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السفير حسام زكي :

العدد ال�سابع ع�سر- �سبتمرب 2022



هو "أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد"، وفي بعض األحيان يتم إضافة لقب الحافظ )"الحفيد"( إلى اسمه لتمييزه عن جده، قاٍض وفقيه 
الكبير في عهد  كان رئيس قضاة قرطبة وإمام جامع قرطبة  الوليد محمد  أبو  هـ( في قرطبة، جده   520(  1126 أبريل   14 مشهور، ولد 
المرابطين. لم يكن والده أبو القاسم أحمد مشهوًرا به مثل جده، بل كان أيًضا رئيًسا للقضاة حتى حل الموحدين محل المرابطين عام 1146.

كان موسيقًيا وفقيًها أندلسًيا كتب عن العديد من الموضوعات، بما في ذلك الفلسفة وعلم الكالم والطب وعلم الفلك والفيزياء وعلم النفس 
والرياضيات والفقه اإلسالمي والقانون واللغويات. مؤلف أكثر من 100 كتاب ورسالة، تشمل أعماله الفلسفية العديد من التعليقات على 

أرسطو، والتي اشتهر بها في العالم الغربي باسم المعلق وأب العقالنية، 
شغل ابن رشد أيًضا منصب رئيس القضاة وطبيب محكمة الخالفة الموحدية.

التعاليم  اعتبره  ما  استعادة  لألرسطية. حاول  قوًيا  مؤيًدا  ابن رشد  كان 
األصلية ألرسطو وعارض الميول األفالطونية الحديثة للمفكرين المسلمين 
األوائل، مثل الفارابي وابن سينا. كما دافع عن السعي وراء الفلسفة ضد 
انتقادات علماء الدين األشعريين مثل الغزالي. جادل ابن رشد أن الفلسفة 
مسموح بها في اإلسالم وحتى إلزامية بين بعض النخب. في الطب، اقترح 
نظرية جديدة للسكتة الدماغية، ووصف عالمات وأعراض مرض باركنسون 
المسؤول  العين  من  كجزء  الشبكية  حدد  من  أول  كان  وربما  مرة،  ألول 
عن استشعار الضوء. أصبح كتابه الطبي الكلييات في الطب، المترجم إلى 
الالتينية والمعروف باسم Colliget، كتاًبا دراسًيا في أوروبا لعدة قرون.

في  وفكرية.  جغرافية  ألسباب  متواضعًا  اإلسالمي  العالم  في  إرثه  كان 
الغرب، اشتهر ابن رشد بتعليقاته الواسعة على أرسطو، والتي ُترجم الكثير 
منها إلى الالتينية والعبرية. أعادت ترجمات أعماله إيقاظ اهتمام أوروبا 
الغربية بأرسطو والمفكرين اليونانيين، وهو مجال الدراسة الذي تم التخلي 
عنه على نطاق واسع بعد سقوط اإلمبراطورية الرومانية. أثارت أفكاره جدًل 

في العالم المسيحي الالتيني وأطلقت حركة فلسفية تسمى الرشدية بناًء على كتاباته. أصبحت وحدته في أطروحة العقل، التي تقترح أن جميع 
البشر يشتركون في نفس الفكر، واحدة من أكثر المذاهب الرشدية شهرة وأكثرها إثارة للجدل في الغرب. 

أدانت الكنيسة الكاثوليكية أعماله في عامي 1270 و1277. وعلى الرغم من إضعافها بسبب اإلدانات والنقد المستمر لتوما األكويني، 
استمرت الرشدية الالتينية في جذب أتباعها حتى القرن السادس عشر.

من تراثنا العربي

ابن رشد



أحمد رشيد خطابي
األمين العام المساعد

رئيس قطاع اإلعالم واالتصال

السفير :

أكدت الدورة األخيرة لمجلس وزراء اإلعالم العرب التي نظمت في شهر سبتمبر الماضي برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبتعاون وثيق بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس األعلى لتنظيم 
اإلعالم على ضرورة وضع أفضل الخطط والبرامج لتطوير اإلعالم العربي وتكريس دوره الفاعل في تشكيل الرأي العام وكسب 

رهانات االستقرار والتنمية الشاملة.
  

فاإلعالم العربي بكل أشكاله ومكوناته، وفيما وراء وظائفه التقليدية، مطالب باإلسهام في تحمل وزر التعامل مع تعقيدات 
وتوظيف  المؤسساتي  والبناء  المواطنة  ثقافة  إشاعة  في  المتمثل  األكبر  الرهان  لكسب  العربية  دولنا  تواجه  التي  القضايا 
تمتلك  إعالمية  منظومة  نطاق  في  اإلقليمي  والتضامن  والترابط  التواصل  دعائم  توطيد  نحو  حقيقية  دفع  كقوة  اإلعالم 

مقومات كسب ثقة الرأي العام والتفاعل الموضوعي والنزيه مع االنشغاالت الكبرى للمنطقة.

وفي هذا السياق، اعتمدت الدورة قرارات تهم، في المقام األول، مواصلة الدعم اإلعالمي لقضايانا العربية وفي مقدمتها 
قضية الشعب الفلسطيني، والتصدي لظاهرة اإلرهاب والتيارات المتطرفة المسيئة لقيمنا ومبادئنا السمحة والمهددة لحياة 
اإلعالمية  االستراتيجية  محاور  من  انطالقا  اآلخر،  لدى  العربية  الشخصية  وتثمين  الوطنية  دولنا  وسيادة  وسالمة  األفراد 

العربية وخطة التحرك اإلعالمي بالخارج.

على  العربية  الدول  في ضوء حرص جامعة  المستدامة  التنمية  تحقيق  في  لإلعالم  الحيوي  الدور  على  الدورة  أكدت  كما 
متابعة تنفيذ األهداف التنموية لألجندة األممية 2030 علما أن الدورة 51 لمجلس وزراء اإلعالم كانت قد اعتمدت الدليل 

االسترشادي الشامل لإلعالميين العاملين في مجال التنمية المستدامة.

وبنفس االهتمام، تركزت أشغال الدورة على وضع برامج وآليات كفيلة بتحصين الشباب واألجيال الصاعدة من نزعات العنف 
والتضليل والقوالب الفكرية النمطية األحادية المتعارضة مع روح االبتكار والعطاء الخالق في نطاق إعالم ذو مصداقية وأكثر 
انفتاحا على تطلعات شعوبنا في العيش الكريم. وفي هذا الصدد، تمت إعادة النظر من طرف الدورة الوزارية في معايير منح 

جائزة التميز اإلعالمي بما يجعل األعمال المرشحة أكثر تنوعا وتحفيزا ودعما للكفاءات اإلعالمية العربية.
 

بقدر  اتسمت خالصاتها  المشترك  العربي  اإلعالمي  للعمل  أعطت حركية جديدة  التي  الدورة  قرارات هذه  فإن  هنا،  ومن 
كبير من االلتزام بجوهر القضايا التي تخص تطوير المشهد اإلعالمي العربي بما فيها تنمية القدرات التنافسية واالستفادة 
من التجارب الوطنية في ميادين واعدة من قبيل  إعالم األزمات واإلعالم التربوي واإلعالم البيئي وتقويم التعامل سواء على 

المستوى المالي أو من حيث المضمون مع كبريات الشركات اإلعالمية المهيمنة على الفضاء الرقمي العالمي.

تطوير المشهد اإلعالمي العربي
الدورة 52 لمجلس وزراء اإلعالم العرب



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  -د )0163)الرمز الت�ثيقي:

ن�سيمة �رصيط

اآمال التليدي

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

جملة ف�سلية ت�سدر عن قطاع الإعالم والت�سال بجامعة الدول العربية

تن�يه: اأي اآراء مذك�رة اأو وردت فى املجلة 
متثل راأي الكاتب/الكاتبة فقط ولتعك�س 

بال�رصورة راأي املجلة اأو الأمانة العامة جلامعة 
الدول العربية

طاولة مستديرة حول مرور 
عشرين عامًا على إطالق مبادرة 

السالم العربية

دعوة لدعم حصول فلسطين على 
عضوية كاملة باألمم المتحدة

نحو اتفاقية 
استثمار 

عربية جديدة

الدورة 97 للجنة 
الدائمة لإلعالم العربي



العربي هما  العام  الرأي  اهتمام  التي شغلت والزالت تشغل  القضايا  بين  لعله من 
قضيتا التعليم والصحة، وال يختلف اثنان عن كونهما من الثوابت األساسية الزدهار 
بالدرجة األولى على  الركنين، وإهمالهما ينعكس  أي دولة، وتقدمها مرتبط بهادين 

أفراد المجتمع والذي يؤثر بدوره على اإلنتاج والمردودية. 
التعليم من أجل الصحة نحو عالم أفضل، هو ما أكده إعالن إنشيون عام 2015 من 
منطلق أهمية التعليم وتطوير المهارات والقيم والمواقف التي تمكن المواطنين من 
عيش حياة صحية وسليمة، حيث أضحى واضحا بعد جائحة كوفيد 19، أن هناك قلقًا 
عامًا من تراجع مستوى التعليم وبالتالي تراجع منظومة الصحة خصوصا في الدول 

الفقيرة. 
والدولة كتنظيم مؤسسي، من أولوياتها توفير تعليم من مستوى رفيع ثم الحفاظ 
على صحة وحياة المواطن، لذلك فازدهار الدولة لن يتأتى بدون توفير خدمة متميزة 
في  أفراده  يتساوى  ومتعلم،  قوي  بفرد  يقاس  األمم  تقدم  ألن  الحقلين  هذين  في 

الواجبات والحقوق. 
بادئ ذي بدء البد وعلى مستوى المفاهيم من التأكيد على أن التطور ال يعني دائما 

التقدم إلى األمام، فهذا خطأ شائع، وانما التطور يكون إما إلى األمام أو إلى الوراء.
السوسيولوجي  المستوى  من  تواجدها  تستمد  صرفه،  علمية  كلمة  هو  فالتطور 
وعلوم االقتصاد، فاإلنسان بصفة عامة ال بد له من صحة جيدة وتعليم جيد. وبالتالي 
فالصحة هي مطلب فطري ومطلب جماهيري في عملية تطور المجتمع، ألنه ال يمكن 
أن  الوقت  الصحية وفي نفس  األمراض واآلفات  المجتمع مريضا يعاني من  أن يكون 
يكون مطالبا بإنشاء مجتمع متقدم من مستوى عالي، فهذا غير ممكن، لذا لزاما عليه 
الجسد. فأول  اإلنسان، إشكالية  اشكالية واجهها  أول  أن يكون جسده صحيحا وهي 
كان  أنواعها،  بشتى  األمراض  مع  أو  اآلخر  مع  أو  الطبيعة  مع  اإلنسان  اتخذه  صراع 

صراعا ال هوادة فيه من أجل الحصول على جسد وجسم قوي وصحيح. 
ثم انطلقت عملية التعليم التي لم تكن من نفس الحدة للصحة، فالتعليم يدخل 
أصبح  التعليم  ككماليات،  التعايش  كيفية  إلى  الغريزي  التعايش  من  يسمى  ما  في 
إلزاميا مع اختراع كتنبورغ الطباعة، حيث لم تعد المعرفة حكرا على قلة من الناس 
الكتب  و  المعلومة  الى  الكل يصل  فأصبح  المعرفية،  بالديمقراطية  مايسمى  فأصبح 
اليوم  قال:  المسدس،  اخترع  من  أول  هو  و  كولت  اخترع  عندما  كذلك  زهيد،  بثمن 
أصبح العنف ديمقراطيا، بمعنى كان المسدس زهيد الثمن الكل يستطيع أن يدافع 
عن نفسه فالمجتمع القوي هو الذي يتمتع بصحة جيدة و تعليم ذو آفاق بعيدة و 
تعليم حر مستقل يدخل في خانة النجاعة السياسية للدولة، ومن ضمن االشكاالت 
التي ينبغي معالجتها كأولوية بشكل مستعجل، من خالل تعزيز الروابط بين التعليم 
طريق  عن  جامعاتنا  في  والبحثية  التعليمية  العملية  في  النظر  وإعادة  والصحة، 
تقييمها، لمعرفة مدى ما حققته من إنجازات للفرد كمواطن وللمجتمع كدولة، بشكل 
تعليم  على  والحصول  القصور  أوجه  المجامالت لتالفي  عن  بعيدًا  محايد  موضوعي 

وصحة بمواصفات عالمية.

التنمية وإشكالية التعليم والصحة 

أمال التليدي الدورة 77 للجمعية 
العامة يناقش القضايا 

العالمية واإلقليمية
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الوضع الدولي وأزمات المنطقة

برنامج األمم المتحدة لتحالف الحضارات
الأميين  اأبييوالييغيييييط  اأحييمييد  ال�سيد  اإلتقى   
العام جلامعة الدول العربية ال�سيد توما�س 
ملكافحة  الدولية  الأكييادميييييية  عميد  �ستلزر 
الييفيي�ييسيياد، وذلييييك عييلييى هيياميي�ييس ميي�ييسيياركييتييه يف 
للأمم  العامة  للجمعية   77 اليييدورة  اأعمال 

املتحدة يف نيويورك.
خلل اللقاء اأثنى الأمن العام اأبوالغيط 
عييلييى الييييدور اليييذي تييقييوم بييه الأكييادميييييية يف 
جمييابييهيية الأعيييميييال الإجييرامييييية الييتييي تييوؤثيير 
عييلييى اجليييوانيييب اليي�ييسيييييا�ييسييييية والقييتيي�ييسييادييية 
والأخلقية يف كافة دول العامل، وتهدد قيم 

العدالة والنزاهة يف املجتمعات.
كييمييا ا�ييسييتييمييع اإىل الييعيير�ييس الييييذي قييدمييه 
اليي�ييسيييييد �ييسييتييلييزر بيي�ييسيياأن ميي�ييسييتييجييدات جييهييود 

لبناء  الييتييي تقدمها  والييرامييج  الأكييادميييييية 
قدرات امل�سوؤولن عن ملفات مكافحة الف�ساد 
يف اليييدول، وكييذا مييبييادرات التعاون مييع عدد 
اأ�سار  ال�سدد،  العربية. ويف هذا  الييدول  من 
اأبوالغيط اإىل حر�س اجلامعة العربية على 
املجالت  يف  الأكييادميييييية  مع  التعاون  تعزيز 
ذات الهتمام امل�سرتك، مبا ي�سهم يف تعزيز 
قدرات الدول العربية ودعم كوادرها يف هذا 

ال�ساأن.
كما اإلتقى ال�سيد الأمن العام خلل ذات 
املمثل  مييوراثييييينييو�ييس  ميجيل  ال�سيد  اليييييوم 
لتحالف  املييتييحييدة  الأمم  لييرنييامييج  الأعييلييى 
احليي�ييسييارات، حيييييث تيينيياول الييلييقيياء تييطييورات 
الأو�ساع على ال�سعيد الدويل، وكذا اجلهود 

 يف اطار م�ساركته يف الدورة )77( للجمعية العامة للمم 
املتحدة، التقى ال�سيد اأحمد اأبوالغيط، الأمن العام جلامعة 
اأنطونيوجوتريي�س، ال�سكرتري العام  الدول العربية،بال�سيد 
بييالأزمييات  املتعلقة  امللفات  من  عييددا  وبحثا  املتحدة،  لييلأمم 
اليي�ييسييرق  تيييطيييورات الأو�ييييسيييياع يف منطقة  اليييدولييييييية، وكيييذليييك 

الأو�سط.
املهم  للدور  عنتقديره  جلوتريي�س  اأبوالغيط  وعيير  هييذا 
الذي قام به خلل الأزمة الرو�سية الأوكرانية، خا�سة جلهة 
جناحه يف التو�سل اإىل اتفاق �سمح باإخراج �سحنات احلبوب 
ظروف  برغم  العاملية  الأ�ييسييواق  اإىل  وت�سديرها  الأوكرانية 
اأهييمييييية ا�ييسييتييمييرار ال�سكرتري الييعييام يف  احليييرب، ميي�ييسييددا على 
جهوده من اأجل تفادي خماطر اأزمة غذائية عاملية خطرية 

خلل العام القادم. 
كييمييا ا�ييسييتييمييع اأبييوالييغيييييط بيياهييتييمييام لييلييعيير�ييس الييييذي قدمه 
ودور  الأو�سط  ال�سرق  الأو�ييسيياع يف منطقة  جوتريي�س حول 

الأمم املتحدة يف ال�سومال واليمن و�سوريا.
الرا�سخ  الييتييزام جوتريي�س  على  الييعييام  الأمييين  اأثيينييى  كما 
بالق�سية الفل�سطينية، م�سرياً يف الوقت ذاته اإىل ما ي�سعر به 
الفل�سطينيون من اإحباط كبري حيال ان�سداد الأفق ال�سيا�سي. 
واتفق الطرفان على ما متثله الق�سية الفل�سطينية من 
املنطقة. كما عرا  ال�ستقرار والزدهيييار يف  اأولوية لتحقيق 
اجل  ميين  �سويا  والييعييمييل  امل�ستمر  بالتن�سيق  التزامهما  عيين 
التي لتييزال تواجه  �سيا�سية للأزمات  ايجاد حلول  حماولة 

بع�س دول املنطقة.
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الأمييين  اأبييوالييغيييييط،  اأحييمييد  ال�سيد  ا�ستقبل 
"فيوزا  ال�سيدة  العربية،  الييدول  جلامعة  العام 
بعثة  مبقر  وذليييك  كو�سوفو،  رئي�سة  عثماين" 
هام�س  على  بنيويورك  العربية  الييدول  جامعة 
للجمعية  وال�سبعن  ال�سابعة  الييييدورة  اأعييمييال 

العامة للأمم املتحدة.
اأبوالغيط ا�ستمع لل�سرح الذي قدمته رئي�سة 
على  للح�سول  بييلدهييا  م�ساعي  كو�سوفوحول 
مزيد من العرتاف الدويل وعلقاتها الدولية 

والقليمية.
اتخذته  اليييذي  املييوقييف  اأن  ميين جانبه  واأكييييد 
يف  �ييسييفييارة  لكو�سوفوبافتتاح  ال�سابقة  الدارة 
2021 - وان كييان قييرارا �سياديا  القد�س يف عييام 
ثل انتهاكاً  من جانب الدولة - اإل اأننا نعتره ميمُ
القد�س  يعتر  الييذي  الييدويل  للقانون  وا�سحاً 
ييقيير بييهييا عا�سمًة  مييدييينيية حتييت الحييتييلل ول يمُ

لإ�سرائيل.
 ونييقييل ر�ييسييدي عيين الأميييين الييعييام للجامعة 
كو�سوفو�سرورة  لرئي�سة  منا�سدته  العربية 
اإعييييادة النظر يف هييذا الييقييرار اليييذي نييرىاأنييه ل 
يخدم هدف حتقيق ال�سلم ال�سامل يف املنطقة، 
مق العلقات التي جتمع عدداً  كما ل يعك�س عمُ

من الدول العربية ب�سعب كو�سوفو.

القدس 
دعوة لدعم حصول وكوسوفو

فلسطين على عضوية 
كاملة باألمم المتحدة

اجتماع وزاري حول الشراكة العربية األفريقية

 األقى ال�سيد اأحمد ابوالغيط كلمة يف اجلل�سة الفتتاحية للجتماع الوزاري الثامن للجنة 
تن�سيق ال�سراكة العربية- الفريقية، والذي عقد بنيويورك على هام�س اأعمال الدورة ال�سابعة 

وال�سبعن للجمعية العامة للأمم املتحدة، حتت رئا�سة كل من ال�سنغال وتون�س.
اأبوالغيط يف كلمتهالو�سع احلايل للتعاون العربي الفريقي، موؤكدا �سرورة تكثيف   تناول 
العربية والحتيياد الفريقي يف مواجهة الزمييات، مثل  امل�سرتك بن اجلامعة  املوؤ�س�سي  العمل 

التغري املناخي والديون وغريها.
وامل�سكلت  التهديدات  ملواجهة  اجلانبن  بيين  التن�سيق  اآليييييات  تفعيل  اأهمية  على  و�ييسييدد   
امل�سرتكة، مثل الهجرة غري نظامية، م�سريا يف هذا اخل�سو�س اإىل اأهمية امل�سي قدما يف اإن�ساء 

املركز العربي-الأفريقي لتبادل املعلومات حول الهجرة.
العربية  باململكة  عقدها  واملييقييرر  اخلام�سة،  العربية-الأفريقية  للقمة  تطلعه  عن  معربا   
ال�سعودية العام القادم، اآمل اأن ت�سهم يف تعزيز ال�سراكة املهمة بن اجلانبن العربي والأفريقي.
كع�سومراقب  القبولباإ�سرائيل  النظر يف  الأفريقي  الحتيياد  يعيد  اأن  اأمله يف  كما عر عن   
يف الحتيياد، مثمناً قرار الحتيياد ت�سكيل جلنة خا�سة على م�ستوى الروؤ�ساء لإجييراء مزيد من 
اإيجاد ت�سوية عادلة ودائمة  اأن اتخاذ هذه اخلطوة قبل  امل�ساألة، ومعتراً  امل�ساورات حول هذه 
الأفريقي  اجلانب  اأبوالغيط  ودعا  الفل�سطينين.  لآمال  خميبا  �سيكون  الفل�سطينية  للق�سية 
لدعم الطلب الفل�سطيني العادل باحل�سول على ع�سوية كاملة بالأمم املتحدة، باعتبار اأن ذلك 

من �ساأنه منح الفل�سطينين الفر�سة للتفاو�س من مو�سع التكافوؤ.
املجاعة  خماطر  �سوء  يف  ال�سومال  يف  اخلطري  الإنيي�ييسيياين  الو�سع  كذلك  الكلمة  تناولت   
اأجل م�ساعدة احلكومة الفيدرالية ملواجهة هذا املوقف  املحتملة، واأهمية العمل امل�سرتك من 
ال�سعب يف  ال�سيا�سي  النتقال  وتعقيداتها، وعملية  الليبية  الأزميية  تناول كذلك  كما  ال�سعب. 

ال�سودان، باعتبارها ق�سايا ذات اأهمية للجانبن العربي والأفريقي على حد �سواء.

الييدولييييية لييتييعييزيييز احلييييوار بيين احليي�ييسييارات 
والت�سدي خلطاب الكراهية وكافة مظاهر 

الإق�ساء والتمييز.
وقييييد حييير�يييس اأبيييواليييغيييييييط عييلييى تيياأكيييييده 
الثابت  ملييوراثييييينييو�ييس على مييوقييف اجلييامييعيية 
والعقائد  املييقييد�ييسييات  احييييرتام  ق�سايا  جتييياه 
ونيي�ييسيير قيييييم الييتيي�ييسييامييح والييتييعيياييي�ييس، م�سريا 
توليها  الييتييي  الأهييمييييية  اإىل  ال�سياق  ذات  يف 
نهائي  حل  اإىل  للتو�سل  العربية  اجلامعة 
يف  حييقييهييم  للفل�سطينين  ييي�ييسييميين  وعيييييادل 
اإقامة دولتهم، واأ�ساف اأن حل تلك الق�سية 
العاملي  احليييوار  تعزيز  يف  �سك  بييل  �سي�سهم 

ويخدم ق�سايا التعاي�س.
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اليمن ودعم الجامعة 
العربية  للحكومة الشرعية

األمين العام يتباحث 
مع وزير خارجية مالطا

طاولة مستديرة حول مرور عشرين عامًا على 
إطالق مبادرة السالم العربية

قدت برعاية م�سرتكة من الأمري في�سل بن فرحان اآل �سعود، وزير   عمُ
الأميين  اأبوالغيط،  اأحييمييد  وال�سيد  ال�سعودية،  العربية  اململكة  خارجية 
العام جلامعة الدول العربية، طاولة م�ستديرة حول مرور ع�سرون عاماً 
الحتاد  الطاولةبعثة  وا�ست�سافت  العربية،  ال�سلم  مبادرة  اإطييلق  على 
الأوروبي بنيويورك بح�سور املمثل الأعلى لل�سيا�سة اخلارجية والأمنية 

للحتاد الأوروبي جوزيب بوريل.
على  مداخلته،  يف  العربية  للجامعة  العام  الأميين  اأبوالغيط  حر�س 
�سلم  لتحقيق  املييبييادرة  عليها  انييطييوت  التي  الكبرية  بالفر�سة  التذكري 
�سامل يف املنطقة، على اأ�سا�س اإنهاء الحتلل واإقامة الدولة الفل�سطينية 
على حدود الرابع من يونيو1967، يف مقابل اإقامة علقات طبيعية مع 

اإ�سرائيل.
 واأ�ساف اأبوالغيط اأن اإ�سرائيل مل ت�ستجب للمبادرة منذ اأطلقها امللك 
العربية  القمة  تبنتها  ثييم  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بيين  اهلل  عبد  الييراحييل 
ببريوت يف 2022، واأن اإ�سرائيل اختارت بدًل من ذلك نهج املماطلة املعتاد، 

ا�ستعادة  على  والعمل  اليمني،  ال�سعب 
ظل  يف  وفاعليتها،  الييدوليية  موؤ�س�سات 
النواحي  ميين  ال�سعوبة  بالغة  اأو�ييسيياع 

الأمنية والقت�سادية والإن�سانية.
 كييمييا اأعيييييرب عييين روؤييييتيييه بيييياأن احلييل 
اليي�ييسيييييا�ييسييي ييييظيييل اليييطيييرييييق الييوحيييييد 
الهدنة  واأن  اليمنية،  الأزميييية  ملعاجلة 
توفر فر�سة لتخفيف معاناة اليمنين 
�سهدته من  ما  برغم  البلد،  يف عموم 
خييروقييات ميين اجلييانييب احلييوثييي، وميين 
بنودها خا�سة جلهة  تلبية  مماطلة يف 
فتح الطريق ملدينة تعز املحا�سرة منذ 

�سبع �سنوات.
ونيييقيييل ر�ييييسييييدي عيييين الأمييييييين اليييعيييام 
للجامعة العربية تاأكيده اأن التدخلت 
يف  واأ�سهمت  باليمن  اأ�سرت  اخلارجية 
اأمله يف  اأمييد الأزميية، معرباً عن  اإطالة 

الييتييقييى اليي�ييسيييييد اأحيييميييد اأبيييواليييغيييييييط، 
العربية،  الييدول  العام جلامعة  الأميين 
الييدورة )77(  على هام�س م�ساركته يف 
لييلييجييمييعييييية اليييعيييامييية لييييييلأمم امليييتيييحيييدة، 
برئي�س املجل�س الرئا�سي اليمني ال�سيد 
حمييمييد ر�يييسييياد الييعييليييييمييي، وذلييييك مبقر 

اإقامة فخامته بنيويورك.
 هيييذا وا�ييسييتييمييع اأبييوالييغيييييط بيياهييتييمييام 
اليمني  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  لروؤية 
لتطورات الأو�ساع يف بلده، خا�سة ما 
احلوثين  مع  الييدائيير  بال�سراع  يتعلق 
اليييهيييدنييية مطلع  واإحييييتييييمييييالت متيييدييييد 

ال�سهر القادم.
واأكيييد اأبييوالييغيييييط خييلل الييلييقيياء على 
دعيييييم اجلييياميييعييية اليييعيييربييييييية لييلييحييكييوميية 
اليي�ييسييرعييييية، ولييلييجييهييود اليييتيييي يييبييذلييهييا 
املييجييليي�ييس الييرئييا�ييسييي لييتييخييفيييييف مييعييانيياة 

الييدول  جلامعة  العام  الأميين  اأبوالغيط  اأحمد  ال�سيد  التقى   
بييرج وزيييير اخلييارجييييية واليي�ييسييوؤون الأوربييييية  اإييييان  العربية ال�سيد 
والتجارة يف مالطا، و�سرح جمال ر�سدي املتحدث الر�سمي با�سم 
الأمن العام اأن اأبوالغيط قدم التهنئة للوزير املالطي مبنا�سبة 
-2023 بيييلده مبقعد غييري دائيييم يف جمل�س الأمييين للفرتة  فييوز 
على  تعول  العربية  اجلامعة  اأن  ال�سدد  هييذا  يف  مييوؤكييدا   ،2024
مالطا لتلعب دورا داعما للق�سايا العربية املطروحة على اأجندة 
الق�سية  راأ�سها  وعلى  الييفييرتة،  تلك  خييلل  الأمييين  جمل�س  عمل 
الفل�سطينية التي تبقى الق�سية الأهم لإحلل ال�سلم يف املنطقة 
والعامل، وم�سريا اإىل مواقف مالطا الإيجابية والداعمة للق�سايا 
العربية،  واأ�سار اأبوالغيط اإىل اأن مالطا، بحكم تاريخها امل�سرتك 
ب�سكل عميق  تيييدرك  املييتييميييييزة،  الييعييربييي وجغرافيتها  الييعييامل  مييع 
و�سل مهمة  تكون همزة  اأن  العربية، وميكن  وامل�ساغل  الق�سايا 

لتعزيز الفهمامل�سرتك بن �سفتي املتو�سط.
وقال ر�سدي ان الأمن العام حث الوزير املالطي خلل اللقاء 
على تعزيز التن�سيق والت�ساور مع اجلانب العربي ب�ساأن الق�سايا 
اللقاء تناول اي�سا عددا من  اأن  ذات الهتمام امل�سرتك، واأ�ساف 
امللفات منها الزمة الليبية وتطورات الأو�ساع يف �سوريا واليمن.
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األمين العام يلتقي نايف الحجرف
اأبوالغيط، الأمن العام جلامعة  اأحمد  اإطار التن�سيق والت�ساور امل�ستمر بينهما، التقى ال�سيد   يف 
الدول العربية، والدكتور نايف احلجرف الأمن العام ملجل�س التعاون اخلليجي، مبقر بعثة اجلامعة 

العربية بنيويورك، وذلك على هام�س الدورة ال�سابعة وال�سبعن للجمعية العامة للأمم املتحدة.
وقد تناول الطرفان عدداً من املو�سوعات ذات الهتمام، وبخا�سة تاأثري احلرب الرو�سية الأوكرانية 
املحتملة  التداعيات  ملواجهة  نحوجماعي  على  العمل  و�ييسييرورة  العربي،  الغذائي  الأميين  و�سع  على 
التعامل مع  اليمنية و�سبل  الأزميية  اإىل  اإ�سافة  اأبعادها، القت�سادية والجتماعية،  للأزمة مبختلف 

املخاطر املتعلقة بخزان �سافراملتواجد على �سواحل البحر الأحمر.
اأعلى  العربية على  الييدول  تبني  مل�سار  تثمينه  الدكتور احلجرف عن  اأعييرب  هييذا اخل�سو�س،  ويف 
بل  ل�سمُ م�ستقبلياً  وت�سوراً  �ساملة  روؤييية  تمُقدم  والتي  العربي،  الغذائي  الأميين  ل�سرتاتيجية  م�ستوى 

معاجلة خماطر التهديدات التي يواجهها الأمن الغذائي يف العامل العربي.
واتفق الطرفان على اأهمية العمل 
على حتويل الروؤية اإىل خطط عمل 

وبرامج تنفيذية يف اأقرب الآجال.
 كيييميييا تيييينيييياول اليييطيييرفيييان الأزميييييية 
دعمهما  عيين  اأعيييربيييا  حيييييث  اليمنية، 
�سمان  اإىل  الييهييادفييه  اجلييهييود  لكافة 
اأبييريييل  منذ  القائمة  الييهييدنيية  تعزيز 
املا�سي والعمل علي متديدها، والتي 
يحل موعد جتديدها يف الثاين من 

اأكتوبر 2022.
واأكد الطرفان اأن الهدنة، وبرغم 
ما �سهدته من خروقات من اجلانب 
تظل  املا�سية،  خلللفرتة  احلوثي 
خطوة اإيجابية مهمة ت�سمح مبعاجلة 
الييو�ييسييع القييتيي�ييسييادي والإنيي�ييسييانيييييفييي 
عموم البلد، ومتنح ال�سعب اليمني 
الأميييل يف اإنييهيياء اليي�ييسييراع اليييذي طال 
ه. مييطييالييبيين املييجييتييمييع اليييدويل  اأمييييييدمُ
وممار�سة  مب�سوؤولياته  بال�سطلع 
ال�سغط على جماعة احلوثي لدعم 
الظروف  لتهيئة  ومتديدها  الهدنة 
املنا�سبة حلوار �سامل يمُف�سي اإىل اإنهاء الأزمة اليمنية عر التو�سل اإىل ت�سوية �سيا�سية وفق املرجعيات 
الرئا�سي  املجل�س  بييدور  الطرفان  واأ�ييسيياد  واليمنين.  اليمن  اإىل  وال�ستقرار  ال�سلم  املعتمدةتمُعيد 
النتقايل برئا�سة فخامة الرئي�س د ر�ساد العليمي ودعمهما جلهود احلكومه اليمنيه لتعزيز المن 

وال�ستقرار وخدمة ال�سعب اليمني .
عربن عن دعم مبادرة الأمم املتحده  وتناول الطرفان على وجه اخل�سو�س اأزمة الناقلة �سافر، ممُ
بالغة  بيئية  باأزمة  يمُنذر  الذي  الكارثي  الو�سع  لهذا  الدولية لإيجاد حلول عاجلة  لت�سافر اجلهود 
اخلطورة يف البحر الأحمر اإن مل تتم معاجلته. كما اأكد الطرفان رف�سهما ل�ستخدام اأزمة الناقلة 
كورقة ابتزاز للمجتمع الدويل، ونا�سدا كافة الأطراف بذل ال�سغوط الكافية من اأجل نزع فتيل هذه 

القنبلة املوقوتة وترجمة خطة الأمم املتحدة على اأر�س الواقع و�سمان نتائجها.

عك�س  ي�سري  واأنييه  لل�ستمرار،  قابل  املحتلة غري  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  القائم  الو�سع  اأن  معتراً 
حركة التاريخ، ول يخدم حتى م�ستقبل اإ�سرائيل نف�سها.

كما وجه اأبوالغيط ال�سكر للمملكة العربية ال�سعودية على املبادرة بعقد هذا الجتماع الذي �سارك 
فيه عدٌد من وزراء اخلارجية العرب والأجانب، موؤكداً اأن مرور ع�سرين عاماً على اإطلق املبادرة من 
كافياً من املجتمع  اإ�سرائيل ل تواجه �سغطاً  اأن  اإىل  يمُ�سري بجلء  الت�سوية نهائية،  اإىل  دون التو�سل 
تنتاب  املتزايد  الحباط  من  حالة  اأن  م�سيفاً  ال�سلم،  عن  بديًل  ال�ستيطان  تختار  واأنها  الييدويل، 
الفل�سطينين جراء ان�سداد الأفق ال�سيا�سي، مبا ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطرية لن تكون يف 

�سالح اأي طرف.

م�سار  بفتح  الييهييدنيية  متييديييد  ي�سمح  اأن 
للحوار ال�سيا�سي وت�سوية النزاع القائم 
بل اإق�ساء لأي طرف، وبهدف احلفاظ 
األ  على وحدة اليمن و�سيادته، و�سمان 

يمُ�سكل تهديداً على اأي من جريانه.



10

الدورة 77 للجمعية العامة تناقش القضايا 
العالمية واإلقليمية

التعاون العربي األفريقي
هام�س  على  اأبوالغيط،  اأحمد  ال�سيد  التقى 
العامة  للجمعية   )77( الييييدورة  يف  م�ساركته 
للأمم املتحدة املنعقدة يف نيويورك هذه الأيام، 
بال�سيد “مو�سى فكي”، رئي�س مفو�سية الحتاد 
تعزيز  بل  �سمُ الطرفان  ناق�س  حيث  الفريقي، 
التعاون العربي-الإفريقي، وعدداً من الق�سايا 

ذات الهتمام امل�سرتك، كالأزمة الليبية.
حر�س اأبوالغيط خلل اللقاء على ا�ستعرا�س 
حالة التعاون بن اجلانبن الإفريقي والعربي، 
الطرفن  لطموح  تييرقييى  ل  اأنييهييا  على  ميي�ييسييدداً 
اللذين يحتفظان بعلقات تاريخية، ومب�ساحة 

من امل�سرتكات يتعن العمل على تو�سيعها.
واأ�ساف اأبوالغيط اأن اجلانب العربي يتطلع 
ثله  متمُ ملا  العربية-الأفريقية  القمة  انعقاد  اإىل 

ميين خييطييوة مييهييميية نييحييوتييعييزيييز الييعييلقييات بن 
اجلانبن، والرتقاء بها.

اليي�ييسيييييد  تييقييييييييم  اإىل  اأبيييواليييغيييييييط  وا�يييسيييتيييميييع 
املرحلة  يف  الليبية  الأزميية  لتطورات  “فقي” 
اأن  اأكد الأميين العام من جانبه  احلالية، حيث 
فو�سى  على  والق�ساء  الليبية،  الييدوليية  وحييدة 
وامليل�سيات  اليييقيييوات  وجييييود  وانيييهييياء  امليييييليي�ييسيييييات 
الآجييال،  اأقييرب  يف  النتخابات  الأجنبيةواجراء 
ييثييل كييلييهيياخييطييوات �يييسيييروريييية نييحييوا�ييسييتييقييرار  متمُ
الو�سع يف هذا البلد، واإنهاء الأزمة التي يمُعاين 

منها منذ �سنوات.
تعزيز  على  وفقي  اأبوالغيط  اتفق  وقييد  هييذا 
والفريقية  العربية  املجموعتن  بن  التن�سيق 

يف الأمم املتحدة خلل الفرتة القادمة.

م�ساركته  هام�س  على  اأبوالغيط،  اأحمد  ال�سيد  التقى 
يف الدورة )77( للجمعية العامة للأمم املتحدة املنعقدة 
يف نيويورك، بال�سيد “ك�سابا كريو�سي”، رئي�س اجلمعية 
العامة يف دورتها احلالية، حيث تبادل الطرفان وجهات 

النظر حول عدٍد من الق�سايا الدولية والإقليمية.
كريو�سي  تهنئة  على  اللقاء  خييلل  اأبوالغيط  حر�س 
بتويل املن�سب، متمنياً اأن ت�سهد املرحلة القادمة اهتماماً 
تييواجييه مئات  الييتييي  الييدولييييية  والأزميييييات  بالق�سايا  اأكييير 
املناخي  التغري  مثل  النامي،  العامل  �سكان  من  امللين 

وتراجع الأمن الغذائي. 
اجلمعية  رئي�س  ا�ستعرا�س  اإىل  اأبييوالييغيييييط  وا�ستمع 
الدولية،  الأجندة  على  املطروحة  الق�سايا  لأهم  العامة 
بدياً ارتياحه للرتكيز على ق�سايا املناخ، وما تت�سل به  ممُ
من اأزميياٍت خطرية يمُعاين منها عدد من الدول العربية، 

مثل �سح املياه. 
اجلمعية  اأن  على  الييلييقيياء،  اأبييوالييغيييييطييخييلل  �ييسييدد  كما 
الييتييي حتظى  املييبييادئ  الييعيياميية تظل �ساحة لييلإعييلن عيين 
اإنهاء  على  العمل  �سرورة  بينها  ومن  الييدويل،  بالإجماع 
الحتلل الإ�سرائيلي للأرا�سي الفل�سطينية، م�سريا اإىل 
اأن هذا الحتلل البغي�س حتول مع الوقت اإىل نوع من 
ثل و�سمة  نظام “الأبارتايد” اأوالف�سل العن�سري، مبا ميمُ

عار يف جبن املجتمع الدويل يف هذا الع�سر.
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“قمة تحويل التعليم” و“الوقفة الخاصة 
بأهداف التنمية المستدامة”

لبنان: االستحقاق الرئاسي ُيمثل الخطوة 
األهم على طريق االستقرار

العام  الأمييين  اأبييوالييغيييييط،  اأحييمييد  ال�سيد  التقى   
م�ساركته  هام�س  على  الييعييربييييية،  الييييدول  جلامعة 
املتحدة،  لييلأمم  العامة  الييدورة )77( للجمعية  يف 
حيث  ميقاتي،  جنيب  اللبنانية  احلكومة  برئي�س 

العربية  اليييدول  الييعييام جلامعة  الأمييين  اأبييوالييغيييييط  اأحييمييد  ال�سيد  �ييسييارك   
 77 اليييدورة  اأعييمييال  هام�س  على  التعليم” املنعقدة  حتويل  “قمة  افتتاح  يف 

للجمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك.
و�سارك اأبوالغيط بكلمة اأثنى يف م�ستهلها على مبادرة ال�سيد غوتريي�س 
م�ستقبل  لبناء  اأ�سا�سية  ركيزة  ب�سفته  التعليم  مو�سوع  تتناول  قمة  بعقد 
اإدارة  �سبل  حييول  للت�ساور  حقيقية  فر�سة  واعترها  للمجتمعات،  اأف�سل 

التعليم يف عامل متغري.
 كما اأ�سار يف كلمته اإىل جهود جامعة الدول العربية ل�سمان ا�ستمرارية 
اأطلقت خطة عربية يف  انها  التعليم يف حالت اجلوائح والأزمييات مو�سحا 

هذا ال�سدد خلل جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.
كما ونبه يف كلمته اإىل ما تعر�ست له بع�س الدول العربية من زيادة يف 
اأعداد ت�سرب الأطفال من التعليم، ب�سبب ال�سطرابات التي �سهدتها خا�سة 
ما ح�سل يف �سوريا واليمن، معترا ذلك تهديدا حقيقيا يتعن على املجتمع 

الدويل التعامل معه بحزم.
 كما �سارك اأبوالغيط يف افتتاح اأعمال فعالية “ الوقفة اخلا�سة باأهداف 
اإىل  تهدف  اإذ  اليوم،  نف�س  �سباح  خييلل  اأقيمت  التي  امل�ستدامة”  التنمية 
ح�سد الدعم ال�سيا�سي اللزم لتحقيق اأهداف التنمية والوقوف على التقدم 

املحرز يف حتقيق اجندة 2030.

ا�ستقبله الأخري مبقر البعثة اللبنانية يف نيويورك 
اليوم 20 اجلاري.

 �سهد اللقاء نقا�ساً معمقاً حول تطورات الو�سع 
اأبوالغيط  احلكومة  رئي�س  و�سع  حيث  لبنان،  يف 

ال�سيد  الييعييام  ال�سكرتري  اأعمالها  افتتح  التي  الفعالية،  هييذه  وتيينيياولييت   
اجلن�سن”  بييين  “امل�ساواة  اأهيييييييداف  حييييول  حييييوارييييية  غييوتييري�ييس،جييليي�ييسييات 

و“التمويل” و“جمابهة التغري املناخي.

ال�سيا�سية والقت�سادية  الأزميية  يف �سورة تطورات 
امل�ستمرة يف البلد، وال�سبل املطروحة ملعاجلتها.

قناعته  عيين  مليقاتي  اأبييوالييغيييييط  اأن  اأعييييرب  كييمييا 
ييثييل اليييييوم املحطة  بيييياأن ال�ييسييتييحييقيياق الييرئييا�ييسييي ميمُ
ال�سروري  واملفتاح  ال�ستقرار،  طريق  على  الأهييم 
ثله  ملعاجلة الييو�ييسييع القييتيي�ييسييادي املييييرتدي، مبييا ميمُ
تعد  مل  اللبناين  املواطن  على  متزايدة  اأعباء  من 
خافية على اأحد.واأعرب اأبوالغيط عن التطلع ايل 
البلد  ادخيييال  بتجنب  لبنان  يف  ال�سيا�سين  قيام 
بالفعل من  ميياأزق جديد يف ظل ما تعاين منه  يف 
اأهمية  علي  ميي�ييسييدداّ  م�ستحكمة،  اقت�سادية  اأزمييية 
اجنييياز الييتييوافييق املييطييلييوب لنييتييخيياب رئييييي�ييس جديد 
للجمهورية قبل نهاية مدة الرئي�س ابحايل يف 31 

اأكتوبر اجلاري.
اأبوالغيط خلل  تاأكيد  الر�سمي  املتحدث  ونقل 
اللقاء على ا�ستمرار دعم اجلامعة للبنان، وحر�سها 
اأجييل  ميين  الدقيقة  املرحلة  هييذه  يف  مواكبته  على 
ي�سمح مبعاجلة  الييذي  ال�سيا�سي  النييفييراج  حتقيق 
مع  التييفيياق  وامتيييام  ال�سعب،  القت�سادي  الو�سع 
�سندوق النقد الدويل على نحويمُ�سهم يف تخفيف 

معاناة ال�سعب اللبناين.
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انطالق أعمال المنتدي العربي الصيني بفرع 
األكاديمية العربية بالقرية الذكية 

انطلقت بفرع الأكادميية العربية بالقرية الذكية اأعمال املنتيدى العربي 
يف  ال�سطناعي  الييذكيياء  تطبيقات  يف  احلديثة  الجتيياهييات  حيول  ال�سينى 
جمالت النقل واللوج�ستيات والمن ال�سيراين “ وذلك حتت رعاية وزير 

النقل الفريق كامل الوزير وزير النقل .
اأ�سامة  الهجن”بح�سورالفريق   “ بنظام  الفتتاحية  اجلل�سة  واقيمت 
النقل  قطاع  رئي�سا  اإ�سماعيل  ر�سا  اللواء  ال�سوي�س،  قناة  هيئة  رئي�س  ربيع 
البحرى،ال�ستاذ / عمير حرييري - رئي�س الهيئة العامية للميواين - اململكة 
احتاد  رئي�س  ال�سام�سي  ال�ستاذ / حممد جمعة  �سعادة  ال�سعودية،  العربية 
 - ابوظبى  مواين  جمموعة  التنفيذي  والرئي�س  العربيية  البحرية  املييواين 
دولة المارات العربية املتحدة، �سعادة الروفي�سورTie Jun Huang/ رئي�س 
اكادمييية بكييين لليذكاء ال�سطناعي، �سعادة الأ�ستاذ الدكتور/ اإ�سماعيل عبد 
م�سئويل  كبار  ونخبةمن  العربية،  الأكادميية  رئي�س  فرج  اإ�سماعيل  الغفار 

وزاراة النقل بالدول العربية. 
رئي�س  فييرج  اإ�سماعيل  الييغييفييار  /اإ�ييسييميياعيييييل عبد  الييدكييتييور  الأ�ييسييتيياذ  واأكيييد 
الأكادميية  اأن  البحري،  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية 
املنتدي  اأهمية  الهامة موؤكدا  الفعاليات  با�ست�سافة مثل هذه  تفتخر دوماً 
الييعييربييي ال�سيني يف ال�ييسييتييفييادة بيياخلييرات والييتييجييارب يف جميييالت الييذكيياء 

ال�سطناعي والتحول الرقمي .
الذكاء  جمال  فى  الأكادمييةالرائدة  جتربة  الغفار”  “عبد  وا�ستعر�س 
م�سر  فى  الإ�سطناعى  للذكاء  كلية  اول  اإن�ساء  فى  واملتمثلة  الإ�سطناعى 
الذكاء  منظومة  دعييم  فييى  ودورهييمييا  الإ�سطناعى  للذكاء  العربى  واملييركييز 

الإ�سطناعى فى جمالت النقل واللوج�ستيات فى الدول العربية.
ال�سطناعي  التوجه نحوا�ستخدامالذكاء  اأن  الأكادميية  واأو�سحرئي�س   
فياملوانئ البحرية علي �سبيل املثاليدفع عجلة القت�ساد من خلل تطوير 
التجارة املحلية والدولية للبلد لت�سبح اأكرث ذكاًء وتكون جمهزة بتقنيات 
الذكاء ال�سطناعي، اإنرتنت الأ�سياء، والبلوك ت�سن وتكون مت�سلة ب�سبكات 

ل�سلكية تعالج امل�ساكلوت�سّرع حركة الأعمال.
اململكة   - للميواين  العامية  الهيئة  رئي�س  حريري  عمر  قييال  جانبه  من 
العربية ال�سعودية : “اأمتني اأن يكون هذا املنتدي نقلة جديدة يف التعاون 
العربي ال�سيني”، م�سرياً اإيل اأن الذكاء ال�سطناعي اأ�سبح جزء ل يتجزاأ 

من متطلبات احلياة والن�ساط الب�سرى .
م�ستهدفات  حتقق  ال�سعودية  العربية  اململكة  “اأن  “حريري  وا�ييسيياف 
مكانتها  نحوتر�سيخ  اللوج�ستية  واخلدمات  للنقل  الوطنية  الإ�سرتاتيجية 
كمركز لوج�ستي عاملي، ودعم منو�سناعة اخلدمات اللوج�ستية مما ي�سهم يف 
حتقيق ال�ستدامة القت�سادية والتنموية، وتدعيم بيئة ال�ستثمار واحلركة 

التجارية يف اململكة وتعزيز النموالقت�سادي.
وبدوره قاملحمد جمعة ال�سام�سي رئي�س احتاد املواين البحرية العربيية 
اجلزيل  بال�سكر  ابوظبى:”اتقدم  مييواين  جمموعة  التنفيذي  والرئي�س 
لييلأ�ييسييقيياء يف جييمييهييورييية ميي�ييسيير الييعييربييييية واأخييي�يييس بيياليي�ييسييكيير الييفييريييق كامل 
العربية  باجلامعة  امل�ساعد  العام  الأميين  زكييي  وح�سام  النقل  وزييير  الوزير 
لتلك  الغفار  عبد  /اإ�سماعيل  الدكتور  ال�ستاذ  برئا�سة  الأكادميية  وا�سكر 
لنا الطييلع علي جتربة ال�سن يف هذا  اأجل  الفر�سةالتي توفرت لنا من 

املجال يف وقت ي�سهد تعاظم التاأثري امل�ستمر للذكاء ال�سطناعي.
اأن الأعييوام املا�سية �سهدت تبني التقينات املتطورة التي باتت  واأ�سار اإيل 
اإيل  لفتاً  ال�سطناعي  للذكاء  النمواملت�سارع  ظل  يف  الأبييرز  العنوان  ت�سكل 
اأنهوفقاً للدرا�سات فاإن�سي�سكل الذكاء ال�سطناعي �سي�سكل عامل تغيري ويف 

القت�ساد العاملي بحلول 2030 .

كتبت: هناء ال�سيد
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أبوالغيط يدعو إلى وضع سياسات عربية 
للتحول الرقمي

االوضاع في الشرق االوسط وأوروبا

العربي، الذي تنظمه  العمل  48 ملوؤمتر  الييدورة  القاهرة فعاليات  انطلقت يف 
منظمة العمل العربية التابعة جلامعة الدول العربية برعاية رئي�س جمهورية 
م�سر العربية عبد الفتاح ال�سي�سي الذي مثله وزير القوى العاملة امل�سري ح�سن 
ال�سغرى  واملقاولة  القت�سادي  الإدميياج  وزييير  �سكوري  يون�س  وح�سره  �سحاتة، 
العام  املييدييير  املييطييريي  وفييايييز علي  املييوؤمتيير،  رئي�س  املغربي،  والييكييفيياءات  وال�سغل 

للمنظمة، وجاي رايدر املدير العام ملنظمة العمل الدولية.
اأبوالغيط يف  وقال معايل الأميين العام جلامعة الييدول العربية ال�سيد اأحمد 
كلمته اأمام املوؤمتر، اأن انعقاد هذا املوؤمتر ياأتي يف ظل حتديات تنعك�س تاأثرياتها 
على كافة جوانب احلياة يف الوطن العربي الييذي ليييزال يواجه يف بع�س دوله 

الفقر والبطالة وتراجع م�ستوى املعي�سة وات�ساع الفجوة، وتنامي معدلت العجز 
البيئة  خماطر  تفاقم  مع  للموارد،  الأمييثييل  ال�ستخدام  وعييدم  واملييائييي  الغذائي 
والتغريات املناخية وتاأثرياتها على �سوق العمل والعمال ب�سفة عامة. اإىل جانب 
اأزمة كورونا وتاأثريها على �سوق العمل يف املنطقة العربية وتداعيان  تداعيات 

الأزمة الرو�سية الأوكرانية.
واأكد يف الكلمة التي األقاها نيابة عنه الأمن العام امل�ساعد د. ح�سن الهنداوي، 
والييذكيياء  الييرقييمييي  والييتييحييول  امل�ستدامة  والتنمية  الأعيييميييال  ريييييادة  اأوليييوييييات  ان 
اأبعاداً  وت�سمل  الأهمية  غاية  يف  كمو�سوعات  املناخية  والتغريات  ال�سطناعي 
عربية  �سيا�سات  و�سع  اأن  معترا  واجتماعية  واقت�سادية  تكنولوجية  خمتلفة، 
للتحول الرقمي يف بلداننا يتطلب اأي�ساً الهتمام ببناء قدراتنا يف جمال الذكاء 
ال�سطناعي، واأمناط العمل اجلديدة “ف�سًل عن البنود الفنية الأخرى مثل “ 

رقمنه اأنظمة احلماية الجتماعية وحوكمتها”
والفجوة  الفقر  ومكافحة  البطالة  ظيياهييرة  معاجلة  اأن  اأبييوالييغيييييط  واعييتيير 
الغذائية تظل من اأكر التحديات التنموية يف الدول العربية يف املرحلة القادمة، 
مع  والتن�سيق  التعاون  اإىل  العربية  التمويل  وموؤ�س�سات  العربية  الييدول  ودعييا 
منظمة العمل العربية يف جمالت عملها وبخا�سة يف تنفيذ الرنامج املتكامل 
لدعم الت�سغيل واحلد من البطالة يف الدول العربية، والتي اقرته القمة العربية 
التنموية: القت�سادية والجتماعية التي عقدت بدولة الكويت قبل اثني ع�سر 

عاما.
واأع�ساء وفود من منظمات  املوؤمتر وزراء عمل وروؤ�ساء  وي�سارك يف فعاليات 
اأ�سحاب الأعمال واحتادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة 
ال�سفراء،  ميين  وعيييدد  والييدولييييية،  العربية  واملنظمات  العربية،  اليييدول  جلامعة 
وال�سخ�سيات العامة. ويبحث “املوؤمتر” على مدار 7 اأيام ملفات تخ�س ق�سايا، 
وحتديات تواجه عامل العمل يف الوطن العربي ومنها القت�ساد الرقمي وق�سايا 
الت�سغيل، وتقدمي تو�سيات ب�ساأن دعم التنمية، والنموالقت�سادي، وتوفري فر�س 

عمل

اأبوالغيط، الأمن العام جلامعة الدول العربية اليوم   التقى ال�سيد اأحمد 
الثلثاء 13 �سبتمر بال�سيد خو�سيه مانويل األباري�س وزير خارجية ا�سبانيا، 

وذلك يف اإطار زيارة يقوم بها اىل مدريد.
الرتييقيياء  و�سبل  امل�سرتك  الهتمام  ذات  الق�سايا  ميين  عيييددامُ  اللقاء  تيينيياول    
بييالييعييلقييات بيين جييامييعيية الييييدول الييعييربييييية وا�ييسييبييانيييييا يف امليييجيييالت ال�سيا�سية 
العلقات  �ييسييوء  يف  خا�سة  املقبلة،  املرحلة  خييلل  والثقافية  والقييتيي�ييسييادييية 
املتميزة التي تربط اجلانبن، م�سرياً اإىل اأن الوزير ال�سباين اهتم بالتعرف 
على روؤى الأمن العام اإزاء م�ستجدات الق�سية الفل�سطينية وتطورات الأزمة 
الليبية، وتداعيات الأزمة الرو�سية الأوكرانية الأخرية على خمتلف الأ�سعدة.
 وطالب اأبوالغيط احلكومة ال�سبانية بدعم الطلب الفل�سطيني يف المم 
املتحدة باحل�سول على ع�سوية كاملة يف املنظمة، يف حن ا�ستعر�س الوزير 

ال�سباين اخر امل�ستجدات على ال�ساحة الداخلية ال�سبانية.
هذا وقد اأقام الوزير الإ�سباين ماأدبة ع�ساء على �سرف الأمن العام ح�سرها 
مواقف  اأبوالغيط  ا�ستعر�س  حيث  ا�سبانيا،  يف  املعتمدون  الييعييرب  ال�سفراء 
اأهم  وتناول  والدولية،  الإقليمية  الق�سايا  من  عييدد  جتيياه  العربية  اجلامعة 
املو�سوعات املطروحة على جدول اأعمال القمة العربية القادمة املقرر عقدها 
يف اجلزائر مطلع �سهر نوفمر القادم، كما ا�ستمع اأبوالغيط لروؤى ال�سفراء 
العرب يف هذا ال�ساأن، خا�سة فيما يتعلق بتقييمهم للواقع احلايل للعلقات 

العربية ال�سبانية.
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعقد مؤتمرا دوليا حول 
“التكنولوجيا المالية وتطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية”

 عقدت املنظمة العربية للتنمية الإدارييية – جامعة الدول العربية،، املوؤمتر 
العربي الثاين للم�سارف الإ�سلمية عن: “التكنولوجيا املالية ودورها يف تطوير 
ال�سناعة امل�سرفية الإ�سلمية”، مبقرها الرئي�س بالقاهرة، وذلك بامل�ساركة مع 
من  عييدد  وبح�سور  اأبوظبي.  وم�سرف  الإ�سلمي،  للتمويل  امل�سرية  اجلمعية 
اأ�سحاب املعايل وال�سعادة والقيادات الإدارييية، وامل�سوؤولن بالبنوك وامل�سارف يف 
اإ�سافة اإىل عدد من الأكادميين والباحثن واملتخ�س�سن من  الدول العربية، 

املراكز البحثية واجلامعات العربية.
واأثارها على  واأدواتييهييا،  الرقمية،  التكنولوجيا  اأحييدث مفاهيم  املوؤمتر  تناول 
القطاع امل�سريف الإ�سلمي يف الوطن العربي، و�سلط ال�سوء على فر�س وحتديات 
املوؤمتر  تناول  كما  املالية.  التكنولوجيا  تطورات  ظل  يف  الإ�سلمية  امل�سرفية 
مفاهيم التكنولوجيا املالية وال�سمول املايل، وعلقتهما بامل�سرفية الإ�سلمية، 
كذلك حجم النمويف جمال التكنولوجيا املالية والقطاعات املغذية له واأثره على 

التنمية امل�ستدامة، تطوير البنية التحتية الرقمية، والأمن ال�سيراين.
التقنية  توجيه  �ييسييرورة   : اأهمها  ميين  التو�سيات،  ميين  لييعييدد  املييوؤمتيير  انتهى 
الرخاء القت�سادي والندماج  امل�ستدامة وحتقيق  التنمية  اأجل دعم  املالية من 
“ مرابحة ال�سلع” اإىل عمليات التجارة  املييايل، التحول التدريجي عن عمليات 
اللكرتونية التي حتقق قيمة م�سافة للقت�ساد، دعم مبادرات ال�سباب يف اإن�ساء 
البطالة،  وتخفي�س  التنمية  دعييم  يف  ت�سهم  والتي   start up النا�سئة  ال�سركات 
وال�سكوك  امليييايل  امل�ست�سار  خييدمييات  تييوفييري  اجلييميياعييي،  التمويل  من�سات  دعييم 

مالية متطورة  توفر خدمات  التي  الرقمية  املنتجات  ذلييك من  وغييري  الرقمية 
ا�سرتاتيجية وا�سحة  بناء  للأفراد واملوؤ�س�سات وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، 
للتحول الرقمي للموؤ�س�سات القائمة واإن�ساء موؤ�س�سات جديدة اإ�سافة للموؤ�س�سات 
ومنتجات  خدمات  لتطويروجتديد  املالية  التكنولوجيا  وا�ستثمار  التقليدية، 

النظام املايل الإ�سلمي وزيادة ح�ستها ال�سوقية.
توجه امل�ساركون يف ختام املوؤمتر بال�سكر والعرفان لأ�سحاب املعايل وال�سعادة 
وروؤ�ساء اجلل�سات وللمتحدثن عامة، ومعدي اأوراق العمل الذين اأثروا فعاليات 

املوؤمتر مب�ساهماتهم العلمية وخراتهم العملية وروؤاهم ال�ست�سرافية.

كتبت: هناء ال�سيد

السفير حسام زكي: لبنان ال يتحمل الفراغ الرئاسي
املحطات  كافة  يف  لبنان  مواكبة  على  العربية  اجلامعة  حر�س  من  انطلقا 
الهامة، وا�ست�سعارا منها للتداعيات اخلطرية التي �سترتتب على دخول البلد يف 
فراغ رئا�سي يف حالة عدم انتخاب رئي�س للجمهورية قبل انتهاء املهلة الد�ستورية 

يف 31 ال�سهر اجلاري، توجه ال�سيد ال�سفري ح�سام زكي الأمن 
الأميين  الغيط  اأبييو  اأحمد  ال�سيد  من  بتكليف  امل�ساعد،  العام 
اآراء  ا�ست�سراف  بييهييدف  لبنان،  اىل  العربية  للجامعة  الييعييام 
القيادات ال�سيا�سية حول ال�ستحقاق الرئا�سي القادم، والنظر 

يف �سبل معاجلة الن�سداد ال�سيا�سي الذي تعاين منه البلد.
وا�ستهل املوفد ال�سخ�سي للأمن العام زيارته بعقد عدة 
األييييوان الطيف  لييقيياءات مييع زعييميياء الكتل النيابية ميين كييافيية 
جمل�س  رئي�س  بييري  نبيه  الرئي�س  دولييية  �سملت  ال�سيا�سي، 
با�سيل-رئي�س  جيييران  وال�سيد  اأميييل،  حركة  اليينييواب-رئييييي�ييس 
حزب  جعجع-رئي�س  �سمري  وال�سيد  احلييير،  الوطني  التيار 
اليييقيييوات الييلييبيينييانييييية، واليي�ييسيييييد وليييييد جيينييبييلط زعيييييم احلييزب 
حزب  رئي�س  �سامي-اجلميل  وال�سيد  ال�سرتاكي،  التقدمي 
الكتائب، بالإ�سافة اىل عدد من النواب التغيريين وامل�ستقلن 
مي�سال  العماد  الرئي�س  بفخامة  زكييي  ال�سفري  التقى  كما 
ال�سيد جنيب ميقاتي، واأجييرى  عون ودوليية رئي�س احلكومة 

مباحثات مع وزير اخلارجية ال�سيد عبداهلل بو حبيب. 
ال�ستحقاق  حيال  النظر  وجهات  خمتلف  اإىل  اللقاءات  هييذه  خييلل  وا�ستمع 
الرئا�سي القادم وتداعيات الدخول يف �سغور رئا�سي، خا�سة مع �سيق الوقت املتاح 

ل�ستكمال هذا ال�ستحقاق يف موعده.
اأنه ا�ست�سعر تباينا كبريا يف وجهات  و�سرح ال�سفري ح�سام زكي عقب الزيارة 
النظر بن الزعماء ال�سيا�سين، ف�سل عن �سعف قنوات التوا�سل فيما بينهم، 
الأمر الذي قد يدخل البلد يف و�سع �سديد ال�سعوبة، خا�سة 

يف �سوء حالة الن�سغال الدويل بالأزمة الأوكرانية. 
حالة  يتحمل  ل  لبنان  اأن  امل�ساعد  الييعييام  الأمييين  واأ�ييسيياف 
�سوء  يف  الرئا�سي  بالفراغ  القبول  الأزمة" اأو  على  "العتياد 
انعك�ست  والييتييي  بها،  مييير  التي  ال�سديدة  القت�سادية  الأزمييية 
الجتماعي  الو�سع  وعلى  للمواطنن  املعي�سية  احليياليية  على 
حمبي  لكافة  وانييزعيياج  قلق  م�سدر  ميثل  نحو  على  البلد  يف 
التي  املقابلت  -خييلل  زكييي  ال�سفري  ونا�سد  وداعييميييييه.  لبنان 
الوطنية  امل�سلحة  تقدمي  ال�سيا�سة  الييقيييييادات  كافة  اأجييراهييا- 
على  التوافق  اأجييل  من  الت�ساور  قنوات  وفتح  �سويا  واجللو�س 
هذا ال�ستحقاق الد�ستوري الهام، لفتاً اإىل اأن ترف الوقت غري 
متوفر، والتعويل على احللول اخلارجية وحدها لن ي�سهم حل 
ال�ساحة الدولية وتفاقم  ال�سديد على  التوتر  الأزميية يف �سوء 

حدة الزمات العاملية.
وجدد ال�سفري زكي ا�ستعداد اجلامعة العربية القيام باأي دور 
يطلب منها مل�ساعدة لبنان يف جتاوز الأزمة ال�سيا�سية، خا�سة 
واأن كافة الأطراف التي التقاها رحبت مبواكبة اجلامعة العربية للبنان يف هذه 

املرحلة املهمة.
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تفعيل اتفاقيات العمل العربي المشترك..
واالهتمام باألمن السيبراني

تنظمه  الييذي  العربي  العمل  ملوؤمتر   48 اليييدورة  فعاليات  بالقاهرة،  اختتمت 
منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية، برعاية من الرئي�س عبدالفتاح 
اأ�سحاب  منظمات  من  وفييود  واأع�ساء  وروؤ�ييسيياء  عمل  وزراء  ومب�ساركة  ال�سي�سي، 
الأعمال واحتادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة جلامعة 
ال�سفراء،وال�سخ�سيات  والدولية، وعدد من  العربية  واملنظمات  العربية،  الدول 
العامة، وبحث “املوؤمتر” على مدار 4 اأيام ملفات تخ�س ق�سايا، وحتديات تواجه 
عامل العمل يف الوطن العربي، وناق�س تقرير املدير العام للمنظمة ال�سيد فايز 
الفرق  روؤ�ساء  الت�سغيل”.. وتقدم  الرقمى وق�سايا  “القت�ساد  املطريي بعنوان 
الثلث وروؤ�ساء الوفود -خلل اجلل�سة اخلتامية- بال�سكر والتقدير مل�سر رئي�ساً 
و حكومًة و�سعباً على كرم ال�سيافة و ح�سن ال�ست�سافة، وكافة الت�سهيلت التي 
العمل  عييام منظمة  املطريي مدير  فايز  وقييدم  “املوؤمتر”،  اأعمال  متت لجنيياح 
الكرمية  رعايته  على  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  للرئي�س  والتقدير  ال�سكر  العربية 
للموؤمتر، مهناأ م�سر على ا�ست�سافة املوؤمتر الدويل للمناخ cop 27، واأعلن عن 
كاأ�س  ا�ست�سافة  على  قطر  هناأ  ،وكذلك  ال�ساأن  بهذا  الرئي�س  اىل  برقية  ار�سال 
العامل لكرة القدم 2022، كما وجه ال�سكر للوفود امل�ساركة على جتديد الثقة فيه 

لولية اأخرى كمدير عام للموؤمتر .
   و�سهدت اجلل�سة اخلتامية اليوم ا�ستعرا�س لكافة البنود التي عر�ست على 
ا�سرتاتيجيات رقمية يف  :العمل على و�سع  يلي  التو�سيات كما  املوؤمتر.. وجيياء 
الوطن العربي، عر اإن�ساء بنية حتتية توائم التحولت الرقمية، واإيجاد تدريب 
علمي  بحث  موؤ�س�سات  اإيجاد  عن  ف�سل  الرقمية،  الوظائف  على  املهنية  عييايل 
تواكب التطورات التكنولوجية املت�سارعة، وتطوير ال�سيا�سة الت�سويقية ملواكبة 
التحول الرقمي، و�سياغة مبادرات قابلة للتنفيذ، وتطبيق نظام فعال، لتح�سن 
املواهب  لتطوير  طموحة  خطط  اعتماد  كذلك  معدلته،  ورفييع  الإنييتيياج  جييودة 
توفري  عن  ف�سل  ومبدعة،  مفكرة  اأجيال  العربي،لتكوين  الوطن  يف  الرقمية 
برامج تدريبية لرت�سيخ روح البتكار، ومبا ي�سهم يف توفري اأيدي عاملة ت�ستطيع 

التعامل مع التحولت الرقمية احلديثة.
اأكدت التو�سيات اأي�ساً على و�سع برامج للتطوير، ورفع كفاءة القوى العاملة، 
مبا ي�سهم يف رفع القدرات واملهارات، ومبا يتواكب مع التغريات الدولية يف جمال 
يف  ال�ستثمار  وحتفيز  التمويل،  م�سادر  تنويع  على  العمل  التقنية،و  التغريات 

جمال التكنولوجيا الرقمية، والعمل على تخفيف القيود التجارية فيما يخ�س 
اتفاقات  وتفعيل  العربية،  الييدول  بن  العمال  تنقل  وت�سهيل  واخلدمات،  ال�سلع 
العمل العربي امل�سرتك، كذلك الهتمام بالأمن ال�سيراين، عر العتماد على 
برامج متقدمة، واإن�ساء مراكز ا�ستجابة للطوارئ،للحفاظ على �سرية املعلومات 
ومنع العتماد عليها،اإ�سافة اإىل �سرورة بناء قدرات اقت�سادية ورقمية متطورة، 
اأثناء  يف  حتييدث  قد  التي  والأخييطيياء  الثغرات  ملعاجلة  امل�ستمر،  بالتقييم  ت�سمح 

التنفيذ.
اأنييظييميية مبتكرة لتنظيم النييتييقييال  اأو�ييسييى املييوؤمتيير بيي�ييسييرورة تييكييوييين     كييمييا 
اإر�ساء  اأهمية  عن  ف�سل  املنظم،  العمل  اإىل  املنظم  غري  العمل  من  التدريجي 
ت�سريعات ت�سمن احلماية الجتماعية للعاملن..واأدان املوؤمتر جرائم الحتلل 
الإ�سرائيلي بحق العمال وال�سعب الفل�سطيني، داعيا منظمة العمل الدولية اإىل 
التدخل لرفع احل�سار عن الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، مطالبا اإياها باإعطاء 
فل�سطن الع�سوية الكاملة بها، وطالب الدول العربية ب�سرورة دعم ال�سندوق 

الفل�سطيني للت�سغيل واحلماية الجتماعية.
   و�سهد املوؤمتر خلل فعالياته احتفالية مبنا�سبة مرور 55 عاًما على تاأ�سي�س 
عن  ممثلن  تكرمي” رواد  وكذلك   ،2020″ –  1965“ العربية  العمل  منظمة 
لدورهم  تقديًرا  الثلثة،  الإنتاج  باأطراف  املنظمة”،  الأع�ساء يف  الييدول  بع�س 
ا تكرمي الكوكبة ال�سابعة  البارز، وجلهودهم املخل�سة يف دعم م�سرية العمل، واأي�سً
من رواد العمل العرب، الذين كان لهم دور فاعل يف خدمة ق�سايا العمل والعمال 
يف الوطن العربي، اعرتاًفا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم يف تعزيز دور اأطراف 

الإنتاج، وتر�سيًخا لإعلء قيمة العمل.
وكانت اجلل�سة الإفتتاحية التي بداأت الحد من هذا ال�سبوع �سهدت كلمات 
العربية،  العمل  اإدارة منظمة  رئي�س جمل�س  املري  نا�سر  املهند�س  لي:  بالرتتيب 
املدير  رايييدر  جيياي  وال�سيد  للمنظمة،  العام  املدير  املطريي  علي  فايز  وال�سيد 
الأميين  ملعايل  وكلمة  كونفران�س”،  “فيديو  عر  الدولية  العمل  ملنظمة  العام 
امل�ساعد د. ح�سن  العام  الييدول العربية القاها نيابة عنه الميين  العام جلامعة 
واملقاولة  القت�سادي  الإدمييياج  وزييير  �سكوري  يون�س  ال�سيد  كلمة  ثم  الهنداوي، 
املوؤمتر  راعييي  القى  ثم  املوؤمتر”،  املغربي،”رئي�س  والكفاءات  وال�سغل  ال�سغرى 
ال�سيد ح�سن �سحاتة وزير  نيابة عنه  القاها  ال�سي�سي كلمة  الرئي�س عبدالفتاح 
العمل  منظمة  باإ�سم  دروع  بتوزيع  الفتتاحية  اجلل�سة  العاملة،وانتهت  القوى 

العربية..كما �سهدت الكليات كلمات جلميع الوفود امل�ساركة.

كتبت: هناء ال�سيد
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دورة تدريبية للدبلوماسيين األفارقة بالمعهد 
المصري للدراسات الدبلوماسية

الدورة 56 مجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة 
الفنية للدول اإلفريقية

للدول  الفنية  للمعونة  الييعييربييي  ال�سندوق  نفذ 
الإفريقيةدورة تدريبية ل�سالح 31 منالدبلوما�سين 
الأفييييييارقيييييية،وذلييييييك بيييامليييعيييهيييد املييي�يييسيييري ليييليييدرا�يييسيييات 

الدبلوما�سية يف الفرتة من  5 اإىل 9 يونيو2022 .
اأ�ييييييسييييييرف عييييلييييى اليييييييييييدورة جمييييمييييوعيييية مييييين كيييبيييار 
الدبلوما�سين من وزارة اخلارجية امل�سرية وقدمت 

املحا�سرة الإفتتاحية ال�سفرية م�سرية خطاب وزيرة 
الدولة للأ�سرة وال�سكان ال�سابقة.

ت�سمنت الدورة املو�سوعات التالية : الروتوكول 
واإدارة الأزمات، وحقوق الإن�سان والتنمية يف اإفريقيا.
و يف الكلمة التي األقاها يف اجلل�سة اخلتامية،اأ�ساد 
الأمن العام امل�ساعد جلامعة الدول العربية مدير 

عام ال�سندوق ال�سفري حمند �سالح لعجوزي باأهمية 
ال�سنوية  الأن�سطة  الذي يندرج �سمن  الن�ساط  هذا 
الكوادرالدبلوما�سية  لييدعييم  لل�سندوق  املييرجميية 
اإفييريييقيييييا، ميي�ييسييدداً عييلييى اهييتييمييام مييعييايل ال�سيد  يف 
الأميييين الييعييام جلييامييعيية الييييدول الييعييربييييية اأحييمييد اأبييو 
الييغيييييط مبييتييابييعيية هيييذه الأنيي�ييسييطيية خييا�ييسيية يف جمييال 

الدبلوما�سية.
لوزا،  �سند  حمدي  ال�سفري  الإختتام  حفل  ح�سر 
الإفريقية،  لل�سوؤون  امل�سري  اخلارجية  وزييير  نائب 
واليي�ييسييفييري وليييييد حيييجييياج، مييدييير مييعييهييد اليييدرا�يييسيييات 
الإفريقية  الدول  ال�سفراء  الدبلوما�سية، وعدد من 
التي �ساركت يف الدورة، كما �سارك �سفري الكامريون 
ب�سفته عميد  كلمة،  األييقييى  اليييذي  لييرنييغ،  حمييمييدو 
الإفريقى فى جمهورية م�سر  الدبلوما�سى  ال�سلك 
العربية، بالإ�سافة اإىل عدد كبري من ال�سفراء، كما 

األقى اأحد املتدربن كلمة نيابة عن زملئه.
وبييعييد الييقيياء الييكييلييمييات ميين احليي�ييسييور، مت تكرمي 

الدبلوما�سين امل�ساركن وت�سليم ال�سهادات لهم.

اإنعقدت الدورة العادية الي)56( ملجل�س اإدارة ال�سندوق العربي للمعونة الفنية 
للدول الإفريقية برئا�سة معايل ال�سيد اأحمد اأبو الغيط الأمن العام جلامعة 
الدول العربية رئي�س جمل�س اإدارة ال�سندوق بتاريخ 4 يوليو 2022 مبقر الأمانة 
جدول  يف  املييدرجيية  البنود  ا�ستعرا�س  حيثتم  العربية،  الييدول  جلامعة  العامة 
2021، واملوقف املايل،  اأعمال الدورة والتي متثل ن�ساط ال�سندوق خلل العام 

واحل�ساب اخلتامي للعام 2021، وم�سروع موازنة ال�سندوق عن العام 2023.
معايل  باإ�سم  الر�سمي  املتحدث  ر�ييسييدي  جمال  ال�سيد  اأكييد  الإجييتييميياع،  عقب 
ال�سيد الأمن العام على اأهمية الدور الذي يقوم به ال�سندوق كاأداة فعالة للعمل 
العليا  ياأتي داعماً ومكمًل للأهداف الإ�سرتاتيجية  العربي-الإفريقي، والذي 
التي ت�سعى اجلامعة ودولها الأع�ساء اإىل حتقيقها مع الأ�سقاء يف اإفريقيا،خا�سة 
يف �سوء احلاجة للحفاظ على متانة العلقات العربية-الإفريقية وعدم ترك 
ال�ساحة الإفريقية لأطراف حتمل اأجندات ل تخدم امل�سالح والأولويات العربية.
الإجتماع عن  العام عّرخلل  الأميين  ال�سيد  اأن معايل  املتحدث  اأو�سح  كما 
بييه، ومييا قد  امليينييوط  بييالييدور  القيام  ال�سندوق عيين  اإحييتييمييالت توقف  قلقه ميين 
التعاون العربي- اإلتزام اجلامعة مب�سار  اآثار �سلبية على �سورة  يتبع ذلك من 
املييزمييع عقدها  الإفييريييقييييية  العربية  القمة  الييتييئييام  قييرب  مييع  الإفييريييقييي،خييا�ييسييًة 
يواجهها  الييتييي  املييالييييية  ال�سعوبات  ب�سبب  وذليييك  ال�سعودية،  العربية  باململكة 
ال�سندوق واملتمثلة يف عزوف الدول الأع�ساء عن �سداد م�ساهماتها يف موازنته، 
�سداد  �سرعة  على  دولهم  حث  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  العام  الأميين  وطلب 

م�ساهماتهم يف موازنة ال�سندوق.
واأ�سار املتحدث اإىل اأنه بالرغم من هذه ال�سعوبات اإل اأن ال�سندوق اإ�ستطاع 
 500 ل�سالح  دورةتدريبية   13 تنفيذ  من   2022/2021 الدرا�سي  العام  خييلل 
متدرب اإفريقي من خمتلف الدول الإفريقية، بالإ�سافة اإىل تقدمي 90 منحة 
درا�سية لطلب من 25 دولة اإفريقية باجلامعات العربية، وهى اأن�سطة قد تكون 
الظروفاملالية  هييذه  ا�ستمرار  حييال  يف  املقبلة  املرحلة  خييلل  للتوقف  معر�سة 

ال�سعبة.
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دورة تدريبية لفائدة 14 مهندس في مجال الري
نفذ ال�سندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية دورة تدريبية ل�سالح 
الإقليمي  التدريب  مبركز  بالقاهرة،  الإفريقية،  اليييدول  ميين  ري  مهند�س   14
للموارد املائية والري التابع لييوزارة الري امل�سرية يف الفرتة من 26 يونيو اإىل 

5 يوليو 2022.
نفذت هييذه اليييدورة بالتعاون مييع كييل ميين مكتب الإحتييياد الإفييريييقييي للحبوب 
مبدينة  املائية  وامليييوارد  واليييري  للتدريب  الإقليمي  واملييركييز  القاحلة،  واملناطق 

ال�ساد�س من اأكتوبر.
�سارك يف الدورةعدد من املهند�سن الزراعين الأفارقة من كل من نيچرييا، 
اإرتييريييا،  جامبيا،  �سرياليون،  روانيييدا،  زميييبيياوي،  لي�سوتو،  ناميبيا،  غانا،  كينيا، 

موزمبيق وليبرييا.

ال�سيد  معايل  امل�سري  املائية  وامليييوارد  الييري  وزييير  بح�سور  اليييدورة  اإختتمت 
امل�ساعد  الييعييام  الأمييين  لييعييجييوزي،  �سالح  حمند  وال�سفري  العاطي  عبد  حممد 
للدول  الفنية  للمعونة  العربي  ال�سندوق  عييام  مدير  العربية  اليييدول  جلامعة 
�سفراء  من  وعييدد  املق�س  اأحمد  الدكتور  الإفريقي  الإحتيياد  وممثل  الإفريقية، 

الدول الإفريقية امل�ساركة.
يف كلمته، اأكد وزير الري واملوارد املائية حممد عبد العاطي على اأهمية هذه 
املتخ�س�سة،  الإفريقية  الكوادر  تاأهيل  يف  الفعالة  وم�ساهمتها  الدورةالتدريبية 
التعاون  الإفريقي علىهذا  الإحتيياد  و  العربية  الييدول  �سكر كل من جامعة  كما 

املثمر،متمنياًاملزيد من التعاون.
اأن  من جانبه، �سرح الأمن العام امل�ساعد مدير عام ال�سندوق خلل كلمته 
هذه الدورة تاأتي يف اإطار دعم الكوادر الإفريقية يف جمال الري ويقوم ال�سندوق 
العربي بتنفيذها �سنوياً بجمهورية م�سر العربية بالتعاون مع الإحتاد الإفريقي 
نظراً لأهمية هذا املجال، الذي يدعمه معايل ال�سيد الأمن العام جلامعة الدول 

العربية اأحمد اأبو الغيط حر�ساً من معاليه على التنمية يف القارة الإفريقية.
و اأكد ال�سيد عبد احلكيم الواعر الأمن امل�ساعد للفاو بالقاهرة على �سعادته 
جمهورية  رعاية  وبالأخ�س  عليها  القائمن  و�سكر  الهامه  الييدورة  هذه  بتنفيذ 

م�سر العربية.
اأحمد املق�س احلا�سرين وعلى  و يف كلمته �سكر ممثل الإحتيياد الإفريقي د. 
للمعونة  العربي  ال�سندوق  �سكر  كما  العاطي،  عبد  حممد  الييري  وزييير  راأ�سهم 
ومتنى  الإفييريييقييي،  العربي  للتعاون  دعماً  يبذلها  التي  املجهودات  على  الفنية 

للمتدربن التوفيق يف حياتهم العملية. 

وفد الجامعة العربية في الجزائر قبل انعقاد القمة
تباحث وزير اخلارجية اجلزائري رمطان لعمامرة، مع وفد اجلامعة العربية، 
الذي زار اجلزائر برئا�سة ال�سفري ح�سام زكي الأمن العام امل�ساعد جلامعة الدول 
العربية، كافة اجلوانب التنظيمية والتدابري التي اتخذتها ال�سلطات اجلزائرية 
القادم،  نوفمر  و2   1 يومي  اجلييزائيير  يف  عقدها  املقرر  العربية،  القمة  لإجنيياح 

بهدف الطلع على الرتتيبات الأخرية قبل حوايل �سهر من انطلقها.
ولعل اجلهود املبذولة من اجلزائر، قد حظيت باإ�سادة كبرية من قبل اجلامعة 
العربية، يف انعكا�س �سريح لأهمية احلدث، وتداخله مع العديد من امل�ستجدات 

الزمني مع  تقاربه  ناهيك عن  والدولية،  الإقليمية 
يف  تنطلق  التي  ال�سيخ،  �سرم  يف  املرتقبة  املناخ  قمة 

وقت لحق من نف�س ال�سهر. 
الييعييام امل�ساعد جلامعة  ميين جييانييبييه، قييال الأميييين 
الدول العربية، ال�سفري ح�سام زكى، اأن التح�سريات 
اجلارية للقمة العربية املقرر انعقادها باجلزائر يف 
اأول نوفمر املقبل، ممتازة، موؤكدا حر�س اجلامعة 
املعنية  الوطنية  اللجنة  مع  التفا�سيل  متابعة  على 

بهذا ال�ساأن.
واأ�ييييسيييياف اأن الإعييييييييداد لييلييقييميية يييتيي�ييسييم بيياجلييدييية، 
والهتمام بكافة التفا�سيل، مو�سحا اأن الدولة معباأة 
اأن  اأو�سح  ومهياأة للخروج بقمة عربية ناجحة، كما 
اجلامعة حتر�س على امل�ساركة بالراأي وامل�سورة بناء 
العربية  القمم  عقد  يف  متتلكها  التي  اخلييرة  على 
حتى ميكن للدولة امل�سيفة اخلروج بالقمة يف اأف�سل 

وجه.
وبح�سب بيييييان لييييوزارة اخلييارجييييية اجلييزائييرييية، اأن 

لعمامرة تراأ�س جل�سة العمل التي عقدت مب�ساركة وفدى اجلانبن ل�ستعرا�س 
كافة اجلوانب التنظيمية والتدابري التي اتخذتها ال�سلطات اجلزائرية ل�ستقبال 

الوفود العربية يف اأح�سن الظروف. 

العربية  العامة للجامعة  الأمييانيية  ورحييب وزييير اخلارجية اجلييزائييري، بدعم 
ومرافقتها الدائمة للجزائر طيلة امل�سار التح�سريي للدورة الي 31 ملجل�س جامعة 

الدول العربية على م�ستوى القمة.
و�سهدت الزيارة مرا�سم اإطلق اإ�سدار الطابع الريديالعربي املوحد اخلا�س 
بالدورة العادية الواحدة والثلثن لقمة جامعة الدول العربية، واملقرر انعقادها 
باجلزائر يف نوفمر املقبل،واعتر املكلف بت�سيري الأمانة العامة لوزارة الريد 
اجلزائرية عبد الوهاب باره، اأن الطابع كان حمل للم�سادقة من جمل�س وزراء 
اخلارجية العرب، معربا عن تقديره مل�سر والدول 

التي �ساركت باإ�سدار هذا الطابع.
وميييين جييانييبييه اأعيييييرب اليي�ييسييفييري حيي�ييسييام زكييييى عن 
تقديره لل�ستجابة ال�سريعة من قبل دولة اجلزائر 
العربية  للقمة  النجاح  متمنيا  الطابع،  اإ�ييسييدار  يف 

املقبلة.
وعن ظروف انعقاد القمة العربية، قال ال�سفري 
زكى اأن المييور تبدو �سعبة على امل�ستوى الييدويل، 
اأثرنا النتظار ف�سيكون طويل، مو�سحا  ولكن لو 
اأنه حان الوقت للقادة العرب حتى يجتمعوا، وهو 
ما يعك�س اأن القمة العربية باجلزائر تاأتى يف توقيت 

منا�سب للغاية.
واأ�يييسيييار الأميييين امليي�ييسيياعييد اإىل ميي�ييسيياركيية عيييدد من 
القمة  فاعليات  يف  والإقليمية  الدولية  املنظمات 
العربية املرتقبة، معترا اأنه اأمر طبيعي خا�سة واأن 
اجلامعة العربية ل تعمل يف انعزال عن حميطها 
اإعييداده  الييدويل، موؤكدا اأن جدول اأعمال القمة مت 
خلل جل�ستي جمل�س اجلامعة العربية اللتن عقدتا يف مار�س املا�سي و�سبتمر 
الق�سية  غيييرار  على  العربية  لييلأزمييات  تبقى  الولييويييات  اأن  مو�سحا  اجليييياري، 

الفل�سطينية والزمة ال�سورية والو�ساع يف اليمن وليبيا وغريها.
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مجلس وزراء اإلعالم العرب يعقد 
دورته العادية 52 بالقاهرة 

   برعاية فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي 
رئي�س جمهورية م�سر العربية، انعقدت بالقاهرة 
خلل الفرتة من 20-22 �سبتمر 2022 بالتعاون 
بييين جييامييعيية اليييييدول الييعييربييييية )قيييطييياع الإعييييلم 
الإعيييلم،  لتنظيم  الأعييلييى  واملجل�س  والتيي�ييسييال( 
الإعييييلم  وزراء  ملييجييليي�ييس   )52( الييعييادييية  الييييييدورة 
الييدورة  من  كل  اجتماعات  �سبقتها  وقييد  الييعييرب، 
العادية )15( للمكتب التنفيذي، والدورة العادية 

)97( للجنة الدائمة للإعلم العربي.
الغيط  اأبييو  اأحمد  ال�سيد  ونيابة عن معايل     
ر�سيد  اأحمد  ال�سفري  �سعادة  �سارك  العام  الأميين 
خييطييابييي الأمييييين اليييعيييام امليي�ييسيياعييد رئييييي�ييس قييطيياع 
الرفيعة  الإعييلم والت�سال يف هذه الجتماعات 
بح�سور عدد من وزراء الإعلم بالدول العربية 
املنظمات  واأميينيياء  وروؤ�ييسيياء  يييقييوم مقامهم،  وميين 
والحتييييادات الإعييلمييييية ذات �سفة مييراقييب التي 

تعمل حتت مظلة جامعة الدول العربية.

   وبح�سب مقت�سيات النظام الأ�سا�سي ملجل�س 
للإعلم  الدائمة  اللجنة  انكبت  الإعيييلم  وزراء 
الييعييربييي عييلييى درا�يييسييية وثيييائيييق الييعييمييل وميي�ييسيياريييع 
الفنية ملجل�س  الأمييانيية  اأعييدتييهييا  الييتييي  اليييقيييرارات 
الإ�سهامات  من  انطلقا  الييعييرب،  الإعيييلم  وزراء 
والحتيييادات  واملنظمات  الأع�ساء  للدول  القيمة 

املعنية التي رفعت اإىل املكتب التنفيذي.
   وتيييدار�يييسيييت اليييييييدورة جييمييليية مييين الييقيي�ييسييايييا 
العربي  الإعيييلميييي  الييدعييم  مييوا�ييسييليية  تت�سدرها 
للق�سية الفل�سطينية ويف �سلبها القد�س املحتلة، 
وتفعيل اأهداف ال�سرتاتيجية الإعلمية العربية 
2022-2026 مبا يف ذلك تعاطي و�سائل الإعلم 
خا�سة منها العمومية مع الأزمييات والكوارث يف 
"كورونا"،  جائحة  مع  الوطنية  التجارب  �سوء 
ومتابعة خطة التحرك الإعلمي يف اخلارج ودور 
الإعلم يف الت�سدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، 
واخلريطة الإعلمية يف اخلارج ودور الإعلم يف 
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الت�سدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، واخلريطة 
 ،2030 امل�ستدامة  للتنمية  العربية  الإعييلمييييية 
الييدرا�ييسييي  امليينييهيياج  يف  اليييرتبيييوي  الإعيييييلم  واإدراج 

للدول الأع�ساء.
العرب  الإعيييلم  وزراء  تييدار�ييس جمل�س  كما     
خلل الدورة )52( جملة من امل�سائل التنظيمية 
والييتييحييركييات  الأنيي�ييسييطيية  وا�ييسييتييعيير�ييس  والهيكلية، 
جامعة  ومراكز  بعثات  عمل  طبعت  التي  املكثفة 
اليييييييدول اليييعيييربييييييية بيييتيييعييياون وثيييييييق مييييع جميياليي�ييس 
واطييلييع على   ، العييتييميياد  الييعييرب يف دول  ال�سفراء 
تقارير املنظمات والحتادات الإعلمية، وفعالية 

العربي". الإعلم  "عا�سمة 
اأهم  اأحييد  كانت  الفل�سطينية  الق�سية  ولعل     
حماور اهتمام الجتماع، ففي كلمة الأمن العام 
جلامعة الدول العربية اأبو الغيط، والتي األقاها 
نيابة عنه ال�سفري اأحمد ر�سيد خطابي، اأكد على 
م�سروعية الق�سية الفل�سطينية، ويف القلب منها 
حتظى  ملا  للقد�س  والقانوين  التاريخي  الو�سع 
مفتاح  باعتبارها  العرب،  قلوب  يف  مكانة  من  به 

الأمن وال�سلم يف املنطقة.
   واأكد رئي�س املجل�س الأعلى لتنظيم الإعلم 
كرم جر يف كلمته على حموريتها، م�سددا على 

مت�سك م�سر بالدفاع عن ق�سايا اأمتها ويف القلب 
منها فل�سطن، متمنيا اأن يكون الجتماع القادم 
الييتييحييديييات التي  اأن  الييقييد�ييس. واأ�يييسييياف جيير  يف 
املزيد  تتطلب  الراهنة  املرحلة  يف  العامل  تواجه 
اإطييار تعزيز  الييدول العربية يف  من التن�سيق بن 

العمل العربي امل�سرتك. 
اأعيييرب وزيييير الإعيييلم اللبناين     وميين جانبه 
العربية،  بهويتها  بلده  مت�سك  عن  املكاري  زياد 
واحتياجها للت�سامن والدعم من قبل حميطها 
العربي يف ظل ما ت�سهده من اأزمات وعلى راأ�سها 
ق�سية النازحن، داعيا الدول العربية للم�ساركة 
يف احييتييفييالييييية اإعييييلن بييييريوت عييا�ييسييميية لييلإعييلم 

العربي يف العام املقبل. 
   واأ�ساد وزييير الإعييلم الكويتي عبد الرحمن 
العربي  الإعلمي  التعامل  باحرتافية  املطريي 
مع الأزمات م�ست�سهدا باأزمة كورونا عر مهارات 
التن�سيق والتكامل مع املوؤ�س�سات وح�سد امل�سوؤولية 
الوطنية وما تطلبه من �سفافية لإظهار احلقائق 
�سريعة  ا�ييسييتييجييابيية  حتييقيييييق  وبييالييتييايل  للمجتمع 
ومتزنة من خلل تقدمي ر�سالة اإعلمية موحدة 

من قبل كافة و�سائل الإعلم.
اأن دوليية الكويت برهنت على �سرورة  واأكييد     

العمل ملواكبة التطور املت�سارع والتحول الرقمي 
بتقنيات وا�سرتاتيجيات حديثة متجددة لي�سبح 
للخدمة،  وميينييظييمييا  للمعرفة  ميي�ييسييدرا  الإعيييييلم 
اإىل  و�ييسييول  لييلييريييادة.  املحفز  للخطاب  وموجها 

التحول نحو الإعلم الذي يتبنى نهج التنمية. 
   ومتيييييييزت الييييييدورة بييو�ييسييع اأجنيييييع املييقيياربييات 
الإعييلم  لتطوير  العملية  واملييبييادرات  الت�ساركية 
للم�سهد  املت�سارعة  التحولت  �سياق  يف  العربي 
الإعلمي والرقمي، وخا�سة ما يتعلق با�ستكمال 
للتعامل  عييربييييية مييوحييدة  ا�ييسييرتاتيييييجييييية  اإر�يييسييياء 
اأبييل،  )غييوغييل،  الإعلمية  ال�سركات  كريات  مع 
واإن�ساء   )GAFAN نتفلك�س  اأميييازون،  في�سبوك، 
اللجنة  موقع  واإعييداد  املدجمة،  واملن�سة  املر�سد 
الإلييكييرتوين، ف�سل عن و�سع  العربية للإعلم 
الإعييلمييي(  التميز  "جلائزة  الييداخييلييي  اليينييظييام 
التي  واملوؤ�س�سات  لل�سخ�سيات  وعرفانا  تقديرا 

اأ�سدت خدمات جليلة للإعلم العربي. 
   كما احتفى الجتماع باختيار بريوت، لتكون 
هناأها   ،2023 عييام  يف  الييعييربييي  الإعييييلم  عا�سمة 
الأمن العام بهذا الختيار ، معربا عن ت�سامنه 
مع هذا البلد العربي الذي ياأبى النك�سار داعيا 

الدول العربية للم�ساركة يف هذا احلدث.
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الدورة 97 للجنة الدائمة لإلعالم العربي
برعاية فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية م�سر العربية، 
انعقدت بالقاهرة خلل الفرتة من 20 - 22 �سبتمر 2022 بالتعاون بن جامعة 
الإعييلم  الأعييلييى لتنظيم  الإعيييلم والتيي�ييسييال( واملجل�س  العربية )قطاع  الييدول 
العادية )15(  52 ملجل�س وزراء الإعييلم العرب، والييدورة  العادية  الييدورة  اأعمال 

للمكتب التنفيذي، والدورة العادية )97( للجنة الدائمة للإعلم العربي.
ونيابة عن معايل ال�سيد اأحمد اأبو الغيط الأمن العام �سارك �سعادة ال�سفري 
اأحمد ر�سيد خطابي الأمن العام امل�ساعد رئي�س قطاع الإعلم والت�سال يف هذه 
الجتماعات الرفيعة بح�سور عدد من وزراء الإعلم بالدول العربية ومن يقوم 
مقامهم، وروؤ�ساء واأمناء املنظمات والحتادات الإعلمية ذات �سفة مراقب التي 

تعمل حتت مظلة جامعة الدول العربية.
وبح�سب مقت�سيات النظام الأ�سا�سي ملجل�س وزراء 
الإعلم انكبت اللجنة الدائمة للإعلم العربي على 
اأعدتها  التي  القرارات  العمل وم�ساريع  وثائق  درا�سة 
الأمانة الفنية ملجل�س وزراء الإعلم العرب، انطلقا 
واملنظمات  الأعيي�ييسيياء  لييلييدول  القيمة  الإ�سهامات  ميين 
والحتادات املعنية لرتفع اإىل املكتب التنفيذي متهيدا 

لعتمادها من طرف املجل�س الوزاري املذكور.
تت�سدرها  الق�سايا  ميين  جملة  الييييدورة  تييدار�ييسييت 
ميييوا�يييسيييلييية الييييدعييييم الإعيييييلميييييي اليييعيييربيييي لييلييقيي�ييسييييية 
وتفعيل  املحتلة،  الييقييد�ييس  �سلبها  ويف  الفل�سطينية 
اأهيييييداف ال�ييسييرتاتيييييجييييية الإعييلمييييية الييعييربييييية 2022 
تييعيياطييي و�ييسييائييل الإعيييييلم خا�سة  2026 مبييا يف ذليييك 
ميينييهييا الييعييمييومييييية ميييع الأزميييييييات والييييكييييوارث يف �ييسييوء 
ومتابعة   ،" " كييورونييا  جائحة  مع  الوطنية  التجارب 
الييتييحييرك الإعييلمييي يف اخليييارج ودور الإعيييلم  خطة 
والتطرف، واخلريطة  الإرهيياب  الت�سدي لظاهرة  يف 
واإدراج   ،2030 امل�ستدامة  للتنمية  العربية  الإعلمية 
الإعلم الرتبوي يف املنهاج الدرا�سي للدول الأع�ساء.

لتطوير  العملية  واملبادرات  الت�ساركية  املقاربات  اأجنع  بو�سع  الييدورة  وتتميز 
والرقمي،  الإعييلمييي  للم�سهد  املت�سارعة  التحولت  �سياق  يف  العربي  الإعيييلم 
وخا�سة ما يتعلق با�ستكمال اإر�ساء ا�سرتاجتية عربية موحدة للتعامل مع كريات 
، واإن�ساء   GAFANاأبل،في�سبوك،اأمازون،ناتفلك�س ال�سركات الإعلمية )غوغل، 
اللكرتوين،  العربية للإعلم  اللجنة  واإعييداد موقع  املدجمة،  واملن�سة  املر�سد 

التميز الإعلمي" تقديرا وعرفانا  الداخلي" جلائزة  النظام  ف�سل عن و�سع 
لل�سخ�سيات واملوؤ�س�سات التي اأ�سدت خدمات جليلة للإعلم العربي .

كما تدار�س جمل�س وزراء الإعلم العرب خلل الدورة 52 جملة من امل�سائل 
التنظيمية والهيكلية، وي�ستعر�س الأن�سطة والتحركات املكثفة التي طبعت عمل 
بعثات ومراكز جامعة الدول العربية بتعاون وثيق مع جمال�س ال�سفراء العرب 
الإعلمية، وفعالية  يف دول العتماد، ويطلع على تقاريراملنظمات والحتييادات 

"عا�سمة الإعلم العربي".
واألقى ال�سفري اأحمد ر�سيد خطابي، الأمن العام امل�ساعد رئي�س قطاع الإعلم 

والت�سال، كلمة يف اجلل�سة الفتتاحية للمكتب التنفيذي حيث ورد فيها:
بالأمانة  والت�سال  الإعيييلم  قطاع  با�سم  اأت�سرف 
الييدول العربية ونحن يف رحيياب هذا  العامة جلامعة 
الفتاح  عبد  ال�سيد  فخامة  بييرعيياييية  امل�سياف  البلد 
بامل�ساركة  العربية  م�سر  جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي 
مكتبكم  اجتماعات  بعد  تنعقد  التي  اليييدورة  هييذه  يف 
املوقر ببغداد يف �سهر مار�س املا�سي معربا عن خال�س 
ال�سكر للرئا�سة العراقية على ما تبذله مبعية اللجنة 
الدائمة للإعلم العربي من جهود متوا�سلة للدفع 

مب�سرية عملنا امل�سرتك.
كما تثمن الأمانة العامة اجلهود واملبادرات البناءة 
الإعلمية  والحتييييادات  واملنظمات  الأعيي�ييسيياء  لييلييدول 
الإعيييييلم  وزراء  جمييليي�ييس  لييييدى  ميييراقيييب  �ييسييفيية  ذات 
لعملنا  اجلييديييدة  النطلقة  هييذه  يف  انخرطت  التي 
الإعلمي امل�سرتك من خلل م�ساريعها القيمة مبا 

اأ�سهم يف اإثراء جدول اأعمال هذه الدورة.
الييقييومي لتحقيق ما  املييدخييل  اأن  وممييا ل �سك فيه 
للإعلم  فاعل  وح�سور  تطوير  ميين  جميعاً  نبتغيه 
العربي يكمن يف حتقيق مزيد من التعاون والتن�سيق 
متطلعن  هديها  على  نعمل  التي  املقاربة  هييذه  وفييق 
للدفع بالتعاون الإعلمي اإىل اأف�سل امل�ستويات مبا يجعله اأكرث فعالية وان�سجاما 

وارتباطا بق�سايانا العربية.
ووفق هذا املنظور، متيزت اأ�سغال اللجنة الدائمة اأم�س مبناق�سات م�ستفي�سة 
الإعلمي  الدعم  بتكري�س  بييدءا  املطروحة  الق�سايا  التوافق حول  مناخ من  يف 
للق�سية الفل�سطينية وموا�سلة الدفاع عن الو�سع التاريخي والقانوين للقد�س 
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وحماية موروثها الروحي واحل�ساري والثقايف والعمراين، وحماربة الإرهاب 
توجهات  مع  مت�سيا  الآخيير  لييدى  العربي  الإن�سان  �سورة  وتثمن  والتطرف، 
ال�سرتاتيجية الإعلمية وخطة التحرك الإعلمي بتعاون وثيق مع بعثات 

ومراكز جامعة الدول العربية.
كما تدار�ست اللجنة الدائمة الو�سائل الكفيلة لإطلق تعاون عربي واعد يف 
جمالت تهم م�ستقبل اأجيالنا ال�ساعدة كالإعلم الرتبوي، والإعلم البيئي 
بعدما اأ�سحت ق�سايا البيئة والتنمية امل�ستدامة وتغريات املناخ وحماية التنوع 

البيولوجي يف �سلب الأجندة الكونية والإقليمية والوطنية.
لتنظيم  الأعلى  املجل�س  العرب،نظم  الإعييلم  وزراء  اجتماع  هام�س  وعلى 
الإعيييلم برئا�سة الكاتب ال�سحفي كييرم جيير، جل�سة حييوارييية حييول الإعييلم 
وق�سايا التنمية واملناخ، بح�سور ال�سفري اأحمد ر�سيد اخلطابي الأمن العام 
امل�ساعد جلامعة الدول العربية ورئي�س قطاع الإعلم والت�سال، ود. جماهد 
اأبو الهيل رئي�س املكتب التنفيذي لوزراء الإعلم العرب، ود. نبيل جا�سم رئي�س 

اللجنة الدائمة لوزراء الإعلم العرب.
ا�ستهل الكاتب ال�سحفي كرم جر، اجلل�سة بالرتحيب باحل�سور، واأ�ساف 
اأنييه على مييدار 3 اأيييام كانت هناك اجتماعات مكثفة مت خللها مناق�سة اأبرز 
عبد  الرئي�س  اأن  م�سيفا  العربية،  الييبييلد  كييل  تهم  التي  امل�سرتكة  الق�سايا 
اأن  الوفود،  وروؤ�ييسيياء  العرب  الإعييلم  وزراء  لقاءه  اأكييد خلل  ال�سي�سي،  الفتاح 
مفهوم العلقة بن الدول العربية ل يبنى على اأ�سا�س الزعامة واإمنا التعاون 
للجميع  وا�ستمع  حتييدث  الرئي�س  اأن  مو�سحا  امل�سرتك.  والعمل  والتوا�سل 
اأهمها  اأمييتييد حلييوايل �ساعة ون�سف، وحتييدث يف عييدة نقاط حمييددة  يف لقاء 
وكذلك  اجلميع،  بن  م�سرتكة  وهييي  العربي  العامل  تواجه  التي  التحديات 
�سرورة مكافحة الفكر املتطرف والكراهية والتحري�س، ون�سر القيم الدينية 
ومواجهة الفكر املتطرف، م�سرًيا اإىل �سرورة احلفاظ على املوؤ�س�سات الوطنية 

والأمن القومي العربي وتلبية مطالب ال�سعوب.
اأنييه مت خييلل اجتماع �سم وزراء الإعيييلم العرب وروؤ�ييسيياء  اأ�ييسييار اإىل     كما 
الوفود، مناق�سة تو�سيات الدورة العادية الي 15 للمكتب التنفيذي ملجل�س وزراء 
الإعلم العرب، ومناق�سة رغبة فل�سطن ت�سكيل جمموعة عمل مفتوحة رفيعة 
امل�ستوى تعمل على اإعداد ا�سرتاتيجية ب�ساأن التعامل مع الواقع يف القد�س واأن 
يكون هناك وثيقة اأو مدونة �سلوك تت�سمن ابراز اجلانب التاريخي للقد�س، 
م�سيًفا اأننا نحتاج اإىل اأن نخاطب العامل بلغتهم للعمل على وقف النتهاكات 

الإ�سرائيلية.
واأ�ساف اأنه مت التفاق على ا�ست�سافة الكويت انعقاد الييدورة الي 98 للجنة 
ملجل�س  التنفيذي  للمكتب   16 الييي  العادية  واليييدورة  العربي  للإعلم  الدائمة 
وزراء الإعلم العرب، يف فراير املقبل، م�سرًيا اإىل اأنه �سيكون هناك م�سروع 
�سخم لإحياء ق�سية القد�س يف نفو�س اجلميع باعتبارها اأهم الق�سايا التي 

تهم كافة العرب.
كما مت التفاق على قيام وزييير الإعييلم الأردين بتقدمي ت�سور كامل عن 
يتم  الأوروبييييييية،  التجربة  غيييرار  على  الييكييرى  الإعييييلم  �سركات  مييع  التعامل 
بالتعاون  العربية  الييدول  قيام  التفاق على  كما مت  �سهرين،  تقدميها خلل 
الإعييلمييي يف دعييم مييوؤمتيير امليينيياخ الييذي ميين املييقييرر اأن ينعقد يف �سرم ال�سيخ، 

وكذلك كاأ�س العامل يف قطر والقمة العربية يف اجلزائر.
الييتييعيياون، و�سط  روًحيييا جييديييدة ورغييبيية يف  اأن الجتماعات �سهدت  واأو�ييسييح 
بن  والتوافق  املتفاهمة  ال�سيا�سية  املظلة  بف�سل  ذلك  وكل  هادئة  مناق�سات 
الزعماء العرب، وعلينا عك�س ذلك اإعلمًيا، م�سيًفا اأن م�سر ت�سلمت رئا�سة 
وزراء الإعلم العرب وهناك خطط للتعاون مع كافة الدول العربية والهيئات 

واملنظمات العاملة يف املجال الإعلمي.
وزراء  اجتماعات  انعقاد  اأن  خطابي،  ر�سيد  اأحمد  ال�سفري  اأكييد  جانبه  من 
الإعلم العرب حتت رعاية الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي، اأعطى زخًما كبرية 

للجتماعات، م�سيًفا اأن هذه الدورة �سهدت توافق كبري بن امل�ساركن.
امل�سرتك بن اجلميع هو  القا�سم  اأن  الجتماعات،  خييلل  اأنييه و�سح  واأكييد 
الق�سية الفل�سطينية، والتي ت�سكن وجدان كل العرب، واأخذت جزء كبري من 
مناق�سات الوزراء، م�سيًفا اأننا نراهن على م�سر يف الدعم الإعلمي العربي ملا 
نرتقي اإليه من التطور بروح جديدة وهي الت�سارك لرنى امللمو�س على الأر�س 

اأكرث بكثري.
فيما قدم د. جماهد اأبو الهيل، التهاين مل�سر على رئا�ستها الدورة القادمة 
التي مت افتتاحها اليوم، كما وجه التهاين للعراق على رئا�سة املكتب التنفيذي 

واللجنة الدائمة.

يوم ثقافي عربي 
بامتياز بعثة برلين

ثقافيا  يوما  برلن  الييعييرب  ال�سفراء  زوجيييات  جمعية  نظمت 
غربيا باملركز الثقايف الديوان التابع ل�سفارة دولة قطر، مب�ساركة 
14 دولة عربية )م�سر وال�سودان والكويت والبحرين وال�سعودية 
وعمان  واليمن  واملغرب  ولبنان  وقطر  وليبيا  وتون�س  واجلزائر 
والعراق وبعثة اجلامعة(، حيث مت ن�سب رواق خا�س لكل دولة، 
واحل�سارة  الييرتاث  غنى  ترز  فنية  وحتف  جميلة  لوحات  زينته 
العريقة لكل دولة، م�سحوبة باأطباق متنوعة من املطبخ العربي، 
األهبت  الفلكلور  من  م�ستوحاة  جميلة  مو�سيقية  عرو�س  توجته 

حما�س احلا�سرين.
وقد �ساركت بعثة جامعة الدول العربية لأول مرة يف الفعاليات 
جناح  خييلل  من  الييعييرب،  ال�سفراء  زوجييات  جمعية  تنظمها  التي 
تاريخ اجلامعة،  وال�سور ترز  اللوحات  عييددا من  ت�سمن  خا�س 
ف�سل عن �سور للقاءات تاريخية جمعت ال�سادة الأمناء العامون 
مييادة  عيير�ييسييت  كييمييا  لأملييانيييييا.  �سابقن  م�ست�سارين  مييع  للجامعة 
كمبيوتر  �سا�سة  خييلل  من  عر�سه  �سريط  �سكل  على  ت�سويرية 
وموؤ�س�ساتها  للجامعة  التاريخية  املحطات  اأهييم  يظهر  بييالييرواق، 

ودورها يف تر�سيخ التكامل العربي. 
والأملانية،  بالعربية  الكتب  من  عييدد  عر�س  الييرواق  �سمل  كما 
التي تزخر بها مكتبة البعثة والتي ت�سلط ال�سوء على احل�سارة 
اجلامعة،  من�سورات  وبع�س  والأملانية  العربية  باللغتن  العربية 
ف�سل عن طبع مفكرات ل�سنة 2023 حتمل ب�سمة البعثة قدمت 

كهدية للزائرين.
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األ��ق��ت ال�����س��ف��رة ال��دك��ت��ورة ه��ي��ف��اء اأب���و غ��زال��ة 
اليوم  "احتفاليتنا  فيها  االفتتاحيةجاء  الكلمة 
نحو  ن�سمة  م��ل��ي��ار   8 ي�سكنه  ع���امل  ع��ن��وان  حت��ت 
واغتنام  التكيف  على  ب��ال��ق��درة  يت�سم  م�ستقبل 
للجميع"،  واخل��ي��ارات  احلقوق  و�سمان  الفر�ص 

واأ�سافت ان االحتفالية هذا العام تكت�سب طابعا 
خا�سا يت�سمن تقدير وتكرمي ل�سخ�ص الدكتور 
لوؤي �سبانة مبنا�سبة انتقاله من منطقة ال�سرق 
م��ه��ام جديدة  ل��ت��ويل  العربية  وال����دول  االأو���س��ط 

�سمن املنظومة االأممية.

 في األمانة العامة لجامعة الدول العربية

اليوم العالمي للسكان
أضاءت األمانة العامة لجامعة الدول العربية مقرها بأضواء زاهية، رفعت شعار اليوم 

العالمي للسكان على المبنى الرئيسي المطل على ميدان التحرير في اطار تنظيم 
احتفاليةكبيرة بمناسبة اليوم العالمي للسكان 2022، وذلك بالتعاون مع الصندوق 

اإلقليمي لألمم المتحدة للسكان بالمنطقة العربية وبحضور كل من السفير/حسام 
زكي األمين العام المساعد رئيس مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير 

الشباب والرياضة/ الدكتور اشرف صبحى والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة/ 
األمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون االجتماعية والدكتور/ لؤي شبانة المدير 

اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان.ومجموعة من الشخصيات العامة، ولفيف من 
المتخصصين والعاملين في المجاالت السكانية المتنوعة.
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ال�سفر  ال�����س��ي��د  اأع����رب  للح�سور  كلمته  ويف 
العامة  االأمانة  ح�سام زكي عن ترحيبه ب�سيوف 
كما  االحتفالية،  يف  للم�ساركة  و�سعادته  الكبار 
اأثنى على الدور الهام الذي قام به الدكتور لوؤي 
�سبانة يف منطقة ال�سرق االأو�سط خالل واليته يف 

�سندوق االأمم املتحدة لل�سكان.
وع����ر ال���دك���ت���ور ال���وزي���راأ����س���رف ���س��ب��ح��ي عن 
�سعادته بالتواجد يف رحاب جامعة الدول العربية 
)بيت العرب( وبال�سراكة اال�سرتاتيجية والتعاون 
م���ع ���س��ن��دوق االأمم امل��ت��ح��دة ل��ل�����س��ك��ان يف ق��ط��اع 

اأه��م��ي��ة ق�سايا  اإىل  اأ���س��ار  ال��ن�����صء وال�����س��ب��اب،ك��م��ا 
كمراكز  تعمل  التي  ال�سكان  اأندية  ودور  ال�سكان 

لرفع الوعي لدى املجتمع.
الدكتورة  وال�سفرة  ال�سفر ح�سام زكي  وقدم 
ه��ي��ف��اء اأب����و غ���زال���ة درع�����اً رم���زي���اً ل��ل��دك��ت��ور ل���وؤي 
�سبانة تعبراً عن تقدير االأمانة العامة جلهوده 
احل��ث��ي��ث��ة ع��ل��ى م���دى ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة يف جم��ال 

ال�سكان باملنطقة العربية.  
وب��ه��ذا ال�����س��دد ع��رال��دك��ت��ور ل���وؤي �سبانة عن 
اجل  م��ن  اك��دان��ه  ال��ت��ك��رمي،  بهذا  البالغ  امتنانه 
حتقيق االجندة العاملية لعام 2030 البد من فهم 
البيانات  من  واال�ستفادة  ال�سكاين  التغر  ط��رق 
كما  اأدل���ة،  على  ت�ستند  �سكنية  �سيا�سات  الإر���س��اء 
العامة  االأم��ان��ة  ا�ستمرار دور  اأع��رب عن ثقته يف 
ال�سكان  ق�سايا  دف��ع  يف  العربية  ال���دول  جلامعة 

والتعامل مع امل�ستجدات والتحديات امل�ستقبلية.
يف  املجتمع  م��ك��ون��ات  ك��اف��ة  م�ساركة  اإط���ار  ويف 
الفنانة/  لل�سكان�ساركت  العاملي  اليوم  احتفالية 
للفاعليةواألقت  خ��ا���س��ة  ك�سيفة  ر���س��ا  ���س��ري��ن 
كلمة عرت فيها عن�سعادتها بدعوتها للم�ساركة 
االحتفالية  ه��ذه  يف  احل�سور  �سمن  وت��واج��ده��ا 
تفاعل  و�سرورة  ال�سكانية  بالق�سايا  واهتمامها 
كافة �سرائح املجتمع يف االأن�سطة املعنية بالق�سايا 
وعلى  اجل��ه��ود  ك��اف��ة  ت�سافر  واه��م��ي��ة  ال�سكانية 
الوعي  رف��ع م�ستوى  االع���الم يف  اأج��ه��زة  راأ���س��ه��ا 
املمار�سات  باأف�سل  والتعريف  بالتحديات  العام 
وال�����س��ل��وك��ي��ات ل��ل��ن��ه��و���ص مب�����س��ت��وى اخل���دم���ات 

املقدمة لل�سكان.
عزف  ت�سمن  فني  عر�ص  االحتفالية  وتخلل 
لو�سالت  ب��االإ���س��اف��ة  ن�سائية  ل��ف��رق��ة  مو�سيقى 
غنائية، واجلدير بالذكر اأن اليوم العاملي لل�سكان 
االإع���الن عنه الأول م��رة من قبل املجل�ص  قد مت 
املتحدة  االأمم  يف  االإمن���ائ���ي  ل��ل��رن��ام��ج  احل��اك��م 
العام  ه��ذا  االحتفاليةتكت�سب  اأن  1989،اإال  ع��ام 
�سكان  تعداد  بلوغ  اأهمية خا�سةيف �سوء   )2022(
8 مليار ن�سمة االأم��ر الذي ي�سكل  كوكب االأر���ص 
حتدياً جديداً للمجتمعات الب�سرية على م�ستوى 
ت���وف���ر االم�����ن ال���غ���ذائ���ي وال�����س��ح��ة ال�����س��ك��ان��ي��ة 
واحلفاظ على املوارد والتنمية امل�ستدامة واهمية 

التوعية بالق�سايا املتعلقة بال�سكان.
جلامعة  العامة  االأمانة  احتفالية  عك�ست  كما 
الدول العربية بهذا اليوم بالتن�سيق مع موؤ�س�سات 
ب�سكل  العربية  الدول  اهتمام  والوطنية  الدولية 
خ���ا����ص ب���اإي���الء ال��ق�����س��اي��ا ال�����س��ك��ان��ي��ة االأول���وي���ة 
الق�سوى وحر�سها على التعاون والتن�سيق لرفع 
االأقطار  جميع  يف  تقدم  التي  اخلدمات  م�ستوى 

العربية. 

إعداد فريق متدربي التدريب الصيفي: 

رنا هاني - سوناي زهير - الرا فاروق 
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وم����ع ظ���ه���ور دالئ�����ل وا���س��ح��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
اأن  مي��ك��ن  امل���ن���اخ  ت��غ��ر  اأن  اإىل  ت�����س��ر  ال���ع���امل 
ي�����س��اع��ف امل���خ���اط���ر، واأن ي��ث��ق��ل ك��اه��ل ال��دول��ة 
ويجعل املجتمعات ال�سعيفة بالفعل اأكرث عر�سة 
االأم���ن،  ان��ع��دام  يف  ي�ساهم  اأن���ه  ك��م��ا  للمخاطر، 
وتهديد �سبل العي�ش، اكت�سب تغر املناخ اأولوية 
ال�سعيد  على  واملجتمعات  ال��دول  لدى  متزايدة 

العاملي. 
فقد اأدت انبعاثات غازات االحتبا�ش احلراري 
اإىل زي�����ادة درج�����ات احل������رارة وذوب������ان االأن���ه���ار 
اجلليدية، ورفع م�ستوى �سطح البحر، وتهديد 
ح��ي��اة ال��ب�����س��ر يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل. فنجد 
واملناطق  ال�سغرة  اجل��زر  من  العديد  اأن  مثال 
ملخاطر  ب�����س��دة  معر�سة  املنخف�سة  ال�ساحلية 
ارت����ف����اع م�����س��ت��وى ���س��ط��ح ال���ب���ح���ر، مب���ا يف ذل��ك 
ت�سرب املياه املاحلة والفي�سانات واأ�سرار البنية 
املجتمعات  تهجر  اإىل  ي��وؤدي  قد  مما  التحتية، 

ق�سًرا. 
كما اأنه يف املناطق اله�سة واملتاأثرة بالنزاعات، 
مي��ك��ن ل��ل��م��خ��اط��ر االأم��ن��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ن��اخ اأن 
واجلرمية  امل�سلحة  اجلماعات  ن�ساط  من  تزيد 
واالأمن  لل�سلم  التهديدات  املنظمة وغرها من 
االج��ت��م��اع��ي��ن، مب���ا ي���وؤك���د احل���اج���ة امل��ت��زاي��دة 

واله�سا�سة  امل��ن��اخ  ت��غ��ر  خم��اط��ر  م��ع��اجل��ة  اإىل 
والنزاعات مًعا. يف الوقت نف�سه، قد يوؤدي تاأخر 
املناخ  تغر  التكيف مع  برامج  وتنفيذ  تخطيط 
اإىل ن�سوب  بالنزاعات  اله�سة واملتاأثرة  الدول  يف 

نزاعات و�سراعات جديدة. 
النقاط  من  واح��دة  العربية  املنطقة  وتعترب 
ال�ساخنة الرئي�سية لتغر املناخ يف العامل، وهي 
�سديدة التاأثر باالآثار ال�سلبية لالحرتار العاملي 
عمل  خ��ط��ة   / للبيئة  امل��ت��ح��دة  االأمم  )ب��رن��ام��ج 
توؤدي  اأن  املتوقع  ومن   .)2016 املتو�سط    البحر 
خماطر تغر املناخ اإىل تفاقم االأو�ساع الدقيقة 
امل����وج����ودة ب��ال��ف��ع��ل يف امل��ن��ط��ق��ة. ح��ي��ث ت��واج��ه 
املنطقة العربية خماطر متزايدة من الت�سحر 
البحر،  وتدهور الرتبة، وارتفاع م�ستوى �سطح 
وزيادة يف مدة و�سدة اجلفاف، والظروف اجلوية 
ال��ق��ا���س��ي��ة وال��ف��ي�����س��ان��ات ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى �سبل 

العي�ش يف املناطق احل�سرية والريفية، وخ�سائر 
يف االإن��ت��اج ال��زراع��ي وال��غ��اب��ات، مم��ا ي�سفر عنه 
تاآكل ال�سواحل وتدمر البنية التحتية وتهديد 

االأمن املائي والغذائي. 
ويف ����س���وء م���ا ���س��ب��ق ق���ام���ت ج��ام��ع��ة ال����دول 

األمن المناخي..
مقاربة جديدة في عالم متغير

شهد العالم في اآلونة األخيرة تغيرا ملحوظا في الظواهر المناخية، انعكست في 
زيادة معدالت هطول األمطار الغزيرة، وزيادة حدة العواصف والجفاف وموجات الحر 

المطولة وحرائق الغابات، وأصبح لهذه التغييرات تأثيرات ليس فقط على النظم 
البيئية وانما تجاوزتها لتؤثر بعمق على النظم البشرية. ومع الضغوط العالمية 

األخرى، من نمو سكاني، ومناطق حضرية غير منضبطة، وزيادة في الطلب على 
الموارد، وتدهور بيئي، وتنمية اقتصادية غير متكافئة وعدم المساواة، أصبحت 
بعض المجتمعات أكثر فقرًا وأقل مرونة خاصة في المناطق األكثر هشاشة والتي 

تكون قدراتها على التكيف منخفضة. حيث أدت التأثيرات المناخية إلى تفاقم نقاط 
الضعف الهيكلية، على المستوى السياسي واالجتماعي واالقتصادي، مما زاد من 

التحديات األمنية وأدى الى حالة من عدم االستقرار.

د. ندى العجيزي
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العربية  اللجنة  خ��الل  من  العربية 
�سل�سلة  بتنظيم  امل�ستدامة  للتنمية 
من احلوارات املنهجية حول "االأمن 
امل���ن���اخ���ي وت���غ���ر امل����ن����اخ يف امل��ن��ط��ق��ة 
م���ب���ادرة  اإط�����الق  ب���ه���دف  العربية"، 

العربية،  املنطقة  يف  امل��ن��اخ��ي  ل��الأم��ن  اإقليمية 
 )COP 27( خالل قمة املناخ ال�سابعة والع�سرون
ب�سرم ال�سيخ – جمهورية م�سر العربية، والتي 
تت�سمن اإطارا ا�سرتاتيجيا وخطة عمل والعديد 
نتائج  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االإقليمية،  امل�ساريع  م��ن 

اأن�سطة مرفق املناخ الأهداف التنمية امل�ستدامة 
االأن�سطة  جميع  وك��ذل��ك  ال��ع��رب��ي��ة،  املنطقة  يف 

املناخية ذات ال�سلة يف الربامج االأخرى.
اأع�ساء  العربية  الدول  ات�سال  نقاط  �ساركت 
اللجنة العربية التنمية امل�ستدامة يف املناق�سات 
البنك  اإىل جانب  احل��وار،  اأعمال موائد  خ��الل 
الدويل وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي وجميع 
مبا  للجنة،  التابعة  للربامج  الفنية  االأم��ان��ات 
الأه��داف  املناخ  مرفق  م�سروع  اأع�ساء  ذل��ك:  يف 
اأج��ل  م��ن  املناخي  العمل   - امل�ستدامة  التنمية 
االأمن الب�سري، اللجنة الفرعية املعنية بالتنمية 
فريق  بالنزاعات،  املتاأثرة  ال��دول  يف  امل�ستدامة 
العربية  املبادرة  اأع�ساء  امل�ستدام،  التمويل  عمل 
للق�ساء على اجلوع يف املنطقة العربية، وغرفة 
املنتديات  و�سبكة  العربية  اجلغرافية  املعلومات 

الوطنية للتنمية امل�ستدامة.
ويف هذا االإطار، جتدر االإ�سارة اإىل اأن معايل 
جلامعة  العام  االأم��ن  الغيط  اأب��و  اأحمد  ال�سيد 
الدول العربية، كان قد �سرح باأن "عقد دورتن 
متتاليتن الأهم موؤمتر عاملي للمناخ، يف دولتن 
اأم���ام  اأر���س��ي��ة منا�سبة  ��ّث��ل  ���س��وف ميمُ ع��رب��ي��ت��ن، 
واحل�����س��ول  مطالبها  لتثبيت  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
على الدعم الذي حتتاجه ب�ساأن زيادة القدرات 
ال�سليمة  االأيكولوجية  النمُظم  وتعزيز  الوطنية، 

ملواجهة اآثار تغر املناخ".
على  االآن  م���ن  ال��ع��م��ل  اإنه ي��ت��ع��ن  " و����س���دد، 
الفر�سة  اغتنام هذه  اأجل  العربي من  ال�سعيد 
ل��و���س��ع ق�����س��اي��ا امل���ن���اخ يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي على 
يرتبط  م��ا  ب�سكل  ال��دول��ي��ة،  االأج���ن���دة  ����س���دارة 
الطاقة  اإىل  التحول  ملفات  من  الق�سايا  بهذه 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة، وم��واج��ه��ة ال��ف��ق��ر امل��ائ��ي واجل��ف��اف، 
ق�سايا  اأن  باعتبار  ال��غ��ذائ��ي...  االأم��ن  وحتقيق 
امل���اء وال��ط��اق��ة وال���غ���ذاء مت��ث��ل اأ���س��الع��اً ثالثة 
بق�سايا  وثيقاً  ات�سااًل  تت�سل  واح���دة  ملنظومة 

البيئة والتغر املناخي".

أبو الغيط: يتعين العمل من اآلن على الصعيد 
العربي من أجل اغتنام هذه الفرصة لوضع 

قضايا المناخ في العالم العربي على صدارة 
األجندة الدولية.

أدت انبعاثات غازات االحتباس الحراري إلى 
زيادة درجات الحرارة وذوبان األنهار الجليدية، 

ورفع مستوى سطح البحر، وتهديد حياة البشر 
في جميع أنحاء العالم.
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ويف ه���ذا الإط�����ار اجت��ه��ت ال��ع��دي��د م��ن ال���دول 
ومل  كبري،  ب�شكل  ال�شيربانية  قدراتها  لتطوير 
ي��ع��د ت��ط��وي��ر ه���ذه ال���ق���درات ح��ك��راً ع��ل��ى ال���دول 
الكربى فقط بل ظهرت قوى اأخرى اأقل تطوراً 
وال�شني  املتحدة  وال��ولي��ات  رو�شيا  من  وت��اأث��رياً 
هذا  اقتحام  على  وعملت  اإ�شرائيل،  على  ع��اوة 
املجال ب�شكل ملحوظ. حيث اأ�شبح �شباق الت�شلح 
مما  يت�شارع،  احلديثة  التكنولوجيا  با�شتخدام 
ُي��ن��ت��ج ع��ن��ه خ�����ش��ائ��ر م��ادي��ة وب�����ش��ري��ة، ت����وؤدي اإىل 
احل��روب  عن  تنتج  التي  الإن�شانية  املعاناة  نف�س 

التقليدية.
م����ن ج���ه���ة اأخ�������رى ت����زاي����دت وت������رية ت��وظ��ي��ف 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل���دي���ث���ة يف م��ع��ظ��م ال���ن���زاع���ات 
اأبرزها  وال�شراعات التي ي�شهدها العامل، وكانت 
ال��ولي��ات  يف   ،2000 ع���ام  �شبتمرب   11 ه��ج��م��ات 
نقطة حتول  وال��ت��ي مثلت  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة 
ل��ل��ك��ث��ري م���ن اخل�����رباء ال��ق��ان��ون��ي��ني والأم��ن��ي��ني، 
وك���ذل���ك اخل������رباء يف جم����ال ال��ت�����ش��ل��ح. ك��م��ا اأن 
عام  ا�شتونيا  م��ن:  ك��ل  �شهدتها  ال��ت��ي  الهجمات 
 .2010 عام  واإي��ران   ،2008 عام  وجورجيا   ،2007
���ش��واء م��ن خال  م��ادي��اً،  وال��ت��ي ترجمت بع�شها 
اندلع �شراع م�شلح لحق كالذي وقع بني رو�شيا 
وجورجيا، اأو بانقطاع الت�شال بالأنرتنت كما يف 
حالة اإ�شتونيا والت�شوي�س على الإدارات احلكومية 
فيها. وكذلك اخرتاق اأنظمة املن�شاآت النووية يف 

اإيران والتاعب بها.
كما تزايد كذلك ا�شتخدام التنظيمات الإرهابية 
واجلماعات غري النظامية للتكنولوجيا احلديثة 
يف  م��ل��ح��وظ��اً  ت���زاي���داً  ن�شهد  ح��ي��ث  عملياتها،  يف 
ا���ش��ت��غ��ال ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة واجل��م��اع��ات 

التي  ال��ب��ل��دان  يف  خا�شة  للتكنولوجيا،  امل�شلحة 
م�شلحة،  ون���زاع���ات  داخ��ل��ي��ة  ا���ش��ط��راب��ات  ت�شهد 
الإره��اب��ي��ة  التنظيمات  اأب���رز  م��ن  داع�����س  وتعترب 
كبري  ب�شكل  احلديثة  التكنولوجيا  ت�شتغل  التي 
من  اأو  للتجنيد  �شبكات  اإن�شاء  خ��ال  م��ن  ���ش��واء 

خال اأجهزة الر�شد واملتابعة احلديثة.
ويف ظل ما ي�شهده العامل من تداعيات جلائحة 
كورونا، فقد �شاهم انت�شار الفريو�س ب�شكل كبري 
يف اعتماد الكثري من الدول على التكنولوجيا يف 
ت�شيري �شوؤونها الداخلية ب�شكل اأ�شا�شي، واأ�شحت 
التكنولوجيا هي ال�شبيل الوحيد لتي�شري احلياة 
اجلائحة  ه���ذه  فر�شتها  م��ا  وم��واك��ب��ة  الب�شرية 
هو  ال�شحي  القطاع  ك��ان  وق��د  عاملية.  عزلة  من 
ال�شيربانية خال هذه  الأكرث عر�شه للهجمات 
اجلائحة، حيث مت ا�شتهداف امل�شت�شفيات واملراكز 
م��ن خ��ال  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  ال�شحية يف خم��ت��ل��ف 
ب��رام��ج ال��ف��دي��ة ب�����ش��ورة اأ���ش��ا���ش��ي��ة، وق��د تعر�شت 
الكثري من املوؤ�ش�شات ال�شحية لهجمات �شيربانية 
حول العامل، ففي مار�س 2020، تعر�س م�شت�شفى 
ج��ام��ع��ة ب��رن��و يف ج��م��ه��وري��ة ال��ت�����ش��ي��ك، امل�����ش��وؤول 
يف   "Covid-19" اخ��ت��ب��ارات  معظم  اإج����راء  ع��ن 
املخرتقون  وطلب  �شيربانية،  لهجمات  ال��ب��اد، 

احل�شول على فدية واأجرب امل�شت�شفى على اإغاق 
وبعد  ب��ه،  اخلا�شة  املعلومات  تكنولوجيا  �شبكة 
واخل��دم��ات  ال�شحة  وزارة  تعر�شت  قليلة،  اأي���ام 
الإن�����ش��ان��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ل��ه��ج��وم ح��ج��ب اخل��دم��ة 
بالإ�شافة  اإحباطه.  مت  وق��د   ،"DDos" امل��وزع��ة 
واملانيا  املتحدة  واململكة  واإي��ط��ال��ي��ا  ا�شبانيا  اإىل 
وه���ول���ن���دا، وامل���ج���ر، وخم��ت��رب ووه�����ان ل��اأب��ح��اث 

التابع لاأكادميية ال�شينية للعلوم. 
وح����ذرت وك��ي��ل الأم����ني ال��ع��ام ل���اأمم املتحدة 
وامل��م��ث��ل ال�����ش��ام��ي ل�����ش��وؤون ن���زع ال�����ش��اح ال�شيدة 
"اإيزومي ناكاميت�شو" يف يونيو2020، من الزيادة 
ال�����ش��ي��ربان��ي��ة م��ن��ذ تف�شي  ال��ك��ب��رية يف اجل���رائ���م 

وحدة الشاعري

األمن السيبراني  وأبرز الجهود 
القانونية لجامعة الدول العربية 

يشهد العالم تطورات فرضتها التكنولوجيا الحديثة اليوم في كافة مجاالت الحياة، 
غير بذلك مفهوم الحرب التقليدية التي 

ُ
وامتدت لتشمل وسائل وأساليب القتال، لت

عرفتها البشرية منذ القدم، وأصبحت هذه التطورات بمثابة تحدي حقيقي أمام 
النصوص واألحكام القانونية والقضائية، وأدت بشكل أو بآخر إلى حدوث انقالب 

في العديد من المفاهيم التي تحكم العالقات الدولية، مما يتطلب إعادة النظر 
والصياغة لها، بما يجعلها مواكبة لمتطلبات الثورة العلمية والتكنولوجيا.

إيزومي ناكاميتسو: »أن الوباء الحالي وزيادة 
االعتماد الرقمي أديا إلى زيادة نسبة الهجمات 

السيبرانية بنحو 600 % في رسائل البريد 
السيبراني الخبيثة«
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وب��اء ك��ورون��ا، وق��ال��ت "اأن ال��وب��اء احل��ايل وزي��ادة 
الهجمات  ن�شبة  زي��ادة  اإىل  اأدي��ا  الرقمي  العتماد 
ال��ربي��د  ر���ش��ائ��ل  % يف   600 ب��ن��ح��و  ال�����ش��ي��ربان��ي��ة 
هجوماً  اأن  اىل  م�شرية  اخلبيثة"،  ال�����ش��ي��رباين 
اإلكرتونياً يقع كل 39 ثانية. وطالبت دول العامل 
عرب  والتعاون  التكنولوجي  البتكار  من  مبزيد 
ال�شبكة ال�شيربانية، ل�شيما يف ظل وجود تقارير 
الرعاية  اأنظمة  ت�شتهدف  �شنها  يتم  عن هجمات 
عدة  دول  يف  الطبية  البحوث  وم��راف��ق  ال�شحية 
حول العامل. وقد اأ�شدر العهد الدويل للدرا�شات 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ج����دول زم��ن��ي لأه����م ال��ه��ج��م��ات 
الهجمات  على  رك��ز   ،2006 ع��ام  منذ  ال�شيربانية 
وال�شركات  الوكالت  ا�شتهدفت  التي  ال�شيربانية 
اأو  والتكنولوجيا،  الدفاع  وموؤ�ش�شات  احلكومية 
تزيد  خ�شائر  �شببت  التي  القت�شادية  اجل��رائ��م 

عن مليون دولر.
ويعد الف�شاء اخلارجي نقطة اهتمام عاملية منذ 
اإطاق الحتاد ال�شوفياتي لأول مركبة ف�شائية 
4 اأكتوبر 1957، من ثم الوليات  "�شبوتنك" يف 
ليمتد  دي�شمرب1959،   12 يف  الأمريكية  املتحدة 

ال�شباق نحو الف�شاء وا�شتك�شافه وا�شتغاله من 
قبل ال��ع��دي��د م��ن ال���دول يف ال��ع��امل. وم��ن��ذ ذلك 
احلني توالت تطورات التكنولوجيا والتناف�س يف 
التي  احلديثة  التقنيات  اإىل  و�شوًل  املجال،  هذا 

اأ�شبحت ٌت�شتخدم يف وقتنا احلا�شر. 
ب�����دوره�����ا واك����ب����ت ج���ام���ع���ة ال��������دول ال��ع��رب��ي��ة 
التي  التطورات  املختلفة  مبجال�شها وموؤ�ش�شاتها 
بجهود  وقامت  احلديثة،  التكنولوجيا  تفر�شها 
ع����دة يف جم����ال الأم�����ن ال�����ش��ي��رباين وال��ت�����ش��دي 
ل��ل��ج��رمي��ة ال�����ش��ي��ربان��ي��ة والإره�������اب ال�����ش��ي��رباين 
والداخلية  العدل  وزراء  جمل�شا  واعتماد  منها، 
تقنية  جرائم  ملكافحة  العربية  التفاقية  العرب 
املعلومات، بالإ�شافة اإىل قانون الإمارات العربي 
املعلومات.  تقنية  جرائم  ملكافحة  ال�شرت�شادي 
واح��ت�����ش��ن امل��رك��ز ال��ع��رب��ي ل��ل��ب��ح��وث ال��ق��ان��ون��ي��ة 
العرب  ال��ع��دل  وزراء  ملجل�س  التابع  والق�شائية 
جامعة  يف  املتخ�ش�شة  ال��وزاري��ة  املجال�س  -اأح��د 
للمخت�شني  ون��دوات  اجتماعات  العربية-  الدول 
يف الأمن و�شامة الف�شاء ال�شيرباين. بالإ�شافة 
ال���ع���رب  اإىل ذل������ك، ي��خ�����ش�����س ف���ري���ق اخل�������رباء 

ب��الإره��اب  خ��ا���س  بند  الإره����اب  مبكافحة  املعني 
الإره���اب  مكافحة  ق����رارات  اأن  كما  ال�����ش��ي��رباين، 
ال�����ش��ادرة ع��ن جم��ل�����س ج��ام��ع��ة ال����دول العربية 
تتطرق  اخل��ارج��ي��ة  ووزراء  القمة  م�شتوى  على 
وا�شتغال  ال�شيرباين  الإره���اب  اإىل  دائ��م  ب�شكل 
اجلماعات والتنظيمات الإرهابية ملواقع التوا�شل 

الجتماعي يف اأن�شطتها.
ال���ع���رب  ال���داخ���ل���ي���ة  وزراء  جم��ل�����س  واأ������ش�����در 
جم����م����وع����ة م�����ن ال����ت����و�����ش����ي����ات ع�����ن اجل�����رائ�����م 
الأع�����ش��اء  ال���دول  فيها  دع��ا  وال��ت��ي  ال�شيربانية، 
جوانب  درا���ش��ة  تتوىل  وطنية  جلنة  ت�شكيل  اإىل 
ا�شتخدام احلا�شب الآيل والإنرتنت لغر�س و�شع 
التدابري ل�شامة ا�شتخدامها، وو�شع الن�شو�س 
الآيل  ا�شتخدام احلا�شب  اإ�شاءة  بتجرمي  الكفيلة 
ب��ح��ق مرتكبيها،  ع��ق��وب��ات  وف��ر���س  والإن���رتن���ت، 
ف�شًا عن دعوة الدول الأع�شاء اإىل اإن�شاء وحدة 
اأمنية متخ�ش�شة ملكافحة اجلرائم الناجمة عن 
اإ�شاءة ا�شتخدام التكنولوجيا، ومتابعة امل�شتجدات 

التابعة لها.
العربي  املكتب  اإن�شاء  اأن��ه مت  بالذكر  واجلدير 
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ل����اإع����ام الأم����ن����ي ال�����ذي ي��ت��ب��ع جم��ل�����س وزراء 
ال���داخ���ل���ي���ة ال����ع����رب، ك��م��ا ت��ن��ظ��م ج��ام��ع��ة ن��اي��ف 
ملجل�س  العلمي  اجلهاز  الأمنية  للعلوم  العربية 
الأن�شطة  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ع��رب  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء 
وت�شدر  ال�شيرباين،  باملجال  املتعلقة  والفعاليات 
واإدراًك����ا  للمعلوماتية،  ال��دول��ي��ة  العربية  املجلة 
من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية باأهمية 
الأمن ال�شيرباين كمنظمة عربية متخ�ش�شة يف 
برنامج  ا�شتحداث  اإىل  اجلامعة  ب���ادرت  الأم���ن، 
ُيعنى بالتدريب  ال�شيرباين  متخ�ش�س يف الأمن 
امل��ت��خ�����ش�����س وال���ت���وع���وي وت���ق���دمي ال���ش��ت�����ش��ارات 
العلمية التطبيقية املتخ�ش�شة لتلبية  والبحوث 
الحتياجات العربية يف جمال الأمن ال�شيرباين، 
واأن�����ش��ئ��ت م��رك��ز اجل���رائ���م ال�����ش��ي��ربان��ي��ة والأدل����ة 
التدريب  برامج  من  جمموعة  ونفذت  الرقمية، 
بالتعاون مع الحتاد الدويل لات�شالت يف هذا 
املجال، كما طورت جامعة نايف م�شارات تدريبية 
ل��ل��ق�����ش��اء وال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف جم���ال اجل��رائ��م 

ال�شيربانية والأدلة الرقمية. 
وفيما يتعلق بجهود جامعة الدول العربية يف 
ال�شيربانية،  اجل��رائ��م  ملواجهة  القانوين  املجال 

فيمكن اجمالها على النحو التايل:
ج��رائ��م  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ع��رب��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ة  اأوًل: 
الت��ف��اق��ي��ة  ت�����ش��م��ن��ت   :2010 امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة 
التي  املعلومات  تقنية  ج��رائ��م  ملكافحة  العربية 
العرب  والعدل  الداخلية  وزراء  اعتمدها جمل�شا 
 21 بتاريخ  ال��ق��اه��رة  يف  امل�شرتك  اجتماعهما  يف 
ال��ت��ع��اون  وت��دع��ي��م  ت��ع��زي��ز   ،2010 الأول  ك���ان���ون 
ب��ني ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، ب��ه��دف مكافحة اجل��رائ��م 
ال�شيربانية، وتتكون التفاقية من خم�شة ف�شول 
اإن  اإىل  الديباجة  وت�شري  م���ادة،   )43( ت�شمنت 
ال��دول يف تعزيز  التفاقية هو رغبة  الهدف من 
التعاون ملواجهة جرائم تقنية املعلومات حلماية 
املجتمع العربي واأمن الدول العربية وم�شاحلها 
و�شامة جمتمعاتها واأفرادها، وذلك من خال 
تبني �شيا�شة جنائية موحدة جتاه هذا النوع من 
الل��ت��زام بحماية واح��رتام  اجل��رائ��م، ف�شًا عن 

و�شمان حقوق الإن�شان الأ�شا�شية.
ال�شرت�شادي  العربي  الإم���ارات  قانون  ثانياً: 
�شدر   :2003 امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ج��رائ��م  ملكافحة 
القانون العربي النموذجي ملكافحة جرائم تقنية 
املعلومات، وو�شع القواعد الأ�شا�شية التي ينبغي 
على امل�شرع العربي اللجوء اإليها عند �شن قانون 
وطني ملكافحة هذه اجلرائم، �شواء كان القانون 
م�شتقًا اأو اإ�شافة اإىل قانون عقوبات �شابق، هذا 
جمل�س  بني  م�شرتك  عمل  ثمرة  يعترب  القانون 
ال��ع��دل  وزراء  ال��ع��رب وجم��ل�����س  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء 

العرب يف نطاق العمل العربي امل�شرتك. 
ث����ال����ث����اً: م�������ش���روع ب����ن����اء ال���ث���ق���ة يف ال��ف�����ش��اء 

اأمن  اإىل �شمان  املبادرة  ال�شيرباين: تهدف هذه 
و�شامة الف�شاء ال�شيرباين يف املنطقة العربية، 
وه���ي ب��رع��اي��ة م��ن م��رك��ز ال��ب��ح��وث وال��درا���ش��ات 
ملجل�س  التابع  ب��ريوت  يف  والق�شائية  القانونية 
امل��ب��ادرة  ال��ع��رب، وق��د ان�شبت ه��ذه  ال��ع��دل  وزراء 
ال�شيرباين"،  الف�شاء  يف  الثقة  "بناء  م�شروع  يف 
وهذا امل�شروع هو نتيجة تو�شيات اللقاء ال�شنوي 
الف�شاء  و�شامة  اأم��ن  يف  للمتخ�ش�شني  الأول 
 ،2012 ع��ام  ب���ريوت  انعقد يف  ال���ذي  ال�����ش��ي��رباين 
ويوؤ�ش�س هذا امل�شروع حلماية الف�شاء ال�شيرباين 
اأط��ر قانونية  عرب قواعد قانونية، يف ظل غياب 

وا�شحة و�شاملة يف املنطقة العربية.
راب����ع����اً: م�������ش���روع ق���ان���ون ع���رب���ي ا���ش��رت���ش��ادي 

لا�شتخدام الآمن للف�شاء ال�شيرباين: 
ال���ع���رب ق���راره  ال���ع���دل  اأ����ش���در جم��ل�����س وزراء 
م�شرتكة  جلنة  بت�شكيل   )2019/11/21( بتاريخ 
التالية)العدل،  العربية  ال��وزاري��ة  املجال�س  من 
القانون،  م�شروع  لإع��داد  الت�شالت(  الداخلية، 

وق���د ع��ق��دت اللجنة ع���دة اج��ت��م��اع��ات، وخ��رج��ت 
حماور  ع��دة  على  العمل  منها:  تو�شيات  بجملة 
الرقمي )قانوين،  ال�شرت�شادي  الدليل  لإطاق 
اأم����ن����ي، ت���ق���ن���ي(، وال��ت��ح�����ش��ري لإط������اق امل��ن�����ش��ة 
العربية لاأمن والف�شاء ال�شيرباين، والتح�شري 
امل���وؤ����ش���رات  ل��ت��ط��وي��ر  الأول  ال���ع���رب���ي  ل��ل��م��ل��ت��ق��ى 
ال�����ش��ي��رباين، بالإ�شافة  ال��دول��ي��ة مب��ج��ال الأم���ن 
اإىل ت��ك��ل��ي��ف ن��ق��ط��ة الت�������ش���ال )امل���رك���ز ال��ع��رب��ي 
ملجل�س  ال��ت��اب��ع  والق�شائية  القانونية  للبحوث 
ب���اإع���داد م�����ش��ودة مل�����ش��روع  وزراء ال��ع��دل ال���ع���رب( 
ا�شرتاتيجية عربية لاأمن والف�شاء ال�شيرباين، 
كما  امل�����ش��رتك��ة.  اللجنة  اأع�����ش��اء  على  وتعميمها 
بتاريخ العرب قراره  العدل   اأ�شدر جمل�س وزراء 
دبلوم  اإن�����ش��اء  ت�شمن  وال���ذي   ،)2020/11/26  (
للعلوم  العربية  نايف  جامعة  يف  ُيدر�س  اأكادميي 
الأمنية ي�شمل التخ�ش�شات الق�شائية، والأمنية 

املعلوماتية �شمن منظومة الأمن ال�شيرباين.

تعزيز التعاون لمواجهة جرائم تقنية المعلومات 
لحماية المجتمع العربي وأمن الدول العربية 

ومصالحها وسالمة مجتمعاتها وأفرادها
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زياد عبيد
إدارة اإلعالم -قطاع االعالم واالتصال

تحديات إدارة محتوى وسائل وتطبيقات 
ومنصات التواصل االجتماعي

في األعوام األولى من انتشار شبكة االنترنت حول العالم، كان هذا االنتشار مصحوبا بسعادة مفرطة وساذجة 
أحيانا لما أتاحته الشبكة العنكبوتية للمعلومات من آفاق جديدة وغير مسبوقة لنقل المعلومات والتواصل 

بشكل دائم وعلى مدار الساعة. لقد خلقت الشبكة العنكبوتية وتطبيقاتها بعدا جديدا لحياتنا اليومية 
وأصبحت بين ليلة وضحاها مكونا أساسيا في الحياة المعاصرة ال يمكن االستغناء عنه. 
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الدائم  الولوج  امكانية  وتليفونات  املحمولة من حوا�سيب  الأجهزة  واأ�سافت 
من  و�سعت  تفاعلية  وف�����س��اءات  تطبيقات  خلق  يف  اأي�سا  �ساهمت  كما  لل�سبكة, 
قدرات التوا�سل بني الأفراد واملجموعات. كما وفرت ال�سبكة العنكبوتية بدائل 
البدائل  تلك  بل طغت  التقليدية  الإعالمية  للمن�سات  وبدائل  الورقي  للربيد 
على الأ�سكال النمطية القدمية لكثري من اخلدمات الهامة. ومع الوقت ظهرت 
جمموعة من ال�سلبيات ومن الظواهر املوؤثرة �سلبا على الأفراد واملجتمعات وحتى 
على الدول. وخالل عقدين من الزمن ت�سللت العديد من املمار�سات اخلطرية 
وغري ال�سرعية لل�سبكة اأ�سحت ت�سكل ظواهر مقلقة على كافة امل�ستويات. لقد 
متكن الأفراد واملجموعات من ا�ستغالل ال�سبكة العنكبوتية يف جمالت اجلرمية 
املنظمة واجلرائم العابرة للحدود, كما انت�سر اأي�سا ا�ستغالل التطبيقات املختلفة 
املن�سات التوا�سل والتفاعل يف ق�سايا الإرهاب, والتحري�ض على العنف وانت�سار 
وال�سماوية.  الإن�سانية  الأع���راف  لكل  املناه�سة  والعن�سرية  املتطرفة  الأف��ك��ار 
ومن�ساتها  املتنوعة  وتطبيقاتها  النرتنت  ل�سبكة  ال�سلبي  ال�ستخدام  واأ�سبح 
التفاعلية ي�سكل حتٍد كبري لل�سركات اخلا�سة التي اأن�ساأت التطبيقات واملن�سات, 
وللمجتمعات والأف��راد الذين فوجئوا بتعر�سهم لهجوم �ساري من خالل هذا 

البعد الفرتا�سي وتكبدوا من خالله خ�سائر هائلة.
ويف ال�سنوات الع�سرة الأخرية زادت ال�سغوط احلكومية واملجتمعية والقانونية 
على ال�سركات امل�سغلة لتلك التطبيقات التفاعلية ومن�سات التوا�سل الجتماعي 
لتخاذ املزيد من التدابري والعمل على احلد من ال�ستخدام ال�سلبي واخلطر 

واملهدد لأمن وا�ستقرار املجتمعات والأفراد.
اأع���داد رواد  اأن  امل��ع��روف من الح�سائيات  وم��ن 
ت��ل��ك ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات وامل��ن�����س��ات ت��ق��ا���ض مب��الي��ني بل 
اأنحاء الكرة الأر�سية,  ومليارات الأف��راد من �ستى 
والأعداد يف  تزايد م�ستمر. لذلك فاإن عبء متابعة 
ومراقبة والتعامل مع املحتوى الناجت عن تفاعل 
التطبيقات  ال�سخمة على  الأع���داد  ه��ذه  وت��داخ��ل 
مما  للغاية,  وم�سني  مكلف  املتنوعة,  واملن�سات 
خمتلفة  حلول  لبتكار  امل�سغلة  ال�سركات  ا�ستدعى 
هذا  ويف  امل��وؤث��رة.  ال�سلبية  الظواهر  تلك  ملواجهة 
عليه  يطلق  ما  ال�سركات  بع�ض  ت�ستخدم  ال�سياق 
مع  تتفاعل  اأمنية   )Algorithms )لوغاريتمات 
ورود ن�سو�ض اأو مفردات تنبه باحتمالت اخرتاقات 
اأو تخطي للقواعد والقوانني امللزمة لرواد املن�سات 
والتطبيقات. ويربز يف هذا ال�سياق ت�ساوؤل هام حول 

من ي�سع هذه اللوغاريتمات اأو من ي�سع حدود هذه اللوغاريتمات؟ كما ي�ساهم 
 Artificial Intelligence( ال�سطناعي الذكاء  العلمي يف جمال  التطور  اأي�سا 
قانونية.  الغري  ال�ستخدامات  م��ن  وال��ت��اأم��ني  احليطة  م�ستويات  رف��ع  يف   )AI
وعلى  امل�سطلحات  على  وال��دول  املجتمعات  تختلف  حني  تقع  الإ�سكالية  ولكن 
الت�سرفات وعلى مبادئ ما هو م�سموح وما هو ممنوع. وكمثال عملي, اختلفت 
الدول وامل�سرعني وغريهم من معنيني حول م�سطلح )التطرف( و )التطرف 
التعامل  يتطلب  منهم  واأي   )Terrorism( )Violent Terrorism( العنيف( 
اأفعال.  املفردات وما تعنيه وما يرتتب عليها من  الفوري وكيفية ترجمة هذه 
وما  التعبري  اأي�سا حول مبادئ حرية  واملجتمعات  ال��دول واحلكومات  وتختلف 
يعنيه هذا املبدئ وما يرتتب عليه من م�سوؤوليات واأفعال ونتائج. اإذا تربز هنا 
�سرورة تعريف املحتوى ال�سلبي وفهم اأبعاده ب�سكل وا�سح والتفاق حول مفرداته 

وم�سطلحاته وتوحيد املفاهيم حوله.
ب�سوء  املتعلقة  واملخالفات  التعديات  للتعامل مع  املقرتحة  التدابري  وتنق�سم 
املحتوى  واإت��اح��ة  ن�سر  ذل��ك  يف  مب��ا  التفاعلية  واملن�سات  التطبيقات  ا�ستخدام 

املخالف للمعايري والقواعد اإىل ثالث حزمات اأ�سا�سية وهي,
اأوًل, ميكنهم اإزالة املحتوى, وحذف املن�سورات الفردية, واإزالة النظام الأ�سا�سي 

للم�ستخدمني اأو حتى جمتمعات باأكملها, وبخالف ذلك اإزال��ة املحتوى امل�سيء 
واخل��ط��ري. ث��ان��ًي��ا, ميكنهم حم��اول��ة اإع���ادة ت�سكيل ال��ت��وزي��ع - احل��د م��ن ظهور 
الأق��ل عدم الرتويج( لأن��واع معينة من  املن�سورات الهجومية, وتقليل )اأو على 
 - التحذير  مل�سقات  وا�ستخدام  اللقاح,  عن  اخلاطئة  املعلومات  مثل  املحتوى 
وحماولة تقليل اأو احلد من امل�ساركة مع مواد معينة ولكن ال�سماح لها بالبقاء 
على  احل���وار  ت�سكيل  اإع����ادة  حم��اول��ة  لل�سركات  ميكن  اأخ����رًيا,  من�ساتهم.  على 
اأقل  امل�سيء  املحتوى  جتعل  بطرق  وامل�ستخدمني  الو�سطاء  ومتكني  من�ساتها, 

عر�سة لالنت�سار.
 ويوجد نقا�ض وجدل وا�سع حول ا�ستخدام اإحدى التدابري الثالثة امل�سار اإليها 
فيما يتعلق بتمكن املخالفني لقواعد التفاعل على التطبيقات واملن�سات التحايل 
على عقوبات ال�سطب اأو اإلغاء التواجد بالظهور باأ�سماء م�ستعارة اأو انتحال اأ�سماء 
و�سخ�سيات حقيقية. وينتقد البع�ض اأي�سا اإجراءات ال�سطب والإلغاء اأو احلجب 
باأن تلك التدابري تدفع املخالفني للتخفي والبتعاد عن الرقابة واإيجاد و�سائل 

بديلة للهرب وال�ستمرار يف ارتكاب املخالفات. 
وال�سجال واجلدل اأي�سا دائر يف اأو�ساط اإدارة التطبيقات واملن�سات التفاعلية 
حول ت�ساوؤل, من يراقب من؟ وهل يجب ال�سماح للحكومات والأنظمة بتقييد 
حرية الأفراد اأو مراقبتها ملا لذلك من اآثار �سلبية من جهة هروب امل�ستخدمني 
اأو توقفهم عن التفاعل والتداخل على تلك املن�سات التي ت�سمح بالرقابة واملتابعة 
والبالغ ملا ميثله ذلك من انتهاك للحريات ال�سخ�سية. وعلى اجلانب القت�سادي 
املحتوى  مولدي  وتعدد  تنوع  اأن  اأي�سا  البع�ض  يرى  واخل�سارة  الربح  ومبنطق 
املراقبني  اأو  املتابعني  م��ن  هائلة  لأع����داد  يحتاج 
وال��وق��ت  ل��ل��م��ع��دات  ال��ب��اه��ظ��ة  للتكلفة  ب��الإ���س��اف��ة 
وال��ع��م��ال��ة م��ع اح��ت��م��ال��ي��ة اخ����رتاق ه���ذه ال��ت��داب��ري 

باأ�سكال خمتلفة فت�سبح اخل�سارة م�ساعفة.
ويف ك���ل الأح�������وال ي��ع��اين ال���ع���امل ال��ع��رب��ي من 
واملن�سات  للتطبيقات  وم�ستخدم  م�ستهلك  كونه 
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ول مي��ت��ل��ك ال���ق���درة احل��ق��ي��ق��ي��ة حلث 
ال�سركات العمالقة التي ت�سغل معظم التطبيقات 
جمتمعاتنا.  ملتطلبات  الم��ت��ث��ال  ع��ل��ى  وامل��ن�����س��ات 
املجتمع  ث��واب��ت  على  ال�سر�ض  الهجوم  خ�سم  ويف 
متنوعة  حجج  ت�ستخدم  ومبادئه  وقيمه  العربي 
للحيلولة دون حتقيق ما نراه من �سرورات ل�سون 

جمتمعاتنا واحلفظ على اأمنها وا�ستقرارها. 
العربية  ال���دول  عا�سرت  حت��دي��دا   2011 ومنذ 
العنف  م��ن  الكثري  ك��ب��رية تخللها  واإره��ا���س��ات  �سعبية  وا���س��ط��راب��ات  ت��ظ��اه��رات 
وعدم ال�ستقرار بل ا�ستعلت احلروب الأهلية وزادت التهديدات والتحديات مما 
ت�سبب يف توقف م�سريات التنمية والنمو القت�سادي, وعزا الكثريون ما حدث 
ل�ستغالل البع�ض للمن�سات والتطبيقات التفاعلية يف ن�سر املعلومات اخلاطئة 
واملغلوطة والإ�ساعات والتحري�ض واإ�ساعة الفو�سى والدعوة للعنف. ومنذ ذلك 
من  لكثري  التفاعلية  واملن�سات  والتطبيقات  التوا�سل  مواقع  تتعر�ض  احل��ني 
النقد وتوجه لل�سركات التي تديرها التهامات واللوم على التق�سري يف التعامل 
تلك  ترف�سها  التي  التهم  وه��ي  ال�سعوب,  وا�ستقرار  باأمن  املخلة  املخالفات  مع 
ال�سركات وتترباأ منها بل وتتهم احلكومات والدول يف التق�سري وعدم التجاوب 

مع متطلبات اجلماهري وال�سعوب ب�سكل مثمر وفعال.  
ال��دويل وت�سجيع  وهنا تربز جمددا احلاجة امللحة ل�سرورة حلاقنا بالركب 
ان�����س��اء وت�سغيل  ال��ق��ط��اع��ات اخل��ا���س��ة وال��ع��ام��ة على دخ���ول ع��امل  �سركاتنا م��ن 
وال�ستفادة من التطبيقات واملن�سات التفاعلية, وجذب اأكرب عدد من امل�ستخدمني 
من العامل العربي والعامل ب�سكل اأو�سع وال�ستفادة من الأرب��اح الطائلة يف هذا 
و�سون  بلداننا  يف  وال�ستقرار  الأم��ن  على  احلفاظ  لإمكانية  بالإ�سافة  املجال 

جمتمعاتنا واأفرادنا.
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ب����رز ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ مع 
ال��ت��ي �شهدتها  ال��ت��ط��ورات والأح������داث الأخ�����رة 
وم��ازال��ت ع��دد م��ن ال���دول ال��ع��رب��ي��ة، وق��د عربت 
من  للوطن  انتماءها  عن  املوؤ�ش�شات  من  الكثر 
خ����ال ت���دخ���ات ه���ام���ة يف امل����ج����الت الإغ���اث���ي���ة 
ب�شكل  اأ�شهمت  والتي  والجتماعية،  والإن�شانية 
الناجمة  ال�شلبية  الأث��ار  من  التخفيف  يف  فاعل 

عن تلك الأحداث.
العامة  العرب يف اجلمعية  ال��ق��ادة  ال��ت��زام  ج��اء 
 ،2015 اأي����ل����ول  ���ش��ب��ت��م��رب/  يف  امل���ت���ح���دة  ل�����اأمم 
انطاقاً   ،2030 امل�شتدامة  التنمية  بتنفيذ خطة 
الإن�����ش��ان  ع��ل��ى  امل��ب��ا���ش��ر  بانعكا�شها  اإمي��ان��ه��م  م��ن 
ذلك  �شوء  ويف  ل��ه،  اأف�شل  حياة  و�شمان  العربي 
ت���ربز اأي�����ش��اً اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ان��ط��اق��اً 
م���ن امل�����ش��ئ��ول��ي��ة اجل��م��اع��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل��ن�����ش��ودة،  والبيئية  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
اأخذاً يف العتبار ما ت�شمنته هذه اخلطة �شمن 
اإىل  ت��رم��ي  غ��اي��ات  م��ن  ع�����ش��ر  ال�شبعة  اأه��داف��ه��ا 
الداعمة  ال�شبل  ك��اأح��د  التطوعي  العمل  تعزيز 
2030 الطموحة، وهو الأمر الذي  لتنفيذ خطة 
يتطلب اإعادة النظر يف كافة النظم والت�شريعات 
واإع���ادة  ال��ه��ام،  امل��ج��ال  بهذا  ال�شلة  ذات  العربية 
القيام  م��ن  ��ك��ن  ميمُ ب�شكل  وموؤ�ش�شتها  تنظيمها 
بالعمل التطوعي وفق خطوات مدرو�شة واإعداد 

جيد لاأفراد واملوؤ�ش�شات ذات ال�شلة مبا ميكنهم 
بالقيام بهذا العمل الهام ب�شورة اأكرث فاعلية.

ومع ا�شتمرار الأحداث والتحديات التي تواجه 
اإع���داد  امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، يتطلب الأم����ر اأي�����ش��اً 
وتاأهيل وتدريب خمتلف الفاعلني يف هذا املجال 
اجلهود  ي��ع��زز  ومب��ا  تنظيماً  اأك���رث  ب�شكل  للعمل 
امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  اإىل  الرامية  العربية 

املن�شودة.
للمتطوعني  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج  اأط���ل���ق 
وج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ت��ق��ري��ر ح��ال��ة التطوع 
العمل  لتعزيز  العربية  والإ�شرتاتيجية  العاملي 
غزالة  اأب���و  هيفاء  ال�شفرة  بح�شور  التطوعي 
الأم����ني ال��ع��ام امل�����ش��اع��د ورئ��ي�����ش��ة ق��ط��اع ال�����ش��وؤون 
ونيفني  العربية  ال���دول  جامعة  يف  الجتماعية 
قباج وزيرة الت�شامن الجتماعي ود. كري�شتيان 
ه��اي��ن��زل امل���دي���ر الإق��ل��ي��م��ي يف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
ل��ل��م��ت��ط��وع��ني وط���ارق  امل��ت��ح��دة  ل��ربن��ام��ج الأمم 
التنمية  اإدارة  ومدير  املفو�ض  الوزير  النابل�شي 
وال�شيا�شات الجتماعية بجامعة الدول العربية.

تراأ�شت ال�شفرة هيفاء اأبو غزالة الأمني العام 
الجتماعية،  ال�����ش��وؤون  ق��ط��اع  رئي�ض   – امل�شاعد 
العامل  يف  التطوع  حالة  تقرير  مناق�شة  اجتماع 
 ،2022 للمتطوعني  املتحدة  الأمم  ت�شدره  الذي 
العمل  ل��دع��م  العربية  ال�شرتاتيجية  واإط����اق 

جمتمعات  "بناء  ع��ن��وان  حت��ت  وذل��ك  التطوعي، 
ال��دول  جامعة  مبقر  اليوم،  و�شاملة"،  مت�شاوية 
ال�شركاء  مع  بالتعاون  حر�شا  واللذين  العربية، 
و�شندوق  للتطوع،  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج  م��ن 
الأمم املتحدة لل�شكان، على اإطاقهما �شوياً، وذلك 
ال�شفرةهيفاء  واأك��دت  بينهما  التكامل  �شوء  يف 
القباج  نيفني  ل��اأ���ش��ت��اذة  ال��ه��ام��ة  امل�����ش��ارك��ة  على 
م�شر  بجمهورية  الجتماعي  الت�شامن  وزي���رة 
العربية الع�شو الدائم باملكتب التنفيذي ملجل�ض 
وزراء ال�شوؤون الجتماعية العرب يف اإطار اإطاق 
التطوعي،  للعمل  الوطنية  ل�شرتاتيجية  م�شر 
كاأحد النماذج الوطنية التي تمُ�شكل منوذجاً هاماً 

إطالق االستراتيجية العربية 
لدعم العمل التطوعي

ُيمثل العمل التطوعي سلوكًا حضاريًا ترتقي به المجتمعات وفقًا لمنهج اجتماعي 
وإنساني يرمز للتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته، وارتبط العمل 

التطوعي بمعاني الخير والعمل الصالح بشكل وثيق، وتتبع أهميته من دوره الفاعل 
في تنمية المجتمعات من خالل تعزيز انتماء المواطنين واستغالل الطاقات البشرية 

وتوجيهها لخدمة المجتمع باالعتماد على مبدأ التعاون والشراكة واإلبداع، وصواًل إلى 
تأثيرات إيجابية تسهم بشكل فاعل في الجهود الجماعية لخدمة القضايا التي تمس 

شرائح متعددة في المجتمع العربي.
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يف هذا املجال، وموا�شلة لدعمها املتوا�شل للعمل 
وب�شفتها  امل�شرتك  العربي  التنموي  الجتماعي 
وزراء  ملجل�ض  التنفيذي  باملكتب  ال��دائ��م  الع�شو 

ال�شوؤون الجتماعية العرب.
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  ان  ايل  ال�����ش��ف��رة  واأ����ش���ارت 
ا�شتثنائي  ب��ظ��رف  ال��ع��امل  دول  مثل  مثلها  م��رت 
وه���و ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د - 19، ال��ت��ي غ���رت ال��ع��امل 
اجلائحة  ه���ذه  �شكلت  ك��م��ا  الأول����وي����ات،  وغ���رت 
اتخذتها  التي  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  �شوء  يف 
الدول لحتوائها، عقبة كبرة ل�شتكمال م�شرة 
 ،2030 خطة  يف  قدماً  وامل�شي  الدولية  التنمية 
دول  مثل  مثلها  العربية  ال��دول  عانت  وبالطبع 

ال���ع���امل م���ن ت��ل��ك اجل��ائ��ح��ة وت��داع��ي��ات��ه��ا، ذل��ك 
بالإ�شافة اإىل الظروف ال�شتثنائية التي متر بها 
معها  ظهر  والتي  اجل�شام،  والتحديات  املنطقة 
وكيف  التطوع،  م�شاألة  تلعبه  ال��ذي  الهام  ال��دور 
اأ�شهمت جهود التطوع يف الدول العربية والعامل 
اإىل حت�شني الأو�شاع اإىل حد ما، �شواء فيما يتعلق 
باجلائحة اأو الكوارث الطبيعية وغر الطبيعية.
واأكدت ال�شفرة على اأهمية هذه ال�شرتاتيجية 
ال��ع��رب��ي  احل�������ش���وروالإع���ام  ام����ام  ال��ت��ي ن�شعها 
املتخ�ش�شة،  امل��ت��ح��دة  الأمم  ووك����الت  وال����دويل 
ي�شتلزم  رائ���دة  وجت���ارب  وا�شرتاتيجية  ت��ق��ري��راً 
توجيه ال�شوء عليها اإعامياً، وتفقون معي على 

اأهمية م�شاألة التوعية بالعمل التطوعي وتعزيز 
واإع��داده��م  وم��وؤ���ش�����ش��ات،  اأف�����راداً  املتطوعني  دور 
املطلوب،  بال�شكل  العمل  بهذا  للقيام  وتاأهيلهم 
�����ش��ك��ل داع���م���اً ح��ق��ي��ق��ي��اً مل��واج��ه��ة الأزم�����ات  مب���ا يمُ
امل�شتقبلية. كما ن�شعى من خال حدثناً اليوم اإىل 
اإطاق ر�شالة للتعاون بني كافة الأطراف املعنية 
التطوعي  العمل  لتعزيز  منظم  من�شق  اإط���ار  يف 
الذي نحنمُ يف اأم�ض احلاجة اإليه للمحافظة على 
يف  التنموية  واملكت�شبات  واملقدرات  الإن�شان  حياة 
فرتات الأزم��ات. يف ختام كلمتها، قالتا ي�شعني 
املتحدة  الأمم  برنامج  اإىل  بال�شكر  اأتوجه  اأن  اإل 
على  لل�شكان،  املتحدة  الأمم  و�شندوق  للتطوع 
للعمل  العربية  ال�شرتاتيجية  لإع����داد  دعمهم 
التطوعي، كما اأتطلع اإىل التعاون املثمر مع كافة 
ال��وك��الت الأمم��ي��ة الأخ���رى واجل��ه��ات امل�شاركة، 
ل��ل��ب��دء يف ت��ن��ف��ي��ذ ت��ل��ك ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ه��ام��ة 
يف  التطوع  حالة  تقرير  تو�شيات  تنفيذ  و�شمن 
اإىل معايل  بال�شكر اجل��زي��ل  اأت��وج��ه  ال��ع��امل، كما 
القباج على حر�شها على  نيفني  الوزيرة  الأخ��ت 
امل�شاركة �شخ�شياً يف هذا احلدث الهام، واطاعنا 
الوطنية  وال�شرتاتيجية  امل�شرية  التجربة  على 
الهامة للتطوع، كما اأتوجه بال�شكر اإىل الزماء 
التنمية  اإدارة   – الجتماعية  ال�شوؤون  قطاع  يف 
بالتعاون  جهودهم  على  الجتماعية  وال�شيا�شات 
مع ال�شركاء، لتنظيم هذا احلدث العربي الدويل 

الهام، الذي اأمتنى له التوفيق والنجاح.
وم����ن ج��ه��ت��ه��ا ���ش��ارك��ت ن��ي��ف��ني ال��ق��ب��اج وزي����رة 
للمكتب  ال��دائ��م  والع�شو  الجتماعي  الت�شامن 
الجتماعية  ال�����ش��ئ��ون  وزراء  ملجل�ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال��ع��رب��ي��ة يف اإط������اق ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة 
العربية  ال��دول  جلامعة  التطوعي  العمل  لدعم 
والإط�����اق الإق��ل��ي��م��ي لتقرير ح��ال��ة ال��ت��ط��وع يف 
للمتطوعني  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��ربن��ام��ج  ال���ع���امل 
2022 "بناء جمتمعات مت�شاوية و�شاملة"، وذلك 
مب�����ش��ارك��ة ال�����ش��ف��رة ه��ي��ف��اء اأب����و غ��زال��ة الأم���ني 
الجتماعية  ال�شئون  قطاع  رئي�ض  امل�شاعد  العام 
املن�شق  بانوفا  واإيلينا  العربية،  ال���دول  بجامعة 
كري�شتيان  ود.  م�شر،  يف  املتحدة  ل��اأمم  املقيم 
هاينزل واملدير الإقليمي لربنامج الأمم املتحدة 
النابل�شي مدير  املفو�ض طارق  والوزير  للتطوع، 
بجامعة  الجتماعية  وال�شيا�شات  التنمية  اإدارة 
ال��ع��رب��ي��ة، ولفيف م��ن اخل���رباء يف م�شر  ال���دول 

نجاة المرابي
إعداد:



34

والوطن العربي.
الجتماعي  الت�شامن  وزارة  اأن  القباج  واأك��دت 
للتطوع،  وط��ن��ي��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ق��ري��ب��ا  �شتطلق 
ق��اع��دة  اأول  ت��ط��وي��ر  يف  روؤي��ت��ه��ا  فيها  ت�شتعر�ض 
بيانات موحدة عن التطوع يف م�شر، وفتح قنوات 
معهم  وال��ت��وا���ش��ل  امل��ت��ط��وع��ني  لتعبئة  م��ت��ن��وع��ة 
وتعزيز قدراتهم للم�شاركة وال�شتجابة لتحديات 
م�شر التنموية، ونرى جميعاً م�شاركة املتطوعني 
يف منظمات املجتمع املدين، ويف جميع امل�شروعات 
التنموية الكربى التي تقوم بها الدولة امل�شرية، 
حيث  �شاهمت تلك امل�شروعات والربامج يف تعزيز 
املجتمعية  الأع��م��ال  يف  لل�شباب  ال��ق��ي��ادي  ال���دور 
والإن�شانية وعملت على تقوية دوافع روح الفريق 
والعمل امل�شرتك، والتحلي باملرونة وتقبل الآخر، 
من  اإمكانياتهم  من  وط��ورت  والتحمل،  وال�شرب 
كمواطنني  ملجتمعاتهم  التنمية  حت��ق��ي��ق  اأج����ل 
وق���دوة  امل�شتقبل  يف  م�����ش��ئ��ول��ون  وق����ادة  ف��اع��ل��ني 

لاأجيال القادمة يف م�شر.
ا�شت�شافة  م�شارف  على  واأن��ن��ا  القباج  وتابعت 
ال�����ش��ي��خ،  ب�������ش���رم   COP27 امل����ن����اخ  ل��ق��م��ة  م�����ش��ر 
متطوع   1000 م��ن  اأك���رث  لتفعيل  م�شر  ت�شتعد 
والتنظيمية  اللوج�شتية  ال��ن��واح��ي  خمتلف  يف 
والتن�شيق  بال�شراكة  اإن��ه  حيث  بالقمة،  اخلا�شة 
امل���وؤمت���ر مت و���ش��ع الهيكل  امل��ب��ا���ش��ر م���ع رئ��ا���ش��ة 
اخلا�ض باملتطوعني، والتو�شيف الوظيفي لكافة 
التطوع  فر�ض  عن  الإع���ان  مت  كما  م�شتوياته، 
م��ن خ���ال الن���رتن���ت وال���ربي���د الل���ك���رتوين يف 
اأجل الو�شول  املا�شيني من  �شهري مايو ويونيو 
اإىل اأك���رب ع���دد مم��ك��ن م��ن امل��ت��ط��وع��ني امل��وؤه��ل��ني 
ال��ت��ن��ظ��ي��م اخل���ا����ض بالقمة  ل��ف��ري��ق  ل��ان�����ش��م��ام 
م��ع م��راع��اة ال��ت��ن��وع يف امل��ت��ط��وع��ني وال���ت���وازن يف 
متت  كما  اجلغرايف،  والتوزيع  الجتماعي  النوع 
ال�����ش��راك��ة م��ع اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة 
واإر�شال  الدولية  واملنظمات  الأهلية  واجلمعيات 
الإعان من خال قواعد بيانات املتطوعني لدى 
الوزارة من اأجل الو�شول اإىل الفئات امل�شتهدفة، 
ذوي  الأ�شخا�ض  دم��ج  على  ال���وزارة  من  وحر�شا 
الإعاقة فلقد مت التعاون مع اجلمعيات الن�شطة 
يف خ��دم��ة الأ���ش��خ��ا���ض ذوي الإع���اق���ة وامل��ج��ل�����ض 
ال��ق��وم��ي حل��ق��وق الن�����ش��ان ل��اإع��ان ع��ن فر�ض 
تلقت  حيث  الإع��اق��ة،  ذوي  لاأ�شخا�ض  التطوع 
  9500 علي  مايزيد  الجتماعي  الت�شامن  وزارة 

طلًبا للتطوع بالقمة من متطوعني من خمتلف 
بلدان العامل، ويجري حاليا النتهاء من اختيار 
بقمة  امل�شاركني  للمتطوعني  النهائية  القائمة 

املناخ وذلك بالتن�شيق مع كافة الوزارات املعنية.
الأمم  من�شق  بانوفا  اإلينا  اأك���دت  جانبها،  م��ن 
املتحدة املقيم بالقاهرة، على اأهمية تقرير حالة 
ب��اع��ت��ب��اره من�شورا  ال��ع��امل  ال��ت��ط��وع��ي يف  ال��ع��م��ل 
رئي�شيا مهما لاأمم املتحدة والذي ي�شدر كل 3 
�شنوات بهدف ن�شر وتعزيز دور العمل التطوعي 
جديدة  اأدل���ة  يقدم  وال���ذي  والتنمية  ال�شام  يف 
على دور العمل التطوعي يف تعزيز اأجندة التنمية 

امل�شتدامة.
الأمم  برامج  يف  التطوع  اأهمية  على  و���ش��ددت 
املتحدة يف  م�شر، والت�شريح باأن العمل التطوعي 
اجلديد  املتحدة  الأمم  اإط���ار  يف  بو�شوح  م��دم��ج 
امل�شتدامة للفرتة من  التنمية  اأجل  للتعاون من 
اأع���داده مع احلكومة  2027 واجل��اري  اإىل   2023
امل�����ش��ري��ةواجل��ه��ات الأخ����رى امل�����ش��ارك��ة، للبدء يف 
الهامة و�شمن تنفيذ  تنفيذ تلك ال�شرتاتيجية 
ت��و���ش��ي��ات ت��ق��ري��ر ح��ال��ة ال��ت��ط��وع يف ال��ع��امل، كما 
اأتوجه بال�شكر اجلزيل اإىل معايل الأخت الوزيرة 
نيفني القباج على حر�شها على امل�شاركة �شخ�شياً 
ال��ه��ام، واط��اع��ن��ا على التجربة  يف ه��ذا احل���دث 
امل�����ش��ري��ة وال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ه��ام��ة 
للتطوع، كما اأتوجه بال�شكر اإىل الزماء يف قطاع 
ال�شوؤون الجتماعية – اإدارة التنمية وال�شيا�شات 
الجتماعية على جهودهم بالتعاون مع ال�شركاء، 
لتنظيم هذا احلدث العربي الدويل الهام، الذي 

اأمتنى له التوفيق والنجاح
واقع العمل التطوعي يف الدول العربية

ثقافة العمل التطوعي يف الدول 
العربية:

ي�����ش��ك��ل ال��ع��ن�����ش��ر ال��ب�����ش��ري اأ����ش���ا����ض ال��ع��م��ل��ي��ة 
املجتمعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع���وام���ل  واأه�����م  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
الذي  هو  املتقدم  املجتمع  ف��اإن  ولذلك  ال�شاملة. 
يعتمد على توظيف اإمكانياته وطاقات ال�شباب يف 
اأ�شبح وجود ثقافة  الرتقاء باأو�شاعه، وبالتايل، 
املجتمعات  م��ن  يتجزاأ  ل  ج��زء  التطوعي  للعمل 

املتقدمة.
ت��ع��ن��ي ث���ق���اف���ة ال���ت���ط���وع م��ن��ظ��وم��ة الأف����ك����ار، 
والجت���اه���ات، وال��ق��ي��م ال�����ش��ائ��دة ال��ت��ي ت��وؤث��ر على 
التطوعي.  الأه��ل��ي  املجتمع  وق���وة  فاعلية  م��دة 

املحيطة  البيئة  خ��ال  من  الثقافة  تلك  تت�شكل 
واجل��ام��ع��ة،  وامل��در���ش��ة،  العائلة،  اأي  باملتطوعني 
واملوؤ�ش�شات الدينية، والإعام، ودائرة الأ�شدقاء، 
تاأتي هذه ال�شرتاتيجية لتدعم من �شمن  الخ. 
التطوعي  العمل  واأهمية  ثقافة،  ن�شر  اأه��داف��ه��ا 

ودوره يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.
ت���واج���ه ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، يف ال��ع��امل 
خطاب  يف  والتقليد  اجل��م��ود  اإ�شكالية  ال��ع��رب��ي، 
اإىل  اأدى  التطوعيةمما  الأهلية  املنظمات  معظم 
كما  ج���دد.  متطوعني  ح�شد  على  ال��ق��درة  غ��ي��اب 
لتعزيز  العربية  ال�شرتاتيجية  تقرير  يف  ج��اء 
" فخطاب  ا�شرت�شادية  "وثيقة  التطوعى  العمل 
الهيكلية  التغرات  يواكب  ل  الأهلية  املنظمات 
القت�شادية والجتماعية والفكرية التي مير بها 

املجتمع العربي.
ك��م��ا ت��ع��اين ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي اجل��م��ود 
التطوع واملتطوعني  التي تواجه  املعوقات  ب�شبب 
يف العامل العربي. فمن اأهم املعوقات اأمام العمل 
اأو اختافه  امل���ايل  ال��دع��م  ال��ت��ط��وع��ي ه��و غ��ي��اب 
اعتبار  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  لأخ��رى.  من منظمة 
الأع�����م�����ال ال��ت��ط��وع��ي��ة اأع����م����ال غ����ر ����ش���روري���ة 
والت�شجيع.  ال��ت��ح��ف��ي��ز  ث��ق��اف��ة  غ��ي��اب  وب��ال��ت��ايل، 
متزايًدا  اإقباًل  التطوعية  الأعمال  ت�شهد  ا،  اأي�شً
حيث  مو�شمية،  ب�شورة  ولكن  ال�شباب،  قبل  من 
يفتقر  مب��ا  م��وؤق��ت��ة،  حملة  تنفيذ  ع��ل��ى  تقت�شر 

للعمل املنظم واملوؤ�ش�شي.
ينبغي  التطوعي،  العمل  ثقافة  ون�شر  لبناء 
اإدارة التطوع ب�شكل جيد لي�شمن حقوق املتطوع، 
الرفع من �شورة املتطوع وتاأثره على جمتمعه، 
ون�����ش��ر ح��ج��م ا���ش��ت��ف��ادة امل��ت��ط��وع��ني ع���ن ط��ري��ق 
اكت�شاب املهارات التي توؤهلهم لالتحاق ب�شهولة 
العمل  ينبغي  كما  امل�شتدامة.  التنمية  بوظائف 
على درء املعوقات التي حتوم حول تطبيق وتفعيل 

ثقافة العمل التطوعي يف املجتمع. 
جهود تنظيم العمل التطوعي يف 
املنطقة العربية يف الفرتة الأخرية

القوانني، الت�شريعات، الإجراءات 
املنظمة للعمل التطوعي:

على  امل���وؤث���رات  اأه���م  م��ن  ال���دول  �شيا�شات  تعد 
ا�شرتاتيجيات  وت�شمل  ونطاقه  التطوعي  العمل 
يف  ال��ت��وج��ه��ات  تلك  وتت�شح  توجهاتها  ال��دول��ة، 
الأه��ل��ي  للعمل  املنظمة  وال��ق��وان��ني  ت�شريعاتها 

تعني ثقافة التطوع منظومة األفكار، 
واالتجاهات، والقيم السائدة التي تؤثر على 

مدة فاعلية وقوة المجتمع األهلي التطوعي
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العمل  ي��ن��درج  وال��ت��ي  احلكومية  غ��ر  واملنظمات 
املنظمات  من  العديد  وتعتمد  حتتها.  التطوعي 
تلك  وتتاأثر  املتطوعني يف تقدمي خدماتها  على 
القانونية  ب��الأط��ر  املتطوعني  وع��م��ل  اخل��دم��ات 
اأهمية  �شنعر�ض  اجل���زء  ه���ذا  يف  ل��ه��ا.  احل��اك��م��ة 
واأه��م  التطوعي  للعمل  داع��م��ة  ت�شريعات  وج��ود 
من  جلزء  التطرق  ثم  بها  القانونية  العتبارات 
يف  والتطوع  العربية  للدول  احلالية  ال�شيا�شات 
العربية  بالدول  التنمية  وخطط  ا�شرتاتيجيات 
ث��م ع��ر���ض ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ل���دول خ���ارج النطاق 

العربي واأهم ما ت�شتمل عليه.
اجلهود العاملية اخلا�شة بدعم 

الت�شريعات والقوانني املنظمة
للعمل التطوعي يف الدول العربية

يف بداية الألفية اجلديدة يف عام 2001 اأظهرت 
باأهمية  اهتماما  املتحدة  العامة لاأمم  اجلمعية 
ق��وان��ني داع��م��ة لزده���ار العمل التطوعي  وج��ود 
وت�شجيع املواطنني على التطوع ومت توثيق هذا 
اإىل  دع��ت  ال��ت��ي  اجلمعية  تو�شيات  يف  اله��ت��م��ام 
خال   38/56 رق��م  القرار  يف  بالتطوع  الهتمام 
واعتمد   2001 ع��ام  واخلم�شني  ال�شاد�شة  دورتها 
املجل�ض الربملاين الدويل قرارا ي�شجع ال�شلطات 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة يف ال�����دول امل��خ��ت��ل��ف��ة ح����ول ال��ع��امل 
وت�شريعات  للتطوع  داع��م��ة  �شيا�شات  تبني  على 
من  كجزء  التطوعية  املنظمات  م�شاركة  ت�شجع 
العرتاف باأهمية العمل التطوعي ودوره الكبر 
ودور الربملانات يف التاأثر الإيجابي على م�شاركة 
لعملهم  م�شجعة  ���ش��ي��ا���ش��ات  ب��ت��ب��ن��ي  امل��ت��ط��وع��ني 

)الحتاد الربملاين الدويل، 2004(.
دليل التطوع والت�شريع:

 ق��د اأ����ش���در الحت����اد ال���ربمل���اين ال����دويل دليل 
الحت��اد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  العربية  باللغة  اإر����ش���ادي 
ال����دويل جل��م��ع��ي��ات ال�����ش��ل��ي��ب الأح���م���ر وال��ه��ال 
للمتطوعني،  امل��ت��ح��دة  الأمم  وب��رن��ام��ج  الأح��م��ر 
الأول  رئي�شيني  ج��زئ��ني  اإىل  ال��دل��ي��ل  وينق�شم 
يناق�ض تاأثر القوانني ال�شارية املختلفة واجلزء 
الثاين يعر�ض مدى الحتياج اإىل قوانني حمددة 
من  اق��رتاح��ات  لتقدمي  وي�شعى  ال��ت��ط��وع  ب�����ش��اأن 
اإىل  �شاأنها ت�شجيع امل�شاركة التطوعية بالإ�شافة 
تو�شيح العتبارات الأ�شا�شية التي يجب اأن توؤخذ 
يف العتبار اأثناء و�شع اإطار قانوين حاكم للعمل 

التطوعي وت�شمل:

للمتطوعني  ال���ق���ان���وين  ال��و���ش��ع  حت���دي���د  اأ- 
التطوع  اأ�شكال  القانوين بكل  ل�شمان الع��رتاف 
تعريف  و�شع  عند  العتبار  يف  يوؤخذ  اأن  ويجب 
ومرونة  �شمول  اأك��رث  يكون  اأن  للتطوع  ق��ان��وين 

ملفهوم التطوع وتعريف املتطوع.
ذات  ال��ق��وان��ني  ال��ت��ط��وع يف  ب- تو�شيح ج��ان��ب 
القانون  مثل  التطوع  على  ت��وؤث��ر  وال��ت��ي  ال�شلة 
الجتماعية،  الرعاية  العمالة،  قوانني  ال��دويل، 
ق��وان��ني احل��ق��وق واحل���ري���ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة واأخ���را 
للمنظمات  احلاكمة  القانونية  الأط���ر  واأه��م��ه��م 
عليها  يطلق  اأو  احلكومية  وغ��ر  الربحية  غ��ر 
اأن  وينبغي  ال���دول  بع�ض  يف  الأه��ل��ي��ة  اجلمعيات 
توجه الدولة اهتماما كبرا لتاأثر تلك القوانني 

الدولية اأو الوطنية على التطوع داخلها.
امل���ت���ط���وع���ني وامل���ن���ظ���م���ات  ب����ني  ال���ع���اق���ة  ج- 
تو�شح  عملية  ق��واع��د  خ��ال  م��ن  بهم  امل�شتعينة 
الطرفني وي�شمل ذلك  واجبات وم�شئوليات كا 
ح��م��اي��ة امل��ت��ط��وع��ني وو����ش���ع ح����دود ت��ف�����ش��ل بني 
املوؤ�ش�شة/  بنف�ض  وج��د  اإن  وال��ت��وظ��ي��ف  ال��ت��ط��وع 
املتطوعني وتوثيق  الآلية والعرتاف م�شاهمات 

ذلك ون�شره.
التو�شيات  بع�ض  عر�شت  الدليل  نهاية  ويف 
اأو  ب��رمل��ان��ي��ة  اإن�����ش��اء جل��ن��ة  فعلية منها  ب��خ��ط��وات 
ف��ري��ق خم��ت�����ض ل��ب��ح��ث ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ج��دي��دة 
للن�شاط  احلاكمة  ال�شروط  حت�شني  �شاأنها  م��ن 
التطوع  باأهمية  الوعي  ن�شر  زي��ادة  التطوعي مع 
واإ�شهاماته يف خمتلف جوانب التنمية بالإ�شافة 
وت�شغيلها  ل��ل��م��ت��ط��وع��ني  م���راك���ز  ب��ن��اء  دع���م  اإىل 
احلوار  تي�شر  اخت�شا�شاتها  من  تكون  ككيانات 
ب���ني ���ش��ان��ع��ي ال�����ش��ي��ا���ش��ات وامل�����ش��رع��ني م���ن جهة 
التطوعي  بالعمل  يتعلق  فيما  امل�شالح  واأ�شحاب 
اأخ��رى، دعم البحوث املتعلقة بالتطوع  من جهة 
باإ�شهامات  املتعلقة  البيانات  وتوفر  وتي�شرها 
التطوعية  الأن�شطة  املزيد من  لت�شجيع  التطوع 
التنظيمية  الت�شريعات  العوائق يف  اإزال��ة  واأخ��را 
ال���دول )الحت��اد  وال��ق��وان��ني احلالية يف خمتلف 

الربملاين الدويل، 2004(.
اجلهود العربية اخلا�شة بالت�شريعات 

والقوانني املنظمة للعمل التطوعي
الت�شريعية  اجل���ه���ود  اجل����زء  ه���ذا  يف  ن��ع��ر���ض 
قوانني  ���ش��واء  العربية  املنطقة  دول  يف  املبذولة 
ما  اأو  ال���دول  ببع�ض  ال��ت��ط��وع  لتنظيم  م�شتقلة 

يف  باملتطوعني  خا�شة  اأخ���رى  ت�شريعات  ت�شمله 
خطط  يف  التطوعي  العمل  دم��ج  اأو  اأخ���رى  دول 
و�شيا�شاتها  ال���دول���ة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��ع��ام��ة ف��ن��ج��د اأن ث����اث م���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
التطوعي  بالعمل  خا�شة  قوانني  باإ�شدار  تنفرد 
مثل ق��ان��ون ال��ت��ط��وع يف ت��ون�����ض  و ق��ان��ون العمل 
ال��ت��ط��وع��ي والإن�������ش���اين يف ال�������ش���ودان و ق��ان��ون 
التطوع لعام 2018 يف اإمارة دبي بدولة الإمارات 
التعاون  جمل�ض  ودول  وم�شر،  املتحدة،  العربية 
اخلليجي، بينما تعتمد بع�ض الدول على تنظيم 
تتعلق  ت�شريعات  خ��ال  من  التطوعية  الأع��م��ال 
ب��ه��ذه الأع���م���ال م��ث��ل ال��ق��وان��ني امل��ن��ظ��م��ة للعمل 
امل���دين وت�����ش��م دول  الأه��ل��ي وم��ن��ظ��م��ات املجتمع 
ا�شرتاتيجيات  اأ�شا�شي من  التطوع كجزء  اأخ��رى 
حتقيق التنمية امل�شتدامة ) جلنة الأمم املتحدة 
وبرنامج  اآ�شيا  لغربي  والجتماعية  القت�شادية 

الأمم املتحدة للمتطوعني، 2018(.
بع�ض  �شملته  م��ا  لأه��م  وه��ذا عر�ض خمت�شر 
ال��دول  احل��ال��ي��ة يف  ال��ت��ط��وع  وت�شريعات  ق��وان��ني 
ا�شرتاتيجيات  يف  التطوع  دمج  جهود  اأو  العربية 

وخطط التنمية بدول املنطقة:
قانون تنظيم العمل الطوعي والإن�شاين 

بال�شودان ل�شنة 2006
�شمل القانون بع�ض املبادئ الأ�شا�شية احلاكمة 
للعمل الإن�شاين مثل عدم التمييز بني املتطوعني 
وال���ن���زاه���ة يف اخ��ت��ي��ار م���واق���ع م�����ش��اري��ع ال��ع��م��ل 
اأمام امل�شتفيدين  التطوعي، املحا�شبة وال�شفافية 
ا�شتدامة  �شمان  اإىل  بالإ�شافة  املانحة  واجلهات 
العمل  اأه��داف  القانون  عر�ض  ثم  امل�شاريع  تلك 
الإن�������ش���اين ل��ل��م��ن��ظ��م��ات ال��ت��ي ت�����ش��ج��ل وف����ق ه��ذا 
ال���ق���ان���ون وم��ن��ه��ا الإغ����اث����ة وم���واج���ه���ة خم��اط��ر 
ال���ك���وارث واله��ت��م��ام ب��ال��اج��ئ��ني وال��ن��ازح��ني يف 
الداخل، تعمر البنية القت�شادية والجتماعية 
القدرات  وبناء  الوطنية  املوؤ�ش�شات  مع  بالتن�شيق 

املحلية.
تطرق بعد ذل��ك لإج���راءات و���ش��روط ت�شجيل 
امل���ن���ظ���م���ات ال���ت���ط���وع���ي���ة واخل�����ري�����ة وجت���دي���د 
واإن�شاء  القائمة  للموؤ�ش�شات  بالن�شبة  الرتخي�ض 
برفع  تخت�ض  والتي  الإن�شاين  العون  مفو�شية 
ودوره  التطوعي  العمل  مبفهوم  ال��وع��ي  درج���ة 
املوؤ�ش�شات  م��وارد  وتعبئة  تدريب  اإىل  بالإ�شافة 
يف  اخلارجية  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�شيق  التطوعية 
برامج  وتقييم  متابعة  والأه���م  ال��ك��وارث  ح��الت 
القانون  اأ���ش��ار  ث��م  ال�����ش��ودان  يف  التطوعي  العمل 
ل��ت��ع��ي��ني م��ف��و���ض ي���ك���ون م�����ش��ئ��ول اأم�����ام ال���وزي���ر 
ع��ن تنفيذ ���ش��ي��ا���ش��ات وخ��ط��ط ع��م��ل امل�����ش��روع��ات 
الإن�����ش��ان��ي��ة وح�����ددت اخ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه��ا اأي�����ش��ا ويف 
النهاية ذكر العقوبات و اجلزاءات على املنظمات 

املخالفة.

تعد سياسات الدول من أهم المؤثرات على 
العمل التطوعي ونطاقه وتشمل استراتيجيات 

الدولة
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قانون تنظيم العمل التطّوعي يف اإمارة 
دبي رقم 5 ل�شنة 2018

بعد  اإ���ش��داره  اأن��ه مت  بدايته  القانون يف  اأ���ش��ار 
من  املختلفة  ال�شابقة  ال��ق��وان��ني  ع��ل��ى  الط����اع 
املجتمع  تنمية  وهيئة  الأهلية  املوؤ�ش�شات  قوانني 
ب��دب��ي وق��ان��ون تنظيم ع��م��ل م��ق��دم��ي اخل��دم��ات 
الج��ت��م��اع��ي��ة وق���د ���ش��م��ل يف ب��داي��ت��ه ك��ال��ق��وان��ني 
ال�����ش��اب��ق��ة ال��ت��ع��ري��ف��ات وم���ا ت���دل ع��ل��ي��ه ال��ع��ب��ارات 
امل����ذك����ورة يف ن�����ض ال���ق���ان���ون ث���م ت��ع��ر���ض ن��ط��اق 
التطوعية  بالأن�شطة  العاملني  على  التطبيق 
واأه������داف ال��ق��ان��ون ال��ت��ي مل ت��خ��ت��ل��ف ك��ث��ر عن 
�شاحيات  �شرح  ثم  امل��ذك��ورة  ال�شابقة  القوانني 
ل��ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف دب����ي ت�����ش��ع اخل��ط��ط 
واإن�شاء  التطوعية  الأن�شطة  لتنظيم  وال�شيا�شات 
قاعدة بيانات لقيد املتطوعني يف الإمارة تت�شمن 
مع  والتن�شيق  التعاون  اإىل  بالإ�شافة  بياناتهم 
ما  كل  يف  اخلا�شة  واجل��ه��ات  احلكومية  اجلهات 
يتعلق العمل التطوعي بالإمارة ول ميكن تنفيذ 
اأي من الأن�شطة التطوعية بدون احل�شول على 

ت�شريح بذلك من الآلية.
ق��د ���ش��م��ل ق��ان��ون ال��ت��ط��وع ب���اإم���ارة دب���ي اأن����واع 
جديدة مل تذكر يف القوانني ال�شابقة مثل العمل 
القانون  يف  جاء  كما  وهو  التخ�ش�شي  التطوعي 
توفر  اأداوؤه  يتطلب  ال���ذي  التطوعي  "العمل 
املتطوع  اأو �شروط معينة يف  اأو خربات  موؤهات 
غر املتخ�ش�ض" لالتحاق بهذا النوع من العمل 
ال��ت��ط��وع��ي ت��ق��وم الآل���ي���ة ب��اإ���ش��دار ت�����ش��اري��ح بعد 
ا�شتيفاء ال�شروط املحددة وموافقة جهة التطوع 
املوؤ�ش�شي  التطوعي  العمل  الثامنة ذكر  املادة  ويف 
ت��ن��ف��ذه اجل��ه��ات  ال����ذي  ال��ت��ط��وع��ي  "العمل  وه���و 
املن�شاأة  فيها  مبا  اخلا�شة،  اجلهات  اأو  احلكومية 
اإليها"  املنت�شبني  خ��ال  من  الإم���ارة  يف  الأهلية 
املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ال��ق��ان��ون ج���زءا  واع���ت���ربه 

للحكومة واجلهات اخلا�شة.
التطوع  التزامات جهات  اأي�شا  القانون  و�شمل 
ال�شابقة ومن �شمن  القوانني  وهي متقاربة مع 
هذه اللتزامات عدم تكليف ب�شاعات تطوع تزيد 
وت�شابه  ال��واح��دة  ال�شنة  خ��ال  �شاعة   420 ع��ن 
ال���ق���ان���ون م���ع ب��ن��ود ق���ان���ون ت��ون�����ض ف��ي��م��ا يتعلق 
ب�����ش��روط ي��ج��ب ت��واف��ره��ا يف امل��ت��ط��وع وح��ق��وق��ه 

وواجباته.
القانون ال�شرت�شادي املوحد للعمل 

التطوعي يف دول جمل�س التعاون  لدول 
اخلليج العربية 2018

ه���و ق���ان���ون ا����ش���رت����ش���ادي ي��ط��ب��ق ع��ل��ى ال��ع��م��ل 
التطوعي بدول املجل�ض مبوافقة اجلهة امل�شرفة 
الإخ��ال  ودون  الدولة  يف  التطوعي  العمل  على 
بت�شريعاتها املطبقة يف جمال التطوع وذلك وفق 
الأحكام العامة للقانون وت�شدر كل دولة اللوائح 

التنفيذية اخلا�شة بالقانون واأحكامه.
 ي�شتهدف هذا القانون تنظيم وتطوير عملية 
اإىل الحرتافية  التطوع بدول املجل�ض لانتقال 
يف ت��ن��ف��ي��ذ اأن�����ش��ط��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وي��و���ش��ي 
ال���ق���ان���ون ب���ت���ويل اجل���ه���ة امل���ن���وط ب��ه��ا ال��ت��ن��ظ��ي��م 
والإ�شراف على العمل التطوعي وو�شع القواعد 
التنظيمية للعمل التطوعي يف الدولة مع بع�ض 
امل�شئوليات املذكورة يف القوانني ال�شابقة من رفع 
والتحقيق  وال��درا���ش��ات  البحوث  واإج���راء  ال��وع��ي 
التطوعي  العمل  ف��رق  من  املقدمة  ال�شكاوى  يف 
لتحديد  للمتطوعني  والتوجيه  الدعم  وتقدمي 
ون�ض  وتخ�ش�شاتهم  لقدراتهم  املنا�شب  املجال 
القانون اأي�شا على اإن�شاء �شجل بيانات املعلومات 
الت�شجيل من  التطوعي ويكون  بالعمل  اخلا�شة 
وللجهة  املعنية  اجلهة  من  املتطوع  طلب  خ��ال 
ح��ق ال��رف�����ض يف ح��ال��ة ع���دم الح��ت��ي��اج خل��دم��ات 
امل��ت��ط��وع اأو خم��ال��ف��ت��ه اأح����د الأح���ك���ام وال��ق��واع��د 
30 يوم  ومل��ق��دم الطلب ح��ق التظلم خ��ال ف��رتة 
ع��م��ل ت��خ��ط��ر اجل��ه��ة ���ش��اح��ب ال��ط��ل��ب ب��اأ���ش��ب��اب 

الرف�ض.
املعنية  اأن اجل��ه��ة  ع��ل��ى  اأي�����ش��ا  ال��ق��ان��ون  ن�����ض 
تنظيم  اأو  ام��ت��ي��ازات  م��ن  م��ا ميكن منحه  حت��دد 
ب��رام��ج ح��واف��ز ل��اأن�����ش��ط��ة ال��ت��ط��وع��ي��ة ال��رائ��دة 
وي��ل��ت��زم ال��ف��ري��ق ال��ت��ط��وع��ي ب��ت��اأم��ني ال�����ش��ام��ة 
امليدانية  الأن�شطة  املتطوعني خا�شة يف  وحماية 
يف  للمتطوعني  الطبية  الرعاية  ال��دول��ة  وتكفل 
تاأديته للعمل  اأثناء  حالة حدوث �شرر للمتطوع 
التطوعي وحظر القانون التعامل مع اأي هيئة اأو 
منظمة دولية دون اإذن م�شبق من اجلهة املنظمة 
للتطوع )جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، 

.)2018
التطوع يف قانون تنظيم العمل الأهلي 

مب�شر 2019
الأهلي  للعمل  املنظم  اجلديد  القانون  يفعل 
2019العمل  اأغ�شط�ض  اإ���ش��داره  مت  ال��ذي  مب�شر 

لتعريف  ن�ض  اإ�شافة  فتم  كبر  ب�شكل  التطوعي 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وج���ه���ات ال��ت��ط��وع ب��ال��ق��ان��ون 
للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  ي�شمل  اأن  وا���ش��رتاط 
ق���واع���د و����ش���روط ال��ت��ط��وع وح���ق���وق امل��ت��ط��وع��ني 
اإن�شاء  اأي�شا على  القانون  والتزاماتهم وقد ن�ض 
وحدة مركزية للجمعيات والعمل الأهلي وتكون 
للعمل  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  و���ش��ع  اخت�شا�شاتها  م��ن 
الت�شبيك  ب���ه،  املتعلقة  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  ال��ت��ط��وع��ي 
والإ�شراف  املختلفة  التطوع  جهات  بني  والربط 
ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م ب����رام����ج ت���دري���ب���ي���ة ل��ل��م��ت��ط��وع��ني 
ب��الإ���ش��اف��ة اإت���اح���ة امل��ع��ل��وم��ات واإج�����راء ال��ب��ح��وث 
للمتطوعني  بيانات  قاعدة  واإن�شاء  والإح�شاءات 
اتفاق  من���وذج  و�شياغة  مب�شر  ال��ت��ط��وع  وج��ه��ات 
العمل التطوعي واأخرا بحث �شكاوي املتطوعني 
وامل�شتفيدين من خدمات التطوع.  وذكر يف الباب 
�شتحدد  للقانون  التنفيذية  الائحة  اأن  التا�شع 
�شروط التطوع وقواعد حماية املتطوعني واملزايا 
التي يجب اأن يح�شل عليها املتطوعني )اجلريدة 

الر�شمية امل�شرية، 2019(.
جهود العمل التطوعي يف الفرتة 

الأخرية يف املنطقة العربية
جهود التطوع الإغاثية يف الكوارث 

الطبيعية وغري الطبيعية:
وموجات  العوا�شف،  الطبيعية  الكوارث  تعني 
اجلفاف، وحرائق الغابات. اأما الكوارث الب�شرية، 
فتعني احل���روب ال��دول��ي��ة والأه��ل��ي��ة وال��ت��م��ردات 
تنتج  ال�شناعية.  واملخاطر  والإره���اب،  امل�شلحة، 
ع��ن ه��ذه ال��ك��وارث العديد م��ن الأ���ش��رار امل��ادي��ة 
املتطوعني  جهود  ح�شد  ت�شتلزم  التي  والب�شرية 
م��ن اأج���ل اإع�����ادة ب��ن��اء وت��اأه��ي��ل امل��ن��اط��ق والب�شر 
اأخ��رى، حيث تنجم عن هذه الكوارث زيادة  مرة 
حجم الحتياجات الإن�شانية من اأدوية، ومعونات 

غذائية، و�شكن. 
جتارب ا�شرتاتيجيات التطوع

التطوع يف خطط التنمية 
وا�شرتاتيجيات الدول العربية

اململكة العربية ال�شعودية:
العربية  باململكة  والتنمية  العمل  وزارة  تعمل 
تهدف  وم��ب��ادرات  ب��رام��ج  تفعيل  على  ال�شعودية 
حتقيق  من  كجزء  التطوعي  العمل  ت�شجيع  اإىل 
ال�شخ�شية  تعزيز  وبرنامج   2030 اململكة  روؤي���ة 
والتي   2020 الوطني  التحول  وبرنامج  الوطنية 

تكفل الدولة الرعاية الطبية للمتطوعين في 
حالة حدوث ضرر للمتطوع أثناء تأديته للعمل 

التطوعي
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وتفعيل  التطوعي  العمل  ت�شجيع  هدف  تت�شمن 
م�شاهمته يف التنمية الوطنية والرتقاء بخدماته 
ليكون اأكرث تنظيم وكفاءة وفعالية وزيادة القيمة 
املتطوعني  خ���ربات  واأث����راء  للتطوع  القت�شادية 
 2030 بحلول  متطوع  ملليون  بعددهم  وال��و���ش��ول 

وذلك من خال املبادرات املذكورة:
اأ( املبادرة الأوىل: بناء منظومة لتمكني 

امل�شاركة التطوعية
ت�����ش��م ه���ذه امل���ب���ادرة م�����ش��اري��ع اأب���رزه���ا ال��ب��واب��ة 
وت��ع��ت��رب  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  ل��ل��ت��ط��وع  ال��وط��ن��ي��ة 
توفر  وال��ت��ي  التطوعي  للعمل  �شعودية  حا�شنة 
اجلهات  بني  العاقة  و�شبط  لتنظيم  امنه  بيئة 
القطاع  من  كانت  �شواء  التطوعي  للعمل  املوفرة 
اأو ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض  اأو غ��ر ال��رب��ح��ي  احل��ك��وم��ي 
وت�شاهم  اأخ���رى،  جهة  م��ن  واملتطوعني  جهة  م��ن 
اأي�������ش���ا يف ح��م��اي��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي م���ن ���ش��وء 
ا���ش��ت��خ��دام��ه ول��ه��ذه ال��ب��واب��ة مم��ي��زات ع���دة منها، 
التطوعية  ل��ل��ف��ر���ض  امل��ت��ط��وع��ني  و���ش��ول  تي�شر 
ب�شهولة وي�شر، اإ�شدار �شهادات التطوع و ت�شجيل 
دورات  ت���وف���ر  امل���ن���ج���زة،  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ال���ف���ر����ض 
لي��ن(،  )اأون  وللمنظمات  للمتطوعني  تدريبية 
العمل  وم��وؤ���ش��رات  التطوع  �شاعات  وتوثيق  ر�شد 
تطوعية  ف��ر���ض  ت��وف��ر  �شفافية،  بكل  التطوعي 
الإع����اق����ة وع����ن بعد  ل��اأ���ش��خ��ا���ض ذوي  م��ن��ا���ش��ب��ة 
ومتخ�ش�شني  حمرتفني  متطوعني  وا�شتقطاب 
ب��ج��ان��ب اإ����ش���ع���ارات ع��ن ال��ف��ر���ض ال��ت��ط��وع��ي��ة وف��ق 
الهتمامات. �شيتم قيا�ض عدة موؤ�شرات من خال 
تلك البوابة منها: عدد املتطوعني، عدد ال�شاعات 
التطوعية، قيا�ض الر�شا عن جتربة التطوع، عدد 
القت�شادية  القيمة  بجانب  التطوعية  الفر�ض 

للتطوع يف اململكة للفرد.
ب( املبادرة الثانية: بناء ثقافة 

وحمفزات العمل التطوعي
التوعوية  امل�شاريع  من  عدد  املبادرة  هذه  ت�شم 
وامل��ح��ف��زة ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ة ت�����ش��م��ل م��ك��اف��ئ��ات 
للمتطوعني وحتفزهم للتطور والنمو من خال 
امل��ب��ادرة يف رفع  تلك  وت�شاهم  التطوعية  الأع��م��ال 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع مب��ف��ه��وم ال��ع��م��ل التطوعي  وع���ي 
وت��ع��زي��ز دور ال��ق��ط��اع��ات لإ����ش���راك امل��ت��ط��وع��ني يف 
اأعمالها التي تقدمها للمجتمع وت�شليط الأ�شواء 
على فوائد التطوع املختلفة والقيمة القت�شادية 
ل��ل��ت��ط��وع وم�����ش��اه��م��ت��ه يف زي�����ادة ك���ف���اءة وف��ع��ال��ي��ة 

اخلدمات املقدمة من القطاع غر الربحي.
ج( املبادرة الثالثة: متكني وتنظيم العمل 
التطوعي يف القطاع احلكومي وغري الربحي

املوؤ�ش�شية  ال���ق���درات  ب��ن��اء  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ت�شمل 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ات ال��ت��ط��وع��ي��ة وت���وح���ي���د الإج���������راءات 
وح��دة  وت�����ش��اه��م يف  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ومنهجية 
يح�شن  مم��ا  التطوعي  العمل  و�شيا�شات  معاير 
ج������ودة ال���ف���ر����ض ال��ت��ط��وع��ي��ة وت��ف��ع��ي��ل ال��ت��ط��وع 

الحرتايف والتخ�ش�شي.
الرحمن  �شيوف  خ��دم��ة  ب��رن��ام��ج  بجانب  ه��ذا 
لا�شتثمار الأمثل للقدرات الب�شرية للمتطوعني 
رخ�شة  م�شروع  وي�شمل  احلكومي  ال��دور  مل�شاندة 
ت��اأه��ي��ل  اإىل  ال���ت���ط���وع���ي وال�������ذي ه�����دف  ال���ع���م���ل 
ب�شكل  التطوعية  اخل��دم��ات  لتقدمي  املتطوعني 
املتطوعني  ق���درات  ب��ن��اء  ي�شاهم يف  اح���رتايف مم��ا 
مبنية  ال���ت���ط���وع  رخ�����ش��ة  اإ�����ش����دار  اأن  وت��و���ش��ي��ح 
ع��ل��ى اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ب��ج��ان��ب ت��اأه��ي��ل وت��دري��ب 
امل��ت��ط��وع��ني ع��ل��ى ت���ق���دمي اخل���دم���ات ال��ت��ط��وع��ي��ة 

مب�شتوى احرتايف.
���ش��م��ل��ت اجل���ه���ود اأي�����ش��ا امل��وا���ش��ف��ة ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
ال�شعودية وت�شتهدف رفع جودة ممار�شات املنظمات 
جتاه املتطوعني، مما يوؤثر بالطبع على زيادة عدد 
وبالتايل  ق��درات��ه��م  وب��ن��اء  وت��دري��ب��ه��م  املتطوعني 
الربحية  غر  املنظمات  يف  التطوع  عملية  تعزيز 
القطاعات  ع��دد  زي���ادة  املوا�شفة  تلك  وم��وؤ���ش��رات 
زيادة  بجانب  منا�شبة  تطوعية  فر�ض  توفر  التي 
اأعداد املتطوعني وخلق جتربة فريدة لهم بجانب 
التطوعي  للعمل  تنظيمية  و�شوابط  األيات  و�شع 

واملتطوعني ومنظمات العمل التطوعي.
وق����د ذك����ر ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي اأي�������ش���ا يف خطة 
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  ال��ع��ا���ش��رة  التنمية 
من  الوطنية  والهوية  ال�شخ�شية  لبناء  كو�شيلة 
والتطوعية،  الجتماعية  اخل��دم��ة  ب��رام��ج  خ��ال 
ذكر حتفيز اأخاقيات العمل التطوعي يف �شيا�شات 
التطوعية  امل�شروعات  عن  احلديث  احلياة،  جودة 
وب��رام��ج خ��دم��ة املجتمع  ك��اأح��د م��ي��ادي��ن اخل��ربة 
بجانب  الدرا�شة  خال  اجلامعة  لطاب  العملية 
التنمية  م�شرة  يف  امل�شاركة  على  ال�شباب  ت�شجيع 
الوطنية ال�شاملة، واإ�شهامهم يف تقدمي اخلدمات 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ط��وع��ي��ة ك��اأح��د اأه����داف اخلطة 
 )2015 ال�شعودية،  والتخطيط  القت�شاد  )وزارة 
التطوع  ثقافة  تعزيز  اأهمية  ذك��ر  اإىل  بالإ�شافة 

اأن�����ش��ط��ة تثقيفية  ب��اإ���ش��اف��ة  ب��امل��م��ل��ك��ة وال��ت��و���ش��ي��ة 
زيادة  وا�شتهداف   2030 روؤي��ة  وذل��ك يف  وتطوعية 
اأع��داد املتطوعني من 11 األف مواطن اإىل مليون 
2030 )ج���ري���دة امل���واط���ن،  م���واط���ن ب��ن��ه��اي��ة ع����ام 

.)2018
اململكة املغربية:

املندجمة  ال��وط��ن��ي��ة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأي�����ش��ا يف 
ب��اإن�����ش��اء  ال��ت��وج��ي��ه  مت  امل��غ��رب��ي��ة  باململكة  لل�شباب 
لت�شجيع  املتطوع"  لل�شباب  وط��ن��ي��ة  "م�شلحة 
ال�شبابية  امل�شاركة  وتقوية  التطوع  مبادئ  ودع��م 
وحت�شب  املواطنة  روح  ودع��م  املحلية  الأن�شطة  يف 
بن�شبة  ال�شرتاتيجية  وتقييم  متابعة  م��وؤ���ش��رات 
ال�����ش��ب��اب ال��ذي��ن ���ش��ارك��وا يف ع��م��ل ت��ط��وع��ي وع��دد 
للتطوع"  ال��وط��ن��ي��ة  "امل�شلحة  م��ن  امل�شتفيدين 

)وزارة ال�شباب والريا�شة املغربية،2014(.
جمهورية م�شر العربية :

وامل��ت��اب��ع��ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  اأك����دت  م�����ش��ر  ويف 
والإ�شاح الإداري يف اأكرث من منا�شبة على اأهمية 
عن  ف�شا  اأ�شا�شيا  اأ�شبح  واأن��ه  التطوعي  العمل 
ت�شهم  والتي  ال�شباب  خ��ربات  بناء  دوره يف عملية 
امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  ب�شكل كبر يف حتقيق 
ال��وف��د،  )ج���ري���دة   2030 م�شر  روؤي����ة  يف  املتمثلة 
2018(. وقد اأ�شارت احلكومة امل�شرية م�شبقا اإىل 
التطوع يف ا�شرتاتيجية التنمية امل�شتدامة كو�شيلة 
ل��دع��م وت�����ش��ج��ي��ع ال���زراع���ة امل�����ش��ت��دام��ة واإ����ش���راك 
اأن�����ش��ط��ة ح��م��اي��ة البيئة  ال��ت��ط��وع��ي��ة يف  امل��ن��ظ��م��ات 

والتنوع البيولوجي.
دولة قطر:

وع��ل��ى ج��ان��ب اآخ����ر حت����اول دول����ة ق��ط��ر تعميم 
العامة  وال�شيا�شات  ال�شباب  �شيا�شات  يف  التطوع 
هناك  الإمن���ائ���ي  التخطيط  ���ش��ك��رت��اري��ة  وت�شجع 
التطوعية  الأع���م���ال  يف  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اب 
لديهم  بالنف�ض  والثقة  ال��ق��ي��ادة  م��ه��ارات  لتنمية 
مما ي�شاعد على حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 
والجتماعية  القت�شادية  املتحدة  الأمم  )جلنة 
للمتطوعني،  املتحدة  الأمم  اآ�شيا وبرنامج  لغربي 

.)2018
الإمارات العربية املتحدة:

ي��ع��د اأي�����ش��ا اإ�����ش����دار دول�����ة الإم��������ارات ل��ل��دل��ي��ل 
ال��ع��م��ل للجهات  ب��ي��ئ��ة  ل��ل��ت��ط��وع يف  ال���ش��رت���ش��ادي 
التطوع  دمج  �شور  كاأحد   2017 عام  احلكوميةيف 
يف ا�شرتاتيجيات وخطط عمل الدول العربية وقد 
�شمل �شرح مف�شل لربنامج التطوع املوؤ�ش�شي من 
بجانب  الربنامج  تقييم  وحتى  واأن�شطة  اأه���داف 
م��وا���ش��ي��ع ع��ام��ة م��ث��ل ج���ذب امل��ت��ط��وع��ني وكيفية 
اختيارهم وحتفيزهم ملوا�شلة الأعمال التطوعية 
ثم تعر�ض للتحديات واملخاطر التي تواجه العمل 
الب�شرية  للموارد  الحت��ادي��ة  )الآل��ي��ة  التطوعي 

احلكومية بالإمارات، 2017(.

بناء القدرات المؤسسية للمنظمات 
التطوعية وتوحيد اإلجراءات ومنهجية العمل 

التطوعي
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اإلنسان واآللة: 
نحو اإلنسان 

المزيد

كان أحد العقالء يتكئ 
على جدع شجرة وافرة 
الظالل دانية القطوف، 

يتأمل صبيا يحاول 
أن يقبض على ظله، 
لكن جميع محاوالته 

باءت وستبوء بالفشل 
المحالة،واستطرد 

الرجل الحكيم يتساءل، 
من منا لم يحاول أن 

يطير وال سيما بسرعة 
الطائر شاهينوالتي 

تصل إلى 8 كلومترات 
أثناء الغطس حيث 

تتجاوز سرعته 320 
كلم/الساعة، أو 

يملك قوة الذبذبات 
الصوتيةلألسد وضخامة 

الفيل أو سرعة عدو 
الفهد.
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رمبا نف�س هذه �لت�ساوؤالت و �أخرى حتيلنا على 
و�د  علماء  جعلت  ب��ل  �الإن�����س��ان  ج�سد  حم��دودي��ة 
كاليفورنيا،  SiliconValleyمبدينة  �ل�سيليكون  
 ils croient« يعتقدون �أن �الإن�سان يعوزه �سيء ما
 »que l’Homme lui manque quelque chose
طرد  ه��ي  للإن�سان  �حلالية  �ملقاربة  ف��اإن  لذلك 

جميع �الأغلل  وك�سر حدود �لغمو�س.
وق����د ����س��ت��ه��ل ه����ذه �مل��ه��م��ة �ل��ف��ي��ل�����س��وف ج��اك 
�أي   fantasmele �ال�ستهام  ه��ذ�  �أن  دري��د�،ح��ي��ث 
جت����اوز حم���دودي���ة �جل�����س��د، م���لأ �ل��دن��ي��ا و�سغل 

�لنا�س منذ �ملغامرة �الأوىل للإن�سان.
و�تكاأ  �لع�سا  مرة  �أول  �الإن�سان  تناول  فعندما 
�أخ���رى،  م����اآرب  ب��ه��ا  وق�����س��ى  نف�سه  عليها وح��م��ى 
�مل��زي��د، حيثفي  �الإن�����س��ان  �للحظة وج��د  ه��ذه  يف 
على  كليا  يعتمد  يعد  �حلا�سمة مل  �للحظة  هذه 
و�سائل  ��ستعمل  ب��ل  �ل��ي��وم��ي��ة  ح��ي��ات��ه  يف  ج�����س��ده 
�أخ�����رى �أج��ن��ب��ي��ة ع���ن ج�����س��ده ف��ا���س��ت��ز�د م���ن ق��وة 
ج�����س��ده،و�أ���س��ح��ى ق����ادر� ع��ل��ى �الإت���ي���ان ب��اأف��ع��ال ال 
يقدرعليها بدون تلك �لع�سا، كتخريجة يف هذه 
�للحظة �لتاريخية من تطور �لب�سر ولد �الإن�سان 

�ملزيد.
ف��ه��ذ� �الإن�������س���ان �ل��ت��ج��اأ يف ه���ذه �ل��ل��ح��ظ��ة �إىل 
كائن  لكونه  �خل��ارج��ي��ة،  �ل��ق��وة  و�سائل  ��ستعمال 
و�الأمل  �خلوف  جتاذباتو�أحا�سي�س  عليه  ت�سيطر 
�لطماأنينة  م��ن  مقبول  من�سوب  على  للح�سول 

و�ل�سكينةو�الأمن. 
فكلما  �لغمو�س،  حماربة  تبتغي  �حل�سارة  �إن 
�لتاريخ  ع��ر  ��ستمرت  و��سحة  �حل�����س��ارة  كانت 
مب��ع��ن��ى ت��ن��ت��ج �حل��ك��م��ة وحت�����اول �أن جت��ي��ب على 
ل��غ��ز �مل��ج��ت��م��ع، ول��ع��ل �أول حم���اول���ة ال���س��ت��ج��لء 
وتطويق حدود وحقل وجمال �لغمو�س ��ستهلها 

�لفيل�سوف جاك دريد�.
هك�سليAldous Huxleyيف  �ل��دو���س  ويعتر 
�أول   ،vérités du monde �لعامل  حقائق  كتابه 
من تعر�س لهذه �الأطروحة، وكما تعر�س �ملفكر 
ماك�س مورMax More، �لفيل�سوف �الإجنليزي و 
لنف�س   1991 �سنة  extropyinstitut  يف  موؤ�س�س 
�الأطروحة، بل و�أ�س�س معهد� متخ�س�سا يف در��سة 
�الإن�����س��ان �مل��زي��د �أو ظ��اه��رة �الإن�����س��ان �مل��خ��رق �و 

.transhumanisme لعابر�

عابر  �أو  �ملخرق  �أو  �ملزيد  �الإن�سان  ظاهرة  �إن 
ل��لإن�����س��ان��ي��ة ي��ح��ي��ل ع��ل��ي��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا ن��زع��ة �أو 
حت�سني  تتوخى  ثقافية  وحركة  عقلين،  �جت��اه 
�سروط �لعي�س �الإن�ساين بف�سل م�ساهمات �لعلم 
و�لتكنولوجيا، فرو�د هذ� �ملعهد ي�سعون جاهدين 
�لذكية لكن  �أت���ون �حل��ي��اة  �الإن�����س��ان يف  �إىل و�سع 

بتوجيه وتاأطريوتطويقبمبادئوقيم �سامية.
ويعتقد �أن �جل�سد �لب�سري حمدود بل و�سعيف 
م��ق��ارن��ة م��ع بع�س �ل��ك��ائ��ن��ات �الأخ����رى م��ن حيث 
ذب��ذب��ات  ق��وة  و�ل��ق��وةو�ل�����س��رع��ةوح��ت��ى  �ل�سخامة 
�ل�سوت )زئري �الأ�سد مثل( �أو )حدة ب�سر�لو�سق 

مثل( و)رهافة �سمع �خلفا�س مثل(،
ففي هذه �للحظة �حلا�سمة يف مغامرة �الإن�سان 
و�الإكر�هاتالتي  �لتحديات  من  جمموعة  و�ج��ه 
كانت حتد من �متد�د وقوة ج�سده، كحتمية �ملكان، 
وحتمية �لزمان، حيث �أ�سبح بف�سل و�سائل �لنقل 
يلتهم �مل�ساحات �لطويلة يف �سويعات، هنا �أ�سحى 
�ل�سفر،  �ساعات  مكانيا.فتقل�ست  مزيد�  �إن�سانا 
ف��اأ���س��ح��ى �إن�����س��ان��ا م��زي��د� زم��ن��ي��ا. ���س��وت��ه ي�سمع 
�إن�سانا  ف��اأ���س��ب��ح  �ل��ه��ات��ف  بف�سل  ت���رى  و���س��ورت��ه 
مزيد� حلظيا. فقهر هذه �حلتميات و�الإكر�هات 

جعل منه �إن�سانا مزيد� يتميز ب:
�ل��ق��اه��ر   omnipotent �مل���زي���د  �الإن�������س���ان   -

و�لقادر،فا�ستز�د من قدر�ته.
- �الإن�سان �ملزيد �لعاملomniscient يعلم كل 

�سيء، فا�ستز�د من علمه.
omniprésent �حل��ا���س��ر  �مل��زي��د  �الإن�����س��ان   -

�حل�سور �ملكتف، فا�ستز�د من كثافة ح�سوره.
 la �ل��ت��ك��ل��م ع���ن  �مل���ط���اف �إىل  ���س��ي��ف�����س��ي  ه��ن��ا 
فكرية  تقليعة  �آخ��ر  ه��ذه  و  �لتفرد   singularité

تفتقت عنها قريحة دعاة �الإن�سان �ملزيد.
ميوله  �أو  جنوحه  ه��و  �الإن�����س��ان  ي�سم  م��ا  لعل 
و�الكت�ساف  للإبد�ع  و�للمتناهي  �للم�سروط 
و�ل�����س��ن��ع، ل���درج���ة �أن ه��ن��ال��ك م���ن ي��ت��ك��ل��م ب��دل 
�الإن�سان �لعاقل homosapien هنالك من ينعته 
�أن  بيد   ،homofaber �ل�سانع  باالإن�سان  بامتياز 
�نتبه  للإن�سان  �ل�سناعية  �الإجن���از�ت  تر�كم  مع 
�نتباههم  و��سرعى  بل  �ملفكرين  من  جمموعة 
م����دى ح�����دود �جل�����س��م وم�����دى ه��ي��م��ن��ة �الآل������ة يف 
�لتاأثري على �حلياة �لب�سرية،حيث هناك حلظات 

منعطفا  �سكلت  �ل��ب�����س��ري��ة  ت��اري��خ  يف  ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة 
حقيقيايف �سر�ع �الإن�سان و�الآلة: 

 Alainتورنغ �مل��ف��ك��ر�أالن  ن�سر  �سنة1950:   -
�الإن�سان  علقة  ع��ن  فيه  بحثايتحدث   Turing
تاأ�سي�سيا و ه��و عندما  ���س��وؤ�ال  ب��ل و ط��رح  ب��االآل��ة 
نتحدث مع �سوت �الآلة،ماهي �للحظة �لتي يعي 
لي�س  و  �آل��ة  �أن حم��اوره عبارة عن  �الإن�سان  فيها 
�أوكلما طالت  �ملدة  ��ستغرقت  �إن�سان،فكلما  �سوت 
�ملدة ليعي �الإن�سان �أنه يتحدث مع �آلة، كلما هيمن 
�لذكاء �ال�سطناعي على �الإن�سان، فم�ساحة هذه 
�ملدة �لزمنية تعني هل �لقدر�ت �لب�سرية �حل�سية 

قد ت�ساعفت �أم قدر�ت �الآلة تفوقت؟
د�رمت�����وث م���وؤمت���ر  �ن���ع���ق���اد  1956مت  ���س��ن��ة   -
�لذكاء  تاأثري  وم��دى  ح��ول جم��ال   Dartmouth
�الإن�����س��ان  ب��ني  �مل��ب��ا���س��رة  للمو�جهة  �ال�سطناعي 

و�الآلة و�إيذ�نا بف�سل �الإن�سان و�نت�سار �الآلة.
ومنعطف  حلظة  تعتر  �ل�سنة  ه��ذه   :1994  -
ت���اري���خ���ي يف جت����اذب����ات �ل���ع���لق���ة ب���ني �الإن�������س���ان 
�مل��دوي  و�ل�سقوط  �الآل��ة  بانت�سار  و�الآل��ةو�ي��ذ�ن��ا 
للإن�سان، حيث �نت�سر نظام DeepBleu يف لعبة 
كا�سباروف  غ��اري  �لعاملي  �لبطل  على  �ل�سطرجن 
بالقدرة  ذل��ك  GARRY GASPAROVوتاأتى 
�لفائقة لهذ� �لنظام يف �حل�ساب بطريقة متناهية 
ق���ر�ر. فهذ�  �أو  ت��اأث��ري الأي حت��رك  �ل��دق��ة لتوقع 
�لبديهة،  و�حلا�سر  �لثاقب  �ل��ذك��اء  ذو  �ل��لع��ب 
�للعبة،  20 حترك يف هذه  �لتنبوؤ مباآل  ي�ستطيع 
يقدم  قد  �لتي  �لتحركات  بكل  تتنباأ  �الآل��ة  بينما 

عليها �للعبان.
ميتاز  �أن��ه  �الإن�سان  تبجح  طاملا   :2005 �سنة   -
بذكاء جغر�يف بامتياز، لدرجة �أنه و�سع خريطة 
للعامل بل وحتى �سنف �لت�ساري�س ودر�سهاو�أفرد 
�الإن�سان  مع  لكن  �جلغر�فيا،  علم  �سماه  لهاعلما 
�أن  ��ستطاع    stanfordrobotسطانفورد� �الآيل 
�الأمريكية  �ل�سحر�ء  ت�ساري�س  يف  حافلة  يقود 
210 كلم بدون معرفته  �لقاحلة و�لوعرة مل�سافة 

�ل�سابقة باملنطقة وت�ساري�سها.
�أخ��رى يف تر�كم  2011: حلظة حا�سمة  - �سنة 
�ن���ت�������س���ار�ت �الآل������ة ع��ل��ى �الإن�������س���ان، ح��ي��ث ت��ف��وق 
�لكمبيوتر WATSON- IBM يف �للعبة �ملتلفزة 
JEOPARDY �لتي تعنى بالثقافة �لعامة، وهذ� 
يبني �أن �لباحثني كانو� يهدفون �إىل تقدمهم يف 
��ستيعاب و فهم �الآل��ة للغة �لطبيعية و �لتحليل 
عن  �لتعبري  يف  مرحلة  �أ�سمى  هذ�  و  �ل�سيميائي 
�الإنفر�ديةLa singularité،ففي  �الآن:  ي�سمى  ما 
�ل�سحيح  �ل�����س��وؤ�ل  ع��ن  �لبحث  �للعبةيجب  ه��ذه 
للجو�ب �ملطروح و لي�س �لعك�س، مبعنى �أن �الآلة 
�متازت و تفوقت يف تدبري �ملعقد المتلكها قوة 

مصطفى الحارثي
باحث في األنثروبولوجيا السياسية

إن الحضارة تبتغي محاربة الغموض، فكلما كانت 
الحضارة واضحة استمرت عبر التاريخ بمعنى تنتج 

الحكمة وتحاول أن تجيب على لغز المجتمع
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�لتحليل �ل�سيميائي مقارنةمع �لثلثة �الآخرين 
و    Ken Jenningsجينينغر ك���ني  �مل�����س��ارك��ني 
قد  �الآل���ة  فهذه  ر�ترBrad Ritterبالطبع،  ب��ر�د 
�قتحمت عنوة �ملجال �ملحجوز للإن�سان وهو �إنتاج 
و فهم و حتليل �ملعاين مبقاربة �سيميائية و هذ� 
 laأقوى حلظة للكلم على �النفر�دية� يف نظري 

. singularité
- كما كانت �سنة 2016 على ميعاد مع �سقوط 
م����دوي �آخ����ر ل��لإن�����س��ان يف م��و�ج��ه��ة �الآل����ة حيث 
لعبة يف  �ل���ع���امل  ب��ط��ل  ع��ل��ى   Alphago �ن��ت�����س��ر 
�جلنوبية  كوريا  من   Lee SEDOLل�سيني�   go
تفاعل  وق��د  �ل�سني،  يف  �أقيمت  م��ب��ار�ة  مبنا�سبة 
�لعلمية  ل��ل��ب��ح��وث  �ل��وط��ن��ي  �مل���رك���ز  �ل��ب��اح��ث يف 
  YVES DEMAZEAUدومازو �ي����ف   CNRS
حيث �عتر �أن �نت�سار �الآلة يف لعبةGO  �سي�سم 
�لعقول و �لنفو�س الأنها �أعلى مرحلة من �لتعقيد 
و�سل لها �لدماغ �لب�سري باخر�عه لهذ� �للعبة.
قدر�ت  يف  �لزيادة  و  �ملت�سارع  �لعلمي  فالتقدم 
�حلا�سوب و�سعة �ملعطيات base de donnéخولت 
 ،DEEP LEARNINGللآلة �ل��ع��م��ي��ق  �ل��ت��ع��ل��م 
�أخطائها و حت�سن من  �أ�سحت تتعلم من  فاالآلة 
ت��ق��وم بها يف هذ�  �ل��ت��ي  �ل��ت��م��اري��ن  �أد�ئ��ه��ا بف�سل 
يف  قالsedollee�أن  �مل��ب��ار�ة  �نتهاء  بعد  �ل�����س��دد، 
�ملا�سي كانت هنالك بع�س �لثغر�ت و لكن �ليوم 
��ستطاع �لذكاء �ال�سطناعي يف لعبةGO  جتاوز 
�لقدر�ت �لب�سرية  بف�سل قدر�ته على �ال�ستيعاب 
على  �سيما  ال  �أد�ئ���ه،  �الإدر�ك وحت�سني  و طريقة 
�لتنبوؤ  calcul فقوة �حل�ساب و  م�ستوى �حل�ساب 
بني  ف��ارق��ة  نقطة  �أول  �سكلت  ب��ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات 
�لقدر�ت �لب�سرية و�الآلة، حيث بد�أت �الآلة ت�ستقل 
عن �الإن�سان يف ر�سد و ت�سحيح �أخطائها، و لعل 
ما يثري �النتباه �أن تاريخ �ملعرفة �الإن�سانية تقا�س 
��ستقلل  �أول  هذ�  و  �أخطائها  ت�سحيح  بلحظات 
لعقل �لب�سرية مبعزل عن �لطبيعة ) مثل متى 

يفلح �و متى يحرث و متى يزرع ...(،
عدة  ي��و�ج��ه  جينيته  منذ  �الإن�����س��ان  تكوين  �أن 
�لبيولوجي،وحتى  �الم��ت��ح��ان  �أول��ه��ا  �م��ت��ح��ان��ات 
يكت�سب حقه �الإن�ساين لز�ما عليه �أن ينجح فيه، 
لز�ما  متميزة  �جتماعية  درج���ة  يكت�سب  وح��ت��ى 
�أن ينجح يف �متحان �الن�سجاماالجتماعي،  عليه 
ينجح يف  �أن  بد  ال  �سالح  �أ���س��رة  رب  يكون  وحتى 
ومع  �لر�عي  مع  ج��ر�  وهلم  �أ�سرته  تربية  ح�سن 
�مل��ع��ل��م...  باقت�ساب ف���اإن �الإن�����س��ان  �مل��رب��ي وم���ع 
ملخ�س لنجاحاته يف جمموعة من �المتحانات 
�ل��ب��ي��ول��وج��ي و�الج��ت��م��اع��ي��وح��ال��ي��ا  �ل��ط��اب��ع  ذ�ت 

�لتكنولوجي.
���س��وف   Epigénitiqueلتخلق� ع��ل��م  ل��ع��ل  و 
ي�سطلع مبهمة در��سة تاأثري �لبيئة و �ملحيط على 

عو�مل  حت��والت  م�سار  على  و  �جلينية  �لتعابري 
�لور�ثة،و يبدع منتوج غري قادر على مر�قبته و 
�إد�رته، بل و يوؤثر فيه و يغري من م�سار و حتوالت 

حتى عو�مل �لور�ثة ح�سب مقاربة علم �لتخلق.
كالعقاب  �لب�سر  ح��دة  �إىل  يحتاج  ال  فال�سمك 
�الأ���س��ج��ار  ت�سلق  �إىل  و�الأ����س���ود ال حت��ت��اج  م��ث��ل، 
كالقردة، فهذه �الأخرية ال متلك ع�سلت �الأ�سود، 
وال�ستكمال  �ل��ق��ردة  �أع�����س��اب  متلك  ال  و�الأ����س���ود 
عملية �رتقاء �لب�سر جعلت �ملخ يحتاج للكيماويات 

لدرجة �أن �لدماغ �أ�سحى �آلة تطور نف�سها.
�ملعلومات  ت�سهل،  �حل��ي��اة  يخت�سر،  ف��ال��زم��ن 
حممد  �ملفكر  ق��ال  "كما  و�ملعرفةتت�سع،  ت��زي��د، 
�لذي  �حل��ايل  �لعاملي  �لزمن  مقومات  �سحرور" 

يتعاي�س فيه �الإن�سان �ملزيد.
ل��ك��ن ت��ف��رد �الإن�������س���ان ب��اإن�����س��ان��ي��ت��ه ي��ج��ع��ل من 
ت�ستوعب  و  تر�سد  �أن  �مل�ستحيل  بل من  �ل�سعب 

و  بال�سكل  �لكيماوية  �لتعاملت  �الآل���ة  وت���درك 
�ل��دق��ة و �مل��ع��ن��ى �ل����ذي ي��ر���س��ده��ا �الن�����س��ان، الأن 
�أما  �الآلة لها مرجعية فيزيائية كهربائية تقنية 
فهنالك  �لفيزيائي  �مل��ج��ال  �إىل  �إ�سافة  �الإن�����س��ان 
جم����ال حم��ج��وز ل��لإن�����س��ان��ي��ة وه����ي �ل��ت��ف��اع��لت 
قد   leesedol فالبطل  و�لكيميائية،  �لعاطفية 
�نت�سر  watssen لكنه  ��سو�ط يف مبار�ة   4 خ�سر 
�لعاطفية  �لتفاعلت  بفعل  �الأخ���ري  �ل�سوط  يف 
ذكائه  ب��اأع��م��ال  �أي  ق��ر�ر�ت��ه عاطفيا  �ت��خ��ذ  الأن���ه 
و  �ل��ع��و�ط��ف  تفهم منطق  و�الآل����ة ال  �ل��ع��اط��ف��ي، 
�الإن�سان  بها  يفكر  �لتي  �لكيميائية  �لتفاعلت 
�الآل��ة مل  �نت�سر يف �جلولة �الأخ���رية، الأن  لذلك 
ت�ستطع �أن ت�ستقرئها و �أن جتد لها حل ريا�سيا 

يف هذه �ملبار�ة.
�لتكنولوجيا  و  �لعلم  وبف�سل  ه��وؤالء،  فح�سب 
�سوف ت�ستزيد من عمر �الإن�سان، حيث �أن �ملقاربة 

ستبقى اإلنسانية متحكمة في زمام األمور ما 
دام الغموض يحد من أداء الذكاء االصطناعي
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�ملوت  مع  �لتعامل  هو  �ل��دع��اة  ل��ه��وؤالء  �الأ�سا�سية 
كحالة طبيعية وقد قال قبلهم �لفيل�سوف مارتن 
كائن  �الإن�سان  هايدغر Martin Heidegger"�أن 
 Hannahرندنت� �أجل �ملوت" كما قالت حنا  من 
 la mort"خامتاالإن�سانية هو  �أن"�ملوت   Arendt

 .  est le cachet de l’humanité
�أن �مل���غ���االة  و ل��ع��ل م���ا ي��ج��ب �ل��ت��ن��ب��ي��ه �ل���ي���ه، 
جاء  للتكنولوجيا  �ملكثف  و�ال�ستعمال  و�ملبالغات 
لي�سرع منا l exorcisme �خلوف ال�سيما �خلوف 
من �لوحدة، فاالإن�سان عندما يكون طفل يخاف 
من �أن يتخلى عنه و عندما يكر يخاف �أن يهم�س 
و اليقبل د�خل �ملجموعة �لتي ينتمي �إليها، فهذ� 
�خلوف مت طرده و �لق�ساء عليه بفعل تكنولوجيا 
�الت�سال و�لتو��سل، فلم يعد �الإن�سان يح�س �نه 
�أع��زال يف مو�جهة �ملخاطر فتولد لديه  وحيد� و 
�لعو�طف  نف�س  يتقا�سم  �أن���ه  م�سرك  �إح�سا�س 
ورد �ل��ف��ع��ل �ل�����س��ور و�خل���و�ط���ر و�الن��ف��ع��االت يف 
�لت�سامن  �أو��سر  ، وهذ� يقوي من  �لوقت  نف�س 

و�لتكافل على �الأقل يف �لعامل �الفر��سي. 
�أن �الآلة قتلت فينا �خلوف  لكن من �ملفارقات 
وي�سمى  بالرهاب  �ح�سا�س جديد  لنا  ول��دت  لكن 
 la ل���ي���وم �خل����وف م���ن ف���ق���د�ن �ل��ه��ات��ف �جل�����و�ل�
�أن  ك���ذل���ك  �مل����ف����ارق����ات  وم�����ن   ،nomophobie
�إح�سا�س �الإن�سان بالرهاب، قد �نتقل من �لرهاب 

 )l’acrophobie جلغر�يف )�خلوف من �ملرتفعات�
�إىل  la claustrophobie و�الأم��اك��ن��ال�����س��ي��ق��ة 

l’arachnophobie�خلوف منالعنكبوت.
فتاريخ �لرهاب �الإن�ساين �نتقل من �جلغر�فية 
يعي�س  ك��ان  �لتي  باالأماكن  جاهل  ك��ان  باعتباره 
كان  باعتباره  �حل��ي��و�ين  ب��ال��ره��اب  م���رور�  فيها، 
جاهل بطبيعة هذه �حليو�نات هل هي �أليفة �أو 
��سحى  الأنه  �لتكنولوجي  �لرهاب  �إىل  مفر�سة، 
ي��و�ج��ه �ل��ت��ف��رد وف��ق��د �ل��ق��درة على �لفعل ب��دون 

م�ساعدة من �الآلة.
ف����ه����ذه �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ت���ع���ت���ر �أك��������ر ع����دو 
ل����لإن���������س����ان����ي����ةالأن����ه����ا ت���ق���ت���ل ف���ي���ن���ا �الإن�����������س�����ان، 
بتعبري�لفيل�سوفSpinozaتقتل فينا �لقدرة على 
فعل �لفعل، على �لتخيل على ترجمة �أحا�سي�سنا 

�إىل لغة.
وتكاد  �سعيفة  ج��د  �أ���س��ح��ت  ب��امل��ك��ان  فعلقتنا 
�ملكانية  ل��ل��ذ�ك��رة  تنازلنا  الأن��ن��ا  منعدمة،  ت��ك��ون 
�ل��ت��ي ���س��م��ت �الإن�������س���ان و���س��ك��ل��ت ���س��خ�����س��ي��ت��ه �إىل 
�أي  ي��دخ��ل  فعندما   ،GPSملو�قع� حت��دي��د  ن��ظ��ام 
طرقاتها  و�سكل  معاملها  يتذكر  ال  مدينة�أ�سحى 
�أ�سا�سية �سرفهحيث نبدع  وهذ� �لتذكر هو �سمة 
�حلو�مل  �أح��د  باعتبارها  �ل��ذك��ري��ات  ون�ستوحي 

�ملهمة لهويتنا.
و�ن���ت���ق���ال���ه  حت����رك����ه  �أول  م���ن���ذ  ف����االإن���������س����ان 
��ستوعب  حيث  ذ�ك��رت��ه،  على  ت��ام  ب�سكل  �عتمد 
�ل�ساخمة  �جلمال  مناظر  مع  و��ستبطنومتاهى 
�ل��ت��ي حت��ي��ط ب��ه،وه��دي��ر م��ي��اه �ل����و�دي و�سعوبة 
�مل�سالك �لتي ي�سلكها، كل هذ� مل يعد ي�سكل حيز� 
مهما يف ذ�كرته �جلماعية وحتى �لفردية لينتقل 
�إن�ساين �إىل ت�سامن �فر��سي مير  من ت�سامن 

عر لوحة �لهاتف �ملحمول.
ال  بلغة  بفتاة،فا�ستلطفها  �أع��ج��ب  ف�سخ�س 
ي��ت��ق��ن��ه��ا ف��ا���س��ت��ع��ان ب��ه��ات��ف��ه �مل���ح���م���ول ل��رج��م��ة 
لرجمة  كاف  هذ�  �ملناولة  �أ�سلوب  هل  عو�طفه، 
ع��و�ط��ف��ه ع���ر �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف���ه���ذ� م����وت �آخ���ر 
ع��ززت  �لتكنولوجيا  فهذه  �حلقيقية،  لعاطفته 
�الأق��ل  ق��ان��ون  وتبنينا  ب��ل  و�لك�سل  �خل��م��ول  فينا 

جهد�.
ف������امل�������������س������ع������د و�ل���������������س�������ل�������م �ل������ك������ه������رب������ائ������ي 
وعملت  �الإن�سان  قتلت  كلها  و�ل�سيارةو�لهاتف... 
على تفوي�س �الإح�سا�س بالتعب �ىل �لتكنولوجيا 
�الإح�سا�س  sous-traité la fatigueوتفوي�س 
ل��ي��ح��ل حمله  �الإن�����س��ان  ن��ه��اي��ة  �سيعلن  ب���االآخ���ر، 

�الإن�سان �ملزيد.
لعل ما ي�سم �إن�سان �لزمن �حلايل �أو باالأحرى 
�الإن�سان �ملزيد هو �أننا �سابقا عندما كنا ن�ستوعب 
كيف  و  �أي��ن  نتذكر  كنا  خ��ر�،  نعرف  �و  معلومة 
�أما  �ملحيطة،  و�ل��ظ��روف  �مللب�سات  وحتى  ومتى 
 ،Elenmusk ما�سك  �ي��ل��ون  ح�سب  ف��اإن��ه  �ل��ي��وم  
تل�سق على �لدماغ فكانت   Puce هنالك �سريحة 
قر�ر  �نطلقا من  زر  بالدو�س على  ت��د�ر  �حلياة 
�تخذ من قبل �الإن�سان، �أما مع �الإن�سان �ملزيد فان 
�حلياة تد�ر مبجرد �لتفكري و يتخذ �لقر�ر بدون 
�أو  �ل��زر فينا،  �ل��زر الأن  �لدو�س على  �حلاجة �ىل 
بعبارة �أخرى تعطلت �الأزر�ر لي�سري �الإن�سان ككل 

�خلو�طر  و  �الأحا�سي�س  و  �لعو�طف  فيه  تتفاعل 
ذ�ت��ي، مبعنى مل  �لقر�ر�ت ب�سكل  و �النفعاالت و 
تعد �لقر�ر�ت تتاأثر باالنفعاالت �خلارجية، و �إمنا 
�الإن�سان هو �نفعال و خاطرة يف نف�س �الآن، ففقد 
�ملو�سوع  مع  �لبناء  و  �ملو�سوعية  �سفة  �الإن�سان 
ب��ل �أ�سحىي�سم ه��ذ� �الإن�����س��ان �مل��زي��د ه��و �ل��زي��ادة 
�أك���ر م��ن م��ك��ان يف  يف ح�����س��وره ب�سكل مكثف يف 
كامري�  مثل  �لتكنولوجيا،  بف�سل  �لزمان  نف�س 
يتو�جد يف كل مكان و يف  �ملحمول حيث  �لهاتف 
حينه. كما �أن مدى �سوت �الإن�سان �ملزيد �أ�سحى 
ي�سل لكل �أنحاء �لعامل يف نف�س �للحظة، مبعنى 
�النت�سار و��سع  كائن  �أ�سحى  �ملزيد  �الإن�سان  �أن 
�ل���زم���ان  ن��ف�����س  يف  ubi puissanceو�لتو�جد 
�ل�سيولة  بف�سل  وف��وري��ا  حلظيا  م��ك��ان  ك��ل  ويف 
 fluidité synaptique �لتدفقات  من  �ملت�سابكة 
و�أ���س��ح��ى  �مل���ك���ان،  م��ف��ه��وم  م��ع  حيثتغري�لتعامل 
�ملكان ياأتي عند �الإن�سان ولي�س �لعك�س عر تقنية 
�ملكان  يعد  �ملبا�سرفلم  و�الإر���س��ال  �الأب��ع��اد  ثلثية 
جتاوز  �ملزيد  فاالإن�سان  جغر�فية،  حتمية  ي�سكل 
بعد�  ل��ه  ت�سكل  تعد  مل  ب��ل  �جلغر�فية  �حلتمية 

�آخر لتمثل نف�سه.
وه����ذ� �الإن�����س��ان �مل��زي��د يف زم��ن��ه ه���ذ� �أ���س��ح��ى 
م��ف��ه��وم �مل��ل��ك��ي��ة م���ن ط��اب��ع��ه �مل�����ادي �إىل ط��اب��ع��ه 
�لعملقة  �ل�سركات  �أك��ر  �أن  حيث  �الفر��سي، 
 UBER �سركة  مثل  م��ادي��ة  ملكية  �أي  متلك  ال 
للنقل ال متلكولو �سيارة و�سركةairbnb ال متلك 

ولو�سقة و�حدة �أو منزل �أو فندق.
�إ���س��اف��ة �إىل  �أ���س��ح��ى يتمتع  �مل��زي��د  ف��االإن�����س��ان 
�مللكية �ملادية �إىل ملكية �فر��سية، ورمبا �أ�سحى 
�لتنبيه  م��ا يجب  و لعل  م��ن ذي قبل  �أك��ر غنى 
�إليه كذلك �أن مفهوم �لعملtripaliumعبارة عن 
عقوبة و و�سيلة للتعذيب ل�سخ�س �قرف جرمية، 
لينتقل مع �لعهدين �لدوليني يف 1966 �إىل حق 
�ل��ع��م��ل يتطلب  �أن  م��ن ح��ق��وق �الإن�������س���ان، ح��ي��ث 
�النتقال �إىل مكان معني ) م�سنع، مكتب، �سيعة 
�ملزيد  �الإن�سان  �الآن مع  �أما  ل�ساعات معينة،   )...
ميكن �أن تعمل من منزلك ل�ساعات من �ختيارك 
�ل�سغل ومن  قانون  �سيغري ال حمالة من  ه��ذ�  و 
طبيعة �لتعامل مع �لعطل �الأ�سبوعية و �ل�سنوية 
�ال�ستجمام،  و  �ل��ر�ح��ة  مفهوم  على  �ل��ت��اأث��ري  �أي 
مبعنى �أن �الإن�سان �ملزيد �ستتغري عنده �الإعد�د�ت 
ليعر  �الجتماعية  حياته  تنظيم  ح��ول  �لقبلية 
�إىل �إعد�د�ت جديدة تتما�سى مع �لزمن �جلديد 

للإن�سان �ملزيد. 
�الإن�سان  �حتكار  م��ن  �لغمو�س  جم��ال  ويبقى 
�ال���س��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء  ي�ستطيع  ف��ه��ل  ب��ام��ت��ي��از، 
لي�س فقط  �مل�سرب،  وك��رة  �لبي�سة  �لتفرقة بني 
م���ن ح��ي��ث �ل�����س��ك��ل ل��ك��ن م���ن ح��ي��ث �ال���س��ت��ع��م��ال 

و�لطبيعة؟ 
خل�سو�سية  �ال�سطناعي  �لذكاء  �إدر�ك  فعدم 
�ستبقي  �ل��ب��ي�����س��ة  �مل�����س��رب وخل�����س��و���س��ي��ة  ك����رة 
حتميا هام�سا كبري� للغمو�س، و بالتايل �ستبقى 
�الإن�����س��ان��ي��ة م��ت��ح��ك��م��ة يف زم�����ام �الأم�������ور م���ا د�م 

�لغمو�س يحد من �أد�ء �لذكاء �ال�سطناعي. 
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اأ����ص���ب���ح ال��ب��ح��ث ع���ن ب���دائ���ل ف��ع��ال��ة مل��واج��ه��ة 
والتهديد  اجل��ف��اف،  ملوجات  امل�صتمرة  التوقعات 
عليها،  للح�صول  ح��روب  والدخول يف  املياه  ب�صح 
هذا ف�صال عن ال�صعي اإىل زيادة الرقعة الزراعية 
الإن��ت��اج لتحقيق الأم���ن الغذائي  ورف��ع م��ع��دلت 
رئي�صية   ب���رام���ج  امل���ج���اع���ات،  اأزم������ات  وم��ك��اف��ح��ة 
ت�صعها العديد من دول العامل على راأ�س اأجندة 
اهتماماتها، ومل تكن الدول العربية ببعيدة عن 
اأكرثهم احتياجا  اإن مل تكن  هذا التوجه العاملي 
لتقنية  اللجوء  ك��ان  ل��ذا  ال��ه��دف،  لهذا  للو�صول 
واح���دة  تعترب  وال��ت��ي  ال�صناعي"  "ال�صتمطار 
�صت�صاهم  التي  الناجحة  العلمية  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
ي�صعى  العاملية،  املياه  خريطة  تغيري  يف  �صك  بال 
ل��زي��ادة  الطق�س  ح��ال��ة  حت�صني  اإىل  خاللها  م��ن 
"يوديد  كمية الأم���ط���ار، م��ن خ���الل ح��ق��ن م���ادة 
الرطبة"  و"الأمالح  اجلاف"  و"الثلج  الف�صة" 
يف ال�����ص��ح��ب، مم��ا يجعل ق��ط��رات امل���اء امل��وج��ودة 
تت�صاقط  ثلجية  ب��ل��ورات  اإىل  ت��ت��ح��ول  ب��داخ��ل��ه��ا 
ب��ف��ع��ل ث��ق��ل��ه��ا ن��ح��و الأر�������س، ل��ت��ع��ي��ده��ا احل����رارة 
املرتفعة قرب ال�صطح اإىل حالتها ال�صائلة ثانية، 
اأخرى مت اختبارها عام  اإلكرتونية  اآلية  وهنالك 
اأ�صعة  ذو  ليزر  م��ن  نب�صات  وجهت  حيث   ،2010
حتت احلمراء للهواء فوق �صماء برلني لباحثني 
هذه  اأن  التجربة  افرت�صت  جنيفا.  جامعة  م��ن 
الكربيت  اأك�صيد  ثنائي  حتفز  ���ص��وف  النب�صات 
اجل��وي،  ال��غ��الف  يف  النرتوجني  اأك�صيد  وثنائي 

ال���ص��ت��م��ط��ار.  لعملية  ج��زي��ئ��ات حم��ف��زة  ل��ي��ك��ون 
حيث  م��ن  الأ�صهر  ه��ي  الأوىل  الطريقة  وتعترب 
من  لب��د  العملية  جن��اح  ول�صمان  ال���ص��ت��خ��دام، 
امل�صاعدة،  الطبيعية  العوامل  العديد من  تواجد 
هوائية،  لتيارات  امل�صاحبة  ال�صحب  تكاثف  مثل 
ك��ذل��ك اخ��ت��ي��ار ال���وق���ت امل��ن��ا���ص��ب وال��ك��م��ي��ة ال��ت��ي 
وفق  ال�صتمطار  ويتم  لتحفيزها.  حقنها  يجب 
خطة تعتمد على احتياجات كل دولة، من خالل 
التحكم يف ت�صريع عملية هطول الأمطار، وزيادة 
اإدرار ال�صحب عن معدله الطبيعي. ومل يقت�صر 
دوره على زيادة كمية الأمطار فح�صب، بل يلعب 
دورا موؤثرا يف م�صاعدة بع�س الدول على حت�صني 
و�صعها الق��ت�����ص��ادي، وذل���ك ع��رب زي���ادة خم��زون 
ب��دوره يعزز  وال��ذي  ال��زراع��ة،  امل�صتخدم يف  املياه 
من القدرة على تو�صيع الرقعة الزراعية، واأي�صا 
املنظمة  اأكدت عليه  ملا  املناخ. وذلك طبقا  تعديل 

العاملية لالأر�صاد اجلوية.
 ،1947 اإىل ع���ام  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ت��اري��خ ه���ذه  وي��ع��ود 

"الكومنولث" الأ�صرتالية  قامت منظمة  عندما 
علمية  بتجربة  وال�صناعية،  العلمية  لالأبحاث 
للح�صول على الأمطار من خالل تلقيح ال�صحب. 
وتقوم فكرة ال�صتمطار ال�صناعي، على ن�صر ذرات 
وج��زي��ئ��ات حم��ف��زة م��ن ي��ودي��د الف�صة، حل��دوث 
عملية التكثيف التي تت�صبب يف هطول الأمطار، 
اإل اأّن هذه الطريقة مل تنت�صر على نطاق وا�صع، 
20 عاماً تقريباً على يد القوات امل�صلحة  اإل بعد 

الأمريكية يف فيتنام.
وب��ع��د ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ج��ارب الأول���ي���ة، جنحت 
اإح�����دى امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ف��رن�����ص��ي��ة غ���ري ال��رب��ح��ي��ة، 
اأواخ������ر  ال�����ص��ن��اع��ي يف  يف ع��م��ل��ي��ة ال����ص���ت���م���ط���ار 
لتقليل  وذل��ك  املا�صي،  القرن  من  اخلم�صينيات 
ال�������ص���رر ال�����ذي ك���ان���ت ت��ت��ع��ر���س ل���ه امل��ح��ا���ص��ي��ل 
الأمطار  �صقوط  من  احل��د  طريق  عن  الزراعية 
الباردة. ومن العمليات الناجحة عرب التاريخ، ما 
قام به طيارو جي�س الحتاد ال�صوفيتي با�صتمطار 
ال�����ص��ح��ب ب��ع��د ك���ارث���ة م��ف��اع��ل ت�����ص��رن��وب��ي��ل، ملنع 
اجل�صيمات امل�صعة العالقة بال�صحب من الو�صول 

اإىل مو�صكو.
املتحدة  وال���ولي���ات  ال�صني  اأي�����ص��ا  وت�صتخدم 
الهند  واأخ���ريا  التقنية،  ه��ذه  واأ�صرتاليا  واأمل��ان��ي��ا 
من  ع���دد  يف  التكنولوجيا  ه���ذه  م��ن  زادت  ال��ت��ي 
ال�صحب  ا�صتمطار  على  اعتمدت  حيث  ولياتها، 
الأجن��ح  التطبيق  ولأن��ه  القاحلة،  املناطق  ري  يف 
فرتات  خالل  نيودلهي  ا�صتخدمته  املجال،  لهذا 
اجل��ف��اف ال��ت��ي ت��ع��ر���ص��ت ل��ه��ا ال��ب��الد م��ن 1983 
العمليات  ه��ذه  ذل��ك  بعد  ووا�صلت  وحتى1994، 

شاهيناز العقباوى
كاتبة صحفية بمؤسسة األهرام

االستمطار الصناعى التقنية العلمية األشهر لمواجهة الجفاف..

دول العالم وضعتها على رأس أجندة مشروعاتها القومية.. وعربيا رصدت لها الميزانيات

الوسيلة األنجح واألسرع لزيادة المطر 
وتوسيع الرقعة الزراعية

من العمليات الناجحة عبر التاريخ، ما قام به طيارو جيش االتحاد السوفيتي 
باستمطار السحب بعد كارثة مفاعل تشرنوبيل، لمنع الجسيمات المشعة العالقة 

بالسحب من الوصول إلى موسكو.
ولجأت هيئة االرصاد الجوية المصرية، إلى تقنية االستمطار الصناعي، في تجربة 

تعاون مع إحدى الشركات األلمانية، لتطبيق تقنية استمطار السحب صناعيا ألول 
مرة في القاهرة.

يتم االستمطار وفق خطة تعتمد على احتياجات 
كل دولة، من خالل التحكم في تسريع عملية 

هطول األمطار
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بالتعاون مع املوؤ�ص�صة الأمريكية لتغيري الطق�س 
لالأف�صل.

عن  م�����ص��وؤول  ك��ان  ال���ذي  بكني  مكتب  ويعترب 
اأوملبياد  اإقامة  اأثناء  الطق�س  حالت  مع  التعامل 
�صيف 2008، الوكالة الأكرب من نوعها يف العامل 
ي��ق��رب من  م��ا  ب�صقوط  واملعنية  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
تريليون مرت مكعب من مياه الأمطار يف العام، 
خ���الل اإق��ام��ة ت��ل��ك ال��ف��ع��ال��ي��ات. واأ���ص��ب��ح��ت ه��ذه 
يف  التحكم  جم��ال  يف  رائ���دة  بعد  فيما  املوؤ�ص�صة 
الطق�س، مبا يف ذلك ال�صتمطار يف نهار ال�صيف 
احلار، للحد من الإ�صراف يف ا�صتخدام الكهرباء 
يف  تت�صبب  حيث  وال��ت��ربي��د،  التكييف  لأغ��را���س 
���ص��ق��وط اجل��ل��ي��د وت�����ص��ت��خ��دم الأم���ط���ار يف حجب 

العوا�صف الرتابية.

و�صرحت ال�صلطات ال�صينية، عن خطة جاهزة 
ل�صتجالب الأمطار والثلوج فوق م�صاحة �صا�صعة 
اأن  املقرر  1.6 مليون مرت مربع، حيث من  تبلغ 
وتكنولوجيا  علوم  "هيئة  العملية  على  ت�صرف 
تعترب  والتي  ال�صني  حلكومة  التابعة  الف�صاء" 
ع�صرات  ببناء  العملية  وت��ت��م  ال��ع��امل.  يف  الأك���رب 
من "غرف الحرتاق" على �صفوح ه�صبة التبت، 
وال���ت���ي ت��ق��وم ب���دوره���ا ب��ت��ول��ي��د ج��زي��ئ��ات "اليود 
ال�����ص��ح��ب.  ب���اجت���اه  م��ب��ا���ص��رة  الف�صي" و���ص��خ��ه��ا 
ل��ذل��ك، حت��ر���س ه��ذه اجل��زي��ئ��ات بخار  وكنتيجة 
اأك��رب، مما ينتج عنه ت�صكيل  املاء ليتكاثف ب�صكل 
عن  ال�صني  مييز  وم��ا  املطر.  تنزل  التي  الغيوم 
ب��اق��ي ال�����دول يف ال���ص��ت��م��ط��ار، ه���و ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا 
ال��ط��ائ��رات ال��ع�����ص��ك��ري��ة خ���الل حت��ري�����س تكاثف 

البخار.
بهدف  با�صتمرار،  العملية  بهذه  بكني  وت��ق��وم 
تنقية اأج����واء امل���دن امل��زدح��م��ة وامل��ل��وث��ة. وب���داأت 
وتنتج   ،2013 ع��ام  ال�صتمطار  عمليات  ال�صني 
���ص��ن��وي��ا م��ا ي��ق��ارب 55 م��ل��ي��ار ط��ن م��ن الأم��ط��ار 
العامل  برنامج يف  اأك��رب  ال�صناعية، حيث متتلك 
لال�صتمطار. وموؤخًرا جنحت يف ت�صفية ال�صماء 
من الغيوم لتهيئة املناخ لالحتفال بذكرى مرور 
مائة عام على تاأ�صي�س احلزب ال�صيوعي احلاكم. 
هذا  يف  تقنيات متطورة  اأي�صا  اأمريكا  وت�صتخدم 

املجال يف بع�س املناطق اجلافة بها.
املنطقة العربية

ال��ذي تعاين منه  املياه واجلفاف  �صح  ويف ظل 
اأنظار  اجتهت  العربية،  منطقتنا  يف  امل��دن  بع�س 
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العديد من البلدان اإىل العتماد على تكنولوجيا 
احللول  من  يعترب  حيث  ال�صناعي،  ال�صتمطار 
امل���ط���روح���ة ب��ق��وة خ����الل ال���ف���رتة احل��ال��ي��ة على 
طاولت وخطط احلكومات العربية، وذلك لعالج 
ق��ل��ة ن�صبة الأم���ط���ار وم��واج��ه��ة ح���دة اجل��ف��اف، 
اأك��رث من دول��ة عربية،  وبالفعل ب��داأ تطبيقها يف 
خ��ا���ص��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة والإم�����ارات 
حيث  وم�صر.  والكويت  والأردن  واملغرب  وعمان 
اأنه من الوا�صح اأن ا�صتخدام تكنولوجيا ا�صتمطار 
ال�صحب �صناعيا مل يعد خيارا، بل اأ�صبح �صرورة 
ل���ص��ي��م��ا يف ظ��ل ت��داع��ي امل�����ص��ك��الت ال��ن��اجت��ة عن 
ت��ف��اق��م ظ���اه���رة الح��ت��ب��ا���س احل�������راري، وت���ك���رار 
ب�صكل ملفت  ح��دت��ه��ا  وزي�����ادة  اجل��ف��اف  م��وج��ات 

خالل الفرتة الأخرية. 
اململكة  يف  ل��ال���ص��ت��م��ط��ار  جت��رب��ة  اأول  وب�����داأت 
العربية ال�صعودية عام 2006 يف املنطقة الو�صطى، 
وا�صتخدمت ب�صكل ر�صمي عام 2020، حيث اأ�صدر 
على  باملوافقة  ق��رارا  ال�صعودي،  ال���وزراء  جمل�س 
ب��رن��ام��ج ا���ص��ت��م��ط��ار ال�����ص��ح��ب ���ص��ن��اع��ي��ا، وال����ذي 
الأمطار  �صقوط  معدل  زي��ادة  تطبيقه  ي�صتهدف 
% عن املعدل احلايل، نتيجة  بن�صبة ت�صل اإىل 20 
يف  الكبري  النمو  ل�صيما  ال�صكان،  ع��دد  لرت��ف��اع 
والتعدين  والنقل  والطاقة  ال�صناعة  قطاعات 

والزراعة.
وكانت دولة الإمارات العربية املتحدة من اأوائل 
الدول يف ال�صرق الأو�صط واملنطقة العربية، التي 
خا�صت جتربة ال�صتمطار ال�صناعي، حيث بداأت 
زي��ادة  وت�صتهدف   ،2002 –  2001 ع��ام  التجربة 
احل�صاد ال�صنوي من مياه الأمطار ودعم الو�صع 
املائي للدولة وزيادة معدلت اجلريان ال�صطحي 
لالأودية، وكذلك دعم املخزون ال�صرتاتيجي من 

املياه اجلوفية.
واأفاد تقرير �صدر عن هيئة الإذاعة الربيطانية 
بي �صي" عام 2014، اأن احلكومة الإماراتية  "بي 
���ص��ريت 200 رح��ل��ة ا���ص��ت��م��ط��ار خ���الل ع���ام واح��د 
بتكاليف ت�صل اإىل مئات الآلف من ال��دولرات. 
�صاعات،  الأرب��ع  ت�صتغرق مدتها حوايل  كل رحلة 
ميكن خاللها ا�صتمطار ما يقرب من 24 �صحابة 
بتكلفة ت�صل اإىل خم�صة الف دولر. رفعت بذلك 
% ومتكنت  من ن�صب �صقوط الأمطار بن�صبة 30 
تقدر  املياه  من  جالون  مليون   270 ا�صقاط  من 

دول��ة  ق��ام��ت  ول��ه��ذا  دولر.  األ���ف   300 ب���  قيمتها 
الإمارات ب�صخ 18 مليون درهم لت�صجيع العلماء 
الأب��ح��اث  اإج���راء  امل��ج��ال على  والباحثني يف ه��ذا 
علوم  لبحوث  الإم����ارات  "برنامج  على  ال��رائ��دة 

ال�صتمطار".
التي تعاين  ال��دول  الأردنية، من  اململكة  وتعد 
من اجلفاف وقامت احلكومة باإجراء العديد من 
ال�صتمطار  عملية  اإمت��ام  عن  امل�صوؤولة  الأب��ح��اث 
التجربة  ه��ذه  ا�صتخدام  اإىل  و�صعت  ال�صناعي، 

لإنبات الزراعات املختلفة.
التي  ال��دول  اأك��رث  من  عمان،  �صلطنة  وتعترب 
ال�صتمطار  ك��ب��رية يف جت��رب��ة  ح��ق��ق��ت جن��اح��ات 
للعمل  حمطتني  اأول  تاأ�صي�س  ومت  ال�����ص��ن��اع��ي، 
ب���ه���ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���ت���ي ت��ع��م��ل م����ن خ���الل 
على  عمان  �صلطنة  وتعتمد  الأي��ون��ي��ة.  البواعث 
اجلفاف،  ظاهرة  ملحاربة  ال�صناعّي  ال�صتمطار 
ل�صتمطار  الأيونية  الطريقة  ا�صتخدمت  حيث 
ال�����ص��ح��ب، وال��ت��ي ت��ت��م م��ن خ���الل ب��ن��اء حمطات 
ذات  الأيونات  تنبعث منها  عالية،  ارتفاعات  على 
العام  خ��الل  امل��غ��رب  وي�صهد  ال�صالبة،  ال�صحنات 
احل���ايل ب��داي��ة مو�صم ج��ف��اف اإث���ر ت��راج��ع حجم 
اأزم��ة  من  وللتخفيف  لأ�صهر،  وغيابها  الأم��ط��ار 
ندرة املياه التي تعانيها البالد منذ اأعوام، تتجه 
التي  التقنية،  هذه  ل�صتخدام  املغربية  احلكومة 
بن�صبة  املطرية  الت�صاقطات  زي���ادة  على  ت�صاعد 
ت�صل اإىل 20 %، عرب تقنية حقن ال�صحب مبواد 
قرطاج  يف  الأر���ص��اد،  مديرية  وبح�صب  كيماوية. 
تعترب هي الدولة الرائدة على امل�صتوى الأفريقي 
يف ذل���ك امل���ج���ال، ح��ي��ث متكنت م��ن زي����ادة حجم 
م�صرية   ،"%  20 اإىل  ت�صل  بن�صبة  املطر  �صقوط 
"كل زي����ادة يف  اأن  اإىل  ل��ه��ا  اق��ت�����ص��ادي��ة  يف درا���ص��ة 
معدل الأمطار مبقدار 10 % ت�صهم يف رفع حجم 
الإجمايل للمح�صول الزراعي 3.4 %، يف الوقت 
الذي و�صلت فيه عدد عمليات برنامج الغيث عام 

2021 اإىل 5 عمليات جوية و23 اأر�صية".
اإىل  امل�صرية،  اجل��وي��ة  الر���ص��اد  هيئة  وجل���اأت 
تعاون  جت��رب��ة  يف  ال�صناعي،  ال�صتمطار  تقنية 
تقنية  لتطبيق  الأمل��ان��ي��ة،  ال�����ص��رك��ات  اإح����دى  م��ع 
ا�صتمطار ال�صحب �صناعيا لأول مرة يف القاهرة، 
خا�صة يف ظل البحث امل�صتمر عن موارد جديدة 
للمياه بجانب نهر النيل، ومبوجب هذا التعاون 

ال�صناعي  املطر  تكنولوجيا  �صتح�صل م�صر على 
احل���دي���ث���ة م���ن اأمل���ان���ي���ا ب���ه���دف ت��ه��ي��ئ��ة ال���ظ���روف 
الالزمة ل�صقوط املطر والعمل على زيادة موارد 
املياه، ولتوفري حاجة م�صر اإىل املزيد من موارد 

املياه خا�صة مع الزياد ال�صكانية امل�صتمرة.
الأر�صية  الوىل  لال�صتمطار  طريقتان  هناك 
يف  ا�صتخدامها  يتم  التي  وه��ي  اجلوية  والثانية 
اأنها  الدول التي تعاين من كرثة اجلفاف، حيث 
اأو  اأ�صفل  اأو  ف��وق  ال��ط��ائ��رات  حتليق  على  تعتمد 

داخل ال�صحاب وتعترب من اأكرث الطرق فاعلية.
واإىل جانب الدور الذي تلعبه هذه التقنية يف 
زيادة كمية الأمطار ت�صاعد اأي�صا على التقليل من 
وتعمل  الرتابية،  والعوا�صف  الأعا�صري  ح��دوث 
الرطوبة  املناخ اجلاف وتقليل ن�صبة  على تعديل 
ال��زراع��ي��ة. كما  الرقعة  يف اجل��و، وزي���ادة م�صاحة 
يف  وامل�صاعدة  ال��ه��واء  وتنقية  تطهري  يف  ت�صاهم 
و�صول  كذلك  للنباتات،  ال�صوئي  البناء  عملية 
اأ�صعة ال�صم�س اإىل الأر�س ب�صكل كبري، وامل�صاهمة 
اجلوفية  امل��ي��اه  من�صوب  وزي���ادة  ال�صدود  م��لء  يف 
لعمليات  ال�صالح  النباتي  الغطاء  كثافة  وزي��ادة 
الأه����داف  بع�س  حتقيق  ع��ن  ف�صال  ه��ذ  ال����ري. 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة الأم���ن���ي���ة، وت�����ص��ع��ى ال��ك��ث��ري من 
الدول التي تعتمد على هذه التقنية اإىل حت�صني 
املائي  امل��خ��زون  و�صعها الق��ت�����ص��ادي، ع��رب زي���ادة 
وال��ذي ب��دورة ي�صاهم يف زي��ادة امل�صاحة املزروعة، 
املجال  وعليه ترفع من م�صتوى ال�صتثمارات يف 

الزراعي.
اأن  اإل  التقنية،  لهذه  الإيجابيات  ك��رثة  ورغ��م 
يتم  مل  الآن  فحتى  ال�صلبيات،  م��ن  العديد  لها 
املناخ  على  تاأثري  لها  العملية  مالحظة هل هذه 
العاملي اأم ل، هذا ف�صال عن دورها يف امت�صا�س 
الغالف  يف  بخاره  تركيز  وتقليل  الرتبة  يف  امل��اء 
اجلوي، والذي بدوره يوؤدي اإىل انتقال بخار املاء 
من املحيط اإىل الأرا�صي ال�صحراوية فيزيد من 
تبخر مياه املحيطات. هذا ف�صال عن اأنها حتتاج 
ب����دورة يجعل  وال����ذي  ع��ال��ي��ة،  م��ال��ي��ة  تكلفة  اإىل 
ال��دول الفقرية غري ق��ادرة على اإمت��ام مثل هذه 
اأن تكلفة تلقيح ال�صحابة لواحدة  العملية، حيث 

ما يقرب من خم�صة اآلف دولر.
ال�صتمطار  تقنية  اأ���ص��ب��ح��ت  امل��ق��اي��ي�����س،  ب��ك��ل 
الراهن ملواجهة  الوقت  ال�صناعي هي الأجنح يف 
الأك���رث  امل��ي��اه، ح��ي��ث تعترب  م��ن م�صاكل  ال��ك��ث��ري 
فاعلية والأقل فى تاأثرياتها ال�صلبية على البيئة 
وعربيا  اأخ����رى،  علمية  ب��ت��ج��ارب  ق��ورن��ت  م��ا  اإذا 
ح��ظ��ي��ت ب���دع���م ك��ب��ري وو����ص���ع���ت ل��ه��ا امل��ي��زان��ي��ات 
ال��ت��غ��ريات  ك��اف��ة  مل��واك��ب��ة  امل�صتقبلية،  واخل��ط��ط 

ولتحقيق الأمن الغذائي واملائي العربي.

تعتبر سلطنة عمان، من أكثر الدول التي حققت 
نجاحات كبيرة في تجربة االستمطار الصناعي

كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة من أوائل 
الدول في الشرق األوسط والمنطقة العربية، 

التي خاضت تجربة االستمطار الصناعي
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تقع دولة قطر في موقع استراتيجي 
في إحدى أكثر المناطق ازدهاًرا 
وأسرعها نمًوا في العالم، وتعّد 

الدوحة العاصمة الرسمّية لدولة 
قطر، حيث يقطنها ما يزيد عن 

مسي عدد السكان في البالد، وتقع 
ُ

خ
على الّساحل الشرقّي على الخليج 
العربّي، كما تتميز بوجودها في 

مفترق الطرق بين آسيا وإفريقيا 
وأوروبا. وسواًء كنت تخطط للسفر 

في رحلة عمل أو لزيارة عائلتك 
أو للسياحة، ستتمتع بسهولة 

الوصول إلى شتى أنحاء العالم من 
خالل مطار حمد الدولي.
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160كم  بعد  واق��ع��ٍة على  ج��زي��رٍة  �شبه  ت��ع��ّد قطر 
يحيط  اإذ  اجلنوبّية،  اجلهة  من  العربّي  اخلليج  يف 
وُيطلَق  والغرب،  وال�شرق،  ال�شمال،  من  اخلليج  بها 
البحرين  ع��ن  قطر  تف�شل  التي  اخلليج  ذراع  على 
من  اأّم���ا  البحرين،  خليج  ا�شم  الغربّية  اجلهة  م��ن 
اجلنوب فحدودها برّيٌة م�شرتكٌة مع اململكة العربية 
دول  ب��ن  م��رك��زّي  مب��وق��ٍع  قطر  وتتمّيز  ال�شعودية، 
�شاحٍل  على  وبامتدادها  اخلليجّي،  التعاون  جمل�س 
ميتّد على م�شافة 563كم، اإذ كاَن م�شدر ثروة البالد 
قدمياً ب�شبب �شاحلها الذي �شاعَد ال�شكان على �شيد 
الأ�شماك وا�شتخراج اللوؤلوؤ، وي�شار اإىل اأّنها تقع فلكياً 
على خّط عر�س 25.35 وخّط طول 51.22.)6( تبلغ 
م�شاحة اأر�س قطر 11،610 كيلومرت مرّبع، اإذ ميكن 

اإىل  ي�شل  ب��ط��وٍل  نقطٍة  اأو���ش��ع  م��ن  اأب��ع��اده��ا  قيا�س 
مل�شاحة  وُي�شاف  80كم،  يتجاوز  ل  وعر�س  160كم، 
قطر م�شاحة بحر "خور العديد"، وهو بحٌر داخلٌيّ 

يقع يف اجلنوب ال�شرقّي من �شبه اجلزيرة.
 2،858،148 ُيَقارب  ما  دول��ة قطر  �شّكان  بلَغ عدد 
ن�شمة، وذلك وفقاً لإح�شائّياٍت ُن�شِرت يف بدايات عام 
العامل،  �شّكان  % من    0.04 ُيعادل  ما  وهو  2020م، 
وذلك ي�شعها يف املرتبة التا�شعة والثالثن بعد املئة 

يف قائمة اأكرب الّدول بح�شب عدد ال�شكان.
اإّن  اإذ  ق��ط��ر،  الر�شمّية يف  ال��ّدي��ان��ة  الإ���ش��الم  ي��ع��ّد 
واحلكومة  والنظام  اإ�شالميًة،  تاريخيًة  ج��ذوراً  لها 
جهة  وم��ن  الإ���ش��الم��ّي��ة،  بال�ّشريعة  مرتبطان  فيها 
اأخرى يوجد فيها من يدينون باأديان اأخرى، مثل: 

امل�شيحّية، والهندو�شّية، والبوذّية، واليهودّية، اإ�شافًة 
اإىل من ل ينتمون لأّي دين، وبالّن�شبة للغة الر�شمّية 
يف البالد فهي العربية، وتعّد اللغة الإجنليزية اللغة 
ال��ث��ان��ي��ة، ه���ذا اإىل ج��ان��ب وج���ود بع�س الأ���ش��خ��ا���س 
واملاليالمية  والأردي���ة  الفار�شية  باللغة  املتحّدثن 

وال�شنهالية.
تعّد قطر دولًة م�شتقلًة يرتفع فيها معّدل الأمان، 
ّنفت يف املرتبة الع�شرين من بن اأكرث الدول  حيث �شُ
�شالماً يف العامل، كما �شّنفتها الأمم املّتحدة على اأّنها 
الّدولة الأكرث تقّدماً يف جمال الّتنمية الب�شرّية على 
م�شتوى الوطن العربّي، اأّما على ال�شعيد القت�شادّي 
اأكرَب  فتعّد دولًة ذات دخٍل مرتفٍع، لمتالكها ثالَث 
احتياطّي من الغاز الطبيعّي ومن احتياطّي النفط 
يف العامل، وقد ح�شلت على ا�شتقاللها اجلزئّي عام 
1868م، وذل��َك بعدما وّق��َع حممد بن ثاين معاهدًة 
مع الربيطانين، ومل حت�شل على ا�شتقاللها التاّم 
�شيادة ملكية  ذات  دول��ًة  وتعّد قطر  1971م،  ع��ام  اإّل 
عام  يف  اإّل  الر�شمّي  د�شتورها  ي�شدر  ومل  د�شتورية، 
الد�شتور،  على  للموافقة  ا�شتفتاء  ُعقَد  اإذ  2003م، 

.% انتهى بتاأييد ما يقارب 98  
ملحة تاريخية عن قطر

اأربعة اآلف  اأك��رث من  يعوُد تاريخ دول��ة قطر اإىل 
جمموعٌة  �شكنها  م��ن  اأّول  وك����اَن  امل��ي��الد،  قبل  ع���ام 
املاِلحة  يف  تعمل  كانت  التي  الكنعانّية  القبائل  من 
ب�شبب  تاريخّيٌة  اأهمّيٌة  البحرّية، وللّدولة  والّتجارة 



47

اخلليج،  منطقة  يف  كميناٍء  ال�شرتاتيجّي  موقعها 
كما كاَن لها دور مهّم يف الفتوحات الإ�شالمّية، فقد 
وت��واىل  اجليو�س،  لنقل  بحرٍيّ  اأ�شطوٍل  اأول  اأع���ّدت 
14م  العديد م��ن الإم��رباط��ورّي��ات، ففي ع��ام  عليها 
حكمها العبا�شيون، ويف عام 16م حكمها العثمانيون 
اأرب��ع��ة ق���رون، حتى ت��راج��ع حكمهم م��ع بداية  مل���ّدة 
حتَت  ووق��ع��ت  1914م،  ع��ام  الأوىل  العاملّية  احل���رب 
معاهدٍة  1916م مبوجب  ع��ام  الربيطايّن  الن��ت��داب 
وبعَد  و�شعبها،  قطر  حلماية  بريطانيا  مع  اأُب��رم��ت 
�شيخ  اأّول  وه���و  حممد"  ب���ن  "ثاين  ح��ك��َم��ه��ا  ذل���ك 
متّتع ب�شلطاٍت حقيقّيٍة، وانتقلت اأ�شرة اآل ثاين اإىل 
19م، وا���ش��ت��ق��ّروا هناك  ال��ق��رن  ال��دوح��ة يف منت�شف 

وفر�شوا �شلطتهم على املنطقة.
احلياة يف قطر، بني التنوع الثقايف والتمازج 

الفريد يف الرتكيبة ال�سكانية
ت�شفر اأوجه التقدم والتو�شعات اجلديدة يف دولة 
قطر عن فر�س جديدة كل ي��وم، فهي دول��ة يف منّو 
دائم تقودها روؤية وا�شحة وهي روؤية قطر الوطنية 
2030، ومت�شي بها يف طريق من التطور والزدهار 
رائ��دة،  عاملية  م�شروعات  ا�شت�شافة  من  ميّكنها  ما 
مثل بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم قطر 2022 التي 

تعقد لأول مرة يف ال�شرق الأو�شط.
ثقافية  موؤ�ش�شات  ال��دول��ة  رب��وع  �شتى  يف  وتنت�شر 
ومراكز  الفنية  واملعار�س  كاملتاحف  متنوعة  وفنية 
املو�شيقى والرتاث التي ل تعر�س التاريخ القطري 
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والتقاليد الإ�شالمية فح�شب، بل تنّمي �شغف الفن 
احل��داث��ة  تعتنق  فهي  اجلميع،  نفو�س  يف  والإب�����داع 
دول��ة  يف  احل��ي��اة  تعد  حيث  الثقافة،  على  وحت��اف��ظ 
من  امل�شتمّدة  والتقاليد  احلداثة  من  مزيجا  قطر 
ثقافته العريقة، فبينما تكت�شي مدنها بطابع حديث 
زال  ما  التحتية،  والبنية  املرافق  يف  يتجّلى  متطور 
ما  ك��ل  يف  متج�ّشدين  وثقافتها  وتقاليدها  تراثها 

يقومون به، ويف جميع التفا�شيل املحيطة بهم.
احلياة  على  الفريد  التمازج  ه��ذا  ينعك�س  فكيف 
اإىل عملك  التوجه  اليومية يف قطر؟ ميكنك مثاًل 
يف اإح����دى امل��ن�����ش��اآت احل�����ش��ري��ة ف��ائ��ق��ة ال��ت��ط��ور، ثم 
ق�شاء عطلة نهاية الأ�شبوع على الكثبان الرملية يف 
�شحراء قطر ال�شا�شعة، اأو ال�شتمتاع بالتخييم حتت 
عة بالنجوم يف وجهات مميزة تقع  �شماء الليل املر�شّ

على مقربة من املدينة التعليمية.
اأر���س قطر تقاليدهم  املقيم على  ال�شعب  يج�ّشد 
امل��ح��ل��ي��ة، وق��ي��م��ه��م ال��را���ش��خ��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف ال��ت��ع��اون 
ال��واف��دون  وال��رح��م��ة. ومي��ث��ل  والت�شامح  وال��ع��ط��ف 
من خارج دولة قطر ن�شبة كبرية من ال�شكان، حيث 
التحويلية  روؤيتهم  قطر  دول��ة  مواطني  ي�شاركون 
للدولة. يرحبون يف جمتمعهم باأ�شخا�س من �شتى 
اأدي���اًن���ا خمتلفة  يعتنقون  ال��ع��امل مم��ن  دول  اأن��ح��اء 
الدعم  فتقدمي  ول���ذا  متنوعة،  بثقافات  وي��ع��ت��زون 
لهم وتعزيز قبولهم يف املجتمع على راأ�س اأولوّياتهم 

لي�شعر كل وافد لقطر اأنه و�شط اأهله واأقاربه.
العلم والن�سيد الوطني القطري

يتمّيز علم قطر بلونه املارويّن الذي يختلف عن 
ا�شتخدمت  التي  ال��ع��رب��ّي  ال��وط��ن  يف  الأع���الم  بقّية 
اللون الأحمر يف اأعالمها، اإذ يعود �شبب اختيار هذا 
الع�شور  بتاريِخ  ارتباطه  منها  اأ�شباب،  لعّدة  اللون 
مثل  الثقايّف،  تراثها  من  اأث��راً  تركت  التي  القدميِة 
وال��ذي��َن  الكنعانين،  م��ن  امل��ن��ح��درون  الفينيقيون 
�شكنوا �شبه اجلزيرة العربّية يف الألفّية الثالثة قبل 
اليونانّية  الكلمة  من  م�شتقة  فينيق  فكلمة  امليالد، 

املارويّن. ال�شعب  "فينيك�س" وهَي تعني 
الوطنّي اخلا�ّس بقطر فيطلق عليه  الّن�شيد  اأما 
ا�شم "الن�شيد الأمريّي"، وقد ُو�شَع هذا الن�شيد عام 
1996م يف بداية عهد ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين، 
وَكتَب كلماته ال�شاعر مبارك بن �شيف اآل ثاين، وُقّدَم 
لأّول مّرة كن�شيٍد ر�شمٍيّ للدولة يف اجتماع جمل�س 

التعاون اخلليجّي الذي ُعِقد يف قطر.
الت�ساري�س واملناخ

��ف ت�����ش��اري�����س ق��ط��ر ب�����ش��ك��ٍل ع����اٍمّ ع��ل��ى اأّن��ه��ا  ت��و���شَ
فيها  امل��ن��اط��ق  بع�س  اأّن  اإّل  م�����ش��ّط��ح��ة،  ت�����ش��اري�����س 
منحدرة وخا�شًة على الطرف ال�شمايّل من ال�شاحل 
ال�شرقّي، وترتفع فيها بع�س املناطق ب�شكٍل تدريجٍيّ 
من ال�ّشرق و�شوًل اإىل ه�شبٍة مركزّيٍة من احلجر 
اجلريّي، كما يرتفع بع�شها من منطقة الّدخان على 
طول ال�شاحل الغربّي على �شكل �شل�شلٍة من التالل 

طوير  قمة  ومتّثل  100م،  اإىل  ارتفاعها  ي�شل  التي 
احلمري اأعلى نقطة يف قطر بارتفاع ي�شل اإىل 103م، 

اأّما اأدنى نقطة فتتمّثل باخلليج العربّي.
اأم���ا امل���ن���اخ، ف��ن��ظ��راً ل��ك��ون ق��ط��ر ت��ق��ع يف �شحراء 
ن�شف الكرة الأر�شية ال�شمايل فاإّن درجات احلرارة 
فيها مرتفعة خالل ف�شل ال�شيف ت�شل، كما يرتفع 
م��ع��ّدل ال��ّرط��وب��ة، وت��و���ش��ف ال��ري��اح ب��اأّن��ه��ا ق��وي��ة يف 
بهطول  التنّبوؤ  على  ال��ق��درة  ع��دم  وب�شبب  املنطقة، 

الأمطار اأو مبعّدل كثافتها، ل مُيكن العتماد عليها 
ب�شكل رئي�شّي يف الّزراعة.

االقت�ساد يف دولة قطر
اعتمد اقت�شاد قطر قدمياً ب�شكٍل رئي�شّي على �شيد 
الأ�شماك وا�شتخراج اللوؤلوؤ، حتى اكُت�شَفت اآبار النفط 
ُح�شولها  ومنذ  1940م،  ع��ام  القطرّية  الأرا���ش��ي  يف 
على ال�شتقالل بداأت بالعتماد على ا�شتخراج الغاز 
الطبيعّي وال�شناعات البرتوكيماوية يف اقت�شادها، 
امل�شال،  الطبيعي  للغاز  الرئي�شّي  امل�شدر  واأ�شبحت 
�شنوات  ال��دول��ة وازده��اره��ا خ��الل  بنمّو  �شاهَم  مّم��ا 
قليلة، وُت�شّنف قطر على اأّنها من الدول التي متتلك 
اأعلى ناجٍت حملٍيّ اإجمايٍلّ يف العامل، فقد و�شَل عام 
اأّن  اإىل  وي�����ش��ار  ه��ذا  دولر،  مليار   167 اإىل  2017م 
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2013م  ع��ام  ففي  ج���داً،  قليلة  فيها  البطالة  ن�شبة 
%، حيث ين�ّس قانون ال�شركات على  بلغ املعّدل 0.1 
وجوب امتالك املواطنن القطرين على ما ن�شبته 
البالد، وحتتّل قطر  اأي م�شروع يقام يف  % من   51
اقت�شاد  حيث  من  عاملياً  والأرب��ع��ن  ال�ّشابعة  املرتبة 
امل�شّدرة،  املواد  قائمة  البرتول  ويت�شّدر  ادرات،  ال�شّ
ال�����ش��ادرات،  اإج��م��ايل  م��ن   %  48.8 ن�شبة  ي�شّكل  اإذ 

 ،%  25.6 بن�شبة  اخل��ام  النفط  يليه 
ال��ر���ش��م��ّي��ة لقطر. العملة  ال��ق��ط��رّي  ال��ري��ال   وي��ع��ّد 

عريقًة  ثقافًة  قطر  متتلك  قطر  دول��ة  يف  الثقافة 
يفتخُر بها ال�ّشعُب وي�شعى لإحيائها، وتقوم الهيئات 
يف  م��ه��ٍمّ  ب���دوٍر  قطر  متاحف  هيئة  مثل  الر�شمّية، 
الفنون  جمعية  لعبت  كما  القطرّية،  الّثقافة  دع��م 

الفنون  اإح���ي���اء  يف  م��ه��ّم��اً  دوراً  ال��ق��ط��رّي��ة  اجلميلة 
ال��ب�����ش��رّي��ة يف ق��ط��ر ك��اخل��ّط، وال��ع��م��ارة، وم���ن اأه���ّم 
املظاهر احل�شارّية يف قطر اإلقاِء ال�شعِر البدوّي يف 
والبدوّية،  الفولكلورّية  والّرق�شات  املهّمة،  املحافِل 
وبع�س التقاليد ال�شعبّية املتمّثلة بالحتفالِت التي 
التي  ال�شعبّية  واملو�شيقا  ال��ل��وؤل��وؤ،  ا�شتخراج  ت��راف��ق 
ُتعزف على بع�س الآلت ال�شعبّية كاجلالة، اأّما الفّن 
املعمارّي يف قطر في�شمل الأ�شواق القدمية، واملباين 
التقليدّية، والت�شميمات الهند�شية القدمية، ويجدر 
بالذكر اأّنها ان�شّمت اإىل جلنة الرتاث العاملّي الّتابعة 
الأم��اك��ن  بع�س  يلي  وفيما  2011م،  ع��ام  لليون�شكو 

التي متّثل الثقافة القطرّية:
املتاحف: 

من اأ�شهر املتاحف يف قطر متحف الفّن الإ�شالمّي، 
اآل ثاين، ومتحف  ال�شيخ في�شل بن قا�شم  ومتحف 
الوكرة، ومتحف �شالح قطر، وقلعة الكوت، ومتحف 
الفن العربّي، ومتحف قلعة الزبارة، ومتحف اخلور. 

املهن ال�شعبية: 
من اأبرز املهن ال�شعبّية يف قطر ال�شيد والغو�س 
ال�شعبّية  الأط��ع��م��ة  وحت�����ش��ري  ل��ل��ذك��ور،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

لالإناث. 
املكتبات العامة:  

ق���ط���ر  يف  ت����ن����ت���������ش����ر 
امل��ك��ت��ب��ات ال���ع���ام���ة، حيث 
مكتبات  �شبع  ت�شجيل  مّت 
عاّمة فيها، ت�شّم ما يقارب 
األف كتاب، وذلك عام   629

2015م. 
ال�شحف واملجالت: 

مت����ت����ل����ك ق�����ط�����ر ث����م����اين 
ثالث  منها  حملّية،  �شحف 
الإجن��ل��ي��زّي��ة،  باللغة  �شحف 
ك���م���ا ت�������ش���در �����ش����ّت جم�����اّلت 
باللغة  اثنتن  منها  ���ش��ه��رّي��ة، 

الإجنليزّية. 
ال�شينما وو�شائل الإعالم: 

ينت�شر يف قطر ع��دٌد من دور 
ال�شينما، وُتعَقد فيها مهرجانات 
ث��ق��اف��ّي��ة، مثل م��ه��رج��ان ال��دوح��ة 
ومهرجان  ال�شينمائّي،  ترايبيكا 
هذا  ال�شينمائّي.  لل�شباب  اأج��ي��ال 
عدا عن امتالكها �شبع ع�شرة قناة، 

و�شّت حمطاٍت اإذاعّيٍة حملّيٍة. 
العادات والتقاليد املحّلية يف 

دولة قطر: 
م����ن اأب��������رز ال�����ع�����ادات وال��ت��ق��ال��ي��د 

ال�شعبّية يف قطر: 
نظام القبيلة: اإّن املجتمع القطرّي 
اإذ  والأ���ش��رة،  القبلّية  نظام  على  مبنّي 

�شيخ مت������ت������ل������ك  يراأ�شها  لقبيلٍة  ولًء  منطقة  ك��ّل 
القبيلة، وتتّم الجتماعات يف مكاٍن ُيطلُق عليه ا�شم 

"املجل�س" للت�شاوِر واّتخاذ القرارات القبلّية. 
االأزياء التقليدّية: 

ي�شل  ال��رج��ال  ي��رت��دي��ه  ف�شفا�س  ب��ث��وب  تتمّثل 



50

اللون،  اأبي�َس  يكوُن  ما  وغالباً  الكاحل،  اإىل  طوله 
ب��ارت��داء  ذل��ك  ويتبع  وال��ع��ق��ال،  ال�ّشماغ  اإىل  اإ���ش��اف��ًة 
ذهبية  بزخرفٍة  مزّينٌة  ���ش��وداء  ع��ب��اءٌة  وه��ي  الب�شت، 

اللون. 
ال�سياحة يف دولة قطر 

وجهًة  منها  جتعل  م��وؤّه��الت  ع���ّدة  قطر  متتلك 
�شياحّيًة مهّمة، فقد احتّلت املرتبة الثانية يف املنطقة، 
واملرتبة الثالثة والأربعن من اأ�شل 141 دولة �شمن 
املنتدى القت�شادي العاملّي، فهَي ذات موقٍع ممّيٍز يف 
مفرتق الطرق بن ال�شرق والغرب، وجتمع ما بَن 
الأ�شالِة واحلداثة، واملناظر ال�شحراوّية الطبيعّية، 
وتظهر الأ�شالة فيها لكونها موطناً لرتاٍث اإ�شالمّي 
ام���ت���ّد ع��ل��ى م���دى 1400 ���ش��ن��ة، وت�����ش��ّم ع����ّدة ق��الع 
تاريخّية، مثل: قلعة الدوحة، وح�شن الزبارة، وقلعة 
اأم �شالل حممد، وح�شن اليو�شفية، وح�شن ال�شقب، 
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اأدرَج  وقد  املتاحف،  من  للعديد  بالإ�شافة  وغريها، 
ال��رتاث الأث��رّي لقطر يف قائمة اليون�شكو للمواقع 
الأثرّية العاملّية. تعّد قطر مدينًة حديثًة ملا فيها من 
مباٍن �شاهقِة الرتفاع، وحدائَق جميلٍة، وتكنولوجيا 
حديثٍة، وفنوٍن جاذبٍة موجودة يف عّدة اأماكن، مثل: 
جامعة  فنون  ومعر�س  للفنون،  واق��ف  �شوق  مركز 
فرجينيا كومنولث، وغريها، كما ُيقام يف قطر عّدة 
مهرجانات، مثل مهرجان الدوحة عا�شمة الثقافة، 
الوثائقية،  ل��الأف��الم  ال����دويل  وم��ه��رج��ان اجل��زي��رة 
ومهرجان الدوحة للحرية والإبداع، ومهرجان مال 
املعامل  لأه��ّم  و�شٌف  يلي  وفيما  وغريها.)27(  اأول، 
ال�شياحّية يف قطر: قرية كتارا الثقافية: يوجد فيها 
العديد من الأن�شطة الثقافّية التي ُتعقد على مدار 
املختلفة،  والعرو�س  املو�شيقّية،  كاحلفالت  ال�شنة، 
الرتفيهّية.)37(  لالأن�شطة  بالإ�شافة  وامل��ع��ار���س، 
ل��وؤل��وؤة قطر: ت�شّم اجل��زي��رة م��ب��اٍن �شكنّية  ج��زي��رة 
األ��ف   25 اإىل  ك��امل��ن��ازل، والفلل، وال��ت��ي ي�شل ع��دده��ا 
وعدد  للتجزئة،  �شوقاً   350 اإىل  بالإ�شافة  م�شكن، 
م��ن امل��ط��اع��م، وامل��ق��اه��ي، وال�����ش��اح��ات، واحل��دائ��ق، اإذ 

ح�شب  مق�ّشمة  مناطق  ع�شر  على  اجل��زي��رة  ت�شمل 
طابعها املعمارّي، وتقع جزيرة لوؤلوؤة قطر على بعد 
على  ومتتّد  الغربّية،  اخلليج  �شواطئ  قبالة  350م 
م�شاحة 4 مالين مرت مرّبع، مّما يجعلها اأحد اأكرب 
الأو�شط.)38(  ال�شرق  العقارّية يف منطقة  امل�شاريع 
الغربّي  ال�شمايّل  ال�شاحل  على  تقع  ال��زب��ارة:  قلعة 
لالأعمال  بالإ�شافة  امل��رمّم��ة  القلعة  وت�شّم  لقطر، 
الأثرّية التي متتّد على م�شاحة 600،000 مرتمربع، 
وقد كانت القلعة م�شتوطنة يف القرن الثامن ع�شر 
والتا�شع ع�شر، واأُدرجت �شمن قائمة اليون�شكو ملواقع 
العاملّي.)39( �شوق واق��ف: يقع �شوق واقف  ال��رتاث 
�شوق  وهو  الكورني�س،  من  بالقرب  العا�شمة  و�شط 
ال�شّيقة،  واأزق��ت��ه  العتيق،  املعماري  بطابعه  يتمّيز 
وقد اأ�شيَف لل�شوق بع�س املحاّلت التجارّية منذ عام 
2004م، ولكّنها ُبنيت بطرق ومواد تقليدّية لتتما�شى 
اأ���ش��ال��ة امل��ك��ان، ويتمّيز ال�����ش��وق ب��اح��ت��وائ��ه على  م��ع 
والعطور،  كالتوابل،  ال�شعبّية،  املُنتجات  من  العديد 

واملالب�س، واأعمال احلرف اليدوّية، وغريها.
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تدمر
مدينة قديمة في محافظة حمص الحالية، سوريا. تعود 

االكتشافات األثرية إلى العصر الحجري الحديث، وتشير الوثائق إلى 
المدينة في أوائل األلفية الثانية قبل الميالد، حيث انتقلت تدمر 

في عدد من المناسبات بين اإلمبراطوريات المختلفة قبل أن تصبح 
موضوًعا لإلمبراطورية الرومانية في القرن األول الميالدي.

نمت المدينة ثراء من القوافل التجارية، واشتهر سكان بالميرين 
بالتجار الذين أسسوا مستعمرات على طول طريق الحرير وعملوا 
في جميع أنحاء اإلمبراطورية الرومانية. وتحدث سكانها بالميرين 

اآلرامية، وهي مجموعة متنوعة من اآلرامية الغربية الوسطى، وقد 
ا 

ً
أثرت الثقافة اليونانية الرومانية على ثقافة تدمر التي أنتجت فن
وعمارة مميزة جمعت بين التقاليد الشرقية والغربية، كما كان 

سكان المدينة يعبدون آلهة سامية محلية وبالد ما بين النهرين 
وآلهة عربية.

ا إقليمًيا مزدهًرا، وصلت 
ً
بحلول القرن الثالث، أصبحت تدمر مركز

إلى ذروة قوتها في 260، عندما هزم ملك بالميرين أودانثوس 
اإلمبراطور الساساني شابور األول. وفي عام 273، دمر اإلمبراطور 
ا بحجم 

ً
الروماني أوريليان المدينة، والتي أعادها دقلديانوس الحق

ا ثانوًيا تحت 
ً
أصغر. فبعد تدميرها في 273، أصبحت تدمر مركز

حكم البيزنطيين واإلمبراطوريات في وقت الحق، كما أدى تدميرها 
من قبل التيموريين عام 1400 إلى تحويلها إلى قرية صغيرة تحت 

االنتداب الفرنسي في عام 1932، وتم نقل السكان إلى قرية تدمر 

الجديدة، وأصبح الموقع القديم متاًحا للتنقيب. 
تعود سجالت اسم "تدمر" إلى أوائل األلفية الثانية قبل الميالد، 

سجل أقراص من القرن الثامن عشر قبل الميالد من ماري 
ُ
حيث ت

المكتوبة بخط مسماري االسم باسم "Ta-ad-mi-ir”، بينما 
تسجل النقوش اآلشورية من القرن الحادي عشر قبل الميالد. إنها 
"Ta-ad-mar". وقد أظهرت النقوش اآلرامية بالميرين نفسها 

نوعين مختلفين من االسم، TDMR )أي تدمار( وTDMWR )أي 
تدمر(. وبالتالي كان أصل االسم غير واضح، وتم تسجيل االسم 

اليوناني Παλμύρα )الالتينية تدمر( ألول مرة من قبل بليني 
األكبر في القرن األول الميالدي، ليتم استخدامه في جميع أنحاء 

العالم اليوناني الروماني. 
تكشف القطع األثرية النادرة التي ُعثر عليها في المدينة والتي 

ا بغرب 
ً
تعود إلى العصر البرونزي أن تدمر، ثقافًيا، كانت أكثر ارتباط

سوريا، فتدمر الكالسيكية كانت تتمتع بثقافة مميزة، استناًدا إلى 
تقليد سامي محلي، وتأثرت باليونان وروما، لتبدو وكأنها مندمجة 

بشكل أفضل في اإلمبراطورية الرومانية. 
كان لدى تدمر أغورا كبيرة، ومع ذلك على عكس أغوراس 

اليونانية )أماكن التجمع العامة المشتركة مع المباني العامة(، كانت 
ا للحياة 

ً
أغورا تدمر تشبه النوازل الشرقية أكثر من كونها مركز

العامة. دفن سكان بالميرين موتاهم في أضرحة عائلية متقنة، 
ا من غرف الدفن )مقابر( 

ً
معظمها بجدران داخلية تشكل صفوف

التي ُوضع فيها الموتى، ممددون بالكامل، واحتوت العديد من آثار 
الدفن على مومياوات محنطة بطريقة مشابهة لتلك المستخدمة في 

مصر القديمة.
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ف���ه���وؤالء ال���راح���ل���ون ك��م��ا ق���ال ال���راح���ل ج��اب��ر 
ظل  يف  تعوي�ضهم  ن�ضتطيع  "لن  م��رة  ع�ضفور 
االإن��ت��اج  اأدوات  الأن  امل��وج��ودة،  الثقافية  االآل��ي��ات 
العامة  الثقافة  وموؤ�ض�ضات  التعليم  وهي  الثقايف 
واالإعالم اأراها عاجزة عن اإنتاج مثقفني يف نف�س 
يوا�ضلون  بحيث  الن�ضج  حيث  م��ن  م�ضتواهم، 
على  ول��ك��ن  ر�ضالتهم  نف�س  اأق���ول  ول��ن  ال��ط��ري��ق 
العامل  بحركة  وعيه  توؤكد  ر�ضائل  ير�ضل  االأق��ل 

وواقعه وتت�ضم بال�ضجاعة وال�ضراحة".
ط��ب��ع��ا ي��ن��ب��غ��ي اال����ض���ت���دراك ف����ورا اأن ال��ث��ق��اف��ة 
العربية مل تتوقف عن العطاء والتقدم ومازالت 
بخري، وعلى م�ضتوى االإبداع اأي�ضا، فمازال هناك 
مفكرون يواجهون واأدباء وفنانون يبدعون ب�ضكل 
اأن  التذكري بحقيقة  ح��دث هو  ما  واأن كل  جيد، 
وف���اة امل��ف��ك��ر ال��ت��ن��وي��ري ه��ي خ�����ض��ارة ك���رى ول��ن 
تعرتف  ال  جمتمعات  يف  خا�ضة  ب�ضهولة  تعو�س 

باملفكر اإال بعد رحيله.
الفكر  اإع���الء  اإىل  ما�ضة  بحاجة  اأن��ن��ا  واحل���ال 
ال���ت���ن���وي���ري يف ح��ي��ات��ن��ا االأدب����ي����ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
من  ت��ب��دو  امل��ع��رك��ة  م��ادام��ت  اأي�����ض��ا،  وال�ضيا�ضية 
جديد على اأ�ضدها مع نزعات التخلف والظالمية 
ب��ق��وة وع��دوان��ي��ة اىل حياتنا  ب��ال��ع��ودة  ال��ط��ام��ع��ة 
دف��اع��ات  اأو  ق��وي��ة،  ت��ن��وي��ري��ة  حت�ضينات  وب����دون 

متينة اأو حركات اإ�ضالحية جادة تذكر.
اأفكار جتديدية وم�ضتندة  اإىل  ولذا، فاحلاجة 
يقفز  م��ا  اأول  ه��ي  النقدي  العقالين  املنهج  اإىل 
اإىل الذهن عند تذكر جابر ع�ضفور وقبله رفاعة 
التون�ضي وحممد عبد  الدين  الطهطاوي وخري 
والعديد  ال���وردي  وعلي  ح�ضني  وط��ه  والكواكبي 
�ضواهم الذين متو�ضعوا �ضلفا كاأبرز رّواد التنوير 

االأدب��ي��ة  معاركهم  املعا�ضر.  العربي  عاملنا  يف 
والفكرية وحتى احلياتية مل تكن كثرية بل 

كانت يومية تقريبا مع خ�ضوم من رجال 
امل��وؤ���ض�����ض��ت��ني ال��دي��ن��ي��ة واالأي��دل��وج��ي��ة 

الذين ت�ضرفوا دائما كاأعداء الداء 
واملكر  والغدر  بالق�ضوة  مدججني 

ل�ضل حركة الفكر النقدي احلر.
العقالنية  اإىل  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن  اأي�����ض��ا،  وال���ي���وم 
واإىل مواقف العقول التنويرية يف الفكر واالأدب 
وال�ضيا�ضة. ومنها مواقف الدكتور جابر ع�ضفور 
من  علما  جريئة  بعقالنية  نف�ضه  ف��ر���س  ال���ذي 
اأعالم الثقافة العربية املعا�ضرة ف�ضال عن كونه 
اأ�ضتاذ وكاتب ومثقف ومرجع يف الثقافة العربية، 
ويف الفكر التنويري خا�ضة، وهو نعت اأكده بقوة 
اأن  ح��ق  ع��ن  معترا  ثقافتنا  يف  تاأ�ضيله  وح���اول 
فل�ضفة  انتقال  حركة  م��ع  انتقلت  التنوير  كلمة 
اأوروبا، وملخ�ضا مبادئ العقالنية  ابن ر�ضد اإىل 
باأنها بب�ضاطة حتكيم العقل يف كل �ضيء ال اأكرث 
وال اأقل، وهذا حتديداً ما فعله ابن ر�ضد يف ف�ضل 

املقال وما فعله املعتزلة من قبل.
الطهطاوي  راف���ع  رف��اع��ة  اأن  ع�ضفور  وي���رى 
ه���و اأول م���ن ب�����ض��ط ال��ف��ك��ر ال���ت���ن���وي���ري، وب��ع��ده 
توؤت  مل  اجلهود  تلك  لكن  التون�ضي  الدين  خري 

فقدان المفكر التنويري العصامي .. نكبة مضاعفة

"جابر عصفور .. اإلنجاز والتنوير"
عن وفاة المفكر المصري جابر عصفور يصدق القول إن خسارة أي مفكر تنويري حقيقي كطه حسين في مصر أو على الوردي في 
العراق، تضع الثقافة التي يمثلها في لحظة من القلق العميق خشية المراوحة في نفس المكان وفي نفس البيئة الذهنية بسبب 

عوامل الزمن وقوة تراث النسيان، بل وقد تضعها أمام خطر النكوص وخسارة المكاسب المحققة بفضل نضاالت شاقة، ألننا 
بفقدانه نبدو كمن يفقد جيال كامال سعى صوته كي يكون أمينا وقويا وصانعا لحالة من النشاط والحيوية في الثقافة والمجتمع.

ورقة د. حسين الهنداوي بمناسبة الملتقى الدولي في القاهرة في 26-27 يونيو 2022 بتنظيم من 
المجلس األعلى للثقافة بالتعاون مع مؤسسة العويس الثقافية في اإلمارات، ومشاركة كتاب ومفكرين 

من 15 دولة عربية حول:
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االآن  واإىل  الح��ق��اً،  اإال  اأكلها 
وم����ا ح����دث م���ن ان��ت��ف��ا���ض��ات 

م���ع���ا����ض���رة ه����ي ت���رج���م���ات اأو 
العقالنية  ت��ل��ك  اإىل  اإ����ض���ارات 

ال��ع��دل  ع��ن  اإال  تبحث  ال  ال��ت��ي 
فاإن  ري��ب  وال  الب�ضري،  على جمتمعاتنا والتقدم 

امل�ضتقبل على  اأن ت�ضري يف  اإم��ا  اأن تختار  ونخبنا 
طريق التنوير اأو اأن تبقى يف االنتظار خارج اإطار 

العقل.
ل��ق��د ك����ان ال���راح���ل ج��اب��ر ع�����ض��ف��ور م���ن ذل��ك 
�ضعة  اال�ضتثنائيني،  املثقفني  م��ن  ال��ن��ادر  ال��ن��وع 
على حافة  ووق��وف��ا  للجهد،  وب���ذال  االط����الع،  يف 
ال��ذي  التنويري  للتقليد  ا�ضتمرار  اإن��ه  اخل��ط��ر. 
العربية  الثقافة  يف  التنوير  رواد  معامله  اأر���ض��ى 
ع�ضفور  جابر  كان  ومثلهم  وغريهم.  املذكورين 
الثمانينيات،  بداية  منذ  تنويريا  ثقافيا  فاعال 
وتر�ضخ دوره التنويري هذا منت�ضف الت�ضعينيات 

من القرن امليالدي املن�ضرم.
ل���ق���د اح����ت����ل ال�����َه�����مُّ االه���ت���م���ام 
ال��ت��ن��وي��ري حم�����ورا م��رك��زي��ا يف 
الكتابي  ع�ضفور  ج��اب��ر  ن�ضاط 
واالإداري/املوؤ�ض�ضاتي، فهو منذ 

ال��ت��ي  االأوىل  ب���داي���ات���ه 
اف��ت��ت��ح��ه��ا ب��ال��درا���ض��ات 
االأكادميية  والنقدية  االأدبية 
ب��ح��ك��م ال��ت��خ�����ض�����س، ان���ح���از اإىل ال��ت��ن��وي��ر 
بداية  بدرا�ضة طه ح�ضني يف  االهتمام  ممثال يف 
يف  درا�ضة  املتجاورة،  )املرايا  بعنوان  الثمانينيات 
نقد طه ح�ضني(، وم��ن ثم عقد و���ض��ارك يف عدد 
من املوؤمترات والندوات والدوريات عن تراث طه 

ح�ضني.
اأدبي  ناقد  اأن جابر ع�ضفور  الرغم من  وعلى 
ينقطع  مل  ال��ذي  االأك��ادمي��ي،  التخ�ض�س  بحكم 
كان  اأن��ه  اإال  حياته،  من  االأخ���رية  ال�ضنوات  حتى 
وبالدرجة االأوىل، مثقفا تنويريا مو�ضوعيا قبل 
ان يكون ناقدا اأدبيا. وهذا ما تدل عليه عناوين 
كتبه التي جمع فيها ما كان قد ن�ضره يف الدوريات 

وال�ضحف على امتداد اأربعة عقود.
"حمنة  اأ����ض���ه���ر ك��ت��ب��ه يف ه����ذا امل����ج����ال:  ف��م��ن 
على  "هوام�س  التنوير"،  عن  "دفاعا  التنوير"، 
دفاتر التنوير"، "اأنوار العقل"، "�ضد التع�ضب"، 
واال�ضتنارة"،  "الرواية  التخلف"،  ثقافة  "نقد 
على  "الرهان  املدنية"،  وال���دول���ة  للتنوير   "
"مواجهة  مغايرة"،  ث��ق��اف��ة  "نحو  امل�ضتقبل"، 
عن  يكتب  ع��ن��دم��ا  ح��ت��ى  ف��ه��و  االإرهاب"...الخ. 
ال��ت��ن��وي��ري  ال��ه��دف  ي�ضتح�ضر  واالأدب������اء  االأدب 

كمحور مركزي لديه.
لقد كان جابر ع�ضفور من املوؤمنني باالنفتاح 
الثقايف اإىل اأق�ضى مدى، رغم كونه مثقفا تراثيا 
كانت  ك��اأك��ادمي��ي  ل��ه  االأوىل  فالبدايات  بامتياز. 
ر�ضالتي املاج�ضتري والدكتوراه وكالهما من داخل 
ال���رتاث  يف  الفنية  )"ال�ضورة  ال��رتاث��ي  احل��ق��ل 
درا�ضة  ال�ضعر:  "مفهوم  و  والبالغي"  النقدي 
م�ضتغال  ا�ضتمر  واإن  وهو  النقدي"(.  ال��رتاث  يف 

ان��غ��الق��ا  ي��ك��ن  ب��ه مل  ا���ض��ت��غ��ال��ه  اأن  اإال  ب���ال���رتاث، 
عليه، بل ا�ضتثمارا حداثيا له، وتاأ�ضيال هوياتيا 
ليكون  االآخ��ر،  مع  التفاعلي  التوا�ضل  الإمكانية 
ت��وا���ض��ال اإب��داع��ي��ا خ��الق��ا ي��ن��ت��ج/ي��ب��دع اجل��دي��د، 

عو�س اأن ي�ضتبدل التقليد الرتاثي بتقليد اآخر.
ال��ع��ام  "االأمني  م��ن�����ض��ب  ت����وىل  ع��ن��دم��ا  ل���ه���ذا 
 1993 ع���ام  مب�ضر  للثقافة"  االأع��ل��ى  للمجل�س 
وا�ضتمر فيه حتى عام 2007 )14 �ضنة(، كان قادرا 
على التوا�ضل مع كل اأطياف الثقافة، ال يف م�ضر 
الناقد  وبرحيل  العربي.  ال��ع��امل  يف  ب��ل  وح��ده��ا، 
واملفكر جابر ع�ضفور، انطوت م�ضاريع عدة كان 
باعتالل  يتاأثر  اأن  دون  م��ن  ب���داأب،  عليها  يعمل 
�ضحته خالل ال�ضنوات االأخرية من حياة اأم�ضاها 
يف  بل  مهمة.  وثقافية  فكرية  لقيم  التاأ�ضيل  يف 
مواجهة تنويرية مع تنامي التطرف املحلي كما 
" ق��راءة النقد االأدبي" و  تبني ذلك كتبه ومنها 
ق��راءات يف  االإره���اب:  الرواية" ومواجهة  "زمن 

االأدب العربي املعا�ضر.
وال �ضرر يف التاأكيد هنا اأن بداية اطالع الدول 
العربية على االأفكار ال�ضيا�ضية الغربية احلديثة 
احلكم  اأنظمة  ورف�����س  وامل�����ض��اواة  احل��ري��ة  ومنها 
امل��ط��ل��ق واال���ض��ت��ب��داد واال���ض��ت��ع��ب��اد، واال���ض��ت��ق��الل 
اإىل  ي��ع��ود  ال��دول��ة  ع��ن  ال��دي��ن  وف�ضل  ال�ضيا�ضي 
كتابات عدد من  تعك�ضه  التا�ضع ع�ضر كما  القرن 
ك"تلخي�س  احل��دي��ث��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ن��ه�����ض��ة  رواد 
الطهطاوي،  باريز" لرفاعة  تلخي�س  االإبريز يف 
و"اأقوم امل�ضالك يف معرفة املمالك" خلري الدين 
التون�ضي ومقاالت جمال الدين االأفغاين وحممد 
عبده يف "العروة الوثقى"، ومفكرون وكتاب زاروا 
اأوروبا وعادوا حاملني ت�ضورات عميقة واإيجابية 
ومعلومات  ال�ضيا�ضية  واأنظمتها  جمتمعاتها  عن 
االإدارية  موؤ�ض�ضاتها  تقدم وحيوية  تف�ضيلية عن 
التنويرية  الدميقراطية  تياراتها  وفاعلية  وقوة 
عن  ال��دي��ن  بف�ضل  ع��م��وم��ا  املتم�ضكة  ال�����ض��اع��دة 
ال���دول���ة ون���ي���ل ال���ع���دال���ة وامل�������ض���اواة يف احل��ق��وق 
ومن  ديني.  او  اجتماعي  متييز  دون  والواجبات 
-1849( ال��ك��واك��ب��ي  ال��رح��م��ن  عبد  �ضعى  جانبه 
"اأم  و  اال�ضتبداد"  "طبائع  ك��ت��اب��ي��ه  يف   )1903
ظاهرة  اأ�ضا�ضية  ب�ضورة  يعالج  اأن  اىل  القرى" 
ي�ضتنه�س  واأن  االإ���ض��الم��ي  ال��ع��امل  يف  اال�ضتبداد 
امل�ضلمني لتحقيق تقدمهم احل�ضاري من جديد.

العراق  االأع��ل��ى يف  االإ���ض��الم��ي  الديني  امل��رج��ع 
يف م��ط��ل��ع ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ال�����ض��ي��ح حم��م��د كاظم 
رائدا  االآخ��ر  هو  كان  اخلر�ضاين)1911-1853(، 
���ض��اب��ق��ا يف ادان�����ة اأن��ظ��م��ة اال���ض��ت��ب��داد يف ال��ع��امل 
ويف  مذهبي،  اأو  اإقليمي  متييز  دون  االإ���ض��الم��ي 
املدنية  الد�ضتورية  ال��دول��ة  ���ض��رورة  ع��ن  ال��دف��اع 
يف  الفقيه  والي��ة  فكرة  بقوة  معار�ضا  احل��دي��ث��ة، 
دي��ن،  رج���ال  قبل  م��ن  ال�ضلطة  وت���ويل  ال�ضيا�ضة 
مكتوبا  الد�ضتور  يكون  اأن   1905 منذ  طالب  اإذ 
ث��اب��ت��ا ومن�ضو�ضا ع��ل��ي��ه، مب��ا مي��ن��ع احل��اك��م من 
التفرد  اأق��دم على  اإذ  امكان خلعه  اال�ضتبداد، مع 
بال�ضلطة وجعل مقاليدها بيد دائرة من املقربني 

واملح�ضوبني واملوالني.
واع��ت��ر يف ع�����ض��ره م��ن اأ���ض��ه��ر م��راج��ع ال��دي��ن 
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امل�����ض��ل��م��ني ال��ق��ائ��ل��ني مب�����ض��روع��ي��ة دول����ة م��دن��ي��ة 
ولي�س  م��ب��ا���ض��رة  ال�ضعب  ع��ن  منبثقة  د���ض��ت��وري��ة 
مر�ضحا  ال��ن��واب  جمل�س  يكون  وب���اأن  الفقه،  م��ن 
ال�����ض��ع��ب واأن يكون  ب��ن��زاه��ة م��ن ق��ب��ل  وم��ن��ت��خ��ب��ا 
ممثال حقيقيا له ولي�س جمرد بطانة من اجلهلة 
والطبالني واملنتفعني واالنتهازيني. كما دعا هذا 
االأجنبي  اال�ضتعمار  حماربة  اإىل  العراقي  الفكر 
على  بالعمل  وب���داأ  الوطني  اال�ضتقالل  وحماية 
ال��ت��ع��ب��ئ��ة ال�����ض��ع��ب��ي��ة م���ن اج��ل��ه ل���وال اأن����ه ت���ويف يف 
ظروف غام�ضة بل مريبة وذلك بينما كان على 
و�ضك ال�ضفر لتفقد مناطق تعر�ضت اىل هجمات

م���ن ج��ي��و���س رو����ض���ي���ة وب��ري��ط��ان��ي��ة يف خ�ضم 
هذه  وك��ل  االأوىل.  العاملية  للحرب  اال�ضتعدادات 
امل���ب���ادئ واالأف����ك����ار جن��ده��ا ع��ن��د ت��ل��م��ي��ذه ال�ضيخ 
�ضاحب   )1936-1869( النائيني  ح�ضني  حممد 
امللة" الذي  وتنزيه  االأم��ة  "تنبيه  الكبري  الكتاب 
مهما  دورا  اآراوؤه  لعبت  وال��ذي   ،1909 ع��ام  �ضدر 
الد�ضتور يف  اأن�ضار حركة  تعزيز وجهات نظر  يف 

العراق واإيران وعموم الدولة العثمانية اآنذاك.

في كل الفصول
مملكــة البحرين

سوف أقتفي أثـر الصيف..
ـًا ـّ أُلزِهر لَك حب

وأقطف لك شمســًا
وأكتب أنشــودَة القْيـظ

عند انبــالِج الفجــر..!
وسوف أقتفي أثر الشتاء
ألخبئ دمعي وسط المطر

وأســـافر مع غيمــٍة
تذرع الفضـــاء

ألندسُّ مع دفِء المواقــد
بين األعطاف..!

وحين يبزغ الربيـــع..
سأجمع كلَّ الريــاحين

واللـوز..
والخمائل الفسـتقية

والياسـمين

وسأنثرها عند أبواِبك
وأعلقها قالدًة كالقناديـل

على انتظار النوافـــــذ
حتى ينفــذ صبر الخريف

ألقتفي أثر الشجر
وأنهمـــر

مع األوراِق.. كما السبائك
كوسائد تداعب األقــدام

وتنادي الحـلم تــلو الحـلم
ألمأل باألقمــار

فضاءاتـك الزمرديـــة..
 عسى أن ُنطل يومـــًا

ِمن ُشـــرفة كل الفصول
لنلقى زنابقــًا..

ومطــرًا..
وقالئـــد !!

د. نبيلة زباري
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االقت�صاديني  كبار  توقعات  راأ����س  على  وي��اأت��ي 
وانخفا�س  الت�صخم،  م��ع��دل  يف  ارت��ف��اع  ح���دوث 
تدهور  بجانب  ال��ع��امل،  ح��ول  احلقيقية  االأج���ور 
النامية.  االقت�صادات  الغذائي، ال�صيما يف  االأمن 
وتطرح تلك التحديات على قادة الدول و�صانعي 
ال�����ص��ي��ا���ص��ات، ����ص���رورة حت��ق��ي��ق ت�����وازن م���ن اأج���ل 
عرب  ���ص��واء  حمتملة،  �صلبية  تداعيات  اأي  تقليل 
املوازنات املعقدة يف ال�صيا�صات النقدية، اأو حتديد 
الغذائي  باالأمن  يتعلق  فيما  ال�صيما  االأول��وي��ات، 

ت���وازن بني  والعمل على حتقيق  ال��ط��اق��ة،  واأم���ن 
االأولويات الوطنية واالأهداف العاملية.

التوقعات امل�صتقبلية لالقت�صاد العاملي:
االأج��ور  وانخفا�س  الت�صخم  م��ع��دالت  رت��ف��اع   
احل��ق��ي��ق��ي��ة ع��امل��ي��اً: ت��ع��د ت��وق��ع��ات ال��ت�����ص��خ��م هي 
االأع��ل��ى يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة، تليها 
 %   96 ت��وق��ع  الالتينية؛ حيث  واأم��ري��ك��ا  اأوروب����ا 
ال��ت��وايل،  على  امل�صتطلعني  م��ن   % و86    % و92  
اأن الت�صخم �صيكون مرتفعاً اأو مرتفعاً للغاية يف 

نشر المنتدى االقتصادي العالمي )WEF( على موقعه اإللكتروني تقريرًا بعنوان: “توقعات كبار االقتصاديين لمستقبل االقتصاد 
العالمي”، وذلك في شهر آيار/مايو 2022. ويأتي إصدار هذا التقرير في ظل حالة عدم اليقين حول التطورات الجيوسياسية 

المختلفة حول العالم، بما في ذلك تداعيات األزمة األوكرانية، عالوة على توقعات تراجع النمو العالمي، وتصاعد الحاجة إلى إدارة 
عالمية لألزمات. 

د. عالء التميمي
مدير إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية

إعداد وزير مفوض

االقتصاد العالمي إلى أين؟
تقديرات كبار االقتصاديين لمستقبل االقتصاد العالمي
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تلك املناطق خالل االأ�صهر املتبقية من عام 2022، 
فيما يتوقع عدد اأقل من امل�صاركني �صغوطاً عالية 
اإفريقيا  االأو�صط و�صمال  ال�صرق  جداً يف منطقة 
اآ�صيا  ال�صحراء وجنوب  واإفريقيا جنوب  واأوروب��ا 

و�صرق اآ�صيا، مبا يف ذلك ال�صني. 
   وي��ت��وق��ع ���ص��ن��دوق النقد ال���دويل زي���ادة 1.8 
املتقدمة  االقت�صادات  يف  للت�صخم  مئوية  نقطة 
يف  م��ئ��وي��ة  ن��ق��ط��ة   2.8 وزي������ادة   ،)%   5.7 )اإىل 
االأ�صواق النا�صئة واالقت�صادات النامية )اإىل 8.7  
%(. ب��ال��ت��وازي م��ع ذل��ك، يتوقع اأك��ر م��ن ثلثي 
متو�صط  ينخف�س  اأن  اال�صتطالع  يف  امل�صاركني 
يف  املتقدمة،  االق��ت�����ص��ادات  يف  احلقيقية  االأج���ور 
ذلك.  من  متاأكدين  غري  تقريباً  ثلثهم  اأن  حني 
% من امل�صتطلعني    90 ع��الوة على ذل��ك، يتوقع 
اأن ي��ن��خ��ف�����س م��ت��و���ص��ط االأج�������ور احل��ق��ي��ق��ي��ة يف 

االقت�صادات املنخف�صة الدخل.
 تدهور االأمن الغذائي ال �صيما يف االقت�صادات 
النامية: من املتوقع اأن تنعك�س العواقب العاملية 
اأ�صعار  ارتفاع  على  اأوكرانيا  يف  للحرب  الوخيمة 
املواد الغذائية، على نحو خا�س، يف جميع اأنحاء 
ذلك  ليوؤثر  النامية،  ال��دول  يف  �صيما  ال  ال��ع��امل، 
املعي�صة،  وتكلفة  اجل���وع  م�صتويات  ع��ل��ى  الح��ق��اً 
عام  يف  ا�صتوردت  دول��ة   36 اأن  االعتبار  يف  و�صعاً 
رو�صيا  م��ن  م��ن قمحها   %   50 م��ن  اأك���ر   2020
اإىل ت��ط��ورات احل���رب، قفز  اأو اأوك��ران��ي��ا. ون��ظ��راً 
موؤ�صر اأ�صعار الغذاء )FFPI( ل�” منظمة االأغذية 
اأعلى  اإىل   2022 م��ار���س  يف  )ال��ف��او(  والزراعة” 

م�صتوى له منذ اإن�صائه يف عام 1990.
 ت�����ص��اع��د ت��وط��ني وت��ن��وي��ع ���ص��ال���ص��ل ال��ت��وري��د 
العاملية: اأُعيد ر�صم �صال�صل التوريد العاملية على 
نحو متزايد خالل االأعوام املا�صية، الأحداث عدة 
ارتبطت بخروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي، 
والتاأثري العاملي العميق لتف�صي الوباء، وتداعيات 
احل��رب االأوك��ران��ي��ة، وحالة ع��دم اليقني حولها. 
ال�صدمات،  املزيد من  املخاوف من وقوع  وو�صط 
يف  التفكري  وال�صركات  احلكومات  م��ن  ك��ل  تعيد 
نهجها جتاه االنك�صاف واالكتفاء الذاتي واالأمن 
يف ع���الق���ات ال���ت���ج���ارة واالإن�����ت�����اج. ويف ظ���ل ه��ذه 
اجلن�صيات  امل��ت��ع��ددة  ال�صركات  متتلك  اخللفية، 
الإع���ادة  ت�صرفها  م��ت��ع��ددة حت��ت  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ات 
ت�صكيل هياكل ال�صركات اخلا�صة، واإعداد �صال�صل 
التوريد اخلا�صة بها ملواجهة التوقعات مب�صتقبل 
متقلب بدرجة متزايدة. وعلى هذا النحو، يتوقع 
ل�صال�صل  كبرية  هيكلة  اإع��ادة  االقت�صاديني  كبار 
ع  ُت��ن��ِوّ واأن  املقبلة،  ال��ث��الث  ال�صنوات  يف  ال��ت��وري��د 

�صال�صل  اجلن�صيات  امل��ت��ع��ددة  ال�صركات  ��ن  وُت��وِطّ
التوريد اخلا�صة بها.

 تراجع عوملة ال�صلع والعمالة والتكنولوجيا يف 
العامل: اأكد ا�صتطالع كبار االقت�صاديني ال�صادر 
يف �صهر ت�صرين الثاين/نوفمرب 2021، اأن تراجع 
ال��ع��ومل��ة ه��و اأه����م ان��ع��ك��ا���س ل��ت��ط��ورات االق��ت�����ص��اد 
العاملي، ال �صيما اأن جتربة الوباء كان من نتيجتها 
التجارية  وال��ع��الق��ات  ال��ق��ي��م��ة،  �صال�صل  جت��زئ��ة 
وال���رواب���ط امل��ال��ي��ة. وت��ع��م��ل ت��داع��ي��ات االأح����داث 
االأخ���رية  ال�صتة  االأ���ص��ه��ر  خ���الل  اجليو�صيا�صية 
االجت��اه��ات، مع خلق خطوط  ه��ذه  تر�صيخ  على 
�صدع جديدة يف التكامل االقت�صادي، توازياً مع 
تفاقم االنق�صامات يف الف�صاء االفرا�صي؛ حيث 
وال�صيني  االأم��ري��ك��ي  ال��ن��ف��وذ  جم���االت  اأ�صبحت 

�صمة من �صمات النظام احلايل.
 فاعلية العقوبات يف اإ�صعاف االقت�صاد الوطني 
الرو�صي: كان التاأثري الفوري للعقوبات الغربية 
الروبل. و�صهدت  انخفا�س قيمة  على رو�صيا هو 
قيمة  يف  ان��ه��ي��اراً  العقوبات  لنظام  االأوىل  االأي���ام 
ال�����ص��رك��ات ال��رو���ص��ي��ة امل��ت��داول��ة حملياً وخ��ارج��ي��اً 
اإىل حد ا�صتلزم اإغالق البور�صة الرو�صية واإزالة 
اأ�صهمها من املوؤ�صرات االأجنبية، توازياً مع انهيار 
وم��ن  ل��رو���ص��ي��ا.  ال�����ص��ي��ادي  االئ��ت��م��اين  الت�صنيف 
تاأثرياً  االقت�صاديني  كبار  % من    87 يرجح  هنا 
املقبلة  االأ�صهر  للعقوبات يف  للغاية  قوياً  اأو  قوياً 
على خف�س منو الناجت املحلي االإجمايل لرو�صيا 
منو  يف  انخفا�صاً   %   83 ويتوقع   ،2022 ع��ام  يف 

اقت�صاد رو�صيا على املدى الطويل.
بو�صفه  االأم��ري��ك��ي  ال����دوالر  هيمنة  ا���ص��ت��م��رار 
عملة احتياطية عاملية: اأدت القيود التي فر�صتها 
الواليات املتحدة االأمريكية على رو�صيا من خالل 
نظام العقوبات املالية اخلا�س بها، اإىل دفع بع�س 
املراقبني اإىل القول باأن هذا “الت�صليح” للدوالر 
وف��ائ��دت��ه  امل�صتقبل  ا���ص��ت��خ��دام��ه يف  يف  ي��وؤث��ر  ق��د 
العقوبات  متنع  حيث  احتياطية،  عملة  بو�صفه 
احلالية البنك املركزي الرو�صي من الو�صول اإىل 
االأمريكي. ولكن مع ذلك،  بالدوالر  احتياطاتها 
وعلى املدى الق�صري، يبدو اأن الدوالر االأمريكي 
النقدية  ال�صيا�صة  ت�����ص��دي��د  م��ع  ت��و���ص��ع��اً،  ي�صهد 
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اأن  اأ�صعار الفائدة، ف�صاًل عن  االأمريكية وارتفاع 
اال���ص��ط��راب االق��ت�����ص��ادي الناجم ع��ن احل���رب يف 
اأوكرانيا اأدى اإىل حتول امل�صتثمرين اإىل الدوالر 
بداًل من االبتعاد  اآمناً  باعتباره مالذاً  االأمريكي 

عنه.
اخلطوات الواجب على الدول اتباعها:

ا�صتعر�س التقرير اآراء خرباء االقت�صاد ب�صاأن 
اخلطوات التالية الإجراءات ال�صيا�صة الكلية لكل 
الدخل،  واملنخف�صة  املتقدمة  االق��ت�����ص��ادات  م��ن 
ب��دي��ن��ام��ي��ات ع��دم  امل���وازن���ات املتعلقة  ف�����ص��اًل ع��ن 

ال��ط��اق��ة واالأه����داف االقت�صادية  واأم���ن  امل�����ص��اواة 
ما  عرب  ذل��ك  تو�صيح  وميكن  العاملية.  واملناخية 

ياأتي:
 موازنة خماطر الت�صخم واالنكما�س يف بع�س 
الدول: بح�صب التقرير، يواجه �صانعو ال�صيا�صات 
لل�صري  ال��ن��ق��دي��ة  ال�صيا�صة  يف  ��دة  ُم��ع��َقّ م���وازن���ات 
دفع  دون  الت�صخم  جماح  لكبح  دقيق  خ��ط  على 
املتحدة  الواليات  ففي  الركود؛  اإىل  االقت�صادات 
الت�صخم،  يرتفع معدل  املثال؛ حيث  �صبيل  على 
التي  الت�صديد  مرحلة  النقدية  ال�صيا�صة  دخلت 
االآن  تكون  اأن  التقرير–  –بح�صب  املتوقع  م��ن 
اأق����وى ب��ك��ث��ري مم��ا ك���ان م��ت�����ص��وراً يف ب��داي��ة ع��ام 
2022. اأما يف االحت��اد االأوروب��ي، فمن املتوقع يف 
اأن يظل موقف ال�صيا�صة النقدية  الوقت احلايل 

اأقل تقييداً.
ال��غ��ذاء وال��وق��ود واأزم���ة عدم  معاجلة خماطر 
امل�������ص���اواة: ي��واج��ه ���ص��ان��ع��و ال�����ص��ي��ا���ص��ات حت��دي��ات 
الإع�����ادة ت�����وازن امل��ي��زان��ي��ات ع��ق��ب اأزم�����ة ف��ريو���س 
املالية  امل���وارد  م��ن  اال�صتفادة  و�صيتعنَيّ  ك��ورون��ا. 
–ال �صيما  لدعم االأع��داد الكبرية من الالجئني 
ال�صعيد  وع��ل��ى  ال�صرقية  اأوروب����ا  اإىل  ال��ق��ادم��ني 
االأ����ص���ع���ار يف  ارت���ف���اع  ل��ت��خ��ف��ي��ف  العاملي– وذل����ك 
ال�����ص��روري��ات، م��ث��ل ال��وق��ود وال��ك��ه��رب��اء وال��غ��ذاء 
ل��ل��ف��ئ��ات ال�����ص��ك��ان��ي��ة االأك������ر ���ص��ع��ف��اً. وت��خ��ت��ل��ف 
االقت�صادات  كبرياً عرب  اختالفاً  املناورة  م�صاحة 
الكربى، ففي الواليات املتحدة، تعمل ال�صغوط 
ال��ت�����ص��خ��م��ي��ة ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��د االإج����������راءات امل��ال��ي��ة 
االإ�صافية. ويف ال�صني واأوروبا، هناك جمال اأكرب 

لل�صيا�صة املالية.
يتوقع  املتقدمة،  االق��ت�����ص��ادات  اإىل  وبالن�صبة 
اأن تكون  امل�����ص��ارك��ني يف اال���ص��ت��ط��الع  امل��زي��د م��ن 
ال��ط��اق��ة، مقارنًة  اأ���ص��ع��ار  ه��ن��اك ح��اج��ة اإىل دع��م 
اأم���ا بالن�صبة اإىل  اأ���ص��ع��ار امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة.  ب��دع��م 

الغالبية  فت�صعر  الدخل،  املنخف�صة  االقت�صادات 
�صيكون  الغذائية  امل���واد  اأ�صعار  دع��م  اأن  العظمى 
اأن خماطر التخلف  �صرورياً. وهناك اتفاق على 
عن �صداد الديون قد زادت كثرياً يف االقت�صادات 
املنخف�صة الدخل منذ بداية احلرب يف اأوكرانيا.

الطاقة  مبواجهة  االأحفوري  الوقود  خماطر   
اخل�������ص���راء: ي��ت��وق��ع ال��ب��ن��ك ال�����دويل اأن ت��رت��ف��ع 
اأ���ص��ع��ار ال��ط��اق��ة ب��اأك��ر م��ن 50  % يف ع��ام 2022 
وعلى  و2024.   2023 عامي  يف  ت��راج��ع  اأن  قبل 
تخفيف  على  احلكومات  تقت�صر  الق�صري،  املدى 
�صدمات االأ�صعار، و�صمان اأمن الطاقة، بناًء على 
اأنظمة الطاقة احلالية واعتماد االإمدادات. وعلى 
نف�صها يف مواجهة  البلدان  املتو�صط، جتد  املدى 
الطاقة،  اأم��ن  على  احل��ف��اظ  يف  املتمثل  التحدي 
مع حتويل اأنظمة الطاقة لديها لتلبية االأهداف 

املتعلقة باملناخ.
ب��ني االأول���وي���ات الوطنية واالأه����داف  ال��ت��وازن 
اإىل  ة  اأن هناك حاجة ما�َصّ التقرير  اأكد  العاملية: 
حتقيق توازن بني االأولويات الوطنية واالأهداف 
ال��ع��امل��ي��ة. وب��ح�����ص��ب ال��ت��ق��ري��ر، ف���اإن ع���دم اليقني 
مرتفع  العاملي  االقت�صاد  يف  وال�صغط  واملخاطر 
ال�صتنتاجات  ووف��ق��اً  احلا�صر.  ال��وق��ت  يف  للغاية 
جم��م��وع��ة اال���ص��ت��ج��اب��ة ل���الأزم���ة ال��ع��امل��ي��ة ب�����ص��اأن 
العام  التابعة لالأمني  والتمويل  والطاقة  الغذاء 
ل���الأمم امل��ت��ح��دة، ف���اإن االأزم����ة ال��ث��الث��ي��ة االأب��ع��اد 
اإىل  اأن ترقى  التي يواجهها العامل حالياً، ميكن 
“عا�صفة كاملة تهدد بتدمري اقت�صادات البلدان 

النامية”.
وختاماً.. �صدد التقرير على اأن وابل ال�صدمات 
واال�صطرابات، وما يرتب عليها من عبء زائد 
يهدد  واملوؤ�ص�صات؛  ال�صيا�صات  �صانعي  قدرة  على 
ب��ت��ح��وي��ل ال��رك��ي��ز ن��ح��و ال��ق��وم��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة 
املتزايدة؛ ما يت�صبب يف تراجع مدمر عن التكامل 
االق���ت�������ص���ادي، واب���ت���ع���اد ع���ن ال��ت��ق��دم يف اأه�����داف 
الب�صرية الطويلة االأجل. واأ�صار التقرير اإىل اأنه 
يف مواجهة ال�صغوط املحلية والقرارات ال�صعبة 
ال�صروري  م��وؤك��دة، �صيكون م��ن  يف ظ��روف غ��ري 
ثاقبة  نظرة  على  احل��ف��اظ  ال�صيا�صات  ل�صانعي 
نحو االأفق الزمني االأطول اأجاًل، والفهم امل�صتمر 

الإن�صانيتنا امل�صركة وم�صتقبلنا امل�صرك.
امل�صدر:

 Chief Economists Outlook، The World
 Economic Forum، May 2022، Accessible
at: https://www.weforum.org/reports/
chief–economists–outlook–may–

/2022



60

نحو اتفاقية استثمار عربية جديدة

اأن��ه على الرغم من تزايد عدد اتفاقات  اإىل  وجت��در الإ���ص��ارة يف هذا ال�صدد 
املمتلكات  حماية  م�صاألة  اأن  اإل  الأخ��رة،  الآون��ة  خالل  لفت  ب�صكل  ال�صتثمار 
الدولية  اأحكام يف التفاقيات  بها من  يتعلق  للم�صتثمرين وكافة ما  اخلارجية 

ت�صرب بجذورها اإىل اأواخر القرن الثامن ع�صر.
ومما ل �صك فيه اأن ال�صياقات ال�صيا�صية والقت�صادية والقانونية كانت تلعب 

اخلا�ص  املحتوى  يف  القانونيني  للمفاو�صني  ك��ب��راً  دوراً 
يف  اأنه  جند  فاإننا  وللتو�صيح  الدولية،  ال�صتثمار  باتفاقات 
قرتة ال�صتعمار كان حمتوى اتفاقات ال�صتثمار كان يركز 
البلدين،  بني  جتارية  عالقة  وج��ود  اأهمية  على  بالأ�صا�ص 
ال��دويل لال�صتثمار  النظام  وبالرغم من ذلك فغن  اأن��ه  اإل 
من  كبر  ع��دد  على  ي�صتمل  مل  ال�صتعمارية  احلقبة  اإب��ان 
حماية  ت��وف��ر  ل  معظمها  يف  وك��ان��ت  ال�صتثمار  ات��ف��اق��ي��ات 

كبرة لال�صتثمار. 
واأ�صلوباً  نهجاً  �صهدت  ال�صتعمار  بعد  ما  حقبة  اأن  غر 
الدولية  ال�صتثمار  اتفاقات  مبحتوى  يتعلق  فيما  خمتلفاً 
اإذ بداأت الدول املتقدمة تنمي من قدرتها وجهودها بهدف 
اإيجاد حماية قانونية اأكرب لال�صتثمارات من خالل النتقال 
الأط���راف،  متعددة  العالقات  اإىل  التجارية  العالقات  من 
ت�صهد هي  تلك احلقبة مل  ان  اأي�����ص��اً  هنا  ال��الف��ت  ان  غ��ر 

الدولية ولكنها  ال�صتثمار  بالن�صبة لتفاقات  الكم  الأخرى تطوراً ملحوظاً يف 
جنحت يف النف�صال ب�صكل لفت عن مفهوم التحرير وركزت على توفر حماية 

متزايدة للم�صتثمرالأجنبي.
وميكن القول اإن اتفاقات ال�صتثمار الدولية يف الع�صر احلايل اأ�صحت اأكرث 
التكامل القت�صادي  اأكرب على مفهوم  اأنها تركز ب�صكل  اإذ  ب�صكل كبر  ن�صوجاً 

ب������دًل ع����ن ت���رك���ي���زه���ا ف���ق���ط ع��ل��ى 
م�صاألة حماية ال�صتثمار، وجنحت 
يف ذل�����ك م����ن خ�����الل اجل���م���ع ب��ني 
اأحكام التجارة وال�صتثمار وجعلهم 
امل�صاواة، وجنم عن ذلك  على قدم 
ميكن  دويل  ا�صتثمار  نظام  اإي��ج��اد 
اأ�صحى لدى  و�صفه بالعاملي حيث 
واح���دة  ا�صتثمار  ات��ف��اق��ي��ة  ب��ل��د  ك��ل 

على الأقل. 
����ص���ب���ق مي��ك��ن  اإط���������ار مم�����ا  ويف 
ات��ف��اق��ات  اأن جم����ال  ا���ص��ت��خ��ال���ص 
تطوراً  �صهدت  الدولية  ال�صتثمار 
جعلت  كبرة  بدرجة  ن�صطاً  عاملياً 

ب�صكل متوازي  ونتائجه  التحكيم  يتعلق مب�صاألة  كبراً خا�صة فيما  تاأثراً  لها 
هذه  فيها  تعمل  التي  والقانونية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  ال�صياقات  تطور  مع 
ال�صتثمار  اآف���اق  كبر  ح��د  اإىل  �صيحدد  اإن���ه  ال��ق��ول  ميكن  ب�صكل  الت��ف��اق��ي��ات 
نظام  نحو  ياأخذنا  التاريخ  اأن  يجد  للو�صع  املراقب  ان  اإذ  احلديث،  الع�صر  يف 
طريق  عن  الوطنية  القت�صادات  ربط  يحاول  دويل  ا�صتثمار 
توفر  طريق  عن  ال�صتثمارية  التدفقات  اأم��ام  العقبات  رف��ع 

احلماية الزمة لال�صتثمارات القائمة. 
العربية  ال���دول  ب��ني  البيني  بال�صتثمار  يتعلق  فيما  اأم���ا 
اتفاقية  اإيجاد  نحو  الأوىل  البدايات  اأن  اإىل  الإ�صارة  فينبغي 
ا�صتثمار عربية تعود اإىل " التفاقية املوحدة ل�صتثمار روؤو�ص 
1980، ويف م�صاعي  العربية" عام  ال��دول  العربية يف  الأم��وال 
الدول  قامت  الدولية  ال�صتثمار  اتفاقيات  جمال  يف  التطور 
واأ�صحت   1980 ع��ام  اتفاقية  على  تعديالت  ب��اإدخ��ال  العربية 
روؤو���ص  ل�صتثمار  املوحدة  " التفاقية  با�صم  تعرف  التفاقية 

الأموال العربية يف الدول العربية املعدلة"
وبالتايل يت�صح من العر�ص ال�صابق اأنه ما لبث ان جنم عن 
هذا الو�صع وجود اتفاقيتني عربيتني ب�صاأن ال�صتثمار، اأولها 
بحق  �صارية  زال��ت  وم��ا   1980 ع��ام  املوقعة  الأ�صلية  التفاقية 
الدول العربية التي مل ت�صدق بعد على التفاقية "املعدلة"، 
والتفاقية الثانية "املعدلة" عام 2013 وت�صري على ثماين دول فقط �صادقت 

عليها، وفقا لأحكام اتفاقية فيينا ب�صاأن قانون املعاهدات الدولية.
وهو الأمر الذي دفع الأمانة العامة للجامعة العربية ال�صروع يف اإعداد اتفاقية 
ا�صتثمار عربية جديدة تتما�صى والجتاه احلديث يف جمال اتفاقيات ال�صتثمار 
الدولية احلديثة ولكن ب�صيغة تتجنب الإ�صكالت القانونية واملالحظات التي 

ال شك أن المراقب لمجال اتفاقات االستثمار الدولية في اآلونة الخيرة وتحديداً خالل العقدين الماضيين سوف يلمس 
زيادة هائلة في عدد االتفاقيات المبرمة وبصفة خاصة ما يتعلق منها بحماية االستثمار األجنبي أو تحريره، وتشير 

األرقام إلى وجود أكثر من 2500 اتفاقية استثمار مبرمة من هذا النوع أخذاً في االعتبار أن الغالبية العظمى منها كان منذ 
العام 1990، علمًا بأن ما يقارب من 2400 اتفاقية منهم هي معاهدة استثمار ثنائية فضاًل عن وجود أكثر من مائتي 

اتفاقية تجارية تتعلق باالستثمار. 

التاريخ يأخذنا نحو نظام استثمار دولي يحاول ربط 
االقتصادات الوطنية عن طريق رفع العقبات أمام 

التدفقات االستثمارية

يتضح أنه من األهمية بمكان التأكيد على ضرورة 
أن تعمل الدول العربية وفق رؤية ونهج مستقبلي 
يضمن تحقيق معدالت استثمار مرتفعة تقوم في 

األساس على التكامل ال التنافس
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للو�صول  واملعدلة،  الأ�صلية  التفاقيتني  حمل  لتحل  الراف�صة  ال��دول  اأبدتها 
اإىل اتفاقية ا�صتثمار عربية جديدة يتفق عليها كافة الدول الع�صاء يف جامعة 

الدول العربية. 
وانطالقاً من اأهمية الدور الذي يلعبه مناخ ال�صتثمار يف الدول العربية، ومن 
هذا املنطلق الذي اأدركته جامعة الدول العربية فقد اأنهت حالياً بال�صراكة مع 
البنك الإ�صالمي للتنمية وموؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( 
م�صروع امل�صودة الأوىل من "اتفاقية ال�صتثمار العربية اجلديدة" والتي روعي 
يف م�صاألة اإعدادها اأن ت�صكل بعد النتهاء منها حجر الأ�صا�ص يف قاطرة ال�صتثمار 

البيني بني الدول العربية من خالل مراعاة جملة الأمور التالية:
التطورات  خا�صة  ال�صتثمار  �صهدها  التي  والتغرات  الدولية  التطورات   .1

الدولية والجتاهات احلديثة يف جمال اتفاقيات ال�صتثمار الدولية احلديثة.
2. تال�صي كافة امل�صائل التي باتت حمل انتقاد لتفاقات ال�صتثمار احلديثة 
ذاتها، وبهذه الآلية فهي تبني على ما و�صلت اإليه تلك التفاقيات ول تكرر ما 

فيها، ومن ثم فهي توؤ�ص�ص لإطار عربي جديد يوفر بيئة جاذبة لال�صتثمار.
يوؤدي  اأن  �صاأنه  من  مبا  اخلالفية  النقاط  اأو  املعوقات  كافة  عن  البتعاد   .3

يف نهاية املطاف اإىل ا�صتقطاب كافة الدول العربية الأع�صاء للم�صادقةعليها، 
ومما ل �صك فيه اأن هذا لن ومل يتاأتى اإل من خالل بيئة عمل توافقية يراعي 

فيها كل طرف ال�صالح العام لال�صتثمار العربي البيني. 
حقوق  يف  املمثلني  ال�صتثمار  معادلة  ط��ريف  حقوق  ي�صمن  ت��وازن  اإق��ام��ة   .4
وم�صالح امل�صتثمر العربي وحقوق وم�صالح الدولة العربية امل�صيفة لال�صتثمار 
لت�صوية  اآليات فعالة ووا�صحة  اإل من خالل و�صع  يتاأتى  اأن ذلك لن  ول �صك 

منازعات ال�صتثمار بني امل�صتثمر العربي والدولة امل�صيفة لال�صتثمار.
5. الأخذ بعني العتبار اأبعاد التنمية امل�صتدامة منحيث احلفاظ على املوارد 
اأي�صاً  نحو  على  الإن�����ص��اين،  وال���رتاث  وال�صحة،  والبيئة،  امل��ت��ج��ددة،  الطبيعية 

ي�صمن حقوق امل�صتثمر والدولة امل�صيفة.
ال�صتثمار  وخمرجات  ومكونات  مفاهيم  يف  اجلديدة  التطورات  مواكبة   .6

لتوفر مناخ جاذب وم�صجع لال�صتثمارات العربية.
�صرورة  على  التاأكيد  مبكان  الأهمية  من  اأن��ه  يت�صح  �صبق  ما  على  وتاأ�صي�صا 
معدلت  حتقيق  ي�صمن  م�صتقبلي  ونهج  روؤي���ة  وف��ق  العربية  ال���دول  تعمل  اأن 
للمزايا  ووف��ق��اً  التناف�ص،  ل  التكامل  على  الأ�صا�ص  يف  تقوم  مرتفعة  ا�صتثمار 
"اتفاقية  م��ن  روح��ه��ا  ت�صتمد  طريق  خ��ارط��ة  بو�صع  العربية  ل��ل��دول  الن�صبية 
ال�صتثمار العربية اجلديدة" التي �صتمثل بعد اإقراراها من املجل�ص القت�صادي 
اأو�صع  ا�صتثمار  اآف��اق  لفتح  الأ�صا�ص  العربية حجر  ال��دول  والجتماعي جلامعة 
واأكرب فيما بني الدول العربية مبا من �صاأنه حتقيق منو اقت�صادي كلي م�صتدام 
ومن�صف يوفر املزيد من فر�ص العمل وهو ما يتطلب من الدول العربية العمل 
تعمل على خلق  وفعالة  ناجعة  اقت�صادية  �صيا�صات  اإيجاد  و�صاق نحو  على قدم 

مناخ ا�صتثماري فعال ون�صط. 
وختاماً ل ي�صعني اإل التاأكيد على اأن ال�صتثمار هو املحرك الأ�صا�صي لعملية 
التنمية القت�صادية واأن اإن دعم ال�صتثمار هو الأمل يف م�صتقبل اأف�صل وم�صرق، 
واأن هذا لن يتاأتى اإل من خالل مراعاة طريف العملية ال�صتثمارية وهي امل�صتثمر 
والدول امل�صيفة لال�صتثمار ومراعاة جملة الأمور التي من �صانها توفر بيئة 

جاذبة لال�صتثمار من خالل التفاقية العربية اجلديدة لال�صتثمار. 

د. عالء أبوالوفا
إعداد:



أحمد رشيد خطابي
األمين العام المساعد

رئيس قطاع اإلعالم واالتصال

السفير :

مع قرب انتهاء العقد الدولي للتقارب بين الثقافات 2013 - 2022 بموجب القرار الذي اعتمدته الجمعية 
العامة لألمم المتحدة في ديسمبر 2012 وخطته التنفيذية يثار التساؤل حول مدى التقدم المحرز في تحقيق 

هذا التوجه اإلستراتيجي ذو البعد اإلنساني والسياسي واألخالقي والحقوقي.

 فواقع الحال يظهر أن هذا الهدف ورغم االتفاقيات واإلعالنات والمبادرات الدولية التي أقدمت عليها األمم 
المتحدة ومنظماتها المتخصصة وال سيما. » اليونسكو{ إن البشرية ما زالت بعيدة عن تحقيق ما تصبو إليه 
من تقارب حقيقي بين الثقافات جراء استمرار األزمات والصراعات والخالفات، وفي ظل عولمة عابرة للحدود 

ا استهالكية تمس بالخصوصيات الثقافية المحلية والوطنية.
ً
تفرض قيما وأنماط

واإلنشطار  الجيو -سياسية  لإلنقسامات  العولمة هو عرضة  زمن  في  ترابطا  أكثر  أصبح  ما  بقدر  العالم  إن 
العرقي والتناحر العقائدي، فضال عن تفاقم أعمال اإلرهاب والعنف مما كان له انعكاسات وخيمة على األوضاع 

االجتماعية والمعيشية واإلقتصادية، واستفحال مشاعر اإلحباط والتهميش في مناطق جغرافية متعددة. 

إن بلورة مفهوم التسامح، بمدلوله العميق، القائم على احترام الكرامة اإلنسانية بصرف النظر عن الجنس 
إلى  المنال وقد يحتاج  المتعارف عليها كونيا ما زال بعيد  الحقوق األساسية  المعتقد في نطاق  أو  اللون  أو 
عقود من العمل الجماعي الميداني بدءا بتعزيز الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية 
واإلعالمية في إشاعة فضائل وقيم التعددية والتنوع واحترام اإلختالف وتكريس أدوات التقارب بين الثقافات.

الشؤون  )قطاع  العربية  الجامعة  بين  بتعاون  المنظم  الرفيع  الملتقى  خالصات  فإن  المنطلق،  هذا  ومن 
ملموسا  إسهاًما  تشكل  العام  األمين  معالي  رعاية  تحت  والسالم  للتسامح  العالمي  والمجلس  اإلجتماعية( 
لنشر ثقافة اإلنفتاح والتنوير والتسامح بما في ذلك، بصفة خاصة، في محيطنا العربي الذي عانى على امتداد 
العشرية األخيرة من موجات فظيعة من اإلرهاب ومخاطر التطرف وويالت الصراعات األهلية المهددة لحياة 

األفراد والمقومات السيادية والسلم المجتمعي.

أرض واحدة وثقافات متعددة
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