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على هامش مشاركته في الدورة األولى للمنتدى العربي اإلسباني للخدمات السمعية البصرية العامة
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السفير أحمد رشيد خطابي: 
اليمكن تحقيق تنمية مستدامة حقيقية 

دون إعالم مؤثر في الرأي العام

خالل تدارس الخريطة اإلعالمية للتنمية المستدامة:

التقرير اإلقتصادي العربي الموحد 2021

إكراهات وتحديات

أبوالغيط: اللقاء مع ملك إسبانيا فرصة للتباحث حول مجمل 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك

العدد ال�صاد�س ع�صر- يوليو 2022



ُيعدُّ الشاعر طرفة بن العبد من أشهر الشعراء الذين لمع اسمهم في العصر الجاهلي، وواحد من الذين أثروا الحياة األدبية 
بعدد كبير من الدواوين والقصائد الشعرية التي ما زال صداها قائًما ويتناقلها الكثير من المهتمين بالشعر واللغة حتى 

اليوم.
ولد طرفة حوالي سنة 543 هجرية في البحرين ، وكان له من نسبه  ما يحقق له هذه الشاعرية، فجده وأبوه وعماه 

المرقشان وخاله المتلمس. وهو مصنف بين شعراء المعلقات.
كان من الطبقة العليا من بين الشعراء، لروعة شعره وفصاحة لسانه، حتى إن الكثير من المصادر أجمعت على أنه أصغر 
الشعراء سنًا، وهو ُيعتبر من شعراء المعلقات المقّدمين، كما كان شعره بدويًا خالصًا، ولعل أكثر ما برع فيه هو شعر الهجاء، 

والحكمة، والفخر، والحماسة، استمده من تجاربه في الحياة، وكانت أكثر حكمه عن الموت والحياة.
كان طرفة بن العبد على اتصال بالملك عمرو بن هند، وذات مرة أرسل الملك طرفة حاماًل رسالًة إلى عامله )المكعبر( في 
ُعمان والبحرين، وكان محتوى هذه الرسالة ُيفيد بقتل طرفة بسبب ما ورد للملك من أن طرفة هجاه بأبيات من الشعر، فنفذ 

المكعبر أوامر الملك وقتل طرفة، وكان لم يتجاوز  حينها السادسة والعشرين من عمره.
ولعل أشهر بيت شعري في ما نظم: 

ِد ويأِتيَك باألخباِر َمن لم ُتَزوِّ 	 	 سُتْبدي لَك األّياُم ما كنَت جاهال	
َبتاًتا، ولم َتْضِرْب له وقَت َموِعِد 	 	 	 وَيأِتيَك باألخباِر َمْن لم َتِبْع له	

من تراثنا العربي

طرفة بن العبد



األمن الغذائي .. االعتماد على الذات

أحمد رشيد خطابي
األمين العام المساعد

رئيس قطاع اإلعالم واالتصال

السفير :

العالم  التي تسببت في تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية مهولة، يواجه  الوبائية لجائحة »كورونا«  الحالة  بعد 
جراء النزاع الروسي - األوكراني أوضاعا مقلقة، إذ بحسب تقديرات األمم  المتحدة، فإن 1.7 مليار شخص معرضون لمجاعة أو 

سوء تغذية وخاصة في إفريقيا والمنطقة العربية.

الزيوت  من  بالمئة  و23  القمح  من  بالمئة   42 حوالي  والزراعة  األغذية  منظمة  بحسب  يستورد  العربي  العالم  أن  ذلكم 
النباتية من الدولتين المتحاربتين، مما أثار تخوفات حقيقية بشأن ضمان اإلمدادات الغذائية ومكونات األسمدة، ودفع 

بالدول العربية األكثر تضررا للبحث عن استراتجيات وأسواق بديلة.

وقد سجل التقرير الموحد لسنة 2021 بشأن الوضع الماكرو -اقتصادي العربي المخاطر المهددة للقطاع الفالحي، من قبيل 
تراجع اإلنتاج وتفاقم ظاهرة التصحر، مع العلم أن ثالثة أرباع مساحة العالم العربي ذات طبيعة صحراوية وندرة المياه، 
80 في المائة من األراضي المزروعة على التساقطات المطرية وهشاشة األنظمة البيئية، فضال عن كلفة  في ظل اعتماد 
االضطرابات السياسية واالجتماعية وتدفقات الهجرة القروية. والحال أن االكتفاء الذاتي من الحبوب تراجع في منطقتنا 

العربية إلى 37 في المائة خالل العقد المنصرم.

واستشعارا لخطورة هذا الوضع، اعتبر معالي السيد أحمد أبو الغيط األمين العام في كلمته -عبر االتصال المرئي- أمام 
أعمال الدورة 53 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك المنعقدة في يونيو المنصرم  بتونس، أن األمن الغذائي بات 
يشكل جزءاً من األمن القومي، محذرا من عواقب الفجوة الغذائية للعالم العربي التي تعد من أعلى المعدالت على الصعيد 

العالمي.
 

ومنذ االجتماع األخير لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في مارس 2022، مباشرة بعد اندالع النزاع المذكور، كرست  
األمانة العامة جهودها لجعل األمن الغذائي أولوية في أجندة العمل العربي، وبادرت إلى تكليف  المنظمة العربية للتنمية 

الزراعية بإعداد دراسة متكاملة تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة في دورته المقبلة.

الذات  على  االعتماد  سوى  االستثنائي،  الوضع  هذا  ظل  في  نسبي  بتفاوت  ولو  العربية  الدول  أمام  خيار  ال  أن  والثابت، 
لتعبئة القدرات اإلنتاجية بارتباط وثيق، مع ضرورة تسريع العمل االندماجي للنهوض بالقطاع الفالحي، وإصالح بنياته 

وزيادة مردوديته إلشباع الحاجيات  الغذائية األساسية للساكنة العربية.



رئي�س التحرير

مدير اإدارة الإعالم

املدير امل�س�ؤول

مدير التحرير

املرا�سالت:
ميدان التحرير - الأمانة العامة

جلامعة الدول العربية - القاهرة - 
جمه�رية م�رص العربية

تليف�ن: 25750522 - 20225750517
فاك�س:  0020225740331

الطباعة :
مطابع جامعة الدول العربية

33 �سارع 14 املعادي

اأحمد ر�سيد خطابي

04/(06/22( م16/01-092 
الرمز الت�ثيقي:

-د )0163)

ن�سيمة �رصيط

اآمال التليدي

أمال التليدي

مقاربة كرة البلياردو أو المنهج التعددي 
الشمولي في مواجهة االقتصاد العالمي

�أ�سحى �الأمن �لغذ�ئي �إ�سكاال مطروحا وبقوة على �ل�ساحة �لعاملية، فمنذ �لقدم كان �أول َهًمّ 
�أنه مع  يو�جه �ل�سعوب هو كيفية �سمان �لغذ�ء، وبالتايل �سمان ��ستمر�رية �لعرق �لب�سري، �إال 
تقدم �حل�سار�ت �نتقل هذ� �لهم من �لهم �لفردي �إىل هم ع�سائري، �إىل هم جمتمعي، �إىل هم دولة 

ومن ثم �إىل هم عاملي وهو ما يطرح ت�ساوؤالت ملاذ�؟ 
الأنه �أ�سبح �لتاأثري �ملتبادل بني �لدول ح�سا�سا وفوريا، فالعامل باعتباره ن�سق دويل �أ�سبح جميع 
�لفاعلني يتاأثرون بقر�ر�ت بع�سهم �لبع�ض حتى و�إن مل يكونو� طرفا فيه، �إذ� ما �عتمدنا مقاربة 
كرة �لبيلياردو �أو �ملنهج �لتعددي �ل�سمويل، بحيث مل يعد فاعل و�حد هو �لذي يوؤثر على �لعالقات 
�لدولية، بل �أ�سبح يوؤثر عليها جميع ما يتد�خل يف �مل�سهد �لدويل. ومن �ملوؤكد �أن �حلرب �لرو�سية 
على �أوكر�نيا قد �أعادت لالأدهان �حللم �لعربي باأمن غذ�ئي ذ�تي �ملن�ساأ، وعلى �سبيل �ملثال كانت 
�لعربي  للوطن  �لزر�عية  و�ملنتجات  �حلبوب  من  �لذ�تي  لالكتفاء  �لبد�ئل  �أحد  �ل�سود�ن  تعترب 
باأ�سره، ولو متكن من تعبئة مو�رده وقدر�ته �لزر�عية يف �ملغرب �لعربي ويف �أر��سي بني �لنهرين 
�لعر�ق  له  تتعر�ض  ما  ولكن  يذكر،  تاأثري  بال  �أوكر�نيا  �لرو�سية على  لكانت مرت �حلرب  وم�سر، 
و�سوريا وم�سر و�ل�سود�ن من تهديد مائي قد يوؤثر على هذه �لقدر�ت �لزر�عية �لهائلة، وبالتايل 

تعود فكرة �الأمن �لغذ�ئي و�الأمن �ملائي يف �أعلى قائمة �الأمن �لقومي �لعربي.
�أما على �مل�ستوى �لغذ�ئي، فلعل ما مت �مل�سا�ض به يف �حلرب �لرو�سية �الأوكر�نية هو �ل�سيادة، 
وال�سيما �ل�سيادة �لغذ�ئية، حيث �أ�سبحت مو�سوع ت�ساوؤل و�إ�سكالية كربى يف �ل�سارع �لعاملي، فهذه 
�حلرب باتت ت�سكل خطر على �الإنتاج �لفالحي، وبالتايل على �الأمن �لغذ�ئي �لعاملي. ومبنا�سبة 
�ملوؤمتر �الأول لالحتاد �لوطني لنقابات �ملز�رعني �لفرن�سيني �لذي عقد فيما بني 29و30 مار�ض يف 
مدينة بيز�ن�سون لتربير �لدعو�ت يف زيادة �الإنتاج، وهو ما يعترب خرقا لبنود منظمة �لوحدة 
�ملالية،  �مل�ساعدة  حتقيق  كيفية  هو  فورية  و�الأكرث  حدة  �الأكرث  �لرهان  كان  حيث  �الأوروبية، 
�إبر�زه على  �أهم ما ميكن  و�لوقوف ند� لند ومو�جهة �مل�ساربة و�لندرة يف �ملو�د �لغذ�ئية. ولعل 
هذ� �مل�ستوى هو هل �ال�ستقالل �لذ�تي �لغذ�ئي الأوروبا ال يحدق به �أي خطر؟ هذ� هو �الإ�سكال 

�ملطروح.
�ملقاربة  م�ستوى  من  تناق�سه  كانت  �لغذ�ئي  لالأمن  �إيجاد حل  �ساهمت يف  �لتي  �ملوؤمتر�ت  ولعل 
�لتجارية، ثم من م�ستوى �ملقاربة �ملالية، وقبل ذلك �ملقاربة �الأمنية، و�ملقاربة �الأمنية كانت مع 
1919، الأن ع�سبة �الأمم جاءت للرد على لغز �ملجتمع على �عتبار �أن �ملجتمع كان  ع�سبة �الأمم 
�أو مالية، الأنه بعد مقتل ويل عهد  �أو جتارية  يعاين من مع�سلة عرقية ولي�ست مع�سلة غذ�ئية 
ع�سبة  وكانت  �لدويل،  �مل�ستوى  على  عرقي  جو�ب  �إيجاد  من  البد  كان  عرقي،  قتل  وهو  �لنم�سا 
�الأمم جتيب على هذ� �ل�سوؤ�ل، لكن بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، تبني �أن �ل�سبب �لرئي�سي يف ن�سوبها 
�لدويل، فتم على  �مل�ستوى  �لبحث عن جو�ب جتاري ومايل على  هو جتاري مايل، فكان البد من 
 ،Gatt للتجارة و�لتعرفة �جلمركية(  �لعامة  �لتجاري بلورة مفهوم �جلات )�التفاقية  �مل�ستوى 
قو�عد  كانت  هنا  ومن  �لدويل،  �مل�ستوى  على  �لتجاري  �ل�سلوك  �أو  �ملعامالت  تنظم  �تفاقية  وهي 
 Bretton من�سئة لقانون �القت�ساد �لعاملي �لدويل. ثم على �مل�ستوى �ملايل �تفاقية بريتون وودز
�الأمن  مقابل  يف  �القت�سادي  �الأمن  عن  و�لبحث  لت�سبيط  �لدويل  �لنقد  و�سندوق    woods

�ال�سرت�تيجي، هكذ� �أ�سبح من �سمن و�سائل �لردع على �مل�ستوى �لدويل هو �الأمن �لغذ�ئي.
كو�سيلة  �لغذ�ئي  �الأمن  ��ستعمال  هو  �الأوكر�نية  �لرو�سية  �حلرب  يف  �النتباه  يثري  ما  ولعل 
�مل�ستوى  على  تافها(  �عتباره  وميكن  )حتى  �سغري  بقر�ر  يتاأثر  �لعامل  فاأ�سبح  �لردع،  و�سائل  من 
�القت�سادي حتى يوؤثر على �لتوجهات و�لتيار�ت �القت�سادية �لعاملية، وقد مت عقد موؤمتر موؤخر� 
يف باري�ض مينع منعا كليا ��ستعمال �لغذ�ء الأهد�ف �سيا�سية، ولكن يبقى �الأمن �لغذ�ئي لي�ض �أمنا 

عاديا �أو �أمنا ��سرت�تيجيا �أو من �حلريات، بل �أمن بيولوجي ال�ستمر�ر �جلن�ض �لب�سري.

الأمني العام امل�ساعد
رئي�س قطاع الإعالم والت�سال

استراتيجيات استباقية 
في مواجهة »خطر« 

الخصاص.. تجارب: األردن 
ومصر والمغرب

األمن المائي 
بالوطن العربي

الكويت .. منارة 
الخليج العربي

راية لغة الضاد 
تخفق ثانية في "بالط 

الشهداء"

األمين العام يشرف 
عن بعد على أعمال 

الدورة )53( للجنة 
التنسيق العليا للعمل 

العربي المشترك

نظرة عامة على 
اقتصادات 

الدول العربية 
خالل 2021

المنتدى 
اإلسباني العربي 

للخدمات 
السمعية - البصرية 

العامة بمدريد

السفير أحمد رشيد خطابي: 
اليمكن تحقيق تنمية مستدامة حقيقية 

دون إعالم مؤثر في الرأي العام

مدريد: لقاء ملك إسبانيا وأبو الغيط

دولة التاريخ والتنوع 
الثقافي والريادة الفنية

جملة ف�سلية ت�سدر عن قطاع الإعالم والت�سال بجامعة الدول العربية
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مدريد: لقاء ملك إسبانيا وأبو الغيط
عقد ال�سيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول 
ال�ساد�س"  "فيليب  امل��ل��ك  م��ع  حم��ادث��ات  جل�سة  ال��ع��رب��ي��ة، 
للم�ساركة  ملدريد  زيارته  هام�س  على  وذل��ك  ا�سبانيا،  ملك 
للخدمات  ال���س��ب��اين  ال��ع��رب��ي  للمنتدى  الأوىل  ال����دورة  يف 
ال�سمعية الب�سرية العامة. كما اأجرى مباحثات مو�سعة مع 
والحتاد  اخلارجية  وزير  األباري�س،  مانويل  ال�سيد خو�سيه 

الأوروبي والتعاون.  
ه��ذا وق��د اأع���رب اأب��و الغيط خ��ال اللقاء م��ع امل��ل��ك، عن 
التعاون  ع��اق��ات  بلغته  ال���ذي  املتميز  للم�ستوى  ارت��ي��اح��ه 
م�سيدا  واإ�سبانيا،  الأع�ساء  ودول��ه��ا  العربية  اجلامعة  بني 
بعمق هذه العاقات يف ظل الروابط التاريخية التي تربط 
جممل  ح��ول  للتباحث  فر�سة  اللقاء  ك��ان  كما  اجل��ان��ب��ني. 

الق�سايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك. 
الإ�سباين خال  اخلارجية  وزير  تباحث مطول مع  كما 

اإفطار عمل، �سبل تعزيز التعاون الثنائي 
امل�ستويات،  اأعلى  اإىل  به  والرت��ق��اء 

وك��������ذل��������ك ع�����ل�����ى ال�������س���ع���ي���د 
ال��ع��رب��ي الأوروب�����ي يف �سوء 
ال�����س����ت����ح����ق����اق����ات امل��ق��ب��ل��ة 
ل��ل��ت��ع��اون ب���ني اجل��ان��ب��ني، 
اأب��و الغيط على  اأك��د  حيث 

حمورية الدور الإ�سباين 
التعاون،  ه��ذا  تعميق  يف 
عرب العمل احلثيث على 

اإجن�����اح امل���وؤمت���ر ال�����وزاري 
ال�ساد�س  الأوروب����ي  العربي 
اجلاري يف القاهرة، والقمة العربية الأوروبية الثانية املزمع امل���زم���ع ع��ق��ده ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 

تعك�س  ملمو�سة  بنتائج  للخروج  وذل��ك  بروك�سل،  يف  عقدها 
تطلع اجلانبني اإىل تعميق ال�سراكة بينهما.

وت���ن���اول���ت ج��ل�����س��ة امل���ب���اح���ث���ات اأي�������س���ا ت����ط����ورات ال��ق�����س��ي��ة 
الفل�سطينية، حيث نقل اأبو الغيط لوزير اخلارجية الإ�سباين 
الأم��ور يف ظل  اإليه  ال��ذي و�سلت  العميق من الن�سداد  قلقه 
اإ�سرار اإ�سرائيل على ا�ستدامة الو�سع الراهن الذي تتوا�سل 
كما  النزاع،  اأف��ق حلل  اأي  غياب  الفل�سطينيني يف  معاناة  فيه 
وا�سحة  اأ�سبحت  التوتر  موؤ�سرات  اأن  من  الغيط،  اأب��و  ح��ذر 
وت��وح��ي ب���اأن ال��و���س��ع ق��د ينفجر يف اأي���ة حل��ظ��ة، الأم���ر ال��ذي 
م�سار  ف��ر���س  ل���س��ت��ع��ادة  اجل��ه��ود  تكثيف  ���س��رورة  ي�ستدعي 

�سيا�سي ي�سمح بت�سوية الق�سية الفل�سطينية. 
وت���ط���رق اجل���ان���ب���ني ل���ت���ط���ورات الأزم�������ة يف اأوك���ران���ي���ا 
واأهمية  العربية  املنطقة  وعلى  العامل  على  وتداعياتها 
تكثيف اجلهود حللها، ويف هذا ال�سدد اأكد اأبو الغيط 
اأن اجلهد العربي للم�ساهمة يف حل الأزم��ة ل يزال 
املقبلة  ل��ل��خ��ط��وات  تطلعه  ع��ن  واأع����رب  م�ستمرا، 
لتحقيق  العربية  ال��وزاري��ة  الت�سال  ملجموعة 

تقدم يف هذا اخل�سو�س. 

المنتدى اإلسباني العربي للخدمات 
السمعية - البصرية العامة بمدريد

���س��ارك ال�سيد اأح��م��د اأب���و ال��غ��ي��ط الأم����ني ال��ع��ام 
الفتتاحية  اجل��ل�����س��ة  ال��ع��رب��ي��ة يف  ال����دول  جل��ام��ع��ة 
للدورة الأوىل للمنتدى الإ�سباين العربي للخدمات 
ال�����س��م��ع ب�����س��ري��ة ال��ع��ام��ة يف ال��ع��ا���س��م��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة 
والتليفزيون  الإذاع���ة  هيئة  تنظمه  وال��ذي  مدريد، 
برييز  مانويل  خو�سيه  ال�سيد  وبح�سور  الإ�سبانية 
رئي�س الهيئة، وال�سيدة اإيريني لوثانو مديرة البيت 
العربي، وكذلك ال�سيد اإ�سماعيل عبد الغفار، رئي�س 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الكادميية 

البحري.

اأ�����س����ار الأم�������ني ال����ع����ام يف ك��ل��م��ت��ه الف��ت��ت��اح��ي��ة، 
ل���ب���ن���ة ج�����دي�����دة ع��ل��ى  ي�������س���ك���ل  امل����ن����ت����دى  اأن ه������ذا 
الإ���س��ب��ان��ي��ة   - ال��ع��رب��ي��ة  طريق تنمية العاقات 
ال�����س��داق��ة  رواب������ط  وت���ع���زي���ز  احل������وار  ومد ج�سور 
والتفاعل التاريخي ودعم ق�سايا التنمية ومواجهة 
الإرهاب، والق�ساء  كمحاربة  التحديات امل�سرتكة 
الهجرة غري  م���وج���ات  وم���واج���ه���ة  ال��ت��ط��رف  ع��ل��ى 

النظامية والتحول املناخي.
واأكد اأبو الغيط، على اأن اأهمية هذا املنتدى تكمن 
جمال  م��ن  يفتحه  وم���ا  ق�سايا  م��ن  يطرحه  فيما 

لكافة  املمار�سات  واأف�سل  اخل��ربات  وتبادل  للحوار 
املعنيني مبجال الإعام الرقمي يف اإ�سبانيا والعامل 
املجال  ه��ذا  ي��ك��ون  اأن  يف  يطمحون  ومل��ن   .. العربي 
جمعتهما  طاملا  ثقافتني  ب��ني  ج��دي��داً  ج�سراً  ال��ه��ام 
امل�ستوى احل�ساري،  وال��رواب��ط على  الو�سائج  اأوث��ق 

وكذا ال�سعبي وال�سيا�سي.
لل�سراكة  ال��ه��ادف  بالتوجه  كلمته  يف  اأ���س��اد  كما 
بني هيئة الإذاعة والتلفزيون الإ�سباين واملوؤ�س�سات 
املهنية املمار�سة ملهام اإعامية، حتت مظلة اجلامعة 
ال��ع��رب��ي��ة، وف��ق م��ق��ارب��ة توؤ�س�س ل��ت��ع��اون ي��ق��وم على 

الروؤية امل�سرتكة والتنوع اخلاق.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اأبو الغيط، �سارك يف غذاء 
الأول  النائب  كالفينيو  ناديا  ال�سيدة  ب�سحبة  عمل 
كيفية  حول  للتباحث  الإ�سبانية،  احلكومة  لرئي�س 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون الإع���ام���ي ب��ني اجل��ان��ب��ني العربي 

وال�سباين.

أبو الغيط: المنتدى 
يشكل لبنة جديدة على 
طريق تنمية العالقات 

العربية - اإلسبانية 
ومد جسور الحوار

العربية  ال���وزاري���ة  الت�����س��ال  جمموعة  ع��ق��دت 
ح���ول الأزم����ة يف اأوك���ران���ي���ا، حم��ادث��ات مع  وزي��ر 
خ��ارج��ي��ة اأوك����ران����ي����ا، رك�����زت ف��ي��ه��ا ع��ل��ى اجل��ه��ود 

املبذولة للتو�سل حلل �سلمي لاأزمة.
�سرورة  على  اللقاء،  خ��ال  املجموعة  واأك���دت 
وق���ف اإط����اق ال��ن��ار واإن���ه���اء الأزم�����ة ع��ل��ى اأ���س��ا���س 
ومبادئ  املتحدة،  الأمم  وميثاق  ال��دويل  القانون 
و�سامتها  ال��دول  �سيادة  واح���رتام  اجل��وار  ح�سن 

الإقليمية.
وعرب الوفد العربي، عن القلق من امتداد اأمد 
والأمنية  وال�سيا�سية  الإن�سانية  وتبعاتها  الأزم��ة 

والقت�سادية.
وبحث الوفد العربي كذلك مع وزير اخلارجية 
الأوكراين، اجلهود املبذولة لوقف النار والتو�سل 

لتفاق حلل الأزمة وا�ستعادة ال�سلم والأمن.

واأكد الوفد، دعمه مل�سار املفاو�سات املبا�سرة بني 
اجلانبني الرو�سي والأوكراين، وا�ستعداده لإ�سناد  
العمليات  وق��ف  اإىل  التو�سل  ب��ه��دف  امل�����س��ار  ه��ذا 
الع�سكرية، متهيدا حلل �سيا�سي م�ستدام لاأزمة 
ع��ل��ى الأ����س�������س ال���ت���ي ت��ن�����س��ج��م م���ع م��ي��ث��اق الأمم 
و�سامتها  اأوك���ران���ي���ا  ���س��ي��ادة  امل��ت��ح��دة، وحت��ف��ظ 

الإقليمية وامل�سالح امل�سروعة للطرفني.
واأكد الوفد العربي اأنه ي�سطلع بهذا اجلهد يف 
رو�سيا  مع  املتميزة  العربي  العامل  عاقات  �سوء 

واأوكرانيا، وحر�سا على الأمن وال�سام.
وقد ا�ستمع الوفد من وزير خارجية اأوكرانيا، 
اإىل ا�ستعرا�س لنتائج املحادثات اجلارية لتحقيق 
اتفاق اأوكراين-رو�سي واملوقف الأوكراين خالها.
ا�ستمرار  اأهمية  على  العرب،  ال���وزراء  اأك��د  كما 
التن�سيق للحفاظ على �سامة اجلاليات العربية 

من  عبور  وت�سهيل  اأوك��ران��ي��ا،  يف  حاليا  امل��وج��ودة 
يرغب منهم باملغادرة اإىل الدول املجاورة.

وب���ح���ث اجل���ان���ب���ان خ����ال الج���ت���م���اع ك��ذل��ك، 
العربي  ال��ع��امل  تربط  التي  الرا�سخة  ال��ع��اق��ات 

باأوكرانيا  و�سعبها ال�سديق.
وكان الوفد العربي الذي راأ�سه يف زيارة بولندا 
ال�سيد رمطان العمامرة  وزير خارجية اجلزائر، 
قد اجتمع بوزير اخلارجية البولندي فور و�سوله 
اإىل وار�سو، حيث �سكره الوفد على ت�سهيل مهمته 
ل��ق��اء ال��وزي��ر الأوك�����راين يف ب���اده، وك��ذل��ك على 
املواطنني  عبور  لت�سهيل  البولندية  الإج����راءات 

العرب الذين يغادرون اأوكرانيا عرب بولندا.
جهود  البولندي،  الوزير  مع  الوفد  بحث  كما 
والعاقات  وانعكا�ساتها،  الأوكرانية  الأزم��ة  حل 

العربية البولندي.

مجموعة اإلتصال العربية بشأن أوكرانيا
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ليبيا 
اأب���و ال��غ��ي��ط، الأم���ني العام   اأع���رب ال�سيد اأح��م��د 
جل��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، ع���ن ب��ال��غ ال��ق��ل��ق اإزاء 
التطورات الأخرية التي ت�سهدها العا�سمة الليبية 
اتفاق  على  احل��ف��اظ  ���س��رورة  اإىل  ودع���ا  طرابل�س، 
وق��ف اإط��اق ال��ن��ار، واحليلولة دون ان��دلع موجة 
عنف جديدة، وجتنيب الباد املزيد من اخل�سائر 

الب�سرية واملادية.
الأط������راف ب�سبط  ال��ع��ام جميع  الأم����ني  ن��ا���س��د 
النف�س وعدم تاأجيج ال�سراع جم��دداً، وتغليب لغة 
احلوار و�سوًل اإىل تهيئة الأر�سية املنا�سبة لإجراء 
كونها  ممكنة،  فر�سة  اأق���رب  يف  وطنية  انتخابات 
ال�سبيل الوحيد لإنهاء املراحل النتقالية التي طال 
الذي  بال�سكل  املوؤ�س�سات  �سرعية  اأمدها، ولتجديد 

ي�سمن و�سع ليبيا على طريق ال�ستقرار والبناء.
اأهمية  العام على  اأك��د الأم��ني  ال�سياق،  ويف ه��ذا 
من  امل�سرتكة  الد�ستوري  امل�سار  جلنة  اجتماعات 
جولتها  انطلقت  والتي  وال��دول��ة،  النواب  جمل�سي 
وبا�ست�سافة  اأمم��ي��ة  ب��رع��اي��ة  ي��وم��ني  قبل  الثانية 
وتدعم  كما  العربية.  م�سر  جمهورية  من  كرمية 
ال��ع��ام، لكل جهد  العربية والأم���ني  ال���دول  جامعة 
ل�س ي�سعى اإىل جمع الليبيني على طاولة حوار  مخُ
واحدة، ويخُقرب وجهات نظرهم يف هذا امل�سار وكافة 

م�سارات التفاو�س الأخرى.
ال�سيدة �ستيفاين  ا�ستقبل  اأب��و الغيط قد   وك��ان 
لاأمم  العام  لاأمني  اخلا�سة  امل�ست�سارة  ويليامز، 
املتحدة ب�ساأن ليبيا، حيث جرى خال اللقاء بحث 
جممل التطورات التي ت�سهدها ليبيا خال الفرتة 

الأخرية.
قدمته  واف  ع��ر���س  اإىل  ال��ل��ق��اء  خ���ال  ا�ستمع 
امل�����س��ت�����س��ارة الأمم���ي���ة ح����ول ال���ت���ط���ورات امل��ي��دان��ي��ة 
وال�سيا�سية بليبيا، ومن بينها الجتماعات احلالية 
والأع��ل��ى  ال���ن���واب  جمل�سي  م��ن  امل�����س��رتك��ة  للجنة 
يف  قدت  عخُ والتي  الد�ستوري،  امل�سار  ح��ول  للدولة، 
يف  للدعم  امل��ت��ح��دة  الأمم  بعثة  ب��رع��اي��ة  ال��ق��اه��رة، 
ليبيا.  كما �سهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول 
ال�ساحة  ت�سهدها  التي  للتطورات  املحتملة  الآث���ار 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  ومنطقة  عامة  الدولية 

اأفريقيا خا�سة على امللف الليبي.
  فيما اأكد اأبو الغيط، على دعم اجلامعة للجهود 
الأممية ولكل جهد يرمي اإىل تقريب وجهات النظر 
الو�سع  م��ن  اخل���روج  اإىل  ويف�سي  الليبيني،  ب��ني 
تاأجيل  منذ  الباد  ت�سهده  ال��ذي  احل��ايل  الدقيق 
اإجراء النتخابات الوطنية التي كانت مقررة يف 24 
العملية  ر�سم مامح  خ��ال  املا�سي، من  دي�سمرب 
النتخابية املرجوة وو�سع اأ�س�سها القانونية، والتي 
�سبق  الذين  الليبيني  من  كبري  ع��دد  اإليها  يتطلع 
مفو�سية  ل��دى  الناخبني  �سجل  يف  الت�سجيل  لهم 

النتخابات.

متابعات

القمة العالمية للحكومات  تسليم 
جوائز رالي العرب لريادة األعمال

على هامش المنتدى الثالث المنعقد في مسقط

المنتدى الثالث للمنافسة في 
المنطقة العربية

العام  الغيط الأم��ني  اأبو  اأحمد  ال�سيد  �سارك 
ت�سليم جوائز  العربية يف حفل  ال��دول  جلامعة 
رايل العرب لريادة الأعمال يف دبي، والذي نخُظم 
ب��ال��ت��ع��اون ب��ني احت���اد ال��غ��رف ال��ع��رب��ي��ة ومكتب 
بالبحرين  والتكنولوجيا  ال���س��ت��ث��م��ار،  ت��روي��ج 
التابع ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية، 
وغ����رف����ة ال����ت����ج����ارة وال�������س���ن���اع���ة ب��ال��ب��ح��ري��ن، 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  ال��ع��رب��ي��ة  والأك���ادمي���ي���ة 

والنقل البحري.
ال��ذي  باجلهد  الغيط  اأب���و  ال�سيد  اأ���س��اد  وق��د 
ق���ام���ت ب���ه اجل���ه���ات امل��ن��ظ��م��ة ل���ه���ذه امل�����س��اب��ق��ة 
لل�سباب  ا�ستثنائية  من�سة  اإت��اح��ة  يف  ورغبتهم 

العربي ل�ستعرا�س مواهبهم وم�ساريعهم.
واأك�����د ع��ل��ى اإمي�����ان ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
و�سيلة  كاأف�سل  الن�سان  يف  ال�ستثمار  باأهمية 

العام  الأم����ني  الغيط  اأب���و  اأح��م��د  ال�سيد  التقى 
جل��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، ال�����س��ي��د ب���در ب���ن حمد 
اأجرى مباحثات  البو�سعيدي وزير اخلارجية، كما 
مع ال�سيد قي�س بن حممد اليو�سف وزير التجارة 

وال�سناعة وترويج ال�ستثمار ب�سلطنة عمان.
البو�سعيدي،  ب��در  ال�سيد  لقائه مع  خ��ال  اأثنى 
ع��ل��ى ال�������دور الإي���ج���اب���ي واحل���ك���ي���م ال������ذي تلعبه 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ع��م��ان��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل العربي 
ظل  يف  خا�سة  العربية  اجلامعة  ودع��م  امل�سرتك، 
ت��راك��م وتقاطع  ع��ن  والناجمة  ال��راه��ن��ة  ال��ظ��روف 

عدد من الأزمات امل�ستع�سية.
اللقاء، ملفات املنطقة وجوارها ل�سيما  وتناول 
تاأثريات احلرب الرو�سية الأوكرانية على الأو�ساع 
وم�ستجدات  العربية،  والجتماعية  القت�سادية 

 �سارك ال�سيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة 
الدول العربية، افتتاح اأعمال املنتدى الثالث للمناف�سة 
يف املنطقة العربية، الذي نخُظم مب�سقط بالتعاون مع 
ب�سلطنة  ال�ستثمار  وترويج  وال�سناعة  التجارة  وزارة 
عمان، وجلنة الأمم املتحدة القت�سادية والجتماعية 
العامة  الهيئة  من  وبرعاية  )الإ���س��ك��وا(،  اآ�سيا  لغربي 
ل��ل��م��ن��اط��ق الق��ت�����س��ادي��ة اخل���ا����س���ة وامل���ن���اط���ق احل���رة 

بال�سلطنة.
الأو�ساع  اإىل  كلمته،  م�ستهل  يف  العام  الأم��ني  اأ�سار 
الع�سيبة التي نتجت عن تقاطع اأزمات متلفة �سحية 
واأمنية واقت�سادية ومناخية، والتي ت�سببت يف اختال 
�سا�سل الإن��ت��اج والإم���داد، مما يحتم اإع��ادة النظر يف 

اآليات عمل اأجهزة حماية املناف�سة ومنع الحتكار.
جتميع  باأهمية  الغيط  اأب���و  ق��ال  ال�سياق،  ذات  ويف 
اأف�سل املمار�سات يف وثيقة ا�سرت�سادية، تر�سد التجارب 

هذه  تتيح  حيث  وال�ستقرار،  التنمية  لتحقيق 
امل�سابقة الفر�سة لتبني النماذج الناجحة لريادة 
لدى  والبتكار  الإب��داع  ثقافة  الأعمال، وغر�س 

امل�ستثمرين من ال�سباب.
توفري منا�سب  اأهمية  اإىل  الغيط  ابو  واأ�سار 
ع��م��ل ك��اف��ي��ة ل���س��ت��ي��ع��اب الأع������داد ال��ك��ب��رية من 
ال�سباب العربي. كما وجه ر�سالة لكل الكفاءات 
والإ����س���رار  ب��ال��ع��زمي��ة  ف��ي��ه��ا  ال�����س��اب��ة ن�سحهم 

لتحقيق م�ساريعهم.
جتدر الإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل اأن م�سابقة 
ل���رواد الأع��م��ال ه��ي م�سابقة تقام  ال��ع��رب  رايل 
حتت رعاية جامعة الدول العربية، وتهدف اإىل 
ت�سجيع املواهب العربية وبناء قدراتها يف جمال 

ريادة الأعمال.

ه���ذه الزم�����ة، ويف ذات  ال��ع��رب��ي��ة حللحلة  امل���ب���ادرة 
التن�سيق  ب��اأن جلنة  الغيط  اأب��و  اأف��اد  اأي�سا  ال�سياق 
اأعلى جلنة  - وهي  امل�سرتك  العربي  للعمل  العليا 
ت�سم كل املنظمات العربية املتخ�س�سة - �ستناق�س 
من �سمن حماور اجتماعها املقرر عقده يف تون�س، 
ت��داع��ي��ات ت��ل��ك احل���رب ع��ل��ى الأو����س���اع يف املنطقة 

العربية ل�سيما يف جمال الأمن الغذائي.
العمل  م�ستجدات  ا�ستعر�س  ال��غ��ي��ط  اأب���و  ك��م��ا 
العربي امل�سرتك والتح�سري للقمة العربية القادمة 

املقرر عقدها نهاية العام اجلاري يف اجلزائر.
وات���ف���ق ال���ط���رف���ان ن��ه��اي��ة ال���ل���ق���اء، ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 
التعاون يف جمال التدريب وبناء قدرات املوظفني 
والدبلوما�سيني من خال اإطاق برامج م�سرتكة 

يف هذا ال�ساأن.

اإقامة تناف�س اقت�سادي عادل  �ساأنها  التي من 
ونزيه، يراعي حقوق امل�ستهلك العربي ويخدم 

اأهداف التنمية امل�ستدامة.
وجت��در الإ���س��ارة، اأن الأم��ني العام �سارك يف 
حفل ت�سليم جوائز م�سابقة اأف�سل عمل بحثي 

وعلى �سعيد اآخر، تباحث الأمني العام مع ال�سيد 
قي�س بن حممد اليو�سف وزير التجارة وال�سناعة 
وترويج ال�ستثمار، حيث هناأه يف بداية اللقاء على 
جناح املنتدى الثالث للمناف�سة يف املنطقة العربية 
الذي نظمته الوزارة العمانية بالتعاون مع جامعة 
الدول العربية وال�سكوا وعدد من ال�سركاء، مثنيا 
على اجلهود التي بذلتها ال�سلطات العمانية لإعداد 
اأهمية هذه  اإىل  وم�سريا  املنتدى،  هذا  وا�ست�سافة 
الفعالية يف تعزيز تبادل اخلربات العربية يف جمال 
اأع��رب  وق��د  الح��ت��ك��ار.  ومكافحة  املناف�سة  حماية 
اجلانبان يف هذا ال�ساأن عن عزمهما على موا�سلة 
ه��ذه اجل��ه��ود لإت��اح��ة ف�ساء تتبادل فيه الأج��ه��زة 
ومنع  املناف�سة،  مو�سوعات  عن  امل�سوؤولة  العربية 
الناجعة  وال�سيا�سات  املمار�سات  واأف�سل  الحتكار 

جامعي يف جمال املناف�سة التي اأقامتها ال�سكوا 
العمانية،  العايل  التعليم  وزارة  مع  بالتعاون 
وذلك على هام�س اأعمال منتدى املناف�سة. كما 
اأجرى اأبو الغيط عددا من اللقاءات مع و�سائل 

الإعام املحلية.

العربية يف  ال��دول  املناف�سة يف  الناجحة يف جمال حماية 
اأوقات الأزمات والطوارئ.

ك��م��ا ت��ط��رق اإىل و���س��ع ن��ظ��م ح��م��اي��ة امل��ن��اف�����س��ة وم��ن��ع 
الحتكار يف الأ�سواق الرقمية يف ظل تزايد حجم التجارة 
الإلكرتونية، موؤكدا على �سرورة تطوير تلك الأجهزة من 
خال تطوير الت�سريعات العربية مبا يتاءم ومتطلبات 
املرحلة القادمة، وبناء قدرات املنت�سبني لأجهزة املناف�سة 
التحديات  م��ع  ب��ك��ف��اءة  التعامل  م��ن  لتمكينهم  العربية 

اجلديدة. 
ال���دول  جامعة  ج��ه��ود  بع�س  اإىل  الغيط  اأب���و  وت��ط��رق 
التعاون  وتعزيز  القت�سادي  جمال التكامل  يف  العربية 
العربي حلماية امل�ستهلك وحماية املناف�سة ومنع الحتكار، 
م�����س��ريا ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���س اإىل ب��روت��وك��ول ال��ت��ع��اون 
املجل�س  اأق����ره  ال���ذي  املناف�سة  ال��ع��رب��ي يف جم���ال ح��م��اي��ة 
القت�سادي والجتماعي للجامعة يف عام 2021. كما اأ�ساد 
مببادرة �سبكة املناف�سة العربية التي مت اإطاقها بالتعاون 

مع جمهورية م�سر العربية يف �سهر مار�س املا�سي.
اجلهات  مع  التعاون  على  العربية  اجلامعة  وحتر�س 
ال�سريكة لإقامة منتدى املناف�سة العربية واإثراء نقا�ساته، 
اإذ تنظم خاله جل�ستني حول متابعة تطورات املناف�سة يف 

املنطقة العربية.
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السودان
الغيط  اأب����و  اأح��م��د  ال�����س��ي��د  اأدان    
الأم����������ني ال�����ع�����ام جل����ام����ع����ة ال�������دول 
التي  امل�سلحة  ال���س��ت��ب��اك��ات  العربية 
غرب  يف  الكرنيك  منطقة  �سهدتها 
دارف���ور، ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ن���زاع���ات ذات 
اأكرث من  راح �سحيتها  قبلية  خلفية 
معرباً عن  وم�����س��اب،  ق��ت��ي��ل  م��ائ��ت��ي 
ال�سحايا  لأه����ايل  ال��ت��ع��ازي  خ��ال�����س 

ومتمنيا ال�سفاء العاجل للجرحى. 
ودعا الأمني العام جميع الأطراف 
ف�����وري،  ب�����س��ك��ل  ال���ع���ن���ف  وق�����ف  اإىل 
وال��ت��ح��ل��ي ب�����س��ب��ط ال��ن��ف�����س ال��ك��ام��ل، 
وجت��ن��ب ا���س��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف حل���ل اأي 

م�سائل عالقة فيما بني الأ�سقاء.
تكاتف  ����س���رورة  ع��ل��ى  ���س��دد    كما 
اجل�����ه�����ود ال���وط���ن���ي���ة حل�����ل الأزم��������ة 
منها  تعاين  التي  احلالية  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سي  النفراج  باأن  واثقاً  الباد، 
الأو�ساع  ا�ستقرار  يف  بقوة  �سي�ساعد 

الأمنية يف ال�سودان.

اليمن
الغيط،  اأب���و  اأح��م��د  ال�سيد  اأع����رب 
الأم����������ني ال�����ع�����ام جل����ام����ع����ة ال�������دول 
ال���ع���رب���ي���ة، ع����ن ت��رح��ي��ب��ه ب���اإ����س���دار 
من�سور  رب���ه  ع��ب��د  اليمني  ال��رئ��ي�����س 
قيادة  جمل�س  بت�سكيل  ق���راراً  ه���ادي 
له،  �ساحياته  كافة  وبنقل  رئا�سي، 
وامل���ب���ادرة اخلليجية  ال��د���س��ت��ور  وف���ق 
التنفيذية، وتفوي�سه بكامل  واآليتها 

�ساحيات رئي�س اجلمهورية.
ون��ق��ل م�����س��در م�����س��وؤول ب��الأم��ان��ة 
اأب��و  ع��ن  ال��ع��رب��ي��ة  للجامعة  ال��ع��ام��ة 
الغيط دعمه ملجل�س القيادة اجلديد، 

كتج�سيد لل�سرعية اليمنية.
واأع�����رب اأب����و ال��غ��ي��ط ع���ن اأم���ل���ه يف 
اأن ي��ق��ود ه���ذا امل��ج��ل�����س ال��ب��اد نحو 
حت��ق��ي��ق ال���������س����ام، داع�����ي�����اً م��ت��ل��ف 
الأط�������راف ال��ي��م��ن��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
ال��ه��دن��ة احل��ال��ي��ة، ت��وط��ئ��ة ل��ل��دخ��ول 
يف م��ف��او���س��ات ج���ادة م��ن اأج���ل اإن��ه��اء 
م��ع��ان��اة ال�����س��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وا���س��ت��ع��ادة 
ال�ستقرار والأمن يف الباد، و�سمان 
األ يخُ�سكل اليمن تهديداً على اأٍي من 

جريانه. 

متابعات

الأم��ني  الغيط  اأب���و  اأح��م��د  ال�سيد  ا�ستقبل     
الرئي�س  العربية، فخامة  الدول  العام جلامعة 
القيادة  جمل�س  رئي�س  العليمي،  حممد  ر���س��اد 
الرئا�سي باجلمهورية اليمنية، وعدداً من نواب 
بزيارة  قام  وال��ذي  له،  املرافق  والوفد  الرئي�س 

للقاهرة.
ت��ب��اح��ث اجل��ان��ب��ان، جم��م��ل ال��ت��ط��ورات على 
يف  خا�سة  و�سيا�سياً  ميدانيا  اليمنية  ال�ساحة 
�سوء ا�ستمرار املواقف املتعنتة للحوثيني، وكذا 
ما يقومون به من اخرتاقات م�ستمرة للهدنة 

القائمة يف الباد منذ اأكرث من �سهرين.
وا���س��ت��م��ع اأب����و ال��غ��ي��ط ب��اه��ت��م��ام اإىل ال�����س��رح 
العليمي  الرئي�س  فخامة  ق��دم��ه  ال���ذي  ال���وايف 
حول الو�سع اليمني، والتحديات التي تواجهه 
و�سبل حلها، خا�سة بعد ت�سكيل جمل�س القيادة 
والآم��ال امللقاة على عاتقه من ال�سعب اليمني 
وامل��ج��ت��م��ع ال�����دويل، ك��م��ا ق���دم ���س��ي��ادت��ه ال�سكر 
خا�سة  لليمن،  دعمها  على  العربية  للجامعة 
بعد �سدور ق��رار م��وؤخ��راً عن جمل�س اجلامعة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��دوب��ني ال���دائ���م���ني، يطالب 
كافة الدول بت�سنيف ملي�سيا احلوثي كمنظمة 

اإرهابية.
واأكد يف هذا ال�سدد، على ا�ستمرار اجلامعة 
اليمن،  يف  ال�سرعية  احلكومة  دع��م  العربية يف 
وحيد  ك�سبيل  ال�سيا�سي  احل���ل  اأه��م��ي��ة  وع��ل��ى 
ب�سكل  العمل  و�سرورة  اليمنية،  الأزم��ة  لإنهاء 
عاجل على تخفيف املعاناة على ال�سعب اليمني.
عقب اللقاء، قام فخامة الرئي�س بكتابة كلمة 
يف دفرت الزيارات املخ�س�س لكبار ال�سخ�سيات، 
عرب فيها عن اعتزاز اليمن بهذا ال�سرح العربي 
ال��دول  اإح��دى  اليمن  واأن  ب��ه، خا�سة  واإميانها 

املوؤ�س�سة له. 

العام  الأم��ني  الغيط،  اأب��و  اأحمد  ال�سيد  ا�ستقبل   
جلامعة الدول العربية، مبقر الأمانة العامة، ال�سيد 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��وؤون  وزي���ر  رو�سا”،  “فافيو 
اللقاء  �سهد  الحت��ادي��ة، حيث  الربازيل  بجمهورية 

تناول عدد من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
اأع�����رب اأب����و ال��غ��ي��ط خ����ال ال���ل���ق���اء، ع���ن تطلعه 
ل�ستمرار الربازيل يف دعمها للق�سية الفل�سطينية، 
املرحلة  الدولية، خا�سًة خال  املحافل  يف متلف 
من اجلانب  م�ستمراً  ت�سعيداً  ت�سهد  التي  احلالية 
الفل�سطينيني،  على  اخل��ن��اق  لت�سيق  الإ�سرائيلي 
وحماولة تغيري الو�سع القائم بالقد�س، مبا يف ذلك 

النيل من املقد�سات الإ�سامية وامل�سيحية.

واأكد اأبو الغيط خال اللقاء على اأهمية تطوير 
الدول  بني  وال�سرتاتيجية  القت�سادية  العاقات 
العربية والربازيل، حيث اأو�سح اأن الطرفني خال 
العربية مع  بالعاقات  الرتقاء  �سبل  ناق�سا  اللقاء 
املجالت  بتو�سيع  يتعلق  ذل��ك ما  ال��ربازي��ل، مبا يف 
املتاحة لا�سترياد والت�سدير بني اجلانبني والعمل 
على زي���ادة حجم ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني ال��ربازي��ل 

والدول العربية.
تقديره  الغيط عن  اأب��و  اأع��رب  اللقاء،  ويف ختام 
اأهمية  على  م��وؤك��داً  الربازيلية  العربية  للعاقات 
منفعة  اأق�����س��ى  ي��ح��ق��ق  تو�سيعها مب��ا  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 

للجانبني.

ال��دول  اأم��ام جمل�س جامعة  كلمة  األقى  كما 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��دوب��ني ال��دائ��م��ني، 
اأو���س��ح خ��ال��ه��ا م��ا ي���دور يف ال�����س��اح��ة اليمنية 

وال�سعوبات والتحديات التي تواجه املجل�س.
  ويف لقاء اآخ��ر، اأكد على اأن احلل ال�سيا�سي 
اليمنية،  الأزم���ة  لإن��ه��اء  الوحيد  ال�سبيل  يظل 
ب��امل�����س��اورات اليمنية-  ��رح��ب��اً يف ه���ذا ال�����س��دد  مخُ
اليمنية التي ا�ست�سافتها الريا�س، ومعترباً اأن 
ثل خطوة على طريق حتقيق  هذه امل�ساورات متخُ
هذا احلل، الذي يحقن دماء اليمنيني، ويخُعيد 
ال�ستقرار لبلدهم، ويحول دون ا�ستغال اليمن 

كمن�سة ملهاجمة جريانه.
املتكررة  للهجمات  اإدان��ت��ه  الغيط  اأب��و  وج��دد 
ال�سعودية  على  احل��وث��ي  ميل�سيا  ت�سنها  ال��ت��ي 
مبا  اليمني،  ال�سعب  على  وك��ذل��ك  والإم�����ارات، 
ثل انتهاكاً �سارخاً للقانون الدويل والقانون  ميخُ
الهجمات  ه��ذه  اأن  باعتبار  الإن�����س��اين،  ال���دويل 
ت�ستهدف من�ساآت مدنية وتعر�س حياة ال�سكان 

للخطر. 
كما اأكد اأبو الغيط على اأن ا�ستمرار احلوثي 
ال��ع��دوان��ي��ة، ورف�سه  الأع��م��ال  يف مبا�سرة ه��ذه 
ك��اف��ة م���ب���ادرات ال�����س��ام ووق����ف اإط����اق ال��ن��ار، 
اأن يخُقابله رٌد ح��ازم وموحد من املجتمع  يتعني 
ال������دويل، مب���ا يف ذل���ك اأه��م��ي��ة ق��ي��ام ال���ولي���ات 
اإع���ادة  امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة بالنظر جم����دداً يف 
اإره��اب��ي��ة،  كجماعة  احل��وث��ي  ميل�سيا  ت�سنيف 
جمل�س  عن  ال�سادر   2624 ال��ق��رار  واأن  خا�سة 
الأم���ن يف ف��رباي��ر امل��ا���س��ي ين�س ب��و���س��وح على 

ت�سنيف احلوثي كجماعة اإرهابية. 
واأو�سح اأن اإحال ال�سام يف اليمن لن يكون 
ت�ست�سعر  ل  احل��وث��ي  جماعة  دام���ت  م��ا  ممكناً 

اإجماعاً دولياً برف�س م�سلكها الإجرامي. 

الجامعة العربية تدعم الحكومة 
الشرعية لليمن

األوضاع في السودان

الدبلوماسي جمال رشدي متحدثا 
رسميا باسم جامعة الدول العربية

مباحثات عربية-برازيلية

األطفال والنزاعات 
المسلحة 

ا�ستقبل ال�سيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية، ال�سيد فولكر بريت�س املمثل 
اخلا�س ل�سكرتري عام الأمم املتحدة رئي�س بعثة الأمم املتحدة املتكاملة لدعم املرحلة النتقالية يف 

ال�سودان )يونيتام�س(، حيث �سهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأو�ساع يف ال�سودان.
خال اللقاء اأعرب الأمني العام عن قلقه من عدم حدوث انفراجة �سيا�سية �سودانية حتى اللحظة، 
ل�سيما يف ظل حالة عدم ال�ستقرار التي ت�سهدها الباد على متلف الأ�سعدة، مما ي�ستوجب ت�سافر 
ومل  الوحدة  عنا�سر  كافة  على  احلفاظ  ت�ستدعي  الظروف  هذه  اأن  العام  الأم��ني  واأو�سح  اجلهود. 
ال�سمل للحفاظ على وحدة الباد، ومن بينها املوؤ�س�سة الع�سكرية ال�سودانية، بغر�س تفادي انزلق 
ال�سودان واملنطقة اإىل ما ل يحمد عقباه. وعرب اأبو الغيط يف هذا ال�سياق عن دعم اجلامعة العربية 

الكامل للجهود الرامية لت�سهيل امل�ساورات ال�سيا�سية الهادفة للخروج من حالة الحتقان احلالية. 
على  اأي�سا  م��وؤك��د  ال�سيا�سية،  النق�سامات  ا�ستمرار  م��ن مغبة  ح��ذر  ق��د  ال��ع��ام  الأم���ني  اأن  وي��ذك��ر 
اأهمية وقف التدهور يف الو�سع القت�سادي، ومعربا يف ذات ال�سياق عن ا�ستنكاره ل�ستخدام الو�سائل 
القت�سادية لل�سغط على ال�سودان، الذي مير بظروف ل ت�سمح له بتحمل اأي �سغوطات اقت�سادية 
اإ�سافية من �ساأنها اأن تنال من ال�سعب ال�سوداين وتزيد من خطورة احتمالت انفجار الأو�ساع داخليا. 
ويف ختام اللقاء اأع��رب الأم��ني العام عن تقديره حلر�س البعثة الأممية ب�سكل دائم على اإحاطة 
اجلامعة مب�ستجدات الأو�ساع يف ال�سودان، موؤكدا على اأهمية موا�سلة التن�سيق والت�ساور امل�ستمرين 
بني الأمم املتحدة واجلامعة العربية حول ال�ساأن ال�سوداين، وال�ستمرار يف العمل اجلاد الهادف اإىل 

حتقيق تطلعات ال�سعب ال�سوداين يف احلرية وال�سام وال�ستقرار.

العام  الأم��ني  الغيط،  اأب��و  اأحمد  ال�سيد  التقى 
العامة،  الأم��ان��ة  مبقر  العربية،  ال��دول  جلامعة 
بال�سيدة فرجينا جامبا املمثلة اخلا�سة لل�سكرتري 
العام لاأمم املتحدة لاأطفال والنزاعات امل�سلحة 
وذل���ك خ��ال زي��ارت��ه��ا ل��ل��ق��اه��رة، حيث اأ���س��اد اأب��و 
العربية  اجلامعة  ب��ني  القائم  بالتعاون  الغيط 
الأط���ف���ال  ح��م��اي��ة  ق�����س��اي��ا  يف  امل���ت���ح���دة  والأمم 
اإطار  وذل��ك يف  امل�سلحة،  النزاعات  املت�سررين يف 
مذكرة التفاهم املوقعة بني الطرفني عام 2014. 
ودعا اأبو الغيط، اإىل بذل مزيد من اجلهد من 
بالنزاعات  املتاأثرة  ال��دول  الأطفال يف  اإنقاذ  اأجل 
امل�سلحة، والعمل على تقدمي كافة اأ�سكال الدعم 

لهم وبناء قدراتهم وتاأهيلهم تعليماً. 
اأهمية  على  ج��ام��ب��ا،  ال�سيدة  اأك���دت  وب��دوره��ا 
واأن  العربية خا�سة  التعاون مع اجلامعة  تعزيز 
ع����دداً م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ي��ع��اين ب�����س��دة ج��راء 
النزاعات، وهو ما يجعل املنطقة العربية اأولوية 
يف عملها خال املرحلة احلالية، كما اأنها �ستقوم 
بافتتاح مكتب يف الدوحة خال الأي��ام القادمة، 
وال��ذي �سريكز على بناء القدرات واإع��داد خرباء 

يف هذا املجال. 
اأب����و ال��غ��ي��ط، �سعي ال�����س��ي��دة جامبا  ك��م��ا ث��م��ن 
خا�سة  ال��ع��رب��ي��ة،  املنطقة  م��ع  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 
واأنه �سبق واأن قام مكتب ال�سيدة جامبا برتجمة 
جتنيد  عمليات  م��ن  للحد  ال�ساملة  "اخلطة 
ال��ل��غ��ة  اإىل  امل�سلحة"  ال���ن���زاع���ات  يف  الأط����ف����ال 
الجتماعي  القطاع  اأع��ده��ا  وال��ت��ي  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
ب��الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة جلامعة ال���دول ال��ع��رب��ي��ة، كما 
العربية  ال���دول  جامعة  جمل�س  ع��ن  ق��رار  �سدر 
ب�ساأن   2022/3/9 بتاريخ  ال��وزاري  امل�ستوى  على 
والقانوين  احلقوقي  للبعد  اإع��داد ملحق خا�س 

والإن�ساين ي�ساف اإىل اخلطة. 

امل�ست�سار جمال ر�سدي بتويل  الغيط،  اأبو  اأحمد  العربية  ال��دول  العام جلامعة  الأم��ني  كلف 
مهام املتحدث الر�سمي با�سم الأمني العام، وذلك اعتباراً من 29 مايو .

العام  الأم��ني  مكتب  اإىل  معار  م�سري  دبلوما�سي  ر���س��دي،  امل�ست�سار  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
مواقع  ع��دة  يف  العمل  ل��ه  و�سبق  م��ت��ع��ددة،  �سيا�سية  ملفات  متابعة  ع��ن  وم�����س��وؤول  للجامعة، 

دبلوما�سية باخلارجية امل�سرية.
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متابعات

الصومال
 اأع����رب ال�سيد اأح��م��د اأب���و ال��غ��ي��ط الأم����ن ال��ع��ام 
جل��ام��ع��ة ال������دول ال��ع��رب��ي��ة ع���ن خ��ال�����ص ال��ت��ه��اين 
حممود،  �سيخ  ح�سن  املنتخب  ال�سومايل  للرئي�ص 
على نيله ثقة اأع�ساء الربملان ال�سومايل بغرفتيه 
جم��ل�����ص ال�����س��ع��ب وجم��ل�����ص ال�����س��ي��وخ، م��ت��م��ن��ي��اً له 
ال�سعب  اإليه  ي�سبو  ما  لتحقيق  وال�سداد  التوفيق 

ال�سومايل من �سالم وا�ستقرار وازدهار.
التي  للجهود  تقديره  ع��ن  الغيط،  اأب���و  واأع���رب 
فارماجو  اهلل  عبد  حممد  ال�سابق  الرئي�ص  بذلها 
امل�����س��وؤول��ي��ة،  ت��ول��ي��ه  ف���رة  ال���ب���الد خ���الل  اإدارة  يف 
نتيجة  تقبل  يف  اأب��داه��ا  التي  الدميقراطية  وروح 

النتخابات.
هذا و�ستوا�سل اجلامعة العربية، وقوفها ودعمها 
احلثيثة  وجهوده  التنموية  م�سريته  يف  لل�سومال 

لتحقيق امل�ساحلة الوطنية واإعادة بناء موؤ�س�ساته.

يوم إفريقيا
 هناأت جامعة الدول العربية ال�سعوب الإفريقية 
ال�سقيقة والحتاد الإفريقي، مبنا�سبة يوم اإفريقيا 
الذي يحل كل عام يف 25 مايو، وذلك انطالقا من 
عمق ال�سداقة العربية الإفريقية، والإمي��ان بذات 
املبادئ واملفاهيم املنبثقة من ميثاق الأمم املتحدة 
وح��رك��ة ع���دم الن��ح��ي��از، وال�����س��راك��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
بن  متبادلة  وم�سالح  وجغرافية  تاريخية  اأ�س�ص 

اجلانبن.
التزامها  العامة،  الأمانة  جتدد  املنا�سبة  وبهذه 
ببذل كافة اجلهود التي من �ساأنها دفع اأطر التعاون 
ال�سراكة  وتعميق  الأم����ام،  اإىل  الإف��ري��ق��ي  العربي 
ال�سراتيجية والنطالق بها اإىل اآفاق اأرحب، كما 
بن  امل�سركة  الهتمامات  على  البناء  اإىل  تتطلع 
التنمية  متطلبات  حتقيق  مقدمتها  ويف  اجلانبن 
امل�����س��ت��دام��ة وال�����س��الم وال���س��ت��ق��رار يف الإق��ل��ي��م��ن 
ال���ع���رب���ي والإف�����ري�����ق�����ي، وغ����ريه����ا م����ن الأه�������داف 
تتطلع  التي  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
اإىل حتقيقها �سعوب املنطقتن العربية والإفريقية.  حر�ساً على تنمية العمل الدبلوما�سي بالقارة 

للمعونة  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ن��دوق  افتتح  الإف��ري��ق��ي��ة، 
مار�ص   30 ي��وم  �سباح  الإفريقية  ل��ل��دول  الفنية 
معهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تدريبيتن  دورت����ن   2022
جيبوتي،  بجمهورية  الدبلوما�سية  ال��درا���س��ات 
اإح��داه��م��ا يف جم���ال ح��ل ال��ن��زاع��ات وال��ت��ف��او���ص 

والأخرى حول دبلوما�سية الدول ال�سغرية.
ال��دورت��ن ل�سالح الكوادر  ه��ذا وق��د مت تنفيذ 
من  العليا  وال���ك���وادر  اجليبوتية  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
ال��ع��ام��ل��ن ب��امل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ة، وذل����ك ب��رع��اي��ة 
وح�����س��ور وزي����ر ال�������س���وؤون اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
ال������دويل ال��چ��ي��ب��وت��ي وال���ن���اط���ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م 

وكذلك  ي��و���س��ف،  علي  حم��م��ود  ال�سيد  احل��ك��وم��ة 
ومدير  علي ح�سن،  اخلارجية حممد  ع��ام  اأم��ن 
معهد الدرا�سات الدبلوما�سية ال�سيد حممد عبد 
القادر مو�سي، نفذ برنامج الدورة ال�سفري اأ�سرف 

املوايف م�ساعد وزير اخلارجية امل�سريةال�سابق.
ويف ك��ل��م��ة ل���ه يف ح��ف��ل الف���ت���ت���اح، اأك�����د وزي���ر 
اأهمية  ال��دويل على  والتعاون  ال�سوؤون اخلارجية 
تنظيم مثل هذه الدورات لتعزيز مهارات وقدرات 

العاملن يف القطاع العام.
ال�سندوق  مب�ساهمة  ذات����ه،  ال��وق��ت  يف  واأ����س���اد 
التابع  الإفريقية  للدول  الفنية  للمعونة  العربي 
جل��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة وع��ل��ى راأ���س��ه��ا م��ع��ايل 
الغيط بهذا اخل�سو�ص،  اأب��و  اأحمد  العام  الأم��ن 
كما دعا رئي�ص الدبلوما�سية اجليبوتية امل�ساركن 
اإىل الإ�ستفادة من هاتن الدورتن التدريبيتن، 

متمنياً لهم التوفيق والنجاح يف حياتهم املهنية.
من جانبه، تطرق اخلبري الدويل امل�سري اإىل 
الأن�سطة العديدة التي يتوىل ال�سندوق تنفيذها 
يف العديد من البلدان الإفريقية، مربزاً م�ساهمة 
الأخ��وة والت�سامن  املوؤ�س�سة يف تعزيز عرى  هذه 
والإفريقية،  العربية  ال��دول  املثمر بن  والتعاون 
والتي ت�سعى اإىل امل�ساهمة املبا�سرة والفعالة يف كل 
التعاون  مب�ستوى  للنهو�ص  ترمي  التي  امليادين 
ال��ع��رب��ي الإف���ري���ق���ي يف امل���ج���ال ال��ف��ن��ي وال��ع��ل��م��ي 

والتكنولوجي.
باإبراز  اجليبوتية  الإع��الم  و�سائل  وقداهتمت 
اخلرب يف ال�سحف ون�سرات الأخبار، وقد امتدت 

مدة التدريب على مدار ثمانية اأيام.
ي���اأت���ي ه����دا ال��ن�����س��اط م���ن اأج����ل دع����م ال���ك���وادر 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��چ��ي��ب��وت��ي��ة ب��ع��د ت��وق��ي��ع م��ذك��رة 
الدرا�سات  ومعهد  العربي  ال�سندوق  بن  تفاهم 
اأن�سطه  ع���دة  تنفيذ  �سيتم  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ةح��ي��ث 

م�ستقباًل.

األزمة االنسانية في سوريا 
حسام زكي: تكاد األزمة في سوريا أن تصبح بمثابة رهينة لمصالح متشابكة لعدة أطراف خارجية

االجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة داعش
���س��ارك ال�����س��ي��د اأح��م��د اأب����و ال��غ��ي��ط الأم����ن ال��ع��ام 
جل��ام��ع��ة ال������دول ال��ع��رب��ي��ة يف الج���ت���م���اع ال������وزاري 
للتحالف الدويل ملكافحة داع�ص الذي ُعقد يف مدينة 
وزاري  اجتماع  اأول  وه��و  املغربية،  باململكة  مراك�ص 

للتحالف يعقد يف القارة الإفريقية.
على  ال�سوء  فيها  �سلط  كلمة،  الغيط  اأب��و  األ��ق��ى 
ارتفاع  ودوره���ا يف  اأوكرانيا  احل��رب يف  تبعات  بع�ص 
منطقة  يف  الطاقة  وم�سادر  الغذائية  امل���واد  اأ�سعار 
الأو���س��ط، وما ترتب عن ذلك من �سعوبات  ال�سرق 
الفر�سة  تتيح  املنطقة،  دول  يف  حقيقية  اقت�سادية 
للقيام  الإرهابية  التنظيمات  قبل  من  ل�ستغاللها 
جتنيد  على  قدرتها  وتعزيز  الإجرامية،  باأن�سطتها 
الغيط  اأب��و  دع��ا  ال�سياق،  ه��ذا  ج��دي��دة. ويف  عنا�سر 
يف ك��ل��م��ت��ه ل��ت��ق��دمي ال���دع���م ال�����الزم ل����دول املنطقة 
وحكوماتها للحفاظ على فاعلية جيو�سها واأجهزتها 
الإره��اب��ي��ة.  التنظيمات  ه���ذه  مكافحة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
اأي�سا، ال��دور ال�سلبي للتغريات  كما تناول يف كلمته 
واإف��ري��ق��ي��ا،  الأو����س���ط  ال�����س��رق  امل��ن��اخ��ي��ة يف منطقة 
اأو�ساع العديد من الدول يف هذه  وانعكا�ساتها على 
املناطق، ومبا �سمح لداع�ص وغريها من التنظيمات 
الإرهابية با�ستغالل هذه الأو�ساع لتكثيف اأن�سطتها 
اأبو الغيط يف  التخريبية وال�سعي لتو�سيعها. و�سدد 
هذا ال�سدد على اأهمية تو�سل املجتمع الدويل اإىل 
للمناخ،  القادمة  الدولية  املوؤمترات  كامل يف  توافق 
العربية  م�سر  جمهورية  من  كل  يف  �ستعقد  والتي 

والإمارات العربية املتحدة.
ويف خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه، اأك����د اأب����و ال��غ��ي��ط ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
بال�سكل  تن�سيقها  و�سرورة  الدولية  اجلهود  تظافر 
للتنظيمات  الفاعلة  املكافحة  بتعزيز  ي�سمح  ال��ذي 
الإره���اب���ي���ة، م�����س��ريا اإىل ال���س��ت��ي��ع��اب امل��ب��ك��ر ل��ل��دول 
هذه  مواجهة  يف  ال���دويل  التعاون  لأهمية  العربية 
التفاقيات  م��ن  العديد  م��ن خ��الل عقد  ال��ظ��اه��رة، 
وحتييد  متويله،  منابع  وجتفيف  الإره���اب  ملكافحة 
قدرة التنظيمات الإرهابية على ا�ستغالل تكنولوجيا 

املعلومات للقيام باأن�سطتها الإجرامية.
ال��دويل ملكافحة  اأن التحالف  اإىل  جت��در الإ���س��ارة 

داع�ص، الذي اأ�سبح ي�سم يف ع�سويته 85 دولة عقب 
ب�سكل  وزاري��ة  اجتماعات  دول��ة بنن، يعقد  ان�سمام 
دوري منذ عام 2014 للتباحث على اأرفع امل�ستويات 
حول كيفية مواجهة التهديدات احلالية وامل�ستقبلية 
ال��ت��ي ميثلها تنظيم داع�����ص. ويف ه��ذا الإط����ار، جاء 
اجتماع مراك�ص للتاأكيد للمجتمع الدويل اأن تركيز 
التحالف على مواجهة التنظيم الإرهابي يف كل من 
�سوريا والعراق �سيظل م�ستمرا بالتوازي مع اتخاذ 
افريقيا  يف  ف��روع��ه  مواجهة  نحو  حا�سمة  خ��ط��وات 

وباقي املناطق. 

دع����ت اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة يف م���وؤمت���ر ب��روك�����س��ل 
وال��ذي  واملنطقة  �سوريا  م�ستقبل  لدعم  ال�ساد�ص 
اإىل موا�سلة  ال���دويل  املجتمع  م��اي��و،   10 ي��وم  عقد 
النازحن  اأزم��ة  الدعم ملواجهة  دوره يف تقدمي كل 
وال���الج���ئ���ن ال�����س��وري��ن رغ����م ال���ظ���روف ال��ع��امل��ي��ة 

ال�سعبة الناجتة عن احلرب يف اأوكرانيا. 
امل�ساعد  العام  ال�سفري ح�سام زك��ي الأم��ن  وق��ال 
اأم��ام املوؤمتر،  اإلقائه كلمة اجلامعة العربية  خالل 
ال�سعبة  العاملية  الظروف  توؤثر  اأن ل  على �سرورة 
الناجتة عن احلرب يف اأوكرانيا، على الدعم الدويل 
ال�سورية. كما  املخ�س�ص ملواجهة الأزمة الإن�سانية 
اأن الأزم��ة ال�سورية متر مبرحلة �سديدة  اأ�سار اىل 
ت��ط��وره��ا، ل�سيما يف ظ��ل ما  التعقيد م��ن م��راح��ل 
ي�سهده الو�سع الدويل من ا�سطراب غري م�سبوق، 
حيث تكاد الأزمة يف �سوريا اأن ت�سبح مبثابة رهينة 

مل�سالح مت�سابكة لعدة اأطراف خارجية. 
وحذر زكي من اأن ي��وؤدي هذا الو�سع اإىل تفاقم 
ح����دة ال�������س���راع ع��ل��ى الأر��������ص، وي�����س��ه��م يف اإط���ال���ة 

اأم���د الأزم����ة ل�سنواٍت اأخ����رى، مب��ا ي��ب��دد الآم����ال يف 
اإمكانية التو�سل لت�سوية �سيا�سية تنهي هذه املاأ�ساة 

الإن�سانية الكربي.
العربية  اجلامعة  اأن  امل�ساعد،  الأم���ن  واأ���س��اف 
اأب��ع��اده،  بكافة  �سوريا  يف  الو�سع  ب��ال��غ  بقلق  تتابع 
الكثري  على  الإن�����س��اين  الو�سع  انعكا�سات  وت���درك 
من الدول املجاورة وغري املجاورة ل�سوريا، ل�سيما 
الدول العربية امل�ست�سيفة لالجئن ال�سورين ويف 
الدويل  املجتمع  وتنا�سد  والأردن،  لبنان  مقدمتها 
للتخفيف  ال���دول  لهذه  ال��دع��م  م��ن  لتقدمي مزيد 
هذه  ج���راء  تتحملها  ال��ت��ي  ال�سخمة  الأع��ب��اء  م��ن 

ال�ست�سافة.
اإىل  ال��ك��ل��م��ة ع��ن تطلع اجل��ام��ع��ة  اأع���رب���ت    كما 
جتديد الآلية الأممية لإي�سال امل�ساعدات الإن�سانية 
اأهمية  على  موؤكدًة  ت�سيي�ص،  اأي  دون  �سوريا  داخ��ل 
عدم اإخ�ساع الو�سع الإن�ساين لأية م�ساومات تت�سل 
ال�سعب  ثمنها  ي��دف��ع  اأن  ينبغي  ل  دول��ي��ة  ب��اأو���س��اٍع 

ال�سوري. 

ه��ذا وج���ددت اجل��ام��ع��ة العربية دع��وت��ه��ا خالل 
اإن��ه��اء ه��ذا ال�سراع  امل��وؤمت��ر، اإىل حت��رك ج��اد نحو 
املرير الذي يحتم على جميع الأط��راف الرئي�سية 
عن  البحث  ال��دول��ي��ة،  اأو  ال�����س��وري��ة  ���س��واء  الفاعلة 
باإيجابية  فيها  والن���خ���راط  ج��دي��دة  ديناميكيات 
التو�سل  اأج���ل  م��ن  ال�سرورية  ال��ت��ن��ازلت  وت��ق��دمي 
الأمن  جمل�ص  لقرار  ا�ستنادا  �سيا�سية،  ت�سوية  اإىل 
2254، وثوابت املوقف العربي اإزاء الأزمة ال�سورية، 
والذي يوؤكد على احلفاظ على �سيادة �سوريا ووحدة 
اأرا�سيها وا�ستقرارها و�سالمتها الإقليمية، ورف�ص 
ترتيبات  واأي  اخلارجية  والع���ت���داءات  التدخالت 
الأرا���س��ي  اإقليمية داخ���ل  ق���وات دول  ت��واج��د  ت��ع��زز 
دميوغرافية  تغيريات  فر�ص  وت�ستهدف  ال�سورية 
وتر�سخ لواقع جديد على الأر�ص ال�سورية. واأكدت 
�سبيل  يف  ال���دويل  املجتمع  م��ع  بالتعاون  التزامها 
ينهي  ال�����س��وري��ة،  ل���الأزم���ة  �سيا�سي  ال��ت��و���س��ل حل��ل 
الآمنة  ال��ع��ودة  ظ��روف  توفري  يف  وي�سهم  ال�سراع، 

والكرمية والطوعية لأبناء ال�سعب ال�سوري.

الصندوق العربي للمعونة الفنية 
للدول اإلفريقية ينظم دورتين 

بالمعهد الدبلوماسي بجيبوتي
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األمين العام يشرف عن بعد على أعمال 
الدورة )53( للجنة التنسيق العليا للعمل 

العربي المشترك
العليا  التن�سيق  للجنة   53 ال���دورة  اأعمال   عقدت 
للعمل العربي امل�سرتك يف مقر احتاد اإذاعات الدول 
العربية يف تون�س. واأ�سرف ال�سيد اأحمد اأبو الغيط 
اأعمال  على  العربية  ال���دول  جلامعة  ال��ع��ام  الأم���ني 
يف  ح�سوريا  م�ساركته  ت��ع��ذرت  اأن  بعد  ع��ن  ال����دورة 

تون�س لإ�سابته بفريو�س كوفيد 19.
نيابة  اللجنة  اأع��م��ال  زك��ي  ال�سفري ح�سام  ت��راأ���س 
عن الأمني العام، حيث األقى كلمة با�سمه، اأ�ساد فيها 
الرقمي والذي  التحول  املحرز يف مو�سوع  بالتقدم 
ونتج  ال�سابقة،  الثاث  ال��دورات  اللجنة يف  تناولته 

عنها حتقيق عدة اإجنازات مهمة يف جمالت ترتبط 
اإطاق ال�سرتاتيجية  بالتكنولوجيا الرقمية، مثل 
العربية لاأمن ال�سيرباين، واإقامة املنتدى العربي 
ل��اق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي، وت�����س��ك��ي��ل ف���رق ع��م��ل مكلفة 
مبو�سوعات الذكاء ال�سطناعي واجلامعة الذكية، 
القر�سنة  عمليات  �سد  العربية  ال�سبكات  و���س��ون 

الإلكرتونية.
كما تطرق زكي، اإىل حمور اأعمال الدورة احلالية 
للملتقى وهو “تداعيات احلرب الرو�سية الأوكرانية 
العربية”،  املنطقة  يف  القت�سادية  الأو����س���اع  على 

الأو���س��اع ونتج  حيث زادت تلك احل��رب من تدهور 
وما  الطاقة  اأ�سعار  بارتفاع  عاملية  غ��ذاء  اأزم��ة  عنها 
لذلك من تاأثري مبا�سر على املنتجات الغذائية، وهو 
ما تطلب اإع��ادة بعث النقا�س العربي حول مو�سوع 

الأمن الغذائي العربي. 
الغذائية  الفجوة  اأن  زك��ي،  ح�سام   وقال ال�سفري 
من  طن  مليون  تتجاوز 100  والتي  العربي  للعامل 
احلكومات  تتدخل  مل  اإن  �ستتفاقم  حاليا  ال�سلع 
من  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  واأن  خا�سة  حللها،  وامل��ن��ظ��م��ات 
العوامل املوؤثرة منها الدميوغرافية كت�ساعف عدد 
املناخية كاجلفاف  والعوامل  العربي،  الوطن  �سكان 
امل�ساريع  العربي يف  ال�ستثمار  املياه، و�سعف  ون��درة 

الزراعية.
ن��ق��ا���س��ات م�ستفي�سة  ال������دورة،  اأع���م���ال  و���س��ه��دت 
اإذ مت عر�س  حول مو�سوع الأم��ن الغذائي العربي، 
ال��و���س��ع  ت��ن��اول��ت  ال�����س��اأن،  اإح���اط���ة مف�سلة يف ه���ذا 
احل��ايل ل��اإن��ت��اج ال��زراع��ي وم��ع��وق��ات ت��ط��وي��ره، كما 
التي  ال�سابقة  وامل��ب��ادرات  املجهودات  ا�ستعرا�س  مت 
طرحت يف اإطار التعاون العربي للتقلي�س من حجم 
طرحت  اأي�سا  ال�سياق  ذات  ويف  الغذائية.  الفجوة 
ال��ع��دي��د م��ن الأف���ك���ار والق����رتاح����ات ال��ت��ي عاجلت 
القطاع  يف  ال�ستثمار  ورف���ع  التمويل  م��و���س��وع��ات 
الزراعي وت�سكيل مزون غذائي ا�سرتاتيجي عربي، 
وا���س��ت��غ��ال امل���ي���زات وال�����رثوات ال��ت��ي ت��ت��وف��ر عليها 

املنطقة العربية وغريها من الأفكار. 
للعمل  العليا  التن�سيق  جلنة  اج��ت��م��اع  ك��ان  وق��د 
املنعقد، فر�سة للنظر يف توحيد جهود كل  العربي 
مو�سوع  م��ع  للتعامل  وروؤي��ت��ه��ا  العربية  املنظمات 
الأم����ن ال��غ��ذائ��ي ال��ع��رب��ي، خ��ا���س��ة يف ظ��ل الأزم����ات 
ت��ف��اق��م الأو����س���اع عامليا  احل��ال��ي��ة وال��ت��ي زادت م��ن 

وعربيا.
كما �سهدت اأعمال الدورة، توقيع خم�سة اتفاقات 
تعاون بني موؤ�س�سات العمل العربي امل�سرتك وجهات 

�سريكة.

متابعات

اإلنتخابات الرئاسية اللبنانية
هناأ ال�سيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية ال�سعب 
النتخابات  تكون  اأن  تمنياً  مخُ النيابية،  النتخابات  اإج��راء  على  اللبناين 
خطوة اإيجابية نحو ت�سحيح الأو�ساع ال�سيا�سية والقت�سادية يف الباد.

يف  والإ���س��راع  النتخابات،  هذه  نتائج  على  البناء  اإىل  اللبنانيني  ودع��ا 
وال��ازم��ة،  ال�����س��روري��ة  الإ���س��اح��ات  تنفيذ  على  ق���ادرة  حكومة  ت�سكيل 
فيما  خا�سة  عافيته،  وا�ستعادة  الأزم���ة  م��ن  اخل���روج  م��ن  لبنان  لتمكني 
يتعلق باإجناز التفاقيات القت�سادية واملالية مع �سندوق النقد الدويل، 
والتي من �ساأنها اأن ت�سهم يف حت�سني الظروف املعي�سية للبنانيني واإنعا�س 

القت�ساد من جديد، واإنهاء معاناة اللبنانيني.
ونا�سد اأبو الغيط القيادات اللبنانية من متلف الطوائف والنتماءات 
الوطنية،  امل�سلحة  واإع��اء  امل�سوؤولية  م�ستويات  اأعلى  اإظهار  ال�سيا�سية، 
على  الباد  لقدرة  حا�سماً  اختباراً  �ستمثل  القادمة  ال�سهور  اأن  باعتبار 
وتعزيز  لبنان  اإىل ج��وار  للوقوف  ال��دويل  املجتمع  داعياً  الأزم��ة،  اجتياز 

�سموده القت�سادي يف هذه املرحلة الدقيقة.

وحتر�س اجلامعة العربية، على موا�سلة دورها يف دعم وم�ساندة لبنان 
ومواكبته يف كافة املحطات املهمة التي مير بها، من خال م�ساركة فريق 
النتخابية،  العملية  متابعة  يف  اجلامعة  من  املتخ�س�سني  املراقبني  من 
الأمني  ال�سيد  على  املراقبني  بعثة  تقرير  لحقا  الفريق  رئي�س  وعر�س 
العام فور النتهاء منه، والتنويه ب�سفة عامة بالأجواء التي جرت فيها 

النتخابات وبدور احلكومة يف هذا ال�سدد.

اأح��م��د ر�سيد خ��ط��اب��ي، الأم��ني  ���س��رح  ال�سفري  
العربية  ال��دول  جامعة  بعثة  رئي�س  امل�ساعد  العام 
مل��راق��ب��ة ان��ت��خ��اب��ات جم��ل�����س ال���ن���واب ال��ل��ب��ن��اين، يف 
موؤمتر �سحفي عقد مبقر الأمانة العامة للجامعة 
متابعة  يف  العربية  اجلامعة  م�ساركة  اأن  العربية، 
للدعوة  تلبيًة  لبنان جاءت  النيابية يف  النتخابات 
العربية  ال��دول  العام جلامعة  الأم��ني  التي تلقاها 
من وزير الداخلية والبلديات، وتكري�ساً للخطوات 

الداعمة للبنان على متلف الأ�سعدة.
واأفادت بعثة اجلامعة العربية ملراقبة النتخابات 
اللبنانية اأن القرتاع جرى اإىل حد بعيد يف نطاق 

احرتام مقت�سيات القانون والأنظمة.
كما اأعربت عن تطلعها لأن متثل تلك النتخابات 
مرحلة جديدة يف العمل الوطني الهادف والبناء، 
ي�سطلع فيها الربملان بدور كامل وفعال يف الدفع 
مع  يتما�سى  مب��ا  والإ����س���اح���ات،  التغيري  مب�����س��ار 
الطموحات امل�سروعة لل�سعب اللبناين يف ال�ستقرار 
التمهيدي  التقرير  يف  ذل��ك  ورد  الكرمي،  والعي�س 

للبعثة.
واأكد خطابي اأن البعثة �سجلت ان�سغالت بع�س 
النظام  طبيعة  ب�ساأن  ال�سيا�سية  الطبقة  مكونات 
النتخابي املعمول به، وهو نظام القائمة الن�سبية 
املفتوحة )ال�سوت التف�سيلي( الذي يجعل التناف�س 
اأحياناً فيما بني مر�سحي القائمة الواحدة نف�سها، 

مظاهر  ا�ستمرار  ر���س��دت  البعثة  اأن  اإىل  ونبه 
الدعاية النتخابية خال يوم القرتاع يف حميط 
ع���دد م���ن م���راك���ز الق������رتاع م���ن خ���ال جتمعات 
دعائية للقوى املتناف�سة، ما يكون قد اأثر على اإرادة 

الناخبني وحقهم يف الختيار احلر.
واأك�������د �����س����رورة ت��ف��ع��ي��ل ال���ق���وان���ني وت��ط��ب��ي��ق 
الإج��راءات اجلزائية �سد املخالفني، حفاظاً على 
ممار�سة حق الت�سويت احلر املكفول بقوة الد�ستور 

والقانون.
ويف ذات ال�سياق، اأعرب خطابي عن اأ�سف البعثة 
ملا اأعلنت عنه امل�سادر احلكومية واجلهات املراقبة 
اليوم النتخابي من مظاهر عنف  ب�ساأن ما �ساب 
وا���س��ت��ب��اك��ات، وق����د ���س��ج��ل ف��ري��ق ج��ام��ع��ة ال����دول 
مواجهة  ح��دوث  زحلة  ق�ساء  يف  املوجود  العربية 

امل�سلحة  التنافر وتغليب  وه��ذا ما يثري حالة من 
ال�سخ�سية. 

التي  الخ��ت��الت  �سجلت  البعثة  اأن  وا�ستطرد، 
النتخابي  الإن���ف���اق  �سقف  جت���اوز  م�����س��األ��ة  تكتنف 
بتعزيز  وم��دن��ي��ة  �سيا�سية  ق��وى  مطالبة  ���س��وء  يف 
�ساحيات  وتقوية  املالية،  املراقبة  اآليات  واإح��ك��ام 
ه��ي��ئ��ة الإ����س���راف ع��ل��ى الن��ت��خ��اب��ات ل��ل��ق�����س��اء على 
ظاهرة �سراء الأ�سوات واللجوء اإىل اإغراءات عينية 
الفعل  وم�سداقية  ن��زاه��ة  م��ق��وم��ات  م��ع  تتعار�س 

النتخابي، حر�ساً على حق الختيار احلر واملتكافئ 
للناخبني، كما �سجلت البعثة ا�ستخدام بع�س األوان 
وحم���اولت  حتري�سي  خلطاب  ال�سيا�سي  الطيف 
الدولة  د�ستور  لأح��ك��ام  خ��اف��اً  النتخابي  احل�سد 

والقانون النتخابي.
واأ�سار اإىل اأن البعثة �سجلت اجلدل القائم حول 
تق�سيمه  حيث  النتخابي" من  "ال�سمت  مو�سوع 
النظر يف  اإع��ادة  يتطلب  قد  ما  وتاأوياته،  ومدته 

مقت�سياته لرفع اأي لب�س يف ال�ستحقاقات املقبلة.

موؤ�سفة بني اأن�سار حزبني متناف�سني.
�سجلت  البعثة  اإن  ق��ال  امل����راأة،  م�ساركة  وب�ساأن 
زي�����ادة يف ع���دد امل��ر���س��ح��ات ح��ي��ث ب��ل��غ ال��ع��دد 118 
 ،2018 انتخابات  يف   86 مقابل   2022 يف  مر�سحة 
للعن�سر  ملحوظاً  ح�����س��وراً  البعثة  ر���س��دت  كما 
و�سمن  ال��ت�����س��وي��ت  عملية  يف  ك��ن��اخ��ب��ة  ال��ن�����س��ائ��ي 

ت�سكيل مراكز القرتاع.
وا�ستطرد، اأن البعثة �ست�سدر تقريرها النهائي 
مت�سمناً ماحظاتها التف�سيلية وتقييمها النهائي 
وتو�سياتها بعد انتهاء الفرتة املخ�س�سة للطعون 
العام  لاأمني  لرتفعه  النهائية،  النتائج  واإع��ان 
جلامعة الدول العربية اأحمد اأبوالغيط، لإحالته 

لحقاً اإىل اجلهات املعنية باجلمهورية اللبنانية.

الجامعة العربية تراقب االنتخابات اللبنانية
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عقدت  الها�سمية،  الأردنية  اململكة  من  بدعوة 
اللجنة الوزارية العربية املكلفة بالتحرك الدويل 
ملواجهة ال�سيا�سات والإجراءات الإ�سرائيلية غري 
القانونية يف مدينة القد�س املحتلة، التي �سمت 
ب�سفتها  التون�سية،  اجل��م��ه��وري��ة  ع�سويتها  يف 
رئ��ي�����س ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة احل���ال���ي���ة، اجل��م��ه��وري��ة 
اململكة  ال�����س��ع��ب��ي��ة،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اجل���زائ���ري���ة 
قطر،  دول��ة  فل�سطني،  دول��ة  ال�سعودية،  العربية 
ودولة  املغربية،  اململكة  العربية  جمهورية م�سر 
الع�سو  ب�سفتها  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
العربي يف جمل�س الأمن، والأمني العام جلامعة 
ال������دول ال��ع��رب��ي��ة، وت���راأ����س���ه���ا امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة 

الها�سمية اجتماعا طارئا يف عمان.
الت�سعيد  م��واج��ه��ة  ���س��ب��ل  الج���ت���م���اع  وب��ح��ث 
الإ����س���رائ���ي���ل���ي اخل���ط���ري يف امل�����س��ج��د الأق�������س���ى 
امل���ب���ارك / احل����رم ال��ق��د���س��ي ال�����س��ري��ف، وب��ل��ورة 
والنتهاكات  الع��ت��داءات  لوقف  م�سرتك  حترك 
الإ�سرائيلية يف املقد�سات، ووقف العنف، وا�ستعادة 
التهدئة ال�ساملة. وبعد ال�ستماع اإىل اإيجاز من 
الأردن��ي��ة  اململكة  خارجية  وزي���ر  اللجنة،  رئي�س 
دولة  ووزي��ر خارجية  ال�سفدي،  اأمين  الها�سمية 
فل�سطني الدكتور ريا�س املالكي، حول الت�سعيد 
ومقد�ساتها،  ال��ق��د���س  يف  اخل��ط��ري  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
وم����ا مي��ث��ل��ه م���ن حم�����اولت م��رف��و���س��ة وم���دان���ة 
ال��ق��ائ��م،  ال��ت��اري��خ��ي وال��ق��ان��وين  ال��و���س��ع  لتغيري 
وتقييد حلرية امل�سلني، واجلهود املبذولة لوقف 
الت�سعيد، واإنهاء دوامة العنف، وا�ستعادة الهدوء، 
وممثلي  ال���وزراء  م��داخ��ات  اإىل  ال�ستماع  وبعد 
الدول واأمني عام اجلامعة العربية، اأكدت اللجنة 

على: 
الإ�سرائيلية  والن��ت��ه��اك��ات  الع���ت���داءات  اإدان����ة 
ب��ح��ق امل�����س��ل��ني يف امل�����س��ج��د الأق�������س���ى امل���ب���ارك/ 
على  ت�ساعدت  والتي  ال�سريف،  القد�سي  احل��رم 
ن��ح��و خ��ط��ري خ����ال الأي������ام امل��ا���س��ي��ة م���ن �سهر 
رم�سان املبارك، واأدت اإىل وقوع مئات الإ�سابات 
اأ�سرار  امل�سلني، واإحلاق  والعتقالت يف �سفوف 

بالغة مبرافق احلرم القد�سي ال�سريف.
اأن هذه العتداءات والنتهاكات  التحذير من 
متثل ا�ستفزازا �سارخا مل�ساعر امل�سلمني يف حلرية 
ال��ع��ب��ادة يف امل�����س��ج��د الأق�����س��ى امل���ب���ارك، وح��ري��ة 
واأنها  اإليه،  وتقوي�ساً  مكان،  كل  امل�سلني  و�سول 
ت��ن��ذر ب��اإ���س��ع��ال دوام����ة م��ن ال��ع��ن��ف ت��ه��دد الأم���ن 

وال�ستقرار يف املنطقة والعامل. 
رف���������س ج���م���ي���ع امل����م����ار�����س����ات الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 

ال��ك��ام��ل ل�سمود  ال��دع��م  ع��ن  ال��ت��ع��ب��ري   -  10  
يف  وم��وؤ���س�����س��ات��ه  وق��ي��ادت��ه  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب 
دف��اع��ه��م ع��ن م��دي��ن��ة ال��ق��د���س وم��ق��د���س��ات��ه��ا ويف 
مقدمها امل�سجد الأق�سى املبارك/احلرم القد�سي 

ال�سريف. 
- دعم �سمود ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق   11
وج��م��ي��ع ح��ق��وق��ه امل�����س��روع��ة، ويف م��ق��دم��ه��ا حقه 
على  ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة  وال��دول��ة  احل��ري��ة  يف 
خ��ط��وط ال���راب���ع م���ن ي��ون��ي��و/ ح���زي���ران 1967، 
حل  اأ���س��ا���س  على  ال�سرقية،  القد�س  وعا�سمتها 
ال�سامل  الدولتني، وفق القانون الدويل ومبادرة 

العربية واملرجعيات املعتمدة
الت�سعيدية  ممار�ساتها  ا�سرائيل  وق��ف   -  12
الفل�سطينية  الأرا����س���ي  جميع  يف  واع��ت��داءات��ه��ا 
املحتلة، ورف���ع احل�����س��ار ع��ن ق��ط��اع غ���زة، ووق��ف 
وال�سلم،  الأم����ن  ت��ه��دد  ال��ت��ي  الإج������راءات  جميع 
ال�سامل  حتقيق  وف��ر���س  الدولتني  ح��ل  وتقو�س 
العادل وال�سامل، الذي ي�سكل خيارا ا�سرتاتيجيا 

عربيا، و�سرورة اإقليمية ودولية.
- التحذير من التبعات الكارثية ل�ستمرار   13
غياب الآفاق ال�سيا�سية، وال�سغوطات القت�سادية 
ع��ل��ى ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ودول������ة ف��ل�����س��ط��ني، 
والدعوة اإىل تكثيف اجلهود الإقليمية والدولية 
عليها،  واحل��ف��اظ  ال�ساملة  ال��ت��ه��دئ��ة  ل���س��ت��ع��ادة 
واإعادة اإطاق مفاو�سات جادة وفاعلة تعيد الثقة 
طريق  على  وت�سعها  ال�سلمية،  العملية  بجدوى 
وا�سحة نحو التو�سل حلل تفاو�سي على اأ�سا�س 
ال���ذي ينهي الح��ت��ال ويج�سد  ال��دول��ت��ني،  ح��ل 
ال�����س��ي��ادة،  ذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية  ال���دول���ة 
اإ�سرائيل، �سبيا  لتعي�س باأمن و�سامل اإىل جانب 
العادل  ال�سام  وحتقيق  ال�سراع  لإن��ه��اء  وحيدا 
اللجنة والأم���ني  اأع�����س��اء  ق��ي��ام   -  14 وال�����س��ام��ل. 
ال��دول  مع  وبالتن�سيق  العربية،  للجامعة  العام 
واإجراء الت�سالت  امل�سرتك،  بالتحرك  العربية، 
م���ع امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل وال��ه��ي��ئ��ات ال���دول���ي���ة، من 
اأج����ل ت��و���س��ي��ح اخل��ط��ر ال����ذي مت��ث��ل��ه امل��م��ار���س��ات 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف ال��ق��د���س وم��ق��د���س��ات��ه��ا، وال��دف��ع 
اإ���س��رائ��ي��ل عن  ب��اجت��اه م��وق��ف دويل ف��اع��ل لثني 
هذه املمار�سات، واإلزامها احرتام القانون الدويل 

وا�ستعادة التهدئة ال�ساملة. 
15 - الطلب من الأمني العام للجامعة العربية 
وبالتن�سيق  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة،  لبعثاتها  ب��الإي��ع��از 
بالقيام  ال��دول،  يف  العرب  ال�سفراء  جمال�س  مع 

بتحركات وات�سالت مماثلة.
التطورات،  ملتابعة  اللجنة منعقدة  اإبقاء   -  16
حماية  بهدف  الازمة  اخلطوات  جميع  واتخاذ 
الفل�سطيني  ال�سعب  ودع��م  ومقد�ساتها،  القد�س 
ال�����س��ق��ي��ق وح��ق��وق��ه، و���س��م��وده يف ق��د���س��ه وع��ل��ى 

اأر�سه.

القانوين  الو�سع  تغيري  امل�ستهدفة  الا�سرعية 
املبارك/ الأق�سى  امل�سجد  يف  القائم  والتاريخي 
لفر�س  حماولة  واأي  ال�سريف،  القد�سي  احل��رم 
زمانيا  تق�سيمه  ال��دويل، ً  للقانون  �سافراً  خرقا 
وم��ك��ان��ي��ا، واإدان�������ة ه����ذه امل��م��ار���س��ات ال��ت��ي متثل 
القوة  ب�سفتها  القانونية  اإ�سرائيل  ومل�سوؤوليات 

القائمة بالحتال.
التاريخي  الو�سع  اإ���س��رائ��ي��ل  اح���رتام  ���س��رورة 
ال�سريف،  القد�سي  احل��رم  يف  القائم  والقانوين 
2000، ومبا  والعودة اإىل ما كان عليه قبل العام 
ي�����س��م��ن اح�����رتام ح��ق��ي��ق��ة اأن امل�����س��ج��د الأق�����س��ى 
مب�ساحته  ال�سريف،  القد�سي  احل���رم   / امل��ب��ارك 
البالغة مائة واأربعة واأربعني دون، هو مكان عبادة 
خال�س للم�سلمني، وتكون الزيارة لغري امل�سلمني 
له بتنظيم من اإدارة الأوقاف الإ�سامية، التابعة 
الأردنية،  الإ�سامية  واملقد�سات  الأوق��اف  لوزارة 
الخت�سا�س  �ساحبة  القانونية  اجلهة  ب�سفتها 
وتنظيم  احل���رم  ���س��وؤون  جميع  ب����اإدارة  احل�سري 

الدخول اإليه.
دع����وة امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل، وخ�����س��و���س��ا جمل�س 
الأم����ن، اإىل ال��ت��ح��رك ال��ف��وري وال��ف��اع��ل لوقف 
امل����م����ار�����س����ات الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة غ����ري ال���ق���ان���ون���ي���ة 
وال���س��ت��ف��زازي��ة يف ال��ق��د���س واحل�����رم ال�����س��ري��ف، 
املتحدة،  الأمم  وميثاق  ال��دويل  للقانون  حماية 
وللحوؤول دون تفاقم موجة العنف، وحفاظا على 

الأمن وال�سلم.
دعوة جمل�س الأمن اإىل حتمل م�سوؤولياته يف 
حفظ ال�سلم والأمن الدوليني، وتطبيق قراراته 
فيها  مبا  ال�سرقية،  القد�س  مبدينة  ال�سلة  ذات 
و478   )1969( و267   )1968(  252 ال���ق���رارات 

و476 )1980( 2334 )2016(.
ال��دول  جامعة  ب��ني  اجل��ه��ود  تن�سيق  ا�ستمرار 
بهدف  الإ���س��ام��ي،  ال��ت��ع��اون  ومنظمة  ال��ع��رب��ي��ة 
ح��م��اي��ة م��دي��ن��ة ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة وم��ق��د���س��ات��ه��ا، 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ه��وي��ت��ه��ا ال��ع��رب��ي��ة الإ���س��ام��ي��ة 

وامل�سيحية. 
دور ال��و���س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة، ال��ت��ي 
ي���ت���وله���ا ج���ال���ة امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين اب��ن 
احل�����س��ني م��ل��ك اململكة الأردن���ي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة، يف 
وامل�سيحية  الإ�سامية  املقد�سة  الأم��اك��ن  حماية 
يف القد�س، والو�سع التاريخي والقانوين القائم 
فيها، و�سرورة اإزالة جميع القيود واملعيقات التي 
تقيد عمل دائرة الأوقاف يف اإدارة �سوؤون امل�سجد 
ال�سريف  ال��ق��د���س��ي  امل���ب���ارك / احل����رم  الأق�����س��ى 

واحلفاظ على مرافقه.
والإ���س��ام��ي  ال��ع��رب��ي  املوؤ�س�ساتي  العمل  دع��م 
جلنة  ودور  واملقد�سيني،  القد�س  لدعم  وتكثيفه 
ال��ق��د���س ع���رب وك���ال���ة ب��ي��ت م����ال ال���ق���د����س، ال��ت��ي 
ي��راأ���س��ه��ا ج��ال��ة امل��ل��ك حم��م��د ال�����س��اد���س ع��اه��ل 

اململكة املغربية.

االجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة 
السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة

االجتماع الرابع لفريق عمل خطة 
التحرك اإلعالمي العربي 

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اأعمال الجتماع الرابع لفريق الخبراء المعني 
بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعامي العربي في الخارج، برئا�سة المملكة العربية ال�سعودية، 
وبم�ساركة الدول الأع�ساء والمنظمات والتحادات الممار�سة لمهام اإعامية تحت مظلة الجامعة.

وزارة  بوكالة  العربية  الجامعة  الم�سوؤول عن ملف  الإعامية،  العمليات  الجتماع مدير  تراأ�س 
الإعام للعاقات الإعامية الدولية تركي بن مرزوق العمري.

واأكد الأمين العام الم�ساعد لجامعة الدول العربية رئي�س قطاع الإعام والت�سال، ال�سفير اأحمد 
ر�سيد خطابي في كلمته الفتتاحية، اأن اأحد الأهداف الأ�سا�سية لخطة التحرك الإعامي العربي 
في الخارج، هي الرتقاء ب�سورة ال�سخ�سية الجماعية العربية وحماية مقد�ساتها وموروثها الفكري 
والح�ساري في �سياق جهود الحتواء الإعامي لموجات الكراهية والتيارات اليمينية ال�سعبوية في 
الف�ساء الغربي، حيث جالياتنا العربية التي اأ�سحت �سحية للخلط والإ�سقاطات الذاتية المجحفة، 
وذلك ف�سا عن الهدف الثالث الذي ل يقل اأهمية للخطة المتعلق بمحاربة التطرف و الإرهاب 

كظاهرة عابرة للحدود في دولنا الوطنية.  
المعنيين في  ال�سركاء  كافة  بجانب  والت�سال، لانخراط  الإع��ام  ا�ستعداد قطاع  اإل��ى   واأ�سار 
وفق  الفعال،  تنفيذها  في  ت�سهم  تحديثات  اإل��ى  للتو�سل  متطلعين  الخطة،  ه��ذه  مراجعة  عملية 

منظومة اإعامية ذات م�سداقية تمتلك قدرة الإقناع والتاأثير في الراأي العام الدولي.
واأ�ساف، اإن تداعيات جائحة "كورونا " كان لها انعكا�س �سلبي على وتيرة الأداء في المدة الأخيرة 
الحرب  ان��دلع  تنذر مع  اأخ��رى، مرحلة  الآن في مرحلة مقلقة  الأ���س��ف، دخلنا  بالغ  اأننا، مع  ول��و 
الرو�سية - الوكرانية وتداعياتها، بمخا�س معقد وتحولت غير م�سبوقة في الو�سع الدولي منذ 

اأفول الحرب الباردة.
وا�ستطرد، علينا البحث عن اأنجع الآليات الكفيلة لمواءمة خطة التحرك الإعامي، وفق ت�سور 
الحوار  اأن  واثقا  والدولية،  الإقليمية  التطورات  العتبار  بعين  ياأخذ  ومتكامل،  ومتنا�سق  واقعي 

البناء هو المدخل ال�سليم لإنجاز المهمة المنوطة بالفريق على الوجه المطلوب.

الجزائر: األمين العام ووزير خارجية 
الجزائر يناقشان موضوع القمة

اأجرى وزير اخلارجية اجلزائري رمطان لعمامرة، حمادثات ثنائية منفردة مع الأمني العام 
جلامعة الدول العربية اأحمد اأبوالغيط، الذي و�سل اإىل اجلزائر، يف زيارة عمل تدوم يومني.

واأو�سحت وزارة اخلارجية اجلزائرية يف بيان، اأن هذه الزيارة تندرج يف اإطار التن�سيق امل�ستمر 
باجلزائر  �ستنعقد  التي  العربية،  للقمة  التح�سري  بخ�سو�س  اجلامعة  واأمانة  اجلزائر  بني 
يومي الأول والثاين من نوفمرب املقبل، وكذلك حول م�سائل اأخرى تخ�س م�ستجدات الأو�ساع 
يف املنطقة العربية على �سوء التوترات احلالية على ال�ساحة الدولية، وما خلفته من انعكا�سات 

�سلبية على دول املنطقة.
وقد عقد لعمامرة مع اأبو الغيط، جل�سة عمل مو�سعة ت�سمل وفدي اجلانبني ملناق�سة هذه 
لهذا  التح�سريية  امل�سارات  متلف  اأحرزته  ال��ذي  التقدم  على  والوقوف  باإ�سهاب،  املوا�سيع 

احلدث العربي الهام الذي �سيعقد باجلزائر.
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ع��ق��د مب��ق��ر الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة ال���دول 
الثاين لفريق اخلرباء  اأعمال الجتماع  العربية، 
ال�سرتاتيجية  عمل  بخطة  املعني  الإع��ام��ي��ني 
الإع���ام���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة، ب��رئ��ا���س��ة ال�����س��ف��ري اأح��م��د 
ر�سيد خطابي، الأمني العام امل�ساعد رئي�س قطاع 
الإع�����ام ب��اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، مب�����س��ارك��ة ممثلي 
الدول الأع�ساء واملنظمات والحتادات ذات �سفة 

مراقب.
كلمة  خ��ط��اب��ي  ر���س��ي��د  اأح���م���د  ال�����س��ف��ري  القى  
لتقييم  ال��ع��رب  اخل����رباء  اج��ت��م��اع  "اإن  فيها  ق���ال 
يحظى  ال��ع��رب��ي  الإع��ام��ي  العمل  ا�سرتاتيجية 
ب��اأه��م��ي��ة ك���ب���رية، اإث����ر ق����رار مت��دي��ده��ا م���ن قبل 
جم��ل�����س وزراء الإع�����ام ال��ع��رب خل��م�����س ���س��ن��وات 
النعكا�سات  منها  مو�سوعية،  لعتبارات  اإ�سافية 
الأخ���رية. امل��دة  خ��ال  الوبائية  للحالة   ال�سلبية 
   واأ�ساف خطابي "اأن هناك حاجة ملحة ملزيد من 
اجلهد اجلماعي والعمل املتوا�سل لبلوغ م�ستوى 
وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  ملختلف  الإجن���از  م��ن  متقدم 

   اأكد ال�سفري اأحمد ر�سيد خطابي الأم��ني العام 
امل�����س��اع��د جل��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، رئ��ي�����س ق��ط��اع 
الإعام والت�سال، اأن اخلريطة الإعامية للتنمية 
وزراء  جمل�س  ط��رف  م��ن  اعتمدت  التي  امل�ستدامة 
الإعام العرب، ت�سمنت فعاليات واأن�سطة متعددة يف 
�سياق العمل اجلماعي الهادف لتكري�س دور الإعام 
امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف  عنها  غنى  ل  ك����اأداة 
هذا  اأن  كلمته،  خ��ال  م�سيفاً  العربية.  مبنطقتنا 
ملتابعة  املخ�س�س  نوعه،  من  الثالث  يعد  الجتماع 
امل�ستدامة  للتنمية  الإع��ام��ي��ة  اخل��ري��ط��ة  تنفيذ 
امل�����س��ارك��ة، دول واحت����ادات،  ب��ال��وف��ود  2030، م��رح��ب��اً 

متطلعاً للتو�سل اإىل تو�سيات قابلة للتطبيق.
و�سدد ال�سفري اأحمد ر�سيد خطابي، ل ميكن باأي 
حقيقية  م�ستدامة  تنمية  بلوغ  الأح����وال،  م��ن  ح��ال 
اإع��ام متطور  اإعامي تفاعلي وتوا�سلي،  دون بعد 
يف ب��ن��ي��ات��ه وه�����ادف يف م�����س��ام��ي��ن��ه، اإع�����ام م��واك��ب 
����س���واء ع��ل��ى امل�ستوى  ال��ت��ن��م��وي��ة  ل��ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

الوطني اأو على امتداد ف�سائنا العربي.
وتابع ال�سفري خطابي، كما ل ميكن حتقيق تنمية 
م�ستدامة حقيقية دون اإعام موؤثر يف الراأي العام، 
ي��ك��ون راف���دا يف التعاطي ال��ب��ن��اء م��ع ال��ق��وى احلية 
املحلية  املنتخبة  املوؤ�س�سات  ممثلي  وم��ع  واملنتجة، 
والقطاع  امل��دين  املجتمع  يف  والفاعلني  والوطنية، 
اخلا�س اإعام ت�ساركي منفتح -اأول وقبل كل �سيء- 
على املواطنني مت�سيا مع حمددات الأجندة الأممية 
بقرار  بدءا  ال�سلة  ذات  الدولية  واللتزامات   ،2030

الإعامية، التي اأدرجت يف املحاور الرئي�سية لهذه 
ال�سرتاتيجية من طرف الدول الأع�ساء، مبا يف 
 ذلك اإغناء الوثيقة بالبعد املتعلق باإعام الأزمات.
على جميع هذه  ال���س��ت��غ��ال  اإىل  ودع���ا خطابي     
ال��ق�����س��اي��ا، م��ع الأخ����ذ ب��ع��ني الع��ت��ب��ار ال��ت��ط��ورات 
وف����ق  ت����ل����ك،  اأو  ال���ق�������س���ي���ة  ه�������ذه  ال����ت����ي مت���������س 

ل��اإع��ام  عاملياً  ي��وم��اً  ح��دد  ال���ذي  العامة  اجلمعية 
التنموي، منذ خم�سة عقود، مع بروز هذا املفهوم يف 

�سلب الن�سغالت الدولية .
امل��ن��ظ��ور، حر�ست     متابعاً، و انطاقا م��ن ه��ذا 
اجلامعة العربية على ال�سطاع بالدور التن�سيقي 
التنمية  لق�سايا  خا�سة  اأهمية  باإعطاء  بها  املنوط 
العمل  اهتمامات  �سدارة  يف  جعلها  عرب  امل�ستدامة، 
ال�ساغطة  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  ظ���ل  ال��ع��رب��ي يف 
امل�ستويات  متلف  على  العربي  العامل  تواجه  التي 
والجتماعية  واملعي�سية  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة، مب���ا ي��ت��ط��ل��ب ه���ذا ال��و���س��ع 
ال�سعب من تعبئة جدية لكل القدرات والمكانات، 
مبا فيها و�سائل الإعام، لتحقيق الإقاع التنموي 
على  بالق�ساء  العربية،  البلدان  اإليه  تتطلع  ال��ذي 

ت�سنيف  ع��ل��ى  ت�ستند  ج��دي��دة  منهجية  م��ق��ارب��ة 
وا�سحة وحم��ددة،  واأول��وي��ات  مو�سوعاتي حمكم 
ع���ق���اين. اأداء  ع���ل���ى  ت���رت���ك���ز  زم���ن���ي���ة   وج����دول����ة 

الأول�����وي�����ات يف ه��ذه  اأول����وي����ة  اأن  ع��ل��ى  واأك������د     
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ت��ظ��ل ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
ال�سيا�سات  ا�ستمرار  ظ��ل  يف  وخا�سة  امل�����س��روع��ة، 
الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ال���ع���دوان���ي���ة ���س��د اأب����ن����اء ال�����س��ع��ب 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، مب���ن ف��ي��ه��م ال��ع��ام��ل��ني يف امل��ج��ال 
واأح��ك��ام  للمواثيق  ���س��اف��ر  ان��ت��ه��اك  يف  الإع���ام���ي 
مقت�سيات  وخا�سة  الإن�����س��اين،  ال���دويل  ال��ق��ان��ون 
امل��ت��ع��ل��ق��ة   ،1949 ل�������س���ن���ة  ج���ن���ي���ف  ات����ف����اق����ي����ات 
ب��ح��م��اي��ة ال�����س��ح��ف��ي��ني يف ال����ن����زاع����ات امل�����س��ل��ح��ة 
 م����ن ك����ل ���س��ك��ل م����ن اأ����س���ك���ال ال���ه���ج���وم امل��ت��ع��م��د.
ل��اإع��ام��ي��ة  ال�����س��ن��ي��ع  اإىل الغ���ت���ي���ال     واأ�����س����ار 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ���س��ريي��ن اأب�����و ع��اق��ل��ة ال�����ذي ك��ان 
م��و���س��ع ا���س��ت��ن��ك��ار م���ن ك���ل ال�����س��م��ائ��ر امل��وؤم��ن��ة 
ب��ح��ري��ة ال�����س��ح��اف��ة ع���رب ال����ع����امل، م�����س��ريا اإىل 
اأب��و  اأح��م��د  ال��ع��رب��ي��ة  للجامعة  ال��ع��ام  الأم����ني  اأن 
الجرامي،  الفعل  ه��ذا  لإدان��ة  �سباقاً  ك��ان  الغيط 
ت����اأخ����ري. ����س���ام���ل دون  ب���ف���ت���ح حت���ق���ي���ق   وط����ال����ب 
   ونوه اإىل اأن ال�سرتاتيجية الإعامية العربية، 
تركز على حماربة الإرهاب والتطرف ون�سر ثقافة 
امل�ستدامة،  التنمية  اأه���داف  وحتقيق  الت�سامح، 
وتثمني ال�سورة احل�سارية والثقافية لل�سخ�سية 
العربية، ف�سًا عن الرتقاء باأداء و�سائل الإعام 
مع  وثيق  بتعاون  والإن��ت��اج،  للتدريب  برامج  عرب 
الحتادات واملنظمات الإعامية املعنية التي تعمل 
حتت مظلة اجلامعة العربية، م�سيداً مببادراتها 
العملية، ومتطلعا لنخراط اأكرث فاعلية يف بلورة 

هذه ال�سرتاتيجية الطموحة.

دولة  اإط��ار  والإق�����س��اء، يف  الفقر  و  التمييز  مظاهر 
القانون وم�ستلزمات احلكامة.

   ولفت ال�سفري خطابي، وجت�سيداً لهذه الإرادة 
وزراء  ملجل�س  الفنية  الأمانة  اإدارة  اأ�سهمت  القوية، 
الإع�����ام ال��ع��رب ب��ق��ط��اع الإع�����ام والت�������س���ال، على 
م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��و���س��ي��ات امل��رت��ب��ط��ة ب��اجل��وان��ب 
النخراط يف  ومنها  امل�ستدامة،  للتنمية  الإعامية 
لاإعاميني  ال�سامل  ال�سرت�سادي  الدليل  اإع���داد 
املعتمد  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  جم���ال  يف  وال��ب��اح��ث��ني 
خال الدورة )51( ملجل�س وزراء العام، ف�سا عن 
التاأكيد على اأهمية التاأهيل املتخ�س�س لاإعاميني 
بتعاون وثيق مع �سركائنا من الحتادات واملنظمات، 
خلططنا  الداعم  بدورها  املنا�سبة  بهذه  اأ�سيد  التي 

الإعامية الطموحة.
   واأكد ال�سفري خطابي، اإن منطقتنا العربية التي 
موؤمتر  املقبل  نوفمرب  يف  ال�سيخ  ب�سرم  �ستحت�سن 
الأمم امل��ت��ح��دة ح���ول ال��ت��غ��ريات امل��ن��اخ��ي��ة، ع��ل��ى اأن 
حتت�سن يف 2024 قمة مماثلة يف الإم��ارات العربية 
بق�سايا  العاملي  الهتمام  واجهة  يف  اأ�سحت  املتحدة 

التنمية امل�ستدامة. 
املتابعة  م��ن  اإي���اء مزيد  م��ا يفر�س علينا  وه��ذا 
احلثيثة لتنفيذ م�ساريعنا ومبادراتنا، واإلقاء ال�سوء 
الغذائي  ك��الأم��ن  ملنطقتنا  اأول��وي��ة  ذات  ملفات  على 
وامل���ائ���ي، ب���امل���وازاة م��ع ال��رتوي��ج الإع���ام���ي لثقافة 
املواطنة، وجعل املواطن الغاية والو�سيلة يف م�سارات 

التنمية امل�ستدامة.

استراتيجية العمل اإلعالمي العربي 

االجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ الخريطة 
 اإلعالمية للتنمية المستدامة 2030

إن أولوية األولويات 
في هذه االستراتيجية 

تظل القضية 
الفلسطينية المشروعة

خطابي: ال يمكن 
تحقيق تنمية مستدامة 

حقيقية دون إعالم 
مؤثر في الرأي العام

تركز االستراتيجية اإلعالمية العربية على محاربة 
اإلرهاب والتطرف ونشر ثقافة التسامح، وتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة
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اأحمد �سامل ولد �سيدي/ اأحمدو ولد  اأكد ال�سيخ 
مفو�س حقوق الإن�سان والعمل الإن�ساين والعاقات 
مع املجتمع املدين يف موريتانيا، على ت�سميم باده 
الدولية  بالتزاماتها  ال��وف��اء  يف  ق��دم��ا  امل�سي  على 
وال��ع��رب��ي��ة يف جم��ال ح��ق��وق الإن�����س��ان، وال��ع��م��ل على 
امليثاق  تنفيذ  بنود  لتنفيذ  واإج���راءات  تدابري  اتخاذ 
ال��ع��رب��ي حل��ق��وق الإن�����س��ان ال���ذي ���س��ادق��ت عليه عام 

  .2019
جاء ذلك يف موؤمتر �سحفي م�سرتك عقد مبقر 
الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ال�سيخ 
رئي�س  امل��ري،  امل�ست�سار جابر  اأحمد مع  ولد  اأحمدو 
جلنة حقوق الإن�سان العربية يف ختام اأعمال الدورة 

الع�سرين للجنة التي   خ�س�ست  جل�ستها 
الأول  ال��وط��ن��ي  التقرير  ومناق�سة  ل�ستعرا�س 
تطبيق  ب�ساأن  املوريتانية،  الإ�سامية  للجمهورية 

امليثاق العربي حلقوق الن�سان.
الإن�ساين  والعمل  الإن�سان  حقوق  مفو�س  وق��ال 

والعاقات مع املجتمع املدين يف موريتانيا،
اأن��ه خ��ال الإع���داد لعملية تقييم التقرير  مل�سنا 
ت��ع��ام��ا راق��ي��ا وم��ه��ن��ي��ا م��ن جل��ن��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان 
ال��ع��رب��ي��ة وك���اف���ة اأج���ه���زة ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، 
م�سيفا "نحن مرتاحون للجو العام الذي دارات فيه 

املناق�سات". 
من جانبه، قال رئي�س جلنة حقوق الإن�سان. جلنة 
امليثاق امل�ست�سار جابر املري، اأنه جرى حوار تفاعلي 
معَمق حول جوانب متلفة ل�سواغل حقوق الإن�سان 
مع وفد رفيع امل�ستوى، برئا�سة  ال�سيخ اأحمدو و�سَم 

الوفد �سخ�سيات ميثلون جهات متنوعة يف الدولة.
وتقدم با�سم اللجنة جلميع اأع�ساء الوفد بال�سكر 

تطوير  ف��ري��ق  في اجتماع  ال��م�����س��ارك��ون  اأع�����رب 
ترحيبهم  العربي" عن  الإع��ام��ي  التميز  "جائزة 
بمبادرة دولة الكويت لدعم جائزة الإع��ام العربي 

بتوفير الدعم المادي المحفز للجائزة. 
جاء ذلك خال اجتماع لجنة تطوير جائزة التميز 
الإعامي العربي التي انطلقت بمقر الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية، برئا�سة ال�سفير اأحمد ر�سيد 
خطابي الأمين العام الم�ساعد رئي�س قطاع الإعام 

والت�سال. 
وق�����د اف���ت���ت���ح ال�����س��ف��ي��ر اأح����م����د ر����س���ي���د خ��ط��اب��ي، 
الأم���ي���ن ال���ع���ام ال��م�����س��اع��د ورئ��ي�����س ق��ط��اع الإع����ام 
والت���������س����ال ب���ج���ام���ع���ة ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة اأع����م����ال 
العربي،  الإع���ام���ي  التميز  تطوير جائزة   لجنة 
م�سيرا اإلى اأن بلورة م�سروع جائزة التميز الإعامي 
الإع��ام  ق��رار مجل�س وزراء  ياأتي في �سوء  العربي 
ال��ع��ادي��ة )46( بتاريخ  ال�����س��ادر ع��ن دورت����ه  ال��ع��رب 
تنظيمها  يتم  التي  الأن�سطة  ك��اأح��د   ،2016/5/21
في اإطار الحتفال بيوم الإعام العربي �سنوياً )21 
تكريم  اإل��ى  الجائزة تهدف  اأن  اإل��ى  اب��ري��ل(، م�سيرا 
التي  العربية،  الإعامية  والموؤ�س�سات  ال�سخ�سيات 

مثل �سعادة ال�سفير اأحمد ر�سيد خطابي، اأمين 
ع���ام م�ساعد ورئ��ي�����س ق��ط��اع الإع�����ام والت�����س��ال 
الدفعة  ت��خ��رج  حفل  ف��ي  العربية  ال���دول  جامعة 
التابعة  والإع����ام،  اللغة  كلية  لطاب  الخام�سة 
لاأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري التي تحتفل هذه ال�سنة باليوبيل الذهبي. 
وفي هذا الإطار، األقى ال�سفير كلمة اأ�ساد فيها  
التي  المرموقة،  الأكاديمية  لهذه  الفاعل  بالدور 
قطعت على امتداد عقود خطوات موفقة جديرة 
بالتنويه، لما تقدمه من تكوين رفيع في مختلف 
بالجهود  خ��ا���س��ة  ب�سفة  م�����س��ي��دا  ال��ت��خ�����س�����س��ات، 
الغفار،  عبد  ا�سماعيل  الدكتور  ل�سعادة  الموفقة 
وال�����س��ادة ال��ع��م��داء وال���س��ات��ذة ال��ذي��ن ل يدخرون 
كافة  في  الجامعي  التاأطير  ج��ودة  ل�سمان  جهدا 
د.  ب��اإ���س��راف  والع���ام  اللغة  كلية  ومنها  الكليات 

حنان يو�سف.
الدفعة  بتخرج  اليوم،  الكلية  تحتفي  واأ���س��اف، 
تفوق  على  برهنوا  الذين  طابها  من  الخام�سة 
ال��در���س  ف��ي  عزيمتهم  وث��ب��ات  العلمية  ق��درات��ه��م 
ال�سباب  م��ن  النخبة  ه��ذه  اأن  واث��ق��ا  والتح�سيل، 

الم�سري  الإع��ام  لمكونات  نوعية  اإ�سافة  �ستكون 
وال��ع��رب��ي ع��ل��ى درب ت��ك��ري�����س اإع�����ام اأك��ث��رت��ط��ورا 

واحترافية.
وال��ت��ن��وع  "الإعام  ���س��ع��ار  اخ��ت��ي��ار  اأن  وال��ث��اب��ت، 

الثقافي" لحفل التخرج، انعكا�س لحيوية هذه 
والحداثة،  الع�سر  ل��روح  ومواكبتها  الموؤ�س�سة 
والن��ف��ت��اح،  للتعددية  العمق  ف��ي  تج�سيد  فالتنوع 
والتزام بحق اأ�سا�سي من الحقوق الثقافية لاأفراد 

والمجموعات.
والتنوع الثقافي كذلك خيار ل غنى عنه لحترام 
في  واللغوية  والثقافية  الح�سارية  الخ�سو�سيات 
ن�سف  ف��اإن  "اليون�سكو"،  بح�سب  اذ  العولمة،  زمن 
ل��غ��ات ال��ع��ال��م ال��ت��ي ت��ق��در ب��ح��وال��ي 6909 م��ه��ددة 
بالختفاء، الأمر الذي يحث المجتمع الدولي على 

حماية هذا الموروث الكوني المتفرد.
اأرقى  اأن التنوع الثقافي ال��ذي يتبلور في  واأك��د، 
و�سبكات  و���س��ائ��ل  عبر  و���س��وره  وتعبيراته  اأ�سكاله 
الع�����ام وال���ت���وا����س���ل، ق����وة دف����ع م���وؤث���رة حقيقية 
في  اأ�سا�سية  ودعامة  الم�ستدامة،  التنمية  لروافد 
الوطنية  ال��دول��ة  وبناء  المجتمعي  الن�سيج  تعزيز 

المتما�سكة والم�ستقرة.
فا غرابة اأن ثاثة اأرباع ال�سراعات في العالم 
ذات اأبعاد ثقافية، فا يمكن تحقيق ال�سلم والأمن 
العالم،  �سعوب  بين  ثقافي  تقارب  دون  وال�ستقرار 
تقارب قائم في المقام الأول على التنوع تم�سيا مع 

اإعان" اليون�سكو" العالمي ل�سنة 2001.

وفي الختام، عبر ال�سفير خطابي عن متمنياته 
حياتهم  في  والتوفيق  النجاح  الجدد  للخريجين 
المهنية، معتزين بانتمائهم لهذه الموؤ�س�سة الرائعة 
التي نفخر جميعا بم�سيرتها العلمية في منطقتنا 

العربية.

على رحابة ال�سدر والتفاعل الإيجابي
اأع�ساء جلنة  ت�ساوؤلت  اإجاباتهم على  من خال 
العربية، حول جوانب متلفة من  الن�سان  حقوق 
امليثاق/ احلق يف  امليثاق مبا يف ذلك )غايات تنفيذ 
امليثاق  باأحكام  التقيد  التمييز/عدم  وع��دم  امل�ساواة 
اأوقات الطوارئ /احلق يف احلياة وال�سامة البدنية/

مكافحة الرق والجتار بالأ�سخا�س /الق�ساء وحق 
حرية  واملدنية/  ال�سيا�سية  احلريات  اليه/  اللجوء 
الن�ساء  وبخا�سة  الأ���س��رة  حماية  والتعبري/  ال���راأي 
والأطفال/ احلق يف العمل وحرية تكوين اجلمعيات 
/احلق يف التنمية /احلق يف ال�سحة /احلق يف احلياة 
الكرمية لذوي العاقات النف�سية واجل�سدية / احلق 

يف التعليم(.
واأو�سح اأن جل�سات املناق�سة، �سهدت اأي�ساً لقاءات 

مع وفد ميَثل اللجنة الوطنية املوريتانية، 
امل��دين  املجتمع  منظمات  م��ن  ع���دد  اإىل  اإ���س��اف��ة 
امل���وري���ت���ان���ي���ة، ق����َدم����وا يف ه�����ذه ال����ل����ق����اءات روؤاه������م 
والفر�س  ال��ت��ح��دي��ات  ح��ول متلف  واق��رتاح��ات��ه��م 

لواقع حقوق الإن�سان يف موريتانيا.
اأنه �سيتم تقدمي املاحظات والتو�سيات     وقال 

قدمت اإ�سهامات جليلة واأعماًل متميزة تخدم ق�سايا 
اأمتنا العربية. 

للجائزة من  متتالية  دورات  �ست  تنظيم  تم  وقد 
�س�ست لمجالت متنوعة،  عام 2016 اإلى عام 2021 خخُ
وتحت �سعارات مختلفة، وهي "دور الإعام العربي 
الم�سموعة  الإذاع���ة  و"دور  الإرهاب"،  مكافحة  في 
الأم��ة  نب�س  و"التلفزيون  المجتمع"،  خ��دم��ة  ف��ي 
العربية"، و"القد�س في عيون الإعام"، و"وكالت 
م�سداقية"،  مو�سوعية-  مهنية-  العربية:  الأنباء 
ت��م تخ�سي�سها لمجال  ال��ت��ي  ال����دورة  اآخ��ره��ا  وك���ان 

"الإعام التنموي." 
وق���ال اأن���ه ان��ط��اق��ا م��ن ح��ر���س الأم���ان���ة العامة 
الدائم على تعزيز عمل مجل�س وزراء الإعام العرب، 
للم�سهد  م�ستمرة  متابعة  م��ن  ذل��ك  يقت�سيه  وم��ا 
والمقترحات  المرئيات  وط��رح  العربي،  الإع��ام��ي 
بنود  وتطوير  تحديث  في  الإ�سهام  �ساأنها  من  التي 
ج���دول الأع��م��ال، وب��ال�����س��ورة ال��ت��ي ت��واك��ب ت��ط��ورات 
الع�سر، وت�سب في م�سلحة العمل الإعامي العربي 

اخلتامية من قبل اللجنة اإىل موريتانيا يف غ�سون 
اأ�سبوعني من تاريخ مناق�سة التقرير. 

   ويذكر اأن موريتانيا ان�سمت اإىل امليثاق العربي 
حلقوق الن�سان عام 2019، وقدمت تقريرها الأول 

حمل ال�ستعرا�س يف نهاية العام املا�سي.

وزراء  لمجل�س  الفنية  الأم��ان��ة  عر�ست  الم�سترك، 
 )95( العادية  ال���دورة  اجتماع  على  العرب  الإع���ام 
اعتمده  مقترحاً،  العربي  لاإعام  الدائمة  للجنة 
الإع��ام��ي  التميز  ج��ائ��زة  تطوير  ح��ول  المجل�س، 
الخبراء  ت�سكيل فريق عمل من  العربي من خال 
الإعاميين ليقوم بو�سع ت�سور متكامل مبني على 
عدة عنا�سر، ومن �سمنها التنوع في الق�سايا، الحث 
على روح البتكار، التعبير عن الق�سايا الواقعية التي 

تهم ال�سعوب العربية.
ب�ساأن تطوير  العامة  الأم��ان��ة  اإل��ى مقترح  واأ���س��ار 
الجائزة تجاوباً من الدول الأع�ساء، حيث ورد اإليها 
مرئيات ومقترحات بناءة وجديدة، والتي مما ل �سك 
فيه �ست�سهم في الخروج بت�سور جديد ومتميز يليق 
والأدب��ي��ة  المعنوية  وقيمتها  الجائزة  ه��ذه  باأهمية 

كاأداة ت�سجيعية وداعمة لإعامنا العربي.
اأن  اأكد ثقة الأمانة العامة في  وفي ختام كلمته، 
الخبرة الإعامية لأع�ساء الفريق �ستثري نقا�سات 

هذا الجتماع و�ستحقق النتائج المرجوة منه.

اختتام أعمال لجنة حقوق اإلنسان العربية لجنة الميثاق والتقرير

موريتانيا تتعهد بتنفيذ 
بنود الميثاق العربي 

لحقوق اإلنسان

كتبت: هناء السيد

جائزة التميز اإلعالمي 
العربي

اللغة واإلعالم باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تخرج الفوج الخامس من كلية  
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وداعا شيرين أبو عاقلة .. أيقونة الصحافة الفلسطينية

ن��ع��ى امل�����س��رف ال��ع��ام ع��ل��ى الإع����ام الر�سمي 
امل��را���س��ل��ة  ع�����س��اف  اأح��م��د  ال���وزي���ر  الفل�سطيني 
ال�������س���ح���ف���ي���ة ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة �����س����ريي����ن اأب�����و 
ع���اق���ل���ة، ال���ت���ي ا���س��ت�����س��ه��دت ب���ر����س���ا����س ق����وات 
 الح������ت������ال خ�������ال ع������دوان������ه ع����ل����ى ج���ن���ني.
واأ����س���اف ع�����س��اف- يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، اأن ه��ذه 
جرمية نكراء جديدة يرتكبها الحتال، وتعد 
ا�ست�سهدت  اإذ  لل�سحفيني،  مبا�سر  ا�ستهداف 
�سريين اأبو عاقلة رغم ارتدائها درع ال�سحافة 

وو�سوح هويتها ووظيفتها امليدانية.
�سريين  الفل�سطينية  ال�سحفية  وت��وف��ي��ت 
تلفزيونية  مرا�سلة  تعمل  وال��ت��ي   - عاقلة  اأب��و 
اإ�سابتها  اإث���ر   - الإخ��ب��اري��ة  ال��ق��ن��وات  لإح����دى 
ب��ر���س��ا���س يف ال���راأ����س، وف���ق م��ا اأع��ل��ن��ت��ه وزارة 
ال�سحة الفل�سطينية خال تغطيتها لاأحداث 

يف ميم جنني بال�سفة الغربية.
واأكدت جلنة دعم ال�سحفيني الفل�سطينيني، 
اأنه با�ست�سهاد الزميلة �سريين اأبو عاقلة يرتفع 
اإىل   2000 ع��ام  ال�سحفية منذ  الأ���س��رة  �سهداء 

48 �سهيداً.
ال��ع��ام  ال��غ��ي��ط، الأم����ني  اأب���و  اأح��م��د  اأدان   كما 
العبارات مقتل  باأ�سد  العربية،  ال��دول  جلامعة 
ال�سحفية ال�سهيدة �سريين اأبو عاقلة، مرا�سلة 
اأن  موؤكداً  اإ�سرائيلي،  بر�سا�س  اجلزيرة،  قناة 
ما حدث جرمية ب�سعة يف حق ال�سحافة وحرية 
الكرام  ال�سماح مبرورها مر  الإع��ام ل ينبغي 

ومبا ي�ستوجب حتقيقاً �سامًا.
ولأ�سرة  الفقيدة  لعائلة  تعازيه  عن  واأع��رب 
ال�����س��ح��اف��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وال���ع���رب���ي���ة وق��ن��اة 
اجلزيرة وكل اأبناء ال�سعب الفل�سطيني، متمنيا 
ال�سفاء العاجل لل�سحفي علي ال�سمودي الذي 

اأ�سيب مع الفقيدة.
اأك��د الأم���ني ال��ع��ام، اأن اجل��رمي��ة لي�ست  كما 
األ  على  درج  ال��ذي  الح��ت��ال  على  مب�ستغربة 
الإن�����س��ان،  ح��ق��وق  ب��اأي��ة معايري لح���رتام  يعباأ 
الفل�سطيني،  ال�����س��وت  اإ����س���ك���ات  اإىل  وي�����س��ع��ى 
عن  امل�سوؤولية  الإ�سرائيلية  احلكومة  حممًا 
�سرورة  على  وم�سدداً  املخُفجعة،  اجلرمية  هذه 

معاقبة مرتكبيها الآثمني.
“اأبو  ال�سهيدة  ا�سم  اأن  العام  الأمني  واعترب 
واحل���زن  ال��ف��خ��ر  �سجل  يف  �سي�ساف  عاقلة”، 
دفاعاً  ق�سوا  الذين  العربي  الإع���ام  ل�سهداء 
الفل�سطيني  ال�سوت  ولإي�سال  احلقيقة،  عن 
وج���رائ���م الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي اإىل ال��ع��امل 

اأجمع.

بالتعاون مع وزارة التعليم الكينية، ومركز بحوث 
ال��ع��ايل  ل�����وزارة التعليم  ال��ت��اب��ع  ال��ف��ل��زات  وت��ط��وي��ر 
العربي  ال�سندوق  نفذ  العربية،  م�سر  بجمهورية 
تدريب��ي  برنامج  الإفريقية  للدول  للمعونةالفنية 
املهند�سني  من   170 لعدد  كينيا  جمهورية  ل�سالح 
اللحام  جمال"تكنولوجيا  يف  الباحثني  وال�سباب 
ال��ل��ي��زر وال��ل��ح��ام  ب��اأ���س��ع��ة  ال��ل��ح��ام  التقليدية -  غ��ري 
جامعات  م��ن  بكل  الدوار"،  التقليبي  ب��الإح��ت��ك��اك 
چ��وم��وك��ي��ن��ي��ات��ال��ل��زراع��ةوال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وج��ام��ع��ة 

نريوبي، وجامعة پان اأفريكان.
وقد تم تدريب من خال البرنامج77 مهند�سمن 
جامعة  م��ن  مهند�س   66 چ��وم��وك��ي��ن��ي��ات��ا،و  ج��ام��ع��ة 
اأفريكان  پ��ان  جامعة  من  نيروبي،بالإ�سافةاإلى27 

العاملة تحت مظلة التحاد الإفريقي.
اأ�سا�سيات  ال���دورات على  التركيز خ��ال  ت��م  وق��د 
التقليدية  غ��ي��ر  ال��ل��ح��ام  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  وم��م��ي��زات 
مقارنة بالتكنولوجيات التقليدية، مع عر�س لبع�س 
�سناعات  ف��ي  حالياً  ال��ج��اري��ة  العملية  التطبيقات 

مختلفة بالدول المتقدمة. 
ح�����س��ر ح��ف��ل��ي الف���ت���ت���اح والخ����ت����ت����ام وت�����س��ل��ي��م 
ال�����س��ه��ادات القائم ب��اأع��م��ال م��دي��ر ال�����س��ن��دوق، وزي��ر 

با�سم  األقت كلمة  التي  اإم��ام،  مفو�س �سيرين ع��ادل 
اأحمد  ال�سيد  العربية  ال��دول  العام لجامعة  الأمين 
ال�سيد  الحا�سرين:  خالها  من  الغيط،�سكرت  اأب��و 
روؤ���س��اء  ن��واب  وال�����س��ادة  الكيني  التعليم  وزي��ر  ممثل 
الهند�سة  ك��ل��ي��ات  ال���ج���ام���ع���ات،والأ����س���ات���ذةوع���م���داء 
وممثلي ال�سفارات العربية، كما تمنت دوام التوفيق 
العام  الأمين  للمتدربين، موؤكدةعلىاهتمام معالي 
الإفريقية  الكوادر  وتدريب  دعم  �سخ�سياًبا�ستمرار 
ن��ب��ذة عن  ال��م��ج��الت. كما ق��ام��ت بتقديم  ف��ي �ستى 

ال�سندوق ون�ساطاته ل�سالح الكوادر الإفريقية.
كما ح�سر الفعاليات ال�سفير خالد الكثيري رئي�س 
لم  ال���ذي   - بنيروبي  العربية  ال���دول  جامعة  بعثة 
اأ�سكال الدعم و  يتوانىو طاقمهعن تقديم مختلف 
ت�سهيل المهمة خال فترة التدريب – بالإ�سافةاإلى 
م��م��ث��ل��ي ال�����س��ف��ارات ال��ع��رب��ي��ة ل��ك��ل م���ن ال�����س��ع��ودي��ة 
م�سر  وجمهورية  عمان  و�سلطنة  والكويت  وقطر 
العربية والجزائر وفل�سطين وال�سودان وال�سومال 
واليمن،حيث �ساركوا الحا�سرين في توزيع �سهادات 

التخرج على المتدربين.
ومن الجانب الكيني، األقى كل من ال�سيد/ ممثل 
ب��ا���س��م��ال��وزي��ر،  مهمة  كلمة  ال��ك��ي��ن��ي  التعليم  وزي����ر 

اأ����س���اد ف��ي��ه��ا ب��ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي،و���س��ك��ر جامعة 
م��وؤك��داً  ال��ع��ام،  اأمينها  ف��ي  متمثلة  العربية  ال���دول 
ال�سندوق  نفذها  ال��ت��ي  ال��ب��رام��ج  تتابع  ال����وزارة  اأن 
عام  منذ  الإفريقية  للدول  للمعونةالفنية  العربي 
كما  الكينية،  الجامعات  كبرى  مع  بالتعاون   2018
الأن�سطة  من  المزيد  تقديم  في  ال�ستمرار  تمنى 
التنمية  لتحقيق  ال�سبيل  اأنها  الم�ستقبل، حيث  في 

بكينيا.
الجامعات  روؤ���س��اء  ن��واب  ال�سادة  األقى  وب��دوره��م، 
وعمداء كليات الهند�سة كلمات، عبروا من خالها 
عن المتنان لل�سندوق العربي للمعونةالفنية للدول 
الإفريقية، واأبدوا تقديرهم ال�سديد لاهتمام الذي 
اأ�سادوا  العربية لإفريقيا، كما  ال��دول  توليه جامعة 
في  التدريبي  للبرنامج  والفني  العلمي  بالم�ستوى 
هذا المجال الهام، واأكدوا جميعاًعلى اأهمية البرامج 
القدرات  بناء  في  الم�ساهمة  في  التدريبيةالفنية 
اأب�����دوا تطلعهم ل���س��ت��م��رار وت��ق��وي��ة  ال��ك��ي��ن��ي��ة، ك��م��ا 

التعاون مع ال�سندوق م�ستقبًا.
الحدث  بتغطية  الكينية  ال�سحافة  ق��ام��ت  وق��د 

وت�سويرهليخُن�سر لحقا في ال�سحف القومية.

صندوق المعونة الفنية ينفذ برامج تدريبية للكوادر اإلفريقية

بدعم من جامعة الدول العربية

إعداد: آمال التليدي
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   رحيل الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة اإلمارات

بعميق احلزن والأ�سى، نعى ال�سيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية وفاة املغفور له 
باإذن اهلل �سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة.

واأعرب الأمني العام عن خال�س تعازيه لدولة الإمارات قيادًة وحكومًة و�سعبًا يف هذا امل�ساب الكبري.
وقال: اإن فقيد الأمة العربية قد اأثرى خالل حياته مناحي العمل العربي امل�سرتك ب�سكل ملمو�س وفعال، 
وظل طوال رئا�سته للدولة على خطى الراحل العظيم ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، يف دعم و تع�سيد 
اأ�سرتها  عموم  مع  والتكاتف  والتعا�سد  للعطاء  منوذجًا  الإمارات  دولة  وظلت  العربية،  واحلقوق  امل�سلحة 

العربية.
واعترب الأمني العام، اأن مناقب فقيد الأمة العربية وماآثره �ستجعل ذكراه يف الوعي اجلمعي العربي ماثلة 
لالأجيال احلالية وامل�ستقبلية. واأن اجلامعة العربية اإذ ت�ستذكر حما�سنه، فاإنها تقف مع �سعب الإمارات يف 

هذا الوقت ال�سعب واحلزين بكل الدعم والتاأييد والدعوات ال�سادقة.
هذا وقد وجه الأمني العام، بتنكي�س علم اجلامعة العربية ملدة ثالثة اأيام حدادا على روح فقيد الأمة 

العربية.

األمين العام لجامعة الدول العربية 
بمقر الرئاسة في العاصمة باكو

“شاهد على الحرب والسالم” و“شهادتي”  باللغة الرومانية

رئ��ي�����س  علييف"  "اإلهام  ال�����س��ي��د  ا���س��ت��ق��ب��ل  
الغيط  اأب��و  اأحمد  ال�سيد  اذربيجان،  جمهورية 
وذل��ك  العربية،  ال���دول  جلامعة  ال��ع��ام  الأم���ني 

مبقر الرئا�سة يف العا�سمة باكو.

الأمني  با�سم  املتحدث  ر�سدي  جمال  و�سرح 
اأبو  م�ساركة  هام�س  على  جاء  اللقاء  ب��اأن  العام 

الغيط اأمام منتدى باكو العاملي.
العاقات  ت��ن��اول جممل  ال��ل��ق��اء  اأن  واأ���س��اف 

ال��ع��رب��ي��ة الآذري������ة، ال��ت��ي ت�����س��رب ب��ج��ذوره��ا يف 
ال��ت��اري��خ، واأن اأب����و ال��غ��ي��ط اأع����رب ع��ن اإ���س��ادت��ه 
بالتجربة الآذرية يف التنمية والتحديث خال 
لأفكار  باهتمام  ا�ستمع  كما  املا�سيني،  العقدين 
جلهة  خا�سة  ال�سدد  ه��ذا  يف  علييف  الرئي�س 

التنمية الب�سرية وبناء الإن�سان.
اأن الأم���ني ال��ع��ام للجامعة  واأ���س��اف ر���س��دي، 
الأفكار  بع�س  الرئي�س  مع  ا�ستعر�س  العربية 
املتعلقة بتطوير العاقات بني اجلانبني العربي 
والآذري، خا�سة يف �سوء الروابط الوثيقة بني 

اجلانبني، والتي يتعني البناء عليها.
كما تناول اللقاء عددا من الق�سايا الدولية، 
وتداعياتها  اأوك��ران��ي��ا  يف  احل��رب  مقدمتها  ويف 
اخل����ط����رية ع���ل���ى ال����ع����امل، وك������ذا احل������رب ب��ني 
الرئي�س  ا�ستعر�س  حيث  واأرمينيا،  اأذرب��ي��ج��ان 
ه��ذه  مل�ستقبل  وروؤي���ت���ه  ب����اده  م��وق��ف  ع��ل��ي��ي��ف 

الأزمة.
العربة  للجامعة  العام  الأمني  قام  هذا، وقد 
بت�سليم الرئي�س علييف درع اجلامعة التذكاري 

يف ختام املقابلة.

توجه ال�سيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول 
تلبية  زي��ارة،  بوخار�ست يف  الرومانية  العا�سمة  اإىل  العربية 

لدعوة من احلكومة الرومانية. 
و�سرح جمال ر�سدي املتحدث الر�سمي با�سم الأمني العام، 
اأن الزيارة تت�سمن اإجراء مباحثات ثنائية مع كل من ال�سيد 
نيكولي ت�سيوكا رئي�س احلكومة، وال�سيد بوغدان اأوري�سكو 

وزير اخلارجية.
واأو�سح اأن الأمني العام �سيبحث مع امل�سوؤولني الرومانيني 
�سبل تعزيز الت�ساور والتعاون بني اجلانبني، وتبادل وجهات 
النظر حول جممل التطورات الدولية ويف الإقليمني العربي 

والأوروبي. 
واأ�ساف اأن اأبو الغيط �سي�سارك اأي�ساً على هام�س الزيارة 
لكتابيه  الرومانية  الرتجمة  اإط��اق  مبنا�سبة  احتفالية  يف 
وال��ل��ذي��ن  و”�سهادتي”،  وال�����س��ام  احل����رب  ع��ل��ى  “�ساهد 
يتناولن مذكراته ال�سخ�سية حول حرب اأكتوبر، وكذا حول 
فرتة توليه وزارة اخلارجية امل�سرية من 2004 وحتى 2011. 
جتدر الإ�سارة اإىل اأن الكتابني �سبق اأن متت ترجمتهما اإىل 

لغات اأخرى، كالإجنليزية والرو�سية وال�سينية والإ�سبانية.
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كورد�ضتان، ف�ضال عن الخبرة الأكاديمية، والإطالع 
المبا�ضرعلى و�ضع التعليم في العديد من البلدان 

الأوربية والأ�ضيوية والعربية.
نعتقد  تجعلنا  والعملية  الأكاديمية  الخبرة  اإن 
اأن م�ضكالت التعليم لتنح�ضر في مرحلة محددة، 
بل اإن وجودها في اأية مرحلة �ضتوؤثر على المراحل 
الأخرى، لذا فاإن ورقتنا هذه �ضوف ت�ضمل التعليم 
والأكاديمي  التربية،  ب��وزارة  المتمثل  العام  ب�ضقيه 

المتمثل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
م�سكلة الدرا�سة

 - وغيرها  اأع��اله  المذكورة  الم�ضكالت  اأدت  لقد 
التي لت�ضع هذه االورقة لذكرها - اإلى تراجع خطير 
مراحله،  بكافة  التعليمية  الخدمات  م�ضتوى  ف��ي 
وقد تراجعت موؤ�ضرات التعليم في العراق اإلى درجة 
اأخرجتها من ت�ضنيف دافو�س الخا�س بقيا�س جودة 
التعليم  م�ضتوى  تلبية  لعدم   ،2021 ل�ضنة  التعليم 
في  وت��راج��ع��ه  المعتمدة،  ال��ج��ودة  معايير  عموما 
ال�ضنة الحالية الى المركز 77 ما قبل الأخير عالميا 
https://worldpopulationreview.com/(
country-rankings/education-rankings-by-

 .) country
اإلى  التراجع،  ه��ذا  يوني�ضف  منظمة  عللت  وق��د 
ت��اأث��ي��ر م��دم��ر ع��ل��ى النظام  ���ض��راع��ات داخ��ل��ي��ة ذات 
https://yaqinnews.( ال���ع���راق  ف���ي  ال��ت��رب��وي 

ذل��ك  ع��ل��ى  ت��رت��ب  وم���ا   ،)net/reports/315066
م���ن ت���راج���ع ن�����ض��ب ال��ت�����ض��ج��ي��ل ف���ي ال�����ض��ف الأول 
البتدائي، وتراجع ن�ضب ال�ضتمرار في التعليم في 

البتدائية  المرحلتين  في  الدرا�ضة  �ضنوات  جميع 
والثانوية ب�ضبب الت�ضرب والر�ضوب، وتف�ضي ظاهرة 
ال�ضالحة  المدر�ضية  الأبنية  ع��دد  وت��راج��ع  الغ�س، 
اأب�����ض��ط م��ع��اي��ي��ر ال�ضالمة  ل��ل��درا���ض��ة، وال��ت��ي ت��ل��ب��ي 
والثالثي  الثنائي  الدوام  وازدياد ظاهرة  وال�ضحة، 
الإن�ضائية  التحتية  البنى  في  النق�س  ب�ضبب  وذلك 
لأع����داد ال��م��دار���س وال��ج��ام��ع��ات ال��م��ط��ل��وب��ة قيا�ضا 
�ضعف  اإليها  ي�ضاف  المتزايدة،  ال�ضكانية  للكثافة 
و�ضعف  عموما،  والإداري  التدري�ضي  الكادر  اإع��داد 
مع  مرتباتهم  تنا�ضب  عدم  ب�ضبب  للعمل  دافعيتهم 
الالئق، ف�ضال  المعي�ضي  للم�ضتوى  الدنيا  الحدود 
الو�ضائل  اإل��ى  عموما  التعليم  موؤ�ض�ضات  افتقار  عن 
وال��م��ع��ي��ن��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��ت��ي ت�����ض��م��ن م��واك��ب��ة 
التعليم للتطور الذي يح�ضل في ميدان التعليم في 

البلدان المتقدمة. 
اإن كل ما تم ذكره هي اأ�ضباب حقيقية لنخفا�س 
ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م، وم���ا ت��ب��ع ذل���ك م��ن ع���دم ان�ضجام 
العمل من مهارات  �ضوق  تتطلبه  ما  مخرجاته مع 
ال��ت��ط��ور ال�ضناعي  ت��ت��واف��ق م��ع ح��اج��ات  وم���ع���ارف 
والزراعي ومجال الخدمات وغيرها، ونتج عن ذلك 
جي�ضا من العاطلين والأميين، وظهرت مظاهر لم 
تاريخه  عبر  العراق  في  التعليمي  النظام  ي�ضهدها 
الطويل مثل ال�ضرقات العلمية، ولعل ما ح�ضل من 

ت�ضريب لالأ�ضئلة المتحانية في العراق.
وم���ن ال�����ض��واه��د الأخ�����رى ال��م��ث��ب��ت��ة، ه���و ت��راج��ع 
الموارد المالية وتدني اإنتاجية الموارد المخ�ض�ضة 
للتعليم عموما مما اأدى اإلى عدم قدرة الموؤ�ض�ضات 
التعليمية من ا�ضتيعاب الم�ضمولين بالتعليم العام، 
يتمكن  لم   2017 المثال فقط في عام  �ضبيل  فعلى 
الدرا�ضة  �ضن  في   141000 اأ�ضل  من  طفل   74000
بمدينة المو�ضل الح�ضول على اأي �ضكل من اأ�ضكال 
الم�ضتدامة  للتنمية  ال��ع��رب��ي  )ال��ت��ق��ري��ر  التعليم. 
�ضمان   :4 ال��ه��دف  ال��ج��ي��د،  التعليم  ف��ق��رة   ،2020
المن�ضف وال�ضامل للجميع وتعزيز  الجيد  التعليم 

فر�س التعلم مدى الحياة للجميع، �س 60(.
مقارنة بين حالة التعليم في العراق وبريطانيا

تطرق  لما  التعديل  م��ن  �ضيء  م��ع  اأ�ضير  ان  اأود 
)اأك��ادي��م��ي  الربيعي  ال��دك��ت��ور محمد  الأ���ض��ت��اذ  اإل��ي��ه 
عراقي مغترب(، حيث قراأت له مقالة من�ضورة في 
الفروق  ت��ن��اول فيها   ،5102 ال��ع��دد  ال��م��دى  ج��ري��دة 
واأن��ا  الأج��ن��ب��ي،  والتعليم  ال��ع��راق  ف��ي  التعليم  بين 
التعليم  اإلى  اأتطرق  فاإني  بالإ�ضارة،  عليها  اأع��رج  اإذ 
التعليم  ح��ال��ة  م��ق��ارن��ة  يمكننا  كحالة  البريطاني 
اأدرجها  النقاط  بها، من خالل جملة من  العراقي 

بالجدول التالي:

اأعاله للتعليم في العراق،  اإن الواقع المو�ضوف 
ب�ضورة  والبطالة  والفقر  الجهل  ن�ضر  ف��ي  اأ�ضهم 
القت�ضادي  النمو  على  �ضلبي  تاأثير  ول��ه  متزايدة، 
البلدان  عن  المتراكمة  الخبرة  على  وبناء  للبالد. 
المتقدمة والبلدان النامية، فاإن اأي تحول اإيجابي 
لو�ضع  منا�ضبة  حلول  يتطلب  القت�ضادي  للو�ضع 
التعليم وتجاوز مظاهر تخلفه، وتعزز هذه الحقيقة 
العتقاد الذي �ضنتطرق اإليه باأن التعليم هو اأ�ضا�س 
ب��ن��اء اق��ت�����ض��اد ع���راق���ي ق���وي ور���ض��ي��ن، ي��ج��ع��ل من 
العراق دولة منتجة وموؤثرة في المجتمع الدولي. 
م��ن ال��خ��ب��رة الإن�����ض��ان��ي��ة ال��م��ت��راك��م��ة ل��ل��دول التي 
الديمقراطية  ميادين  ف��ي  حقيقيا  تقدما  حققت 
ال�ضخ�ضية  خبرتنا  وم��ن  والق��ت�����ض��اد،  وال�ضيا�ضة 
هو  التعليم  اأن  ج��ازم��ا  نعتقد  التعليم  م��ج��ال  ف��ي 
ال�ضامن الأ�ضا�ضي لتحقيق نمو �ضامل في القت�ضاد 
يتوقف  وعليه  والثقافية،  الإجتماعية  والتحولت 

م�ضتقبل تطور العراق الالحق.
اإن تحليلنا لواقع التعليم في العراق، ومقترحاتنا 
اإل����ى خبرتنا  ل��م��ع��ال��ج��ة ب��ع�����س م�����ض��ك��الت��ه ي�����ض��ت��ن��د 
ال�����ض��خ�����ض��ي��ة ال��م��ت��راك��م��ة ال��م��ت��ك��ون��ة م���ن اط��الع��ن��ا 
وكيفية  م��ت��ع��ددة،  ب��ل��دان  ف��ي  التعليم  ن��م��اذج  ع��ل��ى 
ال���ت���ي واج��ه��ت��ه��ا نظمهم  ل��ل��م�����ض��ك��الت  م��ع��ال��ج��ت��ه��م 
اإلى  ي�ضتند  وكذلك  مراحلها،  بمختلف  التعليمية 
ال��ت��ع��ل��ي��م والإدارة  ال��ع��م��ل��ي��ة ف��ي م��م��ار���ض��ة  خ��ب��رت��ن��ا 
محا�ضر  واأ�ضتاذ  البتدائية،  المدار�س  في  كمعلم 
والعراقية  البريطانية  وال��ج��ام��ع��ات  المعاهد  ف��ي 
لمدة تتجاوز 18 �ضنة، ورئي�ضا لجامعتين في اقليم 

 أ. د. محمد صديق خوشناو
 نائب رئيس لجنة العالقات الخارجية

مجلس النواب العراقي

التعليم في العراق .. واقع وتحديات
لقد مرت على الشعب العراقي جملة أحداث عبر العقود الماضية، تركت آثارا عميقة على جميع نواحي حياة الفرد، ومنها التعليم 

الذي كان له النصيب األكبر، لقد تراجعت الخدمات التعليمية بشكل واضح في جميع مستوياته، وتراجعت مؤشراته ومعاييره 
مقارنة عما كانت عليه في سبعينيات القرن الماضي. ولم ينحصر التراجع في الجانب الكمي )من حيث نسبة المسجلين والمستمرين 
في التعليم مقارنة بنسبة الفئات العمرية التي تقابل المستويات التعلمية المختلفة( فحسب، بل تراجع وبشكل ملحوظ المستوى 
النوعي للتعليم، وما رافقه من تدهور البنى التحتية للمؤسسات التعليمية، وانخفاض دافعية المتعلم، وزيادة إعداد المتسربين، 
وضعف أعداد الكادر التعليمي، وضعف ارتباط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، وأسباب أخرى عديدة قد يتطلب سردها 

مبحثا خاصا.
من موؤ�ض�ضات التعليم العالي، ونتيجة ذلك والأ�ضباب 
المتراكمة ال�ضابقة، اأ�ضبح العراق م�ضدرا لت�ضدير 
موارد ب�ضرية غير موؤهلة تعليما ومهنيا للعالم عن 
طريق الهجرة، مما �ضعب اندماجهم بالمجتمعات 
تتطلب  اأع��م��ال  على  وح�ضولهم  ا�ضتقبلتهم،  ال��ت��ي 
اأعمال  ف��ي  اأغلبهم  يتمركز  ل��ذا  منا�ضبة،  م��وؤه��الت 

متدنية قليلة الإنتاجية.

ف�ضال  ال��ع��راق،  ف��ي  التعليم  م�ضكلة  عمق  وم��م��ا 
عن م�ضكالته المتاأ�ضلة، واأ�ضعف فاعلية موؤ�ض�ضاته 
بدرجة كبيرة جدا )واأحيانا كثيرة عجزت المدار�س 
من اأداء مهامها التعليمية( هو جائحة كورونا، التي 
الذي  الوقت  - في  ُبعد  التعليم عن  اأ�ضلوب  فر�ضت 
كانت المدار�س العراقية اأ�ضال تعاني من عدم توفر 
وما   – التقليدية  الأ�ضا�ضية  االمادية  الم�ضتلزمات 

تكنولوجية  م�ضتلزمات  ا���ض��ت��خ��دام  م��ن  ذل��ك  راف���ق 
الخبرة  �ضعف  ع��ن  ف�ضال  اإليها،  ال��م��دار���س  تفتقر 
الالزمة للتعامل معها، و�ضعف اإمكانات الطلبة في 
توفير م�ضتلزمات التعليم بموجب الأ�ضلوب الجديد. 
وقد نتج عن كل ذلك اأعدادا كبيرة من المت�ضربين، 
والثانوي،  البتدائي  التعليم  مرحلتي  في  وخا�ضة 
للمتخرجين  والمهني  الأكاديمي  الإع���داد  و�ضعف 
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لكل   )Centre call( ات�ضال  مركز  تاأ�ضي�س  خ��الل 
يكون  علمية،  وموؤ�ض�ضة  عراقية  وجامعة  مدر�ضة 
الإلكترونية  ال��م��واق��ع  تفعيل  ف��ي  الأ�ضا�ضي  دوره���ا 
ال����ت����ي ت���ع���ر����س ك����اف����ة الإح�����������ض�����اءات ال��م��ط��ل��وب��ة 
كافة  على  ال��رد  كذلك  بها،  الخا�ضة  والتحليالت 
�ضروط  واعتماد  الخارجية،  والر�ضائل  الت�ضالت 
وبذل  عليه،  للعمل  اأ�ضا�ضي  كمنهج  واح��دة  معيارية 
�ضمن  فيه  وال��ج��ام��ع��ات  ال��م��دار���س  لإدراج  الجهود 
خطة ا�ضتراتيجية واحدة تعتمدها الدولة لالرتقاء 

بواقع الحال.
المناهج التدري�سية:  

ي���ع���اد ال��ن��ظ��ر ب��ال��م��ن��اه��ج ال���درا����ض���ي���ة ف���ي جميع 
العلمي  للتطور  ل�ضمان مواكبتها  التعليم،  مراحل 
حيث  م��ن  العمل،  �ضوق  ومتطلبات  والتكنولوجي 
للمناهج  ال��ت��ط��وي��ر  ون�����ض��ب  وال��ت��ح��دي��ث  الب���ت���ك���ار 
ال��م��ت��غ��ي��رات  م��ع  ال��م��ت��واف��ق��ة  والأدوات  وال��و���ض��ائ��ل 

العالمية لالأعمال والطموحات. 

الكادر التعليمي والتدري�سي: 
تفعيل  الخ��ت�����ض��ا���س،  ح�ضب  المعلمين  ت��دري��ب 
القائم  التفاعلي  للمعّلم  المهني  التطوير  برنامج 
 SBTD( على المدر�ضة والمطبق في برنامج النروا
1،2(، برنامج تاهيل المعلمين الجدد، كذلك تفعيل 
التعليمية والتربوية، مثل برنامج  القيادات  برامج 
المطبق   )LFTF( الم�ضتقبل  اأج����ل  م��ن  ال��ق��ي��ادة 
�ضمن برامج الأونروا والخا�س بالقيادات الإدارية 
مفاتحة   ،)2013( �ضنة  المطور  التعليمية  للعملية 
المنظمات العاملة على برامج الأ�ضتاذ الزائر عربيا 

وعالميا وتطوير ال�ضراكات بهذا الخ�ضو�س.
الطلبة: 

اأن يتم التركيز على اإعداد الطلبة وفق موا�ضفات 
وموا�ضفات  ال��ع��م��ل،  ���ض��وق  ف��ي  المطلوبة  الإع����داد 
الحياة  تطوير  ف��ي  ي�ضهم  ال��ذي  الفعال  ال��م��واط��ن 
الج���ت���م���اع���ي���ة وال�������ض���ي���ا����ض���ي���ة، وي��م��ت��ل��ك م��ق��وم��ات 
اإيجابية  ب�����ض��ورة  م��وؤث��را  تجعله  ال��ت��ي  ال�ضخ�ضية 
خالل  م��ن  والثقافية،  الجتماعية  ال��ت��ح��ولت  ف��ي 
وال��ت��دري��ب  وال��م��ه��ارات،  ال��م��ع��ارف  تطوير  اأ�ضاليب 
والجامعية  الحكومية  وال��م��ن��ح  وال��ف��ن��ي،  المهني 
وال���زم���الت ال��درا���ض��ي��ة، وت��ع��زي��ز وت��ر���ض��ي��خ مفاهيم 

التنوع من حيث قبول الآخر وحقوق الإن�ضان. 
البحث العلمي: 

تطبيق الأ�ضاليب الحديثة المعيارية في البحث 
الخا�س   )  H- index( م��وؤ���ض��ر  ومتابعة  العلمي، 
ثقافة  تعزيز  مع  عليه،  العمل  وتعزيز  بالباحثين 
الكاديمية  الخت�ضا�ضات  لكافة  البحثي  الفريق 
بينها  فيما  العراقية  الجامعات  وتوئمة  والعلمية، 
جامعات  م��ع  م�ضتقبال  لتوئمتها  ا���ض��ت��ع��دادا  اأول 

عربية وعالمية ر�ضينة.

حلول مقترحة
العالي  والتعليم  التربية  وزارت��ي  هيكلية  اإع��ادة   

والبحث العلمي: 
العمل على دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة 
واح��دة،  وزارة  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
يكون  اأن  العراق. على  للتعليم في  ومجل�س موحد 
هدف الوزارة الجديدة هو تخريج جيل مفكر ناقد 

واثق بنف�ضه ومبدع.
 ميزانية التعليم: العمل على اإدراج موازنة واحدة 
للتعليم في العراق ومتابعة تنفيذها ومراقبتها من 

جهات الخت�ضا�س.
اإعادة هيكلية العملية التعليمية: 

تعاد هيكلية العملية التعليمية ح�ضب المعطيات 
ال���ج���دي���دة ل��و���ض��ع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ح���ال���ي، م���ن ن��اح��ي��ة 
الموؤ�ض�ضات  كل  وربط  الإلكترونية،  التحتية  البنى 
من  م��ح��ددة  ات�����ض��ال  بنقاط  والعلمية  التعليمية، 

التعليم العراقي التعليم الربيطاين
يركز التعليم العراقي على املعلومات النظرية اأكرث من تركيزه على 

املواد العملية. 
يركز التعليم الربيطاين على التعليم القائم على التجربة وي�ضمح 

بالإبداع والبتكار يف التعليم.
التعليم يف العراق اإجراء �ضكلي وروتيني، حيث اأ�ضبح احل�ضول على 

�ضهادة اأ�ضهل وهو الهدف النهائي بغ�س النظر اإن تعلم الطالب �ضيئا اأم 
مل يتعلم. 

اأما يف بريطانيا يعد التعليم عملية تعلم ويتم التاأكيد فيه على العمليات 
ولي�س النتائج.

نظام التعليم يف العراق يوؤكد على الدرا�ضات ال�ضفية ول يوجد مت�ضع 
من الوقت لتدري�س مناهج الفنون والريا�ضة واملو�ضيقى وامل�ضرح.

يت�ضف النظام التعليمي الربيطاين بال�ضمول اإذ تت�ضمن املناهج الدرا�ضية 
كل ما ي�ضهم بالنمو املتكامل للمتعلم مثل، الفنون والريا�ضة واملو�ضيقى 

وامل�ضرح جنبا اإىل جنب مع الدرا�ضات النظرية، وتركز املناهج الدرا�ضية يف 
بريطانيا ب�ضكل اأكرث على الريا�ضة مثل األعاب الكريكت والقدم وال�ضاحة 

وامليدان.

التعليم يف العراق اأ�ضبح عمال جتاريا اأخذ يف التحول نحو اخل�ضخ�ضة 
فاأ�ضبح التعليم جتارة لتوليد الأموال �ضواء للم�ضتثمرين اأم للمدر�ضني 

اأم للتدري�س اخل�ضو�ضي خارج املدر�ضة.

اإن التعليم يف بريطانيا جماين واإلزامي يف القانون حتى �ضن .16 

ل يعطي نظام التعليم للطالب حرية الختيار للدرا�ضة التي يرغب 
فيها، يخ�ضع اختياره لنوع التعليم م�ضتقبال ملا يح�ضل عليه من 

معدل يف المتحانات الوزارية  البكالوريا. ويفتقر اإىل نظام للتوجيه 
الأكادميي واملهني، الذي من خالله يتم م�ضاعدة الطالب يف اختيار 
التعليم الذي يتنا�ضب مع قدراته وميوله التعليمية، ويطور معرفة 
الطلبة مبجالت اهتماماتهم، ويحثهم على احل�ضول على املعدل 

املطلوب اأو على الإبداع.

يطور التعليم الربيطاين قدرات وقابليات الطلبة وير�ضدهم لختيار نوع 
التعليم الذي ين�ضجم مع قدراتهم ورغباتهم وينمي امليول الأكادميية 

واملهنية عند املتعلمني  وي�ضاعدهم يف اختيار نوع التعليم الالحق.

تنح�ضر رغبات اأغلب الطلبة يف النظام العراقي يف درا�ضة 
الخت�ضا�ضات التي لها قنوات يف التوظيف احلكومي وعلى اأ�ضا�س رغبة 

العائلة.

يو�ضح للطلبة يف نظام التعليم الربيطاين متطلبات الدرا�ضة يف املجالت 
العلمية املختلفة، وما يتطلبه �ضوق العمل من مهارات ومعارف و�ضفات 

�ضخ�ضية، ومدى احلاجة لنوع الدرا�ضة قي �ضوق العمل من �ضركات 
�ضناعية وموؤ�ض�ضات جتارية. 

نظام التعليم يف العراق يلزم الطلبة باحلفظ غيبا احلقائق والأرقام 
وع�ضرات من املعادلت الريا�ضية والتفاعالت الكيميائية وحتى تواريخ 

ولدة وموت اخللفاء وامللوك.

يف حني اأن نظام التعليم الربيطاين يعمل على اإيقاد �ضعلة املعرفة وحب 
التعلم يف الطالب من خالل التجربة العملية. 

المتحان يف العراق يقي�س قدرة الطالب املبنية على احلفظ 
والال�ضتذكار، وينعدم فيه التفكري النقدي وفهم واإدراك املفاهيم 

وتطبيقها وتركيبها وتقييمها وحل امل�ضكالت، حتى اأن اأغلب 
التدري�ضيني يتباهون بالطالب الذي يكتب اأدق تفا�ضيل الكتب 

املنهجية ويعتربونه مقيا�ضا للطالب املثايل.

اأما نظام التعليم يف بريطانيا، فهو يعتمد على امتحاناته لقيا�س قدرات 
الطالب من حيث الفهم وامل�ضداقية وال�ضمولية واملو�ضوعية، ومتييز 

الفروق الفردية واملرونة، وتوزيع الدرجات ب�ضورة عادلة ت�ضخ�س 
القدرات الإدراكية احلقيقية للطلبة.

يعتمد نظام التعليم العراقي على تقنيات قدمية مل تتغري منذ عقود، 
ومتاأخر يف اعتماد التقنيات واملناهج احلديثة.

يف حني اأن النظام الربيطاين يغري مناهج الدرا�ضة وتقنياتها وفقا 
لتحديثات التكنولوجيا ومتطلبات ال�ضناعة.

يوؤكد نظام التعليم يف العراق على ثقافة احرتام الدرا�ضات النظرية 
التي توؤدي اإىل احل�ضول على ال�ضهادات اجلامعية، ويهمل التعليم 

املهني والتقني ول ينمي رغبة الطالب لالإنخراط فيها، بل يتم توجيه 
الطالب ذوي املعدلت املتدنية للتعليم يف املدار�س واملعاهداملهنية 

والتقنية.

ل يتاأثر نظام التعليم يف بريطانيا ومواطنيها بالعناوين، ويروج 
للمفا�ضلة بني موؤ�ض�ضات التعليم اأكرث من كونها موؤ�ض�ضة لتعليم املهارات، 

و�ضعارهم اأن كل ما تعلمته هو ما ميكنك تطبيقه اأثناء عملك.
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بامتياز، يحارب و يواجه بالأ�سلحة الكيميائية، و ي�سل ن�سجه الكامل بني �سن 6 و 8 
�سنوات، ومن املفارقة، اأن هذا الدماغ الذي ي�سطلع مبهمة احلفاظ على اجل�سد يتمتع 
بعقلية طفل له 6 �سنوات فقط، مما يف�سر اأن جممل اأو اأغلب امل�ساكل احلا�سلة اأو التي 
حت�سل للإن�سان هو �سببها، ذلك انه منذ �سغرنا ل نواجه " اأول مرة"، اأول مرة يتذوق، 
اأول مرة تعرف، اأول مرة ت�ستمع، ففي هذه " اأول مرة" فاإن الدماغ الزواحفي ير�سد من 
هو احلل الكيميائي الذي يعتمده ويتبناه لكي يحمي اجل�سد، فهو ل يتعلم باحلركات 

املعادة اأي بالتكرار.
مبعنى اآخر كيف جرب وخرب الإن�سان جتربة "اأول مرة" PREMIERE FOIS، كيف 
واجه اأول مرة احليوانات ال�سارية، اأول مرة تذوق الطعم احللو اأو الطعم املالح، وكيف 
كان رد فعله، هنا باأول حل " لأول مرة" حيث يخ�سع لرتميز معني وي�سنع منه قانون 

داخلي، وبالتايل تطبيق LOGICIEL كل هذا يف ظرف �ست �سنوات الأوىل.
لنف�س  تعر�س  كلما  الإن�سان  الرجل هو طفل كبري، فطيلة حياة  فرويد  قال  لهذا 
جتربة " اأول مرة" فاإن هذا الدماغ يلجاأ اإىل القانون والتطبيق الذي بلوره وتبثه لأول 

 .INSTALER مرة
فهذه التجربة "لأول مرة" وكيفية معاجلتها والتعامل معها كيميائيا، والتي قننها 
ودونها الدماغ الزواحفي تنقل عرب عوامل الوراثة اإىل الأبناء، فعندما حتلم على �سبيل 
املثال اأن اأ�سد يهاجمك، بالطبع نحن ل نعي�س مع الأ�سود التي ت�سكل لنا كابو�سا ليليا، 
ولكن اأجدادنا الذين كانوا يعي�سون مع الأ�سود لذلك فهذا اخلوف قد انتقل لنا عرب 
عوامل الوراثة، لذلك فرد الفعل للدماغ الزواحفي يعني بن�سبة فكرية ثابتة م�ستمرة 

ومتوا�سلة عرب ال�سنني تنتقل لنا عرب عوامل الوراثة اأو عرب اجلينات.
ول  عواطفهم،  ورثنا حتى  فقد  والفطنة  الذكاء  وم�ستوى  اجل�سد  �سكل  ورثنا  كما 
هو  الزواحفي  الدماغ  اأن  ويبقى  �سعور.  واأر�سخ  اأق��دم  باعتباره  باخلوف  ال�سعور  �سيما 
�سنوات،  �ست  دون  وخا�سة  ال�سغري  الطفل  لكون  وا�ستيعابا،  وتعلما  ا�ستجابة  الأك��ر 
الذي  كاحليوان  لي�س  الوالدين  اخت�سا�س  من  تبقى  وتربيته  ورعايته  حمايته  ف��اإن 
يولد مكتمل حني يبداأ دماغه الزواحفي يف العمل منذ الوهلة الأوىل، لذلك فالطفل 
ال�سغري يف هذه املرحلة يندمج مع �سلوكيات اآبائه اأو املربيني، وهذه النموذجية يقوم 

بها الدماغ الزواحفي.
 l’impuissance وغالبا ما يجنح اإىل النقد واللوم بل وي�سقط يف الف�سل امل�ستبطن
à prise ، ومن هنا نفهم ملاذا بع�س الأطفال يت�سرب لهم الك�سل، ملاذا يتبنون قانون 
ممكن" la loi de la moindre effort، لأن رهان الدماغ الزواحفي  جمهود  "الأقل 
هو حماية اجل�سد باأقل جمهود ممكن ح�سب البنية اأو النموذج الذي بلوره من جتربة 

�سابقة لتجربة "اأول مرة".
الدماغ  ملذات  ا�ستنها�س  اإىل  الت�سويق  تقنيات  تلجاأ  ما  غالبا  احل��ايل،  الزمن  ويف 
اأو م�سرتيات  الزواحفي، فرد الفعل لهذا الأخ��ري تتحرك كلما تعلق الأم��ر باأي �سلعة 
لها علقة بتوفر الدفء )امللب�س(، ا�ستمرار احلياة )الأكل وال�سرب(، الإكثار من عدد 
تكون  لكي  العتيادية  الطريقة  لأنها  التجميل(،  مب�ستح�سرات  )الهتمام  الع�سرية 
حمط اهتمام الآخرين وبالتايل ا�ستقطابهم اإىل ع�سريتك )الدينية، اجلغرافية، اللغة، 

ال�سيا�سة(. 
اإب��داع الألعاب، ل �سيما الألعاب  اإف��رازات العبقرية للدماغ الزواحفي هو  ولعل من 
اأن  للمجتمع  بد  ل  اأن��ه  حيث  وال�سراع،  واملواجهة  العنف  على  تعتمد  التي  اجلماعية 
ي�سرف الطاقة التي ينتجها ب�سكل م�ستمر الدماغ الزواحفي، واأح�سن �سكل لت�سريف 

هذه الطاقة هي الألعاب، وتبقى الألعاب الأوملبية كاأح�سن مثال يدخل يف هذا ال�سياق.
حول  �سوتي  ت�سجيل  يوتيوب  يف  امل��ع��روف  الفرن�سي  الفيل�سوف  م��وؤخ��را  ن�سر  فقد 
يف  ج��اء  م��ا  واأه���م   ، Dompter le cerveau reptilienالزواحفي ال��دم��اغ  ت��دج��ني 
م�سامينه اأن العنا�سر املكونة واملوؤ�س�سة لهذا الدماغ تتحكم بل تهيمن على الكثري من 
عواطفنا Emotion منذ حوايل 500 مليون �سنة، ولعل ما يجب التنبيه اإليه يف هذا 
ال�سياق اأن اأغلب املمار�سات التي ت�سمن ا�ستمرار العرق الب�سري غالبا ما نقوم بها اإما 
جال�سني ) الأكل( اأو منبطحني ) النوم( اأو م�ستلقني ) التوالد(، وكلها اأو�ساع حتيلنا 
على احليوان الزاحف، فالدماغ الزواحفي ل يهمه تاأمل ما يف ال�سيء فهو ل يرى اإل 
اأو التاأمل الرومان�سي ل يعنيه يف �سيء، فالدماغ الزواحفي  اأو حوله، فالتمعن  اأمامه 

يتخذ القرار ح�سب حاجاته و يتكفل الدماغ احلوايف باإعطاء معنى و منطق مقبول 
لهذا القرار.

وميكن تلخي�س ثوابت الدماغ الزواحفي يف النقط التالية: 
ل يفهم اإل لغة الأنانية فهو يعاين من ت�سخم الأنا. 

متعود على الت�ساد والتناق�س، فهو يعالج �سرعة تاأثري التناق�س ق�سد اتخاذ ما 
يراد ملئما والهروب اأو املواجهة )لأنه متعود على حالتني مبعنى اأنه ل ي�ستطيع اأن 

يدبر اإل ت�سرفني فقط(. 
ل يفهم اإل ما هو ملمو�س ومل يرق اإىل ما هو جمرد، فهذا الدماغ ت�اأ�س�س على ما هو 
جم�سد فقط، واملج�سد هو مو�سوع اإخباري ولي�س جتريدي، لذلك فقد خرب وتاأ�س�س 
يتاأت  اللمرئي. ومل  والتفكري يف  التاأمل  بدل  ويح�س  ما يرى  الدماغ على كل  هذا 
لهذا الدماغ اأن يكت�سب نظاما تفكرييا جمردا اإل بعد حتقيق طفرة، وهذه الأخرية ل 

تتحقق اإل بعد مرور 6000 �سنة.
 mise en« ل يتابع يف احلدث اإل بدايته ونهايته، اأما يف الو�سط فهو يدخل يف �سبات
veille«، لأن الدماغ الزواحفي يعمل ب�سكل كبري على توفري واقت�ساد الطاقة ملواجهة 

املخاطر، لدرجة اأنه اأول ع�سو اخرتع الك�سل واخلمول. 
ي��دور حوله ويعتمد على  اأه��م حا�سة يعتمد عليها ل�ستيعاب ما  الإث��ارة الب�سرية 
اأن  »amygdale«، حيث  اللوزتني  اأ�سا�سي، حيث يحللها على م�ستوى  ب�سكل  ال�سورة 
اأو  لل�سمع  الع�سبية  اخللية  من  اأ�سرع  ب�سكل  املعلومة  تنقل  للنظر  الع�سبية  اخللية 

اللم�س ب 10 مرات.
وتاأ�سي�سا على ما �سبق، فاإن النظام الفكري للدماغ الزواحفي قد ترعرع وتواجد 
للدماغ  الإخبارية  اخلا�سية  هذه  ولعل  فقط،  واملعلومة  الأخبار  على  تعتمد  بيئة  يف 
الزواحفي لعبت دورا اأ�سا�سيا يف ا�ستمرار العرق الب�سري، فداخل املجموعة كانت تتناقل 
الأخبار، اأين يعي�س الأ�سد مثل وعوائده بغية اتقاء �سره، لذلك فاإن املواقع الجتماعية 
الإخبارية احلالية )الفي�سبوك، التيك توك ... الخ( تعرف جناحا قل نظريه، لأنها 
تخاطب مبا�سرة الدماغ الزواحفي الذي يجد لذته يف اأخبار النا�س وال�سور املج�سدة 

والتي ل تتطلب جمهودا فكريا.
  WWW.WORLDOMETERS.INFOموقع عن  �سادرة  اإح�سائية  فح�سب 
فكم  اليوم،  يف  خرب   57215019250 تتبادل  الإن�سانية  اأن  تثبت   ،2018/11/08 يف 
املخية احلديثة  الق�سرة  دماغ  اإعمال  تتطلب  التي  الر�سينة  العلمية  املعلومات  ن�سبة 
NEOCORTEX لفهمها و ا�ستيعابها،  ناهيك اأن لتطور الدماغ لبد من اأن يعي�س 
ب�سكل م�ستمر يف التغيري، حيث اأن عدو الدماغ هو كل ما ينتهي بحرف الياء و النون 

كالكوكايني، الروتني، امفيطامني ...الخ.
الذين  املر�سى  فان   Michael Gazzanigaغازانيغا مايكل  العامل  جت��ارب  ح�سب 
على  ال�سدغني  ف�سل  اأو  تقطيع  لعملية  يخ�سعون  كانوا  ال�سرع  مر�س  من  يعانون 
بني  العلقة  و  الإرت��ب��اط  فك  يتم  بحيث   corps calleux القا�سي  اجل�سم  م�ستوى 
بالفرن�سية  و   Split Brain الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة  العملية  ه��ذه  ت�سمى  و  ال�سدغني 
Collosotomisie  ذلك اأن ال�سدغ اليمني يتحكم يف العني الي�سرى و ال�سدغ الأي�سر 
ال�سدغ  ف��اإن  اليمنى فقط،  العني  على  �سورة  ف��اإذا عر�سنا  اليمنى.  العني  يتحكم يف 
اخت�سا�س  اللغة من  اأن  باعتبار  باللغة  عليها  التعبري  يتم  بالتايل  و  يدركها  الأي�سر 

ال�سدغ الأي�سر.
 اأما اإذا عر�سنا نف�س ال�سورة على العني الي�سرى فقط فاإن ال�سدغ الأمين يدركها 
لكنه ل ميكن التعبري عنها لغة لأن اللغة من اخت�سا�س و وظيفة ال�سدغ الأي�سر و امنا 
ميكن ر�سمها فقط.. ففي حالة فك الإرتباط هذه ،فاإن الدماغ يلتجاأ يف التخابر اأو 
خلق ق�سة لتربير ت�سرف العني مل ت�ساهده و ت�سمى Affabulation اأي تلفيق اأو خلق 
حكاية اأو ق�سة لتربير قرار اأو راأي اأو فعل. و كمثال يطلب  العامل مايكل غازانيغا من 
املر�سى، هل ميكنك فتح الباب ؟و يعر�س على العني الي�سرى فقط اأي ال�سدغ الأمين 
و بالفعل يقوم املري�س بفتح الباب وعندما ي�ساأله عن �سبب فتحه الباب يجيب املري�س 
باأنه قد �سمع طرقا على الباب اأو اأن هناك ارتفاع يف حرارة الغرفة ،اأو انه يريد ا�ستن�ساق 
الهواء النقي و لي�س لن العامل طلب منه ذل��ك  و بالتايل فهو يخلق ق�سة لتربير 
عملية فتحه الباب لن ال�سدغ الأي�سر هو الذي يتحكم يف ال�سبب احلقيقي لت�سرفه ،و 
مبا اأن هنالك فك ارتباط بني ال�سدغني فهو عاجز عن معرفة ال�سبب احلقيقي مما 

ف�سح املجال لل�سدغ الأمين خللق ق�سة لتربير هذا الت�سرف اأو العمل.  
 la régularité و تاأكيدا ملا �سبق فاإن الإن�سان بفعل املحاكاة و التكرار و النتظامية
اأفكار  اأح��داث و وقائع و خواطر و  اأن يخلق  ،اأن يحكي و  اأن ي�سور و يتخيل  ا�ستطاع 
متواترة متناغمة ي�سوغها يف �سكل ق�سة �سردية لتربير و تعليل اأفعاله التي ل ميلك 
لها دليل ب�سريا اأو ماديا على م�ستوى ادراك ال�سدغ الأمين مبعنى اأن الدماغ رغم 
فك الرتباط بني �سدغيه ا�ستطاع اأن يجد تف�سريا جلميع اأفعاله رغم اأنه ل يدركها 

جميعها.
، فقد برع يف مقاولة  بامتياز  البيولوجي  املتكاأ  الوظيفة على  اعتمد يف هذه  وقد 

ايجاد الإرتباطات و العلئق كاأول حماولة يف مغامرة العقل الب�سري.

فهذا ال�سخ�س كان يتناول ال�سمك النيئ، لكن انطلقا من اليوم الثامن اأ�سبحت 
وهذه  ال�سرورية،  الغذائية  امل��واد  يف  النق�س  ب�سبب  وذل��ك  وهلو�سات،  تهيئات  تنتابه 
اأي  وال�سلت،  والطرق  املناهج  جميع  يعطل  حيث  الزواحفي  للدماغ  اأخ��رى  خا�سية 

القطع مع كل ما هو معتاد ومنطقي وكل ما هو خطاأ اأو �سواب.
لذلك اهتدى هذا ال�سخ�س بف�سل هذه اخلا�سية الأخ��رى للدماغ الزواحفي، اإىل 
حل�س ولعق حوي�سلت ال�سمك بدل اأكل جلد ال�سمك، كما اأنه كان يجفف عيون ال�سمك 
ويتخيلها على �سكل حلوى، فهذا الختيار من لدن الدماغ الزواحفي اختيار وجودي 
ي�سمن لهذا ال�سخ�س ال�ستمرار يف احلياة، لكون عيون وحوي�سلت ال�سمك غنية بعدة 
اأنواع من الأملح والفيتامينات والربوتينات، ال�سيء الذي مكنه من العي�س وال�سمود 

ملدة 74 يوما.  
لعل هذه احلكاية ت�ستمد عنا�سر حتليلها من النموذج العلمي للدماغ الذي قدمه 
الباحث PAUL MCNEAL يف �سنوات ال�ستينات من القرن املا�سي، حيث ق�سم الدماغ 
اإىل: دماغ زواحفي REPTILIEN، الدماغ احلويفLIMBIQUE  ودماغ الق�سرة املخية 

.NEOCORTEX احلديثة
ويف نف�س ال�سياق، ر�سد علماء الأنروبولوجيا اأن دماغ الإن�سان كان يزن 500 غرام 

ثم 1000 غرام و1400 غرام والآن اأ�سبح يزن 1500 غرام.
الوعي  تطور  يوازيه  الدماغ  وزن  تطور  هل  ه��و،  ب�سدة  نف�سه  يطرح  ال��ذي  ال�سوؤال 
الب�سري؟ حيث اأننا نلحظ كثري من الأمثلة لعدم تطور الوعي مع �سعة ووزن الدماغ، 
�سفوف  يف  الأ�سبقية  اح��رتام  وع��دم  العمومي  النقل  حمطات  يف  والت�سابق  كالتزاحم 
اإرها�سات ودواف��ع الدماغ الزواحفي التي مت تثبيتها  النتظار ... الخ، وهذه كلها من 

منذ 500 األف �سنة خلت.
لعل ما يثري النتباه كذلك من خلل ا�ستقراء منحنى مدى التنا�سبية بني تطور 
�سعة ووزن الدماغ و�سخامة اجل�سد، تبني اأن جميع احليوانات التي تعي�س يف جمموعة، 
توا�سي بع�سها البع�س وتدافع عن بع�سها البع�س، مبعنى اآخر، جميع احليوانات التي 
جتمعها عاطفة م�سرتكة ورد فعل م�سرتك متتاز بدماغ اأكرب وزنا و�سعة مثل الفيل يف 

مقابل احلوت الأزرق.
وتعتقد العاملة حنة اأرنت، اأن الإن�سان هو الكائن الوحيد الذي يتقن ال�سناعة لدرجة 
اأنها اخرتعت م�سطلح جديد HOMOFABER الإن�سان ال�سانع، باعتبار اأن الإن�سان 
ملخ�سا  اأ�سحى  فالإن�سان  اأي�سا،  فيه  وتوؤثر  الفكرة  وي�سنع  فيه  وتوؤثر  الآل��ة  ي�سنع 
لتجاذبات وتاأثريات ما ي�سنعه دماغه، ولي�س من قبيل ال�سدف اأن الدماغ الزواحفي 

هو اأول دماغ ت�سكل لدى الإن�سان.
فخا�سية هذا الدماغ، اأنه يفكر عرب اآليات غريزية ول�سيما احلفاظ على ا�ستمرارية 
النوع الب�سري، لأنه طور نف�سه يف مرحلة اخلوف، باعتبار الإح�سا�س باخلوف هو اأول 
�سعور اعرتى الإن�سان. وقد ا�ستعر�س املفكر دانيال كامنان Daniel Kahneman يف 
كتابه التلعب بالعقول مثال لرجل بدائي مبعية ابنه تاها يف الغابة، فرمقا اأ�سدا لأول 
ر�سيدهما  يتوفران يف  لأنهما ل  الأ�سد  فعل  ردة  يعرفان  يكونا  فلم  مرة يف حياتهما، 
املعريف على كيفية ردة فعل وكيفية ت�سريفها، لكن على حني غرة وثب الأ�سد على البن 

وافرت�سه.
الغابة وواجها نف�س  ث��اين، وطفق يتجول يف  ابن  وبعد كم �سنة خلف نف�س الرجل 
الأ�سد ورمبا اأن الرجل هذه املرة م�سلح بتجربة املرة الأوىل، ا�ستخدم طريقة التفكري 
ال�سريعة التي ت�سم الدماغ الزواحفي، وهي اتخاذ القرار تلقائيا، �سريعا وبديهيا حيث اأن 
نظام التفكري املرتبط بالدماغ الزواحفي له ردين للفعل فقط: اإما املواجهة اأو الهروب.

ونف�س هذا الرجل خرج هو وابنه للغابة وهطل مطر �سديد عليهما ومات البن، ومل 

يجد الأب بد من تف�سري اأن املطر مثل الأ�سد قتل ابنه، علما اأنه هو كذلك هطل عليه 
املطر ومل ميت، مبعنى اأن الدماغ الزواحفي الذي �سكل اأول مرة نظام فكري واأول فكرة 
اإليها الإن�سان ملدة  اأو التفا�سري التي التجاأ  عاطفية، كانت تهيمن على �سجل القراءة 
 Michel 500 األف �سنة كما جاء يف املداخلت للفيل�سوف الفرن�سي مي�سال اأونفراي

Onfray، مبعنى اآخر اأن النظام الفكري كان ل يزال مل ي�سل اإىل تدبري املعقد.
فواقعة القتل األ�سقها ب�سكل �سريع بديهي و عاطفي بالأ�سد، باعتبار اأن اأول جتربة 
انتظار مليني  وك��ان لبد من  الأ�سد،  اخت�سا�س  القتل من  اأن  اأول مرة متلي عليه 
البطيء،  التفكري  طريقة  اإىل  للنتقال  الفكري  النظام  يف  طفرة  لتحقيق  ال�سنني 

املنطقي و املو�سوعي ملعرفة اأن هناك عدة اأ�سباب للموت مبعزل عن الأ�سد.
فاإن رد الفعل اأو طريقة اتخاذ القرار يوؤطرها ال�سعور باخلوف )اخلوف من الظلم، 
من احليوانات ال�سارية، من املجهول، من الآخ��ر...(، لذلك كان هنالك ردين للفعل 

اآنذاك عرفهما الإن�سان اإما يواجه واإما يهرب، اإما ياأكل اأو يوؤكل.
وهذا الدماغ يتم اللجوء اإليه حاليا يف حالة ال�سعور باخلطر، اأو اأي ت�سرف قد مي�س 

ب�سلمته اجل�سدية.
الزواحفي  الدماغ  على  بالعتماد  بال�سيارات  املزدحم  الطريق  نعرب  عندما  فحتى 

ولي�س العواطفي اأو التكيفي لأن خطر املوت حمدق بنا. 
وهذا التخوف يجد تف�سريه لكون الزواحف متتاز بالفردية عموما، فال�سلحفاة اأو 
الأفعى عندما ت�سع البي�س ل تعتني ب�سغارها، عك�س الثدييات فتبقى تلك ال�سغار 
ع��دوا  يعترب  الآخ���ر  اأن  ل��درج��ة  حمتمل،  خطر  اأي  ملواجهة  بدماغها  فقط  م�سلحة 

بالطبيعة وال�سليقة، فلي�س هناك اآنذاك مفهوم احلليف اأو ال�سديق اأو الأخ.
فالدماغ كان اآنذاك عاجزا عن اخرتاع مفهوم اآخر للغري اأو الأجنبي، لأن الإح�سا�س 
املعلم  يقف  اأن  والتغيري )مثل مبجرد  الإب����داع  ع��ن  ال��دم��اغ  ملكات  يعطل  ب��اخل��وف 
اأثناء الواجبات ي�سل دماغه عن التفكري(، لأن اخلوف يعطل جميع  التلميذ  بجانب 
الأنواع الأخرى من الدماغ ول يعمل �سوى الدماغ الزواحفي، وهو كيفية اخلروج من 

الو�سعية اإما بالهروب اأو الهجوم فقط.
ولعل ما يجب التنبيه اإليه، اأن اإبداعات واجنازات الدماغ الزواحفي هذا كانت على 
م�ستوى اأع�ساء اجل�سد فقط فلماذا مثل نح�س بالغثيان اإذا تناولنا اأكلة ل نعرفها، اأو 
اإذا ركبنا موج البحر لأول مرة؟ فح�سب مقال �سدر يف جملةSCIENCE  حول اأمل 
اأو دوخة البحر LE MAL DE MER  للعاملTASMAN �سنة 1977، فالعلقة بني 
اأمل البحر و حماولة التقيوؤ هي اأنه عندما كان الإن�سان القاطف يقطف و يتذوق لأول 
مرة فاكهة اأو خ�سر اأو اأع�ساب جديدة و حلماية نف�سه خ�سو�سا اإذا كانت �سامة، اخرتع 

العقل الزواحفي هذا الرد الفعل العفوي كاإ�سرتاتيجية للدفاع عن اجل�سد.
لذلك فاأول رد فعل للج�سد، حلد الآن، اإذا تناول اأي مادة �سامة فاأول اأعرا�س تظهر 
عليه هي الدوخة وال��دوران VERTIGE، لأن الدماغ الزواحفي يتدخل يف حالة اأي 

خطر حمدق بالإن�سان.
William Somerset Maugham  "موم "�سومر�ست  الق�سا�س  كتابات  ولعل 

اأبنائها مبعية زوجها يف عر�س  اأم��ا تويف جميع  اأن  تناولت هذه احلالة، حيث يحكي 
البحر اإل اأنها مل تبك وحافظت على طراوة ج�سدها ملواجهة هذه امل�سيبة، لكنها بعد 
جناتها وا�ستيعابها وبعد اأن اأكلت و �سبعت و ارتوت حينئذ انخرطت يف نوبة من البكاء 

و العويل ملمات كل اأفراد عائلتها.
فهذا الدماغ املتواجد بجانب النخاع ال�سوكي MOELE EPINIERE  فهو قدمي، 
�سريع جدا، اآيل، اخت�سا�سي يف حماية اجل�سد ول يتجاوزه لأي وظيفة اأخرى، عبقري 
يف ر�سد علمات وحمددات و منبهات اخلطر املحدق باجل�سد، و لغته املف�سلة كيميائية 

مصطفى الحارثي
باحث في األنثروبولوجيا السياسية

الدماغ البشري في مواجهة تجربة "أول مرة"
يحكي أحد األشخاص ذو بنية رياضية ممشوق القوام، فارع الطول، أنه لما كان عائدا من مسابقة دولية وهو في عرض البحر المتالطم وفي جنح 
الليل يحاول أن يتحكم في فرقاطته، وعلى حين غرة سمع دوي اصطدام كبير، على إثره بدأت فرقاطته في الغرق، ولما كان حاضر البديهة، 
وبفضل خاصية الدماغ الزواحفي، قفز إلى مركب مطاطي صغير للنجاة، وأخد بعض معدات الصيد وجيب لجمع مياه األمطار، ولعل ما يجب 
التنبيه إليه وتأسيسا على ما سبق، فإن الدماغ الزواحفي عمل على إبطاء األحداث والزيادة في منسوب التركيز واالنتباه لهذا الشخص، حتى 

يتسنى له اتخاذ القرارات المالئمة والقمينة بالحفاظ على حياته ال سيما في زمن الخطر المحدق، وهذه خاصية أساسية للدماغ الزواحفي.
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بالرغم من اأن الكتاب يتحدث عن تاريخ اجلامعات الأمريكية، ولكنه 
يعترب منوذج للتعليم اجلامعي يف كل دول العامل وخا�صة دول منطقتنا 
العربية. واأنا ل اأق�صد بهذا املقال الرتويج للتعليم اجلامعي الأمريكي 
ول التحدث عن عظمة اجلامعات الأمريكية. ولكن من خالل قراءتي 
للكتاب،راأيت اأنه ي�صلح كمنهجية للتعليم اجلامعي يف الوطن العربي، 
ولذلك اأمتنى اأن يحر�ص كل مدراء اجلامعات على قراءة هذا الكتاب. 
اأ�صلها  ك��ان��ت  اأم��ري��ك��ا  يف  العريقة  اجل��ام��ع��ات  اأن  كيف  ي�صرح  ال��ك��ات��ب 
مت  والتي  هارفارد  جامعة  عن  حتديدا  وحتدثالكاتب  دينية،  جامعات 
اإن�صاوؤها يف عام 1636،وكانت ذات نزعة دينية ولكن مت حتديثها يف عام 
1834، ليزداد عدد طالب الطب يف جامعة هارفارداإىل 80 طالبا بينما 

كان عدد طالب الالهوت 30 طالبا.
يف  ال��زي��ت��ون��ة  جامعة  تاأ�صي�ص  اأن  ال��ع��رب��ي  عاملنا  يف  جن��د  ب��امل��ق��ارن��ة، 
وكانت   ،737 عام  وبالتحديد  امليالدي  الثامن  القرن  اإىل  يعود  تون�ص 

ال��دي��ن��ي��ة مت حتديثها  ل��ل��درا���ص��ات  م��رك��ز 
يف ع���ام 1956. وجن���د ج��ام��ع��ة الأزه����ر يف 
تاأ�ص�صت  ال��ت��ي  العربية  م�صر  جمهورية 
عام 970 ميالدية خالل الع�صر الفاطمي 
يف م�����ص��ر، ون�����ص��اأ الأزه�����ر ك��م��در���ص��ة لنيل 
الإ���ص��الم��ي��ة  ال��ع��ل��وم  يف  تخ�ص�ص  ���ص��ه��ادة 
ب�صتى تخ�ص�صاتها ومت اعتمادها كجامعة 
ر�صمية يف عام 1961. وهكذا جند اأن فكرة 
التعليم اجلامعي الديني موجودة اأي�صايف 
املنطقةالعربية.ولن اأخو�ص الآن يف بحث 
العربية،خ�صو�صا  اجل��ام��ع��ات  ت��اري��خ  ع��ن 
اأن ك���ل امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ت��زخ��ر ب��اأق��دم 
اأود  العريقة، ولكن  الأكادميية  اجلامعات 
�صواء  واح��دة  كانت  البدايات  اأن  اأذك��ر  اأن 
ك���ان يف اأم��ري��ك��ا اأو ال��ع��امل ال��ع��رب��ي وه��ي 
حتولت  التطور  بعد  ثم  الديني،  التعليم 
اإىل  املعرفة  تنقل  جامعة  اإىل  اجلامعات 
بالنتقال  اأمريكا  يف  اجلامعات  قامت  اأن 

اإىل ع�صر البحث العلمي، وتاأ�ص�صت جامعة جونز هوبكنز يف عام 1867 
مت  ولقد  العلمي.  بالبحث  تهتم  مرموقة  بحثية  جامعة  اأول  لتكون 
اأملانيا كانت هي الأف�صل يف  ال�صتعانة بالنموذج الأمل��اين، لأن جامعات 
التعليم واختارت  الأمل��اين يف  النموذج  اأن تقلد  واأمريكااختارت  العامل. 
اأن تن�صئ جيل من اجلامعات البحثية التي ت�صجع الخرتاعوالبتكار 

والبحث العلمي، لأن هذا هو �صر تقدم ال�صناعة يف اأمريكا.
يف  تطبيقها  مت  ق��د  البحثية  اجل��ام��ع��ات  ف��ك��رة  اأن  ال��ق��ول،  ميكننا 
مراكز  اإن�صاء  وذل��ك من خالل  ب�صكل خمتلف،  ولكن  العربية  املنطقة 
للبحوث يف اأغلب الدول العربية.فمنذخم�صينيات القرن املا�صي، جند 
اأن اأغلب الدول العربية لديها مركز قومي للبحوث وتختلف الت�صمية 
ال���دول العربية حر�صت على �صن  اأغ��ل��ب  اإىلاأخ�����رى، ول��ك��ن  م��ن دول���ة 
القوانني لإن�صاء مراكز وطنية للبحث العلمي، لذلك الوعي كان مبكرا 
اأغلب  لدى  حا�صرة  كانت  ال�صيا�صية  والإرادة  العلمي،  البحث  باأهمية 
ال�صرتاتيجيات  اإع��داد  هو  املراكز  ه��ذه  دور  العربية.ولقدكان  ال��دول 

يف  والتطبيقية  الأ�صا�صية  البحوث  واإج��راء  العلمي  للبحث  الوطنية 
املجالت املختلفة للعلوم،وتعترب هذهاملراكز بيت خربة للبحث العلمي 
والتطوير والبتكاريف الدولة، كما قامت عدد من اجلامعات العربية 

باإن�صاء مراكز بحثية م�صتقلة تتبع لهذه اجلامعات.
اجلميع يتفقون على اأن الخرتاع والبتكار والبحث العلمي يتاأثر 
بالنمط التقليدي للتعليم، لذلك لبد من حتديث العملية التعليمية 
التعليم  تبني خطط لتطوير  م��ن خ��الل  وذل���ك  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  يف 
العلمي  العربي،يكون الهتمام فيها لتنمية البحث  العايل يف الوطن 
من  معقولة  ن�صب  اإىل  لن�صل  ال��ب��ح��وث  على  الإن��ف��اق  ب��زي��ادة  وذل���ك 
ناجت الدخل القومي. كما ل بد من الهتمام بزيادة ن�صبة الدار�صني 
اأجلتغيري  البحثية،وكل ذلك من  املراكز  والتكنولوجيا وزيادة  للعلوم 
النمط التقليدي للنظام التعليمي، الذي هيمن على املنطقة العربية 
ل�صنوات طويلة بني النغالق والروتني، واخلروج اإىل مرحلة جديدة 
لنفتاح  الالزمة  وامل��رون��ة  النطالق  نحو 
الكوادر العربية على العامل، والتعامل مع 
اكت�صاف  اإط��ار  يف  الع�صر  باأ�صلوب  ال��واق��ع 
املبدعني واملوهوبني منهم، على اعتبار اأن 
العلمية  واملوهبة  الفكري  الإب���داع  ق�صايا 
تعد اأ�صا�صاً للتنمية والتطور، وتعترب اأحد 
يف  التنمية  عليها  ت��ق��ا���ص  ال��ت��ي  املقايي�ص 

املجتمعات املعا�صرة.
�صرورة الهتمام بالبحث العلمي ودعم 
املعرفة  اإىل  ال��و���ص��ول  وتي�صري  ميزانيته 
وتوثيق ال�صلة بني مراكز البحوث العربية 
وتوطني التقنية احلديثة وت�صجيع ورعاية 
كل  منهم،  وال�صتفادة  والعلماء  الباحثني 
هذه الروؤي اهتمبها القادة العرب و�صدرت 
ع����دد م���ن ال�����ق�����رارات ال���داع���م���ة ل��ت��ط��وي��ر 
ِقبل  العلميمن  والبحث  التعليم  منظومة 

القادة العرب يف القمم العربية.
احلكومات  كل  عند  موجود  الوعي  اإذاً، 
اأغلب  العلمي والنفاق عليه، ولكن  باأهمية البتكار والبحث  العربية 
ه��ذه ال���دول ت��واج��ه حت��دي��ات ع��دي��دة مم��ا يجعل ال�����ص��ورة ت��ب��دو غري 
وا�صحة للكثريين، وقد يعتقد كثري من النا�ص اأن هنالك تق�صري من 
الدول العربية اأو احلكومات اأو الباحثني، ولكننا جند هذا التحدي يف 
اأغلب الدول الأوروبية ودول اأمريكا. ولكن جنحت هذه الدول يف هذا 
اأمريكا جامعات عظيمة يعود  الذي جعل جامعات  التحدي، وال�صبب 
اإىل كونها ت�صتطيع اأن تنتج ن�صبة عالية من املعرفة اجلوهرية املهمة، 
ال�صباب  يف  ت�صتثمر  اأنها  كما  ال��ع��امل.  يف  العلمية  الكت�صافات  وتقدم 
والجتماعية  التطبيقية  العلوم  وباحثني يف  علماء  ليكونوا  وتدربهم 

والإن�صانية وفروع الهند�صة والطب.
ويف ختام كتابه، يوؤكد الكاتب جوناثان كول على �صرورة اأن ت�صتمر 
واأمن���اط  امل��ع��رف��ة  اأن����واع ج��دي��دة م��ن  اكت�صاف  العريقة يف  اجل��ام��ع��ات 
جديدة من التفكري، ل�صمان اإعطاء فر�ص جادة لتمكني الطالب من 

احل�صول على مهارات ومعارف وخربات ذات كفاءة مميزة.

د. مها بخيت
مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية

بقلم وزير مفوض: 

أهمية التعليم الجامعي
قبل أسبوعين،استلمت نسخة الكتاب التي طلبتها من دار النشر عبر األنترنت. وكنت حريصة على أن أنقل الخبر إلى الكاتب 

الصحفي واإلعالمي المتميز واألخ األستاذ أحمد المسلماني، أخبرته بأنني أخيرا قد اشتريت كتاب جامعات عظيمة للكاتب جوناثان 
كول، ترجمة ناصر الحجيالن والذي صدر في عام 2016. ولقد قال لي األستاذ أحمد المسلماني )سوف تستمتعين بقراءته(. لم أكن 
أتصور بأنني سوف أغوص في 682 صفحة من المتعة والعلم والمعرفة. ولقد شدتني المعلومات الموجودة في الكتاب منذ قراءتي 
لمقال أخي األستاذ أحمد المسلماني في أبريل 2020 عن كتاب جامعات عظيمة، ذلك المقال الذي ذكر فيه أن جوناثان كول أستاذ 

جامعة كولومبيا بنيويورك وعالم االجتماع المرموق ومؤلف كتاب جامعات عظيمة،كان يروي لنا في هذا الكتاب قصة الجامعات 
البحثية العظيمة في أمريكا، وكيف تحول الهدف من تعليم الطالب إلى إنتاج المعرفة، وإن جوهر الجامعات العظيمة في أمريكا 

هو تقديم العلماء وليس الخريجين. 

أن فكرة الجامعات 
البحثية قد تم تطبيقها 

في المنطقة العربية 
ولكن بشكل مختلف، 
وذلك من خالل إنشاء 

مراكز للبحوث في أغلب 
الدول العربية
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ا�ستخدامات المياه وحمايتها.
ال��ع��رب��ي��ةاأن  ال�����دول  ع��ل��ى  اأنَّ  يت�سح  ذل���ك  وم���ن 
تعطي مو�سوع تنمية الموارد المائية والمحافظة 
عليها الأولوية الق�سوى عند و�س�ع ا�ستراتيجيتها 
"الأمن  م���و����س���وع  ي���ك���ون  اأن  وي���ج���ب  الأم���ن���ي�������ة، 
راأ���س قائمة الأول��وي��ات، وذل��ك ب�سبب  المائي"على 
قلة الموارد المائية التقليدية، مما ي�ستدعي العمل 
الموارد ومحاولة  المحافظة على هذه  الجاد على 
ج��دي��دة،  م��ائ��ي��ة  م�����وارد  اإي���ج���اد  وك���ذل���ك  تنميت�ها 
غير  دول  بيد  الأن��ه��ار  منابع  معظم  اأن  خ�سو�ساً 
عربية مما ل يمنحها �سفة المورد الآم��ن، كما اأن 
المياه الجوفية، في اأغلب الدول العربية، محدودة 
ومعظمها غي�ر متجدد )نا�سب(،لعدم توفر موارد 
ط��ب��ي��ع��ي��ة م��ت��ج��ددة ك���الأم���ط���ار ت��ق��وم ع��ل��ى ت��غ��ذي��ة 
اأن  يجب  مواردها،لذلك  من  وتزيد  المكامن  هذه 
ين�سب اهتمام القائمين على اإدارة الموارد المائية 
على المحافظة على موارد المياه الجوفية وزيادة 
مخزونا  واعتبارها  نوعيتها  وتح�سين  بل  كمياتها، 

ا�ستراتيجيا في مكامن اآمنة.
ال�سيا�سة المائية في الأردن

فيما تتركز ال�سيا�سات المائية العالمية المتعلقة 
على  ال�����س��ح��ي  ال�����س��رف  م��ي��اه  م��ع��ال��ج��ة  بم�ستقبل 
منها،  الحيوية  العنا�سر  مختلف  ا�ستعادة  �سرورة 
المملكة  اأنَّ  ب�����الأردن،  وال����ري  ال��م��ي��اه  وزارة  اأك����دت 
هي من اأوائ��ل ال��دول التي نجحت بتحقيق مفهوم 

ال�سيا�سات المتخ�س�سة بهذا ال�ساأن.
وُيمثل ال�ستخدام المفيد وا�ستعادة الموارد مثل 
اأ�سا�س  اليوم،  والمياه  والطاقة  الغذائية  العنا�سر 
من  التحول  واأ�سا�سها  الكبرى،  العالمية  التغيرات 
ال�سحي  ال�سرف  مياه  لمعالجة  الأ�سلي  ال��ه��دف 
ن��درة  اأن  اإل  ال��م��ي��اه،  ج���ودة  ح��م��اي��ة  ف��ي  والمتمثل 
الموارد وال�ستدامة قادت نحو تلك التغييرات، وفق 

تقارير دولية متخ�س�سة.
اأم��ي��ن ع��ام وزارة ال��م��ي��اه وال���ري وه��و اأم��ي��ن عام 
د في  بح، �سبق واأن اأكَّ �سلطة المياه بالوكالة علي �سُ
ت�سريحات اإعالميةعلى اأهمية المرحلة التي و�سل 
التي  المائية  ال�سيا�سات  اأن  معتبرا  الأردن،  اإليها 
اإع��ادة ا�ستخدام  تتَّ�ِسق والتوجه نحو ال�ستفادة من 

المياه المعالجة، قطعت �سوًطا كبيًرا.
  100 ا�ستخدام  لإع���ادة  ي�سعى  “الأردن  اإن  وق��ال، 
% من المياه المعالجة، ل �سيما واأن��ه نجح باإعادة 
ا�ستخدامها واإنتاج ما ي�سمى بالحماأة، وهي مخلفات 
ن��ات��ج��ة ع���ن م��ع��ال��ج��ة وت��ن��ق��ي��ة ال��م��ي��اه ����س���واء م��ي��اه 
ال�سرب اأو مياه ال�سرف ال�سحي، وُتمثِّل مزيًجا من 
المادة ال�سلبة والمياه الملوثة، وتنتج عن عمليات 
�سفاتها  وت��خ��ت��ل��ف  ل��ل��م��ي��اه  المختلفة  ال��م��ع��ال��ج��ة 
المعالجة  وم��رح��ل��ة  ل��ن��وع  تبعاً  وا�سمها  وتركيبها 

الناتجة عنها هذه الحماأة"، وفق تعريفها العلمي.
بح اإلى اأنَّ ا�ستعادة مختلف الموارد من  واأ�سار �سُ
المياه المعالجة، دون اقت�سارها على مورد معين، 

استراتيجيات استباقية في مواجهة »خطر« الخصاص.. تجارب: 
األردن ومصر والمغرب

اإل���ى ذل��ك،ي��و���س��ح ت��ق��ري��ر ال��ب��ن��ك ال��دول��ي ل�سنة 
من  ال�����س��ن��وي  ال��ف��رد  ن�سيب  م��ت��و���س��ط  اأنَّ   ،1993
في  للتجدد  والقابلة  المتجددة  المائية  ال��م��وارد 
الوطن العربي )مع ا�ستبعاد مخزون المياه الكامنة 
في باطن الأر�س( �سي�سل اإلى 667 مترا مكعبا في 
�سنة  3430 مترا مكعبا في  ك��ان  بعدما   2025 �سنة 
معدل  اأم��ا   .%  80 ن�سبة  بلغ  بانخفا�س  اأي   ،1960
موارد المياه المتجددة �سنوياً في المنطقة العربية 
فيبلغ حوالي 350 مليار متًرا مكعًبا، وتغطي ن�سبة 
القادمة  الأن��ه��ار  ت��دف��ق��ات  % منها ع��ن ط��ري��ق   35
اإذ ياأتي عن طريق نهر النيل  من خ��ارج المنطقة، 
 25 الفرات  56 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر 
نهر دجلة وفروعه  مليار متر مكعب، وعن طريق 
38 مليار متر مكعب، فيماتح�سل الزراعة المروية 
الوطن  ف��ي  المياه  م���وارد  م��ن  الأ���س��د  على ن�سيب 
 88 ال��م��ت��و���س��ط ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي، ح��ي��ث ت�ستحوذ ف��ي 
 % و5.1  المنزلي،  لال�ستخدام   %  6.9 مقابل   ،%
للقطاع ال�سناعي،وقد حدد معهد الموارد العالمية 
فيها  بلغ  التي  بالمنطقة  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
عجز المياه درجة الأزمة، واأ�سبحت ق�سية �سيا�سية 

بارزة، خا�سة على امتداد اأحوا�س الأنهار الدولية.
وقد غدا مو�سوع المياه مر�سحاً لإ�سعال الحروب 
دوائ��ر  لتحليل  وف��ق��اً  الأو���س��ط  ال�سرق  ف��ي منطقة 
اأنَّ اأغلب الأقطار العربية  �سيا�سية عالمية، خا�سة 
مياهها.  منابع  على  الكاملة  ال�سيطرة  تملك  ل 
وكينيا  وال�سينغال  واإي��ران  وغينيا  فاإثيوبياوتركيا 
 % ب��ل��دان تتحكم بحوالي 60  اأي�����س��اً، ه��ي  واأوغ��ن��دا 
من منابع الموارد المائية للوطن العربي،ويجري 
ال�����س��الم ف��ي ال�سرق  ال��ح��دي��ث الآن ح���ول ارت��ب��اط 
اإ�سرائيل على معظم  الأو�سط بالمياه بعد �سيطرة 
ن�سيب دول الطوق العربي من المياه. كما اأنَّ بع�س 
للغاية يتمثل  اأخذت تتبنى اقتراحاً خطيراً  الدول 

في محاولت اإقناع المجتمع الدول�ي بتطبيق اقتراح 
الدولية،ويقع  المياه  بيع  وبالتالي  المياه،  ت�سعير 
والأخطر  واإ�سرائيل،  تركيا  ال��دول  ه��ذه  راأ���س  على 
من ذلك تبنِّي بع�س المنظمات الدولية )كالبنك 
الدولي ومنظمة الفاو( لتلك القتراحات، متنا�سين 
حقيقة الرتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن 
الغذائي من جهة، والأمن القومي العربي من جهة 

اأخرى.
واقع المياه في الوطن العربي

ح المتزايد في م�سادر  تبقىمواجهة مخاطر ال�سُّ
المياه في المنطقة العربية والمترافقة مع التزايد 
الجهود  ب��ذل  مواجهتها  تتطلب  وال��ت��ي  ال�سكاني، 
وعلمياً،  واقت�سادياً  �سيا�سياً  الم�ستركة  العربية 

م��ن اأج���ل ت��ح��دي��د الأول���وي���ات ف��ي ت��وزي��ع ال��م��وارد 
تنمية  اإل��ى  بالإ�سافة  ا�ستثمارها،  وتر�سيد  المائية 
الوعي البيئي لمخاطر التلوث، وتطوير التقنيات 
الم�ستخدمة والعتماد على الأ�ساليب التكنولوجية 
الحديثة في الري ومعالجة الت�سحر وم�سروعات 
المرحلة  ت�سهد  �سوف  التي  المياه  وتحلية  تكرير 

المقبلة تزايداً على ا�ستخدامها وا�ستثمارها.
اإذا ك����ان ال���واق�������ع ال��م��ائ��ي ف���ي ال���وط���ن ال��ع��رب��ي 
"الأزمة"، حيث ل يتجاوز ن�سيبه من  ياأخذ �سفة 
% في المتو�سط   1.5 الإجمالي العالمي لالأمطار 
ياب�سة  اإجمالي  م��ن   %  10 م�ساحته  تتعدى  بينما 
العالم، فاإنَّ واقع الحال في الم�سرق العربي يبدو 
اأكثر تعقيداً، اإذ ل يتعدى ن�سيبه 0.2  % من مجمل 
المياه المتاحة في العالم العربي، في الوقت الذي 
ترتفع فيه معدلت ال�ستهالك ب�سكل كبير. فخالل 
المياه  على  الطل�ب  ت�ساعف   1990-1980 الفترة 
لأغرا�س الزراعة في دول مجل�س التعاون الخليجي 
ث��م��ان��ي م�����رات، رغ��ب��ة م��ن��ه��ا ف���ي تحقيق الك��ت��ف��اء 
ازداد  الغذائية، كما  المواد  بالن�سبة لبع�س  الذاتي 
ال�ستهالك المنزلي بمقدار ثالثة اأ�سعاف، خالل 
نف�س الفترة، ب�سبب تح�سن م�ستوى المعي�سة. ول 
المغرب  دول  لأغلب  بالن�سبة  كثيًرا  الأم��ر  يختلف 
ال��ع��رب��ي، ال��ت��ي ت��ع��ان��ي اأغ��ل��ب��ه��ا م��ن ت��وال��ي ���س��ن��وات 
المناخية،  للتغيرات  ال�سلبية  الآث��ار  وك��ذا  الجفاف 
المائية وك��ذا على  الفر�سة  �سلًبا على  ��ر  اأثَّ وه��و ما 
وف��رة ه��ذه ال��م��ادة الحيوية )ال��م��اء(، ال�سيء الذي 
ا�سطر بع�س هذه البلدان اإلى اعتماد ا�ستراتيجيات 
ا�ستباقية، ونذكر هنا على �سبيل المثال ل الح�سر 
�سيا�سة  عقود،  حوالي  منذ  انتهج،  ال��ذي  المغرب، 
تبعات  ال�سدود لمواجهة  بناء  مائية وقائية تعتمد 
الجفاف ومعها اآثار التغيرات المناخية عالوًة على 

النمو الديمغرافي المت�سارع.

واإقليمياً،  ب��ل  محلياً،  ال��م��ي��اه  م��و���س��وع  واأه��م��ي��ة 
بجهود  ال��م��ب��ا���س��رة  �س�الته  ف��ي  ال��واق��ع  ف��ي  تكمن 
بالقطاع  الوثيقة  وب�سالته  ع���ام،  ب��وج��ه  التنمية 
الدعم  �سيا�سات  والأك��ي��داأنَّ  بوجه خا�س،  ال��زراع��ي 
الحكومي للقطاع الزراعي تعتبر اأحد اأبرز الأ�سباب 
الموؤدية اإلى م�ساكل ا�ستنزاف المياه الجوفية،اإلَّاأنَّ 
بل تمتد  الحد،  تتوقف عند ذلك  ال�سالت ل  تلك 
لتطال مو�سوعات عدة، ربما انطوى كل منها على 
والموارد  البيئية  المنظومة  قبيل  من  كبير،  تحد 

الطبيعية وحتى عجز الميزانية العامة للدولة.
درا�سة ا�ست�سرافية

المنطقة  ف��ي  المياه  م�ستقبل  ع��ن  درا���س��ة  وف��ي 
العربية، توقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم والمركز العربي لدرا�سات المناطق الجافة 
والأرا�سي القاحلة، ظهور عجز مائي في المنطقة 
رت  يقدر بحوالي 261 مليار م3 عام 2030، حيث َقدَّ
العربية  ال��دول  التي هطلت في  الأم��ط��ار  الدرا�سة 
مليار   1488 منها  م3،يهطل  م��ل��ي��ار   2238 بنحو 
% من   20 300 ملم على مناطق ت�سكل  م3 بمعدل 
م�ساحة الوطن العربي ونحو 406 باليين م3 تهطل 

اأمطارها  معدل  ي��ت��راوح  جفافاً  اأك��ث��ر  مناطق  على 
100 و300 ملم، بينما ل يتجاوز هذا المعدل  بين 
100 ملم في المناطق الأخرى. واأو�سحت الدرا�سة، 
التي ن�اق�سها في وقت �سابق وزراء الزراعة والمياه 
�سخماً  مخزوناً  يملك  العربي  ال��وط��ن  ال���ع���رب،اأنَّ 
من الموارد المائية غير المتجددة يعتبر احتياطاً 
 .%  5 ح��وال��ي  ح��ال��ي��اً  م��ن��ه  وُي�ستثمر  ا�ستراتيجياً 
بنحو  ة  والُمحالَّ الُمعاَلجة  المياه  كمية  كماتقدر 
10.9 باليين م3 �سنوياً منها 4.5 باليين م3 كمياه 
محالة و6.4 باليين م3 مياه �سرف �سحي وزراعي 
و�سناعي. اأما بالن�سبة للحاجات المائية الم�ستقبلية 
فهي مرتبطة بمعدلت الزيادة ال�سكانية في العالم 
العربي، التي اأ�سبحت بين الأعلى في العالم، اإذمن 
المتوقع اأن ت�سل اإلى 735 مليون ن�سمة عام 2030 
ولت�سييق  عام1991.  ن�سمة  م��ل��ي��ون   221 م��ق��اب��ل 
ال��ف��ج��وة ال��ق��ائ��م��ة ب��ي��ن ال���م���وارد ال��م��ائ��ي��ة المتاحة 
والحاجات الم�ستقبلية، اقترحت الدرا�سة محورين 
للحل: يتمثل الأول في تنمية م�سادر مائية جديدة 
وا�ستثمار م�سادر مائية جوفية ممثلة في اأحوا�س 
تر�سيد  ف��ي  فيتمثل  ال��ث��ان��ي  ال��ح��ل  ع���دة،اأم���ا  دول 

المجموعة المغربية للبيئة والتكنولوجيا
المتخصصة في الشأن البيئي والطاقات المتجددة

إعداد:

األمن المائي بالوطن العربي
ر منها كمياه صالحة للشرب، وطبقًا للمؤشر 

َّ
ل موضوع األمن المائي بالعالم العربي أهمية خاصة بالنظر لمحدودية الُمتَوف

ِّ
ُيمث

الذي يفضي إلى أن أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنويًا عن -1000 2000 متر مكعب، يعتبر بلدًا يعاني من 
ندرة مائية، وبناًء على ذلك فإن 13 بلدًا عربيًا تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية، وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار 

بسبب زيادة معدالت النمو السكاني العالية.

تطوير التقنيات 
المستخدمة واالعتماد 

على األساليب 
التكنولوجية الحديثة 

في الري ومعالجة 
التصحر ومشروعات 
تكرير وتحلية المياه
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اإمكانية  مع  الحال  هو  كما  مكثًفا،  عماًل  "يتطلب 
تعديل نوعية التربة وا�ستغاللها بدل من ا�ستخدام 

الأ�سمدة الكيماوية".
من جهتها، �سددت المنظمة الدولية للمياه في 
اتباع  "بدل من  اأن��ه  على  م��وؤخ��ًرا،  اأ�سدرته  تقرير 
اأ�ساليب اأكثر اأماًنا للتخل�س من النفايات ِوفق اأفكار 
الهدر،  بفعالية  النظر  ل�سرورة  نوَّهت  مدعومة، 

باعتباره منجم الموارد".
ف���اإنَّ  متخ�س�سة،  دول��ي��ة  علمية  ت��ق��اري��ر  وِوف����ق 
ع���دة دول م��ت��ق��دم��ة ت��ق��وم ب��ا���س��ت��رداد ال���م���وارد من 
مياه ال�سرف ال�سحي، وتعمل على تقييم العالقة 
بين نفايات المياه والتربة، مو�سحة اأنه تم تنفيذ 
اإم���دادات  مجال  في  التحتية  للبنية  م�ساريع  ع��دة 
النامي  العالم  في  ال�سرف  مياه  ومعالجة  المياه 
اأي�سا، بم�ساركة القطاع الخا�س في العقود الأربعة 

الما�سية.
لمرافق  والو�سول  النظيفة  المياه  توفير  وُيعد 
الأهداف  اأحد  الماأمونة للجميع  ال�سحي  ال�سرف 
اأه��داف  التي واف��ق عليها المجتمع العالمي �سمن 
التنمية الم�ستدامة، ِوفق التقارير التي نوهت اإلى 
تقديم  ف��ي  التقنية  الحلول  تف�سل  م��ا  "غالبا  اأن��ه 
الحلول المطلوبة، ل �سيَّما واأن الخبراء التقنيين، 
عادة ل يفكرون في هياكل الإدارة المعقدة والدقيقة 

للمجتمعات المحلية".
بالمملكة  معينة  م��ن��اط��ق  ف��ي  م�����س��اري��ع  وت��ع��م��ل 
الأردنية، على ت�سميم وبناء نموذج ريادي لله�سم 
ال��ت�����س��ارك��ي ف��ي م��ح��ط��ات ال�����س��رف ال�����س��ح��ي، ليتم 
ا���س��ت��غ��الل ال���م���وارد ال��م��ت��وف��رة م��ن ال��ح��م��اأة وبقايا 
المطاعم، عبر معالجتها بتقنية اله�سم الت�ساركي 
لإن��ت��اج ال��غ��از ال��ح��ي��وي وت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة بالإ�سافة 
للموا�سفات  ُمطاِبق  ُمعاَلج  ع�سوي  مزيج  لإن��ت��اج 
لتح�سين  ا�ستخدامه  يمكن  والعالمية،  الأردن��ي��ة 

خوا�س التربة ومكافحة الَت�سحر.
ال�سحي  ال�سرف  ال�سلبة في  المواد  اإدارة  وُتعدُّ 
اإل  ت��وؤرق قطاع المياه،  ت��زال  من الق�سايا التي ما 
اأن اإمكانية ا�ستثمارها في توفير مياه �سالحة للري 
وتوليد الطاقة التي ت�سكل عبئا كبيرا على الموازنة 

المالية، واردة.
باأجيال  الأردن،  اإنَّ  وال��ري،  المياه  وزارة  وقالت 
حقيقيا،  عط�سا  �سيعي�س  والم�ستقبل،  ال��ح��ا���س��ر 
ا�ستراتيجية".  مائية  لتنفيذ حلول  ن�سارع  لم  "ما 
ف��ج��وة  "هناك  اأنَّ ر���س��م��ي��ة،  ب��ي��ان��ات  ف���ي  واأ����س���اف���ت 
متنامية بين م��ا ه��و م��وج��ود وم��ا ه��و مطلوب من 
المتعاقبة  وال��ح��ك��وم��ات  ال��م��ائ��ي��ة،  ال��م�����س��ادر  حيث 
المائي  ال��واق��ع  لمواجهة  م��ح��اور  ع��دة  على  عملت 

ال�ساغط".
ال��م��ط��ري  "المو�سم  اأن  اإل����ى  ال������وزارة  واأ����س���ارت 
اأ�سواأ الموا�سم في  2021( كان من  الما�سي )العام 
تاريخ الأردن الذي اأ�سبح ثاني اأفقر دولة مائيا في 
العالم، حيث يتفاقم عجز المياه �سنويا منذ عقود، 
ال�سرب  مياه  قطاع  ف��ي   2022 ف��ي  العجز  و�سيبلغ 

ر  ُتوفِّ ل  العميقة  الجوفية  "الآبار  اأن  واأ�سافت 
بديال ا�ستراتيجًيا وم�ستداًما يمكن العتماد عليه 
م��ن حيث الكم وال��ن��وع وال���س��ت��م��راري��ة، ب�سبب قلة 
وح��رارة  ملوحة  )ن�سب  النوعية  و�سعف  الكميات، 
واإ�سعاع عالية(، والحاجة لكلفة مالية مرتفعة جدا 

لمعالجتها". 
الحل في م�ساريع التحلية

الحل  اإنَّ  الأردن���ي���ة  وال����ري  ال��م��ي��اه  وزارة  ق��ال��ت 
البحر، حيث  ال�ستراتيجي يتمثل في تحلية مياه 
اأن كلفة التحلية اأقل من كلفة حفر الآبار الجوفية 

العميقة ومعالجة مياهها.
اأن الأحوا�س المائية الجوفية  ال��وزارة  واأ�سافت 
م�سادر  م��ح��دودي��ة  ب�سبب  كبيرا  ا�ستنزافا  ت��واج��ه 
المياه وتراجع الموا�سم المطرية وهذا نذير خطر 
تاأمين م�سادر  بد من  ول  ب��ه،  ال�ستمرار  يمكن  ل 
فعالية  اأكثر  تحلية  م�ساريع  على  والإن��ف��اق  بديلة، 

وفائدة من الإنفاق على حفر الآبار العميقة.
تزويد  م�سادر  تنويع  خ��الل  من  الأردن  وي�سعى 
اليومي  التزويد  مرحلة  اإل��ى  الو�سول  اإل��ى  المياه 

الم�ستدام للمياه بدل من التزويد الأ�سبوعي.
الوزارة، قالت اإن تاأمين م�سادر مائية م�ستدامة 
ويعتمد عليها من خالل تحلية مياه البحر، وطنيا 
واإقليميا، �سيمكن الأردن من الو�سول لمرحلة من 
التزويد الم�ستمر للمياه )اليومي(، مما ي�ساعد في 
تقليل الفاقد وتح�سينال�سبكات وتوزيع المياه ب�سكل 
وتقلي�س  المملكة،  اأف�سل على مختلف محافظات 

حجم الطاقة الم�ستغلة في ال�سخ.
اإن  ���س��الم��ة،  ال�����وزارة، عمر  ال��ن��اط��ق با�سم  وق���ال 
م�سروع الناقل الوطني "�سيوفر 300 - 350 مليون 
متر مكعب من المياه المحالة من البحر الأحمر 
�سنويا، تغطي احتياجات الأردن لمياه ال�سرب حتى 

."2040
ال��م�����س��اري��ع  اأه�����م  م���ن  "الم�سروع  اأنَّ  واأ�����س����اف 
�سمن  اأدرج��ت��ه  والحكومة  الوطنية،  ال�ستثمارية 
اأن  مو�سحا  القت�سادية"،  عملها  اأول��وي��ات  ج��دول 
2.2 مليار دينار، وتعمل  اإلى  الم�سروع ت�سل  "قيمة 
ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى ت��اأم��ي��ن ج���زء م��ن المبلغ م��ن منح 
ودعم حكومي، والجزء الآخر قرو�س مي�سرة �سيتم 

التفاو�س عليها".
واأ�سار �سالمة، اإلى اأن "الحكومة تعمل على هذا 
تكمن  حيث  م��ح��الة،  مياه  لتوفير  بجد  الم�سروع 
نحو  لتاأمين  م�ستدامة  حلول  توفير  عبر  اأهميته 
المحالة  المياه  من  مكعب  متر  مليون   350-300
من البحر الأحمر لتزويد جميع المحافظات حتى 

عام 2040".
ال�سيا�سة المائية بم�سر..ا�ستراتيجية 

الموارد المائية في مواجهة النمو 
الديمغرافي والجفاف.

اإنَّ اأبرز ما يواجهه قطاع المياه في م�سر، الزيادة 
المتاحة،  المائية  ال��م��وارد  وم��ح��دودي��ة  ال�سكانية 
حيث تعتبر البالد من اأكثر دول العالم جفافا، كما 

ال�سرب وحده 45 مليون متر مكعب، وفق البيانات.
وتبلغ حاجة الأردن من المياه يوميا، 3 ماليين 
ل��ال���س��ت��خ��دام��ات ك��اف��ة، ح��ي��ث ي�سطر  م��ت��ر مكعب 
ال��زراع��ة  مياه  م��ن  كبيرة  ن�سب  ل�ستخدام  الأردن 
الكميات  قلة  ب�سبب  المنزلي  وال�ستخدام  لل�سرب 

المتوافرة.
والأم���ن  ال��م��ائ��ي  "الأمن  اأن  ال�����وزارة  واأ���س��اف��ت 
المياه  ك��م��ي��ات  ��ت��راج��ع  اأنَّ اإذ  ال��غ��ذائ��ي م��ت��الزم��ان، 

المخ�س�سة للزراعة يوؤثر على الإنتاج الزراعي".
 %  40 األ��ف دون��م في الأغ���وار تاأخذ   400 "نحو 
غير  وه��ي  الم�ستحقة،  المائية  كمياتها  من  فقط 
كما  اإنتاجيتها،  على  وت��وؤث��ر  التربة،  لغ�سل  كافية 
باأن  الأرا�سي  يهدد هذه  الحالة  بهذه  اأنَّال�ستمرار 
تفقد اإنتاجيتها الزراعية خالل 15-20 عاما"، وفق 

الوزارة.
ركيزة  ه��و  المائي  "الأمن  اأن  )ال����وزارة(  وبيَّنت 
لالأمن ال�سحي،وتراجع ِح�س�س المياه المخ�س�سة 
ي��وؤدي  ال�سخ�سية  والنظافة  المنزلي  لال�ستخدام 
واأوبئة، والأزم��ات ال�سحية ترتب  اأمرا�س  لنت�سار 
كلفة رعاية �سحية واأمنية واجتماعية كبيرة جدا 

على الدولة والمجتمع".
الأردن.. جهود حكومية كبيرة ومت�سارعة

2010 وبداأ  الدي�سي في  بداأ الأردن بتنفيذ خط 
الإنتاج في 2013، وُكلفته الراأ�سمالية 1 مليار دينار 
تقريبا، ويتم من خالله نقل 100 مليون متر مكعب 

تغطي مختلف اأنواع ال�ستخدامات.
ال��ل��ج��وء  م��وج��ة  اأنَّ  اإل����ى  اأ����س���ارت  ال��م��ي��اه،  وزارة 
الإي��ج��اب��ي  الأث����ر  م��ن  "قللت   2011 ف��ي  ال�����س��وري 
الملمو�س لكميات الدي�سي، حيث اإنَّ زيادة الم�سادر 
التي تحققت اآنذاك تبخرت مع الطفرة المفاجئة 

في عدد ال�سكان ب�سبب موجات اللجوء ال�سوري".
واأو�سحت الوزارة اأنَّ الأردن "�سينفق خالل عامي 
2021 و 2022 قرابة 400 مليون دولر للتقليل من 
ال��م��ح��اف��ظ��ات، حيث  ال��م��ائ��ي ف��ي مختلف  ال��ف��اق��د 
وتعزيزها،  ال�سبكات  تحديث  الجهد  ه��ذا  يت�سمن 

�سبط ال�سرقات، والإدارة المائية الح�سيفة".
اآب��ار في  اأ�سهر بحفر  المياه منذ  وزارة  وبا�سرت 
ال��م��ن��اط��ق ال��ب��ازل��ت��ي��ة، وف���ي ح�����س��ب��ان، وال��ق��ط��ران��ة، 
وال��ح�����س��ا وال�����س��ي��دي��ة ل���س��ت��خ��راج ال��م��ي��اه الجوفية 
حفر  على  ال���وزارة  وعملت  العميقة،  الطبقات  من 
 1200 –  1000 اأعماق عالية تتجاوز  21 بئرا على 
متر، وبلغ حجم الإنفاق على هذه الآبار 14 مليون 
دينار حتى الآن، وتحتاج اإلى نفقات اإ�سافية عالية 

لمعالجة هذه المياه الجوفية.
واأ�سارت الوزارة اإلى اأن "الأردن م�ستمر في حفر 
مناطق  ف��ي  العميقة  الجوفية  الآب���ار  وا�ستك�ساف 
المتوفرة  الجوفية  "المياه  اأن  م�سيفة  مختلفة"، 
اأو التي �ستتوافر من هذه الآبار العميقة تعاني من 
اإ�سعاع  ن�سب  ووج���ود  وملوحتها،  ح��رارت��ه��ا،  ارت��ف��اع 
ت�سل  ح��ت��ى  مكلفة  م��ع��ال��ج��ة  تتطلب  وه���ي  ف��ي��ه��ا، 

لم�ستويات الموا�سفة الفنية الأردنية للمياه".

المالحة  المياه  وت��داخ��ل  البحر،  �سطح  لمن�سوب 
ي��وؤث��ر ع��ل��ى ج��ودة  ال���ذي  ال��م��ائ��ي��ة،الأم��ر  بالفر�سة 
الماليين  لنزوح  �سيوؤدي  ما  وهو  الجوفية،  المياه 

من الم�سريين المقيمين ب�سمالي الدلتا.
اأنَّ  واأك���دت الحكومة الم�سرية في ه��ذا الإط���ار، 
م��ج��ه��ودات م�سنية  ب���ذل  ت�ستلزم  ال��ت��ح��دي��ات  ه���ذه 
ا�ستراتيجية  ت  اأع����دَّ م�سر  اأنَّ  ح��ي��ث  لمواجهتها، 
اإلى  ت�سل  بتكلفة   2050 عام  حتى  المائية  للموارد 
دولر،  مليار   100 اإل��ى  ت�سل  وق��د  دولر،  مليار   50
عام  حتى  المائية  ل��ل��م��وارد  قومية  خطة  وو�سعت 
تر�سيد  تت�سمن  م��ح��اور،  اأرب��ع��ة  على  تعتمد   2037
وتوفير  المياه،  نوعية  وتح�سين  المياه،  ا�ستخدام 
م�����س��ادر م��ائ��ي��ة اإ���س��اف��ي��ة، وتهيئة ال��م��ن��اخ ل����الإدارة 

المثلى للمياه.
الخم�س  ال�سنوات  "خالل  اأن��ه  م�سر  اأك���دت  كما 
لزيادة  الإج���راءات  العديد من  اتخاذ  تم  الما�سية، 
الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة 
اأي ط����ارئ ت��ت��ع��ر���س ل���ه ال��م��ن��ظ��وم��ة ال��م��ائ��ي��ة من 
خ���الل تنفيذ ال��ع��دي��د م��ن ال��م�����س��روع��ات ال��ك��ب��رى، 
يعد  وال��ذي  ��َرع،  ال��تِّ لتاأهيل  القومي  الم�سروع  مثل 
من اأكبر الم�سروعات على م�ستوى العالم في هذا 
المجال، والذي يهدف لتح�سين عملية اإدارة وتوزيع 

المياه.
المياه وال�سرف  اإم��داد خطوط  اإ�سكالت تواجه 

ال�سحي واإنجازات على طريق التنزيل. 
وم��ن بين ه��ذه الإن���ج���ازات ه��ي زي���ادة ا�ستخدام 
اأن��اب��ي��ب م��ي��اه ال���ري والإم������داد ف��ي ال��ف��ت��رة م��ا بين 
1990اإلى 2006 بن�سبة تتراوح بين 89 % و 99 % في 
% في  % اإلى 82  المناطق الح�سرية، وما بين 39 
ال�سكانية  الزيادة  من  وبالرغم  الريفية.  المناطق 
ال�سريعة؛ تم اإزالة المناطق المر�سية في الأرياف، 
ذو  ا�ستثمار  تم  الزمنية،  الفترة  نف�س  خ��الل  وف��ي 
نوعية  وتتح�سن  التحتية.  البنية  عاِل في  م�ستوى 
وعالمياً  عملياً  لت�سل  م�سر  في  وم�سدرها  المياه 
فقد  الموؤ�س�سي،  الجانب  على  اأم��ا   ،%  99 لمعدل 
اإل��ى ح��د ما  ال��خ��دم��ات  التنظيم وتقديم  ت��م ف�سل 
م���ن خ���الل اإن�����س��اء ���س��رك��ة ق��اب�����س��ة ق��وم��ي��ة للمياه 
وال�سرف ال�سحي في عام 2004، ومنظم اقت�سادي، 
)بالإنجليزية:  الم�سرية  المياه  تنظيم  وكالة  هي 
E؛  g y p t i a n W a t e r R e g u l a t o r y A g e n c y

واخت�ساراً: EWRA(، في عام 2006.
المتحدة  ال��ولي��ات  مثل  الأجنبية  ال���دول  تقوم 
الأم��ري��ك��ي��ة وع����دة اأع�����س��اء ف��ي الت���ح���اد الأوروب�����ي 
اإلى البنك الدولي  مثل فرن�سا واألمانيا، بالإ�سافة 
ل  م�ساعدات  بتقديم  العربية،  المانحة  والجهات 
اأو من حيث  التمويل  �سواء من حيث  ت��زال مهمة، 
اأي�سا  ال��غ��رب��ي��ون  ال��م��ان��ح��ون  التقنية،  ال��م�����س��اع��دة 
تهدف  للقطاع  اإ���س��الح��ات  بتقديم  دوره���م  زوا  ع����زَّ
التكاليف  ا�سترداد  اأعلى من  اإلى تحقيق م�ستويات 
وتغطيتها وزي��ادة كفاءة الخدمات، و�سارك القطاع 
الخا�س في �سبكات المياه وال�سرف ال�سحي ب�سكل 

وحده 45 مليون متر مكعب".
"يتحمل الأردن منذ اأكثر من ع�سر �سنوات عبء 
اللجوء ال�سوري على الموارد والُبَنى التحتية، فيما 
الو�سية  ال�����وزارة  ِوف���ق  الدولي"،  ال��دع��م  ي��ت��راج��ع 
الأردن  "حاجات  اأن  اإل����ى  م�����س��ي��رة  ال��ق��ط��اع،  ع��ل��ى 
الم�ستقبلية لم�سادر مائية م�ستدامة ويعتمد عليها 
تتزايد، في ظل نمو عدد ال�سكان ونمو ا�ستخدامات 
والحاجة  المختلفة،  والمنزلية  البلدية  المرافق 

لنمو ال�سناعة والزراعة وال�سياحة".
ل  ال��م��ي��اه  "ا�ستخدامات  اأنَّ ال������وزارة  واأ���س��اف��ت 
العديد  تتداخل مع  بل  ال�سرب  على  تقت�سر فقط 
م��ن ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة ال��ح��ي��وي��ة: ال��زراع��ة 
ال�سياحة،  وال�سادرات،  ال�سناعة  الغذائي،  والأم��ن 
ال�����س��ح��ة وال��ن��ظ��اف��ة ال�����س��خ�����س��ي��ة، ال���س��ت��خ��دام��ات 

المنزلية المتعددة".
في  ال��ف��رد  ح�سة  تبلغ  حكومية،  ب��ي��ان��ات  وِوف����ق 
لكافة  �سنويا  مكعب  م��ت��ر   90 ال��م��ي��اه  م��ن  الأردن 
زراعية، �سناعية،  ال�سرب، منزلية،  ال�ستخدامات؛ 
الفقر  خط  يبلغ  المقابل  وف��ي  وغيرها،  �سياحية، 

المائي دوليا 500 متر مكعب �سنويا.
الفرد  دولية من تراجع ح�سة  درا�سات  رت  وح��ذَّ
في الأردن لت�سل اإلى 60 متر مكعب �سنويا بحدود 
المائية  الأو����س���اع  ا���س��ت��م��رار  ظ��ل  ف��ي   ،2040 ع���ام 
المتوفرة  المائية  ال��م�����س��ادر  حيث  م��ن  ال��ح��ال��ي��ة، 

ومعدلت الطلب الطبيعية المتوقعة.
واأ�سبح الأردن ثاني اأفقر دولة مائيا في العالم، 
ومن  عقود،  منذ  �سنويا  المياه  عجز  يتفاقم  حيث 
مياه  في قطاع   2022 في  العجز  يبلغ  اأن  المتوقع 

م��وارد م�سر  ر  ُت��ق��دَّ المائي، حيث  ال�سح  تعاني من 
من  �سنوًيا  مكعب  متر  مليار   60 بحوالي  المائية 
المياه، معظمها ياأتي من مياه نهر النيل بالإ�سافة 
التي  الأم��ط��ار  م��ي��اه  م��ن  للغاية  م��ح��دودة  لكميات 
الجوفية  والمياه  متر مكعب،  مليار  بحوالي  تقدر 

العميقة غير المتجددة بال�سحاري".
اإجمالي الحتياجات المائية  في المقابل، ي�سل 
في م�سر لحوالي 114 مليار متر مكعب �سنويا من 
المياه، ويتم تعوي�س هذه الفجوة من خالل اإعادة 
الجوفية  والمياه  الزراعي  ال�سرف  مياه  ا�ستخدام 
ل�ستيراد  بالإ�سافة  وال��دل��ت��ا،  ب��ال��وادي  ال�سطحية 
متر  مليار   34 تقابل  الخارج  من  غذائية  منتجات 

مكعب �سنويا من المياه.
العالم  اإلى ذلك، ت�سهد م�سر والعديد من دول 
تاأثيرات جد �سلبية ناتجة عن  التغيرات المناخية 
المتزايدة، الأمر الذي تنتج عنه  تهديدات للتنمية 
الم�ستدامة وتهديد لحق الإن�سان في الح�سول على 
المياه، اإذ اأنَّ م�سر تعتبر من اأكثر دول العالم تاأثرا 
�سطح  من�سوب  ارتفاع  نتيجة  المناخية،  بالتغيرات 
المناخية  للتغيرات  المتوقع  غير  والتاأثير  البحر 
على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية 
المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة وال�سيول، 
ال��ج��وان��ب القت�سادية  ال��ع��دي��د م��ن  وه��و م��ا يم�س 
والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ب��الإ���س��اف��ة ل��ل��ت��اأث��ي��ر على 
مجالت الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي 
والطاقة وال�سحة والمناطق ال�ساحلية والبحيرات 
ال�سمالية، بالإ�سافة للمخاطر التي تواجهها اأرا�سي 
المتوقع  الرت��ف��اع  نتيجة  خ�سوبة  الأك��ث��ر  ال��دل��ت��ا 

استغالل الموارد 
المتوفرة من الحمأة 
وبقايا المطاعم، عبر 

معالجتها بتقنية 
الهضم التشاركي 
إلنتاج الغاز الحيوي 

وتوليد الطاقة 
باإلضافة إلنتاج مزيج 
عضوي ُمعاَلج ُمطاِبق 
للمواصفات األردنية 

والعالمية

تشهد مصر 
والعديد من دول 

العالم تأثيرات جد 
سلبية ناتجة عن  

التغيرات المناخية 
المتزايدة، األمر 
الذي تنتج عنه  

تهديدات للتنمية 
المستدامة وتهديد 

لحق اإلنسان في 
الحصول على المياه



3839

محدود جداً وذلك من خالل نظام البناء والت�سغيل 
والتحويل لمحطات المعالجة.

�سيا�سة المغرب المائية..ا�ستراتيجية 
وقائية ا�ستباقية لتفادي الأ�سواأ

والإج���راءات  التدابير  هنابمجموع  الأم��ر  يتعلق 
في  المغربية  المملكة  بها  تقوم  التي  والإن��ج��ازات 
المغرب،  في  الماء  �سيا�سة  حيثتتميز  الماء.  قطاع 
الذي يحتل الرتبة 114 من اأ�سل 174 دولة ح�سب 
كبير  بتح�سن  المتجددة،  المائية  الموارد  مجموع 
في اإمداد المياه وبدرجة اأقل في ال�سرف ال�سحي 
على  الما�سية،اأما  �سنة  ع�سر  الخم�سة  م��دى  على 
متقدمة  مراتب  المغرب  فيحتل  العربي  ال�سعيد 
في الموارد المائية )الرابع( وح�سة الفرد من الماء 
)الخام�س( وهو ع�سو في المجل�س العربي للمياه.

عرف المغرب تطوًرا كبيًرا منذ عقد ال�سبعينيات 
م����ن ال����ق����رن ال���ع�������س���ري���ن ع���ل���ى م�������س���ت���وى ت��ن��زي��ل 
ال�سدود،  بناء  المتمثلة في  الوطنية،  ا�ستراتيجيته 
والت�سعينيات  الثمانينيات  عقدي  في  ال��ذروة  وبلغ 
اأخرى  من نف�س القرن ول زال��ت م�ساريع قائمة و 

م�ستقبلية في هذا المجال.
ومن جهة اأخرى، هناك عدة م�ساريع �سخمة في 
و�سبكات  وقنوات  �سدود  والتنفيذ من  الإنجاز  طور 
وم��راك��ز  وال��م��ع��ال��ج��ة  للتحلية  وم��ح��ط��ات  ���س��رف 
اأبحاث، �ست�ساعد البالد على تدبير الموارد المائية 
التي هي في تناق�س ب�سبب عوامل طبيعية وب�سرية.
تدبير الموارد المائية بالمغرب.. تجربة 

رائدة في مواجهة تحدي اآثار التغيرات 
المناخية

حا�سًرا  م��ظ��اه��ره،  بمختلف  ال��م��اء  عن�سر  يظل 
لتاريخ  والقانونية  المجتمعية  البنية  في  وفاعال 
نهج  في  عقود  منذ  المملكة  �سرعت  فقد  المغرب، 
�سيا�سة ترتكز على تطوير بنية تحتية مائية مهمة، 
وتلبية  لل�سرب،  ال�سالح  للماء  ال��ول��وج  وتح�سين 

حاجيات الفالحة وال�سقي على نطاق وا�سع.
نت هذه الجهود من تطوير  وموازاًة مع ذلك، مكَّ
خبرة وطنية عالية في اإدارة وتدبير الموارد المائية، 
لتعبئة  المخ�س�سة  بالتجهيزات  الأم��ر  تعلق  �سواء 
والت�سريعي  ال��ق��ان��ون��ي  ب���الإط���ار  اأو  ال���م���وارد،  ه���ذه 

والموؤ�س�ساتي.
المخ�س�سة  ال��م��ائ��ي��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات  م��ج��ال  ف��ف��ي 
لتعبئة الموارد المائية، يتوفر المغرب حاليا على 
محطات  و9  �سغيرا،  �سدا  و136  كبيرا،  �سدا   149
لتحلية مياه البحر، ومنها اأكبر محطة لتحلية مياه 
بالعا�سمة  وتوجد  الإفريقي  ال�سعيد  على  البحر 
القت�سادية للمملكة الدار البي�ساء، و158 محطة 
ل��م��ع��ال��ج��ة ال��م��ي��اه ال���ع���ادم���ة،وك���ل ه����ذه ال��م��ن�����س��اآت 
موجهة لتوفير مياه ال�سرب وال�سقي واإنتاج الطاقة 
ومواكبة  الفي�سانات  من  والحماية  الكهرومائية 

التنمية القت�سادية والجتماعية للبلد.
اأما على الم�ستوى الت�سريعي والموؤ�س�ساتي فقد 
الماء  تم ت�سجيل تقدم مهم من خالل �سن قانون 
على  ال��ت��اأك��ي��د  95-10،مع  ال��ق��ان��ون  ع��و���س   15-36

اأف�ست  الحالية  الو�سعية  اأن  اإلى  اأ�سارت  اأفيالل 
التزود  بمنظومة  والمقلق  المبا�سر  الم�سا�س  اإل��ى 
الكبرى،  ال��م��دن  ف��ي  حتى  لل�سرب  ال�سالح  بالماء 
ب��ع��دم��ا ك��ان��ت ف���ت���رات ال��ج��ف��اف ف���ي ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات 
وال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات ت��ط��ال ع��ل��ى ال��خ�����س��و���س ال��م��ج��ال 
اإج����راءات قوية  ذل��ك يتطلب  اأن  ال��ق��روي، م�سجلة 

وعاجلة، وا�ستثمارات اأ�سا�سية وب�سرعة ق�سوى.
التحرك  عدم  اأن  على  ال�سابقة  الوزيرة  دت  و�سدَّ
عالميا اإزاء التغيرات المناخية قد يوؤدي اإلى ماآ�سي 
وحتى  وايكولوجية،  واجتماعية  واإن�سانية  طبيعية 
اقت�سادية، منها ما �سار يعرف بالهجرة المناخية 

اأو النزوح المناخي.
الجديد  التقرير  اأي�سا  يوؤكدها  المعطيات  هذه 
تطور  ح���ول  حكومية  ال��ب��ي��ن  ال��خ��ب��راء  لمجموعة 
ال��م��ن��اخ ال����ذي ُي�����س��ي��ر اإل����ى اأنَّ ت��اأث��ي��رات ال��ت��غ��ي��رات 
اأعلى،  المناخية �ستت�سارع، والتكيُّف �ست�سير كلفته 
م�ستحيال  ي��سر  ل��م  اإن  محدودية  اأك��ث��ر  و�سي�سبح 

بالمرة.
واأمام هذه الو�سعية، بادرت الوزارة المعنية اإلى 
�سياغة البرنامج الوطني للتزويد بالماء ال�سروب 
ومياه ال�سقي 2020-2027، الذي يهدف اإلى ت�سريع 
اأجل مواكبة  الماء من  وتيرة ال�ستثمار في مجال 
الطلب المتزايد على الموارد المائية و�سمان الأمن 
المناخي،  التغير  تاأثير  من  والحد  للبالد  المائي 

بكلفة اإجمالية تبلغ 11،4مليار دولر اأمريكي.
الم�ستقبلية  الآف���اق  بتحديد  ال���وزارة  قامت  كما 
وذل��ك   ،2050 للماء  ال��وط��ن��ي  المخطط  لم�سروع 
وتو�سيع  ال��ك��ب��رى،  ال�����س��دود  �سيا�سة  موا�سلة  عبر 
للربط  م�ساريع  المائية من خالل  الأنظمة  �سبكة 
بين الأحوا�س المائية ل�سمان تدبير مرن للموارد 
المائية، والتقلي�س من الفوارق المجالية، واإنجاز 
ال�سدود ال�سغرى والبحيرات التلية، وتطوير تحلية 
 1 الق�سوى  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  لتبلغ  البحر  م��ي��اه 
مليار م3/ال�سنة مع اللجوء اإلى الطاقات المتجددة، 
ل ال�سدود بن�سبة 10 اإلى 20 في  وخف�س معدل َتوحُّ

المائة عبر تهيئة الأحوا�س المائية.
 2050 للماء  الوطني  المخطط  م�سروع  وي���روم 
اأي�سا تح�سين النجاعة المائية عبر موا�سلة برنامج 
القت�ساد في مياه ال�سقي من خالل تحويل اأنظمة 
الهيدروفالحي  والتجهيز  المو�سعي،  اإل��ى  ال�سقي 
الغرب  )منطقة  بال�سدود  المرتبطة  للم�ساحات 
وال��ل��وك��و���س اأ���س��ا���س��ا(، و���س��ي��اغ��ة ب��رن��ام��ج لتجميع 
ا�ستعمال  اإع��ادة  وتثمين مياه الأم��ط��ار، ف�سال عن 
ال��ع��ادم��ة  ال���م���ي���اه  م���ن  ال�����س��ن��ة   / م3  م��ل��ي��ون   340

الُمعاَلجة.
وت��ع��ك�����س ه�����ذه ال���ت���ج���رب���ة ال���ع���ري���ق���ة وال����رائ����دة 
ال��م��اء وال��ح��ف��اظ عليه وح�سن  ف��ي م��ج��ال ت��دب��ي��ر 
ا�ستعماله، حر�س المغرب على توفير الأمن المائي 
ذل���ك على  ف��ي  والإ���س��ه��ام  ال��وط��ن��ي  الم�ستوى  على 
الماء  "باعتبار  وال���دول���ي،  الإف��ري��ق��ي  الم�ستويين 

م�سدر الحياة".

على  المائية  ال��م��وارد  وحماية  تدبير  ا�ستمرارية 
القانون  اإ���س��دار  ت��م  كما  ال��م��ائ��ي.  الحو�س  �سعيد 
ين�س  ال����ذي  ال�����س��دود  ب�����س��الم��ة  ال��م��ت��ع��ل��ق   30-15
قواعد  �سبط  وعلى  ال�سدود  ت�سنيف  اإلزامية  على 

�سالمتها بن�سو�س تنظيمية.
غ���ي���ر اأن������ه رغ�����م ك����ل ه�����ذه ال���م���ك���ا����س���ب، لزال�����ت 
التحديات  من  العديد  تواجه  المائية  المنظومة 
الظواهر  با�ستفحال  اأ���س��ا���س��ا  المرتبطة  ال��ك��ب��رى، 
المناخية الق�سوى، تحت تاأثير التغيرات المناخية، 
وعدم  المائية،  الموارد  ن��درة  عنها من  يترتب  وما 
النمو  ب�سبب  المتزايدة  الحاجيات  م��ع  مالءمتها 
ال��دي��م��غ��راف��ي، وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة 

والجتماعية، ل�سيما في القطاع الفالحي.
وال���م���اء  ال��ت��ج��ه��ي��ز  وزارة  م��ع��ط��ي��ات  وب��ح�����س��ب 
المغربية، فاإنه رغم م�ساهمة الت�ساقطات في بلوغ 
حجم المخزون المائي بحقينات ال�سدود اإلى غاية 
يعادل  م��ا  اأي  م3  مليار   5.52 ح��وال��ي   2022 اأب��ري��ل 
34،2 في المائة كن�سبة ملء اإجمالي مقابل 50.82 
ال�سنة  م��ن  ال��ت��اري��خ  نف�س  ف��ي  �ُسجلت  ال��م��ائ��ة  ف��ي 
للواردات  بالن�سبة  الُم�سجل  العجز  ف��اإنَّ  الما�سية، 
المائية من فاتح �ستنبر 2021 اإلى حدود اأبريل من 
مع  مقارنة  المائة  في   86 حوالي  بلغ   2022 العام 

متو�سط الواردات لنف�س الفترة.
وع��دم  ب��ال��م��غ��رب  ال��م��ط��ري��ة  الت�ساقطات  ��ع��ف  ���سُ
من  البالد  مناطق  من  العديد  ومعاناة  انتظامها، 
المناخي  ب��الخ��ت��الل  ال��خ��ب��راء  يف�سره  ال��ج��ف��اف، 
الذي يعاني منه المغرب، حيث التقلبات المناخية 

وتغيراتها باتت تاأخذ منحى مقلقا.
ه���ذا م��ا اأك���دت���ه ال��خ��ب��ي��رة ف��ي ال���م���وارد المائية 
اأفيالل،  �سرفات  بالماء  المكلفة  ال�سابقة  والوزيرة 
العربي  ال��م��غ��رب  ل��وك��ال��ة  ت�سريح  ف��ي  ق��ال��ت  حيث 
لالأنباء )وكالة الأنباء الر�سمية(، اإنَّ المغرب بحكم 
دوليا  ت�سنف  منطقة  ف��ي  يقع  الجغرافي  موقعه 
بالبقعة ال�ساخنة، وهي منطقة الف�ساء المتو�سطي، 
وب��ال��ت��ال��ي ف����اإن ال��ظ��واه��ر ال��ق�����س��وى ال��ن��ات��ج��ة عن 
ال��ت��ق��ل��ب��ات ال��م��ن��اخ��ي��ة ك��ل��ه��ا ت��ت�����س��ارع ف���ي منطقة 

المتو�سط.

عرف المغرب تطورًا 
كبيًرا منذ عقد 

السبعينيات من القرن 
العشرين على مستوى 

تنزيل استراتيجيته 
الوطنية، المتمثلة في 

بناء السدود
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زياد عبيد
خبير بإدارة اإلعالم

تت�سارع وترية التقدم العلمي باأمناط تراكمية 
واأجهزة  البحث  اأدوات  لتطور  نتيجة  وم�ساعفة 
االكت�سافات  يف  للطفرات  ب��االإ���س��اف��ة  االخ��ت��ب��ار، 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات يف ���س��ت��ى امل���ج���االت. م��ا ك���ان حلما 
ملمو�سا  واقعا  ب��ات  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف 
تكنولوجيا  ث���ورة  اأدت  لقد  ب��ه.  ونتعامل  نحياه 
امل��ع��ل��وم��ات واالت�������س���االت يف ال��ع��ق��د االأخ�����ري من 

�سرعة  ن��وع��ي��ة يف  ق��ف��زة  اإىل  ال��ع�����س��ري��ن  ال���ق���رن 
وعر�سها  وتخزينها  وحفظها  املعلومات  ت��ب��ادل 
جديد  بعد  لن�سوؤ  ب��االإ���س��اف��ة  منها،  واال���س��ت��ف��ادة 
مت��ام��ا وه��و ال��ع��امل االف��را���س��ي ال���ذي خلق من 
اأطلق  ال��ت��ي  العاملية  العنكبوتية  ال�سبكة  خ��ال 

عليها "�سبكة االنرنت".  

 Quantum( التطبيقات الكمومية
)Applications

دوالر  م��ل��ي��ار   3.2 ا�ستثمار  مت   ،2021 ع���ام  يف 
 The ����يف ����س���رك���ات ال���ك���م ح����ول ال����ع����امل، وف���ًق���ا ل
مليون   900 ب���  م��ق��ارن��ة   -  Quantum Insider

دوالر يف عام 2020.

علوم األلفية الجديدة أين العرب منها؟
خالل العقدين الماضيين، انتقل العالم من عصر الميكنة لعصر اآللة الذكية القابلة للتعلم )روبوت ذكي(، ومن عالم السوبر 

كومبيوتر فائق السرعة إلى عالم الحواسيب الكمية الخارقة القدرات، ومن حلم الوصول إلى القمر إلى خطط الهبوط البشري 
على الكواكب المحيطة بل وأبعد. وبعد أن كانت تقنية رحالت الفضاء حكرا على وكالة الفضاء األمريكية )ناسا( ووكالة الفضاء 

الروسية )روسكوزموس(، وال يمكن القيام بها إال رواد الفضاء المدربين والمختارين بعناية، تتبارى اليوم مجموعة من الشركات 
والمؤسسات الخاصة إلطالق الصواريخ واالقمار الصناعية، وحتى عمل رحالت فضائية ترفيهية ألفراد من العامة. لكن السؤال 

المطروح هنا هو، أين العرب من هذا التقدم المذهل؟ 



4041

زيادة جودة مرافق النقل اإىل الو�سول اإىل املزيد 
من االأ�سواق، كما اأن كفاءة النقل اأرخ�ص وبالتايل 
يتم ا�ستخدام املزيد من و�سائل النقل. ويف م�سر 
يقدر اإجمايل اال�ستثمارات يف قطاع النقل بنحو 
وزير  ح�سب   2022/2021 ع��ام  جنيه  مليار   245

التخطيط
ا�ستخدامات  العاملي  للجمهور  ال�سبكة  اأتاحت 
وتطبيقات غريت من اأمناط احلياة التي مار�سها 
وترية  �سرعة  التاأثري  يطال  فلم  لقرون،  الب�سر 
اأث��ر  االت�����س��ال وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات فح�سب اإمن����ا 
ب�سكل مبا�سر على اأ�ساليب التعلم واأدواته، اأ�سف 
من  هائل  لكم  للو�سول  وال�سرعة  القدرة  لذلك 
متنوعة،  وو���س��ائ��ط  ب�سور  امل��راك��م��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
لدى  والوعي  الفهم  من  جديد  م�ستوى  اأتاحت 
�سرائح اأو�سع من املجتمع الب�سري. وعلى م�ستوى 

احلو�سبة  �سوق  ع��ائ��دات  ت�سل  اأن  املتوقع  م��ن 
اأمريكي  دوالر  مليار   8.6 اإىل  العاملية  الكمومية 
 412 ال�����س��وق  2027. وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة  ب��ح��ل��ول ع���ام 

مليون دوالر اأمريكي يف عام 2020.
النا�سئة يف  ال�سركات  اال�ستثمارات يف  جت��اوزت 
عام  دوالر يف  مليار   1.7 الكمية  جمال احلو�سبة 
اأي اأكرث من �سعف املبلغ الذي مت جمعه   ،2021

يف عام 2020.
)Robotics( الروبوتات

املتوقع اأنه بحلول عام 2025، �سي�سل اال�ستثمار 
من  يقرب  ما  اإىل  الروبوتات  جم��ال  يف  ال�سنوي 
200 مليار دوالر اأمريكي يف جميع اأنحاء العامل.

بلغت قيمة �سوق تكنولوجيا الروبوتات العاملية 
62.75 مليار دوالر يف عام 2019، ومن املتوقع اأن 
ت�سل اإىل 189.36 مليار دوالر بحلول عام 2027، 
مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ ٪13.5 من 2020 

اإىل 2027.
 Market وفًقا لتقرير بحثي �سامل �سادر عن 
�سوق  "معلومات   ،)Research Future )MRFR
ح�سب  التنقل،  ح�سب  ال��ن��وع،  ح�سب  ال��روب��وت��ات 
حتى  املتوقع  من   - واملنطقة  النهائي  امل�ستخدم 
اإىل 214.68  ال�سوق  حجم  ي�سل  عام 2030" اأن 
�سنوي  منو  مبعدل  وينمو  اأمريكي،  دوالر  مليار 

مركب قدره ٪22.8 بحلول عام 2030
 Artificial( الذكاء اال�صطناعي

)Intelligence
اال�سطناعي  ���س��وق ال��ذك��اء  حجم  قيمة  بلغت 
 ،2021 عام  اأمريكي يف  دوالر  مليار   93.5 العاملي 
ومن املتوقع اأن يتو�سع مبعدل منو �سنوي مركب 
عام  اإىل   2022 ع��ام  م��ن   38.1٪ يبلغ   )CAGR(

.2030
)Renewable Energy( الطاقة املتجددة

ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ���س��وق ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ال��ع��امل��ي 
881.7 مليار دوالر يف عام 2020، ومن املتوقع اأن 
ت�سل اإىل 1،977.6 مليار دوالر بحلول عام 2030، 
عام  م��ن  ق��دره 8.4٪  �سنوي مركب  مبعدل من��و 

2021 اإىل عام 2030.
الطاقة  اإن��ت��اج  اأرق����ام  بالفعل  ال�سني  تت�سدر 
املتجددة، وهي حالًيا اأكرب منتج يف العامل لطاقة 
واأك�����رب م�ستثمر  ال�����س��م�����س��ي��ة،  وال��ط��اق��ة  ال���ري���اح 
اأكرب  املتجددة. ويعد  حملي وخارجي يف الطاقة 
البديلة  الطاقة  جم��ال  يف  ت�ستثمر  دول  خم�ص 
واأملانيا وال�سني  االأمريكية  املتحدة  الواليات  هي 

وفرن�سا واإ�سبانيا.
الكهرباء  توليد  بيانات  يف  نظر  لتقرير  وفًقا 
ل� 75 دولة، والتي متثل 93 ٪ من الطلب العاملي 
على الطاقة، فاإن جميع اأ�سكال الطاقة النظيفة 
ل��ل��وق��ود غ���ري االأح����ف����وري - مب���ا يف ذل���ك ط��اق��ة 
امل��ائ��ي��ة،  وال��ط��اق��ة  ال�سم�سية،  وال��ط��اق��ة  ال���ري���اح، 
ال��ت��ي �سكلت ما  وال��ن��ووي��ة، وال���وق���ود احل��ي��وي - 

التجارة واالأ�سواق واالقت�ساد عموما، �سرعان ما 
حتول العامل االفرا�سي اإىل جزء ال يتجزاأ من 
العنكبوتية  ال�سبكة  ثنايا  ويف  ال��ي��وم��ي.  واق��ع��ن��ا 
وال��ذك��اء  اللوغاريتمات  ومنها  العلوم  ت�ستخدم 
اال���س��ط��ن��اع��ي واالآل���ي���ات )ال���روب���وت اأو ال��ب��وت(، 
ب���االإ����س���اف���ة ل��ك��ث��ري م���ن ال��ع��ل��وم احل��دي��ث��ة ال��ت��ي 
اأ�سبحت من ال�سروريات لفهم نظم عمل ال�سبكة 

وتطبيقاتها اال متناهية.
مل ي��ع��د م��و���س��وع ����س���رورة ال��ل��ح��اق ب��ال��رك��ب 
لكنه  ال��ت��م��ن��ي،  دروب  م��ن  درب  اأو  ت��رف��ا  العلمي 
العلمي  التقدم  يحمله  ملا  ملحا  احتياجا  اأ�سبح 
الهامة  لاإ�سكاليات  ح��ل��ول  م��ن  والتكنولوجي 
وحت����دي����ات االأم�������ن ال���ق���وم���ي ال���ع���رب���ي. ومي��ك��ن 
الركيز على التقنيات اخلا�سة باالإنتاج الغذائي 
يف ظل االأزمات والتحديات التي ي�سهدها العامل 
حاليا من خال احلرب الرو�سية على اأوكرانيا. 
ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ع��ل��وم التطبيقات  اأي�����س��ا  ومي��ك��ن 
الكيميائية التي قد توفر حلوال جذرية للتحدي 
املائي الذي ي�سكل هاج�سا كبريا لعاملنا العربي، يف 
املائية واأهميتها  ظل ما يعانيه من ندرة موارده 
ولارتباط  اأ�سكالها،  بكافة  احلياة  ال�ستمرارية 
الوثيق مبو�سوع االأمن الغذائي اأي�سا. اأما العلوم 
تلك  ا�ستثمار  من  العربي  عاملنا  �ستمكن  الكمية، 
ال�سرعات الفائقة للحوا�سيب واالأقمار ال�سناعية 
يف اإيجاد بدائل واختبار مناذج وحماكاتها يف �ستى 
امل��ج��االت  يف  امل��ت��ط��ورة  ال�سناعات  خا�سة  امل��ن��اح، 
ال���دوائ���ي���ة وال��ع��اج��ي��ة وال��وق��ائ��ي��ة يف م��واج��ه��ة 

٪ مما يتم توليده من الكهرباء يف  جمموعه 38 
العامل يف عام 2021.

)R&D( البحث والتطوير
على الرغم من اأن الواليات املتحدة قد تت�سدر 
يتعلق  عندما  بالدوالر،  املبلغ  حيث  من  القائمة 
االأمر بنفقات البحث والتطوير، فاإنها يف الواقع 
االإجمايل  املحلي  ناجتها  من  فقط   ٪  2.8 تنفق 
الثانية يف  امل��رت��ب��ة  ك��ن��دا  على اجل��ه��ود. واح��ت��ل��ت 
اأمريكا ال�سمالية بن�سبة ٪1.6 من الناجت املحلي 
البحث  على  ن�سبة  اأع��ل��ى  اإن��ف��اق  يتم  االإج��م��ايل. 
واإ�سرائيل،  اجلنوبية  كوريا  قبل  من  والتطوير 
ح���ي���ث ب���ل���غ االإن�����ف�����اق ع���ل���ى ال���ب���ح���ث وال��ت��ط��وي��ر 
)R&D( اأكرث من 2.23 تريليون دوالر اأمريكي 
على م�ستوى العامل يف عام 2018 )مبجرد حتويل 

العمات املحلية لتعادل القوة ال�سرائية(.
والتطوير:  البحث  على  االإن��ف��اق  �سام�سوجن: 

14.9 مليار دوالر. 
األفابت: االإنفاق على البحث والتطوير: 14.8 

مليار دوالر. 
فولك�ص فاجن: االإنفاق على البحث والتطوير: 

14.5 مليار دوالر. 
مايكرو�سوفت: االإنفاق على البحث والتطوير: 

13.6 مليار دوالر. 
هواوي: االإنفاق على البحث والتطوير: 12.5 

مليار دوالر. 
والتطوير:  البحث  على  االإنفاق  انتل:  �سركة 

12 مليار دوالر. 

�ستمكن  اجل��دي��دة.  واالأم���را����ص  االأوب��ئ��ة  انت�سار 
الطاقات  يف  اأي�����س��ا  احل��دي��ث��ة  والتقنيات  ال��ع��ل��وم 
البديلة من تنويع م�سادر االقت�ساد العربي، بل 
واال�ستفادة من اأهم امل�سادر الطبيعية التي تتوفر 
البحر  ومياه  وال��ري��اح  ال�سم�ص  من  منطقتنا  يف 

وغريها الكثري. 
تعد امل��وارد الب�سرية من اأهم واأثمن م��وارد يف 
العامل العربي، حيث يتميز هذا املورد مبوا�سفات 
وقدرات هائلة يف االإبداع والعمل، وطاقة عظيمة 
لابتكار واالخ��راع، وهو ما يجب الركيز على 
باجتذابه  ال�سماح  وع��دم  منه  واال�ستفادة  تعبئته 
وت���ه���ج���ريه ت���وط���ي���ن���ه خ�������ارج ح�����دودن�����ا خل��دم��ة 
املجتمعات االأخرى واملناف�سة. لقد اأثبت العن�سر 
الب�سري العربي اأهميته يف كافة املجاالت، وهو ما 
يوؤكد اأن العامل العربي ميتلك ثروة هائلة يجب 
متكينها بالعلوم والتقنيات احلديثة وامل�ستحدثة.      
لقد قفز الغرب قفزات نوعية يف �ستى املجاالت، 
ف��روع  اأح��د  اأ�سبحت  التي  الكمية  العلوم  ومنها 
لتقنيات  باالإ�سافة  الرئي�سية.  احلديثة  العلوم 
االندماج النووي الذي تعمل عليه الدول املتقدمة 
الرخي�سة  ل��ل��ط��اق��ة  ع��ق��ود الإي���ج���اد ح��ل��ول  م��ن��ذ 
ال��ام��ت��ن��اه��ي��ة، وت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي 
املتجدد ذاتيا الذي يتم تفعيله يف كافة االأنظمة، 
لريفع من الكفاءة العملية ويعظم من القدرات 
ال��ع��ي��وب واالأخ��ط��اء  االإن��ت��اج��ي��ة ويقلل م��ن ن�سب 
والتقني  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��اأخ��ر  تكلفة  اإن  ال��ب�����س��ري��ة. 
���س��ت��ك��ون م�����س��اع��ف��ة م���ن ن��اح��ي��ة ���س��ي��اع ال��ف��ر���ص 
التي  اال�ستهاكية  للتكلفة  باالإ�سافة  ال�سانحة 

قد ندفعها كم�سرين لهذه ال�سلع واخلدمات. 
ويف ���س��ي��اق ال�����س��ب��اق امل��ح��م��وم ب��ني دول ال��ع��امل 
والتقنيات  العلوم  واكت�ساف  تطوير  نحو  املتقدم 
تطبيقاتها  وم����ن  م��ن��ه��ا  واال����س���ت���ف���ادة  احل��دي��ث��ة 
وا����س���ت���ث���م���اره���ا، ف������اإن ال����ع����امل ال���ع���رب���ي م��ط��ال��ب 
بالوثوب والنهو�ص بكل قدراته يف �ستى جماالت 
ا�سراتيجيات  عمل  خال  من  احلديثة،  العلوم 
نتمتع  جماالت  على  والركيز  ملمو�سة  وخطط 
لنا  توفر  التي  بتلك  اأو  النوعية،  باملميزات  فيها 
وال�����س��روري��ة.  امل��ل��ح��ة  واح��ت��ي��اج��ات��ن��ا  متطلباتنا 
للعلماء  م��وؤمت��رات عربية  لعمل  قائمة  وال��دع��وة 
العربية  وامل��ن��ظ��م��ات  وامل��وؤ���س�����س��ات  وامل�ستثمرين 
املتعلقة  ال���زواي���ا  ك��اف��ة  ملناق�سة  املعنية  العلمية 
ب��ال��ن��ه��و���ص ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ق��ن��ي ال��ع��رب��ي واآل��ي��ات��ه، 
وامل��ح��ط��ات ال��ه��ام��ة ال��ت��ي ���س��ت��وؤك��د و���س��ول عاملنا 
امل��دى  وعلى  امل�ستقبل  يف  اليه  ن�سبو  مل��ا  العربي 
ريادتنا  ن�ستعيد  كي  والبعيد،  واملتو�سط  الق�سري 
املعا�سر.  االأمم���ي  املحفل  يف  والتقنية  العلمية 
وندعو اأي�سا ب�سرورة تكاتف كل اجلهود واملوارد 
ع��رب��ي��ة علمية  م��وؤ���س�����س��ات  اإن�������س���اء  ل��ل��ت��ف��ك��ري يف 
متخ�س�سة، تدفع نحو حتقيق االأهداف املذكورة 

على امل�ستوى اجلماعي العربي.

 10.7 وال��ت��ط��وي��ر:  البحث  االإن��ف��اق على  اأب���ل: 
مليار دوالر. 

 9.8 والتطوير:  البحث  على  االإن��ف��اق  رو����ص: 
مليار دوالر.

)Virtual Reality( الواقع االفرتا�صي
يف  التكنولوجية  ل��اب��ت��ك��ارات  ي��ك��ون  اأن  ميكن 
تقنية 5G واعتماد التقنيات الغامرة، تاأثري هائل 
ال�سنوات  االف��را���س��ي يف  ال��واق��ع  �سوق  على من��و 
 ،Fortune Business Insights ل�  القادمة، وفًقا 
االفرا�سي، 2028-2021".  الواقع  �سوق  "حجم 
يف  اأمريكي  دوالر  مليار   4.42 ال�سوق  حجم  بلغ 
قيمة  بلغت  حيث   ،2022 اأب��ري��ل   18  ،2020 ع��ام 
يف  دوالر  مليار   15.81 االفرا�سي  الواقع  �سوق 

عام 2020.
 Pharmaceutical( العاملية  االأدوي���ة  ت�سنيع 

)Industry
ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ���س��وق ت�����س��ن��ي��ع االأدوي������ة ال��ع��امل��ي��ة 
 ،2020 ع���ام  يف  اأم��ري��ك��ي  دوالر  م��ل��ي��ار   405.52
�سنوي مركب  ينمو مبعدل منو  اأن  املتوقع  ومن 
اإىل عام   2021 يبلغ ٪11.34 من عام   )CAGR(
الهندية  االأدوي��ة  2028. ومثاال قد منت �سناعة 
مبعدل منو �سنوي مركب )CAGR(، باأكرث من 
ولديها  املا�سية  اخلم�ص  ال�����س��ن��وات  خ��ال   15٪

فر�ص منو كبرية.
)Modern Transport( النقل احلديث

املزيد من النقل واللوج�ستيات والبنية التحتية 
ذات ال�سلة توؤدي اإىل التنمية االقت�سادية. توؤدي 
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 %  3 �أكثثر من  فاليوم تنتج �لألثثو�ح �ل�سم�سية 
�أنه  �ملنتظر  ومن  للكهرباء.  �لعاملية  �حلاجة  من 
�إىل  �لن�سبة  تلك  �ست�سل   2030 عثثام  حثثلثثول  مثثع 
�لطاقة  �نثثتثثاج  يف  �ل�ستثمار  �أ�ثثسثثبثثح  حيث   %  35
يرجع  �لتحول  هثثذ�  �ثثسثثروريثثا،  مطلبا  �ل�سم�سية 
�لقت�سادي  �لعائد  �إىل عو�مل عدة يف مقدمتها 
باأ�سعار  �لإنثثتثثاج  على  �ملحطات  قثثدرة  مع  �ملتحقق 
عن  ف�سال  هذ�  �لأحفورية.  �لطاقة  تناف�س  �أقل 
�ملثثال �لب�سري، ويعمل  �أنثثه ي�ساهم يف تنمية ر�أ�ثثس 
على ظهور ما يعرف باملهن �خل�سر�ء مع تقليل 
تكلفة �لطاقة وتغيري من منط ��ستهالكها، هذ� 
�لثثعثثامل خثثطثثو�ت جثثادة  مثثن دول  �لعديد  وقطعت 
وموؤثرة يف هذ� �ملجال، حيث قدرت �ل�ستثمار�ت 
�لعاملية يف �لطاقة �ملتجددة خالل عام 2019 �إىل 

ما ي�سل نحو 2.6 تريليون دولر.
ويثث�ثثسثثهثثد �لثثثعثثثامل �لثثعثثربثثي حتثثثثول و�ثثسثثحثثوة يف 
جمثثثال �لثثتثثوجثثه نثثحثثو �لثثطثثاقثثات �لثثبثثديثثلثثة وعثثلثثى 
ر�أ�سها �لطاقة �ل�سم�سية، ففي عام 2013 و�سعت 
�ل�سرت�تيجية �لعربية لتنمية �لطاقة �ملتجددة، 
للتنمية  �لثالثة  �لعربية  �لقمة  تبنتها  �لثثتثثي  و 
�لقت�سادية و�لجتماعية من قبل جامعة �لدول 
�لإقليمي  للتعاون  �أ�سا�سا  تعترب  و�لتي  �لعربية، 
من �أجل ن�سر �لطاقة �ملتجددة يف �لعامل �لعربي. 
هثثذ� و�لثثتثثزمثثت �لثثثدول بال�سعي نحو زيثثثادة قثثدرة 
توليد �لطاقة �ملتجددة �ملركبة يف �ملنطقة من 12 
ميغاو�ت يف 2013 �إىل 80 ميغاو�ت يف 2030 ومت 
و��سثتد�مة  �لطاقة  كفاءة  لت�سم  نطاقها  تو�سيع 
�أنثثظثثمثثثثثتثثهثثا، بثثالإ�ثثسثثافثثة �يل �لثثو�ثثسثثول �لآمثثثثن لها 

وتقليل �نبعاث ثاين �أك�سيد �لكربون باملنطقة. 
وتثثثعثثثد �لثثث�ثثثسثثثن �أكثثثثثثرب مثث�ثثسثثتثثثثثمثثر يف �لثثطثثاقثثة 
بنحو  تثثقثثدر  بثثا�ثثسثثتثثثثثمثثار�ت  �لثثعثثامل،  يف  �ل�سم�سية 
�ملثثتثثحثثدة  �لثثثوليثثثات  و�حثثتثثلثثت  دولر،  مثثلثثيثثار   758
�ليابان  356 مليار دولر، وجثثاءت  �لثانية  �ملرتبة 
وبلغت  دولر،  مثثلثثيثثار   202 بثثث  �لثثثثثالثثثثثة  �ملثثرتثثبثثة  يف 
��ستثمار�ت �أوروبا وحدها 698 مليار دولر، حيث 
�أ�سبح �ل�ستثمار يف �لطاقة �ملتجددة �أكر �نت�ساًر� 

يف جميع �أنحاء �لعامل عن �أي وقت م�سى.
�لطاقة  �لعاملية يف  تقرير �لجتاهات  وبح�سب 
�ملتجددة عام 2020، �ل�سادر عن �لأمم �ملتحدة عن 
�لطاقة �ملتجددة يف �لعامل �لعربي، جند �أن دولة 
�لإمار�ت �حتلت �ملركز �لأول بحجم �ل�ستثمار�ت 
�ل�سعودية  وكثثذلثثك  دولر،  مليار   4.5 �إىل  ي�سل 
بلغت  با�ستثمار�ت  �لثثر�بثثع  �ملثثركثثز  يف  جثثاءت  �لتي 

�خلام�س  �ملثثركثثز  يف  و�ملثثغثثرب  دولر،  مليون   500
�ملركز  يف  وم�سر  دولر،  مليون   500 با�ستثمار�ت 
مليون   400 �إىل  تثث�ثثسثثل  بثثا�ثثسثثتثثثثثمثثار�ت  �لثث�ثثسثثاد�ثثس 
با�ستثمار�ت  �لثانية  �ملرتبة  يف  �لأردن  ثم  دولر، 
�أزمتي  فاإن  �لتقرير  وبح�سب  دولر،  مليون   300
�ملناخ، وكوفيد - 19 �أظهرتا �حلاجة �إىل �لطاقة 

�لنظيفة.
جهود�ً  �خلليجية  �لثثثدول  مثثن  �لعديد  وبثثذلثثت 
مدينة  �إن�ساء  منها،   �ملتجددة  �لطاقة  جمثثال  يف 
"م�سدر" للطاقة ومدينة �مللك عبد �هلل للطاقة 
من  عدد  موؤخر�  �أن�سئت  كما  و�ملتجددة.  �لنووية 
�ملبادر�ت منها مبادرة م�سدر �لتي تبنتها حكومة 
ومتعددة  متكاملة  مثثبثثادرة  تعد  و�لثثتثثي  �بثثوظثثبثثي 
على  قائمة  �قت�سادية  تنمية  لتحقيق  �لأوجثثثثه 
�لطاقة  قائمتها  �لنظيفة، وعلى  �لطاقة  م�سادر 
�أبحاث  دعثثم  على  �ملثثبثثادرة  ت�سمل  حيث  �ل�سم�سية 

ومتثثويثثلثثهثثا بثثالثثتثثعثثاون مثثع �ثثسثثت جثثامثثعثثات ومثثر�كثثز 
عاملية يف كل من �أمريكا و�أوروبا و�ليابان وت�سمل 
�لكهرباء  خلاليا  �لرقيقة  �لغ�سية  �أبحاث  على 
��ستقطاب  و�أبثثثثر�ج  �لثثكثثرويثثة  و�خلثثاليثثا  �ل�سوئية 
للطاقة  �حلثثثر�ري  و�لتخزين  �ل�سم�سية  �ل�سعة 
�ل�سم�سية، و��ستثمرت �لإمار�ت يف توليد �لطاقة 
�لكهربائية من حر�رة �ل�سم�س، من خالل م�سروع 

 100 بنحو  �لإنتاجية  طاقته  قدرت   "1 "�سم�س 
 768 مثثن  مثثكثثون  �سم�سي  حقل  �سمن  مثثيثثجثثاو�ت، 
لتجميع  �ملكافئ  �لقطع  عاك�سات  من  م�سفوفة 
�لطاقة منها، ويهدف  �ل�سم�سية وتوليد  �لطاقة 
% مثثثن �حثثتثثيثثاجثثات   7 �ملثث�ثثسثثروع �إىل تثثوفثثري  هثثثذ� 
�لطاقة باأبو ظبي، وتقلي�س �نبعاث ثاين �أك�سيد 
�لكربون بن�سبة 175 �ألف طن. و�أعلنت م�سر عن 
خطط و��سعة لتطوير م�سادر للطاقة �ملتجددة، 
و�لرياح  �ل�سم�سية  للطاقة  م�سروعات  ت�ستهدف 
بثثقثثدرة 4.3 مثثيثثجثثاو�ت، تثثهثثدف لإنثثتثثاج 20 % من 
حاجاتها للطاقة، من م�سادر متجددة، كما وقعت 
�حلكومة على �تفاقية لرتكيب وت�سغيل و�سيانة 
�لكهرباء، با�ستخد�م نظم �لطاقة  حمطة لإنتاج 
�ل�سم�سية بقدرة 50 ميجاو�ت مبدينة �لزعفر�نة 
 38 �إىل  تثث�ثثسثثل  بتكلفة  �لثث�ثثسثثويثث�ثثس.  حمثثافثثظثثة  يف 
 90 نحو  تنتج  �أن  �ملقرر  و�لتي من  يثثورو،  مليون 
�ألف ميجاو�ت �سنويا، وبذلك �ستكون �إحدى �أهم 
م�سروع  �أي�سا  وهناك  �لعاملية.  �لطاقة  حمطات 
تركيب وت�سغيل و�سيانة حمطة لإنتاج �لكهرباء 

 26 بثثقثثدرة  �ل�سم�سية  �خلثثاليثثا  نثثظثثم  بثثا�ثثسثثتثثخثثد�م 
ميجاو�ت مبدينة كوم �أمبو مبحافظة �أ�سو�ن.

دولر  مليار�ت   9 يقارب  ما  �ملغرب  و��ستثمرت 
% من �حتياجات �لطاقة بتكِلفة   42 لإنتاج نحو 

��ستثمارية فاقت 3.4 مليار دولر.
كثري  على  يتقدم  ناجح  منثثوذج  تون�س  وتعترب 
�لطاقة  نحو  للتحول  �لثثعثثربثثي  �ملثثغثثرب  دول  مثثن 
�ل�سم�سي  �ملخطط  �ن�ساء  بعد   وذلثثك  �مل�ستد�مة، 
وي�سم  دولر  بالين  ثالثة  بنحو  تقدر  بتكلفة 
40 م�سروعاً، يخ�س�س جزء كبري منها ل�ستغالل 
و�لتربيد  �لت�سخن  لأغر��س  �ل�سم�سية  �لطاقة 
من  جعل  و�لثثثذي  �لكهربائية،  �لثثطثثاقثثة  وتثثولثثيثثد 

تون�س قاعدة دولية لإنتاج وت�سدير �لطاقة. 
مبحطة  �لنثثتثثقثثال  �سيا�سة  يف  �لأردن  ودخثثلثثت 
�أن�سئت  �لثثتثثي  �ل�سم�سية،  للطاقة  مثثعثثان  �سم�س 
يف  مثثيثثجثثاو�ت   160 �إىل  ت�سل  بثثقثثدرة   2016 �سنة 
للطاقة  حمطة  �أكثثرب  ثثثاين  وتعد  معان،  منطقة 

�لكهرو�سوئية يف �ل�سرق �لأو�سط.
ومن �ملنتظر خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �لقادمة، 
�أن ت�سارك معظم �لدول �لعربية يف �ل�ستثمار يف 
�أ�سبحت هي  �ل�سم�سية، ذلك لأنها  �لطاقة  �إنتاج 

�سك �لتحول نحو م�ستقبل �أف�سل.
حقيقة �إن �لنتقال �لكلي �إىل ��ستخد�م �لطاقة 
�ملثثتثثجثثددة ل يثثثز�ل يثثو�جثثه �لثثعثثديثثد مثثن �لعقبات، 
هذ� ف�سال عن �أنه يحتاج �إىل �لتحرك بخطو�ت 
�أ�سرع ملو�كبة �لتوجه �لعاملي، لكن لز�ل �لطريق 
و�لنتائج  �لآمثثال  من  �لكثري  حتقيق  نحو  طويل 
�لنظيفة،  �لطاقة  عامل  يف  �لتناف�سية  �لإيجابية 
تتمتع  �لثثعثثربثثيثثة  �ملثثنثثطثثقثثة  �أن  مثثثن  �لثثثرغثثثم  عثثلثثى 
نظر�  �ل�سم�سية،  �لثثطثثاقثثة  مثثن  وفثثثرية  مبثث�ثثسثثادر 
لوقوع معظم دولها يف منطقة �حلز�م �ل�سم�سي، 
مما يجعل من �ل�ستثمار بها من �لأمور �ل�سهل 
حتقيقها، هذ� ف�سال عن �أن �لعائد �ملادي �ملتحقق 
مرتفع جد�، يف �لوقت �لذى �أ�سبح فيه �ل�ستثمار 
�أمر� حتميا و�سرورة يجب  �ل�سم�سية  �لطاقة  يف 
�ملثثطثثردة يف معدل  �لثثزيثثادة  مثثع  حتقيقها، وذلثثثك 
�لطلب �لعربي على �لكهرباء، و�لذى ينمو �سنويا 
�سرورة  معه  ��ستدعى  مثثا  وهثثو  مرتفعة،  بن�سب 
�لعربية،  �ملنطقة  متتلكها  �لتي  �ملز�يا  ��ستغالل 
ل�سيما  �ملتجددة،  �لطاقات  على  �لعتماد  لزيادة 
�أن هناك حتركات من جميع �لدول �لعربية حتت 
رعاية جامعة �لدول �لعربية، لإن�ساء �سوق عربي 
تثثعثثد من  �ملنطقة  �إن  لثثلثثكثثهثثربثثاء. حثثيثثث  مثث�ثثسثثرتك 
م�ساريع  لإقثثامثثة  منا�سبة  �لعامل  مناطق  �أف�سل 
�لطاقة �ل�سم�سية �لناجحة و�ملربحة، حيث يقدر 
�لعربية من طاقة  �لأر��ثثسثثي  �إىل  حجم ما ي�سل 
وهذه  �ل�ساعة،  يف  و�ط  كيلو   5 بحو�يل  �سم�سية 
ن�سبة مرتفعة جد� �إذ� ما قورنت بالن�سب �لعاملية. 
�لعربي  �لوطن  يف  �ل�سم�سية  �لطاقة  تعترب  لثثذ� 
ثروة طبيعية �خت�س �هلل بها �ملنطقة دون غريها، 

ويجب ��ستغاللها و�ل�ستفادة منها.

شاهيناز العقباوى
كاتبة صحفية بمؤسسة األهرام

الطاقة البديلة والعبور 
العربي.. األمان نحو المستقبل

لم يعد السعي إلى االعتماد على الطاقة البديلة عالميا مجرد تطبيق للعديد من نتائج االبحاث التي تدعو إلى إيجاد بدائل للطاقة، 
لكنه بات توجها دوليا نحو مستقبل قائم على طاقة نظيفة في ظل التوقع أن ينمو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في السنوات 

المقبلة بسرعة سيتغير بها نظام الطاقة العالمي.

العالم العربي 
األكثر استفادة من 
الطاقة الشمسية

االستثمار في الطاقة 
المتجددة تجاوز 
التريليونى دوالر
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لرغبة  وف��ق��اً   1587 منذ  ب���د�أ  فرن�سا  ف��ي  �لعربية 
�لرغم  وعلى  لكن  �لأول.  فر�ن�سو�  للملك  �سابقة 
من �أّن �أكثر من 127.000 �سخ�ص يتعلمونها �ليوم 
�أق��ل  �أّن  �إل  �ل��خ��ارج،  ف��ي  �لفرن�سية  �ل��م��د�ر���ص  ف��ي 
�لمد�ر�ص  �ليوم في  15.000 طالب يدر�سونها  من 
�لإعد�دية و�لثانوية د�خل فرن�سا بعد �أن كانت وز�رة 
�لتربية و�لتعليم في فرن�سا قد با�سرت في �لمو�سم 
�لدر��سي 2018-2019 خطو�ت �إدر�ج �للغة �لعربية 
�لفرن�سية،  �ل��در����س��ي��ة  �لمناهج  ف��ي  ر�سمي  ب�سكل 
�لر�سمية  �لمد�ر�ص  كافة  لطلبة  ُمتاحاً  �أ�سبح  �إذ 
ثانية  �أجنبية  كلغة  للدر��سة  �لعربية  �للغة  �ختيار 

بعد �لفرن�سية و�لإنكليزية )�أو �لألمانية(.
وتّم في �لعا�سمة �لفرن�سية، قبل ب�سع �سنو�ت، 
"�سمة" �لدولية، �لأول��ى من نوعها  �إط��اق �سهادة 
في فرن�سا و�أوروبا و�لعالم، في �إتقان �للغة �لعربية 
على  وذل��ك  ��ستخد�مها،  م��ن  و�لتمّكن  �لف�سحى 
�للغة  في  بها  �لُمعترف  �لعالمية  �ل�سهاد�ت  غ��ر�ر 
كما  �للغات.  م��ن  وغيرها  و�لإنكليزية  �لفرن�سية 
بلغة  �لوطني  �لخت�سا�ص  دبلوم  �سهادة  منح  ويتم 
�ل�ساد لمن ي�سلون لم�ستويات ُمتقّدمة وفق �لإطار 
�لأوروب��ي �لمرجعي �لعام للغات �لخا�ص بالتحقق 
م��ن �ل��ق��درة و�ل��ك��ف��اءة �ل��ل��غ��وي��ة. ك��م��ا �أّن ���س��ه��اد�ت 
�للغة �لعربية �لتي يتم منحها ُمعترف بها ر�سميا 
و�لتعليم  �لتربية  وز�رة  قبل  وم��ن  �ل��م��د�ر���ص،  ف��ي 

�لفرن�سية، و�لجامعات �لحكومية و�لدولية.
وتتيح �لعربية، وفقاً لمنظمة �ليون�سكو، �لدخول 
و���س��وره،  �أ�سكاله  بجميع  بالتنوع  ز�خ��ر  عالم  �إل��ى 
فيما  و�لمعتقد�ت  و�لم�سارب  �لأ�سول  تنوع  ومنها 
�إل��ى تعزيز  �لمتحدة  �لأم��م  �للغات في  �أي��ام  تهدف 
بهما،  و�لحتفاء  �لثقافي  و�لتنوع  �للغوي  �لتعدد 
�للغات  �ل��م�����س��او�ة بين  �ل��ح��ر���ص على  �إل���ى  �إ���س��اف��ة 

�لر�سمية في �لمنظمة �لدولية ووكالتها. 
وي��ت��م��ا���س��ى �لح���ت���ف���ال ب���ال���ي���وم �ل��ع��ال��م��ي للغة 
�لثقافات  �لعقد �لدولي للتقارب بين  �لعربية، مع 
من  ريادته  �ليون�سكو  تتولى  �لذي   )2022-2013(
�لأخ��رى. و�لعربية  �لمتحدة  �لأم��م  بين موؤ�س�سات 
كما  �نت�سار�،  �ل�سامية  �لمجموعة  لغات  �أكثر  هي 
�أنها و�حدة من �أكثر �للغات �نت�ساًر� في �لعالم حيث 
يتحدثها �أكثر من 422 مليون ن�سمة يتوزعون في 
�لعالم �لعربي، بالإ�سافة �إلى �لعديد من �لمناطق 
وت�ساد ومالي  وتركيا  كالأحو�ز  �لمجاورة  �لأخ��رى 
�أهمية  �لعربية  �للغة  وتمتلك  و�إرتيريا.  و�ل�سنغال 
لغة مقد�سة )لأنها  �لم�سلمين، فهي  ق�سوى لدى 
�أخ��رى(  �ل�ساة )وع��ب��اد�ت  �ل��ق��ر�آن(، ول تتم  لغة 
وجملها.  كلماتها  عدد من  باإتقان  �إل  �لإ�سام  في 
و�لعربية هي �أي�سا لغة �سعائرية رئي�سية لدى عدد 

منظمة  قيام  مع  موؤخر�  �لحتفال  هذ�  وتز�من 
�لأم�������م �ل���م���ت���ح���دة ل��ل��ت��رب��ي��ة و�ل���ع���ل���وم و�ل��ث��ق��اف��ة 
�لمعنون  �لإقليمي  تقريرها  باإطاق  )�ليون�سكو(، 
�لمعارف  لكت�ساب  بو�بة  بو�سفها  �لعربية  "�للغة 
ونقلها"، و��ست�سافتها لمو�ئد م�ستديرة في مقّرها 
و�لذكاء  �لعربية  "�للغة  لمو�سوع  مكر�سة  بباري�ص 
و�أكاديميين  �ل�سطناعي"، ت�سمنت �جتماع خبر�ء 
متخ�س�سة  م��وؤ���س�����س��ات  ع���ن  وم��م��ث��ل��ي��ن  وف��ن��ان��ي��ن 
لمناق�سة تاأثير �لذكاء �ل�سطناعي في �سون �للغة 
�للغة  حو�سبة  لمو�سوع  �إ�سافة  وتعزيزها،  �لعربية 

�لعربية ورهان �لم�ستقبل �لمعرفي.

باللغة   2012 منذ  �ل��دول��ي��ة  �لمنظمة  وتحتفي 
�لعربية كاأحد �أهم �أركان �لتنّوع �لثقافي للب�سرية، 
وذلك في �ليوم �لذي �تخذت فيه �لجمعية �لعامة 
1973 ق���ر�ره���ا �ل��ت��اري��خ��ي  ل���اأم���م �ل��م��ت��ح��دة ف���ي 
في  �ساد�سة  ر�سمية  لغة  �لعربية  �للغة  تكون  ب��اأن 
�ل��م��ن��ظ��م��ة، وذل���ك �إل���ى ج��ان��ب �ل��ل��غ��ات �لإن��ك��ل��ي��زي��ة 

و�لرو�سية و�ل�سينية و�لفرن�سية و�لإ�سبانية.
�أّن  �لمنا�سبة،  بهذه  �ليون�سكو  منظمة  و�أك���دت 
و�أ�ساليبها  �أ�سكالها  بمختلف  �أبدعت  �لعربية  �للغة 
�ل�سفهية و�لمكتوبة و�لف�سيحة و�لعامية، ومختلف 
خطوطها وفنونها �لنثرية و�ل�سعرية، �آيات جمالية 
ميادين  ف��ي  �لأل��ب��اب  وتخلب  �لقلوب  تاأ�سر  ر�ئ��ع��ة 
متنوعة ت�سم �لهند�سة و�ل�سعر و�لفل�سفة و�لغناء، 

وغيرها من �لعلوم و�لمعارف.
�لعامة  �لمديرة  �أزولي،  �أودري  �ل�سيدة  وت��رى 
ُيتيح فر�سة  للعربية  �لعالمي  �ليوم  �أّن  لليون�سكو، 
في  �لعربية  للغة  �لعظيمة  بالم�ساهمات  للتنويه 
�لفنون  خ��ال  م��ن  �سّيما  ول  �لب�سرية،  �لح�سارة 
�لفريدة  �لمعمارية و�لخطوط  و�لآد�ب و�لهند�سة 
ز�ل��ت،  �للغة �لعربية كانت، وم��ا  �أن  �إل��ى  �إ���س��ارة  في 
�لعلم  ميادين  مختلف  في  �لمعارف  لنقل  �سبيًا 
و�لفل�سفة  و�لريا�سيات  �لطب  ومنها  و�لمعرفة، 
�لحتفالية  محور  وح��ول  �لفلك.  وعلم  و�ل��ت��اري��خ 
لهذ� �لعام، تو�سح �أزولي �أّن "�لذكاء �ل�سطناعي 
ي��م��ث��ل ف��ر���س��ة ع��ظ��ي��م��ة ل��ل��ت��ع��ج��ي��ل ب��ب��ل��وغ �أه����د�ف 
تكنولوجية  ث���ورة  �أي  ل��ك��ّن  �لم�ستد�مة.  �لتنمية 
ي��ج��ب ��ستباقها  ت��ن��ط��وي ع��ل��ى �خ��ت��الت ج��دي��دة 

و�أخذها في �لح�سبان".

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، �أول������ت ج��ام��ع��ة �ل������دول �ل��ع��رب��ي��ة 
كبير�ً  �هتماماً  �لعربية  باللغة  �لنهو�ص  م�ساألة 
باإعد�د  �لعامة  �أمانتها  قامت  حيث  �إن�سائها،  منذ 
من  �لعربية  �للغة  لتمكين  �ساملة  ��ستر�تيجية 
�إنجاز وظيفتها ب�سفتها وعاًء للهوية ور�بطًة بين 
وزر�ء  �أق��رت في موؤتمر  وق��د  �لعربية،  �لأم��ة  �أبناء 
�لثقافة �لعرب في �أكتوبر 2018، وتم �لنتهاء من 

و�سع �لخطة �لتنفيذية لها.
�لعربية  �ل����دول  لجامعة  �ل��ع��ام  �لأم��ي��ن  وي���رى 
�ل�سيد �أحمد �أبو �لغيط، �أن �للغة �لعربية هي �لركن 
�لأه����م ف��ي وح���دة �لأم����ة �ل��ع��رب��ي��ة ون����و�ة ثقافتها، 
معتبر� في �فتتاح قمة �للغة �لعربية بمقر )�إك�سبو 
عن�سري  "تتجاوز  �لعربية  �للغة  �أن  دب��ي(   2020
�لمتجذر  تاريخها  عبر  �سهرت  �إذ  و�لعرق،  �لدين 
ثقافات مختلفة في ثقافة و�حدة جامعة"، م�سدد� 
على لزوم تعزيزها ودعمها عبر طرح روؤى و�قعية 

ُمبتكرة للحفاظ عليها و�لرتقاء بها.
لغات  م��ن  لغة  "�لعربية  ع��ن��و�ن  وت��ح��ت  ب���دوره، 
باري�ص،  في  �لعربي  �لعالم  معهد  �حتفى  فرن�سا"، 
�لعربية  للغة  �لعالمي  باليوم  �لخام�سة،  وللمّرة 
و�لعرو�ص  و�ل��ن��دو�ت  �لعمل  ور����ص  م��ن  ب��اق��ة  عبر 
�لحتفالية  وت�سمنت  عامين.  قبل  �أقامها  �لحية، 
ور�ص عمل مبتكرة في فن �لخط �لعربي، ودور�ت 
وُم�سابقات  بالعربية،  �لناطقين  لغير  تمهيدية 
�إم�����اء ل��ل��ُم��ب��ت��دئ��ي��ن و�ل���خ���ب���ر�ء ع��ل��ى ح����ّد ���س��و�ء، 
للتفاعل  تعر�ص  فنية  وُمختار�ت  ر�ق�سة  وعرو�ص 
ب��ي��ن �ل��م��و���س��ي��ق��ى �ل��ع��رب��ي��ة ون��ظ��ي��رت��ه��ا �ل��غ��رب��ي��ة. 
ر�ق�سة  تفاعلية  عرو�ساً  �لفعاليات  ت�سمنت  كما 
ل��ل��ح��روف �ل��ع��رب��ي��ة، و�أم�����س��ي��ات �ل��ح��ك��و�ت��ي �ل��ت��ي 
�لثقافي  و�ل��ت��ر�ث  �ل�سعبي  �لأدب  �سحر  ت�ستعيد 
وم�سرحية  �سينمائية  لعرو�ص  �إ�سافة  �ل�سفاهي، 

هادفة وذ�ت �سلة بمو�سوع �لحتفالية.
وكان �لجمهور �لباري�سي، على موعد كذلك في 
بعرو�ص  �لوقت مع فر�سة فريدة لا�ستمتاع  ذ�ت 
�لتر�ث  ُتبرز  ومغاربية،  م�سارقية  ر�ق�سة  عربية 
�لمنا�سبة،  �لعربية. وبهذه  �لدول  �لثقافي لمعظم 
بالعربية  �لناطقين  �لمعهد،  رئي�ص  دعا جاك لنغ 
لح�سور  و�لفرن�سيين،  �لعرب  من  لها  و�لد�ر�سين 
�لحتفالية �لمميزة و�كت�ساف روعة �للغة �لخام�سة 
�لأكثر �نت�سار�ً في �لعالم، عبر �ل�ستماع و�لممار�سة 
و�لح�سول على ثروة ثقافية غنية موؤكد�ً �أّن �للغة 
حيث  �أ�سا�سية  لغة  فرن�سا  في  �ليوم  باتت  �لعربية 
عموم  ف��ي  وك��ت��اب��ي  �سفهي  ب�سكل  ي��وم��ي��اً  ُت��م��ار���ص 
�لباد، مما يوؤكد �لتعددية �للغوية و�لغنى �لثقافي 

في فرن�سا.
وت��ف��ي��د در�����س���ات ت��اري��خ��ي��ة ب�����اأّن ت��دري�����ص �للغة 

د. حسين الهنداوي
األمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة المالية

راية لغة الضاد تخفق ثانية 
في "بالط الشهداء"

في مثل هذه االيام من عام114 هـ/ 732م، نجح شارل مارتل بقهر قوات عبد الرحمن الغافقي أمام مدينة بواتييه الفرنسية إثر 
معركة "بالط الشهداء" التي اوقفت نتيجتها التراجيدية تقدم الفتوحات العربية االسالمية شمال جبال البرانس، ومعه توقف 

انتشار اللغة العربية إلى باقي أوروبا. 
لكن لغة الضاد سجلت عودة غير مسبوقة إلى بواتييه نفسها في العقود االخيرة بفضل قسم اللغة العربية، أنشأناه في جامعتها 
العريقة بجهود فردية مضنية سمح لنا فيه بتدريسها طواعية لسنوات منذ مطلع الثمانينات الماضية، برغم عقبات واعتراضات 

صغيرة وكبيرة فشلت جميعها في منع لغة الضاد من رفع رايتها من جديد في تلك األنحاء النائية. وها هو القسم الصغير 
يشارك سنويا في االحتفال باليوم العالمي للغة العربية المصادف 18 كانون األول من كل عام.
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كما  �ل��ع��رب��ي،  �لعالم  ف��ي  �لم�سيحية  �لكنائ�ص  م��ن 
كتبت بها �لكثير من �أهم �لأعمال �لدينية و�لفكرية 
�نت�سار  �أّث��ر  فقد  �لو�سطى.   �لع�سور  في  �ليهودية 
�لزم��ن��ة،  م��ر  على  دول  ل��ع��دة  وتاأ�سي�سه  �لإ����س���ام، 
ف��ي �رت��ف��اع م��ك��ان��ة �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث �أ�سبحت 
في  ط��وي��ل��ة  ل��ق��رون  و�لأدب  و�ل��ع��ل��م  �ل�سيا�سة  ل��غ��ة 
�لعربية  و�أث��رت  �لم�سلمون.  حكمها  �لتي  �لأر����س��ي 
�للغات  �أو غير مبا�سر في كثير من  تاأثيًر� مبا�سًر� 
�لأخرى في �لعالم �لإ�سامي، كالتركية و�لفار�سية 
و�ل��ك��ردي��ة و�لأوردي������ة و�ل��م��ال��ي��زي��ة و�لإن��دون��ي�����س��ي��ة 
مثل  �لأخ��رى  �لإفريقية  �للغات  وبع�ص  و�لألبانية 
�ل��ه��او���س��ا و�ل�����س��و�ح��ي��ل��ي��ة، وب��ع�����ص �ل��ل��غ��ات �لأورب��ي��ة 
و�لبرتغالية  كالإ�سبانية  منها  �لمتو�سطية  وخا�سة 

و�لمالطية و�ل�سقلية.
غير  �أو  ر�سميا  تدري�سا  ُت��ّدر���ص  �لعربية  و�للغة 
ر���س��م��ي ف��ي كثير م��ن �ل����دول �لإ���س��ام��ي��ة و�ل���دول 
عن  فف�سا  �لعربي.  للوطن  �لمحاذية  �لإفريقية 
�لعربي،  �ل��ع��ال��م  دول  ك��ل  ف��ي  �لر�سمية  �للغة  �أن��ه��ا 
كما  و�إرت��ي��ري��ا.  ت�ساد  ف��ي  ر�سمية  لغة  ك��ذل��ك  فهي 
�أن��ه��ا �إح����دى �ل��ل��غ��ات �ل��ر���س��م��ي��ة �ل�����س��ت ف��ي منظمة 
�لأم����م �ل��م��ت��ح��دة. ف��ق��د ك���ان �ل���ت���و�زن ب��ي��ن �ل��ل��غ��ات 
�لر�سمية �ل�ست، �أي �لإنكليزية و�لعربية و�ل�سينية 
�ساغا  �سغا  و�لفرن�سية  و�لرو�سية،  و�لإ�سبانية 
لكل �لأمناء �لعامين.  و�ُتّخذت عدة �إج��ر�ء�ت، منذ 
�للغات  ��ستعمال  �إلى يومنا هذ�، لتعزيز   1946 عام 
و�أه��د�ف��ه��ا  �لأم����م  �لمتحدة  ت��ك��ون  ح��ت��ى  �لر�سمية 
و�أعمالها مفهومة لدى �لجمهور على �أو�سع نطاق 

ممكن. 
ف���ي �إط������ار دع����م وت���ع���زي���ز ت���ع���دد �ل���ل���غ���ات وت��ع��دد 
�لأمم  �إد�رة  �عتمدت  �لمتحدة،  �لأمم  في  �لثقافات 
�لحتفال  ع�سية  ق���ر�ر�  �لإع���ام  ل�����س��وؤون  �لمتحدة 
 21 ف��ي  ب��ه  ُيحتفل  �ل��ذي  �لأم  للغة  �ل��دول��ي  باليوم 
�سباط من كل عام بناء على مبادرة من �ليون�سكو، 
�ل�ست  �لر�سمية  �ل��ل��غ��ات  م��ن  ل��غ��ة  ب��ك��ل  ل��اح��ت��ف��ال 
�لعربية  باللغة  �لحتفال  وتقرر  �لمتحدة.  لاأمم 
�ل��ذي �سدر فيه  �ل��ي��وم  �لأول، كونه  ك��ان��ون   18 ف��ي 
قر�ر من �لمم �لمتحدة في18 كانون �لأول 1973 
وق����ررت �ل��ج��م��ع��ي��ة �ل��ع��ام��ة ب��م��وج��ب��ه �إدخ�����ال �للغة 
في  �لعمل  ولغات  �لر�سمية  �للغات  �سمن  �لعربية 

�لأمم �لمتحدة. 
�لوعي  زي��ادة  �ليوم هو  �لغر�ص من هذ�  ويتمثل 
بين موظفي �لأمم �لمتحدة بتاريخ كل من �للغات 
�ل�ست وثقافتها وتطورها. ولكل لغة من  �لر�سمية 
تجده  �ل��ذي  �لأ�سلوب  �ختيار  على  �لحرية  �للغات 
منا�سبا في �إعد�د برنامج �أن�سطة لليوم �لخا�ص بها، 
بما في ذلك دعوة �سعر�ء وكتاب و�أدب��اء معروفين، 
�إع���ام���ي���ة متعلقة  �إل����ى ت��ط��وي��ر م����و�د  ب��الإ���س��اف��ة 

بالحدث.
و�أكثر  �ل�سامية،  �للغات  �أق��دم  من  �لعربية  وتعد 
�أكثر  و�إح����دى  ت��ح��دث��ا،  �ل�سامية  �لمجموعة  ل��غ��ات 
�للغات �نت�ساًر� في �لعالم، كما �أنها من بين �للغات 

�إن "هناك خم�سة �إلى ثمانية �أ�سعاف من �لمفرد�ت 
�لغالّية".  باللغة  م��ق��ارن��ة  �لفرن�سية  ف��ي  �لعربية 
"�لفرن�سيين  �أن  ي�ستنتج  بروفو�ست  جعل  ما  وه��و 
يتكلمون �لعربية �أكثر مما يتكلمون �للغة �لغالّية". 
وي�سرب �لخبير كمثال على ذلك جملة فرن�سية ل 
تكاد توجد فيها كلمة �إل و�أ�سلها عربي "�إذ� ذهبت 
�إلى مخزن magazine ل�سر�ء جبة jupe من �لقطن 
caban، فاأنت تتكلم  gilet وقفطان  coton وجليكة 
�للغة �لعربية". وجاءت تلك �لمعلومات في �أعقاب 
�أث���اره ق��ول �لكوميدي ل���ور�ن دوت�ص  �ل��ج��دل �ل��ذي 
�لمغامرة  "رو�ية  �لجديد  لموؤلفه  يروج  كان  بينما 
على  رده  معر�ص  وف��ي  لفرن�سية"،  للغة  �لجنونية 
����س���وؤ�ل ح���ول ت��دري�����ص �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ب��ال��م��د�ر���ص 
�للغة  ت��ع��ل��م  م��ن  ف��ائ��دة  �أي����ة  �أرى  "ل  �ل��ف��رن�����س��ي��ة: 
ثمة  �أن  علمك  ف��ي  ليكن  �ل��م��در���س��ة،  ف��ي  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لفرن�سية،  �للغة  ف��ي  عربية  كلمة   700 �إل���ى   600
بما  تزيد  �لفرن�سية  �للغة  في  �لعربية  فالمفرد�ت 
�لغالية  �للغة  م��ف��رد�ت  على  �أ�سعاف   8 �إل��ى   5 بين 

�لتي هي لغة �أجد�دنا".
�أ�سل  من  �سوي�سري  مهند�ٌص  �أ���س��در  جانبه  من 
�لِعرباويات"،  "قامو�ص  ب�  �أ�سماه  ما  موؤخر�  لبناني 
وهو معجٌم ي�سم 500 مائة كلمة ُمتد�ولة بالفرن�سية 
ممن  كثيرين  �أن  ماحظا  عربي،  �أ�سل  من  لكنها 
ي��ت��ح��دث��ون �ل��ل��غ��ة �ل��ف��رن�����س��ي��ة ق���د ي��ج��ه��ل��ون �أن��ه��م 
يقولون  �أ�سل عربي. فعندما  بكلمات من  ينطقون 

هذ�، وفقا لعالم معاجم فرن�سي مرموق. فقد �أكد 
�لبروفي�سور جان بروفو�ست خال مقابلة مع �إذ�عة 
500 كلمة  �أن هناك ما ل يقل عن  فرن�سا �لدولية، 
ذلك  م��ن  �أك��ث��ر  ورب��م��ا  �لفرن�سية  �للغة  ف��ي  عربية 
بكثير �إذ� ما �أخذت في �لح�سبان �لمفرد�ت �لعلمية 
جان  لوي�ص  �لل�سانيات  لعالم  وفقا  �لمتخ�س�سة، 
�لعربية في  �ل��م��ف��رد�ت  ك��م  ق���ورن  م��ا  و�إذ�  ك��ال��ف��ي. 
�لإفرنجية  �للغة  مفرد�ت  كم  مع  �لفرن�سية  �للغة 
�إليها  ين�سب  �لتي   )Le Gaulois )�لغالّية  �لأ�سلية 
�لفرن�سيون بو�سفها لغة �أجد�دهم، فاإن كالفي يقول 

 )1922-1842( لفي�ص  �أرن�ست  �لفرن�سي  و�ل��م��وؤرخ 
"كانو�  �لفرن�سيين،  "�أجد�د”  �لغاليين  �إن  تقول 
�لح�سارتين  ولول  وهمجيين.  بر�برة  �لأ�سا�ص  في 
�لرومانية و�لعربية، �للتين �سقتا �لع�سور �لو�سطى 
بعطائهما، لتاأخرت نه�ستنا كثير�"، وهكذ� ي�ستنتج 
ج���ان ب��ري��ف��و، �أن ت��اأث��ي��ر �ل��ع��رب، م��ن خ���ال لغتهم 
وع���اد�ت���ه���م وت��ق��ال��ي��ده��م، �أك���ب���ر ب��ك��ث��ي��ر م���ن ت��اأث��ي��ر 
غريبا  لي�ص  �إذ  فرن�سا.  ف��ي  �لجرمان  �أو  �لغاليين 
�لمرتبة  �لعربية  �للغة  تحتّل  �أن  �ل��ب��اح��ث،  ح�سب 
�لنكليزية  �للغتين  بعد  �لتاأثير،  حجم  في  �لثالثة 
و�ليطالية. ولم يقف �لأم��ر كما يبدو عند كلمات 
عربية قديمة �أدرجت في قو�مي�ص �للغة �لفرن�سية، 
ول تز�ل م�ستخدمة في كام �لفرن�سيين �إلى �لآن. 
��ستقبلتها  �لجديدة  �لكلمات  من  قائمة  هناك  بل 
وهو  "�لر�ب"،  �أغ��ان��ي  خ��ال  م��ن  �لفرن�سية  �للغة 
لدى  و��سعا  �نت�سار�  يعرف  �ل��ذي  �لمو�سيقي  �لنوع 

فئة �ل�سباب في �لغرب. 
�لعرب"  "�أجد�دنا  كتاب  �أن  �لنقاد  بع�ص  وي��رى 
ل��ل��ك��ات��ب �ل��ف��رن�����س��ي ج����ان ب���ري���ف���و، ج����اء ف���ي وق��ت��ه 
�لمنا�سب، لدح�ص مز�عم �لتيار �ليميني �لفرن�سي 
–ولي�ص �ليمين �لمتطرف فقط- �لذي يحاول من 
خال ��ستغاله ��ستحقاقات �سيا�سية، تمرير �أفكاره 
جميع  م�سوؤولية  وتحميل  �لآخ���ر،  �سد  �لعن�سرية 
�لإخفاقات �لقت�سادية على �لأجانب، و�ل�ستخفاف 
�لثقافة  �إثر�ئهم  في  و�لم�سلمين  �لعرب  باإنجاز�ت 
�ل��ف��رن�����س��ي��ة، وم�����س��اه��م��ت��ه��م �ل��ف��ع��ال��ة ف���ي ت��ط��ّوره��ا 

و�زدهارها.
و�ل���ح���ال ل ي��ق��ت�����س��ر ه����ذ� �ل��ت��اأث��ي��ر ع��ل��ى �ل��ل��غ��ة 
�ل��ق��ارة  ف��ي  �أي�����س��ا  غيرها  �إل���ى  يمتد  ب��ل  �لفرن�سية 
�لأوروب��ي��ة. �إذ ت�سير عدة در��سات �إل��ى �أّن��ه ورغ��م �أن 
�لجزر �لبريطانية كانت بمناأى ع�سكريا عن حركة 
�ل��ق��ارة،  جنوب  ف��ي  �لإ�سامية  �لعربية  �لفتوحات 
�لو�سطى،  �ل��ق��رون  ف��ي  �لمتو�سط  �لبحر  وح��و���ص 
فيها  مكانا  يترك  ل��م  �لعربي  �لعلمي  �لمد  �أن  �إل 
عدد�  �لإنكليزية  في  وجدنا  وهكذ�  يبلغه.  �أن  دون 
يقدرها  �لعربية  �لأ���س��ول  ذ�ت  �لكلمات  م��ن  مهما 
بع�ص �لباحثين بب�سع مئات، دخلت �إلى �لإنكليزية 
�لح�سارة  �أن  �إل��ى  �إ���س��ارة  في  بالو��سطة  �أو  مبا�سرة 
�لعربية-�لإ�سامية كانت في �أوجها �آنئذ، و�أن �للغة 
�أو ما يناهز ذلك لغة  �لعربية ظلت لخم�سمئة عام 
تمت  حيث  �ل��ف��ك��ري،  و�ل��ت��ق��دم  و�ل��ث��ق��اف��ة  �لمعرفة 
�لكا�سيكية  �لإغريقية  �لموؤلفات  معظم  ترجمة 
�لعلمية و�لفل�سفية �إلى �لعربية في �لقرن �لتا�سع. 
�لعرب  �لعلماء  حقق  �لأ�سا�ص،  ذل��ك  من  و�نطاقاً 
�أو  �لثقافية  �ل��در����س��ات  م��ج��الت  ف��ي  و�لم�سلمون 
�لإن�سانية و�لعلوم و�لطب و�لريا�سيات تقدماً كبير�ً 
�أوروب��ا �لغربية  �إلى  في �لمعرفة تم نقله بعد ذلك 

عن طريق �لجامعات �لإ�سامية في �إ�سبانيا.

�لأرب����ع �لأك��ث��ر ����س��ت��خ��د�ًم��ا ف��ي �لأن��ت��رن��ت، وكذلك 
�لفرن�سية  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��ًة  ون���م���ًو�  �ن��ت�����س��اًر�  �لأك���ث���ر 
في  كبيرة  �أهمية  ذ�ت  �لعربية  و�للغة  و�لرو�سية. 
�لعربية  �لفرن�سيين يتكلمون  �أن  فرن�سا حيث نجد 
�أك���ث���ر م���ن ل��غ��ة �أج�����د�ده�����م ع��ل��ى ح���د ت��ع��ب��ي��ر �أح���د 
�لعربية  �للغة  م��ف��رد�ت  �أن  عن  ف�سا  �لموؤرخين، 
حا�سرة للغاية في �للغة �لفرن�سية، �إذ هي ثالث لغة 
�لإنكليزية  بعد  مفرد�تها  �لفرن�سية  منها  تقتر�ص 
�للغة  تثري  �لعربية  �للغة  ظلت  حيث  و�لإيطالية، 
�لفرن�سية منذ �لقرن �لتا�سع �لميادي حتى يومنا 

يخطر  ل  بكل ب�ساطة “Sucre” �أو “Café” ربما 
"�ُسكر"  �أنهم ��ستعملو� �لكلمتين �لعربيتين  ببالهم 
�لعربية  �لمفرد�ت  عن  ب�سيط  مثل  هذ�  و"قهوة". 
�لتي دخلت �لحياة �ليومية للفر�نكوفونيين. وعند 
له  يت�سح  �لعرباويات"،  "قامو�ص  ل�  �لقارئ  ت�سفح 
�أن هذ� �لمعجم يعك�ص بالفعل تاريخ �لعاقات بين 
�لعالم �لعربي و�لأوروبي منذ ت�سعة قرون. وي�سدد 
�لموؤلف ح�سان مكي على �لمر�حل �لأ�سا�سية من هذ� 
�لتاريخ. فمنذ �لقرن �لثامن، خال �لع�سر �لذهبي 
علميا  �لعربي  �لتاأثير  ك��ان  ب��غ��د�د،  في  للعبا�سيين 
قبل كل �سيء من خال �لجبر و�لكيمياء �لقديمة. 
ميادين  لي�سمل  �لعربية  �للغة  تاأثير  �متد  ولحقا 
مثل �لتجارة و�لفن و�لطبخ. �أما في �لقرن �لتا�سع 
ع�سر، فقد نقل �لفرن�سيون �إلى بادهم كلمات من 
فترة  خ��ال  "فلو�ص"  مثل  �لعامية  �لعربية  �للغة 
�ل�ستعمار �لفرن�سي للجز�ئر. وحديثا �سملت �للغة 
"�لفد�ئيين" و"�آية  �لفرن�سية مفرد�ت عربية مثل 
"�لر�ي" �أو  �هلل" وكلمات متعلقة بالمو�سيقى مثل 
"تبولة"  �أخرى لها �سلة بعالم �لطبخ مثل و�سفة 

."Taboulé" لمعروفة في �للغة �لفرن�سية ب�
وك���م���ا ي���ق���ول �لأم����ي����ن �ل����ع����ام �ل�������س���اب���ق ل���ل���دول 
�ل��ف��ر�ن��ك��وف��ون��ي��ة �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي �ل��م�����س��ري �ل��ر�ح��ل 
"قامو�ص  �لذي كتب مقدمة  بطر�ص بطر�ص غالي 
�سر  ع��ن  �ل��ب��ح��ث  ي��ري��د  �ل����ذي  "�إن  �لعرباويات": 
�لكلمات �سيكت�سف وجود عاقات عميقة ووثيقة بين 
�لعالم �لفر�نكوفوني و�لعالم �لعربي، عاقاٌت مرت 
و�سدمات  ل��ق��اء�ت  وف��ت��ر�ت  وماآ�سي  �سرور  بمر�حل 
ت�سهد، على  و�نف�سال وتاقي من جديد، عاقاٌت 
كل حال، على وجود �جتذ�ب ُمتبادل ود�ئم وعميق." 
من جهة �خرى، لم يدر في خلد �لكاتب �لفرن�سي 
كتابه  �أن  �لل�سانيات،  علم  في  �لباحث  بريفو،  جان 
لتي�ص،  �لن�سر  د�ر  عند  فرن�سا  في  حديثا  �ل�سادر 
�لعرب" وكعنو�ن  "�أجد�دنا  ع��ن��و�ن:  يحمل  و�ل��ذي 
على  "ف�سلهم  �أو  لهم"  لغتنا  تدينه  "ما  ف��رع��ي: 
�لهتمام  م��ن  �لكبير  �ل��زخ��م  ه��ذ�  لغتنا"، �سيعرف 
�لو��سع في مختلف و�سائل �لإعام �لفرن�سية خال 
�ل�سنو�ت �لخيرة. فقد ر�حت تتحّدث عنه باإ�سهاب 
�ل�سحف و�لمجات �لفرن�سية، كما نزل �سيفا على 
للتحّدث  و�لتلفزيونية  �لإذ�ع��ي��ة  �لمحطات  كبرى 
400 كلمة عربية  �أكثر من  عن كتابه، �لذي يحوي 
ت�ستخدم في �للغة �لفرن�سية، في مختلف مجالت 
�ل��ح��ي��اة. وف���ي ه���ذ� �ل�����س��ي��اق، ي���ورد م��ق��ول��ة للكاتب 

إن الذي يريد البحث عن سر الكلمات سيكتشف 
وجود عالقات عميقة ووثيقة بين العالم 

الفرانكوفوني والعالم العربي
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االأدب االفريقي �سيف ال�سرف...ولم�سة 
افريقية مح�سة بالرواق االإفريقي

ال����دورة  ���ش��رف  ح���ل الأدب الإف���ري���ق���ي ���ش��ي��ف 
الحالية، من خالل تقديم ومناق�شة واقع الأدب 
الإفريقي، وقد �شهد الرواق الإفريقي العديد من 
اللقاءات المبا�شرة للعديد من المثقفين والأدباء 
الإفريقية،كانت  ال��دول  مختلف  من  الم�شاركين 
معظمها حول ق�شايا الأدب والفكر الإفريقيين.

وق��د ج��اء اخ��ت��ي��ار اإف��ري��ق��ي��ا �شيف ���ش��رف هذه 
ال��ن�����ش��خ��ة ك��م��ا ����ش���رح وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة ال��م��غ��رب��ي 
ال�شحفية،  الندوات  اإحدى  في  بن�شعيد  المهدي 

ب�شكل  ا�شتغلت  الأجنحة  واأنجميع  ممتازا،  ك��ان 
ج��ي��د ب���اخ���ت���الف ت��وج��ه��ات��ه��ا ����ش���واء الأدب����ي����ة اأو 
وكان  بالأطفال،  الخا�شة  الأروق��ة  اأو  الأكاديمية 
اأ�شاف،  كما  المعر�ض.  في  ج��دا  رائعا  هذا�شيئا 
اأن ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل��ي��ة دخ����ول وخ�����روج ال������زوار ك��ان 
تجهيز  م�شتوى  ع��ل��ى  وح��ت��ى  ج��ي��د  م�شتوى  ف��ي 
وقدكان  حقيقة،  مبهرا  كان  والرفوف  الأجنحة 
الذين  النا�شرين  ط��رف  من  كبير  تخوف  هناك 
تعودوا على الدار البي�شاء، اإل اأن اإدارة المعر�ض 
نجحت في التحدي باحت�شان الرباط لفعاليات 
عامة  كبيرا،  نجاحا  ت  �شهد  والتي  ال���دورة  ه��ذه 

تجربتنا كانت رائعة جدا في المعر�ض.
كما �شرح يو�شف كرماح �شاحب دار ن�شر اأكورا 
اأول  اأنه  المغرب،  الم�شاركة من  والتوزيع  للن�شر 
هذه  واأن  المعر�ض،  فعاليات  �شمن  ي�شارك  مرة 
الم�شاركة كانت هامة ومتميزة وفعالة خ�شو�شا 
في ن�شختها الأولى بالرباط، واأبدى �شعادته من 

التنظيم والإقبال الرائعين، 
المعر�ض كان ذو تنظيم جيد  "اأن  حيث قال: 
واأن الح�شور الأمني كان بدوره جيد، بالإ�شافة 
المعر�ض حتى من م�شطف  باقي ف�شاءات  لكل 
ال�����ش��ي��ارات ك���ان م��ن��ظ��م��ا، وك��ان��ت��ه��ن��اك ف�����ش��اءات 
ل��ال���ش��ت��راح��ة وال��ج��ل��و���ض ال��ت��ي ك��ان��ت غ��ائ��ب��ة في 

مرافق الدار البي�شاء.
واأ�شاف: "ال�شيء الذي اأعيبه هو تكرار بع�ض 
الأ�شماء فيما يخ�ض الندوات وتكري�شها، وهو ما 
خلف ردود فعل لدى المهتمين بال�شاأن الثقافي، 
جدا  وجيدا  ناجحا  كان  المعر�ض  العموم  وعلى 
امتحانات  ب�شبب  فيه  نظم  ال��ذي  التوقيت  رغ��م 
الطلبة وا�شتعداداتهم لها وامتحانات البكالوريا، 
وخلف  وناجحا  جيدا  المعر�ض  كان  عامة  ولكن 
ل����دى دور ال��ن�����ش��ر ارت�������ش���ام���ات ه���ام���ة وج���ي���دة، 
اأن يبقى معر�ض الرباط لأنها كانت  ومتمنياتي 

دورة ناجحة على جميع الم�شتويات".
تتويج مغربي اأردني، وتون�سي �سوري 

بجائزة ابن بطوطة 
تقدم الجائزة �شنويا من طرف المركز العربي 
اأب��و ظبي  ل��الأدب الجغرافي – ارتياد الآف��اق في 
والمكتوبة  المحققة  الأع��م��ال  "لأف�شل  ول��ن��دن 
الفائزون  اأح��رزال��ج��ائ��زة  وق��د  الرحلة"،  اأدب  في 

الثالثة:
ب��ره��وم��ة م���ن الأردن ف���ي ف��رع  ع��ي�����ش��ى ع����ودة 
عيناق  محمد  م��ع  منا�شفة  المحققة  ال��رح��ل��ة 
من المغرب، ويو�شف وقا�ض من �شوريا في فرع 
اليوميات المترجمة منا�شفة مع التون�شي اأيمن 
ح�شن، في حين تغيب ت�شعة كتاب ومترجمين عن 

اإقبال وازن وتعط�ش للكتاب بعد غياب 
�سنتين ب�سبب جائحة كورونا

اإقبال وازنا منذ انطالقه في  عرف المعر�ض 
من  جيدا  ح�شورا  �شهد  وقد  يونيو،  من  الثالث 
طرف الزائرين الذين تقاطروا عليه من مختلف 
اأنحاء ربوع المملكة المغربية، خ�شو�شا في نهاية 
�شعادتهمبعودة  ال��زائ��رون عن  واأع���رب  الأ���ش��ب��وع، 
المعر�ض بعد توقفه طيلة �شنتين ب�شبب جائحة 
م�شيدين  ال��رب��اط،  مدينة  في  وتنظيمه  ك��ورون��ا 

بالتنظيم الجيد والأروقة المنظمة.
طرف  م��ن  كبيرا  اإق��ب��ال  المعر�ض  �شهد  كما 

التعاونجنوب- �شيا�شة  تكري�ض  اأج��ل  من  )ج��اء( 
جنوب والتقارب بين مختلف الثقافات والتعريف 

بتاريخ الدول الإفريقية و�شعوبها.
المعر�ض،  ���ش��رف  �شيف  اإف��ري��ق��ي��ا  ج���اءت  ك��م��ا 
تقديرا للروابط المت�شعبة بين الثقافة المغربية 

وثقافة البلدان الإفريقية.
غانا �شمن  القادم من  تجا�شت�ض  وق��د �شرح    
اأن التنظيم كان  وفد بدعوى من وزارة الثقافة، 
جيدا والأروقة محددة ب�شكل رائع، لكل بلد رواقه 
الخا�ض والح�شور كان رائعاجدا، تقريبا الجميع 
باعوا كتبهم با�شتثناء الكتب المطبوعة باللغات 

اأو اللهجات المحلية.
واأ�����ش����ه����ب ف����ي ر�����ش����ال����ة م���وج���ه���ة ل��ل��ق��ائ��م��ي��ن 
بثقافتنا  واآمنوا  "ثقوا  ب��الده:  في  والم�شوؤولين 
لدينا  ل��ك��م،  لنحكيها  الق�ش�ض  اأج��م��ل  ف��ل��دي��ن��ا 
لنظهر  كفاية  �شجعان  و�شنكون  تعبيرية  مهارات 
ل��ل��ع��ال��م م���ا ن��م��ت��ل��ك��ه وم����ا ن��ن��ت��ج��ه، ون��ط��ل��ب من 
واأل  كتبنا  لن�شر  بال�شجاعة  يتحلوا  اأن  ال�شركاء 

يخ�شوا ال�شتثمار في اإبداعاتنا واإنتاجاتنا".
المعر�ش بعيون النا�سرين

اأع�����رب ال��ع��دي��د م���ن ال��ن��ا���ش��ري��ن وال��ع��ار���ش��ي��ن 
وعن  المعر�ض،  اإل��ى  الحياة  لعودة  �شعادتهم  عن 
ر�شاهم التام للتنظيم الجيد، وكذا الإقبال على 
لكل  الممتاز  والم�شتوى  للكتب،  ال���زوار  اقتناء 

فعاليات المعر�ض.
وقد �شرح ال�شيد جهاد اأبو ح�شي�ض �شاحب دار 

الأط���ف���ال ال��ق��ادم��ي��ن ف���ي رح����الت م��در���ش��ي��ة، اأو 
ال��م��دن��ي  المجتمع  ه��ي��ئ��ات  تنظيم  م��ن  رح����الت 

طيلة الأ�شبوع.

ف�شاءات للن�شر والتوزيع من الأردن:
على  والقائمون  الثقافة  وزارة  "ا�شتطاعت 
الدولي للكتاب والن�شر والتوزيع  المعر�ض  اإدارة 
ن��ق��ل��ة م��ت��م��ي��زة على  اأن ي��ح��ق��ق��وا  ال����رب����اط،  ف���ي 
لهذه  ال��خ��ا���ض  وال��دع��ائ��ي  التنظيمي  ال�شعيد 
ال������دورة، وق���د ان��ع��ك�����ض ك���ل ه���ذا ع��ل��ى م��خ��رج��ات 
ال��م��ع��ر���ض م���ن ح��ي��ث ع����دد ال�������زوار ون��وع��ي��ت��ه��م 
خا�شة  م�شبوق  غير  ر���ش��ى  وح��ق��ق  واهتمامهم، 
والتوا�شل  وال�شباب  الثقافة  وزارة  م��ب��ادرة  بعد 
المقدرة والداعمة للنا�شرين باإعفائهم من اأجور 

الأجنحة.
ف��ي معر�ض  ال��ع��ام  ه��ذا  ك��ان��ت م�شاركتنا  وق��د 
بم�شتوى  فوجئنا  فقد  ب��ح��ق،  مختلفة  ال��رب��اط 
ال������زوار وب��م�����ش��ت��وى اه��ت��م��ام��ه��م وج��دي��ت��ه��م في 
دار  اأن  واق��ت��ن��ائ��ه، وخ��ا���ش��ة  ال��ك��ت��اب  م��ع  التعاطي 
بالإ�شافة  ال�شنة  هذه  والتوزيع  للن�شر  ف�شاءات 
اإل����ى م��ح��ب��ت��ه��ا ل��ل��م��غ��رب واأه���ل���ه وك��ت��اب��ه، حملت 
اإن���ت���اج���ات ل��ك��ت��اب م��غ��ارب��ة ن�����ش��رت��ه��اال��دار، ك��ان��ت 
الفترات  ف��ي  و�شولها  دون  الجائحة  ح��ال��ت  ق��د 

ال�شابقة.
للن�شر  ت�شكيل  دار  �شاحب  �شعبان  �شيد  اأم���ا 
اأعرب بدوره عن  الم�شاركة من م�شر،  والتوزيع 
التي  ال��خ��ط��وة  وع��ن  للمعر�ض  الجيد  التنظيم 
اعتبرها بالرائعة جدا تلك التي قدمتهاالحكومة 
من  النا�شرين  باإعفاء  الثقافة  ووزارة  المغربية 
وتنوعهم  النا�ض  اإقبال  اأن  واأ�شاف  اليجار،  اأداء 

األدب اإلفريقي عروس المعرض الدولي 
للنشر والكتاب بالمغرب

  شهدت العاصمة المغربية الرباط، احتضانها لفعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 27 خالل الفترة الممتدة ما بين 
3 من يونيو إلى غاية 12 منه، وقد احتضنت الرباط هذه النسخة ألول مرة منذ انطالق تنظيمه سنة 1989 بعدما كان ينظم في 

الدار البيضاء طيلة السنوات الماضية.
وقد جاء معرض الكتاب بالرباط تزامنا مع تتويجيها بلقب"العاصمة الثقافية اإلفريقية لسنة 2022"، وكأول حدث ثقافي ضمن 

برنامجها الثقافي.

وزارة الثقافة والشباب والتواصل بالمغرب، ودعما للناشرين قامت بإعفائهم من أجور األجنحة

سعاد القماري
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الدولي للكتاب والن�شر والتوزيع م�شاركة العديد 
م���ن ال�����دول وال��ع��ار���ش��ي��ن وال�������زوار، وال��ور���ش��ات 
و�شلت  للعر�ض،  المطروحة  والكتب  وال��ن��دوات، 

لالأعداد التالية: 
-الدول الم�شاركة: 40 دولة.

300- رواق.
700- عار�ض.

48- �شريك اإعالمي.
-عدد الزوار المحتملين: 500000 زائر.

-م�شاحة المعر�ض: 20000 متر مربع.
 100000 ت��ج��اوز  المعرو�شة  العناوين  -ع���دد 

عنوان.
التي  الندوات  في  المغاربة  المتدخلين  -عدد 

عقدت من الن�شاء: 80 امراأة.
التي  الندوات  في  المغاربة  المتدخلين  -عدد 

عقدت من الرجال: 243.
ال��ن��دوات من  -ع��دد المتدخلين الأج��ان��ب في 

الن�شاء: 37 امراأة.
-ع����دد ال��م��ت��دخ��ل��ي��ن الأج���ان���ب م���ن ال���رج���ال: 

100رجال.
-عدد الأن�شطة الخا�شة بالطفل 226 ن�شاط.

ت�شلم جائزتهم لأنهم لم يح�شروا ب�شبب ظروف 
على  القائمين  ل�شان  على  لما جاء  وفقا  خا�شة، 

الجائزة.
كما عرف المعر�ض توزيع العديد من الجوائز 
وج��ائ��زة  ل�����الآداب،  ال��م��غ��رب  اأهمها:“جائزة  م��ن 
ال��م��غ��رب ل��ل��ع��ل��وم الإن�����ش��ان��ي��ة، وج���ائ���زة ال��م��غ��رب 
للدرا�شات  المغرب  وجائزة  الجتماعية،  للعلوم 
الأدب���ي���ة وال��ف��ن��ي��ة وال��ل��غ��وي��ة، وج���ائ���زة ال��م��غ��رب 
وجائزة  للقراءة،  الوطنية  والجائزة  للترجمة، 
تنظمها  ال��ت��ي  المغربي  للكتاب  ال�شباب  ال��ق��راء 

�شبكة القراءة بالمغرب".
اأروقة منظمة وور�سات عديدة

اأ�����ش����اد م��ع��ظ��م ال���زائ���ري���ن ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ج��ي��د 
الأروق���ة،  تق�شيم  يخ�ض  فيما  ل�شيما  للمعر�ض 
فيها  ال�شل�ض  التحرك  �شهل عليهم  الذي  ال�شيء 
وقد  المعر�ض،  ف�شاءات  وباقي  الن�شر  دور  وفي 
���ش��م ال��م��ع��ر���ض ال��دول��ي للن�شر وال��ك��ت��اب اأروق���ة 
اإف��ري��ق��ي��ا، ورواق  ال�����ش��رف  ك����رواق �شيف  خ��ا���ش��ة 
وق��اع��ات  وال��ت��وا���ش��ل...  والثقافة  ال�شباب  وزارة 
وقاعة  الفتح  ورب��اط  �شالة  وقاعة  ح�شان  كقاعة 
اإلى ف�شاءات خا�شة كف�شاء  بالإ�شافة  الأوداي��ة، 
العار�شين والمحا�شرين، قاعة  الطفل، منطقة 
ال��ت��ذاك��ر  ال�����ش��ح��اف��ة، خ��دم��ات خ��ا���ش��ة، منطقة 

ومنطقة المطاعم...
العديد  والف�شاءات  الأروق��ة  �شهدت هذه  وقد 
والور�شات  والتوقيعات  وال��ن��دوات  الأن�شطة  من 
الفنية واأن�شطة خا�شة بالطفل، من جملة ور�شات 
ال��ك��ت��ب وال��ر���ش��م ال��رق��م��ي والأم�����ن الإل��ك��ت��رون��ي 

وور�شات الر�شوم المتحركة.
تكريم واحتفاء بروح ال�سهيدة �سرين 
اأبو عاقلة �سمن فعاليات معر�ش الكتاب

احتفى بيت م��ال ال��ق��د���ض خ��الل ت��واج��ده في 
المعر�ض الدولي للن�شر والتوزيع بروح ال�شهيدة 
اأطلق  اأبو عاقلة، من خالل توزيع جائزة  �شرين 
التميز  ال�����ش��ري��ف  ال��ق��د���ض  "جائزة  ا���ش��م:  عليها 
ال�شحفي في الإعالم التنموي-دورة ال�شحافية 

ال�شهيدة �شرين اأبو عاقلة".
وق����د ت�����ش��ل��م ال���ج���ائ���زة ث����الث ط����الب م��غ��ارب��ة 
م��ن��ا���ش��ف��ة م���ع ث���الث ط���الب ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن،  من 
ط����الب ال��م��ع��ه��د ال���ع���ال���ي ل��الت�����ش��ال ب��ال��رب��اط 

والمعهد الع�شري التابع لجامعة القد�ض.
وكانت الجوائز في �شنف ال�شتطالع التلفزي 
وال��ت��ق��ري��ر الإذاع�����ي و���ش��ن��ف ال��ت��ق��ري��ر ال�شحفي 

المكتوب.
الدورة 27 من المعر�ش في اأرقام

عرفت الدورة ال�شابعة والع�شرين من المعر�ض 
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"أديب" للدكتور طه حسين بين الِسيرٌة 
الذاتية وفنّية القصة

باب،  إنها جزء من حياتنا قد ولى، أو شطٌر من عمرنا قد انقضى، 
ّ

لكل منا ذكرى أو ذكريات عشناها في طور الطفولة،  أو في شرخ الش
البد أن ينعكس على ما يصدر عنا من أعمال أدبية و إبداعية،  أوفنية،  هي المرآة التي نرى بها أو فيها أنفسنا،  والتي نسوغهافي 
ي،  ولكن طريقة هذا االنعكاس غالبًا ما ال يكون – أو ينبغي له أن ال 

ّ
قوالَب مختلفة،  لها ُمسّمياتها المعروفة في ميدان الخلق الفن

 كبيَر َعناء في استكناه خفاياه ومعرفة حقيقته،  فُيحرم بالتالي،  من ُمتٍع شتّى قد يجدها فيما 
َ
ف القارئ

ّ
يكون- مباشرًا تقريرّيًا ال يكل

يقتنيه من أعمال اآلخرين، أما إذا كان ما يقّدمه لنا الكاتُب شيئًا يعود عليه بالمتعة هو، قبل أن يعود علينا نحن، ويترك في نفسه 
ًا ناقصًا أوغير ناضج،  ونعني بهذا الكاتب الذي يزّج بنفسه في عالم 

ّ
 ذلك ال يعدو أن يكون فن

ّ
 ما يتركه في أنفسنا،  فإن

َ
من األثر أبلغ

ر عليه التعبير 
ّ
اب من يتعذ

ّ
رجمة عن مشاعر اآلخرين دون أن يعيش هذه التجربة معايشة حقيقية،  كما يوجد من الكت

ّ
جربة للت

ّ
الت

بوسائل فنّية دون أخرى مثل القّصة أو الّرواية على سبيل المثال.

كاتب وباحث ومترجم وقاّص من المغرب، عضو األكاديمية 
اإلسبانية - األمريكية لآلداب والعلوم - بوغوتا- ) كولومبيا(

السفير د.محّمد محّمد خّطابي
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الذي  العمل  اأن نت�ساءل عن هذا  لنا  اآن  كّله،   هذا 
"اأديب"  ع��ن��وان:  يحمل  ال���ذي  الآن  اأي��دي��ن��ا  ب��ي��ن 

لعميد الأدب العربّي الّدكتور طه ح�سين. 
ماذا في "اأديب" وماذا عن كاتبه..؟ 

�سريحة  وا���س��ح��ة  ���س��ورة  ه��و  ه��ل  "اأديب"،  
ف��ت��رات  م��ن  مّعينة  ف��ت��رة  ف��ي  نف�سه  ح�سين  ل��ط��ه 
ح��ي��ات��ه..؟ ه��ل ه��و ام���ت���داد ل��ع��م��ل م�����س��ه��ور ترجم 
قائٌم  ه��وع��م��ٌل  اأم  ..؟  وهو"الأّيام"  لحياته،  فيه 
ة لم  اأم هو ق�سّ ب��ذات��ه،  كتبه موؤلفه بدافع م��ا..؟ 
تخ�سع للمقايي�س المتعارف عليها في هذا الباب 
..؟ اأم هو �سل�سلُة اأحاديٍث ور�سائَل بيانية متالحقٍة 
م�سهبة..اأم ماذا..؟ ل ريب اأن مثل هذه الت�ساوؤلت 
الكتاب،  لهذا  ق��راءت��ه  عند  المجّد  ال��ق��ارئ  تواجه 
الّرجل ل  اأّي  لأّن��ه واج��ٌد فيه )طه ح�سين نف�َسه( 
الموؤلف،  وهو ُيف�سح عن نف�سه دون خوف اأو ترّدد 
اأخرى..فماذا  في  ويتحّفظ  المواطن،   بع�س  في 

اإذن في "اأديب" وماذا عن كاتبه؟! 
الكتاب  ه��ذا  في  ح�سين  طه  الدكتور  لنا  ي�سّور 
من  ينحدر  كالهما  �سخ�سين،  ح��ي��اة  م��ن  ���س��ط��راً 
بالأزهر  ليلتحقا  القاهرة   اإل��ى  ال�سعيد،   اأقا�سي 
ال�����س��ري��ف،  ث��م بالجامعة ال��م�����س��ري��ة،  وب��ع��د م��ّدة 
فرن�سا  اإل����ى  ال�����ّس��ف��ر  ب��ف��ر���س��ة  اأح��ُده��م��ا  �سيحظى 
ُق��ب��ي��ل �سفره  اأّن����ه  ل��ي��وا���س��َل تعليَمه ه��ن��اك،  غ��ي��َر 
عليها  يتغّلب  م��ا  �ُسرعان  الم�ساكل  بع�َس  ي��واج��ه 
ينغم�س  نجده  فرن�سا  اإلى  و�سوله  وعند  ب�سهولة، 
ل  التي  الجديدة  الحياة  في  الأول���ى  الوهلة  منذ 
ع��ه��َد ل��ه بها م��ن ق��ب��ل، ه��ذه ال��ح��ي��اة ال��ت��ي ِقوامها 
ال��ّل��ه��و،  وال��م��رح، وال��م��ج��ون، وق��ب��ل اأن ي�سل اإل��ى 
بفتاٍة  يلتقي  مر�سيليا  ف��ي  ن��زول��ه  ع��ن��د  ب��اري�����س،  
ب��ه، ويتعلق بها على  ن��زل  ال��ذي  الفندق  تعمل في 
"حميدة  زوجَته  وين�سى  �سديداً،  تعلقاً  غ��ّرة  حين 
"فرنند"،  ثم  " ويهيم هوًى و�سبابة بهذه الفتاة 
�سراب  اإّنما هو  الماء  ب��اأّن  يقتنع  ما  �سرعان  نجده 
الحمير، واأّن النبيذ المعّتق،  والّجعة الجّيدة خيُر 
�سراب لالإن�سان، وتمتّد يداه اإلى الكاأ�س منذ الأيام 
الأولى،  بل اإّنه ل يتوّرع من اأن ي�سكر حتى الّثمالة،  
الو�سط  اإلى هذا  بالو�سول  العهد  وهوبعد حديث 
ال��م��ت��ف��ّت��ح وال���م���ت���ح���ّررل���دى ال��ب��ع�����س،  وال��م��اج��ن 
و�سٍط محافظ   من  ق��ادم��اً  اآخ��ري��ن،  ل��دى  المنحّل 

عليها،  المّتفق  للمقايي�س  كتاباته  بع�س  ع  ُيخ�سِ
فما هو الِمْعول الذي نعمل به في تناول مثل هذه 
و�سعنا  اإذا  ة  والتحليل؟خا�سّ بالّدرا�سة  الأع��م��ال 
ن�سب اأعيننا قوَل ناقٍد و�ساعٍر كبير وهو "ت، �س،  
اإليوت" حينما يقول:"حتى واإن كانت عظمة الأدب 
ل يمكن اأن ُتحّدد فقط بالمقايي�س الأدبية،  اإّل اأّنه 
على الّرغم من ذلك يجب اأن ُندرك اأّنه �سواء كانت 
تقييمها  اأدبية،  فالبّد من  غير  اأم  اأدبية  الأعمال 
المقايي�س"،  بمعنى  لهذه  المطاف وفقاً  اآخر  في 
اأدب��ي��ة  ه��ن��اك معايير  ت��ك��ون  اأن  م��ن  اأن���ه ل منا�س 

لوزن، وتقييم العمل الأدبي. 
ف��ي��ه��ا كل  ت���وف���رت  "اأديب" ق�����س��ة  ن��ع��ت��ب��ر  ف��ه��ل 
ع��ن��ا���س��ره��ا وم��ق��اي��ي�����س��ه��ا ال�������س���رورّي���ة؟ه���ل ه��ن��اك 
راب���ط ي��رب��ط بين اأح��داث��ه��ا؟ اأي ه��ل ت��وّف��رت على 
حبكة محكمة قائمة؟ بل هل كانت هذه الأحداث 
هي  اأم  البناء؟  �سليمة  منطقية  بطريقة  م�سل�سلة 
يكون  ال���ذي  الق�س�س  م��ن  ال��ّن��وع  ذل��ك  م��ن  ة  ق�سّ
ال��ذي  الأح���داث  مفّكَك  ال��ب��ن��اء،   معظمه مخلخَل 
ي�سّميه الناقد الإنجليزي "اأدوين ميود" في كتابه 
"بناء الرواية" بق�س�س ال�ّسخو�س،  والذي يقول 
اأن  ط��ال��م��ا  ي�����س��ي��رة،   مفّككة  ف��ي��ه  عنه:"الأحداث 

يات". المق�سود منه هو تو�سيح جوانب ال�ّسخ�سّ
ال��ّن��وع من  "اأديب" تحت ه��ذا  ة  ت��ن��درج ق�سّ ه��ل 
اآخ��ر  �سنٍف  تحت  ندرجها  اأن  يمكننا  اأم  الكتابة؟ 
نطاق  ع��ن  ي��خ��رج  ال���ذي  المعا�سر  الق�س�س  م��ن 
منهجية  موؤلفوها  فيها  يّتبع  ل  ال��ذي  الق�س�س 
اأ�سكاٍل جديدة  التقليدية، ويحاولون خلق  ة  الق�سّ
تنا�سب م�سموَن ق�س�سهم،  ول ينبغي لل�ّسخ�سيات 
تتحّرك  اإّنها  بل  الّزمن،  بمعامل  تتقّيد  "اأن  فيها 
اإلى الوراء واإلى الأمام وفق رغبتها، ل تتحّكم فيها 
الحكاية،  بل الحركة النف�سية التي تكمُن وراءها،  
الحركة  هذه  المختلفة،   الم�ساهد  فيها  وتجتمع 
من  ن��وع��اً  ال���ّروائ���ي  العمل  على  ُت�سفي  ال��ت��ي  ه��ي 

الوحدة والت�ساق". 
الحقيقة اأّن "اأديب" لي�ست من هذه ول من تلك 
�سديد-  بتحفظ   – ندرجها  اأن  ويمكننا  في�سيء، 
تحت ق�س�س ال�ّسخو�س لأّننا واجدون طه ح�سين 
يتنقل بين الفينة والأخرى من مكاٍن اإلى اآخر بل 
اإر�ساًء لأهواء  واإنما  دون مبّرر  الّزمان،   حتى في 

الأخ���رى  ال��ج��وان��ب  اأن  البتة  هنا  اأزع���م  ول�����س��ُت 
من التعبير التي تعتمد على ال�ّسرد المبا�سر دون 
ا�ستعمال الّرمز اأو الإ�سارة ..اإلخ لي�ست فّناً،  اأو على 
الأقل ل تدخل في اإطاره،  بل اإّنه فّن قائم ول �سّك،  
اإلى مهارة فائقة،  ولكّن تحقيقه هو الآخر يحتاج 
ة ليندرَج تحت ما ن�سّميه بالمذّكرات،   وجراأة خا�سّ
اأو العترافات،  اأوالتراجم،  اأوال�ّسير الذاتية، وهذا 
ل��وٌن جميل،  و�سّيق،  وُمغٍر في  الكتابة  اللون من 
الم�ستوى  اإل��ى  يرقى  لكي  اأن��ه  غير  ال��وق��ت،  نف�س 
الفّني الاّلئق،  فاإنه يتطّلب من �ساحبه اأن يكون 
�سادقاً فيما َيكتبه اأو ُيترجمه، اأميناً، جريئاً و�سادقاً 
في نقل الأحداث اأوالوقائع،  اإذعليه اأن ُي�سّور لنا 
كلَّ ما مّر به في رحلته الحياتّية من اأح��داث،  اأو 
م�سّرات،  اأو  اأومباهج  اأو���س��ق��اء،   بوؤ�س  من  �سادفه 
ال��َح��رب��ة في  راأ����س  يكمن  وهنا  اآلم،   اأو  اأح���زان  اأو 
الرقّي بهذا الفّن ..هنا يكمن ال�سّر الذي حّبب هذا 
الفّن اإلى نفو�س الّنا�س،  ذلك لأّنهم يبحثون دوماّ 
نف�سها، وعّما خفي  ال��ّذات  " المتناق�س" من  عن 
الغرابة في �سيء  ال�ّسبب لم يكن من  منها،  لهذا 
اأن تحظى – على �سبيل المثال – مذّكرات الأديب 
"ماك�سيم غوركي"التي �سّمنها في كتابه  الّرو�سي 
"حياتي" من نجاح كبير، ولم يكن غريباً اأي�ساً اأن 
تناَل اعترافات "جان جاك رو�ّسو" اأو "اأنديه جيد" 
اأو �سواهم من الأدباء الذين خا�سوا غماَر هذا الفّن 
الكثير،  ال�سيء  وا�سعة  و���س��ه��رٍة  ��ي��ت،   ���سّ ذي��وع  م��ن 
الكّتاب،   جميع  تواتي  ل  قد  ال��ج��راأة  ه��ذه  اأّن  غير 
ة  ورّبما اعترف البع�ُس منهم باأّن ما قاله في ق�سّ
اأو  ي�سعره  عّما  بالتحديد  ُيعّبر  مثاًل  م�سرحية  اأو 
الأ���س��واء على  من  ويلقي بذلك مزيداً  ب��ه،  يح�ّس 
اأع��م��ال��ه،  والأم��ث��ل��ة م��ن ه��ذا القبيل كثيرة ج���ّداً،  
يقول  فلوبير" كان  "جو�ستاف  الفرن�سي  فالكاتب 
في اأخريات اأّيامه "اإّن مدام بوفاري هي اأنا"،  كما 
اأجاب  �سيرفانتي�س  المعروف  الإ�سباني  الكاتب  اأّن 
حينما �ساألوه وهو على فرا�س الموت .. َمن الذي 
تك الّرائعة..؟ قال  تق�سد بدون ِكيُخوِته بطل ق�سّ

غيري" اإلخ.  اأحداً  اأق�سد  "ل 
اإنما هو تعبيٌرعن الّذات في حالتها  اإذن  الأدب 
المختلفة،  وهو في الوقت نف�سه تعبيٌرعن ظروف،  
اأو مالب�سات،  اأو معاي�سات ترتبط بهذه الّذات،  اأو 

الترجمة  اأو  ال��ذات��ي  التعبير  وطريق  بها.  تحيط 
اأنه  اإّل  البع�س،   عند  وا�سح  �سهل  طريق  الذاتية 
الآخ��ري��ن،  عند  و�سعباً  غام�ساً،  يكون  قد  طريق 
ول��ه مزاياه  ال��ف��ّن��ي،   ل��ه م�ستواه  التعبيرين  وك��ال 
د قيمَته التي ت�سمن له النجاَح  وعيوُبه التي ُتحدِّ
اأوالف�سَل وال���ّزوال،  لذا لم يكن من باب  والبقاء،  
دفة اأن تخّلد اأعماٌل اأدبية مثلما خلدت اأخرى،   ال�سّ
م��ا لم  وال���ّذي���وع  ال�����ّس��ه��رة  ها م��ن  ي��ن��ال بع�سُ اأن  اأو 
القول  يمكن  الحّد-  هذا  عند   - غيُرها،  به  تحظ 
باأّن الأديب المبدع م�سوؤول عّما يقّدمه،  اأو ينتجه 
ال��ذي يقّرر  اأو ينتجه هو  اأع��م��ال، وم��ا يقّدمه  من 
وجوده، وُيثبت ذاَته دون دخٍل ل�ساحبه،  اأو لذيوع 
�سيته،  و�سهرته فيه، لأّنه رّبما كانت هذه ال�ّسهرة 
في مجاٍل غير الذي نحن ب�سدده، وكم من اأديٍب 
ما  بقدر  وال�ّسهرة،   بالنجاح  اأعماله  تظفركلُّ  لم 
األقينا  نحن  واإذا  منها.  اثنان  اأو  واح��د  عمٌل  ظفر 
الّلوَم على الكاتب،  اأو الأديب ب�سفته �سانعاً لهذا 
الفخُر والإعجاُب،   ي��وؤول  اإليه  لأّن��ه  الأدب،  فذلك 
على  اتفقنا  اإذا  ُينتجه،  فيما  غُر  وال�سّ اأوالنقي�سُة 

مثل القاهرة حيث )الِح�سمة والوقار( والّنهي عن 
باري�س حتى  اإلى  اأن ي�سل  والمنكر، وما  الفح�ساء 
يعود اإلى "مر�سيليا" من جديد، ومنها اإلى "كان" 
مرا�سلة  على  اأ�سفاره  اأثناء  واعتاد  فرنند.  �سحبة 
يختلف  اأن  وبعد  القاهرة،  في  ظ��ّل  ال��ذي  �سديقه 
اإلى ال�ّسوربون ويجتهد اجتهادا ل نظير له،  نراه 
اأّن �سديقك  تعلم  اأن  م�سّببات:"يكفي  دون  ينقلب 
الذي كان جاّداً كّل الجّد، من�سرفاً كّل الن�سراف 
وبين  بينه  كلَّها  الأ���س��ب��اَب  قطع  ق��د  ال��ّدر���س  اإل���ى 
الّدر�س،  وو�سل الأ�سباَب بينه وبين )اإلين(..وداعاً 
اإّن )اإلين( ت�سيق بان�سرافي عنها  اأّيها ال�سديق،  
كتابي  لتمزقّن  الحديث  في  م�سيُت  ولئن  اإليك، 
اإليك تمزيقاً،  فالأن�سرفّن عنك اإليها، ولأ�ستقبلّن 
فمن  الم�سطربة،   باري�س  في  الم�ساء  معها حياَة 

باح"؟.  يدري عّم ُي�سفر لنا ال�سّ
"اأديبنا" في  اأ���س��ب��ح��ت ح��ي��اة  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى ه���ذا 
ب��اري�����س ح��ي��اَة ل��ه��ٍو وع��ب��ٍث وُم��ج��وٍن حتى ي�سل به 
به  يعترف  ُمطبق  ج��ن��ون  اإل���ى  النهاية  ف��ي  الأم���ر 
في اأ�سطر قليلة ل�سديقه: "وداعاً يا �سّيدي،  اإّني 
لأرى �سبَح الجنون بغي�ساً ُمزعجاً،  ولكّني مع ذلك 
ل اأه��اب��ه،  ول اأت��اأّخ��ر عنه، واإّنما اأق��دم عليه اإق��داَم 
اأحجم عن الجنون  اأن  الُمحّب الجريئ،  كيف لي 

وقد اتخذ لنف�سه �سورَة )اإلين(". 
واأخ����ي����راً ُي�����س��اب ���س��اح��ب��ن��ا ب��ال��ج��ن��ون، واأم�����س��ى 
ي��ت��خ��ّي��ل اأوه����ام����اً غ��ري��ب��ًة ب��ع��د اأن ي�����س��ب��ح ط��ري��َح 
فرا�س المر�س،  ُيخيل اإليه اأنه النازي الغادر واأّن 
حف الفرن�سية مجتمعٌة على طرده من باري�س  ال�سّ
و�ساعدها  و�ساندها  بجانبها،   وقف  التي  المدينة 
اأّن الحلفاء اأجمعوا على  عندما هوجمت، ويتوهّم 
نفيه اإلى المغرب الأق�سى، بعد اأن انقلب عليه اأهُل 

حف،  واأ�ساتذة.  باري�س جميعاً من �سّكان،  و�سُ
اإلى  كتبها  التي  الر�سائل  اإح��دى  من  ون�ستنتج 
اأ�ساتذة  اأ�ستاذ من  اأنه قد خطب فتاًة من  �ساحبه 
ال�ّسوربون، وهذا ما غا�س اإلين،  التي طالما تغّنى 
باأمر  علمت  اأن  بعد  عنه  ان�سرفت  والتي  بحّبها، 
المطاف،  ه��ذا  نهاية  اإل���ى  ون�سل  الخطبة،  ه��ذه 
عندما تحمل اإليه ذاَت م�ساٍء �ساحبُة البيت الذي 
بلغ  اأن  خطاب.وبعد  ومعها  حقيبًة  فيه  يقيم  كان 
اأمل بتاتاً في  اأ�سبح ل  اأن  الجنوُن به م��داه، وبعد 

ع��الج��ه،  ق��ّدم��ت ل��ه ال��ح��ق��ي��ب��ة،  واأو���س��ت��ه بغرفة 
ُمغلقة منذ عام بها كتٌب كثيرة، ولما اطلع عليها 
اإذا به يقف على اأدٍب حزين، رائع،  و�سريح ل عهَد 
ثّم  ومن  ال�سّبان،  اأدباوؤُنا  يكتبه  فيما  بمثله  للغتنا 

هّم بن�سره،  ومن بينه هذا الكتاب.!  
م��ا ه��و ال��م��ن��ه��ج ال����ذي ال��ت��زم ف��ي��ه ال��م��وؤل��ف في 

"اأديب"؟ 
هل  التالي:  النحو  على  نف�سه  يطرح  وال�سوؤال 
"اأديب"  كتابه  معّينا في  التزم طه ح�سين منهجاً 
من�ساباً  طّيعاً  عواهنه  على  ال��ك��الَم  اأر���س��ل  اأّن���ه  اأم 
اإّن  �سابهها؟  ما  اأو  الأدب��ي��ة  بالأ�سول  التقيد  دون 
طريقاً  يلتزم  ل  ب��اأّن��ه  يعترف  نف�َسه،   ح�سين  ط��ه 
ما  اأو  الق�س�سية  اأعماله  م��ن  يكتبه  فيما  بعينها 
�ساكلها،  واإذا األقى القارُئ نظرًة عجلى على �سبيل 
"المعّذبون  كتبه وهو  اآخر من  كتّيب  المثال على 
احتواها  التي  الأقا�سي�س  اأّن  الأر�س" لوجد  في 
هذا الكتاب ل تتوّفر على المقايي�س الاّلزمة لكّل 

ة.  ق�سّ
اإذا كان طه ح�سين ل  اأّي  اإذا كان الأمر كذلك،  

األدب إذن إنما هو تعبيٌرعن الّذات في حاالتها المختلفة،  وهو في الوقت 
نفسه تعبيٌرعن ظروف،  أو مالبسات،  أو معايشات ترتبط بهذه الّذات،  أو 

تحيط بها

إن »األيام« تلك التى عاشها طه حسين والتى جاءت في كتابه هذا أيام 
من عمر طويل أو هي عمر من أيام قصيرة لم تأتي هذه المشاعر على هذه 

الصورة التى رأيناها عليها إال لصدق في اإلنطباع

لم يكن من باب الّصدفة أن تخّلد أعماٌل أدبية مثلما خلدت أخرى،  أو أن 
ينال بعُضها من الّشهرة والّذيوع ما لم تحظ به غيُرها

ألن الفن العظيم أتسم دائما بالطريقة الالمباشرة التى تخلق فينا 
تشويقا وتطلعا نحو استكناة المجهول والكشف عن الخفي المجهول
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ِلَطَه ُح�ِسين 
بالنظرة  اأدب����ي  ع��م��ل  اأّي  ع��ل��ى  حكمنا  اإذا  اإن��ن��ا 
اأّننا  فالبّد  الظاهرة  �سورته  على  اأّي  الخاطفة،  
– عن جوانب هاّمة تختفي  – ل محالة  غافلون 
دعنا  باب  ال�سّ هذا  نبّدد  ولكي  الظاهر،   هذا  وراء 
نلقي بع�ساً من الأ�سئلة التي تنبثق من خالل هذا 
"الأديب"  م��ّدد  لماذا  منها:  نف�سه،  الأدب��ي  العمل 
قا�سد  وه���و  اأخ����رى  اأي���ام���اّ  مر�سيليا  ف��ي  اإق��ام��ت��ه 
باري�س؟ لماذا يعترف لنا بتوّقد عاطفته ب�سهولة 
الذي  الفندق  في  فتاة تعمل خادماً  وب�سرعة نحو 
والنبيذ  الخمر  �سرَب  لنف�سه  اأب��اح  لماذا  ب��ه؟  ن��زل 
المّعّتق بهذه ال�ّسرعة المذهلة اأي اإثر و�سوله من 
القاهرة،  وهو ال�سيخ الأزهرّي التقّي النقّي؟، ماذا 
نحن واجدون اإذن من رموز،  واإ�سارات،  واإيماءات 
" اأديب" للمرحوم الّدكتور  اأدبية بين دّفتْي كتاب 

طه ح�سين...؟ 
لحياة  لتطليقه  َرْمٌز  ِل"َحِميَدة"  تطليُقه 

الّتعا�سة والّب�ؤ�س 
الت�ساوؤلت تبدو بديهية لأّول وهلة،  غير  هذه 
اأننا اإذا تعّمقناها لألفيناها عك�ّس ذلك،  ف"اأديب" 
هذا الذي نزل كما ينزل عامة النا�س في فندٍق من 
فنادق مر�سيليا ليق�سي ليلة اأو بع�سها ثم يوا�سل 
طريقه اإلى باري�س، كيف حدث له اأن هام حّباً باأّول 
فتاة يلتقي بها وهي خادمة الفندق " فرنند"؟! هل 
كان محروماً من الجن�س اللطيف اأثناء اإقامته في 
القاهرة؟ اأم هي �سورة من  �سور جنونه وخالعته 
هذه  ل�سيت  الحقيقة  ال��ن��ق��اد؟  بع�س  ف�ّسرها  كما 
اأنه  اأّن طه ح�سين على الّرغم من  ول تلك ، ذلك 
اأورد في هذا الكتاب اأّنه كان متزوجا، فاإّن الحقيقة 
اأن���ه لي�س ه��ن��اك ما  تتعار�س وه���ذا ال��ق��ول،  ذل��ك 
قبل  م��ت��زّوج��ا  ك��ان  ط��ه ح�سين  اأّن  ت��اري��خ��ي��اً  يثبت 
زوجته  اإلى تطليق  اإ�سارته  وما  فرن�سا،  اإلى  �سفره 
م�سر  لن�ساء  جفوته  اإل��ى  رم��ز  �سوى  "حميدة" 
الاّلئي كّن يمّثلن في نظره في ذلك العهد �سورة 
لنا  ويتاأكد  والجهل،   والتاأخر  الّرجعية  من �سور 
هذا الّرمز،  ويتجّلى ب�سكل اأكثر و�سوحاً بالمقابل 
في اإقباله المنقطع النظير على الحياة الع�سرية 
ال���ج���دي���دة ف���ي ف��رن�����س��ا ، ف��م��ا اأن وط���ئ���ت ق��دم��اه 
ب�سراهة،   الخمر  �سرب  على  اأق��ب��ل  حتى  مر�سيليا 
مع  محمومة  ح��ّب  عالقة  اإقامته  ف��ي  تمّثل  كما  
"فرنند" هذا الإقبال،  وهذا ال�ّسره،   فتاة الفندق 
وهذا النفتاح، وهذا النغما�سفي الو�سط الجديد،  
اإن هو  في الواقع اإّل تف�سير، اأو كناية عن ال�ّسوق 
الذي كان يعتمل في نف�س طه ح�سين منذ كان في 

التاريخية  النواحي  وال�ّسحر.وماذا عن  والطالوة 
والجتماعيةفيهذا العمل.؟

ج��دي��ر ب��ن��ا اأن ن��ل��ق��ي ن��ظ��رة ع��ج��ل��ى ع��ل��ى بع�س 
في  والبيئية  والج��ت��م��اع��ي��ة  التاريخية  ال��ن��واح��ي 
هذا العمل وغيرها من الجوانب التي اأغفلت من 
لهذا  تعّر�سهم  م��ن  ال��ّرغ��م  على  الكثيرين  ط��رف 
امتداد  اإّل  الواقع  في  هو  ف"اأديب" اإن  الموؤلَّف. 
�سطراً  هنا  علينا  يق�ّس  ح�سين  وط��ه  ل�"الأيام"،  
ثم  القاهرة،   اإل��ى  انتقل  اأن  بعد  عا�سه  من حياته 
وت��رع��رع  ن�ساأ  ال��ت��ي  ال��ق��ري��ة  غ���ادر  اأن  ب��اري�����س بعد 
فيها، ففي الجزء الأّول من "الأّيام" – كما يقول 
 JeanLecerf etالفرن�سية ال��ل��غ��ة  اإل���ى  م��ت��رج��م��اه 
الأول��ى  اأعوامه  لنا  يحكي  اإّن��ه   ""Gaston Wiet
ة  ق�سّ اإنها  عمره،  من  الثالثة  حتّى  طفولته،   من 
اإنها  التاأثير،  هادئة وب�سيطة، ولكّنها موؤّثرة غاية 
م��ح��اول��ة لك��ت�����س��اف ال��ع��ال��م ال��خ��ارج��ي ال���ذي ك��ان 

يعي�س في كنفه الطفل طه".
"الأيام" فاإننا نجد  الثاني من  واأّم��ا في الجزء 
يجد  لم  ال��ذي  ال�سحّية  الب��ن  غير،  ال�سّ "البن 
كبيَر عناية مّمن كانوا يعي�سون حوله،  والذي فقد 
النظر منذ اأعوامه الأولى،  هذه المواقف الموؤّثرة 
تفّجر فينا �سحنًة من النفعال ل يقف عند حّد". 
واإذا كان هذا هو حال طه ح�سين في كتابه "الأيام" 
في جزئيه الأّول والثاني، فاإّن "اأديب" ل ي�سمو اإلى 

مرتبة "الأيام".
ن  َهْجُرُه ِللأَْزَهر َوالأَْزَهِريِيّ

اإّننا نجد طه ح�سين ي�سل اإلى القاهرة ويختلف 
ال�سريف، ويطلعنا عّما يدور فيه من  الأزه��ر  اإلى 
را�ٍس  غير  غا�سباً  تركه  كيف  لنا  ويحكي  �سوؤون،  
الع�سرية  الجامعة  اإل���ى  ذل��ك  بعد  وينتقل  ع��ن��ه، 
هذه  في  الحياة  لنا  في�سف  الأدي���ب!  �ساحبه  مع 
لنا  وي�����س��ّور  ال��ع��ه��د،   حديثة  كانت  التي  الجامعة 
تلك الحقبة التاريخية اأ�سدّق ت�سوير، اأ�سف اإلى 
اأعلن طه  ولالأزهريّين حيث  لالأزهر  و�سفه  ذلك 
ح�سين بجراأة وحزم ثورته عليهم .."اإذن فاأّي فرق 
يعر�س  ك��ان  ال��ذي  العتيق  ال�ّسيخ  ه��ذا  وبين  بيني 
ال�سيخ محمد عبده،  فيتغّنى في  بالأ�ستاذ الإم��ام 
بع�س درو�سه بهذه الجملة التي �ساعت والتي كّنا 
النا�س  اأ���س��ّد  اأن��ا  وكنت  منها،  ون�سحك  بها  نتنّدر 
تنّدراً بها:"ومن ذهب اإلى فرن�سا فهو كافر اأو على 
الأقل زنديق،  كذلك قال ال�سيخ وبذلك كنا نتنّدر 
اأنديتنا  ف��ي  ك��ّن��ا ن�سحك  ف��ي الأزه����ر، وم��ن ذل��ك 
ابتداع  اأندية  يرونها  الأزه��رّي��ون  كان  التي  الحّرة 

و�سالل".

اأي�ساً  هذا  تمّثل  كما  الكتابة،  اأثناء  معّينة  نف�سية 
ة  فيال�ستطراد المبالغ فيه الذي نجده في الق�سّ
حتى ي�سل الأمر بالموؤّلف في بع�س الأحيان اإلى 
اإط���الق ك��الم ل ط��ائ��ل م��ن ورائ����ه،  وال���ذي ُيف�سد 
القراءة.ولن�سرب  اأثناء  التتّبع  متعة  القارئ  على 
الف�سل  بداية  في  يقول  اإّن��ه  �سريعاً،   مثاًل  لذلك 
يذهب  اأن  قبل  القاهرة  ف��ي  عرفُته  الثاني:"لقد 
اإلى باري�س،  ثم اأدركُته في باري�س بعد اأن �سبقني 
ي��ح��ذف هذه  اأن  ال��ك��ات��ب  اإم��ك��ان  ف��ي  ك��ان  اإليها"،  
وهي:  تليها  التي  بالعبارة  ويبداأ  ال�سابقة  العبارة 
حيث  �سديداً  كرهاً  وكرهته  م�سادفًة  عرفته   .."
لقيُته لأّول مّرة عندما كّنا في الجامعة الم�سرية 
لم  ما  معرفة  اإل��ى  نتطلع  نظل  وبهذا  القديمة"، 
اأكثر فنّية،   نعرفه عن �ساحبنا و�سديقه بطريقة 
واأق���ّل ت��ق��ري��راً، كما ف��ي ه��ذه ال��ح��ال. الأم���ر ال��ذي 
القارئ  �سيدفع  ال��ذي  ما  التالي:  الت�ساوؤل  يطرح 
اأغفل  الكاتب قد  م��ادام  الكتاب  اإكمال ف�سول  اإل��ى 
عن�سَر الإث�����ارة وال��ت�����س��وي��ق ف��ي��ه؟ ول��ي�����س ه���ذا هو 
المثال الوحيد في هذا الكتاب من هذا النوع،  بل 
هناك ع�سرات الأمثلة مّما ُي�سعف من قيمة العمل 
بالطريقة  دائماً  ات�سم  العظيم  الفّن  لأّن  الأدب���ي، 
الاّلمبا�سرة التي تخلق فينا ت�سّوقاً،  وتطّلعاً نحو 
ا�ستكناه المجهول،  والك�سف عن الخفّي الم�ستور، 
اأو  اإنما يكتب،   ب��اأّن طه ح�سين  واإّل فيمكن القول 
ي�سترجع ذكرياته في َغمرٍة من الفرح،  والغبطة 
لم  التي  المالحظات  بهذه  محتفٍل  اأو  مباٍل  غير 
ت��ك��ن ب��خ��اف��ي��ٍة ع��ن��ه دون ���س��ك. ول��ئ��ن ���س��ّح��ت ه��ذه 
الموؤلَّف  نعتبر هذا  اأن  اأمكننا  الأخيرة  المالحظة 
خلف  ت��ت��وارَى  التي  اأوال�ّسيرالذاتية  التراجم  من 
بعد  اإّل  نف�سه  ع��ن  ��ُف  ال��م��وؤلِّ ُيزيحه  ل  ق��ن��اٍع خفّي 
م�سّقة وعناء،  وهذه المالحظة في نظر النقاد هي 
واب من غيرها لأنه من العبث اأن  الأقرُب اإلى ال�سّ
نح�سب هذا العمل ذا قيمٍة ما لم تنح�سر قيمتهفي 
نطاق هذه المالحظة الأخيرة،  اأّي باعتباره عماًل 
ل ي�سمو اإلى مرتبة اأيِّ موؤّلٍف اآخر من اأعمال طه 

ح�سين الأدبية مثل كتابه "الأّيام".  
وتلك الأّيام..! 

ما  ك��ث��ي��راً  ح�سين  ط��ه  غانم:"اإن  فتحي  ي��ق��ول 
بهدٍف  وغيرمرتبٍط  عابئ  غير  ه��واه  على  يكتب 
والجمال،  الفّن  غاية  �سوى  غاية  اإل��ى  م�سوٍق  ول 
ولكننا ما نكاد نفح�س اأعماله حتى نجدها �سًدى 
بيئته  ل��ظ��روف  ان��ع��ك��ا���س  اإّل  نف�سه  وم���ا  لنف�سه، 
ومجتمعه" هل بلغ طه ح�سين هذا الهدف،  وهل 
حقق هذه الغاية؟ هل جاء كّل ما كتبه فّناً جمياًل؟ 

القرية في م�سر، كما اأنه يف�ّسر طموحه نحو حياة 
اأف�سل وعالم جديد ،  وتعط�سه لحياة راقية حافلة 
ب�ستى اأ�سباب الّنعم والبذخ ،  ففي �سربه المفرط،  
كاأّنما  الّنهم  بهذا   الجديدة  الحياة  على  واإقباله 
ت��اق��ت نف�ُسه  ال��ت��ي ط��ال��م��ا  " ي�سرب" ال��ح��ي��اة  ك���ان 
اإليها،  كما اأّن في طالقه من زوجته بهذا المعنى 
لي�س �سوى "تطليق" لحياة التعا�سة والبوؤ�س التي 

كان يحياها على م�س�س في م�سرذلك الإّبان .
�َسَراُب الأْخطل 

حماراً  النوَم  دخلُت  قد  حال،   كل  على  "ولكني 
وخ���رج���ُت م��ن��ه اإن�������س���ان���اً ي��ح�����ّس وي�����س��ع��ر وي��ت�����س��ل 
ب�سحر  ي�ستمتع  كيف  وي��ع��رف  ال��ج��م��ال،  وي��ت��ذّوق 
َة الأخطل  العيون،  اأ�سبحُت اإن�ساناً،  وتذّكرُت ق�سّ
اإّل  الظماأ  اأروي  األ  واآل��ي��ُت  الحمار،   �سراَب  فعفُت 
وجد  �ساحبنا  فكاأّنما  الأخطل"،   رواه  م��ا  بمثل 
وَي�سعر  "ُيح�ّس  بداأ  حيث  فرن�سا  في  "اإن�سانيته" 
وي��ت�����س��ل وي���ت���ذّوق ال��ج��م��ال! ول��ن��ت��م��ّع��ن م��ع��اً ه��ذه 
على  اإق��ب��ال��ي  ديق  ال�سّ اأّي��ه��ا  تنكر  لعلك  العبارة" 
ال�ّسراب خالياً،  وعلى ال�سراب بعد اأن كذب الظّن،  
وخ���اب الأم���ل، ول��ك��ن م��ا راأي���ك ف��ي اأن ك��ذب الظّن 
وخيبة الأمل هما اللذان دفعاني اإلى ال�ّسراب دفعاً، 
فقد اأبيُت اأن اأذعَن لمكر الأقدار،  وغدر الظروف، 
هذه  وج��ه��َه  اأرى  حّتى  ال��ن��وَم  اأت���ذّوق  اأّل  واأق�سمُت 

الفتاة الم�سرق ثغُرها". 
على  ط��راأ  ال��ذي  المفاجئ  ال�ّسريع  التطّور  هذا 
�ساحبنا اأو اأديبنا اإثر و�سوله اإلى مر�سيليا، وقبل 
اخبة ل ينبغي  اأن يتغلغل في الحياة الجديدة ال�سّ
لنتعّرف  عنده  الوقوف  من  لب��ّد  بل  اإغفاله،   لنا 
نترك  اأن  الخير  لمن  اإن���ه  واأب���ع���اده،  دللت���ه  على 
اأديبنا ي�سائل نف�َسه بنف�سه:" كيف انتقلت من طْور 
اإل��ى ح��ال، اإّنني  اإل��ى ط��ْور، وكيف تغّيرُت من ح��اٍل 
لفي حيرٍة ل اأعرف لها حّداً، ولكّنني مع ذلك كلِّه 

را�ٍس على نف�سي بع�س الّر�سى، بل كّل الّر�سى".
كّل  نف�سه  را���ٍس على  اإن��ه  اأعلنها �سراحًة،   لقد 
الّر�سى،  وقد وجد راحَة البال واطمئنان الخاطر، 
وه�������والآن ف���ي ب���ل���ٍد ك���ّل���ه ن��ع��وم��ة وظ�����رف ول���ي���ن..
هذا  ح�سين  ط��ه  لنا  ي�سوق  اإل��ي��ن..؟!  تنتظره  األ 
�سّفاف،   �سّيق  �سل�س  اأ�سلوب  في  الداخلي  راع  ال�سّ
نف�سية  عن  ُتف�سح  هاّمة  ورم���وزاً  اأف��ك��اراً  يت�سّمن 
الموؤلف، وت�سّور ال�سراَع الذي كان يعي�سه في تلك 
الأف��ك��ار،   ه��ذه  لنا  ول��ن تت�سح  الفترة من حياته،  
ولن تنك�سف هذه الرموز ما لم نتتّبع بتوؤدة وتاٍن 

كّل �سطر من اأ�سطر هذا الكتاب.  
اإ�ستكناه  الجميع  اإم��ك��ان  ف��ي  لي�س  اأّن���ه  بديهي 

ل �سك اأن طه ح�سين كان ذا حظ كبير فيالطالع 
ال��ف��ّن،  ب�سحر  وال�ستمتاع  ال��ج��م��ال،   اأ���س��رار  على 
ما  بل غالباً  ���س��واء،   اأو جمال  ف��ّن  لي�س كل  ولكن 
يبرز  وهنا  واآخ��ر،  ف��ّن  اأّي  بين  تفاوت  يكون هناك 
اأّي م�ستوى  ف��ي  النحو:  ه��ذا  اآخ��ر على  ���س��وؤال  لنا 
اأن���ه م�ستوى  ���س��ّك  ال��ف��ّن؟ ل  ن���درج ه��ذا  اأن  يمكن 
رفيع ،  ه��ذا في اأع��م��ال بعينها دون الأخ���رى  ، ف 
حافاًل  �سجاّلً  �سّكلت  التي  الأّيام  " الأيام" ..تلك 
غير  من  الأخ��رى  تلو  المّرة  يقراأه  المرُء  يفتاأ  ل 
التي  النا�سعة  ال��م��راآة  تلك  ق��راءت��ه،   م��ن  يمّل  اأن 
تتجلّى لنا فيها �سورة ل يعتريها �سداأ ول يكتنفها 
اأّول  ف��ي  نف�سه  ح�سين  لطه  انعكا�س  ه��ي  غمو�س 
ح��ي��ات��ه وه���و ���س��ري��ر ف��ق��ي��ر، ذل���ك ال�����س��ب��ّي ال�سقّي 
قاربها  ما  اأو  �سنة  برجليه  الّنعل  يظّل  ك��ان  ال��ذي 
ال�سبّي  ذل��ك  حافياً،   العام  بقّية  يق�سي  وال��ذي   ،
الذي حفظ القراآن في التا�سعة من عمره، والذي 
لما  ال��ق��راآن وتعليمه م��خ��رج��اً  ف��ي حفظ  ي��رى  ل 
تتوق اإليه نف�ُسه من حياة لي�س فيها �سظف الريف 
و�سواها  المتعّددة  ور  ال�سّ ه��ذه  المذقع،  وفقرها 
تحفل  ف��ّن��ان  بري�سة  ح�سين  ط��ه  لنا  ر�سمها  ال��ت��ي 
باأنبل الم�ساعروالأحا�سي�س،  اإن "الأّيام" تلك التي 
عا�سها طه ح�سين والتي جاءت في كتابه هذا اأيام 
اأي��ام ق�سيرة،  لم  اأو هي عمر من  من عمر طويل 
تاأت هذه الم�ساعر على هذه ال�سورة التي راأيناها 
وح�سرته  ولتاأّلمه  فيالنطباع،   ل�سدٍق  اإّل  عليها 
وانق�ست  م�ست،   التي  الخوالي  الأي��ام  تلك  على 
ولم يبق منها �سوى ومي�س الذكريات التي خ�سي 
ه��ذا  ف��ي  ف�سّجلها  ال�����س��ي��اع  م��ن  ���س��اح��ب��ه��ا  عليها 
"الأيام"  هذه  اأعماق  في  نب�سنا  نحن  واإذا  الكتاب، 
لنرى اأين يكمن ال�سّر الذي جعلها ذات قيمة اأدبية 
عظمى لألفيناه دون �سّك يكمن في �سدق التعبير،  
وجمال الت�سوير، وجماعية التجربة في فرديتها، 
و�سفافية الأ�سلوب ورّقته، ونفاذه اإلى القلوب دون 
كونها  ف��ي  ال�سّر  يكمن  كما  ع��ن��اء،  بع�س  اأو  جهد 
جاءت �سورة للطبقة المتو�ّسطة بفقرها وعجزها 
وجهلها القديم،  وت�سويراً دقيقاً للتقاليد العتيقة 
البالية التي كانت �سائدة في ع�سر الموؤّلف،  والتي 
ذهبت بعينيه،  وبب�سر الع�سرات من اأمثاله، اإذا كان 
هذا هو حال طه ح�سين في" اأيامه"،  فماذا عنه 
في"اأديب" ؟ ذلك الذي كان يرى في اأوروّبا عامة،  
وفى فرن�سا خا�سة منقذته،  وكّل بغيته وُمناه، وما 

اأن اأدركها حتى جّن ُجنوُنه..! 
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ِديب"  اأَ ِكَتاب"  فِى  اإبداعّية  ��ة  َدِب��يَّ اأَ ُرُم���ٌز 

فقد  ذاك،  اأو  ال��ع��م��ل  ه����ذا  ف���ي  ال��ك��ام��ن  ال��م��ع��ن��ى 
يختلف القّراء في الحكم على عمٍل،  ولكّن قيمته 
ن��ال من  اأدٍب  ب����اأذًى،  وك��م م��ن  ُتم�ّس  الحقيقية ل 
مع  تبّين  ولكنه  الكثير،   ال�سيء  والقدح  الطعن،  
ذلك اأّنه اأدب قيم وجّيد وباٍق،  لذا ل ينبغي الإ�سراع 
في الُحكم على عمٍل ما لم نتفح�سه ّجيدا،  ونبذل 
فيه من الجهد والكّد ما هو قمين ب��ه،  بعد ذلك 
تكمُن  اأي��ن  المنوال:  هذا  على  الت�ساوؤل  لنا  يجوز 

قيمة "اأديب" من حيث البناء الفّني؟ 
اإّن طه ح�سين لي�س مهند�سا بارعاً اأو هو كذلك! 
يعباأ  ل  اإّن���ه  يخطط،   اأو  يبني  اأن  يريد  ل  ولكّنه 
للعمل بقدر  الخارجي  للوجه  والتنميق  بالو�سي،  
ما يهّمه ما بداخله من كنوز حتى اإذا خالفه الكثير 
تجربته  اأو  ته  ق�سّ يقّدم  لم  اإن��ه  نيع،  ال�سّ ه��ذا  في 
"اأديب" هذا في عمٍل روائّي مت�سل�سل ُمحكم البناء،  
له بداية وو�سط ونهاية،  واإنما قّدمه لنا بو�سيلة 
ال�ستر�سالفي  اإل��ى  فعمد  نظره،   في  تعقيداً  اأق��ل 
الكتابة على �سجّيته دون قيد من اأّي نوع، اإّن �سدق 
هذا الدع��اء جاء تلبية لرغبة في الّنف�س الغارقة 
في ن�سوة الفكر والذكرى اأثناء كتابته لهذا العمل 
"الو�سط"  لقد جعل طه ح�سين من  اإم��الئ��ه،   اأو 
بدءاً، ولكن يبدو اأّن هذا ل يهّمه  في�سيء بقدر ما 
الأخبار  هذه  �سرد  ال�ستر�سالفي  اأو  الإخبار  يهّمه 
الأدي��ب وع��ن مغامراته  نف�سه(  عن �سديقه )ع��ن 

الطريفة في م�سر وفرن�سا. 
طه  اأّن  فالحّق  ال��ف��ّن��ي،   بالجانب  يتعّلق  وفيما 
ح�����س��ي��ن ل��ي�����س ب���ارع���اً ف���ي ه���ذا ال��م�����س��م��ار،  ول��ق��د 
درا�ساته  اإّن  وقلُت  ذل��ك  اأ�سباَب  قبل  من  اأو�سحُت 
ة  النقدية،  والتحليلية ت�سمو كثيراً فوق هذه الق�سّ
اأو غيرها من اأعماله الق�س�سية الأخرى با�ستثناء 
طه  اأّن  تقّدم   كما  منها  متعّددة  "الأيام" لعوامل 
اإن  ح�سين ل يهّمه البناء بقدر ما يهمه الإخبار،  
اأم  قارُئه  ��َي  اأََر���سِ يعنيه  التعبير،  وهو ل  �سّح هذا 
لي�س  التكنيك  اأو  الفّني عنده،  والبناء  لم ير�س،  
اأمراً ذا اأهمّية كما هو ملمو�س في مختلف اأعماله 
للمقارنة  مجال  ل  الحال  ه��ذه  وف��ى  الق�س�سية،  
وبين غيره من  ل��دى طه ح�سين  البناء  ه��ذا  بين 
كّتابنا ال��ذي��ن ب��رع��وا ف��ي ه��ذا ال��ف��ّن،  وُع��رف��وا به، 
اأع��ن��ي ب��ه ال��ف��ّن ال���روائ���ي،  اأم��ث��ال توفيق الحكيم،  
ون��ج��ي��ب م���ح���ف���وظ،  ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل ال��م��ث��ال ول��ي�����س 
ال��ح�����س��ر. ول��ك��ن،  ع��ل��ى ال��ّرغ��م م��ن ه���ذا التكنيك 
يكتبه  �سطٍر  اأيَّ  ف��اإّن  المخلخل  والبناء  المهلهل، 
لأنه  والهتمام،   بالقراءة  جدير  لهو  ح�سين  طه 
اأب������داً ح��اف��ل ب��ال��م��ت��ع��ة، زاخ����ر ب��ال��ع��ل��م، وال���ِح���َك���م، 

فتحي غانم:»إن طه حسين كثيرًا ما يكتب على هواه غير عابئ وغيرمرتبٍط بهدٍف 
وال مسوٍق إلى غاية سوى غاية الفّن والجمال، ولكننا ما نكاد نفحص أعماله 

حتى نجدها صًدى لنفسه، وما نفسه إاّل انعكاس لظروف بيئته ومجتمعه«

إّن طه حسين ليس مهندسا بارعًا أو هو كذلك! ولكّنه ال يريد أن يبني 
أو يخطط،  إّنه ال يعبأ بالوشي،  والتنميق للوجه الخارجي للعمل بقدر ما 

يهّمه ما بداخله من كنوز حتى إذا خالفه الكثير في هذا الّصنيع
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Jean Le Cerf،  وكذلك الجزء الثاني منه على يد 
الم�ست�سرق الفرن�سي Gaston Wiet،  فقد ُترجم 
اأي�سا كتاُبه اأديب عام 1960،  والذي قام بترجمته 
وموؤن�س  اأمينة  الكاتب  نجال  هما  الفرن�سية  اإل��ى 
العنوان  الفرن�سية  في  له  و�سعا  وقد  طه ح�سين. 
 Adib ou L’Aventure Occidentale":التالي
جاءت  وق��د   ،"،Dar el Maarif Le Caire 1960
غير  وم��ب�����ّس��ط��ة،   �سهلة  ال��ك��ت��اب  ل��ه��ذا  ترجمتهما 
اأّنهما اأ�سقطا من الترجمة مقّدمة الكتاب الأ�سلي 
اأو الإهداء الذي ت�سّدر الكتاب، وكان حرّياً بهما اأن 
يثبتاه لأنه يلقي بع�س الأ�سواء على الكتاب نف�سه، 
جاء في هذه المقّدمة مثال:"كنُت اّوَل المعّزين له 
حين اأخرجه الجورمن الجامعة،  واأّوَل المهّنئين 
اإّنما  هنا  ح�سين  اإليها".فطه  العدُل  رّده  حين  له 
يعّزي،  ويهّنئ نف�َسه بنف�سه،  لأّنه هو الذي اأخرجه 
الجوُر من الجامعة،  وهو الذي رّده العدُل اإليها!.

اإن  ح��م��داوي:  جميل  ال���س��ت��اذ  ال��ب��اح��ث  وي�سير 
على  تعتمد  فنية  رواي����ة  ح�سين  ل��ط��ه  "اأديب" 
وال�ستطراد،   والت�سويق،   والل��ت��ف��ات،   التخييل،  
والهتمام بن�ساعة البيان وبالغة الت�سوير،  وهذا 
البيانية  المدر�سة  رواد  من  ح�سين  طه  يجعل  ما 
ال�سيرة  ه��ذه  اأّن  كما  الحديث.  العربي  الأدب  في 
ق�سدوا  الذين  العرب  المثقفين  من  لجيل  اإدان��ة 
اأوروّبا بحثاً عن العلم وا�ستكمال لدرا�ساتهم العليا،  
اأن  م��ن  ب��دًل  ولكّنهم  ال��غ��رب،   بح�سارة  فانبهروا 
�سقطوا  والآداب  والمعارف  العلوم  من  ي�ستفيدوا 
وبالتالي،   الخطيئة.  وفتنة  والرذيلة  الغواية  في 
اأع��ّز ما يملكون من قيم،  وف��ي ك��ّل ما  فرطوا في 

يمّت ب�سلٍة اإلى ال�ّسرق".
الّدرا�سة بجزئيها  اإليه في هذه  هذا ما ق�سدنا 
التي �سّلطت ال�سوَء على بع�س رموزهذا الموؤلَّف،  
وعلى جوانب اأُخرى لم يتفطن لها بع�س الّدار�سين 
لطه ح�سين في هذا الكتاب الذي ات�سح لنا اأّنه ل 
اأّن  لنا  وتبّين  الأخ���رى،  اأعماله  بع�س  اإل��ى  ي�سمو 
طه ح�سين اإّنما كان ُيترِجم لنف�سه في هذا الكتاب 
التراجم  �سبغة  تتخذ  لم  مبا�سرة،   غير  بطريقة 
وراء  ت���وارت  واإّن��م��ا  ال��م��ع��روف��ة،  ال��ذات��ي��ة  ال�ّسير  اأو 
اآخر المطاف كيف  قوالب فنية مّعينة، وراأينا في 
اأّن "اأديب" يقترن باأهّم كتب طه ح�سين وهوكتابه 
اإلى  ول  م�ستواه،   اإلى  يرَق  لم  اأّنه  اإّل  "الأيام"،  
النقدية،  درا�ساته  مثل  المعروفة  الأخرى  اأعماله 

والأدبية، والتحليلية،  والتاريخية الم�سهورة.

مقدار  ت�سّور  التي  ال�ّسخرية  ه��ذه  اإل��ى  ُي�ساف 
م���ا و���س��ل اإل���ي���ه ب��ع�����ُس الزه���ري���ّي���ن م���ن ال��ت��زّم��ت 
والنغالق،  و�سف الموؤّلف ال�سّيق عندما كان في 
�سّببه  ال��ذي  والهلع  ال��ح��رب،   اأخ��ط��ار  ع��ن  باري�س 
الدمار والق�ساء  اأورّب��ا،  وخوفه من  النازّيون في 
على اأروع ما اأنتجته العبقرية الإن�سانية من اإبداع 
في الفنون، وروائع الأدب،  فقد اأفا�س الموؤّلف في 

و�سف تلك الفترة و�سفاً ودقيقاً.
بعينهم،   اأف��راد  حياة  ي�سّور  ل  كتاب"اأديب"  اإّن 
بقدر ما يلقي ال�سوَء على حياة فرد واح��د،  وهو 
اأدي�����ب،  ل���ذا ف��ق��د خ��ال ال��ك��ت��اُب م��ن ق��ي��م ذات ب��ال 
مثل  ال��ق��ل��ي��ل  اإّل  الج��ت��م��اع��ي��ة  ب��ال��ّن��واح��ي  تتعلق 
اإ�ساراته لحياة البوؤ�س،  و�سظف العي�س،  وقّلة ذات 
عليها  يعي�س  ك��ان  التي  القا�سية  وال��ظ��روف  اليد، 
الخ�سو�س،   ال��ب��وادي على وج��ه  ف��ي  ال��م�����س��رّي��ون 
العاّمة  الحياة  مظاهر  بع�َس  الكتاب  في  نقل  كما 
ال��م��ح��اف��ظ��ة ف���ي م�����س��ر،  ب��ال��ق��ي��ا���س اإل����ى ال��ح��ي��اة 
المتحّررة في فرن�سا فقّدم لنا و�سطين متباينين.

واإذا ل���م ي�����س��ل ط���ه ح�����س��ي��ن ف���ي ه����ذا ال��ك��ت��اب 
الأخ���رى،   كتبه  ف��ي  بلغه  ال���ذي  ال��ف��ّن��ي  الم�ستوى 
فاإّننا واجدون فيه مقابل ذلك كثيراً من الجوانب 
الُم�سرقة منها الأ�سلوب الذي ُعرف به طه ح�سين، 
اإنك لت�سعر بحّق واأنت تقراأ الكتاب اأنك اأمام كاتب 
الهائلة  البيانية  لأّنمقدرته  الكّتاب  كباقي  لي�س 
ي�سفي  وال��و���س��وح  وال��ُي�����س��ر  بال�ّسهولة  المّت�سمة 
على ه��ذا الكتاب قيمة اأدب��ي��ة ه��اّم��ة،  اإن��ك ل تجد 
في  اإخ���الل  اأو  اللفظ،   ف��ي  تعقيدات  اأم���ام  نف�سك 
اأ�سلوب ه��ادئ،  وعبارات ر�سيقة،   اأمام  المعنى،  بل 
اأمام �سهولٍة ل ت�سّف،  وعمٍق ل يجاَرى، ولقد �سبق 
اأن  اأعماله  وتتّبعوا  در�سوا طه ح�سين  مّمن  لكثير 
لحظوا هذه الظاهرة في كتاباته، لي�س فقط في 
اأعماله  في  حتى  بل    ، وح�سب  الق�س�سية  اأعماله 
منذ  اأخرجها  التي  كذلك  والتحليلية  النقدية،  
بداية عنايته ب�سوؤون الأدب،  والنقد،  والإ�سالح. 
واإّن��م��ا  ع��ف��واً  ت��ت��اأت��ّى  التعبير ل  ف��ي  الب�ساطة  ه��ذه 
تاأتي بعد طول عناء ومران،  وما اختالف اأ�ساليب 
بع�سهم  وت��ف��ّرد  الع�سور،   مختلف  الكتابفي  كبار 
اإّل الدليل القاطع على �سدق هذه  باأ�سلوب ممّيز 
ل  الكاتب  اأّن  النقاد  بع�ُس  ي��رى  كما  المالحظة، 
ُيَعّد كاتباً حّقاً ما لم ياأِت باأ�سلوب جديد يمّيزه عن 
ح�سين  طه  والدكتور  الآخرين،  الكّتاب  من  غيره 

واحد مّمن كان لهم اأ�سلوب مّميز قائم الّذات. 
در���س��ه من  بما  الكتاب  ه��ذا  ف��ي  الكاتب  وت��اأث��ي��ر 
ت��ارًة  فهو  للعيان،   وا���س��ح  اأدب  اأو  معرفة  اأو  علم 

العربي،  الأدب  عبر  �ّسيقة  رح��ل��ة  ف��ي  معه  ينقلنا 
وم��ّرة  اليونانية،   الآداب  َمعين  من  ينهل  وط���وراً 
ب��الآداب الغربية،  وهكذا. ويمكننا  ثالثة ي�ست�سهد 
يقول  ي��ل��ي:  بما  ل��ذل��ك  �سريعة  اأم��ث��ل��ة  ن�سرب  اأن 
نقا�س:"اإنني  ط��ول  بعد  �ساحبه  مع  له  ح��وار  في 
من اأن�سار الُح�سن الطبيعي الذي ل ُيجتلب،  ول 
المتنّبي  عنه  تحّدث  ال��ذي  الُح�سن  ه��ذا  ي�سترى، 
اأتذكر بيته؟ اإّنه م�سهور: ُح�سُن الح�سارة مجلوٌب 
ب��ت��ط��ري��ٍة...وف��ي ال���ب���داوة ُح�����ْس��ٌن غ��ي��ُر َم��ج��ل��وب. 
ببيتين  اأو  واأخ��رى بيت  نلتقي بين �سفحة  وهكذا 
م�سهورين،  اأو حكاية عربية طريفة اأو نظرة نقدية 
رائعة..ويظهر تاأثيره بالأدب اليوناني ب�سكٍل جلّي 
لجميلة  للّنهر:"اإّنها  و�سفه  عند  الكتاب  هذا  في 
حين تتقّدم في ر�ساقٍة وخّفٍة بما تحمل من زهٍر 
وتمٍر وورٍق ن�سٍر،  واأغ�ساٍن لدنٍة اإلى القناة ، كاأّنها 
تريد اأن تهدي هذا كّله اإلى هذا الماء حين يجري 
فيها قوّياً هادئاً موفور الن�ساط كاأنه اإله �ساب من 
له  يوجد  ل  يكاد  الت�سبيه  ه��ذا  ال�ساطير"،  اآلهة 
الآداب  موجودفي  هو  ما  بقدر  العربية  في  نظير 
اليونانية،  واأما تاأثير الموؤلف بالثقافة الفرن�سية 
فاأمر ل يحتاج اإلى دليل لأنه بّين اأي�ساً في العديد 
األ��ف طه  مّما  �سواه  اأو  الكتاب،   ه��ذا  من �سفحات 
ح�سين، نخ�ّس منها بالّذكر كتابه"�سوت باري�س". 
وهناك اأو�ساف وتعابير اأخرى في الكتاب قد يعجز 

عن ت�سويرها المب�سرون. 
فل�بير  "اأديب" بلغة 

ور  اأّننا واجدون في هذا الكتاب بع�س ال�سّ غير 
المكّررة،  وال�ستطرادات الممّلة،  ولن�سرب لذلك 
الجملة  هذه  اأ�سمع  اأك��د  يقول:"ولم  �سريعاً  مثاًل 
وه��ك��ذا  خلعه".  اأري����د  ح��ذائ��ي  اإل���ى  انحنيت  ح��ت��ى 
يم�سي في الحديث عن ال�ّسيخ،  والّدرب الأحمر،  
وعن اأحذية ال�سيوخ،  والأفنديةو�سواهم،  ثم يعود 
اأْن  �ساحُبه  منه  طلب  اأن  �ساعة  الأّول  قوله  اإل��ى 
اإذن غرابة في  اأج��د  " فال  نعليك،  فيقول:  اخلع 
بلغنا  نعلي حين  اأخلع  اأن  اأن يطلب منّي �ساحبي 
عند  ال�ستطراد  ه��ذا  لنا  ويتجّلى  هذه".!  غرفته 
حديثه عن ذكريات ال�سيخين، والنخلتين، والقناه 
في الّريف..الخ بالإ�سافة اإلى ا�ستطرادات اأخرى،  
اإذا و�سعنا ف��ي الع��ت��ب��ار م���دى م��ا ك��ان  اأن��ن��ا  غ��ي��ر 
يجده طه ح�سين من متعٍة عند حديثه عن هذه 
غدا  ربما  بل  الأ�سلوب،   هذا  منه  َقِبلنا  الذكريات 

اأ�سلوباً جمياًل، وممتعاً في اأعيننا  !
"الأيام" اإل��ى  م��ن  الأّول  ال���ج���زُء  ُت���رِج���م  وك��م��ا 
الفرن�سية �سنة 1934 على يد الم�ست�سرق الفرن�سي 

إّن كتاب »أديب« ال يصّور حياة أفراد بعينهم،  بقدر ما يلقي الضوَء على 
حياة فرد واحد،  وهو أديب،  لذا فقد خال الكتاُب من قيم ذات بال تتعلق 

بالّنواحي االجتماعية
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تعتبر الكويت دولة عربية إسالمية، تقع في أقصى شمال غرب الخليج العربي، 
يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، 
وتاريخيا، ويتمز المجتمع الكويتي بأنه مجتمع متعدد الجنسيات ومتنوع الثقافات 
المتعايشة مع الثقافة العربية اإلسالمية التي تتجلى بوضوح في المعمار والموسيقى 
والزي وأسلوب الحياة.

دولة التاريخ والتنوع الثقافي والريادة الفنية

الكويت
.. منارة الخليج العربي

يوسف بدر مشاري
إعداد المستشار:
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 17,818 للكويت  الإجمالية  الم�ساحة  وتبلغ 
كيلومتر مربع, باإجمالي عدد ال�سكان يبلغ ثالثة 
الدول  اأ�سغر  اإحدى  وتعتبر  ن�سمة,  ماليين 
ت�سمية  وترجع  الم�ساحة,  حيث  من  العالم  في 
الكويت اإلى ت�سغير لفظ  كوت اأي اأكويت, وتعني 
من  بالقرب  �سيد  وقد  كلمة كوت الح�سن 
اإلى  وتنق�سم  ع�سر,  ال�سابع  القرن  في  المدينة 
الفروانية,  الأحمدي,  وهي:  محافظات  �ستة 

العا�سمة, الجهراء, حولي ومبارك الكبير.
الرملية  المنب�سطة  العربية  ال�سحراء  تغطي 
طفيف  تباين  وهناك  الكويت,  م�ساحة  غالبية 
في الرتفاع عن �سطح البحر بين مختلف اأنحاء 
فوق  مترا   306 بها  ارتفاع  اأق�سى  ويبلغ  الدولة, 
خليج  على  تقع  حيث  البحر,  �سطح  م�ستوى 
للمياه  طبيعي  مرفاأ  بمثابة  يعد  الذي  الكويت 

العميقة.
ت�سم الكويت ت�سعة جزر جميعها غير ماأهولة 
بوبيان  جزيرة  وتاأتي  فيلكا,  جزيرة  با�ستثناء 
البالغ م�ساحتها 860 كيلو متراً مربع اأعلى راأ�س 
طوله  ج�سر  ويربطها  الكويتية,  الجزر  اأكبر 
2.380 مترا بباقي اأرجاء الدولة, وتظهر الحياة 
�سريطها  اأماكن متفرقة على طول  في  النباتية 

ال�ساحلي الذي ي�سل اإلى 499 كيلو مترا.
اندلع  جراء  نفطية  بركة   500 تكونت  وقد 
بلغ   ,1991 عام  الكويتية  النفط  اآبار  حرائق 
35.7 كيلو متر مربع تقريًبا,  اإجمالي م�ساحتها 
الناجم عن تراكم النفط  التربة  اأدى تلوث  وقد 
ت�سبح  اأن  اإلى  )ال�ُسخام(  الأ�سود  والدخان 
من  ال�سرقية  والجنوبية  ال�سرقية  المناطق 
اختزلت  حيث  للحياة.  �سالحة  غير  الكويت 
من  كبيرة  اأجزاء  النفطية  والنفايات  الرمال 

�سحراء الكويت في م�سطحات �سبه اإ�سفلتية.  
اقت�صاد الكويت 

في  القت�سادات  اأكبر  من  واحدة  الكويت  تعد 
المنطقة واأهم منتج وم�سدر للنفط في العالم, 
الكويت اأكبر  في  النفطية  ت�سكل ال�سناعة  حيث 
ن�سف الناتج  يقارب  ما  تغطي  اإذ  ال�سناعات, 
وتمتلك  ال�سادرات,  الإجمالي واأغلب  المحلي 
% من الحتياطي النفطي العالمي,   10 الكويت 
منظمة  في  موؤ�س�سين  اأوائل  من  ع�سو  وهي 
اأوبك, وتعتبر م�سفاة نفط  ميناء الأحمدي اأكبر 

م�سافي الكويت.
وي�سيطر على نفط الكويت عدة �سركات ترجع 
% منها وهذه ال�سركات  ملكيتها للحكومة اأو 90 

هي:
بت�سدير  تهتم  الكويت والتي  نفط  �سركة 

النفط الخام اإلى الخارج.
�سركة الكويت الوطنية للبترول تهتم بت�سغيل 

م�سافي النفط في الكويت.
�سركة ال�سناعات ت�سنيع البروكيماويات.

المالية الكويتي ب�سكل كبير, والذي يعد  واحداً 
كما  العربي.  الوطن  في  المال  اأ�سواق  اأهم  من 
اأحد  والداخلية  الخارجية  ال�ستثمارات  تمثل 

المحركات القت�سادية الهامة في الكويت.
اإجمالي  ُع�سر  بنحو  الت�سنيع  وي�ساهم  هذا   
بالكامل  ويتكون  للكويت,  المحلي  الناتج 

المكررة  البترولية  المنتجات  من  تقريباً 
والبتروكيماويات والأ�سمدة.

الزراعة و�صيد الأ�صماك
فاإنها  الزراعية  التنمية  اإمكانيات  فيما يخ�س 
تبقى محدودة للغاية, وذلك ب�سبب ندرة المياه, 
على  المدربين  العاملين  ونق�س  التربة,  ونق�س 

Q8 تعتبر  العالمية اأو  الكويت  بترول  �سركة 
من اأكبر �سركات الوقود في اأوروبا وتمد محطات 
اإيطاليا, ال�س من  كل  في  اآلف  الأربعة  توزيعها 
ويد, هولندا, لوك�سمبورغ, بلجيكا والدنمارك 

بالوقود وملحقاته.
اإيكويت �صركة كيماويات.

يوجد  البتروكيماوية  لل�سناعات  بالإ�سافة 
المتو�سطة  ال�سناعات  من  عدد  بالكويت 
الإن�سائية  المعدات  م�سانع  مثل  والخفيفة 
وغيرها,   .. والأثاث  والمالب�س  والأغذية 
الموؤ�س�سات  من  العديد  لوجود  بالإ�سافة 
في  والموؤثرة  ال�سخمة  الخدمية  وال�سركات 

القت�ساد الكويتي.
 كما يرتكز اقت�ساد الكويت على �سوق الأوراق 

المهارات الزراعية.
الأ�سماك  تتوفر  البحري,  ال�سيد  مجال  وفي 
بكثرة في الخليج العربي, وقد كان �سيد الأ�سماك 

في الكويت �سناعة رائدة قبل اكت�ساف النفط.
النقـــل

وا�سعة  �سريعة  طرق  ب�سبكة  الكويت  تتمتع 
الطرق  تمتد  جيدة.  ل�سيانة  تخ�سع  ع�سرية 
ر�سف  تم  متر,  كيلو   5.749 لم�سافة  البرية 
4,887 كيلو متر منها. و�سهدت الطرق الكويتية 
عام 2000 ا�ستخدام حوالي 552.400 �سيارة ركاب 
وحافلة.  و�ساحنة  اأجرة  �سيارة   167.800 وعدد 
قبل  من  متوفرة  بالحافالت  النقل  خدمات 
�سركة" �سيتي با�س " وكذلك من جانب موؤ�س�سة 

النقل العام الكويتية المملوكة للدولة.
الكويت, تتمتع  هناك �سبعة مطارات في دولة 
اأربعة منها بمهبط طائرات ممهد ويعتبر مطار 
الكويت الدولي محطة مركزية رئي�سية لرحالت 
الخطوط  موؤ�س�سة  وتعد  الدولية.  الطيران 
�سركة  اأكبر  للدولة  المملوكة  الكويتية  الجوية 

طيران في البالد.
اأكبر  من  واحدة  �ساحبة  الكويت  تعتبر 
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العربي.  الخليج  منطقة  في  ال�سحن  �سناعات 
وتتولى الموؤ�س�سة العامة للموانئ الكويتية اإدارة 
اأنحاء دولة الكويت..  وت�سغيل الموانئ في كافة 
هما  البالد  في  الرئي�سيان  التجاريان  الميناءان 
ال�سويخ وال�سعيبة. في حين يعد ميناء الأحمدي 
خالله  من  يتم  والذي  الكويت  موانئ  اأكبر 

مناولة معظم �سادرات الكويت من النفط.  
المناخ  

ي�سود الكويت مناخ قاري جدب, ويتميز ف�سل 
�سهر  �سهر مايو حتى  ي�ستمر من  الذي  ال�سيف 
�سبتمبر بالحرارة والجفاف, حيث تتجاوز درجة 
 113( مئوية  درجة   45 معدل  ب�سهولة  الحرارة 
يت�سف  فيما  النهار,  اأثناء  فهرنهايت(  درجة 
ف�سل ال�ستاء الذي يمتد من �سهر نوفمبر حتى 
اأحياناً,  الأمطار  وهطول  بالبرودة  فبراير  �سهر 
13 درجة مئوية  ويبلغ متو�سط درجات الحرارة 
)56 درجة فهرنهايت(, وتتراوح درجات الحرارة 
الق�سوى بين 2- درجة مئوية و27 درجة مئوية.

الأمطار  هطول  معدلت  متو�سط  ي�سل 
ويحدث  متر,  مللي   127 من  اأقل  اإلى  ال�سنوي 
ذلك على الأغلب في الفترة ما بين �سهر اأكتوبر 

و�سهر اإبريل.
ياأتي في �سهر مار�س,  الذي  الربيع  اأما ف�سل 
رعدية  عوا�سف  هبوب  مع  لطيف  دافئ  فهو 
غربية  �سمالية  معظمها  في  والرياح  اأحيانا, 
ال�سيف,  في  وحارة  والربيع  ال�ستاء  في  باردة 
ال�سرقية  الجنوبية  الرياح  تكون  ما  وغالبا 
حارة رطبة وتهب خالل الفترة بين �سهر يوليو 
الجنوبية  الرياح  ت�سود  بينما  اأكتوبر,  و�سهر 
الحارة والجافة ف�سل الربيع حتى بدايات ف�سل 
ال�سيف, في حين تهب "رياح ال�سمال" ال�سمالية 
الغربية في المعتاد في الفترة بين �سهري يونيو 

ويوليو. 
تعدد الجن�صيات والتنوع الثقافي اإحدى 

�صمات المجتمع الكويتي
امتداًدا للثقافة  الكويت  في  الثقافة  تعد 
وثقافة �سبه  عام,  العربية والإ�سالمية ب�سكل 
طبيعة  اأن  كما  خا�س.  العربية ب�سكل  الجزيرة 
الكويت كان  الخا�س بدولة  الجغرافي  الموقع 
له الأثر الأكبر بجعل المجتمع الكويتي مجتمًعا 
اأن  كما  به.  المحيطة  للثقافات  متقباًل  متفتًحا 
والحكام  الكويتيين  بين  والحوار  الت�ساور  مبداأ 
منذ قيام الدولة, جعل من ثقافة الديموقراطية 

وحرية التعبير اأ�سا�ساً هاماً للثقافة الكويتية. 
�سباب  من  مجموعة  اقترح   ,1924 عام  ففي 
تاأ�سي�س  على  الوقت  ذلك  في  المثقفين  الكويت 
الآراء  لتبادل  لهم  ملتقى  ويكون  يجمعهم  ناد 
والأفكار فيما بينهم, واإلقاء المحا�سرات, ون�سر 
اآنذاك,  ال�سباب  بين  والمعرفة  النافعة  العلوم 

وقد كان اأول نادي يوؤ�س�س في تاريخ الكويت. وقد 
لقي افتتاح النادي �سدى عظيم في جميع اأنحاء 
الق�سائد  األقيت  الفتتاح  حفل  وفي  الكويت, 
اأع�سائه, وكان رئي�سه ال�سيخ  والخطب من قبل 
ال�سالح  عي�سى  النادي  ومدير  الجابر  اهلل  عبد 
اأحمد  محمد  اأحمد  ال�سندوق  واأمين  القناعي, 
الكويت  �سباب  من  الكثير  للنادي  انظم  الغانم, 
الكويت.  نه�سة  في  الكبير  الف�سل  لهم  الذين 
ومعنويا  ماديا  النادي  في  الكويت  اأهل  �ساهم 
من الكتب النافعة وال�سحف والجرائد ال�سادرة 
النادي  ن�ساأة  في  الجابر  اأحمد  و�ساهم  حينها, 
اأي�سا, و�سارك الموؤرخ ال�سيخ عبد العزيز الر�سيد 
في اإلقاء محا�سرات عن الأخالق والفقه واللغة 

العربية. 
ولعل اأهم ما يميز الثقافة الكويتية المحلية 
هو الديوانيات, والتي تمثل غرفة ا�ستقبال كبيرة 
ت�ستخدم في اللقاءات الجتماعية التي ت�سم في 
من  وبالرغم  المبا�سرين.  العائلة  اأفراد  الغالب 
اأن نظام اللبا�س الإ�سالمي لي�س اإلزامًيا, يف�سل 
"الثوب"  ارتداء  الكويتيين  الرجال  من  العديد 
يغطي  طويل,  اأبي�س  قمي�س  عن  عبارة  وهو 
الج�سم حتى كاحل القدم, من�سوج من ال�سوف اأو 
القطن, بينما ترتدي بع�س الن�ساء العباءة, وهي 
فوق  خارجي  كلبا�س  ارتداوؤه  يتم  اأ�سود  لبا�س 

المالب�س ويغطي معظم اأجزاء الج�سم.
لطق�س  تماما  منا�سبا  اللبا�س  هذا  ويعد 
المالب�س  نمط  اأن  كما  الجاف.  الحار  الكويت 
ا خا�سة بين ال�سباب الكويتي  الغربية �سائع اأي�سً

من الجن�سين. 
مجتمع  باأنه  الكويتي  المجتمع  ويمتـاز    
بالتنوع  ثقافته  تتميز  لذلك  الجن�سيات  متعدد 
الثقافـة  تاأثير  يظهر  ذلك  ومع  والحيوية, 
الإ�سالميـة وكذلك العربية بو�سوح على المعمار 
والمو�سيقى والمالب�س والطعام واأ�سلوب الحياة.  

 المطبخ الكويتي 
تمثل  ومازالت  البحرية  الماأكولت  كانت 
لقرون  الكويتيين  لدى  الغذائي  النظام  عماد 
تجارة  في  هاما  دوراً  الكويتيون  لعب  وقد  عدة, 
التوابل بين الهند واأوروبا, وظلت التوابل مكونا 
وي�سمل  الكويتي.  المطبخ  مكونات  من  هاًما 
اأو  المجبو�س  طبق  التقليدي  الكويتي  المطبخ 
الجنوبية,  اآ�سيا  مطبخ  عن  الماأخوذة  الكب�سة 
الت�سريب,  المربين,   الهري�س,   اليري�س, 
فت�ستهر  الحلويات  اأما  الممو�س,  القبوط. 
عقيلي,   قر�س  الع�سيدة,   اأنواع:   بعدة  الكويت 

�سب القف�سة,  الغريبة,  الدرابيل.
ال�صياحــة

التي  المزارات  من  بالعديد  الكويت  تتميز 
تثير اإعجاب ال�سغار والكبار بف�سل ما تتمتع به 
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�سنة, ونمو �سريع   380 تاريخ طويل يتجاوز  من 
تلك  بين  ومن  القديم.  تراثه  عن  يتخلى  لم 

المزارات:
دار الآثار الإ�صالمية

الفن  متحف  او  الإ�سالمية  الآثار  دار  تعتبر 
جمع  على  قائمة  حكومية  -موؤ�س�سة  الإ�سالمي 
اأهلية.  وقد تاأ�س�ست  الفن الإ�سالمي من جهات 
ال�سباح  الأحمد  ال�سباح  نا�سر  ال�سيخ  يد  علي 
للحكومة  تبعيتها  وانتقلت   ,1975 عام  منذ 
الكويتية عام 1983 لعر�س مقتنياتها في متحف 

الكويت الوطني.
علي  يزيد  ما  الإ�سالمية  الآثار  دار  ت�سم 
القرن  30.000 قطعة فنية تعود للفترة ما بين 
كافة  وتغطي  ميالدية,  ع�سر  والثامن  الثامن 
ا�سبانيا  في  الأندل�س  من  الإ�سالمية  البقاع 
الآثار  دار  جوهر  تمثل  وهي  ال�سين  حدود  اإلى 
مجموعة  اطارها  في  تدور  حيث  الإ�سالمية 

متنوعة من الأن�سطة الثقافية.
انعقاد  عام  كل  في  الكويت  دولة  ت�سهد 
محا�سرات ومنتديات ودورات فنية عامة اإ�سافة 
والحفالت  الأثرية  الميدانية  الرحالت  الي 
والم�سموعة,  المرئية  والبرامج  المو�سيقية 
التاريخ  وتقدير  الجماهيري  الوعي  رفع  بهدف 
عن  ف�سال  الإ�سالمية,  والآثار  والعمارة  والفن 
القطع  تتناول  المكان  داخل  مطبوعات  توفير 
من  وغيرها  بالمجموعة,  الخا�سة  الأثرية 

المجالت المعرفية.
رعاية  تحت  الإ�سالمية  الآثار  دار  وتقوم 
والآداب  والفنون  للثقافة  الوطني  المجل�س 
با�ست�سافة �سل�سلة من المحا�سرات حول التاريخ 
يلقيها  الإ�سالمية,  الآثار  وعلم  والعمارة  والفن 

الخليج. و�سار البرج الآن رمزاً لنه�سة الكويت. 
وتزين واجهة المبنى قطع من ال�سيراميك بدء 
من قاعدة المبنى وحتى م�ستوى الدور الثانوي 
)الميزانين( الأول, وهو ما يبلغ نحو 308 مترا 
لل�سوء  ظالل  ثالثة  وثمة  الأر�س,  �سطح  فوق 
قاعدة  عند  هند�سيا  ت�سميما  ت�سكل  الطبيعي 

البرج.
ثالثة  اإلى  الت�سالت  ومجمع  البرج  ينق�سم 
العمومية  لالت�سالت  مركز  هي:  عمل  مناطق 
 150 وطابق دوار للم�ساهدة ومطعم على ارتفاع 

للمعدات  مخ�س�س  مجاور  مبنى  واأخيراً  مترا, 
والأجهزة.

منهم  اثنان  م�سعداً,   18 على  البرج  يحتوي 
ا,  �سخ�سً  21 منهما  كل  ي�ستوعب  بانوراميين 
وتعتبر هذه الم�ساعد من اأ�سرع اأنواع الم�ساعد 
الثانية  في  متر   6.3 تقطع  حيث  العالم  في 
�ستة  الدوار  الميزانين  طابق  ويعلو  الواحدة. 
م�ساحتها  تبلغ  للمكاتب  مخ�س�سة  طوابق 
الجمالية 12.000 مترا مربعا, حيث يرتفع هذا 
الجزء لأعلى وللخارج مع تك�سية من الألمنيوم 

الم�ستوى  على  الم�سهورين  العلماء  من  عدد 
الدولي.

اأهم المعالم
بمنطقة  العربية  المنظمات  مقار  مبنى  يقع 
المبنى  ويتميز  الكويت,  مدينة  قرب  ال�سويخ 
بالجمع بين الأ�ساليب المعمارية الحديثة وطابع 
الحرفة التقليدي. وقد اأ�سبح بعد اكتمال بناءه 
لأربعة منظمات عربية رئي�سية  1994 مقراً  عام 
القت�سادي  لالإنماء  العربي  ال�سندوق  هي: 
الدول  )منظمة  اأوابك  ومنظمة  والجتماعي 
العربية  والموؤ�س�سة  للنفط(  الم�سدرة  العربية 
ا  واأي�سً ال�سادرات  وائتمان  ال�ستثمار  ل�سمان 

ال�سركة العربية البحرية لنقل البترول.
العربية  المنظمات  مقار  مبنى  ت�سميم  تم 
قدر  باأكبر  يحتفظ  بينما  الحرارة  يعزل  بحيث 
ي�سكل  الذي  المر  الطبيعي,  ال�سوء  من  ممكن 
تحدياً كبيراً. وهو يمثل اأحد اأ�سد نماذج الإبداع 
وقد  �سحرا.  الكويت  في  �سيدت  التي  المعماري 
اأ�سعة  �سقوط  لزاوية  دقيقة  درا�سة  الأمر  تطلب 
�سكل  ح�ساب  اأجل  من  العام  مدار  على  ال�سم�س 
تم  حين  في  اتجاه.  كل  من  النوافذ  وعمق 
بحيث  ا  خ�سي�سً ال�سطناعية  الإ�ساءة  ت�سميم 
تمنح تاأثير �سوء النهار مما ي�سيف الي ال�سطوع 

الكلي للمكان.
ويك�سف المبنى من الداخل عن كنز دفين من 

روائع الحرفة والت�سميم العربي.
اأرجاء  �ستى  من  الزائرين  اآلف  يجتذب  وهو 
المثيرة  المباني  اأكثر  اأحد  لكونه  نظرا  العالم, 

لالإعجاب في ال�سرق الأو�سط.
برج التحريــر

الكويت,  لتحرير  رمزاً  التحرير  برج  يعد 

وعالمة وا�سحة على نه�سة البالد. كما اأن برج 
الت�سالت  اأبراج  اأطول  من  واحد  هو  التحرير 
الأحمد  جابر  ال�سيخ  �سمو  قام  وقد  العالم,  في 
بافتتاح  الراحل  الكويت  اأمير  ال�سباح  الجابر 
 10 في  الكويت  بمدينة  الكائن  التحرير  برج 
1996.ويتجاوز ارتفاع هذا المبنى البالغ  مار�س 
متراً,   40 بحوالي  اإيفل  برج  ارتفاع  متراً   372
وجاءت ت�سميته ن�سبة اإلى قوات التحالف متعددة 
الحتالل  من  البالد  حررت  التي  الجن�سيات 
حرب  اثناء  اأ�سهر  �سبعة  دام  الذي  العراقي 

لتتحمل  الم�سممة  الأنودية  بالطريقة  المعالج 
درجات الحرارة الق�سوى في الكويت.

اأبراج الكويـت
تعتبر اأبراج الكويت اأحد اأ�سهر معالم الكويت, 
العربي,  الخليج  �سارع  في  الأبراج  تلك  وتقع 
في  المدينة  و�سط  باتجاه  ال�سرق  نحو  وتبرز 
للبرج  العلوي  الكروي  الج�سم  وي�سم  الد�سمان, 
بمنطقة  مترا(   187 ارتفاعه  )البالغ  الأكبر 
م�ساعد  لهما  يوؤدي  ومطعم  دواره  م�ساهدة, 
فائقة ال�سرعة, ويحوي البرج الأو�سط كمية من 

الماء تقدر بمليون جالونا.
الم�صاجـد

ال�سالمية  راأ�س  في  الهرمي  الم�سجد  يعتبر 
وكذلك م�سجد فاطمة بمنطقة عبد اهلل ال�سالم 
الم�سجد  اأما  الع�سري.  العمارة  لفن  نموذجين 
الكبير ويقع في الجهة المقابلة من ق�سر ال�سيف 
الإ�سالمية  الطرازات  من  لعدد  مثال  فيعد 
الحديثة,  بالتقنية  ي�ستعين  والذي  التقليدية 
فيما يحتفظ بال�سمات الكويتية المحلية وكذلك 
فن الخط الإ�سالمي التقليدي في الوقت ذاته. 
تعود  التي  الم�ساجد  نماذج  من  العديد  وهناك 
مدينة  اأنحاء  مختلف  في  الما�سي  القرن  الي 

الكويت ول تزال توؤدي دورها.
متنزهات ومنتجعات

من  الحكومة  نجاح  علي  ال�ستدلل  يمكن 
اإلى  القا�سية  ال�سحراوية  الكويت  بيئة  تحويل 
اأي�سا  ذلك  م�ساهدة  يمكن  كما  عامة,  متنزهات 
على جانبي عدد من الطرق وال�سوارع الرئي�سية. 
ترفيهية  مراكز  المتنزهات  من  العديد  وت�سم 
ا العديد  وو�سائل للعب الأطفال. كما توجد اأي�سً

من المتنزهات المخ�س�سة لالأطفال.
النوادي البحريـة

توفر العديد من النوادي البحرية في الكويت 
مثل  والأن�سطة,  المرافق  من  �ساملة  مجموعة 
وال�سواطئ,  والمفتوحة  المغلقة  ال�سباحة  برك 
ريا�سية  األعاب  و�سالت  التن�س  ومالعب 
ال�سركة  وتقوم  الكاراتيه.  وحتى  بل  والبولينج 
خم�سة  باإدارة  ال�سياحية  للم�سروعات  الكويتية 
القار  وبنيد  الأر�س  راأ�س  هي  بحرية  نوادي 
ويخ�س�س  الفحيحيل,  ا  واأي�سً وال�سعب  والبدع 
ا لل�سيدات  كل من هذه النوادي يوًما اأو وقتا خا�سً

والأطفال فقط.
مملوكة  الكويت  في  البحرية  النوادي  وتعد 
الالزمة  المرافق  على  وتحتوي  للحكومة 
البحرية  الريا�سات  اأنواع  كافة  لممار�سة 
النوادي  من  عدد  ا  اأي�سً يوجد  كما  الرئي�سية. 

البحرية الخا�سة. 
 بيت البــدر

مقربة  على  يقع  قديم  بيت  هو  البدر  بيت 
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 1838 الفترة  خالل  بناوؤه  وتم  ال�سدو,  بيت  من 
لالأبواب  ممتاز  نموذًج  على  ويحتوي   .-1848
واأحيانا  ال�سهيرة.  القديمة  المامية  الكويتية 
اليدوية  الحرف  ا�سكال  بع�س  عر�س  يتم  ما 

المحلية في دار البدر.
متحف العلوم والتاريخ الطبيعي

تتعلق  معرو�سات  على  المتحف  يحتوي 
والطيران  الطبيعي  والتاريخ  النفط  ب�سناعة 
والآلت واللكترونيات والف�ساء وعلم الحيوان, 
والقبة  بال�سحة  خا�سة  قاعة  اإلى  اإ�سافة 
من  العديد  ترميم  جرى  وقد  ال�سماوية. 
الكويت,  تحرير  تم  اأن  منذ  المتحف  محتويات 
ويقع متحف العلوم والتاريخ الطبيعي في �سارع 

عبد اهلل المبارك.
 الن�صب التذكارية للتحرير 

المعركة  �سهد  الذي  المكان  هو  القرين,  بيت 
الدموية التي وقعت بين الكويتيين والعراقيين 
قبيل التحرير بفترة وجيزة, وقد تحول الآن اإلى 
متحف خا�س بال�سهداء الذين �سحوا باأرواحهم 
في المعركة. ويقع في منطقة القرين ال�سكنية 

التذكارية  الن�سب  من  عدد  وهناك  الجديدة. 
والدولة  العا�سمة  اأنحاء  مختلف  في  الأخرى 

ب�سكل عام.
حدائق البلدية

من  عدد  على  ال�سراف  البلدية  تتولى 
البالد,  من  عديدة  مناطق  في  العامة  الحدائق 
�سارع  في  الحدائق  هذه  اأ�سهر  من  واحدة  وتقع 
فهد ال�سالم. تم ت�سميم كافة الحدائق ت�سميما 
ب�سكل  مظللة  مناطق  على  تحتوي  حيث  جيدا 

طبيعي.
اأن�صطة اأخــرى

بو�سع الزوار المهتمين بالمزيد من الهوايات 
العديد  في  ممثلة  �سالتهم  يجدوا  اأن  الفكرية, 
من الفر�س التي تقدمها دولة الكويت الحديثة.

نادي الكويت العلمي
كافة  من  الأع�ساء  اأمام  مفتوح  النادي 
الدائري  الطريق  على  يقع  وهو  الجن�سيات, 
مجموعة  النادي  هذا  اإدارة  على  يقوم  ال�ساد�س, 
من  مجموعة  وي�سم  المتحم�سين,  الهواة  من 
الأجهزة  اأحدث  ي�سم  كما  المذهلة.  التجهيزات 

النادي  ويهدف  العجيري.  مر�سد  العلمية: 
خاللها  من  يمكن  ر�سمية  غير  بيئة  توفير  اإلى 
هواياتهم  تنمية  الأعمار  كافة  من  لالأفراد 

العلمية.
الفن والفنانــون

المر�سم  تاأ�سي�س   1960 عام  الكويت  �سهدت 
والتوجيه  الفني  الدعم  تقديم  بهدف  الحر 
اأ�ستوديوهات  خ�س�س  كما  للطالب.  المهني 
الكائن  مقره  في  المتفرغين  بفنانيه  خا�سة 
عدد  الكويت  في  ويوجد  العربي,  الخليج  ب�سارع 
التي  الدولية  التجارية  الفنية  المعار�س  من 
بالفنانين  الخا�سة  الفنية  العمال  تعر�س 

المحليين والعالميين.
بمجموعته  الكويتي  الفلكلور  نادي  يرحب 
دائما  المجتهدين  المو�سيقيين  من  ال�سغيرة 
بتقديم  النادي  يتميز  جدد.  اأع�ساء  بان�سمام 
با�ستخدام  الوروبية  الفولكلورية  المو�سيقى 
 ... والهارمونيكا  والكمان  الجيتار  على  العزف 

وما الي ذلك.
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في 753 هجرية، زار والتة الرحالة  المغربي 
واأع��رب  �شهرين،  قرابة  بها  ومكث  بطوطة  اب��ن 
وورعهم،  اأهلها  بكرم  اإعجابه  عن  تدويناته  في 
وتحدث عن االزدهار الذي كانت تعرفه المدينة 
رخاء  مالمح  و�شف  حيث  الهام،  موقعها  بحكم 
ال��ت��ج��اري��ة م��ع دول  ال��م��ب��ادالت  العي�ش ون��وع��ي��ة 

الجوار الجغرافي.

ال�����ش��اد���ش ع�����ش��ر، عرفت  ال��ق��رن  وم��ن��ذ مطلع 
لالإ�شعاع  مركزا  واأ�شبحت  فكرية،  نه�شة  والته 
ال��ع��رب��ي وال��ف��ق��ه االإ���ش��الم��ي، وا�شتقر  ال��ث��ق��اف��ي 
وتلم�شان  ومراك�ش  فا�ش  من  وفقهاء  علماء  بها 
العلماء  بع�ش   ع��ن  ف�شال   ، وتمبوكتو  وت���وات 
العائدين من االأندل�ش بعد �شقوطها النهائي في 

.1492

والفكري  الح�شاري  التنوع   انعك�ش هذا  وقد 
التي  العريقة  المدينة  هذه  �شاكنة  تقاليد  على 
ال��ت��راث  م��واق��ع  ���ش��م��ن  اليون�شكو"   " و�شعتها 
المخطوطات  اآالف  من  به  تتميز  بما  العالمي، 
اليوم  تقاوم  وم��زارات عمرانية  ال��ن��ادرة، ومعالم 
ب�شموخ زحف  الت�شحر، وت�شعى  للمحافظة على 

ذاتيتها الح�شارية المتفردة.

ر.خ إعداد:

والتة.. عبق التاريخ 
   يعود تأسيس مدينة والتة التي تقع في والية الحوض الشرقي بالجمهورية االسالمية الموريتانية، والتي تبعد عن العاصمة 
نواق الشط على تخوم مالي إلى القرن األول ميالدي، وشكلت معبرا استراتيجيا للقوافل التجارية القادمة من شمال إفريقيا نحو 

جنوب القارة.
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احلك�مة..الت�أ�صيل واملفهوم
ُي����ع����ّد م���ف���ه���وم �حل���ك���ام���ة �جل����ي����دة �أح������د �أه����م 
�لثقافية  �لأو���س��اط  تد�ولتها  �لتي  �مل�سطلحات 
و�لإد�رية يف حقل �لتنمية منذ بد�ية �لت�سعينيات، 
بل منذ نهاية �لثمانينيات، فقد ��سُتعمل لأول مرة 
من قبل �لبنك �لدويل �سنة 1989، و�لذي َعدَّ �أنَّ 
"�حلكامة هي �أ�سلوب يف ممار�سة �ل�سلطة لتدبري 
لأج��ل  للبالد  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �مل����و�رد 
مفهوم  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  ف  وُيعرِّ �لتنمية"، 
�حلكامة �جليدة باأّنها: منط جديد من �لعالقات 
�ملجموعات  م�سالح  بها  ت�سرتك  �لتي  و�ملوؤ�س�سات 
�ل��و�ج��ب��ات وتعطى �حلقوق،  و�لأف����ر�د، ومت��ار���س 
تقوم  بحيث  و�ل��ن��ز�ع��ات،  �خل��الف��ات  يف  وُيف�سل 
على جتاوز �لرت�تبية �لهرمية، وت�سجع �لت�سارك 
بني جميع �لأطر�ف و�لإد�ر�ت، كما وت�سجع على 
�مل�سوؤوليات  وت��وزي��ع  ذك��ي،  ب�سكل  �لتنظيم  ح�سن 
بحكمة، و�سقل �لقدر�ت و�ملو�هب ودعم �لتو��سل 

�لد�خلي و�خلارجي.
وتبقى هناك �سرورة لتو�سيح مفهوم �حلكامة 
�جليدة وما ترمي �إليه حتى ي�سهل تتبع دللتها 
�لناحية  من  �حلكامة  مفهوم  ب��د�أ  فقد  وعمقها، 
�لقت�سادية  �لتنمية  حقل  يف  ين�ساأ  �لقت�سادية 
مع �لباحث رونالد كاو�سي �سنة 1937، موؤكًد� �أّن 
�أ�سا�سي  دور  ي�سكل  �لهرمي  �لتنظيم  �إىل  �لعودة 
يف ت��ر���س��ي��خ �ل��ع��الق��ات و�ل���ت���ع���اون ب���ني �مل��وظ��ف��ني 
بالن�سبة  �لفاعلية  م��ن  ي��زي��د  مم��ا  �مل��وؤ���س�����س��ات،  يف 
على  �ل�سوق  يعمل  حيث  �لعمليات،  م��ن  للعديد 
تنويع تكاليف �ملعامالت. وبعد �أربعني �سنة متكن 
"تكلفة  ت��دع��ى  نظرية  تاأ�سي�س  م��ن  ���س��ان  ويليام 
�حلكامة  م�سطلح  ��ستعملت  و�لتي  �ملعامالت"، 
تنظيم  �إىل  �لهادفة  �لتن�سيق  لعمليات  كمجموع 

للعالقات  ي�سمح  للموؤ�س�سة، مبا  �لد�خلي  �لنظام 
�مل��ع��ام��الت  ت��ك��ال��ي��ف  ح��ج��م  بتقلي�س  �ل��ت��ع��اق��دي��ة 

�ملالية، مبا فيها عبء �لتنظيم �لهرمي.
اأهمية احلك�مة اجليدة

���س��ارت �حل��ك��ام��ة �جل��ي��دة تعترب خ��ي��اًر� و�ج��ب 

�لتنفيذ، ملا يرتتب عليها من تكامل يف �لأدو�ر بني 
�لقطاع �خلا�س، �إ�سافًة ملوؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين، 
عالقة  حت�سني  لأّن  �حلكومية؛  �لإد�رة  وك��ذل��ك 
�إعادة  تكون عرب  �ملو�طنني  �لإد�رة �حلكومية مع 
�لثقة بني �لإد�رة و�ملو�طن، وبالرفع من م�ستوى 

�لعام، وحت�سني جودة  و�لأد�ء  و�لنتاجية  �جلودة 
وتب�سيط  للم�ستفيدين،  تقدمها  �لتي  �خلدمات 
�إجر�ء�ت �لو�سول �إليها، وحت�سني جودة �لرتحيب 
�لإد�رة  ودعم  �لبريوقر�طية  �لإج��ر�ء�ت  وت�سهيل 
�لإلكرتونية، وهو ما ي�سعب حتقيقه بغري �لعمل 
باعتبارها  �جليدة  �حلكامة  مفهوم  تر�سيخ  على 
ر�فعة للتطوير ولتنمية �لإد�رة �لعمومية، وذلك 
�لإد�رة حيادية يف خدمة �جلميع، ولو�سع  جلعل 
��ستعمال  يف  �ل��ت��ع�����س��ف  و�أ���س��ال��ي��ب  لل�سطط  ح���د 
�سالحيات �ل�سلطة، و�نتهاج �أنظمة جديدة قائمة 
ع��ل��ى �أ���س�����س دول���ة �حل��ق��وق و�لل���ت���ز�م ب��ال��ق��ان��ون، 
ب�سكل  �سي�سهم  �ملالية  �لإد�رة  فاإّن حتديث  ا  و�أي�سً
م��وؤك��د يف حت�����س��ني ن��ت��ائ��ج �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����س��ادي��ة 
و�لجتماعية يف �لدولة  يف ظروف غياب �لتنمية 
�لإد�رية، حيث ل ميكن �إن�ساء �إد�رة عامة متطورة 
لتلبية حاجيات �ملو�طن و�مل�ستفيدين، وخا�سة �أّن 
موؤخًر�،  �ساماًل  مفهوًما  �أ�سبح  �لتنموي  �ملفهوم 

ي��ُع��د ق��ا���س��ًر� ع��ل��ى �له��ت��م��ام ف��ق��ط بال�سكل  ومل 
�ملرتبط  �لنمو  منظومة  م��ن  �ملنبثق  �لتقليدي 
بق�سايا ومعاناة �لأفر�د و�ملجتمع من �سح �مل�سادر 
و�ملو�رد �لقت�سادية، بل جند كذلك باأّنها �هتمت 
ب�سرورة �إجناز تغيري�ت بنيوية وموؤ�س�سية لزيادة 
توفري �ملو�رد للمجتمع و�لفرد، فالهتمام مل يعد 
ولكن  �قت�سادي،  م��ال  ر�أ����س  �إن�����س��اء  على  يقت�سر 

ا ر�أ�س مال قيمي ثقايف و�جتماعي ورمزي. �أي�سً
املنظومة البيئية حتت جمهر » احلك�مة 

اجليدة «
�إىل ذلك،  تعترب �لبيئة تر�ثا �إن�سانيا م�سرتكا، 
ومتو�زنة  و�سليمة  نظيفة  بيئة  يف  �حل��ق  �أن  بيد 
هو حق من حقوق �لإن�سان �لكربى كونًيا، ولهذ� 
ف����اإنَّ �لع���ت���د�ء ع��ل��ى ه���ذ� �حل���ق م��ن ���س��اأن��ه �إث���ارة 
�جلنائية،  �أو  �ملدنية  ���س��و�ء  �لقانونية  �مل�سوؤولية 
ل��ك��ن م��ع �لأ���س��ف �ل�����س��دي��د وب��ال��رغ��م م��ن �أهمية 
و�ملنظمات �حلكومية  �ل��دول  ف��اإن خمتلف  �لبيئة 

وغري �حلكومية مل تتفطن مبكر� حلجم �لثلوث 
وعليه  �ملعمورة،  كافة  يف  ��ست�سرى  �ل��ذي  �لبيئي 
�لدويل  �لقانون  �لتقاء  نقطة  �لبيئة  �سكلت  فقد 
و�لوطني )�ملحلي( جلميع �أو �أغلب بلد�ن �لعامل، 
ع��ل��ى ح���د ����س���و�ء ب��ال�����س��ي��ا���س��ة و �لق��ت�����س��اد و علم 
�لج��ت��م��اع م��ن �أج���ل ب��ل��ورة ح��م��اي��ة ُم��ث��ل��ى للبيئة 
و�تباع �سيا�سة ر�سيدة متكن من حوكمتها لتحقيق 
�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة يف �ستى �ملجالت، يف �أُفق 
�لأر���س،  كوكب  ل�ساكنة  و�لرفاهية  �لغذ�ء  تاأمني 
ولن  �ملتقدمة،  �ل���دول  يف  كما  �لفقرية  �ل���دول  يف 
و�سيادة  �ل��ق��وي  �لقت�ساد  ظ��ل  يف  �إل  ذل��ك  يتاأتى 
�لقانون وفاعلية �لإد�رة �لبيئية �سو�ء �لدولية �أو 

�لوطنية .
يف  �لبيئة  على  �ملتو��سلة  �لع���ت���د�ء�ت  ظ��ل  يف 
�أو  ���س��و�ء بق�سد  ك��ل��ه��ا،  ن��ق��ل  �إن مل  �ل����دول  �أغ��ل��ب 
�لبيئية و  �لأ����س���ر�ر  ع��ن غ��ري ق�سد، وك���ذ� ك��رة 
من  �لبيئة  عنا�سر  جميع  م�س  �ل���ذي  �ل��ت��ده��ور 
ملزمة  �لبيئية  �لد�رة  ف���اإنَّ  وت��رب��ة،  وه���و�ء  م��اء 
�أكر من �أي وقت م�سى على �لأخذ بزمام �لأمور 
لتطبيق �ملعايري �لعاملية للحكامة �لبيئية ملو�جهة 
�لبيئي  �ل��ت��ل��وث  قبيل  م��ن  �ل���ك���ربى،  �ل��ت��ح��دي��ات 
�مل�سلحة  و�لنز�عات  �لإيكولوجي  �لنظام  وتدهور 
با�ستخد�مها  �لياب�س  و  �لأخ�سر  على  �أت��ت  �لتي 
ل�ستى �أنو�ع �أ�سلحة �ملدمرة �إيكولوجًيا، كالأ�سلحة 

عبدالعالي الطاهري
إعالمي خبير في الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية

الحكامة البيئية في مواجهة 
االختالالت البيئية عربًيا

 طرح السياق المفاهيمي والتأصيلي  لمفهوم الحكامة أو الحوكمة البيـئية، 
اً

، يجب أول
اً

قبل الخوض في موضوعنا، دراسة وتحليل
التي تعني باإلنجليزية Environmental governance، وهي أحد أهم المفاهيم العلمية والتقنية التي تندرج في مجال 

السياسة البيئية التي تدعو إلى الستدامة )التنمية المستدامة(، باعتبارها االمقام األعلى إلدارة جميع األنشطة البشرية 
د على  شدِّ

ُ
والسياسية والجتماعية والقتصادية، وتشمل الحكامة مؤسسة الحكومة وقطاع المال واألعمال والمجتمع المدني، كما ت

إدارة النظام بكامله. ولتنزيل األهداف والتوجهات الكبرى المرجوة من هذه المنظومة المتكاملة و المجموعة المتنوعة من العناصر، 
جات عامة 

َ
م بديلة للحكم، حيث ترى الموارد الطبيعية والبيئة كسلع أو ُمنت

ُ
ظ

ُ
تستخدم اإلدارة البيئية في كثير من األحيان ن

عالمية، تنتمي إلى فئة السلع التي ل تتضاءل عندما يتم تقاسمها، وهذا يعني أن الجميع يستفيد منها.

ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة 
الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة، وإلى 

بلوغ ثالث غايات بحلول عام 2030
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على  ع��الوة  و�لبيولوجية،  و�لكيماوية  �لنووية 
�لآث������ار �ل��ك��ارث��ي��ة �ل��ت��ي جن��م��ت ع���ن ���س��ن��ت��ني من 
جائحة كورونا �لعاملية و�لتي ح�سدت �ملاليني من 
لجتماعية  �لتوزنات  على  �سلبيا  ���رت  و�أثَّ �لأرو�ح 
ما  �لبيئية،  �أك��رب  وب��درج��ة  ومعها  و�لقت�سادية 
يعني �لتاأثري �ملبا�سر على معدلت �لنمو يف �ستى 

�ملجالت.
احلك�مة البيئية يف مواجهة ه�ص��صة 

املنظومة الط�قية عربًي�
�لتنمية  حتقيق  يف  �أ�سا�سيا  دور�  �لطاقة  ت��وؤدي 
�لأمم  �سلَّمت  وق���د  و�لق��ت�����س��ادي��ة،  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�أن �لطاقة  �أ�سارت �إىل  �ملتحدة بهذ� �لدور عندما 
حم���وري���ة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ك��ل حت���دٍّ ري��ي�����س��ي ي��و�ج��ه��ه 
�لعامل  �أم��ام  متاحة  لكل فر�سة  وبالن�سبة  �لعامل 
�أو  �لأم���ن  �أو  �لعمل  �أج��ل فر�س  م��ن  ���س��و�ء  �لآن، 
زي��ادة  �أو  �لأغ��ذي��ة  �إن��ت��اج  �أو  �مل��ن��اخ  تغري  مكافحة 
�ل��دخ��ل. وي��ت��م��ح��ور �ل��ه��دف �ل�����س��اب��ع م��ن �أه���د�ف 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����س��ت��د�م��ة ع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �لأمم�����ي يف 
�سمان  �إىل   2030 لعام  �مل�ستد�مة  �لتنمية  خطة 
�حلديثة  �لطاقة  خ��دم��ات  على  �جلميع  ح�سول 
بلوغ  و�إىل  مي�سورة،  بتكلفة  و�مل�ستد�مة  �ملوثوقة 
ثالث غايات بحلول عام 2030، وهي: )�أ( �سمان 
ح�����س��ول �جل��م��ي��ع بتكلفة م��ي�����س��ورة ع��ل��ى خ��دم��ات 
�مل��وث��وق��ة؛ )ب( حتقيق زي���ادة  �ل��ط��اق��ة �حل��دي��ث��ة 
كبرية يف ح�سة �لطاقة �ملتجددة يف مزيح �لطاقة 
�لعاملي للتح�سن يف  �لعاملي؛ )ج( م�ساعفة �ملعدل 
��ستخد�م �لطاقة. هذه �لتوجهات �لكربى  كفاءة 
�ل��ع��امل وم��ع��ه �ملنطقة  ل��ن يتمكن  �ل��ت��ي  �ل��ث��الث��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة م��ن م��و�ج��ه��ت��ه، �إلَّ ب��رف��ع حت���دي �حل��د 
��سرت�تيجية  تبني  ع��رب  �لطاقية  �له�سا�سة  م��ن 
�حل��ك��ام��ة �ل��ت��دب��ريي��ة و�مل���ال���ي���ة مل�����س��ادر �ل��ط��اق��ة 

وم�سار�تها �لإنتاجية و�ل�ستهالكية.
ول���الإ����س���ارة ف���ق���ط، ف�����اإنَّ �ل��ه�����س��ا���س��ة يف جم��ال 
�لطاقة نابعة من عجز �لدول عن �سمان و�سول 
�لتكلفة  �مل��ي�����س��ورة  �ل��ط��اق��ة  خ��دم��ات  �إىل  �جلميع 
و�حلديثة و�ملوثوقة وتوفريها لالأجيال �حلالية 
دت  �لعديد م��ن �ل��در����س��ات يف  و�ملقبلة. وق��د ح���ّدَّ
باأنها  �ل��ط��اق��ة  جم��ال  يف  �له�سا�سة  �لإط����ار،  ه��ذ� 
غياب �ل�سمانات �لالزمة لكفالة ��ستد�مة �أمناط 
�لعر�س و�لطلب يف قطاع �لطاقة، على �لرغم من 
�لقت�سادي  �لنمو  �ل�سمانات يف دعم  �أهمية هذه 
و�لجتماعي و�لتنمية على �ملدى �لطويل. وتنتج 
هذه �له�سا�سة من حتديات متعددة تتعلق باأمناط 
�لعر�س و�لطلب �ل�سايدة يف هذ� �لقطاع، و�أهمها 
)�أ( عدم �تخاذ تد�بري فعالة ل�سبط �لطلب على 
وكثافة  �لطاقة،  مزيج  تنوع  ع��دم  )ب(  �لطاقة؛ 
�لنبعاثات �لكربونية؛ )ج( �سعوبة �حل�سول على 
و�حلديثة،  و�مل�ستد�مة  �لتكلفة  �ملي�سورة  �لطاقة 

و�ملخاطر �لتي قد ترتتب على ذلك.
�لبيئية د�خل  �لأكرب للحكامة  �لهدف  ويتمثل 

منها،  �لطاقي  �ل�سق  يف  خا�سة  �لعربي،  �ل��وط��ن 
قطاع  م�ستوى  على  �له�سا�سة  م�سادر  حتديد  يف 
عائق  تقف  و�ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ملنطقة  يف  �ل��ط��اق��ة 
و�مل�ستقبلية  �لأجيال �حلالية  �أمام �سمان و�سول 
�إىل خدمات �لطاقة �ملي�سورة �لتكلفة، و�حلديثة، 
و�ملوثوقة، ف�سال عن تقييم �ل�سرت�تيجيات �لتي 
�ل��ط��اق��ة،  جم���ال  يف  لله�سا�سة  بفعالية  تت�سدى 
وتت�سمن مقرتحات ب�ساأن �إ�سر�ك جميع �جلهات 
�ملعنية يف معاجلتها، حيثي ت�سرت�سد هذه �لروؤية 
�أنها  غري  2030؛  لعام  �مل�ستد�مة  �لتنمية  بخطة 
بل  �أه��د�ف��ه��ا،  حتقيق  �سبل  يف  بالبحث  تكتفي  ل 
تبحث �أي�سا يف �سبل دمج مفهوم �لإد�رة �مل�ستد�مة 

�ل��ط��وي��ل��ة �لأم�����د ل��ل��ط��اق��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع��رب��ي��ة، 
ها �إىل �ل�ستمر�ر يف �عتماد  ومعاجلة ه�سا�سة مَردُّ

�سيناريو �إبقاء �لأمور على حالها.
مو�سوعا  �لطاقة  جم��ال  يف  �له�سا�سة  وت�سكل 
تتطلب  �ل���ع���رب���ي���ة،  �مل��ن��ط��ق��ة  �لأه���م���ي���ة يف  ب���ال���غ 
�مل�ستويات  ع��ل��ى  م�ستفي�سة  مناق�سة  ت��د�ع��ي��ات��ه 
و�حلكومية،  و�لبييية  و�لقت�سادية  �لجتماعية 
حيث يوجد تباين �سا�سع يف �لتنمية �لجتماعية 
�ملنطقة  ب��ل��د�ن  ب��ني  كبري  وت��ف��اوت  و�لقت�سادية 
حديثة  طاقة  خدمات  على  �حل�سول  يف  �لعربية 
م��ع��ق��ول��ة. وخ��الل  بتكلفة  م��وث��وق��ة وم�����س��ت��د�م��ة 
�لعقود �لأخ��رية، �سهدت �ملنطقة زيادة �سريعة يف 

�لهياكل  يف  ق�سور  ظ��ل  يف  �ل��ط��اق��ة،  على  �لطلب 
و�ل�سيا�سية  و�لأ���س��ا���س��ي��ة  و�لتنظيمية  �ملو�س�سية 
�أح����ي����ان ع����دي����دة دون  �لج���ت���م���اع���ي���ة، ح���ال���ت يف 

�ل�ستجابة لحتياجات �ملنطقة.
�ملنطقة  يف  �ل�سيا�سية  �لنز�عات  تفاقم  و�أ�سفى 
�آخر  بعد�  �لأخ���رية  �ل�سنو�ت  م��دى  على  �لعربية 
بطريقة  �لطاقة  على  �لطلب  تلبية  �سعوبة  على 
م�ستد�مة، حيث ُيخ�سى �أن ي�سفر ذلك عن عو�قب 

وخيمة فيما يخ�س وترية �إعادة �إعمار.
 الطلب على الط�قة..منو مت�ص�رع وغري 

من�صبط
�مل��ت�����س��ارع  �أدى �ل��ن��م��و �لق��ت�����س��ادي و�ل�����س��ك��اين 
يف �ل��ب��ل��د�ن �ل��ع��رب��ي��ة �إىل �إن��ع��ا���س ���س��وق �ل��ط��اق��ة 
يف �مل��ن��ط��ق��ة، ويف ظ��ل �ل��ت��وق��ع��ات ب��ا���س��ت��م��ر�ر ه��ذ� 
م�ستويات  �رت��ف��اع  وك��ذ�  �لت�سنيع  وب��زي��ادة  �لنمو 
�لطلب  تز�يد  ي�ستمر  �أن  �ملرتقب  فمن  �ملعي�سة، 
على �لطاقة خالل �لعقود �ملقبلة، عالوة على �أنَّ 
توفري �إمد�د�ت �لطاقة �لكافية و�ملي�سورة �لتكلفة 
�ملعي�سة،  �أمًر� مف�سلًيا يف حت�سني م�ستويات  �سار 
�ل�ستقر�ر  على  و�حلفاظ  بالقت�ساد،  و�لنهو�س 
�ل�سيا�سي يف منطقة، هي �ليوم �أكر ه�سا�سة مما 

كانت عليه يف �لعقد �ملا�سي.
�لطلب،  �إد�رة  فاعلية  عدم  �أو  غياب  �ساهم  كما 
��ستخد�م  كفاءة  ع��دم  يف  �لأهمية،  �سديد  كعامل 
�ل��ط��ل��ب على  �ل���ط���اق���ة، �إىل ج���ان���ب من���و  م������و�رد 
�قت�سادية  خ�ساير  وق��وع  ت��اليف  �أن  غري  �لطاقة. 
وبييية نتيجة لعدم كفاءة �أمناط �ل�ستهالك �أمر 
ممكن، كما ميكن ��ستخد�م �ملو�رد �ملالية �ملتوفرة 
بطرق �أف�سل بكثري، حيث ت�ستمل مظاهر �لق�سور 

يف �إد�رة �لطلب يف �ملنطقة �لعربية على �لتايل:
اأ�صع�ر الط�قة

عامال  �لطاقة  مل�سادر  �ملحلية  �لأ�سعار  ت�سكل 
لإد�رة  و�أد�ة  �لطلب،  ديناميات  على  يوثر  رئي�ًسا 
هذ� �لطلب يف �لأجلني �ملتو�سط و�لطويل. ومنذ 
ع��دي��دة بتحديد  ب��ل��د�ن عربية  ع��ق��ود، تقوم  ع��دة 
�أ�سعار للطاقة �أقل من �ل�سعر �ل�سوقي، يف م�سعى 
توفري  مثل  �لوطنية،  �لتنمية  �أه���د�ف  لتحقيق 

طاقة مي�سورة �لتكلفة للجميع ودفع عجلة �لنمو 
عو�قب  �إىل  �أدى  �لتوجه  ذل��ك  ولكن  �ل�سناعي، 
م�ستخدمي  �أع��ط��ى  �إذ  م��ق�����س��ودة،  غ��ري  وخ��ي��م��ة 
�ل��ط��اق��ة ���س��ورة م�����س��وه��ة ع��ن و�ق���ع �ل�����س��وق، ويف 
�ل��ع��دي��د م��ن �حل����الت، �أف�����س��ى ذل���ك �إىل �أمن���اط 
نتيجة  �ل��ك��ف��اءة،  �إىل  وتفتقر  م�سرفة  ��ستهالك 
�ملت�سلة  و�ملنتجات  �لطاقة  �سعر  قيمة  لنخفا�س 
تر�كم  �إىل  �أي�سا  ذل��ك  �أدى  كما  �مل��ي��اه،  مثل  بها، 
�لعقد  �أو�خ��ر  �أعباء مالية كربى بلغت ذروتها يف 
�لأول من �لقرن �حلايل، و�أ�سعفت �إىل حد بعيد 
�لإنفاق �حلكومي على �لقطاعات �ملعنية مب�سالح 

�لفقر�ء.
الأطر التنظيمية واملوؤ�ص�صية..الأ�ص��س 

املرجعي للحك�مة
��ستخد�م �لطاقة يف �ستى �أنحاء �ملنطقة �لعربية 
عرف ولعقود عديدة جملة من مظاهر �لختالل، 
�ء عدم تطبيق حد �أدنى من �ل�سو�بط �لالزمة  جرَّ
�ل�سو�بط  �لق�سور يف تطبيق  �أو  �لكفاءة  ل�سمان 
�ملعلومات  ت��وف��ري  ع���دم  ب�سبب  ��ا  و�أي�����سً �ل��ق��امي��ة، 
�حلالة  وهي  للم�ستهلكني،  �ل�سرورية  �لأ�سا�سية 
منها  ك���ربى،  ت��د�ع��ي��ات  �إىل  �أف�ست  �ل��ت��ي  �ملزمنة 
عدم �لكفاءة يف ��ستهالك �لطاقة يف �لبناء و�لنقل 
�أن  ع  ُيتوقَّ �للذين  و�ل��ع��ام،  �خلا�س  �لقطاعني  يف 
�لطاقة  من  كبرية  كميات  ��ستهالك  يف  ي�ستمر� 
ت��ف��وق م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م��ا، ح��ت��ى ب��ع��د �إ����س���د�ر �أن��ظ��م��ة 

جديدة ل�سبط �ل�ستهالك.
جمال  يف  �لو��سعة  �خل��رب�ت  من  �لرغم  وعلى 
تنظيم كفاءة ��ستخد�م �لطاقة يف �ملنطقة �لعربية، 
من  �مل��رج��وة  �لفو�يد  ب��ني  �سا�سعة  �لفجوة  تبقى 
�ملحرز  و�لتقدم  �لطاقة،  ��ستخد�م  كفاءة  حتقيق 
�ملرتفعة  �لعربية  �لبلد�ن  �لو�قع. ويف  �أر���س  على 
�لدخل، ل تز�ل م�ستويات كفاءة ��ستخد�م �لطاقة 
وتطور �أدو�ت �لتنظيم متدنية، خالفا ملا يتوقع �أن 

يكون عليه �حلال يف هذه �لبلد�ن.
الُبنى الأ�ص��صية للنقل الع�م

يف  �لعام  للنقل  �لأ�سا�سية  �لُبنى  �سعف  ي�سهم 
رفع معدلت ��ستهالك �لوقود يف �أنحاء كثرية من 

�ل�سكان  من  ومتز�يد  كبري  ع��دد  ب��ات  �إذ  �ملنطقة، 
بحاجة �إىل �لتنقل للح�سول على فر�س �لتعليم 
�ملجتمعية  �خل��دم��ات  وب��اق��ي  و�لتطبيب  و�لعمل 
ذ�ت �لر�هنية �لكربى. وي�سكل غياب ُبنى �أ�سا�سية 
�ساغال  �لعامة  للمو��سالت  وكافية  وفعالة  �آمنة 
�إمن���اي���ي���ا، ح��ي��ث ت��ع��ت��رب �ل�������س���ر�ي���ح �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�أول  �لأك��ر فقر�، مبا يف ذلك �لن�ساء و�لأط��ف��ال، 
وت�سارع  �رت��ف��اع  يف  يتجلى  م��ا  وه��و  ب��ه،  �ملتاأثرين 
�لعديد  يف  �لآل��ي��ة  �ملركبات  على  �لعتماد  وت��رية 
من �لبلد�ن �لعربية. كما يودي عامل تدين كفاءة 
�لعام  �لنقل  و�سايل  معظم  يف  �لطاقة  ��ستخد�م 
مزيد  �إنفاق  �إىل  وج��دت،  �إن  �لعربية،  �ملنطقة  يف 
�إنفاقها  من  بدل  �لوقود  على  �لعامة  �مل��و�رد  من 
على حت�سني �لبنى �لأ�سا�سية للنقل وكذ� �لبحث 
ثة.  �مللوِّ للطاقات  بديلة  نظيفة  م�سادر  و�عتماد 
كما �أن �لعديد من �لفر�س �ملتاحة يف جمال �لنقل 

�لذكي �لعام ل تز�ل غري م�ستغلة.
حفظ الط�قة والوعي البييي

�لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وت������رية  ت�������س���ارع  �أدى 
و�لجتماعية يف �ملنطقة �لعربية على مدى �لعقود 
�لثالثة �ملا�سية �إىل زيادة ��ستهالك �لطاقة، غري 
�أنَّ هذه �لزيادة مل تقرتن بتح�سن يف �لوعي �لعام 
��ستخد�مها،  وحوكمة  تر�سيد  �إىل  �حلاجة  ب�ساأن 
مثل  ب��ال��ط��اق��ة،  مت�سلة  �أخ���رى  ق�سايا  ب�����س��اأن  �أو 
�أن  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى  �لبييية.  �ملنظومة  حماية 
�أ���س��ا���س��ي��ان  �مل�����س��ت��ه��ل��ك  �مل��ع��ل��وم��ات وحت��ف��ي��ز  �إد�رة 
جمال  يف  �لقت�سادية  �لقطاعات  �أد�ء  لتح�سني 
تغيري  يف  �ل�ستثمار  تكاليف  فا�سرتد�د  �لطاقة، 
�أمناط �ل�سلوك ويف حت�سني �لتكنولوجيا ي�ستغرق 
�بتكارية، مثل  �أنَّ �عتماد حلول  وقتا طويال، كما 
�أ�سطح  على  �ملركبة  �ل�سم�سية  �لأل���و�ح  ��ستخد�م 
تد�بري  �تخاذ  �مل�ستهلك  من  يتطلب  قد  �مل��ب��اين، 
بفعل  وذل���ك  �أح��ي��ان��ا،  تنفيذها  عليه  يتعذر  رمب��ا 
ل غياب �سبه  �فتقاره �إىل �ملعلومات �لالزمة، وُي�سجَّ
تام لهييات حماية �مل�ستهلك �لفعالة و�مل�ستقلة يف 
هذه  وج��دت  و�إن  �لعربية؛  �ملنطقة  �أن��ح��اء  جميع 
�سيق  بفعل  مهم�سة  ت��ك��ون  م��ا  فغالبا  �ل��ه��ي��ي��ات، 
�حل��ي��ز �مل��ت��اح للمجتمع �مل���دين وو���س��اي��ل �لإع���الم 
�مل�ستقلة، وهو ما يظهر تلك �لفجوة �لو��سعة بني 
و�ل�سحة  �لتعليم  مثل  �ملنطقة يف جم��الت  تقدم 
وتدين  ناحية،  من  �لتكنولوجيا،  �إىل  و�لو�سول 

كفاءة �إد�رة �أ�سو�ق �لطاقة، من ناحية ثانية.

تعتبر البيئة تراثا إنسانيا مشتركا، بيد أن الحق 
في بيئة نظيفة وسليمة ومتوازنة هو حق من 

حقوق اإلنسان الكبرى كونًيا

يتمثل الهدف األكبر للحكامة البيئية داخل 
الوطن العربي في تحديد مصادر الهشاشة على 

مستوى قطاع الطاقة في المنطقة العربية

الهشاشة في مجال الطاقة نابعة من عجز الدول عن ضمان وصول الجميع 
إلى خدمات الطاقة الميسورة التكلفة والحديثة والموثوقة وتوفيرها 

لألجيال الحالية والمقبلة
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اأداء االقت�صاد العاملي
اأملت به منذ الك�ساد  اأزمة اقت�سادية  اأ�سعب   2020 �سهد االقت�ساد العاملي عام 
الكبري يف ثالثينيات القرن املا�سي يف ظل انت�سار جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد 
)كوفيد- 19(، التي ت�سببت يف �سرٍر بالٍغ مل�ستويات الن�ساط االقت�سادي يف الدول 
املتقدمة والنامية على حد �سواء، فبعد اأن هداأت التوترات التجارية بني الواليات 
املتحدة االأمريكية وال�سني بعد موافقة الطرفني على اتفاق املرحلة االأوىل بنهاية 

االقت�سادي  لللالأداء  التوقعات  كانت  2019، ومن ثم  عام 
العاملي عام 2020 اأكرث تفاوؤاًل، تعر�س االقت�ساد العاملي 

ل�سدمٍة كبريٍة ب�سبب جائحة كوفيد- 19. 2019.
وللحد من االآثار ال�سلبية للجائحة، تبنت اأغلب دول 
العامل عدداً كبرياً من االإجراءات �سملت حزماً حتفيزيًة 
التبعات  لتخفيف  اأ�سا�سي  ب�سكل  توجيهها  مت  �سخمًة، 
حتول  ذلللك،  �سوء  للجائحةيف  واالقت�سادية  االإن�سانية 
املللائللة عام  2.8 يف  الللبللالللغ  الللعللاملللي  مللعللدل منللو االقت�ساد 
2019 اإىل انكما�س بن�سبة 3.3 يف املائة عام 2020، اأي اأن 
معدل منو االقت�ساد العاملي فقد اأكرث من 6 نقاط مئوية 
كنتيجة النت�سار اجلائحة. كان هذا الرتاجع اأكرث حدة 
يف اقت�سادات الدول املتقدمة، حيث تراجع معدل النمو 
مللئللويللة، يف ظل  نقطة   6.3 بنحو   2020 عللام  خللالل  بها 
املائة، مقابل منوها  4.7 يف  بن�سبة  اقت�ساداتها  انكما�س 
النامية  للدول  بالن�سبة   .2019 عللام  املائة  يف   1.6 بنحو 
الرغم من حتقيق  فعلى  النا�سئة،  االأ�للسللواق  واقت�سادات 
اأقل  اأقل من املعدل العاملي، وكذلك  اقت�ساداتها تراجعاً 
اأنللهللا هللي االأخلللرى  اإال  اللللدول املتقدمة،  ممللا عللانللت منه 
فقدت نحو 5.8 نقطة مئوية يف معدل منوها، حيث بلغ 

الرتاجع يف ناجتها املحلي نحو 2.2 يف املائة عام 2020 مقابل منو بنحو 3.6 يف 
املائة عام 2019. 

مللن جانب اآخلللر، فللاإن تللراجللع ُمللعللدل منللو االقت�ساد العاملي ومللن ثللم تعطيل 
�سال�سل التوريد و�سبكات االإنتاج، وتقييد تدفق ال�سلع واخلدمات وحركة راأ�س 

اأثر على التجارة وموؤ�س�سات االأعمال وانعك�س �سلباً على التجارة الدولية  املال، 
0.9 يف  املائة، مقابل منو بنحو  8.5 يف  بنحو  2020 لت�سجل انكما�ساً  خالل عام 
املائة عام 2019.وقد اأدى ذلك  اإىل ارتفاع اجمايل الدين العام اخلارجي القائم 
يف ذملة اللدول الناميلة واقت�سلللادات ال�سللوق النا�سئللة ليبلللغ نحو 11143.2 مليار 

دوالر عام 2020 مقابل حوايل 10600 مليار دوالر عام 2019. 
اأداء االقت�صادات العربية

 2020 عام  يف  العربية  للدول  االقت�سادي  االأداء  تاأثر 
ب�سكل ملمو�س بالتداعيات الناجتة عن جائحة كوفيد- 
19، واأثر هذا الوباء ب�سكل رئي�سي على االأداء االقت�سادي 
يف املنطقة العربية من خالل االنخفا�س احلاد يف حجم 
الن�ساط االقت�سادي، لذا فقد بلغ الناجت املحلي االإجمايل 
حوايل  كمجموعة  العربية  الللدول  يف  اجلارية  باالأ�سعار 
2432 مليار دوالر عام 2020 م�سجاًل معدل انكما�س ُقدر 
2019. كنتيجة  باملقارنة مع عام  املائة  11.5 يف  بحوايل 
لتاأثري االأو�ساع املذكورة، انكم�س الناجت املحلي االإجمايل 
بحوايل   2020 عللام  العربية  الللدول  يف  الثابتة  باالأ�سعار 
يف  الت�سخم  مللعللدل  متو�سط  ارتللفللع  كما  املللائللة،  يف   5.5
الدول العربية، املُقا�س مبعدل التغري ال�سنوي يف الرقم 
القيا�سي للم�ستهلك، من حوايل 5.4 يف املائة عام 2019 

اإىل حوايل 19.6 يف املائة عام 2020.
ُيللبللني الللهلليللكللل الللقللطللاعللي للللللنللاجت املللحلللللي االإجلللملللايل، 
تراجع ح�سة قطاع ال�سناعات اال�ستخراجية من الناجت 
املحلي االإجمايل للدول العربية يف عام 2020 اإىل حوايل 
 2019، عللام  املللائللة  يف   25.0 مللع  باملقارنة  املللائللة  يف   17.3
ب�سبب انخفا�س اأ�سعار النفط يف االأ�سواق العاملية وتراجع 
كميات اإنتاجه يف اإطار اتفاق "اأوبك"، وهو ما اأثر على االأداء االقت�سادي وعلى 

هيكل امل�ساهمة القطاعية للناجت املحلي االإجمايل للدول العربية. 
عدد  يف  الللزيللادة  اإىل  اجلائحة  انت�سار  اأدى  املتحدة،  االأمم  تقديرات  وبح�سب 
الفقراء يف الدول العربية بنحو14.3 مليون ن�سمة ليبلغ العدد االإجمايل للفقراء 

الزيادة يف  العربية، ومعظم  الللدول  نحو115 مليون ن�سمة مبا ُيثل ربع �سكان 
اأعداد الفقراء التي حدثت يف اأعقاب اجلائحة كانت مركزًة يف اأو�ساط الطبقات 
املتو�سطة وفيما يتعلق بالفقر متعدد االأبعاد، الذي ي�سمل احلرمان احلاد من 
ال�سحة والتعليم وانخفا�س م�ستويات املعي�سة، ُتقدر ن�سبة الفقر متعدد االأبعاد 
يف الدول العربية بحوايل 15.8 يف املائة، وهي االأقل ن�سبياً مقارنة ببع�س اأقاليم 

العامل االأخرى. 
واحلماية  ُبعد  عللن  التعليم  توفري  جمللال  يف  �سعيفاً  االأداء  كللان  ذللللك،  ومللع 
االجتماعية وكفاءة الرعاية ال�سحية بالن�سبة للمر�سى الذين ي�سلون اإىل مرحلة 
التحتية يف جمال  البنى  دليل على �سعف  املللركللزة. وهللذا  العناية  اإىل  الللدخللول 
االت�ساالت واالإنرتنت وعلى ات�ساع الفجوة الرقمية يف املنطقة العربية، وكذلك 
على التحديات التي تواجه منظومة الطوارئ ال�سحية فيها، وباخل�سو�س عدم 
كفاية الطواقم الطبية املدربة والتجهيزات املتطورة ذات ال�سلة و�سعف املوارد 

املالية املُخ�س�سة لهذا القطاع املهم.
الزراعة

اأدت جائحة كوفيد 19 جمتمعة اإىل تراجع الناجت الزراعي باالأ�سعار الثابتة من 
حوايل 164.3 مليار دوالر عام 2019 اإىل حوايل 162.4 مليار دوالر يف عام 2020، 
بانخفا�س بلغت ن�سبته 1.2 يف املائة، تتناق�س ن�سبة �سكان الريف من اإجمايل عدد 
ال�سكان يف الدول العربية �سنوياً نتيجة الهجرة املتزايدة من الريف اإىل احل�سر، 
حيث انخف�ست هذ الن�سبة اإىل حوايل 41.4 يف املائة عام 2019 باملقارنة مع 43.5 
يف املائة عام 2010، و�سكل ال�سكان الزراعيون عام 2019 حوايل ن�سف عدد �سكان 
بالزراعة  العاملة  القوى  �سكلت  كما  ن�سمة،  مليون   88.8 عددهم  البالغ  الريف 
عام 2019 حوايل 18.4 يف املائة من حجم العمالة الكلية باملقارنة مع 22.4 يف 
املائة عام 2010. ويعود هذا الرتاجع اإىل �سعف اال�ستثمار يف الزراعة والتوجه 
نحو قطاعات اقت�سادية اأخرى ذات عائد اأعلى، وت�ساوؤل فر�س العمل يف الو�سط 
الريفي. ويعترب ن�سيب العامل الزراعي من القيمة امل�سافة يف القطاع الزراعي 

يف الدول العربية متدنياً حيث بلغ عام 2019 حوايل 6595 دوالراً.
على �سعيد جتارة املنتجات الزراعية، ارتفعت قيمة العجز يف امليزان التجاري 
الزراعي للدول العربية من حوايل 47.7 مليار دوالر عام 2010 اإىل حوايل 62 
مليار دوالر عام 2019، اأي مبعدل منو �سنوي بلغت ن�سبته حوايل 3.0 يف املائة، 

وت�سري التوقعات اإىل ا�ستمرار اأ�سعار الغذاء يف االرتفاع يف عام 2020 ب�سبب زيادة 
تكاليف النقل وعوائق االإغالق وتبعاته ب�سبب جائحة كوفيد- 19، مما �سيزيد 
العجز يف امليزان التجاري الزراعي. اأما على �سعيد الفجوة الغذائية، فقد بلغت 
28.9 مليار دوالر يف عام  33.6 مليار دوالر مقابل  2019 حوايل  قيمتها يف عام 
الذاتي  االكللتللفللاء  ا�ستمر  كما  املللائللة.  يف   1.7 بلغ  �سنوي  منللو  مبعدل  اأي   ،2010
ال�سلع ويف مقدمتها احلبوب، حيث  الزراعية باالنخفا�س لعدد من  ال�سلع  من 
انخف�ست ن�سبة االكتفاء الذاتي فيها اإىل 37 يف املائة، وال�سكر املكرر اإىل 45 يف 

املائة والزيوت اإىل 51.4 يف املائة.
ال�صناعة

عام  اجلارية يف  باالأ�سعار  اال�ستخراجية  لل�سناعات  امل�سافة  القيمة  تراجعت 
2020 بحوايل 38.7 يف املائة مقارنة مب�ستواها املُ�سجل يف عام 2019، وتراجعت 
كذلك القيمة امل�سافة لل�سناعات التحويلية باالأ�سعار اجلارية واإن كان بن�سبة اأقل 
بلغت حوايل 4.9 يف املائة بني عامي 2019 و2020. بذلك بلغ اإجمايل الرتاجع يف 
ناجت القطاع ال�سناعي العربي يف عام 2020، نحو 28.9 يف املائة. يف هذا ال�ساأن، 
املائة  يف   5.1 بحوايل   2020 عللام  يف  احلديد  �سناعة  يف  الناجت  قيمة  انخف�ست 
مقارنة بعام 2019، وبلغ الرتاجع يف اإنتاج ال�سيارات يف الدول العربية حوايل 43.4 
يف املائة خالل فرتة املقارنة. يف املقابل، �سهدت بع�س ال�سناعات االأخرى معدالت 
التكريرية  الطاقة  ارتفعت  النفط، فقد  اإيجابية على غرار �سناعة تكرير  منو 
مل�سايف النفط العربية بنحو 274 األف برميل يومياً مقارنًة مب�ستواها امل�سجل عام 
2019 وذلك بف�سل ت�سغيل وحدة التقطري اجلديدة يف م�سفاة ميناء عبد اهلل 
يف الكويت بطاقة 264 األف ب/ي، اإ�سافة اإىل الزيادة يف اإنتاج امل�سايف ال�سعودية. 

من جهة اأخرى، حققت �سناعات االأدويللة واملعقمات الطبية واأجهزة التنف�س 
والكمامات الوقائية واملطهرات يف الدول العربية منواً كبرياً واإن كان متفاوتاً من 
بلد الآخر. كما حققت ال�سناعات الغذائية معدالت منو جيدة، على �سبيل املثال، 
حققت �سناعة زيت الزيتون معدل زيادة يف عام 2020 بلغ حوايل 36.5 يف املائة 

عن العام ال�سابق. 
وحافظت بع�س ال�سناعات على معدالت منو متاثل اأو تقارب امل�ستويات املُ�سجلة 
اأهم  اأحللد  اأ�سحت  التي  البرتوكيماوية،  ال�سناعات  حالة  يف  كما   2019 عللام  يف 
االأن�سطة ال�سناعية التحويلية العربية واأ�سرعها منواً وانت�ساراً ال�سيما يف الدول 

نظرة عامة على اقتصادات 
الدول العربية خالل العام 2021
يتناول التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2021، تحلياًل للتطورات االقتصادية التي شهدتها الدول العربية خالل عام 

2020. ويبدأ باستعراض مختصر ألداء االقتصاد العالمي، ثم ينتقل إلى االقتصادات العربية حيث يتطرق إلى األوضاع االقتصادية 
واالجتماعية، ثم التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والطاقة. ويستعرض التقرير بعد ذلك تطورات المالية 

العامة والتطورات النقدية والمصرفية وتطوراتأسواق المال العربية، ثم ينتقل إلى التجارة الخارجية والتجارة البينية وموازين 
المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصــرف. وكمحـــور لهذا العام يتناول التقرير موضوع "أولويات اإلصالح االقتصادي 

في ظل جائحة كوفيد- 19"، وبعد ذلك يقدم التقرير عرضًا للعون اإلنمائي العربي. وفي إطار إبراز أهمية التعاون االقتصادي 
العربي المشترك، يتناول تقرير هذا العام فصاًل عن"التعاون العربي في قطاع السياحة والسفر: "إحدى القطاعات األكثر تضررًا من 

تداعيات جائحة كوفيد- 19"، ويختتم التقرير بفصل يستعرض أوضاع االقتصاد الفلسطيني.

د.بهجت أبوالنصر
إدارة التكامل االقتصادي
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املنتجة للغاز والنفط، حيث ت�سهد كل من ال�سعودية واالإمارات واجلزائر وم�سر 
والبحرين وعمان تنفيذ م�سروعات �سناعية مهمة يف جمال البرتوكيماويات، 
املا�سي  للعام  نف�س معدالته  االإنتاج منه عند  ا�ستقر م�ستوى  الللذي  واالإيثيلني 
البالغ 27.7 مليون طن، وبح�سة 13.3 يف املائة من اإجمايل االإنتاج العاملي. وبلغ 
اإنتاج الدول العربية من �سناعة الغاز الطبيعي املُ�سال حوايل 137.4 مليون طن/ 
ال�سنة يف عام 2020، وتراجعت ن�سبة م�ساهمة الدول العربية من �سادرات الغاز 
امل�سال العاملية اإىل 30.7 يف املائة يف عام 2020 مقابل 32.2 يف املائة يف عام 2019.

النفط والطاقة
تراجع الطلب العاملي على النفط للمرة االأوىل ُمنذ عام 2009 وب�سكل قيا�سي 
بلغ نحو 9.5 مليون برميل/يوم، مقارنة بنمو بلغ نحو 1.1 مليون برميل/يوم 
عام 2019، لي�سجل بذلك اأدنى م�ستوى له ُمنذ ثمانية اأعوام وهو 90.5 مليون 
برميل/يوم ، كما ليرتاجع اإجمايل االإمدادات النفطية العاملية خالل عام 2020 
بنحو 6.3 مليون برميل/يوم، ويبلغ اأدنى م�ستوى له ُمنذ عام 2014 وهو 93.7 
مليون برميل/يوم، حيث تراجعت امدادات دول اأوبك من النفط اخلام والنفوط 
غري التقليدية بنحو 3.8 مليون برميل/يوم على خلفية التزامها باتفاق تعديل 
كميات االإنتاج وقيام كل من ال�سعودية والكويت واالإمللارات بتخفي�سات اإ�سافية 
اإنللتللاج  يف  احللللاد  واالنللخللفللا�للس   ،2020 يونيو  �سهر  خللالل  اإنتاجهم  على  طوعية 
ليبيا ب�سبب اإغالق املوانئ وحقول النفط، وتراجع اإنتاج اإيران وفنزويال نتيجة 

املفرو�سة  االأمللريللكلليللة  االقللتلل�للسللاديللة  ال�سغوطات 
عليهما، لي�سل اإىل نحو 30.8 مليون برميل/يوم. 
وفلليللمللا يخ�س نلل�للسللاط اال�للسللتللكلل�للسللاف يف اللللدول 
و9  نفطياً  اكت�سافاً   12 حتقيق  مت  فقد  العربية، 
الدول  وا�ستحوذت  العام،  خالل  غازية  اكت�سافات 
تقديرات  مللن  املللائللة  يف   55.7 نحو  على  العربية 
 26.5 النفط ونحو  املوؤكد من  العاملي  االحتياطي 
العاملية،  الطبيعي  الغاز  احتياطيات  من  املائة  يف 
اإجللمللايل  مللن  املللائللة  يف   26.8 بن�سبة  وا�للسللتللاأثللرت 
االإنتاج العاملي من النفط اخلام، و�سكلت ح�ستها 
املائة  يف   15.1 امل�سوق  الطبيعي  الغاز  كميات  من 
2020. فيما يخ�س  من االإجللمللايل العاملي يف عللام 
املعدالت ال�سنوية الأ�سعار نفوط الت�سدير الرئي�سة 
يف الللدول العربية، فقد �سهدت انخفا�ساً حللاداً يف 
متفاوتة  بن�سب   2020 علللام  خلللالل  ملل�للسللتللويللاتللهللا 
اأدى  املللائللة، مما  28.0 و36.2 يف  تللراوحللت ما بني 
النفطية  ال�سادرات  قيمة  يف  كبري  انخفا�س  اإىل 
يف الدول العربية عام 2020 بلغت ن�سبته 43.4 يف 

املائة.
التطورات املالية

تاأثرت اأو�ساع املالية العامة يف الدول العربية بدرجٍة كبريٍة بتداعيات جائحة 
كوفيد- 19 خالل عام 2020، فقد  تراجع اإجمايل االإيرادات العامة واملنح للدول 
العربية جمتمعة بن�سبة بلغت حوايل 18.9 يف املائة لي�سل اإىل نحو 695.1 مليار 
املحلي  الناجت  املائة من  28.7 يف  2020، ما يثل حللوايل  عللام  اأمريكي يف  دوالر 
االإجمايل، حيث تراجعت االإيللرادات البرتولية بن�سبة بلغت 31.8 يف املائة، فيما 
العام  خللالل  املائة  7.2 يف  حللوايل  بلغت  بن�سبة  ال�سريبية  االيلللرادات  انخف�ست 

املذكور.
اإىل  لي�سل  املائة  1.1 يف  حللوايل  بلغت  بن�سبة  العللام  االإنللفللاق  اإجمللايل  وارتفع 
الناجت  من  املائة  يف   37.8 حللوايل  مثل  ما  اأمريكي،  دوالر  مليار   909.9 حللوايل 
2.1 يف املائة، مقابل  املحلي االإجللمللايل، يف ظل ارتفاع االإنللفللاق اجلللاري بحوايل 
تراجع االإنفاق الراأ�سمايل بن�سبة 4.0 يف املائة خالل عام 2020. كمح�سلة لذلك، 
ارتفع عجز املوازنة العامة املُجّمعة للدول العربية لي�سل اإىل حوايل 214.7 مليار 
دوالر اأمريكي )حوايل 8.9 يف املائة من الناجت املحلي االإجمايل( يف عام 2020، 

مقارنًة بعجز بلغ حوايل 43 مليار دوالر اأمريكي )حوايل 1.6 يف املائة من الناجت 
املحلي االإجمايل( يف عام 2019. بالن�سبة الإجمايل الدين العام القائم )الداخلي 
واخلارجي( يف ذمة الدول العربية املتوفر بيانات ب�ساأنها، فقد ارتفع بن�سبة بلغت 
اأمريكي بنهاية عام  752.1 مليار دوالر  اإىل حللوايل  املائة لي�سل  9.9 يف  حللوايل 
2020، مقارنة بحوايل 683.8 مليار دوالر اأمريكي بنهاية عام 2019. كما ارتفع 
كن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل لي�سل اإىل حوايل 120.1 يف املائة بنهاية عام 

2020، مقارنة بن�سبة بلغت حوايل 112.8 يف املائة بنهاية عام 2019.
التطورات النقدية وامل�صرفية ويف اأ�صواق املال العربية

العام  خللالل  جهودها  العربية  النقد  وموؤ�س�سات  املركزية  امل�سارف  وا�سلت 
لتنفيذ عدد من اإ�سالحات ال�سيا�سة النقدية ونظم ال�سرف، بهدف حت�سني االأطر 
الت�سغيلية الإدارة ال�سيا�سة النقدية وزيادة م�ستويات مرونة اأنظمة ال�سرف. كما 
النقد  وموؤ�س�سات  املركزية  امل�سارف  قبل  مللن  كللبللرياً  اهتماماً   2020 عللام  �سهد 
العربية بتبني العديد من املبادرات الهادفة اإىل ت�سريع وترية التحول الرقمي 
يف القطاع املايل، وت�سجيع قطاع التقنيات املالية احلديثة بهدف �سمان ا�ستمرار 
متكناملوؤ�س�سات املالية من تقدمي اخلدمات املالية اإىل ال�سركات واالأفراد يف ظل 

قيود التباعد االجتماعي وظروف االإغالق الكلي واجلزئي.
املركزية وموؤ�س�سات  امل�سارف  امل�سريف، �ساهمت تدخالت  القطاع  على �سعيد 
عام  خللالل  العربي  امل�سريف  القطاع  اأداء  حت�سن  يف  اال�ستباقية  العربية  النقد 
اأظللهللللللللرت  حلليللث   ،2019 عللللام  ملللع  بللاملللقللارنللة   2020
يف  حت�سنلاً  العربية  للم�سارف  املُجمللعة  البيانللات 
كللل مللن اإجللمللايل امللللوجلللودات، واللللودائلللع، والقرو�س 
املقوملللة  الللراأ�للسللمللاللليللة  واللللقلللواعلللد  والللتلل�للسللهلليللالت، 
املال  راأ�للس  بالدوالر. وقللد حافظللت معللدالت كفايللة 
للم�سارف على م�ستوياتلها املرتفعة ن�سبيلاً يف غالبيلة 
باملقارنة مع احلدود   ،2020 علام  العلربية يف  الللدول 
الدنيا املطلوبة وفقاً ملقررات جلنة بازل البالغة 10.5 
يف املائة. كما جاء اأداء اال�سواق املالية العربية خالل 
مع  باملقارنة  وذلللك  عللام،  ب�سكل  اإيجابياً   2020 عللام 
عام 2019. فقد ارتفعت القيمة ال�سوقية للبور�سات 
العربية املدرجة بقاعدة البيانات اخلا�سة ب�سندوق 
�سجلت  كما  دوالر،  مليار   52.9 بنحو  العربي  النقد 
قيمة التداوالت ارتفاعاً )للعام الثاين على التوايل( 

بن�سبة زادت عن 100 يف املائة. 
التجارة اخلارجية)االإجمالية والبينية(

بلغلت التجلارة ال�سلعيلة االإجمالية العربيلة خلالل 
مقارنة  دوالر  مليار   1483.9 قيمته  مللا   2020 علام 
بحوايل1873.6 مليار دوالر عام 2019، حمققًة ن�سبة انخفا�س ملحوظة بلغت 
19 على حركة  كوفيد-  لتداعيات جائحة  نللظللراً  وذلللك  املللائللة،  20.8 يف  حللواىل 
التجارة العاملية، وتاأثرت �سال�سل التوريد العاملية ب�سبب االإغالق الكلي واجلزئي 
لغالبية الن�ساطات االقت�سادية والتجارية للحد من انت�سار الوباء، حيث انخف�ست 
قيمة ال�سادرات ال�سلعية االإجمالية للدول العربية اإىل 746.8 مليار دوالر عام 
انخفا�س  ن�سبة  2019 حمققًة  2020، مقارنة مع نحو1016.5 مليار دوالر عام 
بلغت حوايل 26.5يف املائة. كما تراجعت قيمة الواردات ال�سلعية االإجمالية للدول 
العربية خالل عام 2020 بن�سبة بلغت حوايل14.0يف املائة لتبلغ نحو737.1 مليار 

دوالر، مقارنة مع حوايل857.1 مليار دوالر عام 2019.
من  العربية  بللالللواردات  يتعلق  فيما  العربيللة  التجللارة  الجتلاهللات  بالن�سبللة 
ال�سركاء التجاريني الرئي�سني خالل عام 2020، فقد احتفظت الواردات بن�سبتها 
تقريباً  البينية  العربية  الللواردات  �سجلت  التجاريني، حيث  ال�سركاء  مع معظم 
نف�س امل�ستوى املحقق يف العام ال�سابق والبالغ نحو 12.4 باملائة، بينما انخف�ست 
م�ساهمة الواليات املتحدة االأمريكية لتبلغ نحو 6.2 يف املائة، وانخف�ست ن�سبة 
الواردات مع االحتاد االوروبي لت�سجل نحو21.5 يف املائة، وتراجعت مع دول اآ�سيا 

تم تحقيق 12 اكتشافًا 
نفطيًا و9 اكتشافات 

غازية خالل العام، 
واستحوذت الدول 

العربية على نحو 55.7 
في المائة من تقديرات 

االحتياطي العالمي 
المؤكد من النفط

سجل االقتصاد 
الفلسطيني تراجعًا 

باألسعار الجارية بلغت 
نسبته 9.2 في المائة 
خالل عام 2020 مقارنة 
بالعام السابق عليه، 

حيث دخل االقتصاد 
الفلسطيني في حالة 

ركود اقتصادي

الللواردات العربية، بينما ارتفعت مع  اإجمايل  املائة من  32 يف  لت�سكل ما ن�سبته 
باقي دول العامل لت�سجل ن�سبة 26.4 يف املائة. ويالحظ اأن ال�سادرات والواردات 
قد �سهدت تطوراً ملحوظاً مع جمموعة باقي الدول العامل االأمر الذي يو�سح 
تطلع الدول العربية ملزيد من االندماج مع االأ�سواق العاملية وفتح اأ�سواق جديدة 

للتجارة العربية.
تراجع   ،2020 �سهد عام  البينية، فقد  العربية  ال�سلعية  التجارة  فيما يخ�س 
اأداء التجارة العربية ال�سلعية البينية كنتيجة للتاأثربجائحة كوفيد- 19يف ظل 
االإجللراءات االحرتازية التي اتخذتها الدول واأثرها على حركة التجارة البينية 
العربية. االأمر الذي اأدى اإىل حدوث انخفا�س ملمو�س يف قيمة التجارة العربية 
لتبلغ  باملائة   16.3 حللوايل  قدرها  بن�سبة  تراجعت  والتي   ،2020 عللام  البينية يف 
حوايل 93.9مليار دوالر خالل عام 2020. على �سعيد الهيكل ال�سلعي لل�سادرات 
العربية البينية، �سجلت ح�سة التجارة البينية للنفط خلالل علام 2020 حوايل 
التجارة  مبكونات  يتعلق  وفيما  العلربيلة.  البلينيلة  ال�سادرات  من  باملائة   13.2
البينية غري النفطية، ا�ستحوذت جمموعة ال�سلع ال�سناعية على الن�سيب االكرب، 

يليها جمموعة ال�سلع الزراعية.
العون االإمنائي العربي

اتخذت موؤ�س�سات جمموعة التن�سيق اإجللراءات �سريعة، متمثلة يف تقدمي الدعم 
كوفيد-  جائحة  مللن  ت�سرراً  االأكلللرث  للللللدول  العاجل 
االأولللويللة،  ذات  احتياجاتها  �سد  على  مل�ساعدتها   19
خا�سًة يف القطاع ال�سحي لتوفري االإمدادات الطبية 
مبادرة  عن  املجموعة  واأعلنت  الوقاية،  وم�ستلزمات 
ال�سلبية  االآثلللار  وتلللدارك  واحللتللواء  لتخفيف  من�سقة 
جلللائللحللة كلللوفللليلللد- 19، بللتللخلل�للسلليلل�للس علل�للسللرة مللللليللار 
الفوري  ت�سديها  على  النامية  الللدول  مل�ساعدة  دوالر 
وم�ساعيها الرامية اإىل حتقيق التعايف االقت�سادي من 

الركود الناجم عن اجلائحة وتاأثرياتها. 
وقللللد بلللللغ عللللدد الللعللمللللليللات الللتللمللويللللليللة ملللوؤ�للسلل�للسللات 
2020 اخللللا�لللسلللة مبللواجللهللة  املللجللمللوعللة خللللالل عللللام 
قلللارب حللوايل  اإجللمللايل  102 عملية مببلغ  اجلللائللحللة 
ال�سحة  قطاع  م�ساريع  عدد  وو�سل  دوالر،  مليار   10
خالل  متويلها  يف  املجموعة  موؤ�س�سات  �ساهمت  التي 
بقيمة  م�سروعاً   269 حللوايل   )2020-2017( الفرتة 
اإجمالية بلغت حوايل 2.9 مليار دوالر ا�ستفادت منها 
املُقدمة  االمنائية  امل�ساعدات  وبخ�سو�س  دولللة.   79
من موؤ�س�سات جمموعة التن�سيق لعام 2020، فقد بلغ 

اإجمايل التزامات العمليات التمويلية للمجموعة 2020 حوايل 14.2 مليار دوالر، اأي 
بارتفاع بلغت ن�سبته حوايل 10 يف املائة باملقارنة مع عام 2019، ليبلغ بذلك املجموع 
بداية  منذ  التن�سيق  جمموعة  ملوؤ�س�سات  التمويلية  العمليات  اللتزامات  الرتاكمي 
الن�ساط االقرا�سي ملوؤ�س�سات املجموعة اإىل نهاية عام 2020 حوايل 245 مليار دوالر.

التعاون العربي يف قطاع ال�صياحة وال�صفر اإحدى اأكرث القطاعات 
ت�صررًا من تداعيات جائحة كوفيد- 19

ُيعد قطاع ال�سياحة وال�سفر من اأكرث القطاعات حيويًة وديناميكيًة يف االقت�ساد 
العاملي، ارتباك غري م�سبوق يف اأداء قطاع ال�سياحة وال�سفر، وتوقف رحالت الطريان 
يف دول العامل مما اأدى اإىل تراجع عائدات القطاع بن�سبة ترتاوح ما بني 60 و80 يف 
املائة، وهو ما يثل خ�سارة قدرها 910 اإىل 1170 مليار دوالر من العائدات ال�سياحية.
تاأتي خطورة تراجع اأداء قطاع ال�سياحة وال�سفر عاملياً، يف كونه يثل نحو 30 يف 
املائة من �سادرات اخلدمات العاملية، وترتفع هذه الن�سبة لت�سل اإىل ما ن�سبته 45 
يف املائة من اإجمايل �سادرات اخلدمات يف البلدان النامية. كما ي�ساهم القطاع وفق 
العاملي.  الناجت االإجمايل  املائة من  10.4 يف  العاملية بنحو  ال�سياحة  بيانات منظمة 
300 مليون وظيفة  بنحو  تقدر  يوفر فر�س عمل  العمالة حيث  بكثافة  يت�سم  كما 
على م�ستوي العامل، اأي اأنه يوظف �سخ�ساً من بني كل ع�سرة اأ�سخا�س على م�ستوى 

�سبكة  القيمة حيث يجمع  �سال�سل  القطاع كذلك حلقة و�سل يف  ُيعد  العامل. كما 
معقدة من ال�سناعات املرتابطة، كما اأنه ي�سهم بتوليد 7 يف املائة من حركة التجارة 

العاملية. 
الللعللربلليللة مبللقللومللات جتللعللل مللن قطاع  الللللدول  الللعللربلليللة، تتمتع  للللللدول  بالن�سبة 
كونه قطاع  امل�ستدامة،  التنمية  اأهللداف  بفاعلية يف حتقيق  ت�ساهم  ركيزًة  ال�سياحة 
الناجت  مللن  املللائللة  فللي   10 بنحو  ي�ساهلم  حيث  والتناف�سيللة،  بالديناميكيللة  يت�سم 
املحلي االإجمايل للدول العربية، باالإ�سافة اإىل م�ساهمته امللمو�سة يف توفري فر�س 
العمل، وزيادة م�ستويات الطلب على ال�سلع واخلدمات املحلية، وتعزيز االحتياطيات 
خطط  على  اإيجابياً  ينعك�س  ما  وهللو  االأجنبي،  النقد  من  واملتح�سالت  الر�سمية 
التنمية يف الدول العربية. حيث كان جلائحة كوفيد- 19 تاأثرياً �سلبياً ملمو�ساً على 
اأداء قطاع ال�سياحة يف عدد من الدول العربية، ال�سيما تلك التي تعتمد ب�سكل كبري 
على االإيرادات ال�سياحية يف توليد الدخل القومي، وتعزيز و�سع ال�سادرات اخلدمية 

وتقوية اأو�ساع ميزان املدفوعات.
يف هذا االإطللار، تبنت احلكومات العربية حزماً من ال�سيا�سات ت�ستهدف تخفيف 
الللوفللاء  على  موؤ�س�ساته  قلللدرة  و�سمان  ال�سياحة،  قللطللاع  على  ال�سلبية  الللتللداعلليللات 
هذه  وتنوعت  لديها.  العمالة  على  االإبللقللاء  مللن  ومتكينها  الت�سغيلية،  بالتكاليف 
التدخالت ما بني ت�سهيل نفاذ موؤ�س�سات القطاع اإىل 
بكلفة مي�سرة، و�سمانات  وال�سيولة  االئتمان  م�سادر 
القطاع،  هللذا  اإقللرا�للس  يف  للتو�سع  للبنوك  حكومية 
ومدفوعات  اأقلل�للسللاط  مللن  القطاع  موؤ�س�سات  واإعللفللاء 
امل�ستحقة  ال�سرائب  وتاأجيل  القرو�س،  على  الفائدة 
عللللليللهللا، وغللريهللا مللن الللتللدخللالت االأخلللللرى الحللتللواء 
الللدول  يف  ال�سياحة  قطاع  تلقاها  التي  ال�سدمة  اأثللر 
العربية. قدمت خمتلف الدول العربية دعماً باأ�سكال 
خمتلفة ل�سمان ا�ستمرارية عمل القطاع وعدم توقفه 

ب�سكل تام وحماولة تقلي�س خ�سائره بقدر االإمكان.
االقت�صاد الفل�صطيني

�سهد االقت�ساد الفل�سطيني يف عام 2020 تراجعاً يف 
اأداء كافة االأن�سطة االقت�سادية ب�سبب انت�سار جائحة 
الكلي واجلزئي  االإغللالق  نتيجة تدابري   ،19 كوفيد- 
املهمة  االقت�سادية  القطاعات  اأداء  على  اأثلللرت  التي 
على راأ�سها قطاعات ال�سياحة وال�سناعة واخلدمات، 
مبا  االقت�سادية  االأن�سطة  من  الكثري  توقف  بجانب 
اأدى اإىل فقدان عدد كبري من العاملني يف موؤ�س�سات 

القطاع اخلا�س مل�سدر دخلهم.
ن�سبته  بلغت  اجلارية  باالأ�سعار  تراجعاً  الفل�سطيني  االقت�ساد  �سجل  عليه،  بناًء 
االقت�ساد  دخللل  حيث  عليه،  ال�سابق  بالعام  مقارنة   2020 عللام  خللالل  املائة  يف   9.2
الفل�سطيني يف حالة ركود اقت�سادي يف ظل االإمكانيات املتوا�سعة ب�سبب اإحكام قب�سة 
الطبيعية  واملللوارد  املقدرات  على  و�سيطرته  الفل�سطينية،  االأرا�سي  على  االحتالل 
املانحة،  اجلهات  من  املقدم  الدعم  انخفا�س  ظل  ويف  جهة،  من  واحللللدود  واملعابر 
ة"  املقا�سّ "اإيرادات  يف  ممثاًل  له  مايل  مللورد  الأهللم  الفل�سطيني  االقت�ساد  وخ�سارة 

ب�سبب تعنت �سلطات االحتالل من جهة اأخرى.
احلكومة  واتللخللاذ  الللطللوارئ  حللالللة  اإعلللالن  اإىل   19 كوفيد-  جائحة  انت�سار  اأدى 
الفل�سطينية جمموعة من االإجراءات والتدابري االحرتازية للحد من انت�ساره، من 
�سمنها تعطيل امل�سرية التعليمية يف املدار�س واجلامعات، واالإغالق الكلي اأو اجلزئي 
لعدد من االأن�سطة االقت�سادية، مبا اأدى اإىل فقدان العديد من فر�س العمل. هذه 
االإجراءات حمّلت احلكومة واالقت�ساد الفل�سطيني اأعباًء اإ�سافيًة وخ�سائر اقت�سادية، 
اإ�سافة اإىل االأعباء االإ�سافية التي يتحملها االقت�ساد ب�سبب االحتالل وممار�ساته 

امل�ستمرة بتكري�س تبعية االقت�ساد الفل�سطيني له.
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تفوق وا�صحة لها في هذا ال�صراع.
ا  خ�صو�صً القدم  وكرة  عموًما  الريا�صة  وتقدم 
���ص��م ال��دول��ة  ال�����ص��ورة وت��ق��دي��م  اإم��ك��ان��ي��ة لتلميع 
للعالم ب�صورة مختلفة، بحيث يكون ذلك اإعالًنا 
اأن ت�صتغل ذلك لتظهر  العالم، وتنوي قطر  اأمام 
قوتها الناعمة، ويكون بداية لع�صر جديد تلعب 
م�صتوى  على  اأك��ب��ر  دوًرا  ال�صغيرة  ال��دول��ة  فيه 

العالم.
ك��اأ���س ال��ع��ال��م ه��و ال��ب��ط��ول��ة الأه����م ف��ي ت��اري��خ 
وعالمتها  قطر  ا�صم  لرفع  و�صيمّهد  الريا�صة، 
التجارية عالمًيا، وذلك من خالل اإف�صاح المجال 
الم�صّجعين  م��ن  متنوعة  عالمية  �صريحة  اأم���ام 
لم�صاهدة مزايا الدولة العامة، اإلى جانب اإف�صاح 
الإع��الم على  اهتمام و�صائل  اأم��ام تركيز  المجال 
دول���ة ق��ط��ر ق��ب��ل واأث���ن���اء وب��ع��د ال���ح���دث، وه���و ما 
�صيكون جزًءا من اإ�صتراتيجية م�صتمرة ت�صتعر�س 
فيها قطر قدراتها اأمام العالم، تمهيًدا لخطوات 

م�صتقبلية اأكبر. 
انتعا�صة اقت�صادية

ال��ه��دف الأول والوعد  ف��اإن ه��ذا ه��و  ب��ال �صك، 
الأهم الذي تعلنه كل دولة تقرر ا�صت�صافة كاأ�س 
الجميع  و�صينتفع  القت�صاد  �صينع�س  اأنه  العالم، 

بعوائد ذلك خالل �صنوات قليلة.
دفع  في  العالم  كاأ�س  ي�صاهم  اأن  قطر  وتنتظر 
المكا�صب  وبعيًدا عن  ع��دة.  اأم��ور  اقت�صادها عبر 
الأه��م  الرغبة  ف��اإن  البطولة،  اأث��ن��اء  ف��ي  القريبة 
هي جذب اأنظار اأ�صحاب الأموال، وبالتالي تدفق 
ال�صتثمارات في مختلف المجالت بعد البطولة. 
ح��ي��ث ���ص��ي��ك��ون ك���اأ����س ال��ع��ال��م ف��ر���ص��ة ل��ع��ر���س 
ال��م��ادي��ة، وق��درات��ه��ا الخدمية  ق��ط��ر  اإم��ك��ان��ي��ات 
قطر  ق��درات  الجميع  �صي�صاهد  كما  والتنظيمية، 
التكنولوجية التي حاولت اإبرازها في كل جوانب 

البطولة. 
اإب������راز ق��ط��ر ل��ق��وة م�����ص��ت��وى البنية  و���ص��ي��ك��ون 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��م��ت��م��ث��ل��ة ف���ي ال���ط���رق وال���م���ط���ارات 
ت�صهيالتها وخدماتها  والم�صت�صفيات، مع عر�س 
عنها  يبحث  مهمة  ج��ذب  ع��وام��ل  للم�صتثمرين 
كبداية  قطر  اإليه  تطمح  ما  وه��و  الم�صتثمرون، 
التنمية  لخطة  وام��ت��داد  ال��ط��اق��ة،  بعد  م��ا  لعهد 

ال�صاملة قطر 2030 التي تعمل عليها البالد.
ال�صياحة 

ي�صكن قطر نحو 3 مليون ن�صمة. هل تعلم كم 
العالم  ك��اأ���س  ال��ب��الد خ��الل �صهر  ي��زور  اأن  يتوقع 
النعيمي  ن�صمة طبًقا لفاطمة  1.2 مليون  فقط؟ 
المديرة التنفيذية لإدارة الت�صال باللجنة العليا 

للم�صاريع والإرث. 
من  قطر  ت�صهده  ل��م  ال�صياح  م��ن  م��ع��دل  ه��ذا 
ب��ذل��ت م��ج��ه��وًدا وا���ص��ًع��ا لتتمكن من  ق��ب��ل، وق���د 
عدد  لبتكار  وا�صطرت  العدد،  ذل��ك  مع  التعامل 
م��ن ال��ح��ل��ول ل��ت��وف��ي��ر اأم���اك���ن م��ج��ه��زة ت�صتوعب 

ال��م��الع��ب  ت��ك��ل��ف��ة  ك���ان���ت  دولر،  م���ل���ي���ار   6.5
وال����ص���ت���ادات ال��ت��ى اأن�����ص��اأت��ه��ا ق��ط��ر ل���ص��ت�����ص��اف��ة 
ال��م��ب��اري��ات ف��ى ك��اأ���س ال��ع��ال��م وف��ق��ا ل��الإح�����ص��اءات 

القطرية.
البنية  لبناء  قطر  �صرفتها  دولر،  مليار   140
في  دولر  مليار  و20  النقل،  مجال  في  التحتية 
كاأ�س  تنظيم  تكلفة  لتختلف  الفندقي  ال��ق��ط��اع 
اأخ�����رى، ح�صب م��ا تملكه  اإل���ى  ال��ع��ال��م م��ن دول���ة 
م��ن اإم��ك��ان��ات وب��ن��ي تحتية وم��الع��ب ق���ادرة على 

ا�صت�صافة المونديال.
 ،1990 اإي��ط��ال��ي��ا  م��ون��دي��ال  تكلفة  ب��ل��غ��ت  وق���د 
4 مليارات دولر، فيما قدرت تكلفة تنظيم  مبلغ 
دولر،  340 مليون  1994، مبلغ  اأمريكا  مونديال 
لتنظيم  فرن�صا  تكلفتها  التي  القيمة  نف�س  وه��ي 
بالفعل  تملكان  الدولتين  لأن   ،1998 م��ون��دي��ال 
البنى التحتية والمالعب القادرة على ا�صت�صافة 

هذا العر�س العالمي. 
ع��ام  ال��ع��ال��م  ك��اأ���س  ا�صت�صافة  تكاليف  وق��ف��زت 

دولتي  ا�صتراك  دولر، مع  مليارات   5 اإل��ى   ،2002
وبلغت  التنظيم،  ف��ي  وال��ي��اب��ان  الجنوبية  ك��وري��ا 

اأرباح التحاد الدولي وقتها 1.2 مليار دولر. 
 ،2006 م��ون��دي��ال  األمانيا  ا�صت�صافت  وعندما 
 6.2 نحو  اإن��ف��اق  ت��م  الحكومية،  للبيانات  ووف��ق��اً 
المالعب،  وتجهيز  التحتية،  البنية  على  دولر 
وارتفعت عوائد التحاد الدولي من البطولة اإلى 

3.2 مليار دولر.
دولر،  م��ل��ي��ارات   3.6 اأفريقيا  ج��ن��وب  وتكلفت 
ل�صت�صافة كاأ�س العالم 2010، وهو ما اأكده وزير 
المالية الجنوب اأفريقي وقتها برافين جوردهان، 
 ،2014 م��ون��دي��ال  ال��ب��رازي��ل  ا�صت�صافت  وع��ن��دم��ا 
13 مليار دولر، موزعة بين  اإلى  ارتفعت التكلفة 
8.6 مليارات دولر فقط لأعمال البنية التحتية، 
ملياري  وقرابة  المالعب،  على  دولر  مليار   2.4
اأرب����اح  دولر ع��ل��ى ال��ت��رت��ي��ب��ات الأم���ن���ي���ة، وب��ل��غ��ت 

التحاد الدولي "الفيفا"، 4.82 مليار دولر.
 ،2018 العالم  كاأ�س  رو�صيا  ا�صت�صافت  وعندما 

دولر،  مليار   20 م��ن  اأك��ث��ر  اإل��ى  التكلفة  ارتفعت 
الرو�صية  "اإنترفاك�س"  وك��ال��ة  ذك���رت  م��ا  ح�صب 

حينها. 
  وبعيدا عن كل ذلك دعونا نت�صائل عن الفوائد 
كاأ�س  ا�صت�صافتها  �صتح�صل عليها قطر من  التى 

العالم؟ ولماذا اأنفقت كل هذه المليارات؟

ريادة عربية
منذ  العالم  كاأ�س  بطولة  تاريخ  على  تمر  حين 
لم  الأب��رز  للحدث  قطر  ا�صت�صافة  وحتى  ان�صائها 
تعرف الأرا�صى العربية تنظيم هذه البطولة  حيث 
العربية حتى دخلت  ال��دول  بعيدا عن  كانت �صيًفا 

قطر والمارات فى ال�صباق لأ�صت�صافة البطولة.

هذه  العالم  لكاأ�س  جعل  ال��ذي  ال�صبب  ولفهم 
هو  العربية  ال��ري��ادة  على  ال�صراع  ف��اإن  الأهمية، 
لإقامة  رغبتهما  في  للثنائي  الأ�صا�صي  المحرك 
البطولة، فاإن �صرف ا�صت�صافة اأول بطولة كبرى 

عربًيا ل يجب اأن يخطئها. 
نقطة  للبطولة  قطر  تنظيم  �صيكون  ول��ذل��ك 

محمد عصام
محرر رياضي

200 مليار دوالر بلغت تكلفة تنظيم الدوحة البطولة منذ إنشائها

فى انتظار كأس العالم بقطر 2022
أقتربت صافرة انطالقة كأس العالم 2022 في قطر، وبالطبع إزداد الجدل حول المبالغ الطائلة التي تكلفتها قطر إلستضافة 

البطولة األقوى فى العالم، عن قدر هذه األموال وعن فائدتها المتوقعة.
200 مليار دوالر بلغت تكلفة تنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022 لتكون األعلى منذ إنشاء البطولة وحتى اآلن، حيث جاءت 

هذه التكلفة الباهظة بعد إنشاء السلطات القطرية بإنشاء بنية تحتية جديدة كاملة، متضمنة شبكة طرق ومواصالت داخلية، إلى 
جانب بناء 8 مالعب مكيفة الستضافة مباريات المونديال. 
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الكثير ج��دا من  ه��ن��اك  ال�صقق؟  ه��ذه  ك��ل  اأت���رى 
الوحدات ال�صكنية هنا".

اأن  ال��دول��ي  النقد  ���ص��ن��دوق  يتوقع  حين  وف��ي 
ينمو القت�صاد القطري، بمعدل 3.4 بالمئة هذا 
العالم،  ب��ك��اأ���س  المرتبط  الن�صاط  بف�صل  ال��ع��ام 
بالمئة في   1.7 اإل��ى  اإل��ى تباطوؤه  التوقعات  ت�صير 

 .2024
وحتى اإذا لم يوؤِت ال�صتثمار في القت�صاد غير 
المعتمد على الطاقة ثماره، فاإن الغاز كفيل مرة 
لأوكرانيا  رو�صيا  غ��زو  فاقم  فقد  بدعمه.  اأخ��رى 
من اأزمة طاقة عالمية مما عزز الطلب على الغاز 

الطبيعي الم�صال. 
ل��ك��ن اأن��ط��ون��ي��اد���س ي��ق��ول اإن ال��ع��م��ل ف��ي قطر 
نتوقع  "كنا  واأ�صاف  النتهاء.  عن  يكون  ما  اأبعد 
اأن يتباطاأ القت�صاد... لكن الآن جاء وقت انفتاح 
وال�صركات  المواهب  واجتذاب  العالم  على  قطر 
واج����ت����ذاب ال���ص��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة ال��م��ب��ا���ص��رة 

وال�صياح". 
وعود نظرية 

لقطر  المفتر�صة  النظرية  الفوائد  تنتهي  ل 
عند ذلك الحد، لكن ربما تقدم هذه الإجابات رًدا 

كافًيا ل�صوؤالنا الأول. 
المهمة  الأ�صئلة  الكثير من  ذل��ك، تبقى  ورغ��م 
ل بد اأن ي�صاألها الجميع، وهي: هل �صتتحقق تلك 
الآمال بالفعل اأم �صتكون مجرد وعود وهمية كما 
وال�صوؤال  العالم؟  كاأ�س  بطولت  اأغلب  في  حدث 
اإلى  ي�صل  رق��م  اإنفاق  الأم��ر  ا�صتحق  هل  الثاني: 

220 مليار دولر.
عائمة  ف��ن��ادق  بينها  م��ن  ك��ان  المتوقعة،  الأع���داد 
ال��ب��اب ل�صت�صافة  ف��ت��ح��ت  ك��م��ا  م��ج��ه��زة،  وخ��ي��ام 

ال�صيوف في منازل القطريين اأنف�صهم.
وت���راه���ن ق��ط��ر اأن ت��ج��رب��ة ال�����ص��ي��اح ال��ق��ادم��ي��ن 
ل���م���ط���ارات وف����ن����ادق وخ����دم����ات ق���ط���ر ال���ف���اخ���رة 
قدمها  بذلك  لت�صع  التجربة،  لتكرار  �صيدفعهم 

على خارطة ال�صياحة العالمية. 
ح���ي���ث ت��ج��م��ع ق���ط���ر ب���ي���ن ال���ف���ن���ادق ال���ف���اخ���رة 
وال�صواطئ،  وبين التجربة العربية الأ�صيلة حيث 
الخيام وال�صحراء الممتدة، وقد بنت قطر مدًنا 
مختلفة  تجربة  �صتقدم  خيام  هيئة  على  كاملة 
عن  بالفعل  الماليين  ُيعرف  قد  ما  وهو  للزوار، 
وجهة �صياحية جديدة لم تكن م�صهورة لأغلبهم.

وت��ط��م��ح ق��ط��ر ب��ذل��ك لإ���ص��اف��ة م����ورد اإ���ص��اف��ي 
المتوقعة  الأم����وال  ع��ن  ناهيك  للدخل،  متجدد 
اأث���ن���اء ت��واج��د ه���ذا ال��ع��دد ال�����ص��خ��م خ���الل ك��اأ���س 
القطاعات  ك��ل  ينع�س  اأن  يتوقع  وال���ذي  ال��ع��ال��م، 

الخدمية خالل �صهر البطولة.
كوادر الم�صتقبل

  يبقى ه���ذا اأح���د ره��ان��ات ق��ط��ر الأه����م، حيث 
التعليم  وا�صًعا في تطوير  الدولة مجهوًدا  بذلت 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وك��ذل��ك ج���ذب ال��م��واه��ب من 

جميع اأنحاء العالم في �صتى المجالت،
���ص��م��ح ذل���ك ل��ل�����ص��ب��اب ال��ق��ط��ري ب��ال��ت��واج��د في 
بيئات عمل قادرة على تعليمه وتطويره، وخا�صوا 
كما  موهبتهم،  �صقلت  التي  التجارب  من  الكثير 
تقوم بع�س المجالت على كوادر قطرية بالكامل، 
وه���و م���ا ظ��ه��ر ف���ي ال��ع��دي��د م���ن الأح������داث ال��ت��ي 

ا�صت�صافتها الدوحة خالل ال�صنوات الأخيرة. 
الكثير  كالتكنولوجيا  م��ج��ال  ف��ي  قطر  ب��ذل��ت 
من الجهود، وتمتلك حالًيا عدًدا من الم�صروعات 
 Project« ال��م��ج��ال، م��ث��ل م�����ص��روع ف��ي  ال��ك��ب��رى 
كما  ال�����ص��ي��ب��ران��ي،  ب���الأم���ن  ال��م��خ��ت�����س   »Stadia
على  والتكنولوجيا  للعلوم  قطر  واح���ة  تحتوي 

ع�صرات ال�صركات النا�صئة الموؤثرة حول العالم. 
�صمح ذلك باإعداد جيد للجيل الجديد، وبرزت 
العديد من المواهب القادرة على تنظيم بطولة 
مثل ك��اأ���س ال��ع��ال��م، وه��م م��ن ت��ع��ول عليهم قطر 

كثيًرا لتنفيذ تطلعات الدولة في الم�صتقبل. 
ت�صويقية"  انطالق  "قاعدة 

تقام  العالم  لكاأ�س  بطولة  اأول  اأن  ت��رى  قطر 
ان��ط��الق  "قاعدة  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  منطقة  ف��ي 

ت�صويقية" للزوار في الم�صتقبل. 
 وف���ي ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا، ق���ال ال��م�����ص��وؤول��ون اإن 

ازده���ارا  اأطلقت   2010 لعام  العالم  ك��اأ���س  بطولة 
في  ليبلغ  ب��اط��راد  زاد  ال����زوار  ع��دد  واإن  �صياحيا 
اأعلى م�صتوياته قبل جائحة فيرو�س كورونا 10.2 
ال�صياحة  اأ�صهمت  عندما   2019 في  زائ��ر  مليون 
بنحو ع�صرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
واأن���ف���ق���ت ال�������ص���رك���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة 
على  مليارات  الخا�س  القطاع  من  وم�صتثمرون 
والفنادق  الت�صوق  م�صروعات تجارية مثل مراكز 
كارين  وقالت  الترفيهية.  وال�صاحات  والعقارات 
يانغ الزميلة في معهد ال�صرق الأو�صط بوا�صنطن 
في  للتنمية   ‘ و���ص��ي��اأت��ون  ‘�صّيد  فل�صفة  "اإنها 

الخليج".
�صوارع  محل  العلوية  وال��ط��رق  الأن��ف��اق  وحّلت 
ال��م��ك��د���ص��ة ذات الت���ج���اه���ي���ن وال��م��ي��ادي��ن  ق��ط��ر 
البريطانية الطابع، وُزرعت على جوانب ال�صوارع 
ال��م��زه��رة  ال��م��وري��ن��ج��ا  واأ���ص��ج��ار  النخيل  اأ���ص��ج��ار 
هذه  "كل  يانغ  وق��ال��ت  والجهنمية.  والح�صائ�س 
الإيرادات بحوزة الدولة، لذلك ل يغ�صب ال�صعب 
اإذا راأى اإ�صرافا في بع�س الأحيان اأو لو لم تنجح 

بع�س الأمور". 
وحتى الآن، يقود ازدهار قطاع الإن�صاءات الذي 
غير  الق��ت�����ص��ادي  الن�صاط  ال��دول��ة  عليه  ت�صرف 

12 بالمئة  المعتمد على الطاقة. ويمثل القطاع 
للتوقعات  وف��ق��ا  الإج��م��ال��ي  المحلي  ال��ن��ات��ج  م��ن 
الق���ت�������ص���ادي���ة ل���ج���ه���از ال��ت��خ��ط��ي��ط والإح�������ص���اء 

القطري لعام 2023-2022.
القوى  ن�صف  نحو  الإن�����ص��اءات  بقطاع  ويعمل 
العاملة في قطر مما اأ�صهم في زيادة عدد ال�صكان 

بن�صبة 67 بالمئة منذ 2011. 
لكن مع انتهاء هيمنة قطاع الإن�صاءات �صيتباطاأ 
الطاقة  على  المعتمد  غير  القت�صادي  الن�صاط 
ال��ذي  القت�صاد  لتنويع  ال�صعي  م��ن  ال��رغ��م  على 
�صركات  وتقول  ذات��ي.  اكتفاء  تحقيق  اإل��ى  يهدف 
ال��راه��ن  الطلب  اإن  ع��ق��اري��ون  ومحللون  عقارية 
اأن  المتوقع  وم��ن  ق��وي  ال�صكنية  ال��وح��دات  على 
يزداد قوة مع بدء البطولة لأن العديد من ال�صقق 
ل�صت�صافة  تجنيبها  ت���م  ال��ج��دي��دة  وال��ف��ي��الت 
الأق���ل على  غ��رف��ة على  األ���ف   64 ف��ي  الم�صجعين 

م�صتوى البالد. 
الوحدات  تتكد�س  اأن  من  مخاوف  هناك  لكن 

الخالية في ال�صوق لدى طرحها بعد البطولة. 
العودة للغاز

تعتبر قطر اإحدى اأكبر منتجي الغاز الطبيعي 
واح��دة من  اأ�صبحت  ثم  العالم ومن  الم�صال في 
ال��ف��رد من  ال��ع��ال��م م��ن ح��ي��ث ن�صيب  اأغ��ن��ي دول 
 85 ن�صمة،  مليون   2.8 �صكانها  عدد  ويبلغ  الناتج 

بالمئة منهم من المغتربين. 
ل��ك��ن ت��وق��ع��ات ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ي ت�صير 
ال�صنوات  �صينخف�س في  �صكان قطر  اأن عدد  اإلى 
التالية على البطولة بنحو 1.2 بالمئة �صنويا اإلى 

2.5 مليون ن�صمة في 2027. ومن المتوقع كذلك 
يغادر  اأن  الإن�����ص��اءات  ق��ط��اع  ازده����ار  انح�صار  م��ع 
الكثير من عمال البناء القادمين من جنوب اآ�صيا، 
محط  واأج��وره��م  معاملتهم  اأ�صلوب  ك��ان  والذين 
الأنظار في اإطار التح�صير لبطولة كاأ�س العالم. 
القت�صاد  اأ�صتاذ  اأنطونياد�س  األيك�صي�س  ويقول 
اإن البالد �صتفقد  ت��اون في قطر،  بجامعة ج��ورج 
كذلك مهند�صين وم�صممين وم�صرفين وغيرهم 
من المهنيين من اأ�صحاب الأجور العالية الذين 
يعملون على م�صروعات تو�صك على النتهاء الآن.
في  ال�صلع  متجر  �صاحب  ليون�س،  وبالن�صبة 
لو�صيل، فاإن ذلك مبعث قلق. يقول "ربما ت�صبح 
نعرف...  العالم. ل  كاأ�س  بعد  هذه مباني خالية 
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مختلف  إش��راك  إلى  واإلتصال  اإلع��ام  قطاع  يسعى  العام،  األمين  معالي  من  بتوجيهات 
القطاعات باألمانة العامة، عبر تعيين نقط اتصال في كل منها لإلسهام في إثراء هذا المنبر 

الذي يطمح بجانب أدوات أخرى، ليكون مرآة تعكس حيوية العمل العربي المشترك.

وفي هذا اإلطار، تسعى المجلة لتكريس خطها التحريري الهادف إلى إبراز فعاليات وأنشطة 
 األمانة العامة، وإلقاء الضوء على التطورات السياسية واالقتصادية  واالجتماعية والثقافية 

للفضاء العربي بما يتميز به من تعددية وتنوع.

أكبر  مع  التواصل  لتحقيق  اإللكتروني،  وتوزيعها  المجلة  هذه  وتجويد  لتطوير  نتطلع  كما 
جمهور ممكن من  المتلقين والفاعلين المهتمين بالشأن العربي . 

ذلكم  أن طموحنا يظل أكبر في تنويع مواد المجلة، وترسيخ انفتاحها على قضايانا العربية، 
بالمهام   لاضطاع  اإلمكانيات  كل  تعبئة  بضرورة  لإللتزام  تجسيدا  الفني  إخراجها  وتحسين 

اإلعامية المنوطة بالقطاع  على الوجه األمثل بروح تشاركية مخلصة.     

العربية وخارجها  الجامعة  داخل  الكفاءات من  نراهن على دعم جميع  المنطلق،  ومن هذا 
نشر إسهاماتها، وعرض خبرتها في التعامل مع واقع منطقتنا التواقة نحو التطور وتجاوز 

ارتدادات عشرية تراجيدية من تاريخها  المعاصر.

وفي ما وراء ذلك، نؤمن بحتمية توظيف اإلعام ليكون قوة دفع حقيقية للتقارب والتواصل 
والترابط بين شعوبنا العربية على مختلف المستويات، وفق حكامة إعامية منفتحة وفعالة 
البناء  رهانات  وكسب  العربية،  المجتمعات  تطوير  في  عنها  غنى  ال  وأداة  مصداقية،  وذات 

والتنمية المستدامة وصنع مستقبل أفضل ألجيالنا الصاعدة.

أحمد رشيد خطابي
األمين العام المساعد

رئيس قطاع اإلعالم واالتصال

السفير :

»بيت العرب« ..انطالقة جديدة
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