وللمســـاهمة  المشـــتركة  لألهـــداف 

التنمية المستدامة.
وفي ضوء التوجيهات الحكيمة لمستشار 
األمن الوطني قائد الحرس الملكي األمين 
العام لمجلس الدفاع األعلى ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، قامـــت الهيئة 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء وبالتنســـيق مـــع 
األشـــقاء بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
مختبـــرات  فـــي  عمـــل  فـــرص   5 بتوفيـــر 
الفضـــاء التابعـــة لوكالة اإلمـــارات للفضاء 
وشركة “الياه ســـات” لالتصاالت بالتعاون 
مع جامعـــة خليفـــة للعلـــوم والتكنولوجيا 
الظـــروف  مـــن  الرغـــم  علـــى  بأبوظبـــي، 
االســـتثنائية التـــي يعيشـــها العالم بســـبب 

جائحة “كوفيد 19”. 
وتأتـــي الفـــرص العملية لتســـاهم في رفع 
مســـتوى الخبـــرات لمنتســـبي الهيئـــة مـــن 
بعـــد تخرجهـــم من برامج الماجســـتير في 
تقنيـــات ونظـــم الفضـــاء، إذ ســـتتاح لهـــم 
فـــرص العمـــل على تطويـــر وبنـــاء األقمار 
مـــن  عـــدد  فـــي  والمشـــاركة  الصناعيـــة 

مشروعات الفضاء. 
وعـــن الفرص الوظيفية التـــي أتيحت لها، 
قالـــت مهندســـة الفضـــاء عائشـــة الحـــرم: 
بدايًة أشكر الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، 
وجامعـــة  للفضـــاء،  اإلمـــارات  ووكالـــة 
خليفـــة وشـــركة اليـــاه ســـات لالتصـــاالت 
علـــى ثقتهـــم بقدراتـــي وإتاحـــة فرصتين 
ثمينتيـــن لـــي همـــا محـــل تقديـــر واعتزاز 
كبيريـــن. وأضافـــت: أتيحـــت لـــي الفرص 

للعمـــل علـــى 3 أقمـــار صناعيـــة أحدها في 
مرحلـــة االختبـــارات النهائيـــة للتأكـــد مـــن 
ســـالمة القمـــر الصناعي، إذ أشـــرفت على 
تنظيـــم وإدارة فريـــق الطلبة المســـاهمين 
فـــي هـــذا المشـــروع، أمـــا القمـــر الصناعي 
الثاني فهو “ظبي سات” الذي سيكون في 
مداره التشغيلي في نهاية يونيو الجاري، 
وكلفـــت للعمل على إعداد خطة تشـــغيلية 
متكاملة ومن ثم تولي مهمة تشغيل القمر 
الصناعي، خصوصا تشـــغيل نظام التحكم 
وتحديـــد االتجاهات. أما القمـــر الصناعي 
الثالـــث فتم تكليفـــي للعمل علـــى تصميم 
نظام التشغيل الخاص به، هذا إضافة إلى 
عـــدد من المهمات األخرى مثل المســـاهمة 
في اإلشـــراف على مشروعات تخرج عدد 
من طلبة البكالوريوس في مجال تصميم 
نظام التحكم وتحديد االتجاهات لألقمار 
الصناعيـــة متناهيـــة الصغـــر. وكذلـــك تـــم 
تسميتي عضًوا في لجنة “مراجعة مفهوم 
المهمة” الخـــاص بالمهام الفضائية، إضافة 
إلـــى عـــدد مـــن المهـــام األخـــرى المتعلقـــة 
بعلـــوم الفضاء فـــي مختبرات الياه ســـات 

بجامعة خليفة. 
وقـــال مهنـــدس الفضاء يعقـــوب القصاب: 
تعد فرصة العمل التي أتيحت لي من أهم 
الفـــرص التي تســـاهم في تعزيـــز خبراتي 
العملية فـــي مجال بناء األقمار الصناعية، 
خصوًصـــا أن هذا المجال متجدد ويحتاج 
إلـــى التطوير والبحث المســـتمر. إن عملي 
ســـات”  “اليـــاه  مختبـــرات  مـــع  بالتعـــاون 
والتكنولوجيـــا  للعلـــوم  خليفـــة  بجامعـــة 
على تشـــغيل القمر الصناعي “ظبي سات” 
ســـاهم في تطويـــر مهاراتي ومعارفي في 
المجاالت ذات الصلة، خصوًصا في أنظمة 

التحكم وتحديد االتجاهات. 
وأضـــاف: تضمنـــت المهـــام المســـندة إلـــي 
عـــدًدا مـــن المشـــروعات المختلفـــة مثـــل 
إعـــداد تقاريـــر الســـالمة للقمـــر الصناعـــي 
والنظـــم  العالميـــة،  اإلطـــالق  لشـــركات 
الميكانيكية لألقمار الصناعية، إضافة إلى 
عدد مـــن األبحـــاث العلمية المشـــتركة مع 
جامعـــة خليفـــة للعلـــوم والتكنولوجيا في 
مجـــال األقمار الصناعيـــة متناهية الصغر، 
ما ســـيعزز مـــن خبراتي البحثيـــة في هذا 
المجـــال ويســـاهم في اكتســـاب مزيد من 
الخبرات التي ســـأقوم بنقلها لفريق الهيئة 
الوطنيـــة لعلوم الفضـــاء، إذ نعمـــل جميًعا 
لتكون مملكـــة البحرين في مصاف الدول 

الرائدة في مجال علوم الفضاء. 
وقالت مهندســـة الفضاء أمينة البلوشـــي: 

أواًل أتوجه بالشـــكر لكل الجهـــات الداعمة 
لتنفيذ هـــذه المبادرة المتميـــزة والمتمثلة 
فـــي العمل فـــي مختبرات الفضـــاء والتي 
ســـمحت لنـــا بالمشـــاركة فـــي تنفيـــذ عدد 
مـــن مشـــروعات تصميـــم وبنـــاء األقمـــار 
الصناعيـــة. وبالنســـبة لمســـاهمتي العملية 
فقـــد تركـــزت علـــى تنفيـــذ مراجعـــات مـــا 

قبل اإلطالق للمهام الفضائية بما تشـــتمل 
عليه من االختبارات البيئية والتحقق من 
سالمة األقمار الصناعية، إلى جانب مهام 

التشغيل والتحكم.
وعـــن دوره فـــي المبـــادرة، حدثنا مهندس 
الفضـــاء أشـــرف خاطر قائـــاًل “أتاحـــت لنا 
المبـــادرة الفرصـــة لتنميـــة قدراتنا وصقل 

األقمـــار  تقنيـــات  مجـــال  فـــي  مهاراتنـــا 
الصناعيـــة متناهيـــة الصغـــر، والعمل على 
إعداد برمجيات المحـــاكاة لهياكل األقمار 
مالءمتهـــا  مســـتوى  لقيـــاس  الصناعيـــة 
لعمليـــات اإلطـــالق وإمـــكان تحملهـــا بيئة 
إعـــداد  إلـــى  إضافـــة  القاســـية،  الفضـــاء 
بحصـــر  الخاصـــة  التقنيـــة  المســـتندات 

نتائـــج عمليـــات المحـــاكاة لتضمينهـــا في 
وســـالمة  بأمـــن  الخاصـــة  المســـتندات 
العمليات الفضائية، وهذه الخبرة ال تتوافر 
إال للقلة، فكل الشكر للهيئة الوطنية لعلوم 
الفضاء على ســـرعة تنفيذهـــا للتوجيهات 
ســـمو  للشـــباب  األول  للداعـــم  الحكيمـــة 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة”.
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محمد الستراوي

سيد علي المحافظة
التقاعد... 

إحصاءات وأرقام

عوائد ومصروفات الهيئة بعد إشراك األجانب (تقديرية):

عمر الصناديق التقاعدية في 3 سيناريوهات:

السيناريو الثالث: بعد اإلصالحات المستعجلة:السيناريو الثاني: بعد اإلصالحات الطارئة السيناريو األول: قبل اإلصالحات الطارئة:

2024
نفاد الصندوق العام

2030
نفاد الصندوق الموحد

2086
نفاد الصندوق الموحد

2033
نفاد الصندوق الخاص

 اشتراكات المتقاعدين (2018):

340
مليون دينار

عوائد االستثمارات (2019): 

154
مليون دينار

مصروفات التقاعد (2018):

555
مليون دينار

اشتراكات األجانب (تقديري):

200
مليون دينار

زيادة المتقاعدين قبل وبعد قرار التقنين:

العدد:

82672
مـــتقـــاعــــد

الكلفة:

18.9
مليون دينار

العدد:

45837
مـــتقـــاعــــد

الكلفة:

4.4
مليون دينار

فئة معاش 500 دينار فأقل: كافة المشتركين:

الجدلية واإلشكالية في عالقة التعليم بسوق العمل
Û  كان، ومــا يزال، النقاش والجدل محتدمين حول مســؤولية

ومقــدرة ســوق العمل علــى امتصاص واســتيعاب مخرجات 
التعليــم المتدفقــة عليهــا بحًثا عن فــرص عمل، بحيث ظلت 
هذه الجدلية بمثابة الشــغل الشــاغل للمسؤولين عن التعليم 
وسوق العمل واألكاديميين واالقتصاديين، ليس على نطاق 
دول مجلس التعاون فقط ولكن على مستوى العالم بأسره. 

Û  ،وحتــى عهــد قريــب كان االتجــاه الســائد، وربمــا مــا يــزال
هــو تحميــل النظــام التعليمــي مســؤولية إخفــاق بعــض مــن 
مخرجاتــه فــي االنضمــام إلــى ســوق العمــل، واتهــام النظــام 
ذاتــه بالعجــز عــن تلبيــة متطلبــات هــذه الســوق ومجــارات 
المســتجدات التــي تشــهدها بتالحــق واضطراد؛ مــن منطلق 
أن التعليــم الجيــد يجــب أن ُينتــج مخرجــات جيــدة تندمج 

كلها وبسهولة في سوق العمل!
Û  للعمــل والشــؤون ومــن واقــع ممارســتي وتجربتــي وزيــرا 

االجتماعيــة لمــدة تزيــد علــى 7 ســنوات؛ فإننــي وجــدت أن 
نســبة الذيــن يجــدون صعوبة في االندماج في ســوق العمل 
مــن مجمل الخريجين فــي دول مجلس التعاون ال تزيد عن 
مثيالتها حتى في الدول المتقدمة، مع ذلك فإن هذه النسبة 
ظلت تخلق أو تشكل حجم البطالة، التي تعتبر علمًيا وعملًيا 
حالــة طبيعيــة وأحياًنــا صحيــة مــا دامــت باقيــة فــي حدود 
النســب المعقولــة والمقبولــة، إال أنهــا إذا اســتمرت وارتفعت 
تصبــح خطيــرة ومقلقــة، وقــد تتحــول إلــى تهديــد حقيقــي 

للترابط االجتماعي واالستقرار االقتصادي والسياسي. 
Û  وحالــة البطالــة التــي واجهتنــا، ومــا تــزال، فــي دول مجلس

اختــالل  أو  اقتصــادي  كســاد  عــن  ناتجــة  ليســت  التعــاون 
أو اختــالف وتفــاوت بيــن معــدالت النمــو الســكاني والنمــو 
فــي  االســتثمار  حجــم  فــي  تــدٍن  أو  شــح  أو  االقتصــادي، 
األنشــطة االقتصاديــة بمــا يــؤدي إلــى عرقلة خلــق مزيد من 
فــرص العمــل، فالعكــس في هذه الحالة هــو الصحيح؛ إذ إن 

دول المجلــس شــهدت مراحــل مــن الطفــرات االقتصاديــة، 
ومــرت، ومــا تزال تمر بفترات من التطور والنمو االقتصادي 
االســتثمارات  مــن  ســخي  تدفــق  جانــب  إلــى  المتســارع، 
المرافــق  مختلــف  وتأســيس  التحتيــة،  البنــى  تشــييد  فــي 
والمشــروعات واألنشــطة االقتصاديــة أدت كلهــا إلــى خلــق 
وتوفيــر كــم هائــل من فــرص العمل يفــوق بأضعــاف المرات 
مقــدرة الســوق على ملئها واســتيعابها. مع ذلــك فقد واجهنا 
ما يســمى بـ “البطالة الهيكلية” نتجت عن التغيرات الهيكلية 
التي طرأت على البنية االقتصادية لدولنا، والتي تؤدي في 
العــادة إلــى عــدم التوافق بيــن فرص العمــل المتوافرة وبين 

مؤهالت وخبرات وسلوكيات الباحثين عن العمل.
Û  وال خــالف أو شــك في أن العبء األكبــر، ولكن ليس العبء

كلــه، يقع على كاهل المؤسســات التعليمية لتزويد وتســليح 
والمهــارات  المعــارف  مــن  ممكــن  قــدر  بأكبــر  الخريجيــن 
والســلوكيات األساســية المطلوبــة فــي ســوق العمــل، إال أن 
التحــدي أو المعضلــة تكمــن فــي أن هــذه المتطلبات تتوســع 
وتتزايــد وتتغيــر بتغيــر طبيعــة وظــروف األســواق، كمــا أن 
المعارف والمهارات المطلوبة تتغير وتتطور بدورها حســب 
تطــور األســواق ونموهــا أيًضــا، إلــى جانــب أن الكثيــر مــن 
الوظائف والمهن تأخذ في االختفاء واالندثار بشــكل ســريع 
ومفاجــئ فــي الكثيــر مــن األحيــان، وتبــرز في الوقــت ذاته، 
وبشــكل ســريع ومفاجئ أيًضا وظائف ومهن جديدة تحتاج 

إلى مهارات مختلفة.
Û  وبســبب تطــور ســوق العمــل وآلياتــه وتوقعاتــه فقــد يبــدو

أن الفجــوة بيــن هذه الســوق ومخرجــات العمليــة التعليمية 
مرشحة للتمدد والتوسع، إال أن الواقع يشير إلى خالف ذلك، 
فقد توثقت العالقة بين الطرفين وأصبحت عالقة “طردية”، 
وصار على ســبيل المثال الفضل يعود للمؤسسات التعليمية 
التــي زودت وتــزود الســوق وتضــخ فيــه مخرجــات تتحول 

االقتصاديــة  للنشــاطات  ورافعــات  محــركات  إلــى  بدورهــا 
واإلبــداع واالبتــكار وخلــق مزيــد من فــرص العمــل؛ وتجعل 
الســوق فــي حاجة إلى مزيــد من مثل هــذه المخرجات، في 
الوقــت نفســه فــإن مفهوم االرتبــاط بين مســتوى مخرجات 
التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل أصبــح غامــض المعالــم، 
وبقيــت حلقة االتصــال بينهما تكمن فــي التأهيل والتدريب 
التــي يتــم مــن خاللهــا تعزيــز قــدرات الخريــج وتمكينــه من 
تطوير وتوظيف ما اكتســبه من معارف ومهارات واالرتقاء 

بها بحيث تستجيب وتتالءم مع احتياجات سوق العمل.
Û  كل هــذه الحقائــق ال يجب أن تدعونــا إلى التأخر أو التغافل

عــن ضــرورة االســتمرار في عملية االنتقال الســريع من نظم 
التعليم التقليدية إلى نظم التعليم الحديثة، واالنتقال بنمط 
التعليم من االستناد على المناهج المقررة إلى االعتماد على 
مصــادر معرفيــة حديثــة، وبشــكل أســاس االنتقــال بالتعليم 
مــن نمــط التلقين والحفظ إلى نمــط التحفيز وصقل ملكات 
البحث عن المعرفة، واالستقصاء، والتفكير والنقد واإلبداع 
وتنميــة المواهــب والقــدرات عنــد المتعلميــن، وأن ُتغــَرس 
فيهــم الثقافــات أو المهــارات التــي أصبحــت تعــرف اآلن بـــ 
“مهارات القرن الواحد والعشرين” أو “المهارات الناعمة” مثل 
المهــارات القياديــة، ومهارات التواصــل، والقدرة على اتخاذ 
القــرار والتأقلــم مع المتغيرات، وتعزيــز روح الفريق الواحد، 
والتعــاون بدال من التنافس فيمــا بينهم، إلى جانب القدرات 
الدراســات  وتقليــص  والتطبيقيــة،  واالبتكاريــة  التحليليــة 
الفنيــة  األدبيــة واالجتماعيــة والتركيــز علــى التخصصــات 
والتقنيــة مثــل االتصــاالت، وتقنيــة المعلومــات، والبرمجــة 
وتحليل البيانات، والتحليل المالي والرقمي، وعلوم الطاقة 
البديلــة والمتجــددة، وأمــن المعلومــات أو األمــن الســبراني، 
والتســويق بوســائل ومنصــات التواصــل الرقمــي، والــذكاء 

الصناعي وما شابه.

Û  البشــرية حققتــه  الــذي  والتقنــي  العلمــي  للتقــدم  ونتيجــة 
واالعتمــاد المتزايــد على التكنولوجيــا الحديثة في عمليات 
االنتــاج بمــا في ذلــك اعتمــاد الروبوتــات والــذكاء الصناعي 
فــي قطاعات متعــددة ومتوســعة من األنشــطة االقتصادية 
فقــد بــدأت التوقعــات تتحقق في صورة اختفــاء الكثير من 
الوظائــف مــن ســوق العمــل؛ وكان منتدى االقتصــاد العالمي 
قــد نشــر أخيــرا بحوثا أشــار فيهــا إلى أن 75 مليــون وظيفة 
ســوف تختفي خالل الســنوات الخمــس المقبلة، وأن معظم 
هــذه الوظائــف هــي التــي يغلــب عليهــا النمــط التكــراري. إال 
أن األبحــاث ذاتهــا أشــارت فــي المقابــل إلــى أن 130 مليون 
ذاتهــا  لألســباب  وخلقهــا  توليدهــا  ســيتم  جديــدة  وظيفــة 
المتعلقــة بالتقــدم العلمي والتقني، والتي ســتقل فيها نســبة 

االعتماد على اإلنسان مقابل األجهزة في اإلنتاج.
Û  والعمــل التعليــم  عــن  المســؤولين  فــإن  ذلــك،  جانــب  إلــى 

والتخطيــط، وكذلــك االقتصادييــن واألكاديمييــن داهمتهــم 
بنهاية العام 2019، كما داهمت العالم بأسره، جائحة كورونا 
التــي لــم تكتــف بعرقلــة العمليــة التعليميــة وبتعطيــل آليات 
إنتاج فرص العمل الجديدة بل أدت إلى إغالق هذه اآلليات 
وإلــى قــذف المالييــن مــن العاملين إلى خارج أســوار ســوق 
العمــل وإلــى مجاهــل البطالــة واليــأس والضيــاع. ونتيجــة 
انتعشــت مفاهيــم  التباعــد االجتماعــي  لتطبيــق ضــرورات 
ونظــم وأســاليب التعلــم عــن بعــد والعمــل عــن بعــد؛ والتــي 
أمــام تحديــات جديــدة  التعليــم  عــن  المســؤولين  وضعــت 
فرضت عليهم المبادرة والتحرك الســريع الســتنباط أساليب 
ووســائل جديــدة تمكنهــم مــن االســتمرار في عمليــة تطوير 
التعليــم بغيــاب إمكانــات التفاعــل المباشــر والتعــاون بيــن 
طالبي العلم، وهي من العناصر الرئيسة في النظام التعليمي 

الحديث.
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