
تنويه: اأي اآراء مذكورة اأو وردت فى املجلة 
متثل راأي الكاتب/الكاتبة فقط والتعك�س 

بال�رضورة راأي املجلة اأو االأمانة العامة جلامعة 
الدول العربية

جملة ف�صلية ت�صدر عن قطاع االإعالم واالت�صال بجامعة الدول العربية

رئي�س التحرير

مدير اإدارة االإعالم

املدير امل�صوؤول

مدير التحرير

املرا�صالت:
ميدان التحرير - االأمانة العامة

جلامعة الدول العربية - القاهرة - 
جمهورية م�رض العربية

تليفون: 25750522 - 20225750517
فاك�س:  0020225740331

الطباعة :
مطابع جامعة الدول العربية

33 �صارع 14 املعادي

ن�صيمة �رضيط

اآمال التليدي

العراق دفع كلفة باهظة بسبب الصراعات اإلقليمية

التقرير االقتصادي 
العربي رؤية شاملة 

وموحدة عن 
األوضاع االقتصادية 

للدول العربية

إكسبو 2020 بوابة لكبسولة المستقبل

في لقاء خاص مع السفير حسام زكي :

االأمني العام امل�صاعد
رئي�س قطاع االإعالم واالت�صال

د.قي�س العزاوي



أزمة كورونا.. ومتطلبات التنمية اإلقليمية

أحمد رشيد خطابي
األمين العام المساعد

المشرف على قطاع اإلعالم واالتصال

السفير :

شكلت جائحة »كورونا« أكبر أزمة تتعرض لها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما تخطى عدد الوفيات 
العالمية، وسجل  الصحة  300 مليون نسمة، بحسب تقديرات منظمة  اإلصابات  5 ماليين نسمة، وتجاوز عدد 

االقتصاد العالمي خسائر مهولة بما فيها منطقتنا العربية.
 

الشركات  كبريات  تمكن  بعد  األفق،  في  ظهرت  التي  االنفراج  بوادر  مع  الصعداء  تنفست  البشرية  أن  صحيح 
وذات  الغنية  البلدان  بين  السحيقة  الهوة  أظهر  المتكافئ  غير  توزيعها  أن  ولو  اللقاحات،  صنع  من  والمختبرات 
الدخل المحدود في االستفادة منها، لكن سرعان ما انتشرت سالالت جديدة للفيروس في اآلونة األخيرة، بما فيها 

المتحور » أومكرون« الذي أعاد تفشيه السريع أجواء القلق والتوجس واالنغالق .
 

وهشاشة  تعقيدات  مع  تفاقمت  العربية،  منطقتنا  في  الوبائية  األزمة  هذه  مخلفات  أن  فيه،  الشك  ومما 
األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية، مما تسبب في تكريس حالة الركود واالنكماش، وتراجع 
حركة االستثمارات، وارتفاع معدالت البطالة خاصة بين الشباب، وتدهور الظروف المعيشية إلى حد أن منظمة 
األغذية والزراعة، سجلت في تقريرها لسنة 2020 أن 69 مليونا من الساكنة العربية، تعاني من سوء التغذية جراء 

النزاعات واالضطرابات التي تعرفها بعض البلدان العربية، فضال عن تأثيرات التحوالت المناخية . 
 

وفي هذا الصدد، ال بد من التأكيد  على أن هذه الجائحة أظهرت أنه ال يمكن تصور تنمية حقيقية دون إيالء 
األولوية القصوى للقطاع االجتماعي والصحي، سواء على مستوى تكوين األطباء والهيئات شبه الطبية أو البنيات 

العالجية، وضمان الرعاية الصحية في إطار بيئة استشفائية الئقة.
 

ورغم كل الجهود الوطنية للدول العربية والمبادرات التي أقدمت عليها الجامعة العربية، بتوجيه شخصي من 
معالي األمين العام، في نطاق الهياكل المختصة، فإن التعاطي الحازم والناجع مع هذه األزمة يتطلب مزيدا من 
العمل التضامني المتواصل، أخذا باالعتبار األوضاع االنتقالية الخاصة لبعض الدول العربية، وبحكم أن حيوية 
أي فعل تضامني يظل مرتبطا بالدفع بمسلسل االندماج والتكامل وتقاسم المؤهالت والقدرات، ضمن الجهود 

الهادفة  للدفع بالعمل العربي المشترك، لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وألجيالنا التواقة لحياة كريمة.
 

، أظهرت بجالء كم نحن كمجموعة عربية، في حاجة ملحة لتعاون أوثق وأعمق  إن تداعيات جائحة »كورونا« 
في احتواء مثل هذه األزمات العابرة للحدود، وبأن ال دولة بمفردها يمكن أن تواجه مثل هذه األزمات دون تعاون 

إقليمي طموح ومتفاعل على الصعيد الدولي.



أمال التليدي

الشفافية أداة لتحقيق التنمية المستدامة
نشأت  فقد  الثالث.  الجيل  إنسان  حقوق  من  حقا  تعتبر  مجردة،  بصفة  التنمية 
بداية مع الجيل األول كحق من الحقوق الفردية كما هو الحال في فرنسا، ثم مع 
1966 حين أصدرت األمم المتحدة العهدين الدوليين  الجيل الثاني والذي بدأ عام 
والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  »العهد  اإلنسان  لحقوق 

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية«.
الحضارية  والتنمية  لإلسكان  الرابع  العربي  الوزاري  المنتدى  انعقاد  وبمناسبة 
بالمملكة   » فرص   - تحديات  الصمود-  على  قادرة  مرنة  مدن  »نحو  عنوان:  تحت 
األردنية الهاشمية، أكد مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب على اإلرادة القوية في 
التفاعل اإليجابي للدول العربية، نحو تحقيق  الخطة  العالمية للتنمية المستدامة 
2030،  من أجل مدن قادرة على الصمود أمام التحديات والمخاطر  البيئية والصحية 

في ظل  تفشي جائحة كورونا.
حيث  ومستدامة،  تنمية  أنها  المستدامة،  التنمية  في  االنتباه  يثير  ما   ولعل 
أثبتت التجارب  أن التنمية البد أن يواكبها االستمرار بوتيرة محكمة  حتى ُتجنى 
أال  للمجتمع،  األساسية  البنيات  على  التنمية  انصبت  فقد  لهذا  نتائجها.  ثمار 
ذلك  النظيفة،  البيئة  في  والحق  القانونية  والترسانة  والصحة  التمدرس  وهي 
الدولة من  التنمية أصبح مطلًبا مجتمعًيا ملًحا حتى تتمكن  االنخراط في هذه  أن 

تحقيق ما تصبو إليه.
إجراءات  فهناك  المشروع،  هذا  لتحقيق  واضحة  استراتيجية  تتبع   فالدول 
عالجية وإجراءات وقائية، ومنها التأهيل االقتصادي واالجتماعي، ووضع رافعات 
أساسية لتسريع التنمية، ثم هناك اإلصالح للترسانة القانونية والسيما القوانين 
مواكبتها  من  البد  التنمية  لتحقيق  أنه  حيث  الدستور،  رأسها  على  األساسية 

بقوانين شفافة وواضحة.
 كما أصبح ربط المسؤولية بالمحاسبة، إحدى االستراتيجيات المهمة لتحقيق 
كانت   ألنها  فقط  دولة  أي  في  يستثمر  المستثمر  يعد  فلم  المستدامة،  التنمية 
تقدم امتيازات ضريبية وهذا ما لم يعد متاًحا، بل  أصبح يبحث عن شفافية في 

المعطيات، وشفافية في التعامل مع الدول التي يستثمر فيها.
والمستثمر  استثمارات،  استقطاب  من  البد  المستدامة،  التنمية   ولتحقيق 
أصبح  ال يثق إال في الدولة التي تتمتع بشفافية مطلقة في أدائها وفي دواليبها 
ومؤسساتها، والتي بمقدورها  إتاحة  المعلومات لجميع المستثمرين والحق في 

تتبع المعلومة وسهولة الوصول إليها.
 لم يعد االستثمار يعتمد على التفاضل، بل أصبح يعتمد على الشفافية لضمان 
التي تبنتها   2030 المستدامة  التنمية  العيش في سالم وأمان كما ورد في خطة 

األمم المتحدة .

نحو استراتيجية عربية 
لمواجهة تداعيات جائحة 

كورونا

الجامعة العربية تشارك في  
الذكرى 60 للمؤتمر األول 

لحركة عدم االنحياز

اليوم العالمي للغة العربية

مجلس وزراء السياحة:

الدورة )21( للمهرجان 
العربي لإلذاعة والتليفزيون
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اليوم العالمي للغة العربية

ُتعد اللغة العربية ركناً من اأركان التنوع الثقايف 
انت�شاراً  الأك���ر  ال��ل��غ��ات  اإح���دى  وه��ي  للب�شرية. 
وا�شتخداماً يف العامل، اإذ يتكلمها يومياً ما يزيد 

على 400 مليون ن�شمة من �شكان املعمورة.
ويتوزع متحدثو العربية بني املنطقة العربية 
و عديد املناطق الأخ��رى املجاورة كرتكيا وت�شاد 
للعربية  اأن  ح��ي��ث  واإري����رتي����ا،  ال�����ش��ن��غ��ال  وم����ايل 
لغة مقد�شة  امل�شلمني، فهي  اأهمية ق�شوى لدى 
)لغة القراآن(، ول تتم ال�شالة )وعبادات اأخرى( 
يف الإ�شالم اإل باإتقان بع�ض من كلماتها. كما اأن 
لدى  رئي�شية  �شعائرية  لغة  كذلك  هي  العربية 
العربية  املنطقة  يف  امل�شيحية  الكنائ�ض  من  عدد 
الدينية  الأع��م��ال  اأه��م  م��ن  كثري  بها  كتب  حيث 

والفكرية اليهودية يف الع�شور الو�شطى)1(.
زاخر  عامل  اإىل  الدخول  العربية  اللغة  وتتيح 
اأ���ش��ك��ال��ه و����ش���وره، وم��ن��ه��ا تنوع  ب��ال��ت��ن��وع بجميع 
اأبدعت  اأنها  كما  واملعتقدات،  وامل�شارب  الأ���ش��ول 
واملكتوبة  ال�شفهية  واأ�شاليبها  اأ�شكالها  مبختلف 
وال��ف�����ش��ي��ح��ة وال���ع���ام���ي���ة، وخم��ت��ل��ف خ��ط��وط��ه��ا 
وف��ن��ون��ه��ا ال��ن��ري��ة وال�����ش��ع��ري��ة، اآي�����ات ج��م��ال��ي��ة 
ميادين  يف  الأل��ب��اب  وتخلب  القلوب  تاأ�شر  رائعة 
م��ت��ن��وع��ة ت�����ش��م ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال ل احل�����ش��ر 
و���ش��ادت  وال��غ��ن��اء.  والفل�شفة  وال�شعر  الهند�شة 
العربية لقرون طويلة من تاريخها بو�شفها لغة 
مبا�شًرا  تاأثرًيا  فاأثرت  والأدب،  والعلم  ال�شيا�شة 

الأخ���رى يف  اللغات  م��ن  مبا�شر يف كثري  غ��ري  اأو 
والفار�شية  ال��رتك��ي��ة  م��ث��ل:  الإ���ش��الم��ي،  ال��ع��امل 
والإندوني�شية  وامل��ال��ي��زي��ة  والأوردي�����ة  وال��ك��ردي��ة 
والألبانية وبع�ض اللغات الإفريقية الأخرى مثل 

الأوروبية  اللغات  وبع�ض  وال�شواحيلية،  الهاو�شا 
وخا�شًة املتو�شطية منها كالإ�شبانية والربتغالية 

واملالطية وال�شقلية.
وف�����ش��ال ع���ن ذل����ك، م��ث��ل��ت ح���اف���زاً اإىل اإن��ت��اج 
امل���ع���ارف ون�����ش��ره��ا، و���ش��اع��دت ع��ل��ى ن��ق��ل امل��ع��ارف 
اإىل  والرومانية  اليونانية  والفل�شفية  العلمية 
اأوروب������ا يف ع�����ش��ر ال��ن��ه�����ش��ة، ك��م��ا اأت���اح���ت اإق��ام��ة 
الربية  امل�شالك  الثقافات على طول  احل��وار بني 
والبحرية لطريق احلرير من �شواحل الهند اإىل 

القرن الأفريقي.
يف اإط�����ار دع����م وت��ع��زي��ز ت��ع��دد ال��ل��غ��ات وت��ع��دد 
الأمم  اإدارة  اعتمدت  املتحدة،  الأمم  يف  الثقافات 
املتحدة للتوا�شل العاملي — ُعرفت �شابقا با�شم 
— ق��رارا ع�شية الحتفال  الإع��الم  �شوؤون  اإدارة 
باليوم الدويل للغة الأم بالحتفال بكل لغة من 
وبناء  امل��ت��ح��دة.  ل���الأمم  ال�شت  الر�شمية  ال��ل��غ��ات 
ع��ل��ي��ه، ت��ق��رر الح��ت��ف��ال ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 18 
ك��ان��ون الأول/دي�����ش��م��رب ك��ون��ه ال��ي��وم ال���ذي �شدر 
فيه قرار اجلمعية العامة 3190)د28-( املوؤرخ 18 
كانون الأول/دي�شمرب 1973 املعني باإدخال اللغة 
العمل يف  الر�شمية ولغات  اللغات  العربية �شمن 

الأمم املتحدة.
والغر�ض من هذا اليوم هو اإذكاء الوعي بتاريخ 
ال��ل��غ��ة وث��ق��اف��ت��ه��ا وت���ط���وره���ا، م���ن خ���الل اإع����داد 

برنامج اأن�شطة وفعاليات خا�شة.

“إن تسجيل اليونيسكو للخط العربي على قائمة التراث 
ا بجمالية هذا الخط الذي 

ً
العالمي غير المادي، ُيعد اعتراف

يمتاز بتنوعه وبمرونته، واتساع نطاق استعماله في مجاالت 
عدة كالتحف الفنية والرسم والمعمار”

أمحد أبوالغيط
األمني العام جلامعة الدول العربية



7

الدورة 38 لمجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب

نيابة عن معايل ال�شيد اأحمد اأبو الغيط الأمني 
ال��ع��ام جل��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، ���ش��ارك ال�شفري 
اأح��م��د ر���ش��ي��د خ��ط��اب��ي الأم����ني ال��ع��ام امل�����ش��اع��د يف 
اأعمال الدورة 38 ملجل�ض وزراء الإ�شكان والتعمري 
ال���ع���رب، وامل��ن��ت��دى ال������وزاري ال��ع��رب��ي ل��الإ���ش��ك��ان 
 16-14 ال���ف���رتة  وال��ت��ن��م��ي��ة احل�����ش��ري��ة خ����الل 
دي�شمرب 2021 بعمان باململكة الأردنية الها�شمية.
   وقد تدار�شت هذه الدورة جملة من الق�شايا، 
تتعلق على اخل�شو�ض بتعزيز التعاون العربي يف 
مع  بتن�شيق  احل�شرية،  والتنمية  الإ�شكان  قطاع 
التعاون  الحت��ادات العربية ذات ال�شلة، وتطوير 
مع املنظمات الإقليمية والدولية مبا فيها برنامج 
الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية، ف�شال عن 
يف   2030 امل�شتدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  متابعة 
لال�شرتاتيجية  التنفيذية  اخلطة  م��ع  ان�شجام 
ال��ع��رب��ي��ة، وت��ب��ادل ال��ت��ج��ارب ال��وط��ن��ي��ة يف جم��ال 

ال�شكن الجتماعي. 
الدرا�شات  ل�شتعرا�ض  منا�شبة  كانت  ال���دورة 
بالنزاعات  امل��ت��اأث��رة  امل��دن  تاأهيل  ب��اإع��ادة  املتعلقة 
الفل�شطينية  والأرا����ش���ي  الطبيعية  وال���ك���وارث 

الواقعة حتت الحتالل.
ب��ن��ودا  املجل�ض  اأع��م��ال  ج���دول  وت�شمن  ه���ذا    
اأخرى تهم الدعم املقدم لبع�ض الدول الأع�شاء، 
بيوم  والحتفال  والتعمري،  الإ�شكان  وت�شريعات 
ال��ع��رب��ي، وج���ائ���زة الإ���ش��ك��ان والتعمري  الإ���ش��ك��ان 
ال����ع����رب، واع���ت���م���اد ق���اع���دة ب���ي���ان���ات وم��ع��ل��وم��ات 

اإلكرتونية. 
تو�صيات الدورة )38( 

ملجل�س وزراء الإ�صكان والتعمري العرب
- دع���م وات���خ���اذ ج��م��ي��ع ال��ت��داب��ري ال��الزم��ة   1 
واأمناً  �شموًل  اأك��ر  مدن  وان�شاء  تطوير  ل�شمان 
تنفيذ  يف  ب��ه��ذا  وامل�شاهمة  وا���ش��ت��دام��ة،  وم��رون��ًة 
ج����دول اأع���م���ال ال��ت��ن��م��ي��ة احل�����ش��ري��ة اجل��دي��د يف 

الدول العربية.
- الإ���ش��ت��ف��ادة م��ن امل��ن��ت��دى ال����وزاري العربي   2
 )AMFHUD( احل�شرية  والتنمية  ل��الإ���ش��ك��ان 
�شيا�شات  ول��ت��ع��زي��ز  ل��ل��ت��ع��اون  ا���ش��ت�����ش��اري��ة  ك��اآل��ي��ة 
احل�شرية  والتنمية  الإ���ش��ك��ان  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
�شياق  يف  وذل���ك  العربية،  املنطقة  يف  امل�شتدامة 

احلوار الدويل اجلاري حول التنمية امل�شتدامة.
- �شياغة وتنفيذ وتعزيز �شمولية ال�شيا�شات   3
الإ���ش��ك��ان،  وا�شرتاتيجيات  الوطنية،  احل�شرية 
فعالة،  موؤ�ش�شية  باأطر  ت�شمح  التي  والت�شريعات 
وت��ط��ب��ي��ق خ��ط��ط ح�����ش��ري��ة م�����ش��ت��دام��ة، ورف��ده��ا 
التنفيذ  ُح�شن  ل�شمان  منا�شبة  مالية  مب���وارد 

اآخذين يف العتبار مبداأ  امل�شتويات  على خمتلف 
امل�شوؤولية امل�شرتكة لكن مع تباينها.

- تقوية وتعزيز الر�شد الوطني والإقليمي   4
والتقييم من اأجل تنفيذ اأهداف ال�شكن والتو�شع 
التنمية  اأجندة  بها يف  املُلتزم  امل�شتدام،  احل�شري 
2030 وج����دول الأع���م���ال احل�����ش��ري  امل�����ش��ت��دام��ة 

اجلديد.
بتقدمي  الل���ت���زام  ال����دويل  املجتمع  دع���وة   -  5
املتاأثرة  ال��دول  لكل  والإمن��ائ��ي  الإن�شاين  الدعم 
وامل���ج���ت���م���ع���ات امل�����ش��ي��ف��ة ل���الج���ئ���ني وال���ن���ازح���ني 
وامل���ه���ج���ري���ن يف ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة ط������وال ف���رتة 
تواجدهم املوؤقتة فيها، ومبا ين�شجم مع القانون 

الدويل، وحلني عودتهم اإىل دولهم الأ�شلية.
- دعوة برنامج الأمم املتاحدة للم�شتوطنات   6
ال���ش��ت��م��رار يف  امل��ت��ح��دة(  الأمم  )م��وئ��ل  الب�شرية 
تقدمي الدعم التقني يف �شياغة وتنفيذ �شيا�شات 
الإ�شكان  وب��رام��ج  امل�شتدامة  احل�شرية  التنمية 
يف  واملحلية  والوطنية  الإقليمية  امل�شتويات  على 
املجتمع  ندعو  ال�شدد  هذا  ويف  العربية،  املنطقة 
الدويل اإىل توفري الدعم املادي والفني للربنامج 
تنفيذ  يف  به  املنوط  بالدور  الإيفاء  من  لتمكينه 

جدول الأعمال احل�شري اجلديد.
- ت�شريع اإعادة الإعمار يف املدن التي �شهدت   7
نزاعات م�شلحة لتحقيق مدن اأكر ا�شتدامة من 

خالل التوجه نحو القت�شاد احل�شري الأخ�شر.
- تعزيز اجلهود امل�شرتكة من جانب الأمم   8 
توجيه  ميكن  بحيث  التنمية،  و���ش��رك��اء  املتحدة 
والربامج  احل�شرية  التحية  البنية  ا�شتثمارات 
اإدارة  يف  املحلية  احلكومة  ت��دع��م  ال��ت��ي  املختلفة 

الأرا�شي والتخطيط العمراين والتمويل. 
الهادفة  الإ�شرائيلية  ال�شيا�شات  مواجهة   -  9
البناء  امل�شموح  الأرا���ش��ي  م�شاحات  تقلي�ض  اإىل 
ه��دم  عمليات  ووق���ف  ال��ق��د���ض،  م��دي��ن��ة  يف  عليها 

الأحياء ال�شكنية واإعادة اإحيائها.
10 - تركيز اجلهود احلكومية والدعم الدويل 
امل��ح��ل��ي��ة يف املنطقة  امل����دن وال�����ش��ل��ط��ات  مل�����ش��اع��دة 
ال��ع��رب��ي��ة لتحقيق ال��ت��ع��ايف الأخ�����ش��ر م��ن الآث���ار 
.)Covid 19 ( القت�شادية والجتماعية جلائحة
- تعزيز اجلهود يف املنطقة لدعم املبادرات   11
باملناطق  لالرتقاء  الوطنية  الإقليمية  وامل�شاريع 

الع�شوائية واإعادة تاأهيلها.
- ت�شجيع الدول العربية لتقدمي تقاريرها   12
ال���ط���وع���ي���ة ح�����ول ت��ن��ف��ي��ذ الأج�����ن�����دة احل�����ش��ري��ة 
اجل����دي����دة وت���ق���اري���ر امل���راج���ع���ة امل��ح��ل��ي��ة ل��ل��م��دن 
واع��ت��م��اد ه���ذا ال��ب��ي��ان ك��اأ���ش��ا���ض م�����ش��رتك جلهود 
الدول العربية ويعر�ض خالل املنتدى احل�شري 
 World Urban Forum / )WUF11  ( العاملي 

2022املقرر عقده يف بولندا 2022.
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التقرير االقتصادي العربي رؤية شاملة لألوضاع 
االقتصادية العربية

العربية  ال���دول  ال��ع��ام جلامعة  الأم���ني  ���ش��رح 
يف ح��ف��ل اإط����الق ال��ت��ق��ري��ر الق��ت�����ش��ادي ال��ع��رب��ي 
الأم��ان��ة  تنظيمه مب��ق��ر  ال���ذي مت   2020 امل��وح��د 
التقرير  اأن هذا  العربية،  الدول  العامة جلامعة 
العامة  الأمانة  بني  التعاون  ثمار  ثمرة من  يعد 
العربي  النقد  و�شندوق  العربية  ال��دول  جلامعة 
وال�������ش���ن���دوق ال���ع���رب���ي ل�����الإمن�����اء الق���ت�������ش���ادي 
امل�شدرة  العربية  الأقطار  ومنظمة  والجتماعي 
للبرتول )اواب��ك(، موؤكدا اأن هذا التقرير الذي 
ن��ح��ر���ض جميعاً ع��ل��ى اإط��الق��ه ���ش��ن��وي��اً م��ن��ذ ع��ام 
عن  العربية  باللغة  الأول  املرجع  يعترب   ،1980
اقت�شادات الدول العربية، وموؤ�شراتها الأ�شا�شية.
واأ�شاف، اأن التقرير القت�شادي العربي املوحد، 
ل ي��ك��ت��ف��ى ب��ال��ب��ي��ان��ات والإح�����ش��ائ��ي��ات ال��دق��ي��ق��ة 
وامل���دق���ق���ة، واإمن�����ا ي��ت��ج��اوزه��ا اإىل ت��ق��دمي روؤي���ة 
القت�شادية  لالأو�شاع  متكامل  وحتليل  �شاملة، 
و�شع  على  قيمة  اإطاللة  مع  العربية،  ال��دول  يف 
املفيدة  التجارب  بع�ض  وعلى  العاملي،  القت�شاد 
�شانع  يحتاجه  م��ا  وه���و  ال����دويل  ال�شعيد  ع��ل��ى 

القرار العربي، وكذا الباحث و�شاحب الراأي.
واأو�شح اأن املعلومة متثل ال�شلعة الأهم ل�شناع 
يحتاج  العربي  القرار  �شانع  اأن  �شك  ول  القرار، 
اإىل  اإىل املعلومة ال�شحيحة، وكذلك  يف الأ�شا�ض 
القت�شادي  لل�شاأن  والفهم  للتفكري  �شليم  اإط��ار 

املعقد.
مثلها  ال��ع��رب��ي��ة،  الق��ت�����ش��ادات  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
يف ذل�����ك ك��م��ث��ي��الت��ه��ا ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال����ع����امل، 
جلائحة  الثقيلة  التبعات  م��ن  ب�شعوبة  تتعافى 
الل�شيقة  الهيكلية  امل�شكالت  تظل  كما  ك��ورون��ا، 
ب��الق��ت�����ش��ادات ال��ع��رب��ي��ة ق��ائ��م��ة، واأخ���ط���ر ه��ذه 
ن�شب  ارت��ف��اع  يف  يتمثل  الإط���الق  على  امل�شكالت 
ال�شناعية  ال�شادرات  وت�شاوؤل  والبطالة،  الفقر 
ذات  ويف  موؤك�����دا  العالي����ة،  امل�ش���افة  القيمة  ذات 
العربية  املنطقة  �شكان  م��ن   %  40 اأن  ال�ش����ياق 
الفقراء  من   % و15  الفقر،  خط  حتت  يعي�شون 
يعانون الفقر املدقع، كما جتاوزت ن�شبة البطالة 
العاملي  املتو�شط  م��ن  ك��ث��رياً  اأع��ل��ى  وه��ي   ،%  16
%، ويزيد من خطورة تاأثري البطالة  البالغ 5.4 
اأن اأغلب من يعانون منها هم من ال�شباب الذين 
ي��دخ��ل��ون ���ش��وق ال��ع��م��ل لأول م���رة، وم��ع��ن��ى ذل��ك 
يف  وا�شحاً  خلاًل  تعاين  العربية  القت�شادات  اأن 
م�شتويات  وحتقيق  اجل���دد،  ال��ق��ادم��ني  ا�شتيعاب 
العمل ما  الت�شغيل، واأن حاجات �شوق  عالية من 

زالت منف�شلة عن التعليم.
الفقر متعدد  م��وؤ���ش��رات  ت��ده��ورت  وق���ال: لقد 
الأبعاد، ولالأ�شف خالل ال�شنوات الع�شر املا�شية، 

احلكومات  تبذلها  وا�شحة  ج��ه��ود  ب��رغ��م  وذل���ك 
وحت�شني  ال�شاملة  التنمية  �شعيد  على  العربية 
موؤ�شرات التنمية الإن�شانية يف الكثري من البلدان 
العربية، وحتتاج ال�شتجابة لتحديات الفقر اتباع 
مناذج تنموية مبتكرة تقوم على توفري الفر�ض 
امل��ت�����ش��اوي��ة ل���الإن���اث وال���ذك���ور ول�����ش��ك��ان احل�شر 

والريف على حد �شواء.

ق��راءة  اإىل  املهتمني  كافة  اأبوالغيط،  دع��ا  كما 
واأن��ه  باإمعان، خا�شة  اإط��الق��ه  ال��ذي مت  التقرير 
ي�شعى  واإمن����ا  امل�����ش��ك��الت،  با�شتعرا�ض  يكتفي  ل 
اأف��ك��ار  على  ال�شوء  وت�شليط  ح��ل��ول  اق���رتاح  اإىل 
ويتمثل  العاملي،  ال�شعيد  على  مهمة  وم��ب��ادرات 
املحور الرئي�شي يف تقرير هذا العام يف القت�شاد 
وتوليد  ال�شامل  النمو  يف  امل��ه��م  ودوره  الرقمي 

الروة.
العربية  ال���دول  بع�ض  قطعت  لقد  واأ����ش���اف: 
اأن  الرقمي، غري  التحول  خطوات م�شهودة نحو 
جلهد  يحتاج  زال  ما  اإجماله  يف  العربي  الو�شع 
كبري من اأجل تاأ�شي�ض البنية الأ�شا�شية الرقمية، 
وك�����ذا ال��ب��ن��ي��ة امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة، وامل���ع���رف���ة امل��ط��ل��وب��ة 
لتحقيق اخ���رتاق يف ه��ذا امل��ج��ال ال��ذي �شار من 
ال��ي��وم، ف�شاًل عما  اأه��م م��ول��دات النمو يف ع��امل 
اإمكانات هائلة  الرقمية من  التكنولوجيا  تتيحه 
واحلد  والتعليمية،  ال�شحية  اخلدمات  لتح�شني 
النمو  الفر�ض، وحتقيق  امل�����ش��اواة يف  ان��ع��دام  م��ن 
الق��ت�����ش��ادي ال�����ش��ام��ل، وحت��ف��ي��ز الب��ت��ك��ار، وكلها 
لتحقيق  العربية  اقت�شاداتنا  حتتاجها  عنا�شر 
املتكافئة  الفر�ض  يوفر  وم�شتدام،  م��ت��وازن  منو 

اأمام العدد الأكرب من ال�شكان.
واأع������رب اأي�����ش��ا ع���ن ت��ط��ل��ع��ه لأن ي�����ش��ه��م ه��ذا 
والنقا�ض حول ق�شايا  احل��وار  اإث��راء  التقرير يف 
ف��ي��ه من  ي���ك���ون مب���ا  واأن  ال���ع���رب���ي،  الق���ت�������ش���اد 
القرار  ل�شانع  عوناً  واأفكار  وتقديرات  معلومات 

والباحث و�شاحب الراأي على حد �شواء.

قطعت بعض الدول 
العربية خطوات 
مشهودة نحو 

التحول الرقمي، غير 
أن الوضع العربي 
في إجماله ما زال 

يحتاج لجهد كبير من 
أجل تأسيس البنية 
األساسية الرقمية
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الدورة )51( للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك
تراأ�ض ال�شيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية اأعمال 
انعقدت  التي  امل�شرتك،  العربي  العليا للعمل  التن�شيق  ال��دورة )51( للجنة 
امل�شتجد،  كورونا  فريو�ض  جائحة  بداية  منذ  بالكامل  ح�شورياً  مرة  لأول 
البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأك��ادمي��ي��ة  ب��ف��رع  وذل���ك 

" التحول  عنوان  حتت  اجل��دي��دة،  العلمني  مبدينة 
الرقمي والذكاء ال�شطناعي ودور موؤ�ش�شات العمل 

العربي".
اأ���ش��اد  بكلمة  اللجنة  اأع��م��ال  ال��ع��ام  الأم���ني  افتتح 
باإن�شاء فرع  اإجن��از وذل��ك  يف بدايتها مبا حتقق من 
ج��دي��د ل��الأك��ادمي��ي��ة يف م��دي��ن��ة ال��ع��ل��م��ني، واع��ت��ربه 
اجن�����ازاً ي�����ش��اف اإىل ق��ائ��م��ة اإجن�����ازات ه���ذا ال�����ش��رح 

العلمي العربي الكبري. 
ك��م��ا ل��ف��ت يف ح��دي��ث��ه اإىل الرت���ب���اط ال��وث��ي��ق بني 
مو�شوعي التحول الرقمي واأمن البيانات، واأ�شاف 
يف ه���ذا ال�����ش��دد ب���اأن م��و���ش��وع اأم���ن ال��ب��ي��ان��ات �شهد 
داعياً  ال��دويل،  ال�شعيد  تطورات هامة على  موؤخراً 
العربي  امل�شتوى  على  اجلهود  وتكاتف  التعاون  اإىل 

للدفاع على امل�شالح العربية. 
هذا وتطرق كذلك اإىل بع�ض اجلهود التي تبذل 
يف جمال اأمن املعلومات، وحث على الت�شريع يف و�شع 
�شيا�شات عربية تهتم ببناء القدرات يف جمال الذكاء 

عربي  ا�شت�شاري  جمل�ض  بت�شكيل  ال�شياق  هذا  يف  اق��رتح  كما  ال�شطناعي. 
ي�شم خمت�شني من املنظمات والدول العربية يف جمال الذكاء ال�شطناعي، 

لالإ�شراف على و�شع ا�شرتاتيجية عربية يف هذا املجال، مبا ي�شاهم يف بناء 
القدرات وتقدمي امل�شورة والدعم الفني الالزم للدول الأع�شاء.

للمو�شوعات  م�شتفي�شة  نقا�شات  �شهد  اللجنة  اجتماع  ب���اأن  واأ���ش��اف، 
املطروحة وعلى راأ�شها التحول الرقمي وو�شع اإطار عربي ملواجهة القر�شنة 
اللجنة  واطلعت  ال�شطناعي،  والذكاء  الإلكرتونية 
ب�شاأن  العامة  الأم��ان��ة  قدمتها  التي  التقارير  على 

تنفيذ قرارات الدورة ال�شابقة. 
كما �شهد الج��ت��م��اع ت��ب��ادل ال���راأي ح��ول ع��دد من 
ال��ت��ي م��ن �شاأنها تعزيز  ال��ب��ن��اءة  امل���ب���ادرات والأف���ك���ار 
العمل العربي امل�شرتك، ووجه باأهمية ترجمتها اإىل 
اإىل  املنظمات  داعيا  للتنفيذ،  قابلة  عملية  خطوات 
التن�شيق مع قطاعات الأمانة العامة املعنية ب�شاأنها. 
جت��در الإ���ش��ارة اإىل اأن الأم��ني العام ق��ام قبل بدء 
ال��ت��ي مت جتهيزها مبقر  امل��ب��اين  ب��زي��ارة  الج��ت��م��اع 
الأك���ادمي���ي���ة اجل���دي���د ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ك��ل��ي��ة ال��ذك��اء 
العليا  التن�شيق  جلنة  اأع�شاء  برفقة  ال�شطناعي، 
عرو�ض  على  اطلعوا  حيث  امل�شرتك  العربي  للعمل 
تطبيقات  ب�شاأن  الأكادميية  طلبة  قدمها  وم�شاريع 
قدمها  التي  للورقة  وا�شتمعوا  ال�شطناعي،  الذكاء 
الأك��ادمي��ي��ة  رئي�ض  ال��غ��ف��ار  عبد  اإ�شماعيل  ال��دك��ت��ور 
ال�شطناعي،  ال��ذك��اء  يف  احلديثة  الجت��اه��ات  ح��ول 
وم�شتقبلها يف املنطقة العربية ودور املوؤ�ش�شات التعليمية يف تعزيز الإمكانيات 

العربية يف هذا املجال.

افتتح األمين العام 
أعمال اللجنة بكلمة 
أشاد في بدايتها 

بما تحقق من إنجاز 
وذلك بإنشاء فرع 

جديد لألكاديمية في 
مدينة العلمين
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جامعة الدول العربية والصين في بيان مشترك
اجتمع ال�شيد اأحمد اأبو الغيط اأمني عام جامعة 
الدول العربية مع ال�شيد وانغ يي م�شت�شار الدولة 
وزير اخلارجية ال�شيني يف العلمني مب�شر، حيث 
ت���ب���ادل وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ع��ل��ى ن��ح��و م��ع��م��ق ح��ول 
الإقليمية  والق�شايا  ال�شينية  العربية  العالقات 
اإ���ش��ادة  ال�شيني  اأ����ش���اد اجل��ان��ب  وال��دول��ي��ة. وق���د 
عالية باجلهود املهمة التي بذلتها الأمانة العامة 
جلامعة الدول العربية بقيادة الأمني العام اأحمد 
ال�شرق  يف  ال�شالم  �شيانة  �شبيل  يف  الغيط،  اأب���و 
الأو�شط، وتعزيز التنمية يف املنطقة، ودفع العامل 

العربي لتقوية نف�شه عرب الت�شامن. 
واأ�شادت الأمانة العامة جلامعة الدول العربية 
بالدبلوما�شية الن�شطة لوزارة خارجية جمهورية 
ال��دول��ة  م�شت�شار  ق��ي��ادة  حت��ت  ال�شعبية،  ال�شني 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وان���غ ي���ي، وال��ت��ي ت��ب��ذل ج��ه��وداً 
اإيجابية مهمة يف �شبيل تعزيز الأمن وال�شتقرار 
يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط. وق���د اأع����رب اجل��ان��ب��ان عن 
ارت��ي��اح��ه��م��ا ال��ع��م��ي��ق ل��ت��ط��ور ع��الق��ات ال�����ش��راك��ة 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة، ومل�����ش��ت��وى 
ال���ت���ع���اون ال���ق���ائ���م ب���ني اجل���ان���ب���ني، وال��ت�����ش��ام��ن 
ط��رف،  ك��ل  تهم  التي  للق�شايا  املتبادل  وال��دع��م 
واأهمية موا�شلة تعزيز العالقات ال�شرتاتيجية 
العربي  لل�شعبني  امل�شرتكة  امل�شالح  ي��خ��دم  مب��ا 

وال�شيني، وخا�شة:

- التاأكيد على الروابط التاريخية وعالقات   1
ال�����ش��داق��ة امل��ت��ي��ن��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ال����دول العربية 
وجمهورية ال�شني ال�شعبية، والإ�شادة بالإجنازات 
التعاون  منتدى  اإط��ار  يف  اجلانبان  حققها  التي 
اإن�����ش��ائ��ه يف ع���ام 2004،  ال��ع��رب��ي ال�����ش��ي��ن��ي م��ن��ذ 
والدور الذي ميكن اأن يقوم به املنتدى يف الدفع 

اأرح��ب.  اآف��اق  نحو  ال�شينية  العربية  بالعالقات 
وال��ت��اأك��ي��د ك��ذل��ك ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م��وا���ش��ل��ة تكثيف 
التعاون يف املرحلة املقبلة يف املجالت القت�شادية 
والبحث  والإع��الم��ي��ة،  والتنموية  والجتماعية 
والتاأكيد  امل�شتدامة،  والتنمية  والعلوم  العلمي 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال�����ش��ي��ن��ي ال��ع��رب��ي 
ال�شيني  التعاون  �شري�شد  ال��ذي  امل��دى  الطويل 
والتاأكيد  وم�شتواه،  بنوعيته  لالرتقاء  العربي 
على اأهمية "مبادرة التعاون بني ال�شني وجامعة 

الدول العربية يف جمال اأمن البيانات".
2 - الإ�شادة بالتعاون والت�شامن بني جمهورية 
ال�شني ال�شعبية والدول العربية ملكافحة جائحة 
ك���ورون���ا، وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
الدويل للوقاية وال�شيطرة على اجلائحة، وبذل 
اللقاحات  جم��الت  يف  خا�شة  امل�شرتكة  اجل��ه��ود 
على  املرتتبة  الآث��ار  ومواجهة  حملياً،  وانتاجها 
اإىل  وال��دع��وة  ت�شيي�شها،  ورف�����ض  اجلائحة  ه��ذه 
التعاون بروح علمية يف اكت�شاف م�شدر فريو�ض 
�شرورة  على  كذلك  والت�شديد  امل�شتجد.  كورونا 
جمال  يف  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  اجل��ه��ود  ت�شافر 
تقدمي امل�شاعدات الإن�شانية، والإ�شادة بامل�شاعدات 
للدول  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  تقدمها  التي 
من  �شواء  للجامعة،  العامة  ولالأمانة  العربية، 

اللقاحات اأو من امل�شتلزمات الطبية باأنواعها.

بذل الجهود 
المشتركة خاصة في 

مجاالت اللقاحات 
 ،

ً
وإنتاجها محليا

ومواجهة اآلثار 
المترتبة على هذه 

الجائحة ورفض 
تسييسها
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"احلزام والطريق" التي  - الإ�شادة مببادرة   3
ومبا  جينبينغ،  �شي  ال�شيني  الرئي�ض  طرحها 
ت��ط��رح��ه م���ن ف��ر���ض واع�����دة ل��ل��ت��ع��اون وامل��ن��ف��ع��ة 
امل�شرتكة، والتاأكيد على اأهمية التعاون امل�شرتك 
والتنمية  امل��ت��ب��ادل��ة،  املنفعة  لتحقيق  وال��ت�����ش��اور 
ال�شعوب،  عي�ض  م�شتوى  وحت�����ش��ني  امل�����ش��ت��دام��ة، 
م�شاركة  مبوا�شلة  ال�شيني  اجل��ان��ب  وت��رح��ي��ب 
الأم����ان����ة ال���ع���ام���ة جل��ام��ع��ة ال������دول ال��ع��رب��ي��ة يف 
والتنمية  ل��الإ���ش��الح  ال��ع��رب��ي  ال�شيني  امل��ن��ت��دى 
لتعزيز التوا�شل بني ال�شني والدول العربية يف 
خمتلف املجالت، والعمل �شوياً على التجاوب مع 
متطلبات الع�شر، وكذلك العمل على بناء املجتمع 
العربي ال�شيني للم�شتقبل امل�شرتك مبا ي�شهم يف 
بناء جمتمع امل�شتقبل امل�شرتك للب�شرية، وعر�ض 

ذلك على القمة العربية ال�شينية املقبلة .
والتح�شري  الإع���داد  اأهمية  على  التاأكيد   -  4
ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ن��ي��ة الأوىل  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��م��ة  ل��ع��ق��د 
يف  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  �شت�شت�شيفها 
اجل���ان���ب���ان،  ع��ل��ي��ه  ي��ت��ف��ق  م���وع���د  2022، يف  ع����ام 
نوعية  نقلة  القمة  ه��ذه  ت�شكل  اأن  اإىل  والتطلع 
لالرتقاء بالعالقات العربية ال�شينية وال�شراكة 
ال�شرتاتيجية العربية ال�شينية اإىل اآفاق اأرحب، 

ومبا يخدم امل�شلحة امل�شرتكة للجانبني.
- ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ����ش���رورة الل���ت���زام ب��امل��ب��داأ   5
ال�����دويل امل��ت��م��ث��ل يف ع����دم ال��ت��دخ��ل يف ال�����ش��وؤون 
الق�شايا  يف  ال��دع��م  ت��ب��ادل  وموا�شلة  الداخلية، 
الكربى  وال��ه��م��وم  اجل��وه��ري��ة  بامل�شالح  املتعلقة 
الدائمة  بال�شراكة  والتم�شك  الآخ����ر،  للجانب 

امل�شتقلة،  ب���الإرادة  التنموية  الطرق  ل�شتك�شاف 
ورف���������ض ت�����ش��ي��ي�����ض ق�������ش���اي���ا ح����ق����وق الإن�������ش���ان 
الدول  على  ال�شغوط  ملمار�شة  اأداة  وا�شتخدامها 
وال��ت��دخ��ل يف ���ش��وؤون��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة، وال��ع��م��ل على 
بتعددية  والل��ت��زام  وال��ت��ع��اون،  الت�شامن  تعزيز 
الأط���راف ورف�ض اأح��ادي��ة اجل��ان��ب، وال��دف��اع عن 
العدالة الدولية، و�شيانة امل�شلحة العامة للدول 
النامية والدفاع عن حقوقها التنموية امل�شرتكة، 
و���ش��ي��ان��ة امل��ن��ظ��وم��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��ك��ون الأمم 
على  القائم  ال��دويل  والنظام  لها  مركزا  املتحدة 
اأ�شا�ض القانون الدويل، والعمل �شويا على تعزيز 
والتعاون  والإن�شاف  والعدالة  املتبادل  الح��رتام 

والك�شب امل�شرتك يف العالقات الدولية.
- اأه���م���ي���ة احل���ف���اظ ع��ل��ى الأم������ن وال�����ش��ل��م   6
وال�شتقرار، و�شرورة التو�شل اإىل حلول �شيا�شية 
ل��ق��رارات  وف��ق��اً  القليمية  وال��ق�����ش��اي��ا  ل���الأزم���ات 
ذات  واملرجعيات  والتفاقيات  الدولية  ال�شرعية 
ال�شلة، والتاأكيد على اأهمية احلل العادل وال�شامل 
اإىل  يف�شي  مب��ا  الفل�شطينية  للق�شية  وال��دائ��م 
حدود  على  امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة  اإقامة 
ال��ق��د���ض  وع��ا���ش��م��ت��ه��ا   1967 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و   4
ال�شرقية. ويدعو اجلانبان اإىل عقد موؤمتر دويل 
اأو�شع، مبا  اأكرب ومتثيلية  لل�شالم ذي م�شداقية 
يحقق ال�شالم العادل والدائم يف ال�شرق الأو�شط 
باأ�شرع وقت على اأ�شا�ض "حل الدولتني". وكذلك 
التاأكيد على اأهمية احلفاظ على �شالمة ووحدة 
وليبيا  �شوريا  يف  خا�شة  العربية،  ال��دول  اأرا�شي 
على  و�شيادتها  اأمنها  تعزيز  و���ش��رورة  وال��ي��م��ن، 
اأرا���ش��ي��ه��ا وم���وارده���ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، واأه��م��ي��ة وق��ف 
ورف�ض  ال�شيا�شي،  احل��ل  فر�ض  وتعزيز  القتال 
ودع��م  العربية،  ال���دول  يف  اخلارجية  التدخالت 
العربية  ال����دول  وج��ام��ع��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ج��ه��ود 
ال���دول العربية  ال�����ش��اأن. وت��رح��ب جامعة  يف ه��ذا 
للق�شايا  اإيجاد حلول  الإيجابي يف  ال�شني  بدور 

الإقليمية.
اإىل منع  ال��رام��ي��ة  اجل���ه���ود  ج��م��ي��ع  دع���م   -  7
انت�شار الأ�شلحة النووية، واأ�شلحة الدمار ال�شامل 
تعزيز م�شداقية  اأهمية  على  والتاأكيد  الأخ��رى، 
م��ع��اه��دة ع���دم ان��ت�����ش��ار الأ���ش��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة، حيث 
تدعو ال�شني وجامعة الدول العربية اإىل تعزيز 
التعاون يف اإطار الأمم املتحدة واملعاهدة املذكورة 
اأع����اله، وت��ع��زي��ز ال��ن��ظ��ام ال���دويل ل��ع��دم النت�شار 

النووي الذي يتخذ املعاهدة كحجر الأ�شا�ض.
واإدان���ة  الإره����اب،  ملكافحة  اجل��ه��ود  تعزيز   -  8
الإرهاب بكافة اأ�شكاله و�شوره ودوافعه، و�شرورة 
مكافحته وعدم ربطه باأي عرق اأو دين اأو جن�شية 
منابعه.  وجتفيف  ج���ذوره  واق��ت��الع  ح�����ش��ارة،  اأو 
واتفق اجلانبان على موا�شلة الت�شاور والتن�شيق 
التعاون  لتعزيز  املقبلة  املرحلة  خ��الل  امل�شرتك 
العربي ال�شيني، يف اإطار منتدى التعاون العربي 

ال�شيني.

التأكيد على ضرورة 
االلتزام بالمبدأ 

الدولي المتمثل 
في عدم التدخل 

في الشؤون 
الداخلية، ومواصلة 
تبادل الدعم في 
القضايا المتعلقة 
بالمصالح الجوهرية

وزير خارجية 
التشيك:

من الضروري 
الحفاظ على 

فرص حل 
الدولتين

ا���ش��ت��ق��ب��ل ال�����ش��ي��د اأح���م���د اأب�����و ال��غ��ي��ط، 
الأم�����ني ال��ع��ام جل��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، 
ال�شيد "جاكوب كولهانيك" وزير خارجية 
الأم��ان��ة  مبقر  وذل��ك  الت�شيك،  جمهورية 
الطرفان  اأج���رى  حيث  للجامعة،  العامة 
ج��ل�����ش��ة م��ب��اح��ث��ات م��و���ش��ع��ة ت��ن��اول��ت ع��دة 

ق�شايا اإقليمية هامة.
اأبو الغيط خالل  اأثنى ال�شيد  هذا وقد 
التاريخية  ال�شداقة  عالقات  على  اللقاء 
املنطقة  ودول  ال��ت�����ش��ي��ك  ج��م��ه��وري��ة  ب���ني 
العربية عموماً، وهي العالقات التي متتد 
كبرية  �شبكة  وتغطي  طويلة  �شنوات  منذ 

من امل�شالح امل�شرتكة بني اجلانبني. 
كما اأو�شح الأمني العام للوزير ال�شيف، 
موقف اجلامعة العربية من بع�ض املواقف 
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ج��م��ه��وري��ة ال��ت�����ش��ي��ك من 
الق�شية الفل�شطينية، �شواء يف اإطار الأمم 
اجلانب  ينظر  والتي  خارجها،  اأو  املتحدة 
اأن  ب��اع��ت��ب��ار  اإل��ي��ه��ا  وال��ع��رب��ي  الفل�شطيني 
من �شاأنها الإ�شرار باحلقوق الفل�شطينية 
وو�شعيتها  ال��ق��د���ض  مكانة  م��ن  النيل  اأو 
القانونية كاأر�ض حتت الحتالل، يف اإ�شارة 
اف��ت��ت��اح مكتب  ال��ت�����ش��ي��ك ع��ل��ى  اإق�����دام  اإىل 
املقابل،  املحتلة. ويف  املدينة  دبلوما�شي يف 
اأو�شح الوزير الت�شيكي موقف بالده حيث 
الدولتني  حل  اأ�ش�ض  احرتامها  اإىل  اأ���ش��ار 
يف  الأوروب���ي  املوقف  لعنا�شر  وان�شمامها 
احل��وار  ا�شتمرار  على  والت��ف��اق  معظمها 

بني الطرفني يف هذا املو�شوع. 
كما اأعرب الأمني العام عن تطلعه لأن 
تراجع براج بع�ض مواقفها الخرية والتي 
ات�شمت بالنحياز للطرف الإ�شرائيلي على 
امل�شتقرة،  الفل�شطينية  احل��ق��وق  ح�����ش��اب 

واملوؤيدة بالقانون الدويل. 
وت������ن������اول ال����ل����ق����اء ك����ذل����ك ع���������دداً م��ن 
املو�شوعات الإقليمية الأخ��رى، من بينها 

الأزمة ال�شورية.
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إعالن اإلمارات للغة العربية

وّقع ال�شيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية، برفقة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
"اإعالن  وثيقة  على  ال��ع��رب  الثقافة  ووزراء  دب���ي،  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض 
2020 دبي  الإم��ارات للغة العربية"، وذلك يف جناح دولة الإم��ارات باإك�شبو 
وزارة  تنظمها  العربية  للغة  قمة  اأول  اأعمال  �شمن   ،2021/12/19 بتاريخ 

الثقافة وال�شباب الإماراتية.
اللغة  اإىل تعزيز  التي تهدف  الوثيقة  العام عالياً  الأم��ني  هذا وقد ثمن 
دول��ة  اأطلقتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  قائمة  اإىل  ت�شاف  ب��اأن��ه��ا  م�����ش��رياً  ال��ع��رب��ي��ة، 
المارات يف هذا ال�شاأن، وم�شيداً بحر�ض ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
الذي ح�شر �شخ�شياً هذه املنا�شبة، على دعم هذه اجلهود للنهو�ض باللغة 

العربية و�شونها.
وقال اأبو الغيط باأن اإعالن الإمارات ميثل التزاماً عربياً جتاه لغتنا التي 
العربية  الهوية  اأرك��ان  من  اأ�شا�شياً  ركناً  بها، وتعهدا بدعمها ب�شفتها  نعتز 

والعنوان الأهم لوحدة الأمة.
كما اعترب الأمني العام "اإعالن الإمارات" خارطة طريق للنهو�ض باللغة 
باللغة،  املتعلقة  املجالت  جميع  م�شمونه  يف  بالتف�شيل  تناول  اإذ  العربية، 
العربية  اللغة  تقرير حالة  لتو�شيات  تنفيذاً  تعد  املبادرة  باأن هذه  م�شيفاً 
اللغة  و�شع  لت�شخي�ض  الإماراتية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  اأ�شدرته  ال��ذي 

العربية ب�شكل �شامل، وتقدمي مقرتحات تر�شم م�شتقبلها.
والتعليم  الهوية  �شملت  ب��ن��وداً  العربية  للغة  الإم����ارات  اإع���الن  وت�شمن 
تقرير  �شدد  التي  املو�شوعات  من  وغريها  والرتجمة  الرقمي  واملحتوى 
حالة اللغة العربية على �شرورة الهتمام بها لتعزيز مكانة اللغة العربية 

وا�شتعادتها مكانتها كلغة علم كما هي لغة اأدب وجمال.

 الوثيقة 
ً
ثمن األمين العام عاليا

التي تهدف إلى تعزيز اللغة 
 بأنها تضاف إلى 

ً
العربية، مشيرا

قائمة المبادرات التي أطلقتها 
دولة االمارات في هذا الشأن

أنطونيو  غوتريس األمين العام لألمم المتحدة في رسالة بمناسبة اليوم 
العالمي للغة العربية ، إن هذه اللغة تساهم يومًيا في األمم المتحدة، في 
 صوب منظمٍة متعددِة اللغات 

ً
دما

ُ
التواصل المتناغم بين الشعوب، والمضي ق
وشاملة .

إن اللغة العربية ، هي إحدى أقدم اللغات التي نطق بها البشر منذ فجر 
 العربية بين الشعوب من خالل األدب 

ُ
التاريخ. “فعلى مدى قرون ربطت اللغة

والموسيقى والشعر والفلسفة”.
 غنية 

ٌ
إن اللغة العربية كانت لغة التواصل في مجاالت التجارة والفن والعلم، ولغة

ونابضة بالحياة، توّحد مئات الماليين من الناس في 22 دولة ناطقة بالعربية، 
وتربط بين حوالي بليوني مسلم يستخدمونها في صالتهم ودعائهم”
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جامعة الدول العربية تشارك في الدورة االستثنائية 
لمنظمة التعاون اإلسالمي

�شاركت  الإ���ش��الم��ي��ة،  باك�شتان  بجمهورية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م��ن  ب��دع��وة 
ال�شابعة ع�شرة ملجل�ض وزراء  ال�شتثنائية  الدورة  العربية يف  الدول  جامعة 
خارجية الدول الأع�شاء يف منظمة التعاون الإ�شالمي، والتي عقدت يف 19 

دي�شمرب 2021 باإ�شالم اأباد باجلمهورية الإ�شالمية الباك�شتانية.
ال��دول  العام جلامعة  الأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  ال�شيد  وق��د مثل معايل 
الأمني  ر�شيد خطابي،  اأحمد  ال�شفري  ال�شتثنائية  ال��دورة  العربية يف هذه 
العام امل�شاعد، والتي خ�ش�شت لبحث �شبل دعم ال�شعب الأفغاين من طرف 

منظمة التعاون الإ�شالمي جراء تدهور الو�شع الإن�شاين.

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن ح�شور اجلامعة العربية يف هذه الدورة الطارئة، 
ذات الطابع الن�شاين، اندرجت يف نطاق عالقات التعاون مع منظمة التعاون 

الإ�شالمي التي ت�شكل الدول العربية ثلث اأع�شائها.   
وبح�شب تقديرات منظمة الأمم املتحدة، فاإن حوايل 18.6 مليون ن�شمة 
)ن�شف �شكان البالد( هم يف حاجة ملحة مل�شاعدات اإن�شانية عاجلة لتاأمني 
مليون طفل يعانون من  احلاجيات الأ�شا�شية وخا�شة الغذاء، علما باأن 3.2 
نق�ض غذائي حاد وحرمان من العالج، ف�شال عن 4 ماليني من النازحني 

ملناطق متعددة والالجئني لبلدان اجلوار.

انخراط عربي قوي لدعم التنمية المستدامة
العام  الأم���ني  الغيط  اأب���و  اأح��م��د  ال�شيد  رّح���ب 
جمهورية  با�شت�شافة  العربية،  ال���دول  جلامعة 
م�شر العربية لأعمال الدورة )27( ملوؤمتر الدول 
الأطراف يف اتفاقية املناخ )COP27( نهاية العام 
امل�شاركة  اإىل  العربية  ال��دول  كافة  داع��ي��اً   ،2022
بفاعلية يف هذه القمة، ومعرباً عن اإميانه بقدرة 
اأعمالها.  لإجن���اح  الدبلوما�شية  وحنكتها  م�شر 
واأك����د ع��ل��ى دع���م اجل��ام��ع��ة ال��ك��ام��ل لطلب دول��ة 
اأع��م��ال  ل�شت�شافة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
ال��دورة )28( ملوؤمتر ال��دول الأط��راف يف اتفاقية 
 )COP28( املناخ  لتغري  الإطارية  املتحدة  الأمم 

املقرر عقدها يف عام 2023.

اأبو الغيط باأنه على ثقة تامة يف  وقال ال�شيد 
قدرة الإمارات على ا�شت�شافة هذا احلدث املناخي 
اإمكاناتها  ك��اف��ة  �شت�شخر  وب��اأن��ه��ا  امل��ه��م،  ال��ع��امل��ي 
ل��ت��وف��ري ال���ظ���روف ال��ك��ف��ي��ل��ة ب���اإجن���اح���ه، م�����ش��ي��داً 
باجلهود الإماراتية املقدرة للحد من اآثار تغريات 
امل�شيفة  الدولة  ب�شفتها  بدورها  ومنوهاً  املناخ، 

للوكالة الدولية للطاقة املتجددة )اإيرينا(.
ت���وايل ا�شت�شافة  ب���اأن  ال�����ش��دد  واأ����ش���ار يف ه���ذا 
2022 و2023 نابع من  دولتني عربيتني لدورتي 
العمل  التي ميثلها  اإدراك عربي عميق لالأهمية 
امل�����ش��ت��دام،  امل��ن��اخ��ي لتحقيق ال���ش��ت��ق��رار وال��ن��م��و 
و�شع  �شت�شهدان  اإذ  القمتني،  اأهمية  اإىل  م�شرياً 

قواعد تقييم م�شتوى التزام الدول بتنفيذ اأجندة 
اتفاق باري�ض، كما اأ�شاف باأنهما �شت�شكالن فر�شة 
املنطقة  ق�شايا  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  لت�شليط  �شانحة 
العربية بو�شفها من اأكر املناطق عر�شة ملخاطر 

التغري املناخي.
القت�شادي  املجل�ض  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة  وجت���در 
اأ�شدر  قد  العربية  ال��دول  جلامعة  والجتماعي 
يف دورت��ه الأخ��رية )108( على امل�شتوى ال��وزاري 
قراره رقم 2310 املت�شمن دعم طلب ال�شت�شافة 
قمة  لعقد  م�شر  باختيار  والرتحيب  الإم��ارات��ي 

املناخ لعام 2022.

مؤتمر الدول األطراف في االتفاقية األممية لتغير المناخ:
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العام  الأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  ال�شيد  �شارك 
الإقليمي  امل��ن��ت��دى  يف  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول  جلامعة 
ال�����ش��اد���ض ل��الحت��اد م��ن اأج����ل امل��ت��و���ش��ط مبدينة 

بر�شلونة.
هذا وقد األقى اأبو الغيط كلمته اأمام الجتماع، 
التي  التاريخية  ال��رواب��ط  عمق  على  فيها  اأك���د 
امل��ت��و���ش��ط، واأه��م��ي��ة الحت����اد من  ت��رب��ط �شفتي 
للحوار  ف��ري��دة  من�شة  ب��اع��ت��ب��اره  املتو�شط  اأج���ل 
لتعزيز  الأورومتو�شطية،  املنطقة  يف  وال��ت��ع��اون 

هذه الروابط وتعميقها. 
كما اأعرب عن تطلع اجلامعة العربية مل�شاهمة 
الأج����ن����دة اجل����دي����دة مل��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر الأب��ي�����ض 
الأوروب��ي��ة  املفو�شية  اعتمدتها  ال��ت��ي  املتو�شط، 
يف ف��رباي��ر م��ن ال��ع��ام اجل����اري، يف اإع����ادة اإط��الق 
ال�����ش��راك��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ني ���ش��م��ال وج��ن��وب 
حتقيق  يف  املنطقة  �شعوب  ي��خ��دم  مب��ا  املتو�شط، 

الأمن وال�شتقرار والرفاه.
ونطاق  م�شتوى  بت�شاعد  كلمته،  يف  اأ�شاد  كما 
جمالت  لت�شمل  املتو�شط  �شفتي  بني  العالقات 

والغاز،  الطاقة  جم��ال  يف  التعاون  �شيما  كثرية، 
كنموذج  املتو�شط  �شرق  غ��از  منتدى  اإىل  م�شريا 
وتعزيز  القت�شادية،  ال�شيا�شات  وتن�شيق  لتكامل 

الأمل  الوظائف ومتنح  تخلق  التي  ال�شتثمارات 
العربية  العالقات  ال�شباب. وعلى �شعيد  ملاليني 
الأوروب�����ي�����ة، اأك����د اأب����و ال��غ��ي��ط ح��ر���ض اجل��ام��ع��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى دع����م وت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��ع��رب��ي 
ال��وزاري  الجتماع  عقد  اإىل  والتطلع  الأوروب���ي، 

والقمة العربية الأوروبية العام املقبل.
ك���م���ا ت����ن����اول����ت ك���ل���م���ت���ه، ت�����ط�����ورات ال��ق�����ش��ي��ة 
الفل�شطينية والأزم��ات يف كل من ليبيا و�شوريا، 
ح��ي��ث ���ش��دد اأب����و ال��غ��ي��ط ع��ل��ى م��رك��زي��ة الق�شية 

المنتدى اإلقليمي السادس لالتحاد من أجل المتوسط 
في برشلونة

أشاد أبو الغيط بعمق العالقات بين الجانبين 
في ظل الروابط التاريخية التي تجمع إسبانيا 

بالجامعة العربية والدول العربية
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الأول��وي��ات  راأ���ض  على  وا�شتمرارها  الفل�شطينية 
اأزم��ات املنطقة، وعرب يف هذا  العربية رغم تعدد 
لت�شوية  اأف��ق  اأي  لغياب  القلق  بالغ  ع��ن  ال�شدد 
ح��ق��ي��ق��ي��ة وف����ق م����ق����ررات ال�����ش��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة، 
والفل�شطيني  ال��ع��رب��ي  ال��رف�����ض  ت��اأك��ي��د  جم����دًدا 
املعي�شية  الظروف  بتح�شني  الكتفاء  لطروحات 
للفل�شطينيني، باعتبارها م�شكنات وقتية ل غري.
التاأكيد  الغيط  اأب��و  ج��دد  بليبيا،  يتعلق  وفيما 
املحدد،  النتخابات يف موعدها  اأهمية عقد  على 
و�شرورة خروج كافة القوات الأجنبية واملرتزقة 
الدولة  ت�شتعيد  حتى  منها،  الأج��ان��ب  واملقاتلني 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ع��اف��ي��ت��ه��ا و���ش��ي��ادت��ه��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة على 

اأرا�شيها. 
   وعلى �شعيد الأزمة يف �شوريا، اأكد اأبو الغيط 
يف كلمته ع��ل��ى ����ش���رورة م��راج��ع��ة ك��ل الأط����راف 
ملواقفها من اأجل اإيجاد حل �شيا�شي لهذه الأزمة 

التي دفع ثمنها جيل باأكمله.    
ويف ختام كلمته، تطرق اأبو الغيط اإىل مو�شوع 
الهجرة غري النظامية الذي ميثل ق�شية غاية يف 
التعقيد يف املنطقة ويف العامل، ودعا اإىل التعامل 
ولي�ض  العميقة  اأ�شبابها  يعالج  نحو  على  معها 
من  معاجلتها  بتجنب  مطالبا  اأعرا�شها،  فقط 
كورقة  ا�شتخدامها  وع���دم  �شيق،  اأم��ن��ي  منظور 
املعارك  يف  انتخابية  ق�شية  اأو  لل�شغط  �شيا�شية 

ال�شيا�شية الداخلية.
اأبو  اأحمد  ال�شيد  التقى  املنتدى  هام�ض  وعلى 
ال��غ��ي��ط الأم����ني ال��ع��ام جل��ام��ع��ة ال����دول العربية، 
وزير اخلارجية  األباري�ض  ال�شيد خو�شيه مانويل 

والحتاد الأوروبي والتعاون ململكة اإ�شبانيا.

مجلس وزراء العدل العرب في دورته 37
انعقد جمل�ض وزراء العدل العرب يف دورته 37 برئا�شة عبد الر�شيد طبي، وزير العدل باجلمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية، وبح�شور وزراء العدل العرب بعد حالة الإغالق التي ت�شببت فيها 

جائحة كورونا قرابة ال�شنتني.
وخالل كلمته الفتتاحية، قال اأبو الغيط باأن اآليات التعاون الق�شائي الإقليمي والدويل، متثل اأدواٍت 
مقدمتها  ويف  العربي،  العامل  جُتابه  التي  اخلطرية  الأمنية  والتهديدات  املخاطر  مواجهة  يف  فعالة 
خماطر الإرهاب والتطرف العنيف، واجلرمية املنظمة، داعيا اإىل ا�شتغالل كافة الفر�ض والو�شائل التي 
تتيحها هذه الآليات لتعزيز ا�شرتاتيجية فّعالة و�شاملة ملواجهة الإرهاب على امل�شتوى العربي، واأي�شاً 

على امل�شتوى الوطني.
واأ�شاف اأن  الظاهرة الإرهابية يف ع�شرنا الراهن، قد تعقدت وت�شابكت مع ظواهر اأخرى مثل غ�شيل 
الأموال، والتهريب، واجلرمية املنظمة، والهجرة غري النظامية، بحيث مل يعد ممكناً مواجهتها اإل عرب 
منهج �شامل، وا�شرتاتيجية مركبة ل تقت�شر على البعد الأمني مع اأهميته البالغة، واإمنا متتد لت�شمل 
اأبعاداً قانونية وتكنولوجية ومالية، جازما باأن النجاح يف مواجهة الإرهاب يظل رهناً بالتكامل والت�شافر 

بني هذه اجلوانب كلها من خالل ا�شرتاتيجية �شاملة.
والتفاقية  الإره����اب،  ملكافحة  العربية  التفاقية  تتيحها  التي  الكبرية  الإمكانيات  على  �شدد  كما 

العربية ملكافحة غ�شيل الأموال ومتويل 
ملكافحة  العربية  والتفاقية  الإره����اب، 
اأن  اعتبار  املعلومات، على  تقنية  جرائم 
منظومة  م��ع��اً  ُت�شكل  الت��ف��اق��ي��ات  ه���ذه 
الإره���اب،  حل�شار  فقط  لي�ض  متكاملة 
ج��ذوره وجتفيف  اأي�شاً لجتثاث  واإمن��ا 

منابعه.
يتغذى  الإره������اب  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  ك��م��ا 
على ظ��اه��رة خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة، وال��ذي 
مي��ث��ل ال���راف���ع���ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة 
التمدد  الإره�����اب  ُتتيح جل��م��اع��ات  ال��ت��ي 
التاأييد  على  واحل�شول  ال�شكان،  و�شط 
املتطرفة،  لأيديولوجيتهم  املجتمعي 
م�����ش��ريا اإىل م��و���ش��وع ُي��ع��د ع��ل��ى راأ����ض 
املو�شوعات املطروحة على املجل�ض، وهو 
العربية  الت�شريعات  ت��وح��ي��د  م��و���ش��وع 
م���ن خ����الل اإع������داد ال���ق���وان���ني ال��ع��رب��ي��ة 
ال���ش��رت���ش��ادي��ة ال��ت��ي ي��ع��ده��ا امل��ج��ل�����ض، 
قانون  م�شروع  اخل�شو�ض  وج��ه  وعلى 
عربي ا�شرت�شادي ملنع خطاب الكراهية،  
مو�شًحا باأنه على اجلميع مواجهة هذا 
اخلطاب املدمر، اخلطاب الذي قاد اإىل 
الكراهية،  واأ���ش��اع  والتفتيت،  التفكيك 
الأبرياء  واإره��اب  الدم  ا�شتحالل  وجعل 

هدفاً م�شروًعاً.
مو�شًحا اأن الأمن الذي نن�شده، هو ذاك الذي يقوم على اإنفاذ القانون باأعلى درجات الكفاءة، وموؤكًدا 
اأن الأمن الذي ن�شبو اإليه هو ذاك الذي يتاأ�ش�ض على العدالة ويعمل على تطبيقها، م�شرًيا اإىل بند على 
قدر كبري من الأهمية، وهو بند تعزيز التعاون بني اأمانتي جمل�شي وزراء العدل والداخلية العرب، حيث 
اأن التعاون بني جمل�ض العدل وجمل�ض وزراء الداخلية العرب يظل العامل احلا�شم يف مواجهة الإرهاب 

واجلرمية املنظمة ومكافحة الف�شاد.
كما وجه اأبو الغيط دعوته لوزراء العدل العرب، اإىل التنبه ملخاطر النتهاكات الإ�شرائيلية املتوا�شلة 
لليهود  بال�شماح  اإ�شرائيلية  حمكمة  عن  موؤخرا  �شدر  ما  اآخرها  كان  والتي  الفل�شطيني،  ال�شعب  على 

بال�شالة يف باحات الأق�شى ال�شريف، وهي خطوة خطرية ت�شتفز م�شاعر امل�شلمني يف كل العامل.
اأبو الغيط بال�شكر للمجل�ض، على ما يبذله من جهد وعطاء يف ال�شطالع  ويف ختام كلمته، توجه 
مبهامه واأن�شطته، من اأجل رفعة العمل العربي امل�شرتك يف جمال العدل والقانون، ومن اأجل مواجهة 
القانونية  بنظمها  الرت��ق��اء  اأج��ل  وم��ن  املنطقة،  ه��ذه  ت��واج��ه  التي  اجل�شيمة  وامل�شوؤوليات  التحديات 

وت�شريعاتها اإىل الآفاق التي ت�شبو اإليها املجتمعات العربية.

أبو الغيط: االتفاقيات 
شكل منظومة 

ُ
العربية، ت

متكاملة ليس فقط لحصار 
 الجتثاث 

ً
اإلرهاب، وإنما أيضا

جذوره وتجفيف منابعه
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من��وذج��ي��ة  م��ق��ارب��ة  ت��ك��ر���ض  ال�����دورة  ه���ذه  " اإن 
ق�شايا  م��ع  ال��ف��ع��ال  ال��ت��ع��ام��ل  يف  بالتقدير  ج��دي��رة 
ال�������ش���ب���اب والإع�����������الم، يف ����ش���ي���اق دي���ن���ام���ي���ة ال��ف��ع��ل 
هذا  ورد  املوقرة"،  جلامعتكم  امل�����ش��رف  الأك���ادمي���ي 
ر�شيد خطابي،  ال�شفري  األقاها  التي  الكلمة  يف ن�ض 
الإع��الم  على قطاع  وامل�شرف  امل�شاعد  العام  الأم��ني 
والت�شال، ممثاًل عن الأمانة العامة جلامعة الدول 
برحاب  العربي  الإع���الم  �شباب  ملتقى  يف  العربية 

جامعة القاهرة.
واأك�����د اأن امل��ل��ت��ق��ى ي��ع��د ب��ام��ت��ي��از ف�����ش��اء ل��ل��ح��وار 
الإعالمية  باملمار�شة  املعنيني  ال�شركاء  ك��اف��ة  ب��ني 
مبختلف روافدها، لإثراء النقا�ض حول واقع امل�شهد 
الإعالمي العربي ول �شيما يف �شوء انت�شار الإعالم 
اجلديد بارتباط وثيق مع ان�شغالت ال�شباب امل�شري 
والعربي، واإ�شهاماتهم يف البناء الوطني والتنموي، 
اإج��م��ايل  ثلث  م��ن  اأزي����د  ي�شكلون  ال�شباب  اأن  علما 

البنية ال�شكانية العربية.
لل�شباب كقوة  ال����دور احل��ي��وي  وث��م��ن اخل��ط��اب��ي 
امل�����ش��ت��دام��ة للمنطقة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م���وؤث���رة يف حت��ق��ي��ق 
تعبئة  دون  حقيقية  تنمية  ل  اأن��ه  معتربا  العربية، 
ال�شباب وتوظيف قدراتهم، و�شمان  جدية لطاقات 
ان��دم��اج��ه��م يف امل��ح��ي��ط الق���ت�������ش���ادي والإن���ت���اج���ي 
اأ�شحى �شوق العمل ل يقت�شر  والجتماعي، بعدما 
على  كذلك  ولكن  فقط،  اجلامعية  ال�شهادات  على 
اجل����ودة وال��ت��ف��وق وال��ت��م��ك��ن م��ن م���ه���ارات م�شايرة 
امللتقى فر�شة  اأن  الرقمية، وموؤكدا على  التحولت 

اآل��ي��ات �شقل امل���ه���ارات املهنية  لإل��ق��اء ال�����ش��وء ع��ل��ى 
خالل  م��ن  امل�شرية،  التجربة  ا�شتعرا�ض  ���ش��وء  يف 
ذات  �شتكون  ال��ت��ي  النقا�شية  واجل��ل�����ش��ات  الأورا������ض 
ج�����دوى يف  اإط�����الع اخل��ري��ج��ني م���ن الإع��الم��ي��ني 
ال�����ش��ب��اب ال���ع���رب، ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب ال��ري��ة ملجموعة 
م���ن ال��ك��ت��اب وال�����ش��ح��ف��ي��ني واخل������رباء امل��رم��وق��ني، 
يف  العاملة  املوؤ�ش�شات  اأداء  اأ�شاليب  من  وا�شتفادتهم 
جمال الإعالم املكتوب وال�شمعي – الب�شري. مذكرا 
يف ه���ذا ال�����ش��دد، ب��ال��دع��وة ال��وج��ي��ه��ة مل��ع��ايل ال�شيد 
اأحمد اأبو الغيط، الأمني العام للجامعة العربية يف 
ندوة اإعالمية عربية �شابقة، والهادفة اإىل "�شرورة 
والإعالميني  ال�شحفيني  ال�شباب  من  جيل  اإع���داد 
مبهارات جديدة، مع احلر�ض على تقدمي حمتوى 
اإغفال  دون  متطورة  وتطبيقات  برامج  على  يعتمد 

املوؤ�ش�شات  لهذه  ت�شمح  اإيجاد م�شادر متويل  اأهمية 
بالنطالق نحو �شناعة اإعالمية متطورة".

منها  ووعيا  العربية  ال��دول  جامعة  اأن  واأ���ش��اف، 
ال�شباب،  �شلبه  ويف  ال��ب�����ش��ري،  ال��راأ���ش��م��ال  ب��اأه��م��ي��ة 
للنهو�ض  ال�شرتاتيجية  توجهاتها  منطلق  وم��ن 
بالواقع العربي، بعد كل ما تعر�شت له املنطقة من 
هزات عنيفة وحماولت خطرية ل�شرب ا�شتقرارها 
وامل�����ض ب�����ش��الم��ة وك��ي��ان دول��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة، اإذ تثمن 
فيما  خال�شاته  لتكون  تتطلع  امللتقى  ه��ذا  تنظيم 
وراء متلك تقنيات ومهارات املهنة من الإعالميني 
ال�����ش��ب��اب، م��دخ��ال  ل��رت���ش��ي��خ اأخ��الق��ي��ات و���ش��واب��ط 
املتطرفة  للحمولت  والت�شدي  الإع��الم��ي،  العمل 
امل�شو�شة على ثقافة املواطنة التي ترتكز يف اجلوهر، 
ونبذ  ال��وط��ن،  غري  �شيء  ول  للوطن  النتماء  على 
العبث   ال��ت��ي حت�����اول،  يائ�شة  ال��ه��دام��ة  احل���م���ولت 

بعقول  الأجيال ال�شاعدة.
هذا وعرب عن ال�شتعداد الدائم للجامعة العربية 
من  وغ��ريه��ا  القاهرة  جامعة  م��ع  ال�شراكة  لتعزيز 
املوؤ�ش�شات اجلامعية امل�شرية والعربية، والإ�شهام يف 
احلوار حول هذه الق�شايا التي ما اأحوجنا جميعا، 
دول وم��ن��ظ��م��ات وج��ام��ع��ي��ني واإع��الم��ي��ني وط��الًب��ا، 
لإب������داء  ال�����راأي ب�����ش��اأن��ه��ا ب����روح ت�����ش��ارك��ي��ة م��ن اأج��ل 
مالءمة  اأك���ر  عربية  جامعية  ملنظومة  التاأ�شي�ض 
العربي،  ل�شبابنا  ال�شغل  ف��ر���ض  خلق  على  وق����درة 
واأكر انفتاحا على متطلبات احلداثة وروح الع�شر.

جامعة القاهرة: قضايا الشباب واإلعالم وتعزيز الشراكة 
مع الجامعة العربية
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ال��دول  العام جلامعة  الأم��ني  بتكليف من معايل 
العربية اأحمد اأبو الغيط، ح�شر الأمني العام امل�شاعد 
ال�����ش��ف��ري اأح��م��د ر���ش��ي��د خ��ط��اب��ي الج��ت��م��اع ال��رف��ي��ع 
امل�شتوى حلركة عدم النحياز، وبهذه املنا�شبة األقى 

ال�شفري خطابي كلمة ورد فيها:
   اأت�����ش��رف ، ا���ش��ت��ه��الل ، ب��ن��ق��ل حت��ي��ات وت��ق��دي��ر 
معايل ال�شيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة 
الدول العربية ملحفلكم املوقر مبنا�شبة الذكرى 60 
للموؤمتر الأول لدول حركة عدم النحياز، متوجًها 
على  الأذربيجانية  للرئا�شة  ال�شكر  عبارات  باأ�شمى 
جهودها املتوا�شلة للنهو�ض بهذه احلركة العتيدة، 
الكرمية لهذا  ا�شت�شافتها  وجلمهورية �شربيا على 

احلدث التاريخي.               
ذل���ك���م احل�����دث ال�����ذي ن�����ش��ت��ح�����ش��ر ف��ي��ه امل���ب���ادرة 
تفاعالت  ال�����رواد، يف خ�شم  ال���ق���ادة  امل��ل��ه��م��ة جل��ي��ل 
مناخ احل��رب ال��ب��اردة، لإط��الق حركة ج�شدت عمق 
الإميان بالتحرر الوطني، واللتزام مببادئ ت�شوية 
الدول  �شيادة  واح��رتام  ال�شلمية  بالطرق  اخلالفات 
ال��رتاب��ي��ة،  الع��ت��داء على �شالمتها  ع��ن  والم��ت��ن��اع 
ان�شجام مع  الداخلية يف  �شوؤونها  التدخل يف  وع��دم 

اأحكام ميثاق  الأمم املتحدة. 
الإيديولوجية  بحمولتها  ال��ت��وج��ه��ات،  ه��ذه  اإن 
حلظة  �شكلت  والأخ��الق��ي��ة،  والقانونية  وال�شيا�شية 
مبعث اآماِل عري�شة للبلدان النامية يف اجتاه تعبئة 
رهانات  وك�شب  الوطنية،  وامل���وارد  الذاتية  ال��ق��درات 
البناء املوؤ�ش�شاتي والقت�شادي والجتماعي والثقايف، 

بجانب ال�شعي الرا�شخ لدمقرطة العالقات الدولية 
واإر����ش���اء دع��ائ��م ن��ظ��ام دويل  اأك���ر اإن�����ش��اًف��ا وع���دًل 
وت�شامًنا، وبقدر ما �شكلت"روح بلغراد" ا�شتمرارية 
خلال�شات ومبادئ موؤمتر باندونغ،  فاإنها اأعطت قوة 
دفع حقيقية حلركة عدم النحياز طوال عقود من 
التحولت البنيوية  العميقة، مربهنة ب�شفة خا�شة 
على دورها  الت�شاركي الفعال يف خدمة ال�شلم والأمن 
وال�شتقرار يف العامل، واإ�شفاء بعد ا�شرتاتيجي على 
وجتلياته،  اأب��ع��اده  مبختلف  جنوب  جنوب-  التعاون 
ومكافحة الإره����اب وال��ت��ط��رف، واحل��د م��ن الت�شلح 
وحظر النت�شار النووي، ف�شال عن م�شاندة الق�شايا 

امل�شروعة ويف مقدمتها الق�شية الفل�شطينية.
22 دول���ة من  ال��ت��ي ت�شم  ال��ع��رب��ي��ة  اإن اجل��ام��ع��ة   

ع�شًوا  ب�شفتها  توؤكد،  النحياز  ع��دم  حركة  اأع�شاء 
م��راق��ب��ا، اإرادت���ه���ا ال��ق��وي��ة امل��ت��ج��ددة لإث����راء امل�شاعي 
الهادفة لإقامة نظام متعدد الأطراف يعزز التعاطي 
الناجع مع الق�شايا ال�شاملة، وحتقيق اأهداف التنمية 

امل�شتدامة يف نطاق اخلطة الأممية 2030.
ج����ائ����ح����ة  ع�����ك�����������ش�����ت  ال���������������ش�������ي�������اق،  ه������������ذا  ويف 
وجدوى  م�شداقية  الكارثية  “كورونا“مبخلفاتها 
طروحات احلركة ب�شاأن مدى احلاجة امللحة لإر�شاء 
اآليات حمكمة للتن�شيق  والت�شاور بني الدول الأع�شاء 
ملواجهة مثل هذه الأزمات ال�شتثنائية، بالتوازي مع 
�شرورة بلورة فعل ت�شامني دويل داعم للبلدان الأقل 
منًوا، مذكًرا هنا بنداء الأمني العام للجامعة العربية 
الغنية  البلدان  ب��ني  للقاحات  ع��ادل  ت��وزي��ع  ل�شمان 

وذات الدخل املحدود.
اللحظة  بهذه  الن��ح��ي��از  ع��دم  حركة  احتفال  اإن   
امل�����ش��رق��ة، يف رح����اب ه���ذه امل��دي��ن��ة اخل���الب���ة، بعدما 
اأ�شحت ت�شم حوايل ثلثي دول العامل عالمة وا�شحة 
التاريخي   ر�شيدها  ل�شتثمار  الواثقة  اإرادت��ه��ا  على 
وتكري�ض حيويتها ومكانتها الدولية الوازنة انطالقا 
من طموحاتها يف رفع التحديات التنموية وال�شيا�شية 
والأمنية والقت�شادية، حركة موجهة نحو مزيد من 
ق��ادرة  عمل  ومناهج  خالقة  مقاربات  وف��ق  الفعالية 
على التكيف مع الأو�شاع واحلقائق اجليو-�شيا�شية 
املعقدة، والإ�شهام امللمو�ض يف �شنع م�شتقبل جماعي 

اأف�شل لالأجيال ال�شاعدة والب�شرية جمعاء.

الجامعة العربية تشارك في  الذكرى 60 للمؤتمر األول 
لحركة عدم االنحياز
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كل  من  بها  خرجتم  التي  القرارات  ما   -
هذه اللقاءات؟

بعودة  قوية  ر�سالة  ذات��ه  حد  في  هو  الموؤتمر 
العراق اإلى لعب دور موؤثر على الم�سرح الإقليمي، 
�سنوات  بعد  العراقية  للدولة  كبير  مك�سب  وهذا 
من تراجع الدور العراقي نتيجة لظروف نعلمها 
جميًعا. طبًعا القمة �سكلت فر�سة للقاءات ثنائية 
عديدة ا�ستمعنا لها وتابعناها، وهذا يعزز التوجه 
من  �سجل  للتوا�سل  موؤتمر  باأنه  للموؤتمر  العام 
�سعبة  ف��ي مرحلة  ع��دي��دة  نقطا  ال��ع��راق  خالله 
وللمزيد  الداخلي،  الو�سع  لتهدئة  اإليها  يحتاج  
التنمية  واللتفات لمطالب  الأو�ساع  تهدئة  من 
الثنائية  المقابالت  فوجود  وبالتالي  العراق  في 
اإنما الأهم  اأمر هام كما تابعناه وهو مب�سر،  هذا 
يبقى هو الر�سالة التي وجهها الموؤتمر وهي في 
عودة العراق بال�سكل الذي راأيناه، وهذا اأمر جيد 

ونهنئ العراق عليه لأنه كان مطلوًبا من فترة.

قلتم  كما  ال�شكل  بهذا  ال��ع��راق  ع��ودة   -
اللقاءات  الذي تحقق في هذه  مك�شب، فما 
لم�شنا  اأننا  ا  خ�شو�شً الموؤتمر  في  الثنائية 

تفاوؤال منكم ومن العراقيين؟
ي�سعى الإعالم اإلى النتائج المحددة وهذا اأمر 
منطقي وطبيعي ولكن هذا لي�س موؤتمر تعهدات، 
�سيادة  ودعم  وال�سراكة  التعاون  موؤتمر حول  هو 
المقام  في  �سيا�سي  موؤتمر  بالتالي  وهو  العراق، 
النوع  ه��ذا  م��ن  ال�سيا�سية  وال��م��وؤت��م��رات  الأول، 
يجب النظر اإليها في اإطارها ال�سحيح والر�سالة 
ه��ذه  ت��ر���س��ل  اأن  ا���س��ت��ط��اع��ت  وه���ل  ت�سكلها،  ال��ت��ي 

الر�سالة اأم ل، هل الح�سور له دللة اأم ل؟.
اأن  ن��رى  الحدث  ه��ذا  الم�ساركة في  واق��ع  من 
الأهداف التي كان العراق يبتغيها من وراء عقد 
وتعتبر  كبير،  اإلى حد  الموؤتمر قد تحققت  هذا 
العراقية  وللحكومة  العراقي  للر�سيد  اإ�سافة 
له  دور جديد  وب��ل��ورة  ال��ع��راق،  �سيادة  تعزيز  ف��ي 

على ال�ساحة الإقليمية، بحيث ل يتحول العراق 
ل�سنوات  ظل  كما  الح�سابات  لت�سفية  �ساحة  اإل��ى 

عديدة.
- من الوا�شح اأن ثمة رغبة عراقية باأن 
ُيدعم �شيا�شيا واقت�شاديا وال يبقى معزوال، 
وهذا ما اأ�شار اإليه وزير الخارجية العراقي 
�شراحة اليوم، كيف يمكن اأن ُيدعم العراق 
الح�شابات  لت�شفية  �شاحة  يبقى  ال  لكي 

وال�شراعات االإقليمية؟
الممكن  واأحيانا من  دائ��رة،  الم�ساألة هي  هذه 
اأن  ناأمل  لكننا  جهنمية،  مفرغة  دائ��رة  تكون  اأن 
ال�ستقرار  ُدع��م  اإذا  اأن��ه  بمعنى  ك��ذل��ك،  تكون  ّل 
الأم��ن  ينهار  التنمية  وب��غ��ي��اب  التنمية،  ُدع��م��ت 
التي  العنا�سر  هذه  وبالتالي  ال�ستقرار،  وينهار 
ت��ح��دث عنها ف��ي ال��م��وؤت��م��ر ك��ل ال��ق��ادة وال��وف��ود 
والح�سور والأمين العام لجامعة الدول العربية، 
الكل تحدث في هذا التجاه، لأنها كلها عنا�سر 
ينبغي اأن نعرف كيف يمكن اأن نحافظ عليها على 
ه�سا�ستها في الو�سع الحالي في العراق. فالأمن 
والتنمية  اأ�سا�سي  ال���س��ت��ق��رار  وبالتالي  اأ�سا�سي 
اأ���س��ا���س��ي��ة، ك��ل��ه��ا ع��ن��ا���س��ر ي��ن��ب��غ��ي ال��ح��ف��اظ على 
كلها  بتحقيقها  ي�سمح  ال��ذي  بال�سكل  معادلتها 
اأم��ن،  تنمية من غير  توجد  الوقت، ول  ذات  في 

السفير حسام زكي، )األمين العام المساعد( بجامعة الدول العربية، في لقائه 
مع قناة العربية الحدث، لخص كل ما دار خالل هذا المؤتمر ودور جامعة الدول 

العربية. 

العراق دفع كلفة باهظة بسبب 
الصراعات اإلقليمية

في لقاء خاص مع السفير حسام زكي »عن مؤتمر دول الجوار« :
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ول اأمن في غياب التنمية، ول وجود لال�ستقرار 
ا���س��ت��ق��رار، ه��ذه  ب���دون  ت��ن��م��ي��ة، ول تنمية  ب���دون 
هذه  ع��ن  يبحث  ك��ان  وال��ع��راق  اأ�سا�سية،  عنا�سر 
ال���م���ع���ادل���ة، ل��ك��ن ل��الأ���س��ف ال�����س��دي��د ال��ت��ط��ورات 
اأ�سكاًل عديدة دفع  اأخذت  الإقليمية وال�سراعات 
فيها العراق ثمنا باهظا اأدى اإلى الو�سع ال�سعب 
الحالي الذي يواجهه من تراجع للتنمية، واأي�سا 
تراجع في ال�ستقرار، فالكل اليوم يتحدث بذات 
يقع  ل  لكي  التكاتف  ينبغي  ان��ه  والتوجه  اللغة 
ال��ع��راق ف��ي ه��ذا ال��م��اأزق م��رة اأخ���رى، وي��ج��ب ان 
الأمور  بعودة  ن�سمح  واأن ل  العراق  على  نحافظ 

اإلى ما كانت عليه في ال�سابق.
- اأنتم تتابعون التطورات في العراق، هل 
هذا  لتحقيق  العراق  على  التعويل  يمكن 
في  واإقليمًيا  عربًيا  منه  المرجو  التعاون 
والميلي�شيات  المفرط،  ال�شالح  انت�شار  ظل 
هل  كاإيران،  اإقليمية  دول  من  المدعومة 
القريب  ف��ي  ال�شيناريو  ه��ذا  روؤي���ة  يمكن 

العاجل؟ 
الأم��ر لن يتغير بين ليلة و�سحاها  اأن  اأعتقد 
اإلى ما ناأمل اإليه، ولكن لبد من نقطة للبداية، 
وال��ب��داي��ة ح��دث��ت، وه���ذا ال��م��وؤت��م��ر ه��و ب��ن��اء على 
الفترة  ف��ي  ب�سيطا  ت��راك��م��ا  ك��ان  ل��و  ت��راك��م حتى 
�سيادة  لتعزيز  الحكومة  هذه  عمل  في  الما�سية 
ال���ع���راق وا���س��ت��ق��الل ال���ع���راق، وال��ع��م��ل م��ن اأج��ل 
هذه  ك��ل  وال��ف�����س��اد،  الإره����اب  ومكافحة  التنمية 
الأه������داف ال��ك��ب��ي��رة ال���م���وج���ودة اأم�����ام ال��ح��ك��وم��ة 
للتعامل  اأن تجد حلوًل وطرًقا  العراقية تحاول 
م��ع��ه��ا، الأم����ر ���س��وف ي��اأخ��ذ وق���ًت���ا، وي��ن��ب��غ��ي على 
الغيط  اأبو  اأحمد  العام  الأمين  قال  كما  الجميع 
في كلمة الجامعة العربية: " يجب على الجميع 
اأن يحترم  ق���وًل وف��ع��اًل  ف��ق��ط ول��ك��ن  ق���ول  لي�س 
العراق  �سوؤون  في  يتدخل  ل  واأن  العراق،  �سيادة 
ال��داخ��ل��ي��ة، ول��ي�����س ال��ع��راق ف��ق��ط ول��ك��ن ك��ل دول 
المنطقة حتى تقوم بينهم عالقات �سوية وعالقة 
يحترموا  اأن  عليهم  يجب  حقيقية  ج��وار  ح�سن 
عددا من هذه المبادئ"، العراق مازال في فترة 

اأن  اأع��ل��م  ال��ق��رارات ال�����س��ادرة ع��ن الموؤتمر، واأن���ا 
ه��ن��اك ت��ف��ك��ي��را لإن�����س��اء اآل��ي��ة رب��م��ا ���س��ت��ك��ون ن��واة 
المنطقة  ويجنب  ال��ع��راق  يجنب  ج��دي��د  ل�سيء 
على  يوؤخذ  ربما  كالمي  طبعا  التجاذبات.  ه��ذه 
اأنه كالم حالم وغير واقعي في اللحظة الحالية، 
لكن لبد اأن نبداأ من نقطة ما لعل هذه النقطة 
تمكننا من ان نراجع المواقف ون�ساهيها، ون�سع 
الأم��ور  تكون  بحيث  م�سوؤولياته  اأم��ام  ط��رف  كل 
اأحد  اأي  يختبئ  ول  ومك�سوفة،  للجميع  وا�سحة 

وراء �سعارات اأو كالم.
العراق  مع  اقت�شاديا  تتعاون  اإي���ران   -
بنحو 13 مليار دوالر، وقد ذكر هذا الرقم 
هذه  االإي��ران��ي،  الخارجية  وزي��ر  قبل  من 
االأمور موؤثرة على العراق �شيا�شًيا بالتاأكيد، 
مع  للتعاون  م�شتعدة  العربية  ال��دول  هل 
الداخل  في  االإيرانيين  لتعوي�ض  العراق 

العراقي اقت�شادًيا؟
اجتماعات  المو�سوع في  كثيرا ما نوق�س هذا 
ر���س��م��ي��ة وغ��ي��ر ر���س��م��ي��ة وط��رح��ت ه���ذه الأف���ك���ار، 
ترفع  اأن  ت�ستطيع  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  اأن  ويقيني 
ع�����س��رات  اإل����ى  ال���ع���راق  تعاملها الق��ت�����س��ادي م��ع 
ال���م���ل���ي���ارات، ول��ك��ن ل��ن�����س��ع الأم������ور ف���ي اإط���اره���ا 
محل  العرب  يحل  اأن  الهدف  لي�س  هو  ال�سليم، 
طرف اآخر لأن اإيران اأو العراق جارتان ولديهما 
بينهما  يكون  اأن  الطبيعي  م�ستركة، ومن  ح��دود 
جارة  دول��ة  اأي  مثل  التجاري،  التبادل  من  �سيء 
في العالم وفي المنطقة، ولي�س هذا هو الإ�سكال، 
ت�ساعد  اأخ��رى تحدث ل  اأم��ور  الإ�سكال في  لكن 
الحكومة المركزية العراقية على ا�ستعادة دورها 
ال��ف��ع��ل��ي ال��ق��اب�����س ع��ل��ى ك��ل الأم�����ور ف��ي ال��دول��ة 
العربي  التعاون  اإجماًل  لكن  بالكامل،  العراقية 
الأرق��ام  يتجاوز هذه  ان  الممكن  العراق من  مع 

بكثير ولديه كل الإمكانيات لكي يفعل ذلك.
لماذا؟  الموؤتمر  هذا  عن  �شوريا  غياب   -

وهل كان �شائبا تغييب �شوريا؟
مو�سوع غياب �سوريا عن الموؤتمر، اأنا اأعلم اأنه 
كانت هناك بع�س الأحاديث قبل انعقاد الموؤتمر 
اإل��ى  ل��م تعد حتى الآن  ح��ول ه��ذا الأم���ر، �سوريا 
راأى  رب��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة،  الجامعة  ف��ي  مقعدها  ت��ب��وؤ 
قد  اللحظة  هذه  في  �سوريا  م�ساركة  اأن  البع�س 
تكون مبكرة بع�س ال�سيء، لي�س الجميع موؤهال 
الموؤتمر،  الفرن�سي في  ول نن�سى وجود الطرف 

الأمور لي�ست بهذه ال�سهولة.
هل  العربية،  الجامعة  في  عنكم  ماذا   -

كنتم توؤيدون ح�شورها في هذا الموؤتمر؟
الحكمة  من  وا�سح،  العربية  الجامعة  موقف 
اأن يتم تناول الأمر ب�سكل متدرج، واأنا اأعتقد اأن 
الأ�سلوب الذي تناول به العراق هذا الأمر ات�سم 
العراقية  الم�سلحة  وراع��ى  والحكمة  بالحر�س 
التي نوؤيدها وندعمها، ونحن هنا لنقول اأنه تمت 
مراعاتها بال�سكل المطلوب وهذا هو الهدف من 
بلدها،  م�سالح  تحقق  اأن��ه��ا  الدبلوما�سية  وراء 

والعراق هنا حقق م�سلحته بال�سكل المطلوب.

يحتاج اإلى دعم، لكن نامل، ونتوقع اأنه اإذا ا�ستمر 
اأن يحقق الهدف  على هذا الطريق من الممكن 

المرجو منه.
- من تق�شدون بالجميع؟

الدبلوما�سية  بطرقنا  ونحن  اإي��ران،  بالتاأكيد 
المعروف  م��ن  ولكن  ب��ال���س��م،  ل��دول  نتعر�س  ل 
للجميع الدول التي ت�ساعد على انتقا�س ال�سيادة 
اأو تلك، وكما هو معروف، بيننا  في هذه الدولة 
وب��ي��ن ال����دول الإق��ل��ي��م��ي��ة ���س��واء ت��رك��ي��ا اأو اإي���ران 
وانتقادات متبادلة وكالم متبادل  اأحاديث كثيرة 
ف��ي الت��ج��اه��ي��ن، وال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ل تخفي 
مواقفها لأنها مواقف مبنية على مواقف الدول 
والأمر  الجامعة،  مجل�س  في  ومتخذة  الأع�ساء 
على  يجب  وب��ال��ت��ال��ي  نعلنه،  ل  حتى  ���س��را  لي�س 
هناك  تكون  واأن  مواقفهم،  يراجعوا  اأن  الجميع 
وقفة حقيقية اإذا كان الهدف هو م�ساعدة العراق 
ال�سكل  خ��الل  من  الم�ساعدة  فلي�ست  يقال،  كما 

الذي نراه وراأيناه في ال�سنوات ال�سابقة.
العراق،  في  اليوم  الدور  تقيمون  كيف   -
وهل  العراق؟  في  اإيرانيا  دورا  ترون  وهل 
هناك موؤ�شرات تدل على اختالف اأو تح�شن 

الدور االإيراني ربما؟
و�سعنا  ال��ي��وم  تح�سن،  اأي  ن���رى  ل  ب�����س��راح��ة 
اأكثر من خط على تو�سيف قوًل وفعاًل ذلك اأنه 
لحترام �سيادة العراق يجب اأن تكون قوًل وفعاًل، 
اإلى جمل  اأن ن�ستمع في الموؤتمرات  القول �سهل 
اأمر  هذا  العراق،  �سيادة  نحترم  اإننا  تقول  رنانة، 
ما  عمليا  ���س��يء،  ك��ل  لي�س  ولكنه  ومطلوب  جيد 
التعامل ميدانًيا. نحن  الذي يحدث، وكيف يتم 
اأمورا تذهب في التجاه المعاك�س، واأمورا  نرى 
وت�سر  ع��دي��دة،  م����اآزق  ف��ي  ال��ع��راق  ت�سع  مقلقة 
هكذا  ي��ك��ون  اأن  اإل���ى  كثيرة  اأح��ي��ان��ا  تحويله  على 
لأنه تحمل مالم يتحمله اأي طرف اآخر في هذا 
ال�سماح  يتم  األ  يجب  نقول  هنا  من  الم�سمار. 
هذا،  من  اأكثر  ت�ستمر  اأن  ال�سيا�سات  ه��ذه  لمثل 

يجب اأن ن�سع حدا لهذه ال�سيا�سات.
واع���ت���ق���د وج�����ود اآل���ي���ة ل��م��ت��اب��ع��ة ال��ع��م��ل على 

األمين العام أحمد أبو الغيط في كلمة الجامعة العربية: 
 

اً
 فقط ولكن قول

اً
" يجب على الجميع ليس قول

وفعال أن يحترم سيادة العراق، وأن ل يتدخل في 
شؤون العراق الداخلية، وليس العراق فقط ولكن 

كل دول المنطقة حتى تقوم بينهم عالقات سوية 
وعالقة حسن جوار حقيقية
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الإك�سبو،  بوابات  عبر  للدخول  واأن��ت مقبل 
الأر����ض  ع��ن  انف�سلت  ق��د  اأن���ك  تعتقد  ���س��وف 
اأخ����رى، تجمع جن�سيات  م��ج��رة  ف��ي  ل��ت��ج��دك 
مختلفة ج����اءوا م��ن ك��ل اأن��ح��اء ال��ع��ال��م اأم��ا 
الخا�سة  روؤي��ت��ه  ل��ه  ك��ل  �سالتهم،  اإي��ج��اد  ف��ي 
بالحما�ض  م��ف��ع��م��ون  ال��م��ك��ان،  ع��ن  وت�����س��وره 
ل��خ��و���ض غ���م���ار ال��ت��ج��رب��ة ال���ت���ي ان��ت��ظ��روه��ا 
�سوف  اأنهم  والأكيد  ب�سبب كوفيد19،  واألغيت 

في قلب الحدث لنقل الفعاليات من وجهة نظر    
الحاضرين من مختلف أنحاء العالم

إكسبو 2020 بوابة لكبسولة المستقبل

إكسبو 2020 بدبي، ملتقى العالم في مكان واحد 
وفلسفة ترسم مالمح الحياة المستقبلية على هذه 
األرض، ورسالة تحمل في طياتها جوانب مضيئة 

لبناء عالم تسود فيه معالم التعايش اإلنساني، 
ويفتح آفاق التواصل مع اآلخر المختلف في قالب 
من التصالح مع الذات، وتتيح المجال للتعرف على 

التكنولوجيا والفكر والتنوع الثقافي، وفعالية 
تشكل الواقع وبناء حضارة بمفاهيم استشرافية 
للمستقبل، تركز على العلم والتطور، وتغوص في 

البحث والتنقيب إليجاد حياة كريمة للبشرية.
رسالة اإلكسبو تنقلنا إلى مرحلة علم وليست 

مرحلة صراعات، وهذا هو عمق المواضيع التي 
تناولتها أغلب شاشات العرض الضخمة في بعض 
األجنحة التي زرناها، حيث تروي قصة الحضارة في 

تطورها الصاعد نحو آفاق أكثر رحابة وتعايش 
إنساني، فالعلم ال يلتفت للماضي أو يقف عنده، 

قد يستأنس به لكنه يطوره ويأخذه ألبعاد 
متقدمة.

على مدار ستة أشهر، سيواصل المعرض األكبر 
واألعرق من نوعه في العالم التركيز على ثالثة 

محاور رئيسية: االستدامة، التنقل، والفرص، من 
أجل رسم مالمح مستقبل األجيال من خالل فتح 

حوار ثقافي وإبداعي لمشاركة األفكار وعرض 
االبتكارات وتقديم الحلول لتفعيل العمل 

المشترك نحو مستقبل أفضل.

جناح جامعة الدول العربية
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داخ��ل  ال��ع��ر���ض  �سا�سات  حيث  التكنولوجية،  اأو 
بالواقع في  اأروق��ة كل دول��ة يمتزج فيها الخيال 
فيه  ي��ب��دو  ق��د  م��ا  رغ��م  �سل�ض متجان�ض،  ع��ر���ض 
ولوجك  بداية  الم�سهد في  تعقيدات تخلط  من 
للرواق، لكن بمجرد اأن تركز �سوف يبداأ التوا�سل 
مع هذه العوالم حتى تجد نف�سك وقد اأ�سبحت 
  2020 اإك�سبو  اأن  ج��زًءا من هذا العر�ض، وت��درك 
تكت�سي  التي  ن�سخته  ي�سبه  بل  �سابقيه،  ي�سبه  ل 
يكون  �سوف  ما  اأو  للم�ستقبل،  ا�ست�سرافًيا  طابًعا 

عليه هذا الأخير.
دب��ي لتبادل  ف��ي  192 دول��ة اجتمعت  اأروق���ة ل 
الأفكار والروؤى والتجارب ل�سنع م�ستقبل اأف�سل 
و�سنع  العقول  "توا�سل  �سعار:  تحت  للب�سرية 
الم�ستقبل" تغريك للزيارة، لترى ع�سارة خبرات 
دهاليز  تقودك  �سوف  وقتك،  ت�ستهلك  ل  واأفكار 
وممرات الإك�سبو اإلى عوالم لم تكن تخطر ببالنا 
اأن نراها في هكذا ا�ست�سراف للم�ستقبل، مفعمة 
بالإثارة، وما يزيدها اإثارة هو جمال ذلك الخيال 
ال��م��رت��ب��ط ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وت���ل���ك ال��م��ع��ل��وم��ات 
لكنه  ح��دة،  على  دول��ة  كل  وظفتها  التي  التقنية 
فيفقد  فيه  بالغو�ض  يغريك  ا�ست�سرافي  خيال 
ب��ذل��ك ال��زم��ن ت��رات��ب��ي��ت��ه ول ت��ب��ق��ى اإل ج��اذب��ي��ة 

المكان وروعته تحترم فيها عقلية الزائر.
ل��ن��ق��ل  ال����ح����دث  ق���ل���ب  ف����ي  العرب"  "بيت 
الحا�سرين  من  بع�ض  نظر  ووجهات  الفعاليات 
م��ن مختلف اأن���ح���اء ال��ع��ال��م، ���س��ن��ح��اول ف��ي ه��ذا 
التي  الأروق��ة  ا�ستعرا�ض ما �سمته بع�ض  الملف 

زرناها. 
جناح جامعة الدول العربية:وي�ستمر 

الحلم العربي.
وج����وه م���ن م��خ��ت��ل��ف ال��م��ج��ت��م��ع��ات والأ����س���ول 
تر�سم خارطة العالم، هي ت�سميم لواجهة جناح 
العربية، تجعلك تبحث بين مامحها  الجامعة 
وربما  وحلمي  حلمك  م�سمونها  اأ���س��ول��ك،  ع��ن 

حلم العالم، اأ�سولنا جميعا.
ي��ف��ت��ح ج���ن���اح ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة "بيت 
 2020 اإك�سبو  معر�ض  ف��ي  موقعه  م��ن  العرب" 
دبي في منطقة الفر�ض لزائريه، نافذة تتيح من 
لتحقيق  المطلوبة  المفاتيح  ا�ستك�ساف  خالها 
م��ح��اور هي:  اأرب��ع��ة  م��ن خ��ال  الكامنة  الفر�ض 
الأهمية  وال�سباب،  ال��م��راأة  والتنمية،  ال�ستقرار 
ال��ع��ال��م��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة، وال��ت��ك��ام��ل الق��ت�����س��ادي 
والج���ت���م���اع���ي. وي���ب���رز ذل����ك م���ن خ����ال ث��اث��ة 
ف�������س���اءات ت�����س��ك��ل الأب����ع����اد ال��زم��ن��ي��ة )ال��م��ا���س��ي 
المحاور..  هذه  من  لك  والم�ستقبل(  والحا�سر 
وق�س�ض  المختلفة  الم�سروعات  حكايات  ت��روي 
ن�ساأة  منذ  الم�ستقبلية  والروؤية  القائمة  النجاح 
ب��ي��ت ال��ع��رب ف��ي 22 م��ار���ض 1945، و���س��وًل اإل��ى 

ودق��ة  ال��م��ك��ان،  �سيد  ف��الإب��ه��ار  ي��ج��دون �سالتهم، 
القائمة  العالمية  بالمقايي�ض  وروعته  الت�سميم 
تختلف  ل  البناء  وتكنولوجيا  ال���س��ت��دام��ة  على 
اإب��داع ل  روع��ة،  الداخلية  ت�سميماتها  كثيرا عن 
محدود بت�سميمات جريئة واأخرى ناعمة، لتمنح 
كل  يمنح  ج���ذاًب���ا،  ت�سميًما  ال��زائ��ر  ال��ن��ه��اي��ة  ف��ي 
�سابقتها،  عن  منفردة  خا�سة  جمالية  فيه  جناح 
البيئية  اأو  الثقافية  ال�سياقات  حيث  م��ن  ���س��واء 

في  والتنمية  ال�ستقرار  تحقيق  ا�ستغال فر�ض 
المنطقة العربية.

لقد اختير �سعار "األف مفتاح ومفتاح" لجناح 
ليلة  "األف  ف��ك��رة  م��ن  الم�ستوحى  ال��ع��رب،  بيت 
�سكًا  ال��ج��ن��اح  لت�سميم  اأ���س��ا���س��اً  ليكون  وليلة"، 
الأح���داث  عبر  ال��ق��ارئ  يبحر  فكما  وم��و���س��وع��اً. 
ال��م��ذه��ل��ة ل��ل��ي��ال��ي، ك���ل ل��ي��ل��ة ت���ق���وده ل���اأخ���رى، 
الم�ستوحى  بت�سميمه  العرب  بيت  يقدم  كذلك 
الم�سرقية،  والزخرفة  الأندل�سية  القاعات  من 
ل��زائ��ري��ه م��ف��ه��وم��اً ت��ع��ب��ي��ري��اً ج���دي���داً ع��ن العمل 
حققها  ال��ت��ي  ال��م��ج��الت  ف��ي  الم�سترك  ال��ع��رب��ي 
بيت العرب في مختلف مجالت التكامل العربي 
العربية على  المنطقة  وال�ستقرار في  والتنمية 

مدار اأكثر من 75 عاماً.
الدول  جامعة  اأه��داف  المفاتيح  هذه  وتج�سد 
ال�ستقرار  تحقيق  عمليات  في  ودوره���ا  العربية 
الم�ستقبلية.  والروؤية  النجاح  وق�س�ض  والتنمية 
ب��ن��اء  ت�����س��م��ل م���راح���ل  ق�����س��ة  ك���ل م��ف��ت��اح  ووراء 
التخيل  الزائر، من مرحلة  ير�سمه  الذي  البيت 
والتاأ�سي�ض مروراً بالعملية الإن�سائية والتنفيذية، 
في  تكمن  التي  الجمالية  اللم�سات  اإ�سافة  اإل��ى 
ت�سور كامل لعملية التكامل القت�سادي، وتر�سيد 
التعليم،  وتطوير  النقل،  ف��ي  والتحكم  الطاقة 
الثقافة  ون�سر  وال��ري��ا���س��ة،  بال�سباب  والنهو�ض 
الم�ستويات،  جميع  على  العربية  والمو�سيقى 

والتاأكيد على اأهمية التعاون الإقليمي.
وات�����س��اق��اً م���ع روؤي�����ة اإك�����س��ب��و 2020 دب���ي ال��ت��ي 
تج�سد الدمج بين البتكار والتكنولوجيا، يمّكن 
اأ�ساليب  ا�ستخدام  من  زائريه  العرب  بيت  جناح 
الأج��ي��ال  ف��ئ��ات  م��ع  تت�سق  متنوعة  تكنولوجيه 
م�ستوحى  ت�سميم  ع��ب��ر  ل��ت��ق��وده��م  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، 
م���ن ه����ذا ال���ب���ي���ت، ل��ي��ع��ر���ض ل���زائ���ري���ه وب���ال���ذات 
عبر  الما�سي  مفاتيح  والأط��ف��ال،  ال�سباب  فئتي 
ا���س��ت��ع��را���ض م�����س��روع��ات ق��ائ��م��ة وق�����س�����ض ن��ج��اح 
ينطلق منها لإعادة اكت�ساف الفر�ض الم�ستقبلية 
الحقيقية التي تنطلق من مفهوم العمل العربي 
المتبادل  الح��ت��رام  ي�سودها  بيئة  في  الم�سترك 

والفكر الر�سيد.
التاأكيد  اإل��ى  المكوكية  الرحلة  ه��ذه  وت��ه��دف 
الجماعي  العمل  ب��اأن  واٍع  عربي  جيٍل  خلق  على 
واأن  العربية،  لل�سعوب  اأف�سل  لغٍد  الطريق  ه��و 
العربية  المنطقة  مفاتيح  هم  و�سبابنا،  اأطفالنا 

و�سعلتها المتقدة لم�ستقبل واعد...
وتعك�ض مجموعة الوجوه العربية من مختلف 
واجهة  ف��ي  تظهر  وال��ت��ي  والأ���س��ول  المجتمعات 
التركيبات  الكبير الذي تت�سم به  التنوع  الجناح، 
اأ�سفى  الذي  الأمر  العربي،  العالم  ال�سكانية في 
على  مبهجاً  لوناً  وكذلك  مطلوباً،  اإن�سانياً  بعداً 

أمال التليدي إعداد:
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كما ل يفوتك اأن تعرج في الجناح على الجزء 
الذي يحكي عن الم�سروعات العماقة في م�سر، 
جانب  اإل��ى  الذكية،  وال��م��دن  ال�سوي�ض  قناة  مثل 
الجزء المخ�س�ض للتعريف بالمقا�سد ال�سياحية 

الم�سرية وفقا لموقع الجناح الر�سمي.
وي�����س��ه��د ال���ج���ن���اح ال���م�������س���ري اإق�����ب�����اًل ك��ب��ي��ًرا 
ي�سنفها  م��ا  الجن�سيات،  مختلف  م��ن  للزائرين 
على  ومكانتها  لثقلها  المتميزة  الأجنحة  �سمن 
الم�ستويين الإقليمي والدولي، وغنى ح�سارتها.

واإذا �سنحت لك الفر�سة ل يفوتك اأن تح�سر 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ت���ي ����س���وف ت��ع��ق��د داخ�����ل ال��ج��ن��اح 
نقا�سية  لقاءات  تت�سمن  �سوف  والتي  الم�سري، 
في  متخ�س�سة  وم��ع��ار���ض  ثقافية،  و���س��ال��ون��ات 
العقاري،  وال�ستثمار  والتعليم،  الآث��ار،  مجالت 
ومعر�ض تراثنا، ف�سا عن الفعاليات الترفيهية 
بالتنمية  تتعلق  اأخ��رى  ومو�سوعات  والثقافية، 

الم�ستدامة وال�سحة، والمراأة، وال�سباب.
ك��م��ا ����س���وف ت��ج��د رك���ًن���ا ل��ل��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة 
ا  خ�سي�سً �سناعتها  تمت  والفرعونية،  الم�سرية 

لتباع في جناح م�سر.
المغرب.. تراث الم�ستقبل من الأ�سول 

الملهمة اإلى التنمية الم�ستدامة
الناب�ض  القلب  الو�سل،  �ساحة  عن  بعيد  غير 
لموقع اإك�سبو 2020 دبي، وقريبا من جناح البلد 
ب  المتحدة  العربية  الإم����ارات  دول�����ة  الم�سيف، 
“منطق�ة الف�ر�ض"، يقبع جناح المغرب �سامخا 
بطوابقه ال�سبعة، حيث يعد اأطول الأجنحة بعد 
جناح الإمارات، والذي �سممه المهند�ض المغربي 
ه�سام ولعلو. ت�سميم ا�ستوحى هند�سته المعمارية 
والتقنيات الم�ستخدمة من الريا�ض، وهو ال�سكن 
التقليدي المغربي العريق، بفناء مركزي تزينه 
الجناح  حوله  ي��دور  الأ�سيلة،  المغربية  الزرابي 

زيارتها  يمكن  عمودية  ترابية  قرية  �سكل  على 
عبر منحدر م��ن الأع��ل��ى اإل��ى الأ���س��ف��ل، ف��ي مزج 
يعك�ض  ما  الم�ستقبل"  "تراث  بالم�ستقبل  فريد 
المغرب  ي�سارك  حيث  وه��وي��ت��ه.  المغرب  ت��اري��خ 
�سمن 192 بلًدا في هذا الحدث العالمي ال�سخم، 
ال�ستراتيجية  روؤي���ت���ه  ت��ق��ا���س��م  اأج����ل  م��ن  وذل����ك 
فر�سة  ال��زائ��ر  ومنح  ا�ستدامة،  اأك��ث��ر  لم�ستقبل 
13 غرفة،  بالجناح عبر  لخو�ض تجربة متفردة 
واإنجازاته  بما�سيه  المغرب  ارتباط  ق�سة  تروي 
اإ�سراًقا  اأكثر  لم�ستقبل  وتطلعاته  الحا�سر،  في 
كريًما  عي�ًسا  لاإن�سان  توفر  حياة  مع  وتناغًما، 
واأ�سهل، بتكنولوجيا قريبة من الطبيعة منها اإلى 
المغرب  اختاره  �سعار  تحت  هذا  كل  ا�سطناعية، 
الم�ستقبل،  "تراث  ل���زواره،  نف�سه  عن  للتعريف 
الم�ستدامة".  التنمية  اإلى  الملهمة  من الأ�سول 

جناح بيت العرب واأك�سبه تميزاً ُي�ساف اإلى تميز 
موقعه الفريد في موقع اإك�سبو 2020 دبي.

ول تقت�سر م�ساركة بيت العرب في المعر�ض 
ع��ل��ى ا���س��ت��ع��را���ض ال��ج��وان��ب ال��م��ت��ع��ددة ل��ك��ل من 
الم�ساركة  اإل��ى  تتعداها  بل  المختلفة،  المفاتيح 
لت�سمل  و���س��ي��اغ��ت��ه��ا،  الأح��������داث  ف���ي  ال��ف��ع��ل��ي��ة 
يت�سمن تنظيم مجموعة كبيرة  برنامجاً مكثفاً 
من الفعاليات والأن�سطة والم�ساركة في غيرها. 
في  اأ�سهر  �ستة  على مدار  الفعاليات  وتمتد هذه 
والجتماعية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��م��ج��الت  مختلف 
والثقافية، بحيث تتما�سى مع المحاور الرئي�سية 
لإك�����س��ب��و 2020 دب���ي وال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى الب��ت��ك��ار 

والتكنولوجيا والمراأة وال�سباب.
الإمارات �سقر ال�سرق الأو�سط يحلق في 

�سماء الريادة بدبي
الم�ست�سيف  )ال���ب���ل���د  الإم��������ارات  ج���ن���اح  ي��ع��د 
لإك�سبو 2020(، الأكبر م�ساحة بين باقي اأجنحة 
 ،2020 دب��ي  اإك�سبو  معر�ض  ف��ي  الُمقامة  ال���دول 
هيئة  على  م�سّمم  ح�����س��اري  ���س��رح  بمثابة  وه��و 
الجناح  م�ساحة  تبلغ  للتحليق.  ي�ستعد  �سقر 
يقع  ط��واب��ق،   4 م��ن  ويتاألف  م��رب��ع،  15000 متر 
الناب�ض  القلب  وي�سكل  الو�سل"  "�ساحة  بجوار 
لرحلة  الطموحة  الأه����داف  ليعك�ض  للمعر�ض، 
ح��اف��ل��ة ب��ال��ع��م��ل ال��ج��اد وال��ت��ف��ان��ي وال��ع��ط��اء،ك��م��ا 
ال��ج��ن��اح الإم����ارات����ي م�����س��اح��ة مخ�س�سة  وي�����س��ّم 
لل�سيافة في الطابق العلوي اإ�سافًة اإلى معار�ض 

الثقافة والإنجازات الإماراتية.
لتجد  ل��ل��ج��ن��اح،  ال��خ��ارج��ي  الت�سميم  ي�����س��دك 
ال��زوار  يقف  ال��ذي  المكان  لولوج  منقادا  نف�سك 
ع��ل��ى ب��اب��ه ب�����س��غ��ف ل���س��ت��ك�����س��اف��ه و���س��ب��ر اأغ�����واره، 
ليروي ق�سة الإمارات "موطن الحلم والإنجاز"، 
ويعر�ض الثقافة الإماراتية عبر محتوى متنوع، 
من بينه عرو�ض تراثية تمكن الزائر من التعرف 
ع��ن ق���رب ع��ل��ى ال��ف��ل��ك��ل��ور الإم����ارات����ي، وم��م��ي��زات 
التي  الملهمة  وال�سخ�سيات  الإم��ارات��ي��ة  البيئة 
�ساهمت في ت�سكيل مامح ق�سة نجاح الإمارات.

م�سر.. موعد مع التاريخ القديم 
وا�ست�سراف للم�ستقبل

المزين  الم�سري،  ال��ج��ن��اح  على  مقبل  واأن���ت 
�سورة  الآخ���ر  ال��ط��رف  وع��ل��ى  فرعونية  بنقو�ض 
مج�سمة للملك الذهبي توت عنخ اآمون يعلن لك 
�سا�سات  وعبر  الفراعنة.  ملوك  ح�سرة  في  اأن��ك 
للزائرين  عر�ض �سخمة تحكي حكايات م�سوقة 
من خال تجربة ثاثية الأبعاد، تمر فيها عبر 
اآلة الزمن اإلى تاريخ م�سر القديم في مزج فريد 
وربط بالحا�سر. واأي�سا في رحلة افترا�سية عبر 
التلي�سكوب "عين على م�سر"، �سوف ياأخذك في 
جولة م�سورة لأبرز الأماكن التاريخية في م�سر 

واأ�سهر منتجعاتها ال�سياحية.

جناح الإمارات

من داخل جناح جامعة الدول العربية
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يحاكي فيها من خال تجربته ال�سوارع والمدن 
المغربية، ياأخذك بداية في رحلة بين الغرف ال� 
يقدم  واآخ��ره��ا  الآخ���ر،  بع�سها عن  المختلف   13
ل��ك ع��رو���س��ا ف��ي ال��ط��ه��ي ل��اط��اع ع��ل��ى اأ���س��رار 

المطبخ المغربي مع اأ�سهر الطهاة المغاربة.
ويعر�ض الجناح من خال م�سار متدرج حول 
تجارب  تقدم  للعر�ض  ف�ساءات  ع��دة  كبير،  فناء 
ف��ي عالم  ال��غ��و���ض  م��ن  ال���زائ���ر  ت��م��ك��ن  مختلفة 
يمزج بين الطبيعة والتكنولوجيا الحديثة، بين 

الأ�سالة والمعا�سرة.
غرفة "نواة الحياة"

اأب����رز ال��ن��ظ��م البيئية  ي��ع��ر���ض ف��ي��ه��ا ال��م��غ��رب 
المتعلقة بالمياه، وكيفية تتبع م�سار منبع المياه 
وا�ستخراجها، وكل جدران الحوائط والأر�سيات 
معها  التفاعل  من  ال���زوار  تمكن  حيث  تفاعلية، 
بالنظام  المتعلقة  ال��م��ع��ل��وم��ات  ب��ع�����ض  ل��ع��ر���ض 

المائي في بلد المغرب.
المغرب يحتفي ب�سجرة الأركان

تعتبر �سجرة الأركان اأهم م�سدر منتوج وحيد 
في العالم لزيت الأركان، حيث يدخل في �سناعة 
العديد من منتجات التجميل واأي�سا في الغذائية 
منها. كما يعر�ض المغرب في هذا الجزء التنوع 
ال��ن��ب��ات��ي، حيث اأن���ه ت��م اإح�����س��اء اأك��ث��ر م��ن 4000 
نبات يدخل 600 نوع منها في الأغرا�ض الطبية 

والعطرية.
الطاقة المتجددة.. اأهداف المغرب 

الم�ستقبلية
الن�سبة  ه��ي  ال��م��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ة  م��ن   %  52
2030، من  بلوغها عام  اإلى  المغرب  التي يهدف 
خال الم�سادر الثاثة: الرياح، الماء، وال�سم�ض 

بطريقة تفاعلية مبتكرة.
التاريخ والم�ستك�سفون

الزمن،  عبر  زي��ارة  في  القاعة  ه��ذه  �ستاأخذك 
الأ�سل  طبق  ن�سخة  مع  مبا�سر  لقاء  خ��ال  من 
من جمجمة الإن�سان العاقل المكت�سف في جبل 
اإي��غ��ود، ال���ذي ع��ا���ض ف��ي ال��م��غ��رب قبل م��ا يناهز 

315000 �سنة.
المغربي  الفن  بدمج  مغاربة  فنانون  قام  كما 
فنية  ل��وح��ة  ع��ن  ال��دم��ج  ه��ذا  ليك�سف  باأفريقيا، 
من المنحوتات ال�سديقة للطبيعة، والتي تجعل 

الزائر يقف منبهرا لدقة �سنعها.
تجدر الإ�سارة اإلى اأنه بعد النتهاء من فعاليات 
2020، �سوف يتم تحويل جناح المغرب  الإك�سبو 
مدينة  وه���ي   ،"2020 "د�ستركت  م��دي��ن��ة  اإل����ى 
لمدن  ونموذج  الإن�سان  محورها  متكاملة،  ذكية 
للعي�ض  المثالية  البيئة  ت��وف��ر  ال��ت��ي  الم�ستقبل 

والعمل بف�سل اأحدث التقنيات.

جناح الإمارات

من داخل جناح فل�سطين
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ال�سعودية.. الإن�سان، التراث، الطبيعة 
والفر�ص الم�ستقبلية

رحلة  في  تذكرة  ال�سعودي  الجناح  لك  يحجز 
اإبداعية ممتعة ل�ستك�ساف المملكة، تنعك�ض من 
في  ال��راه��ن  للواقع  الحقيقية  ال�سورة  خالها 
2030، والفر�ض الهائلة التي  ظل روؤية المملكة 
والبتكار  القت�ساد  مجالت  في  للعالم  تقدمها 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة، ك��م��ا وت��ع��ك�����ض ال���ث���راء 
ومجتمعها  وطبيعتها  ب��ت��راث��ه��ا  ل��ه��ا  ال��ح�����س��اري 
والتراث،  والتاريخ  بالهوية  والع��ت��زاز  المتنوع، 

والتنمية لانطاق نحو م�ستقبل مزدهر.
المملكة  جناح  عر�ض  خال  من  رحلتك  تبداأ 
على  دب��ي«،   2020 »اإك�سبو  معر�ض  في  الم�سارك 
ال�����س��خ��م��ة ع��ر���س��ا متوا�سا  ال��رق��م��ي��ة  ���س��ا���س��ت��ه 
فيها  ي�ستعر�ض  م�����س��ارات،   6 خ��ال  م��ن  بلغتين 
من داخل جناح م�سرالنقلة النوعية التي �سهدتها مدن المملكة على 

جناح م�سر
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واأكبر  تفاعلية،  مائية  �ستارة  واأط���ول  تفاعلية، 
مراآة ب�سا�سة رقمية تفاعلية.

 14 دقيقة  ومحاكاة  ملمو�ض  تج�سيد  الجناح 
عبر  بينها  الزائر  يتنّقل  �سعودياً،  ثقافياً  موقعاً 
م���واق���ع م�سجلة في  وت��ت�����س��م��ن  م��ت��ح��رك،  ���س��ل��م 

اليون�سكو.
وع���ب���ر ن����اف����ذة اإل���ك���ت���رون���ي���ة ت��ع��ل��وه��ا ب���ل���ورات 
ب��ل��ورة ترمز   2030 ي��ب��ل��غ ع��دده��ا  ���س��ي��ن��وغ��راف��ي��ة 
اأهم  الجناح  يعر�ض   ،"2030 "ال�سعودية  لروؤية 
العمل  التي يجري  العماقة  ال�سعودية  م�ساريع 

عليها حالياً.
فنياً  معر�ساً  ال�سعودي  الجناح  ويت�سمن  كما 
"روؤية"، يتكون من كرة عماقة بقطر  بعنوان: 
ت��اأخ��ذ  تفاعلية،  ب��اأر���س��ي��ة  الأوج����ه  م��ت��ع��ددة  30م 
جوهر  اإل���ى  و�سمعية  ب�سرية،  رح��ل��ة  ف��ي  ال��زائ��ر 
الفنانين  م��ن  ع��دد  �سممها  ال�سعودية،  الثقافة 

ال�سعوديين.
�����ا ي������اأخ������ذك ال�����ت�����ج�����وال اإل��������ى م���رك���ز  واأي�����������سً
ال��ف��ر���ض  ل��ب��ن��اء  م��ن�����س��ة  وه���و  "ال�ستك�ساف"، 
والمتنوعة. المثمرة  وال�سراكات  ال�ستثمارية، 

الجناح  و�سع  للمبنى،  الأمامية  الحديقة  وف��ي 
تت�سمن  وال�سيافة  للترحيب  منطقًة  ال�سعودي 
�ستارة مائية رقمية يبلغ طولها 32 متراً مجهزة 

بالعديد من الوحدات التفاعلية.
فل�سطين.. �سوت الماآذن واأجرا�ص 

الكنائ�ص و�سعر دروي�ص
ت���ل���ج ج���ن���اح ف��ل�����س��ط��ي��ن ع���ب���ر ب����واب����ة ال��ق��د���ض 
بحجارتها التي بنيت من الحجر الحقيقي، الذي 
واأزقتها  واأقوا�سها  دب��ي  اإل��ى  فل�سطين  من  جلب 
وحاراتها، لتجد نف�سك في باحة القد�ض تحاكي 

تجربة الحياة الفل�سطينية.
الرواية  يوثق  الجناح  بمدخل  وثائقي  عر�ض 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وي�����س��ل��ط ال�������س���وء ع��ل��ى ح�����س��ارة 
منه  ت�����س��دح  وم�ستقبلها،  وت��اري��خ��ه��ا  فل�سطين 
اأ�سوات الماآذن واأجرا�ض الكنائ�ض و�سوت دروي�ض 

قائا: 
على هذه الأر�ض �سيدة الأر�ض 

اأم البدايات اأم النهايات
كلها اأ�سوات تعزف �سيمفونية رائعة لمقطوعة 
ال��رح��ال.  و�سد  ح��زام��ك  لربط  وتُحثك  ال�سام، 

على  ال�سوء  وي�سلط  الما�سية،  ال�سنوات  م��دار 
خال  حققتها  التي  النوعية  والقفزات  التطور 
ال�سنوات الأخيرة، فيما تظهر الواجهات الجانبية 
تدفًقا للر�سائل التي تعك�ض قيم المملكة. الفيلم 
الذين  ال��ج��ن��اح  ان��ت��ب��اه ع��دد كبير م��ن زوار  اأث���ار 
المدن  بناء  في  ال�سعودية  التجربة  على  اطلعوا 
التاريخية  المدن  بتطوير  واهتماًما  الحديثة، 

والح�سرية القائمة.
وتركن ال�سعودية في ت�سميم محتوى جناحها 
في "اإك�سبو 2020 دبي" اإلى اأربع ركائز رئي�سية، 
ه���ي ال��م��ج��ت��م��ع ال���ح���ي���وي ال��م��رت��ب��ط ب���ج���ذوره، 
الخابة،  والطبيعة  العريق،  الوطني  وال��ت��راث 
ت�سميم  داخ��ل  ذل��ك  ك��ل  الم�ستقبلية،  وال��ف��ر���ض 
و�سط  ب��ارزا  ومعلما  منارة  جعله  فريد  معماري 
منطقة المعر�ض، وب�سكل هند�سي مبتكر يرتفع 
ع���ن الأر�������ض ت��ج��اه ال�����س��م��اء ب�����س��ك��ل ت�����س��اع��دي، 
وتطلعاتها  المملكة  ط��م��وح��ات  ب��ذل��ك  ليج�سد 
نحو م�ستقبل زاهر، ما جعل الجناح بف�سل هذه 
قيا�سية  اأرق��ام  ثاثة  يحوز  المتقدمة  التقنيات 
�سوئية  اأر�سية  اأكبر  هي  غيني�ض،  مو�سوعة  في 

جناح ال�سعودية
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اإلى الثقافة المتنوعة في البحرين، نظرا لتعدد 
ويتعاي�سون  اللغات،  وحتى  والديانات  الجن�سيات 

ب�سام.
في  تتلخ�ض  البحرين  جناح  فكرة  وم�سمون 
ا ويوفر الرزق للكل. وتجدر  اأن التنوع ينتج فر�سً

الإ�سارة اإلى اأن الأعمدة التي تتكون من الألمنيوم 
تم جلبه من البحرين التي تعتمد عليه كم�سدر 
للرزق، ال�سيء الذي خلق تجربة مكانية وح�سية 
لجميع الزوار، ونقل مفهوم الكثافة التي تعي�سها 

البحرين.

المكان.  بوابة  عبرت  الآن  اأنت  فل�سطين"،  "هنا 
ت���ب���داأ ج��ول��ت��ك م���ن ب���واب���ة ال��ق��د���ض ت��ح��ي��ط على 
رائحة  عبق  تتنف�ض  ال��زي��ت��ون..  �سجر  جنباتها 
مدينة القد�ض، و�سوًل اإلى الحارات الفل�سطينية 
التاريخية،  عراقتها  واأ�سالة  الدينية  بمعالمها 
رحلة تج�سد فيها الحياة الفل�سطينية في جميع 
والثقافية  وال�����س��ن��اع��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
مرحلة  اإلى  ينتقل  ثم  والفلكلورية،  والترفيهية 
العبق  رائحة  فيها  تتن�سم  مرحلة  وه��ي  اللم�ض، 
تمكنك  فل�سطين، كما  اإلى  لها حنين  التاريخي، 
م���ن ل��م�����ض ال���رم���وز ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي اأح�����س��رت 
الح�سارة  عمق  لتج�سد  دب���ي،  اإل���ى  ال��ق��د���ض  م��ن 
اأي�سا عر�ساً  الفل�سطينية، كما ويت�سمن الجناح 
الأطباق  والتراثية، وعر�ض  الحرفية  للمنتجات 

التي توثق للماأكولت التقليدية الفل�سطينية.
ي���ه���دف ال���ق���ائ���م���ون ع��ل��ى ال���ج���ن���اح اإل�����ى جلب 
ال���س��ت��ث��م��ار ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن، وت�����س��دي��ر ال��م��ن��ت��ج��ات 

الفل�سطينية للدول الم�ساركة.
البحرين.. اللوؤلوؤ، الن�سيج والحياكة

الجناح م�سمم من 126 عاموًدا، يت�سل بع�سها 
ببع�ض في عدة نقاط على ارتفاع الم�ساحة، ترمز 

جناح المغرب

غرفة نواة الحياة
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وينق�سم الجناح في فكرته اإلى ق�سم عن البحر 
ب��ال��ب��ح��ر، من  ال��ب��ح��ري��ن  ع��اق��ة  ف��ي��ه  ي�ستعر�ض 
خال ا�ستخراج اللوؤلوؤ قديماً من اأعماق البحار، 
منذ  الم�ستمر  الب�سري  ال��وج��ود  ق�سة  وك��ذل��ك 
اأكثر من 5000 عام على جزر المملكة وعاقتها 
ومعلومات  دلمون،  ح�سارة  �سكلت  التي  بالبحر 
البيوت  م��ن  وه���و مجموعة  ال��ل��وؤل��وؤ،  م�����س��ار  ع��ن 
التاريخية التي تمت اإعادة ترميمها، وتنتمي اإلى 
اأ�سر بداأت م�سوار الغو�ض في المملكة، كما يقّدم 
حيث  لل�سيد،  ال��غ��و���ض  م�����س��ارات  ت�سّم  خريطة 
تمتّد رحات �سيد اللوؤلوؤ اإلى 4 اأ�سهر تقريباً في 
عر�ض البحر، ومجموعة من الأدوات التقليدية 
القديمة التي كان يعتمد عليها الغوا�سون ل�سيد 

اللوؤلوؤ. 
يعر�ض  وال��ح��ي��اك��ة،  الن�سيج  ع��ن  اآخ���ر  وق�����س��م 
الذي  "ماذا ترى"،  بعنوان  التركيبي  العمل  فيه 
البحرين  في  المقيمة  الن�سيج  م�سممة  اأبدعته 
حرفة  عراقة  العمل  يعك�ض  حيث  بويل،  مهيري 
ال��ن�����س��ي��ج ف��ي ال��ب��ح��ري��ن، وج��م��ال اأ���س��رع��ة �سفن 
البانو�ض التي اأبحرت ل�سيد اللوؤلوؤ في الما�سي.

اأم�����ا ف��ي��م��ا ي��خ�����ض ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ف��ال��ج��ن��اح 
يخ�س�ض منطقة مفتوحة للتجارب والبتكارات، 
وينّظم معار�ض دورية تعك�ض ثقافة وتراث وتاريخ 
ال��ب��ح��ري��ن واأه����م ال��م��ام��ح ال��ح�����س��اري��ة لل�سعب 
ومو�سيقيون  ف��ن��ان��ون  فيها  ي�����س��ارك  البحريني، 
وحرفيون ومتطوعون يحملون ر�سالة البحرين 

اإلى العالم.

بوابة  العتيق،  الطراز  الجزائر:  جناح 
للثقافة والتاريخ والتنمية في الجزائر

اأول ما تطاأ قدماك مدخل الجناح، �سوف تجد 
بكل  الإن�����س��ان��ي  ال��ت��اري��خ  ع��م��ق  ف��ي  نف�سك تحلق 
فالجناح م�سمم على  الثقافي،  تنويعاته وزخمه 
العا�سمة،  بالجزائر  العتيق  الق�سبة  حي  ط��راز 
تنقلك  �سوف  الم�ستقبل  بوابة  اأو  القو�ض  وعبر 
الأج����واء اإل���ى ���س��وارع ال��ج��زائ��ر واأزق��ت��ه��ا العتيقة 
وه��زم  العثماني  ال��ت��واج��د  حقبة  على  ال�����س��اه��دة 
ال���س��ت��ع��م��ار ال��ف��رن�����س��ي، ف���ا����ض ب����اك ي���ع���ود بك 
للزمن الجميل بكل رونقه وجماله وخ�سو�سيته 
الباد  بها، من خال عر�ض لتراث  التي يتفرد 
بعدها  ليبرز  وطبيعتها،  وتقاليدها  وثقافتها 
ال�ساحة  ع��ل��ى  وم��وق��ع��ه��ا  واب��ت��ك��ارات��ه��ا  تطلعاتها 

الدولية.
"اإك�سبو  ف��ي  بجناح  ال��ج��زائ��ر  م�ساركة  ج���اءت 
الإم�����ارات،  دول���ة  ت�ست�سيفه  ال���ذي  دبي"   2020
اإل���ى عالمية  "من ف��ج��ر الإن�����س��ان��ي��ة  ت��ح��ت ���س��ع��ار 
الجزائري  الجناح  ت�سميم  ارتكز  التنقل". حيث 
للزائر  فيها  ي�سمح  حيث  »الرحلة«،  مفهوم  على 
دولة  كاأكبر  ثقافاتها  بمختلف  الجزائر  اكت�ساف 
الأبي�ض  البحر  حو�ض  ودول  اإفريقيا،  ق��ارة  في 
ال�سوء  ال��ج��زائ��ري  الجناح  وي�سلط  المتو�سط. 
الدولة،  التي تعمل عليها  الم�سروعات  اأبرز  على 
خ�����س��و���س��اً ع��ل��ى م�����س��ت��وى ت��و���س��ي��ات ال��ط��اق��ة 
ال��م��ت��ج��ددة، ل��ت��وف��ره��ا ع��ل��ى اإم��ك��ان��ات ه��ائ��ل��ة من 
ال�سم�سية وطاقة الرياح والطاقة  ناحية الطاقة 

الحرارية الأر�سية.
ال��ج��زائ��ر،  ج��ن��اح  ف��ي  رحلتك  تنتهي  اأن  وق��ب��ل 
�سوف تجد جدارية ت�سمى »التوا�سل والم�ساعر«، 
يعبر الزائر فيها عن م�ساعره من خال رحلته 
ف���ي ال��ج��ن��اح وم�����س��اه��دة ف��ي��ل��م ل��م��دة دق��ي��ق��ت��ي��ن، 
للجزائر  ال�����س��اح��رة  الطبيعية  ال��م��ن��اظ��ر  ي��ب��رز 
والثقافية  وال�سياحية  الب�سرية  والإم��ك��ان��ي��ات 

والقت�سادية التي تزخر بها.
بطموح  يتزين  عميق  اإرٌث  ليبيا:  جناح 

�سباب متطلع اإلى الم�ستقبل
ت�سارك ليبيا بجناح مميز، يراهن على الفر�ض 
في الم�ستقبل، ويقع في منطقة التنقل بمعر�ض 
اإك�سبو 2020، ويتيح لك التعرف على تاريخ هذه 

الدولة الغنية تراثًيا وبم�سادر الطاقة.
والثقافات  ال��ح�����س��ارات  ملتقى  ليبيا  وتعتبر 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، ح���ي���ث ت�����س��ه��د الآث��������ار ال���روم���ان���ي���ة 
اأن  على  ليبيا  اأرج���اء  عبر  المنت�سرة  واليونانية 
كانت  بالنفط،  الغنية  ال�سحراوية  الدولة  ه��ذه 

فيما م�سى ملتقى الح�سارات والثقافات.
اإلى  دبي   2020 اإك�سبو  في  ليبيا  جناح  ينقلكم 
و�سبراتة،  �سحات  اإل��ى  لبدة  من  الأثرية،  مدنها 
وي�ستعر�ض لكم جمال ليبيا المعا�سرة والقديمة، 
اإل��ى  ليعرفوكم  بفخر  اأب��ن��اوؤه��ا  ي�ستقبلكم  حيث 
ال��م��ا���س��ي ال��ل��ي��ب��ي ال���ع���ري���ق، وي��ط��ل��ع��ون��ك��م على 

ابتكارات �سباب ليبيا وطموحاته الم�ستقبلية.
كما  ليبيا،  لتاريخ  رح��ل��ة  ف��ي  ي��اأخ��ذك  الجناح 
اب��ت��ك��ارات��ه��ا، وم��ا تطمح  للتعرف على  ب��ك  ي��ع��رج 
اأن تكون عليه في الم�ستقبل، والفر�ض المتاحة 
في بلد يمر في مرحلة انتقالية �سعبة، وتغيرات 

مف�سلية.
اإ�سبانيا: الذكاء من اأجل الحياة

ف��ي روح  لل�سفر  الإ���س��ب��ان��ي  ال��ج��ن��اح  ي���اأخ���ذك   
ال��ح�����س��ارة الإ���س��ام��ي��ة ال�����س��ارب��ة ب��ج��ذوره��ا في 
يرجع  والتي  باإ�سبانيا،  الأندل�سية  الدولة  تاريخ 
ال��ت��ق��دم والزده�����ار ع��ل��ى جميع  ل��ه��ا الف�سل ف��ي 
ت�سميمه  على  القائمون  حر�ض  حيث  الأ�سعدة، 
بين  الوثيقة  التاريخية  ال��رواب��ط  ع��ر���ض  على 
جناح  ي�ستعر�ض  كما  ال��ع��رب��ي.  وال��ع��ال��م  اإ�سبانيا 
 - و�سخ�سيته  الإ���س��ب��ان��ي  ال�سعب  قيم  اإ���س��ب��ان��ي��ا، 
الت�سامن والإبداع والبتكار - جنًبا اإلى جنب مع 
لل�سياح  جذاًبا  بلًدا  اإ�سبانيا  تجعل  التي  الأ�سياء 
الرئي�سي  بال�سعار  البلد  والتزام  والم�ستثمرين، 

لإك�سبو 2020 دبي.
نموذًجا  يكون  اأن  اإل��ى  اإ�سبانيا،  جناح  ويهدف 
ال���ق���ادر ع��ل��ى ت��وح��ي��د ال�سعوب  ل���اإب���داع ال��ذك��ي 
والتقنية،  العلوم،  مجالت  في  م�سروعات  ح��ول 
اإ�سبانيا  عن  معروف  هو  وكما  والفن.  والتعليم، 
اأنها من اأوائل البلدان من حيث اعتنائه بتراثه، 
وه����و الأول ع��ال��م��ًي��ا م���ن ح��ي��ث ع����دد م��ح��م��ي��ات 
ال��م��ح��ي��ط ال��ح��ي��وي ل��ل��ي��ون�����س��ك��و ال����ذي ي��ب��ل��غ 52 

محمية.
ج�����رى ت�����س��م��ي��م ج���ن���اح اإ����س���ب���ان���ي���ا، ب�������دًءا م��ن 
م���واد ال��واج��ه��ة اإل���ى الأث�����اث، ع���اوة ع��ل��ى �سعار 
اأن�سطته المختلفة، بما يعزز فكرة الحوار ب�ساأن 
وقدرتنا  فيه  نعي�ض  اأن  ن��ري��د  ال���ذي  الم�ستقبل 
على التاأثير فيه، كما وي�ستمد �سكله المعبر عن 
التي  المنطقة  اأ�سا�سيات  من  وال�ستدامة  القوة 
للموارد  حماية  م�ستدامة  م��واد  م��ن  فيها،  ُبني 
الطبيعية وقابلة لإعادة ال�ستخدام مثل الخ�سب 

والحديد والن�سيج.
وتحتوي الغابة الذكية الموجودة تحت الأر�ض 
على اأ�سجار �سنعت من مادة خا�سة تمت�ض ثاني 
اأك�سيد الكربون، وتمثل م�ساحة تحتوي ابتكارات 
اإ�سبانية وتعبر عن التزام البلد الأوروبي باأجندة 

2030 للتطور الم�ستدام.
والحرية  الحياة  الأم��ري��ك��ي:  الجناح 
تاريخ  وغ��ي��اب  الم�ستقبل،  نحو  وال�سعي 
للوليات  الأ�سليين  ال�سكان  الحمر  الهنود 

المتحدة الأمريكية.
تم ت�سميم جناح الوليات المتحدة الأمريكية، 
القيم  في  الأجنبية  الجماهير  لإ�سراك  كمن�سة 
للتنوع  عر�ض  خ��ال  م��ن  والب��ت��ك��ار،  الأمريكية 
زواره  يدعو  حيث  المتحدة،  للوليات  الثقافي 
ل��ل��درا���س��ة وال�����س��ف��ر وال���س��ت��ث��م��ار ف���ي ال���ولي���ات 
ال��م��ت��ح��دة. ك��م��ا وي�����س��ل��ط ال�����س��وء ع��ل��ى ال��ق��ي��ادة 
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م�سير  مجتمع  "بناء  ال�سين..  ج��ن��اح 
م�سترك للب�سرية - البتكار والفر�ص"

ي���ع���ر����ض ال���ج���ن���اح ال�����س��ي��ن��ي ث���ق���اف���ة ال�����س��ي��ن 
بين  ال��م��زج  ع��ب��ر  ال��ق��دي��م،  وت��اري��خ��ه��ا  المتنوعة 
الثقافتين ال�سينية والغربية، من خال الجمع 

الحديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال�سينية  ال��ع��ن��ا���س��ر  ب��ي��ن 
المتنوعة وربطها بتاريخها القديم.

والم�ستقبل  الأم��ل  اإلى  ال�سيني  الجناح  يرمز 
لحياة  م�ستقبلية  روؤي����ة  ي��ع��ر���ض  ك��م��ا  ال��م�����س��رق، 
التركيز  عبر  ت�سميمه  ويقوم  للب�سرية.  اأف�سل 

المناخ  مثل:  العالمية  الق�سايا  ف��ي  الأمريكية 
والف�ساء والأمن الغذائي وال�سحة والبتكار.

�سخور  م��ن  عينات  الأم��ري��ك��ي  الجناح  وي�سم 
القمر، والتي تم اإح�سارها اإلى الأر�ض من خال 
بعثات اأبولو المختلفة، هذا بالإ�سافة اإلى ن�سخة 
 SpaceX طبق الأ�سل بالحجم الطبيعي المعزز 

.Falcon 9
 يركز جناح الوليات المتحدة في اإك�سبو دبي 
على مناخ الحرية الأمريكي الذي يفتح الفر�ض 
ل��ان��ط��اق في  ال�����س��ب��اب  م��ن  المخترعين  اأم����ام 
اإبداعاتهم، كما يتيح للزوار فر�سة لاطاع على 
تاريخ الوليات المتحدة منذ تاأ�سي�سها وما تتميز 
الجناح  يقدم  كما  واخ��ت��راع��ات.  ابتكارات  من  به 
والثقافة  بالقيم  احتفاًل  للزوار،  فريدة  تجربة 

الأمريكية.
�سبق  قد  الأمريكية  الخارجية  وزارة  واأن  كما 
لجناح  ال�سباب  ال�سفراء  من   75 اخ��ت��ارت  اأن  لها 
يمثلون  ال��ذي��ن  الأم��ري��ك��ي��ة،  المتحدة  ال��ولي��ات 
اإك�سبو  العالمي  المعر�ض  المتحدة في  الوليات 

دبي 2020.
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على الثقافة ال�سينية التي ت�سكل جوهره، حيث 
واأبرز  القديمة،  تانج  �سالة  من  اإلهامه  ي�ستقي 
وال��ت��ي  ال��ح��ق��ب،  ال��ت��اري��خ��ي��ة لمختلف  ال��م��ع��ال��م 
دي��ن��غ��وي في  ق��وان��غ��ت�����س��و، وم��ع��ب��د  اأب�����راج  ت�سمل 

منطقة �سوت�سو في ال�سيني.
واأنت مقبل لولوج جناح ال�سين، �سوف ياأخذك 
ال�سين  �سور  تعتلي  وكاأنك  افترا�سية  رحلة  في 
الذي ي�سطحبك في م�سار طويل عبر  العظيم، 
ح�سارة التنين بكل ما يرمز له من قوة، ويحيي 
خالها  من  ال�سين  ت�سعى  التي  الحرير  ثقافة 
اإلى اإعادة طريق الحرير الذي مار�سته منذ ماآت 

ال�سنين بقوافلها تجاه البلدان العربية.
عمق  في  المتجذرة  القديمة  ال�سين  ح�سارة 
التجدد  على  بقدرتها  دائ��م��اً  تحتفظ  ال��ت��اري��خ، 
الجديد  ي��وم  ك��ل  فتقدم  وال��ت��ح��دي،  والتحديث 
ف���ي ع���ال���م ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���م���ت���ط���ورة وال���ذك���اء 
ال�سطناعي. حيث يقدم الجناح لزواره »روبوت 
العلم  نا�سية  ال�سين  لم��ت��اك  ت��اأك��ي��داً  ي��وي��و« 

الحديث.
الم�سترك،  الحلم  زواي��ا، هي:   4 الجناح  ي�سم 
الأر�ض الم�ستركة، الوطن الم�سترك، والم�ستقبل 
ال��م�����س��ت��رك. ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ذل����ك، ي��ت��األ��ف من 
6 م��ن��اط��ق ع��ر���ض ه��ي:  اإل���ى  3 ط��واب��ق، مق�سمة 
البتكار  الت�سال،  ال�ستك�ساف،  التمهيد،  قاعة 

والتعاون، الفر�سة والم�ستقبل، وقاعة الختام. 
رواق مبدعون في الخير.. مهمة اإن�سانية 

م�ستدامة داخل اإك�سبو دبي
من اأجمل الأروقة التي يمكنك اأن ت�سعر فيها 
اأنك جزء منها اأو اأنك اأنت في لحظاتك الإن�سانية، 
م�ساحة   ،Creative for Good ج��ن��اح  ���س��ي��وف��ر 
العالميين  المبتكرين  اآراء  لتو�سيل  تفاعلية 
ورواية الق�س�ض عن الأ�سخا�ض العاديين الذين 
يعتبر هذا  اأف�سل.  اأج��ل مكان  العالم من  غيروا 
تهتم  التي  المبتكرة  ل��اأع��م��ال  حا�سنة  الجناح 
له  والبتكار،  وال�سراكة  والحوار  الإب��داع  بتعزيز 
ال��زوار  ويحفز  المجتمعات،  على  اإيجابي  تاأثير 
التغيير  اأن يكونوا �سناع  العزم على  اإطاق  على 

لمواجهة الم�ستقبل.
و�سريحة  وا���س��ح��ة  دع���وة  ه��و   ،2020 اإك�سبو   
اإن�سانية،  ح�سارية  م�ستدامة  ���س��راك��ة  لتحقيق 
تتحقق  والخ���ت���اف���ات،  ال��خ��اف��ات  ف���وق  ت�سمو 
فيها الوحدة الإن�سانية دون تمييز اأو تفرقة، كٌل 
الخا�ض  منظوره  م��ن  الخا�سة  ثقافته  يعر�ض 

كبلد م�ستقل ُتحترم فيها خ�سو�سيته.
اأكيد اأنه بعد انتهاء هذا المعر�ض ال�ستثنائي 
في اأفكاره المتحررة عن كل القيود التي تحجر 
على حرية الآخرين، �سوف يترك في وجدان من 
و�سوف  الإن�سانية،  بقيمته  اأثًرا  والعالم  ح�سروه 
لأن��ه  ك��ع��رب،  ع��ن��ا  المختلف  ال��ع��ال��م  ن��ظ��رة  يغير 
يحمل معاني وقيًما اإن�سانية ت�سعى لبناء الإن�سان 

محور الكون.

بزيارة تفقدية لجناح جامعة  العربية  ال��دول  العام لجامعة  الأمين  الغيط،  اأب��و  اأحمد  ال�سيد  قام 
الدول العربية في معر�ض اإك�سبو 2020 دبي، وذلك قبيل افتتاحه ر�سميا في الأول من اأكتوبر.

و�سرح ال�سفير ح�سام زكي، الأمين العام الم�ساعد، و المفو�ض العام لم�ساركة الجامعة العربية في 
اأق�سام الجناح الم�ستوحاة ت�ساميمه من قاعات المقر   اأن الأمين العام تنقل بين   ،2020 اإك�سبو دبي 
التاريخي للجامعة بالقاهرة، مبدياً اإعجابه بب�ساطة وماءمة الأفكار المطروحة لتلقين الجمهور 

الزائر عن الجامعة بتاريخها وحا�سرها واآفاقها الم�ستقبلية.
واأو�سح ال�سفير ح�سام اأن جناح الجامعة العربية الذي تم اإعداده تحت �سعار " األف مفتاح  ومفتاح"، 
يتيح لزواره اأن تكون تجربتهم ب�سكل تفاعلي مبتكر، مما يوفر لهم فر�سة ل�ستك�ساف م�سيرة العمل 
العربي الجماعي من منظور جديد في مختلف المجالت القت�سادية والجتماعية و الثقافية، وتتبع 

رح��ل��ة ط��وي��ل��ة م��ن ال��ع��م��ل ال��ج��م��اع��ي ال��ع��رب��ي لتحقيق 
اأهداف التكامل القت�سادي و ال�ستقرار و التنمية.

اإعجابه بفكرة  اأع��رب عن  العام  ب��اأن الأمين  واأ�ساف، 
اإعداد واجهة الجناح من مجموعة من 'الوجوه العربية' 
التنوع  يعك�ض  بما  والأ���س��ول،  المجتمعات  مختلف  من 
العالم  في  ال�سكانية  التركيبات  به  تت�سم  ال��ذي  الكبير 
بعداً  اأ�سفى  قد  الفكرة  تنفيذ  اأن  اإل��ى  م�سيرا  العربي، 
ان�سانياً مطلوباً وكذلك لوناً مبهجا على جناح الجامعة 
داخل  الفريد  موقعه  تميز  اإل��ى  ي�ساف  تميزاً  واأك�سبه 

المعر�ض.
العام عاين بع�ض ما تعر�سه  الأمين  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 
النوافذ "المفاتيح" الع�سرة للجناح، والتي تعرف الزائر 

ب�سكل مب�سط على ما تحقق تحت مظلة جامعة الدول العربية من تعاون عربي في مختلف المجالت، 
كما تتيح له التفاعل معها بتقديم راأيه فيها و مقترحاته لتطوير العمل العربي الم�سترك.

واأو�سح اأن م�ساركة جامعة الدول العربية في اإك�سبو دبي، وهي الأولى من نوعها بهذا الحجم،ل 
تقت�سر على ما يقدمه الجناح فقط بل تتعداه اإلى اإقامة عدد من الفعاليات و الأن�سطة �سمن برنامج 
يمتد على مدار 6 اأ�سهر، و يتوافق م�سمونه مع محاور معر�ض اإك�سبو دبي و التي تركز على مو�سوعات 

البتكار و ال�سباب و المراأة.
تلقته  ال��ذي  للدعم  امتنانه  العام عن  الأمين  اإع��راب  اإل��ى  ت�سريحه م�سيراً  زك��ي  ال�سفير  واختتم 
اإدارة اإك�سبو  دبي 2020، وال��ذي مكن الجناح من الخروج بال�سكل  الجامعة من دولة الإم��ارات ومن 
المتميز الذي يليق بالجامعة ومكانتها، وثنائه علىالجهود الكبيرة لفريق الأمانة العامة طيلة اأربع 

�سنوات، و التي تكللت بتقديم الجناح ب�سكل مبتكر وحداثي.

جناح جامعة الدول العربية في معرض إكسبو 
دبي 2020
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إكسبو 2020 يحتفي بمشاركة الجامعة العربية بإقامة عدد 
من الفعاليات

اإك�سبو 2020 دبي،  مب�ساركة  احتفلت جامعة الدول العربية مب�ساركتها يف 
كما ح�سر  العربية،  ال���دول  ال��ع��ام جلامعة  الأم���ن  الغيط،  اأب��و  اأح��م��د  ال�سيد 

الحتفال عن اجلانب الإماراتي ال�سيد خليفة �ساهن املرر 
وزير دولة - وزارة ال�سوؤون اخلارجية و التعاون الدويل.

الحتفال بداأ بعزف ال�سام الوطني الإماراتي، وعر�ض 
للعلوم  العربية  الأك��ادمي��ي��ة  قدمته  ع�سكري  مو�سيقي 
والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة للجامعة العربية، 
ال��ع��ام ح��ر���ض خالها  ل��اأم��ن  اف��ت��ت��اح��ي��ة  ك��ل��م��ة  تبعته 
عيدها  مبنا�سبة  الإم�����ارات  ل��دول��ة  التهنئة  ت��ق��دمي  على 
اخلم�سن، م�سيداً فيها بحكمة قيادتها التي جعلت منها 
ال�سر يف كل من  اأن كلمة  بلداً لاإجناز، والتميز، موؤكدا 
جتربة الإم��ارات، وم�سرية اجلامعة العربية هي الحتاد 

والوحدة.
ون��ق��ل امل�����س��در ع��ن اأب���و ال��غ��ي��ط ت��اأك��ي��ده اأن اجل��ام��ع��ة، 
وبالرغم من كل الظروف والعقبات، ل تزال حية وحا�سرة 

ما دام ال�سعور العربي را�سخا يف وجدان اأبنائها.
ه��ذا وق��د ت��ط��رق الأم���ن ال��ع��ام يف ح��دي��ث��ه، اإىل جناح 
جامعة الدول العربية يف اإك�سبو 2020 دبي، الذي اختري 
له �سعار األف مفتاح و مفتاح، ومزج بن ا�ستعرا�ض تراث 

اجلامعة العربية، وروؤيتها للم�ستقبل.

اأبو الغيط كلمته، بالإ�سادة بنجاح هذا املعر�ض الذي يقام لأول  واختتم 
مرة يف املنطقة العربية، موؤكًدا اأنه يبعث ر�سالة تفاوؤل باأن العرب قادرون 

على البتكار.
اجلامعة،  بيوم  الح��ت��ف��ال  برنامج  ت�سمن  كما 
زيارة الوفود جلناحها يف الك�سبو لفتتاح معر�ض 
اأعد خ�سي�سا بهذه املنا�سبة، ت�سمن وثائق تاأ�سي�ض 
جامعة الدول العربية، وبع�ض وثائق ان�سمام دولة 
الطوابع  م��ن  وجمموعة  اجلامعة،  اإىل  الإم����ارات 

الربيدية حتت عنوان "العرب يف اإك�سبو".
ويف �سياق مت�سل، قام اأبو الغيط  بزيارة جلناح 
ال�سديد  اإعجابه  اأب��دى  حيث  اإك�سبو،  يف  الإم���ارات 
ب��ط��ري��ق��ة مبتكرة  ي�����س��ت��ع��ر���ض  ال����ذي  مب�����س��م��ون��ه 
قبل  ان�سائها  منذ  واإجن��ازات��ه��ا  الإم�����ارات  م�سرية 

خم�سن عاماً وحتى اليوم.
وق���د اخ��ت��ت��م ي���وم ت��ك��رمي اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
للتميز  العربية  امل��راأة  اإك�سبو بحفل تقدمي جوائز 
يف املجال الطبي، الذي اأقيم بالتعاون مع الحتاد 
اإك�سبو،  امل��راأة يف  الن�سائي الإماراتي يف جناح  العام 

حيث كرم الأمن العام الفائزات يف هذه الن�سخة.
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ً
نحن لسنا أقل شأنا

���ض��رورة  ذاك��رت��ه��ا  �ضتبقى يف  دب���ي،   EXPO  2020 ال��ت��ي ح�ضرت  الأج��ي��ال  اإن 
اإن عندنا من  ب��ل  ال��ب��اق��ن،  ع��ن  ���ض��اأن��اً  تقل  والإب����داع بحيث ل  التميز  وحتمية 
املعطيات التاريخية والقت�ضادية والثقافية وال�ضناعية ما يجعلنا نتميز ونبدع، 
ك�ننا نحب العلم واملعرفة، ونت�ق اإىل التميز يف اأعمالنا، م�ؤمنن باأن امل�ضتقبل 

يدع�نا لأن نك�ن عند م�ضت�ى الطم�ح الذي ين�ضده اأبناوؤنا واأحفادنا.
والتميز  بالإبداع  دب��ي، متيزت  اإك�ضب�  �ضاركت يف معر�ض  التي  العربية  دولنا 
مما اأذهل زوار املعر�ض من كل اجلن�ضيات، ومن بينها مملكة البحرين بجناحها 
احل�ضارية  امل��ق���م��ات  بعر�ض  الفر�ض”  تن�ضج  “الكثافة  �ضعار  حت��ت  ال���ط��ن��ي 
والتاريخية والقت�ضادية، بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار، وبالتعاون 
وبنك  اخلليج،  وط���ران  اقت�ضادي،  ك�ضريك  القت�ضادية  التنمية  جمل�ض  م��ع 
البحرين ال�طني، ووزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة، وغرفة جتارة و�ضناعة 
البحرين  وهيئة  البحرين،  و���ض��ادرات  وممتلكات  ومتكن  ودان����ات،  البحرين، 
النم�  لتحفيز  الإك�ضب� فر�ضة مثالية  يعترب  وبتلك�، حيث  واملعار�ض  لل�ضياحة 

القت�ضادي وي�فر الفر�ض ال�ظيفية ل�ضن�ات مقبلة.
ب��الإب��داع  املعر�ض،  ه��ذا  يف  العرب  ممثلة  العربية  ال���دول  جامعة  متيزت  كما 
التقني وعر�ض دورها وم�ض�ؤولياتها منذ اإن�ضائها واحتفالها مبرور 75 عاماً على 
امل�ض�ؤولن  وبع�ض  الغيط  اأب���  اأحمد  ال�ضيد  العام  اأمينها  ح�ض�ر  فكان  اإن�ضائها، 
فيها، حمل ترحيب بالغ من قبل امل�ض�ؤولن يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، 
ومن منظمي معر�ض اإك�ضب� دبي. واأعطى انطباعاً لكل زائري املعر�ض من كل 

اجلن�ضيات، اأن هناك م�ؤ�ض�ضة وطنية وق�مية لها مكانتها يف اأمتها العربية.
اإن معر�ض اإك�ضب� دبي واإن بقي ملدة �ضتة اأ�ضهر، فاإن ما ُعر�ض فيه ي�ضتحق من 
اأن يبقى يف ال��دول التي �ضاركت يف وطنها، واأن يك�ن معلماً  كل دول��ة وم�ؤ�ض�ضة 
تاريخياً ح�ضارياً من حق اأبناء الدولة اأن يطلع�ا على اإجناز اأبنائهم وحك�ماتهم، 
الإيجابي  التن�ع  ه��ذا  على  �ضاهدة  دب��ي  اإك�ضب�  يف  م�ضاركتهم  عالقة  تبقى  واأن 
ت�ضتحقها دولنا  اأخ���رى  ب��داي��ة لإب��داع��ات  ذل��ك  امل��ح��م���دة، وق��د يك�ن  وامل�ضاركة 
وي�ضتحقها �ضعبنا، ويحق لنا اأن نتباهى مبا حققناه كدول عربية منفردة اأو دول 
عربية جمتمعة، وكذلك مع م�ؤ�ض�ضاتنا ال�طنية والق�مية التي �ضاركت وت�ضارك 

يف دورات مقبلة من هذا املعر�ض.
واقت�ضادية  ح�ضارية  اإجن���ازات  كانت  �ض�اء  حياتنا  يف  امل�ضتفادة  ال��درو���ض  اإن 
اأجنزناه وننجزه  ونبني على ما  العطاء  ن�ا�ضل  وجتارية وثقافية، تدع�نا لأن 

يف م�ضتقبل اأيامنا.
العراقيل يف طريقنا ل  اأن ي�ضع  اإىل  ي�ضعى  ال��ذات يفيد، وم��ن  مل يعد جلد 
اإمياننا بقدراتنا ه�  واإذا كان  الإرادة احلرة والعزم والت�ضميم،  يجدي نفعاً مع 
اأنه  الأم��ة  اأثبتت ه��ذه  ف��اإن العطاء الإن�ضاين ل يقف عند ح��دود، فقد  الأ�ضا�ض 

بتعاونها وجهد اأبنائها قادرة على الإجناز.

تعد  ومل  وبينة،  وا�ضحة  اجل��ه��ات  ك��ل  م��ن  والعراقيل  كثرة  التحديات  نعم 
تخفى على اأحد، ومن هنا فالإميان باإرادتنا احلرة و�ضعينا للتعاون الإيجابي يف 
كل املجالت �ضيخلق من عزميتنا واإ�ضرارنا اإجنازات قد نح�ضبها اأو ل نح�ضبها، 

ولكننا على طريق اخلر اإن �ضاء اهلل ما�ض�ن..
رغ��م ظ���روف جائحة ك���رون��ا، ورغ���م م��ا اأ���ض��اب ال��ع��امل م��ن رك����د اقت�ضادي، 
وما رافق ذلك من اإج��راءات �ضعبة يف التنقل اجل�ي وال��ربي والبحري، اإل اأن 
معر�ض اإك�ضب� دبي اأثبت اأن الإرادة احلرة اأق�ى من الع�ائق، مع اأخذ احليطة 
واحلذر وال�ضتعداد ملا ه� اأ�ض�اأ، وجنحت دولة الإمارات العربية املتحدة وحك�مة 
التاأمل والأخ��ذ بالأ�ضباب،  اإىل  العاملي، وهذا يدع�نا  اإقامة هذا املعر�ض  دبي يف 
فنحن مطالب�ن ببناء اأوطاننا وباأن نتيح املجال لأبنائنا لالإبداع والتميز، فنحن 
دول نن�ضد اخلر للجميع ونحن �ضع�ب نحب اخلر وال�ضالم، ونبني عالقاتنا 
بال�د وحتمية امل�ضالح امل�ضرتكة، ومبا منلك من عقيدة اإميانية، ففي احلديث 
ال�ضريف: “والذي نف�ض حممد بيده ل ي�ؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
�ضع�بنا  وم�ضلحة  مل�ضلحتنا  فاعل  ج��زء  العامل  ه��ذا  يف  باأننا  ون�ضعر  لنف�ضه”، 
وا�ضتقرار واأمن اأوطاننا، كفانا �ضراً ما مررنا به واآن لنا اأن ن�ضعر باأهمية وحتمية 
ال�ضتقرار والأمن والأمان، وقطعاً يف اأوطاننا ن�ضعر جميعاً بهذا ال�ضع�ر الإن�ضاين 
اجلميل الذي يجمعنا وي�حد �ضملنا ويجعلنا اأمة فاعلة مبدعة ومتميزة، وهذا 

يتطلب اجلهد واملثابرة والبذل والعطاء.
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  وم��ربوك  و�ضعبها،  وقادتها  لدبي  م��ربوك 
وقادتها و�ضعبها، ومربوك لأمتنا العربية وجامعتها هذا احل�ض�ر العاملي اجلميل 

والتنظيم املحكم، ويحق لنا اأن نق�ل نحن ل�ضنا اأقل �ضاأناً من غرنا..

خليل إبراهيم الذوادي
األمين العام المساعد

رئيس قطاع الشؤون العربية واألمن القومي

نعم أثبتت الشقيقة دولة اإلمارات العربية المتحدة، أنها القادرة على استضافة دبي إكسبو 2020 م بكل زخمه ومعطياته 
فنيًا وتقنيًا، وإبرازاً لالقتصاد والتجارة والصناعة والثقافة واآلثار والتراث وتقنية المعلومات وكل معطيات العصر الحديث، 
فخصصت دبي مكانًا شاسعًا ومريحًا ليكون هذا المعرض العالمي ملبيًا للحاجات والتعاون المشترك والنظرة المستقبلية، 

واستيعاب رؤية الدول المشاركة 2030م وما بعدها، وإتاحة الفرصة لإلبداع المستحق، فدبي بكل الجهد الذي بذل من قبل 
قيادتها الرشيدة والحكيمة وشعبها المحب لإلبداع والتميز، جعلت من الدول التي ستستضيف إكسبو في األعوام القادمة 

تقتدي بهذا التميز، وهو مفتوح لكل إبداع يترقبه دائمًا زوار إكسبو EXPO من وطننا العربي والعالم.

إذا كان إيماننا بقدراتنا هو األساس فإن 
العطاء اإلنساني ال يقف عند حدود
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المنتدى الدولي لالتصال الحكومي في 
دورته العاشرة

وب��ي��ن ال��ح��ك��وم��ات و���ش��ع��وب��ه��ا، ل��م��واج��ه��ة فعالة 
لمختلف الأزمات المتكررة التي ي�شهدها العالم،

ال��دول��ي  النظام  "اأن  الفي�شل  ت��رك��ي  واأ���ش��اف 
ال��ح��ال��ي ب��ال��رغ��م م���ن ن��واق�����ش��ه ق���د وف����ر ن��وًع��ا 
ف��ي هذه  نت�شاءل  وه��ذا يجعلنا  ال���ش��ت��ق��رار،  م��ن 

اللحظة: 
�شائرون؟ نحن  اأين  • اإلى 

العربية �شحية مرة  المنطقة  �شتكون  • وهل 
اأخرى ل�شراعات القوى الدولية؟

عن  ناتجة  وغيرها  الت�شاوؤلت  ه��ذه  اأن  واأك��د، 
م�شتوى  على  حالًيا  القائمة  اليقين  ع��دم  حالة 
العالم، ول توجد اإجابات وا�شحة وجاهزة، نظًرا 
ويظل  �شعبة،  مخا�ض  حالة  يعي�ض  العالم  لأن 
التحدي هو اإيجاد نظام دولي عادل، خا�شة بعد 
نظام ثنائية القطبية، وبعده الأحادية القطبية، 
هذه الأخيرة اأدت اإلى اإ�شعال العديد من الحروب 

تحت شعار "دروس الماضي ... تطلعات المستقبل"

لالت�شال  التاريخية  التجربة  ا�شتعرا�ض   •
الحكومي ل�شيما وقت الأزمات، وبحث معطيات 

المواقع وبناء ت�شورات للم�شتقبل.
ال���ذي  ال���ت���ح���ول  ل��ج��ه��وزي��ة  اآل����ي����ات  • و����ش���ع 
تفر�شه المتغيرات ك�شرورة ل�شناعة الم�شتقبل 

وتحقيق طموحات المجتمعات.
على  الحكومي  الت�����ش��ال  تعاطي  تحليل   •
بنتائج  وال��خ��روج  الأزم����ات،  م��ع  العالم  م�شتوى 

علمية توؤ�ش�ض لآليات ات�شال فعالة.
على  الت�شالي  المحتوى  �شناعة  مناق�شة   •
الإعالم  قوة  بقاء  ومدى  الجتماعية،  المن�شات 
الت�شال  و�شائل  �شمن  م��وؤث��ر  ب�شكل  التقليدي 

الجماهيري.
الت�شال  فرق  تاأثير  ا�شتراتيجيات  تناول   •
�شوؤال  وط��رح  المجتمعات،  اأذه���ان  في  الحكومي 
الأكاديمية  التخ�ش�شات  ماهية  ح��ول  م��ح��وري 
واآل��ي��ات  ال�شخمة  ال��ب��ي��ان��ات  لتوظيف  ال��الزم��ة 
ا�شتجابتهم  وح��ج��م  ال��ج��م��اه��ي��ر  اأن���م���اط  درا����ش���ة 

�شيكولوجًيا.
وعلوم  واأدواره،  الت�شال  م�شتقبل  • مناق�شة 
الت�����ش��ال وم��ن��اه��ج��ه، وك��ي��ف��ي��ة م��ح��اف��ظ��ت��ه على 
في  ل�شيما  بفاعلية  الر�شائل  اإر���ش��ال  ف��ي  دوره 

ظل الوباء المعلوماتي والتحديات المعا�شرة.
في  الق�ش�شي  ال�شرد  تقنية  دور  • ا�شتعرا�ض 

اإي�شال و�شائل الت�شال الحكومي ومدى دعمها 
لال�شتجابة الجماهيرية.

بكلمة  الفتتاحية  الجل�شة  ا�شتهلت  وقد  هذا   
�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي، 
ال�شارقة  مجل�ض  رئ��ي�����ض  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
على  واأك���د  بالم�شاركين،  فيها  رح��ب  ل��الإع��الم، 
�شمن  تندرج  التي  ور�شالته  الملتقى  هذا  اأهمية 
روؤية �شاملة لبناء الإن�شان، وفق م�شارات متعددة 
وم��ت��ن��وع��ة وم��ت��ن��اغ��م��ة، وي�����ش��اه��م ه���ذا المنتدى 
م��ج��ال الت�شال  ف��ي  ال��ت��ط��ور  اإث����راء م�شيرة  ف��ي 
العديد  ال�شارقة من خالل  اإم��ارة  في  الحكومي 
وهو  والعملية،  العلمية  والخبرات  التجارب  من 
يتجاوز الخطابات الر�شمية الموجهة للجمهور، 

ليبحث عن عمق فكرة التوا�شل والت�شال.
الأمير  الملكي  ال�شمو  �شاحب  الكلمة  وتناول 
رئي�ض  �شعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  الفي�شل  تركي 
للبحوث  ف��ي�����ش��ل  ال��م��ل��ك  م��رك��ز  اإدارة  م��ج��ل�����ض 
التحولت  عن  متحدثا  الإ�شالمية،  والدرا�شات 
الدولية والعالم العربي باإ�شهاب، وا�شتح�شر في 
خطابه جزءاً كبيراً من تاريخ العالقات الدولية 
التي  ال�شراعات  وك��ذا  تغييرات،  من  ميزها  وم��ا 
وال��ن��زاع��ات،  ال��ح��روب  م��ن قبيل  ال��ع��ال��م  �شهدها 
وبناء  بالإن�شان  الهتمام  محورية  على  م��وؤك��دا 
الثقة والتعاون والتفاهم بين الفاعلين الدوليين 

العالم يعيش حالة مخاض صعبة ويظل التحدي 
هو إيجاد نظام دولي عادل، خاصة بعد نظام 

ثنائية القطبية

القيام بإصالحات 
حقيقية، تستجيب 

لتطلعات الشعوب 
العربية، وتستوعب 

كافة القوى والفئات 
واألقليات، وتحول دون 

نمو التطرف واإلرهاب

شارك وفد األمانة العامة برئاسة معالي األمين العام في فعاليات المنتدى الدولي لالتصال الحكومي في دورته العاشرة، 
وتميزت هذه الدورة بأهمية المواضيع المطروحة على أجندة المنتدى وكذا مستوى المشاركين، واختار المنظمون لهذه 
الفعالية شعار: "دروس الماضي ... تطلعات المستقبل"، حيث تم استعراض التجارب التاريخية في االتصال الحكومي، 

وتشخيص الواقع الحالي في ظل تطور وسائل االتصال الحديثة، الستشراف المستقبل وكشف مختلف التحديات 
المطروحة أمام هذا القطاع الحيوي ومختلف المؤسسات التي تشتغل في إطاره، ولإلجابة على هذه األسئلة اختار 

المنظمون محاور أساسية لهذا المنتدى وهي:
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لالأمن الإقليمي لمنطقة ال�شرق الأو�شط يجمع 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ب��ج��ي��ران��ه��ا، ع��ل��ى اأن ي��ق��وم على 
احترام القواعد والقوانين الدولية المرعية في 

العالقات الدولية".
العملية  اأن  ك��ل��م��ت��ه،  ف��ي  ال��ع��ام  الأم���ي���ن  وق���ال 
اتجاهين:  ف��ي  ت�شير  متكاملة  عملية  التنموية 
دون  من  وحدها  الحكومة  بها  تقوم  تنمية  فال 
اإل  العملية  ه��ذه  تكتمل  ول  وم��وؤي��د،  واٍع  �شعب 
ل��و ك��ان��ت ال��ح��ك��وم��ات ب���دوره���ا ع��ل��ى م��ع��رف��ة بما 
ال�شعوب  اإ�شراك  اأن  على  موؤكدا  ال�شعوب،  تريده 
وعمق  التحديات  بحجم  المعرفة  باإ�شاعة  يبداأ 
ال��م�����ش��ك��الت ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال��م��ج��ت��م��ع، ولي�ض 
�شحيحا اأن هذه المعرفة ت�شيع الياأ�ض اأو ت�شعف 
�شعبية الحكومات، بل ال�شحيح اأنها ت�شع النا�ض 
والحكومات في قارب واحد. وتحدث عن تجربة 
عنه  ك�شفت  وما  الما�شيين،  العامين  في  كوفيد 
اأداء  على  الناجح  الحكومي  الت�شال  تاأثير  من 
واإدارت��ه��ا على نحو  الحكومات ف��ي وق��ت الأزم���ة 
توفر  المعا�شرة  التكنولوجيا  اأن  خا�شة  اأف�شل، 
ون�شرها  المعلومة  لنقل  م�شبوقة  غير  اأدوات 

ومعالجتها. 

ال��ع��رب��ي��ة لن  ال��م��ج��ت��م��ع��ات  ب����اأن  وخ��ت��م كلمته 
ت��ن��ه�����ض ���ش��وى ب��اإ���ش��اع��ة ال��ث��ق��ة ب��ي��ن ال��ح��ك��وم��ات 
وال�شعوب، واعتبر اأن الت�شال الحكومي جزء ل 

يتجزاأ من عملية التنمية الناجحة.
   فيما اأ�شاد الدكتور نايف الحجرف/ الأمين 
ال���ع���ام ل��م��ج��ل�����ض ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي، ب��اأه��م��ي��ة 
ال��م��ن��ت��دى و����ش���ع���اره، ك��ون��ه ي��ح��دد ب�����ش��ك��ل دق��ي��ق 
متطلبات الحكومات للقيام بدورها في التوا�شل 
مع المواطنين، موؤكًدا في هذا ال�شدد على عن�شر 
الم�شداقية، لما له من تاأثير في بناء الثقة بين 
الفعالية  اإل��ى  للو�شول  والجمهور،  الحكومات 
بالإ�شافة  ال��ح��ك��وم��ي،  ال��ت��وا���ش��ل  ف��ي  المطلوبة 
ال�شحيحة،  الر�شائل  اإي�����ش��ال  ف��ي  المهنية  اإل���ى 
النمطية  وتجنب  والبتكار  التجديد  تبني  وكذا 
في الر�شائل الحكومية، ل�شمان التفاعل خا�شة 
مع ال�شباب ومواكبة م�شتجدات الع�شر من ذكاء 

�شناعي وثورة التكنولوجيا.
ال��ف��ع��ال  ال��ح��ك��وم��ي  ال��ت��وا���ش��ل  اأن  واأ�����ش����اف، 
لب����د ل���ه م���ن م�����ش��اع��دة ال��ق��ط��اع ال���خ���ا����ض، من 
وتحمل  الأه����داف  تحقيق  ف��ي  الم�شاركة  خ��الل 
الأم���ن  "متطلبات  م��ن  ب��اع��ت��ب��اره  ال��م�����ش��وؤول��ي��ة، 

الوطني والجتماعي للدول والمجتمعات".
وعرف المنتدى تنظيم العديد من الفعاليات 
اإل��ى  بالإ�شافة  م��وازي��ة،  واأن�شطة  العمل  وور����ض 
المحاور  حيث  من  �شواء  غنية  ح��واري��ة  جل�شات 
الم�شاركة  مالحظة  مع  الم�شاركين،  م�شتوى  اأو 
ال��م��ك��ث��ف��ة ل��ل�����ش��ب��اب خ���ا����ش���ة ف����ي ور�������ض ال��ع��م��ل 
اإل���ى اإعطائهم  والأن�����ش��ط��ة ال��م��وازي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة 
على  والتركيز  الحوارية،  الجل�شات  في  م�شاحة 
و�شائل  ف��ي  ال��م��ع��روف��ة  ال��وج��وه  م�����ش��ارك��ة بع�ض 
التوا�شل الجتماعي في المنطقة العربية وكذا 

في دول اأجنبية.

اإدارة العديد من الأزم��ات، وبالتالي  والف�شل في 
فاإن العالم يدرك الحاجة اإلى نظام عادل و�شامل 
الإن�شانية  تقدم  لأن  ال��دول��ي،  الواقع  عن  ويعبر 
ال�شالم  واأن  الم�شير،  بوحدة  وعًيا  اأكثر  جعلها 

والأمن هدف م�شترك للجميع.
قال  ال��ع��رب��ي،  العالم  ف��ي  الو�شع  وبخ�شو�ض 
اأن هذه التحديات ال�شتراتيجية  تركي الفي�شل 
تفر�ض على العالم العربي مواجهتها " ب�شيا�شات 
فعالة ت�شاعدنا على التخطيط لم�شتقبل اأف�شل 
اأب��رز  وم��ن  الدولية"،  التحولت  في  فاعل  ودور 

هذه التحديات:
العالم  في  الوطنية  الدولة  على  الحفاظ   •
ال����ع����رب����ي، لأن������ه اأم������ر ح���ي���وي لأم������ن و���ش��الم��ة 

المجتمعات.
الإقليمي  النظام  وتقوية  تعزيز  ���ش��رورة   •
ال����ع����رب����ي، م����ن خ�����الل ت���ع���زي���ز ال���ع���م���ل ال��ع��رب��ي 

الم�شترك في كافة المجالت.
ت�شتجيب  ح��ق��ي��ق��ي��ة،  ب��اإ���ش��الح��ات  ال��ق��ي��ام   •
كافة  وت�����ش��ت��وع��ب  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�����ش��ع��وب  لتطلعات 
ال��ق��وى وال��ف��ئ��ات والأق���ل���ي���ات، وت��ح��ول دون نمو 

التطرف والإرهاب.
اأنواعه،  بمختلف  الإرهاب  تحدي  مواجهة   •

لما ي�شكله من تهديد وجودي للدولة الوطنية.
العربي  لل�شراع  ع��ادل  حل  اإيجاد  �شرورة   •
الإ����ش���رائ���ي���ل���ي، ي�����ش��ت��ج��ي��ب ل��م��ط��ال��ب ال�����ش��رع��ي��ة 
الدولية من اأجل ا�شتقرار المنطقة، مع التاأكيد 
دولية  م�شوؤولية  ه��و  ال�����ش��راع  ه��ذا  ح��ل  اأن  على 

ولي�ض فقط بيد دول المنطقة.
وف����ي الأخ����ي����ر، دع����ا ت���رك���ي ال��ف��ي�����ش��ل، " اإل���ى 
اإع����ادة الع��ت��ب��ار اإل���ى ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة واإع����ادة 
ب��ن��اء ن��ظ��ام��ه��ا الإق��ل��ي��م��ي، ل��ي��ك��ون ���ش��م��ان��ة لأم��ن 
ومخاطبة  العربي،  بالعالم  الأو���ش��اع  وا�شتقرار 
دور  تعزيز  ". وكذا  بر�شالة و�شوت واحد  العالم 
فرعي  اإقليمي  كنظام  الخليجي  التعاون  مجل�ض 
الم�شترك.  العربي  للعمل  راف��ع��ة  ليكون  ف��اع��ل، 
اأن تكون هناك  وف��ي ه��ذا الإط���ار اقترح الأم��ي��ر، 
ومجل�ض  العربية  الجامعة  بين  ت��ع��اون  م��ب��ادرة 
م�شترك  "م�شروع  ل�شياغة  الخليجي  ال��ت��ع��اون 

تعزيز دور مجلس التعاون الخليجي كنظام 
إقليمي فرعي فاعل، ليكون رافعة للعمل 

العربي المشترك

األمين العام:
 العملية التنموية عملية متكاملة وتسير في 

اتجاهين: فال تنمية تقوم بها الحكومة وحدها من 
دون شعب واٍع ومؤيد، وال تكتمل هذه العملية 

إال لو كانت الحكومات بدورها على معرفة بما 
تريده الشعوب
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أهمية التربية أو الدراية اإلعالمية والمعلوماتية

وق���د ���س��ارك يف ف��ع��ال��ي��ات الأ���س��ب��وع ال��ع��امل��ي ع���دد م��ن امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
للتعاون  الآ���س��ي��وي��ة  واملنظمة  الأوروب���ي���ة  املفو�سية  بينها  م��ن  والقليمية 
م�ساركة  جانب  اإىل  الإي�سي�سكو،  ومنظمة  الأف��ري��ق��ي،  والحت���اد  واحل���وار، 
م��ن��ظ��م��ات الأمم امل��ت��ح��دة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ون��خ��ب��ة م���ن اخل�����راء الإع��ام��ي��ن 
والأكادميين، و�سركات الإعام والت�سال الرقمي، بالإ�سافة اإىل عدد من 

منظمات املجتمع املدين وممثلن عن قطاعات الثقافة وال�سحة.

الأهمية  من  فاإنه  واملعلوماتية  الإعامية  الدراية  اأو  الرتبية  ولتعزيز 
واملوؤ�س�سات  املدار�س  املختلفة يف  الدرا�سية  واملناهج  املقررات  اإدراجها �سمن 
ال��ن�����سء على  ل��ت��دري��ب  وذل���ك  اجل��ام��ع��ات،  ذل��ك  املختلفة مب��ا يف  التعليمية 

التعامل امل�سئول والواعي مع و�سائل الإعام املختلفة. 
الأمم املتحدة واإقرار الأ�سبوع العاملي للدراية الإعالمية 

واملعلوماتية
اإتخذ يف  قد  كان  اليوني�سكو  ملنظمة  العام  املوؤمتر  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جتدر 
31 اأكتوبر من  24 اإىل  باإعان الفرتة املمتدة من  2019 ق��راراً  25 نوفمر 
كل عام اأ�سبوعاً عاملياً للدراية الإعامية واملعلوماتية، وذلك يف �سوء تفاقم 
ال�سعيد  على  الكراهية  وخطاب  الإعامية  واملغالطة  الإعامي  الت�سليل 
العاملي، واإدراك املنظمة الدولية ملخاطر هذا الأمر على امل�ساعي الرامية اإىل 

حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة ون�سر الدميقراطية وال�سام.
اأن ت�ساعد على  اإىل كون الدراية الإعامية واملعلوماتية ميكن  وا�ستناداً 
امل�ستدامة وغاياتها ومنها مثًا الأهداف  التنمية  اأهداف  حتقيق عدد من 
 2021 مار�س   25 املتحدة يف  ل��اأمم  العامة  اتخذت اجلمعية  و17،  و16   11
للدراية  العاملي  "الأ�سبوع  بعنوان  ق��راراً  وال�سبعن  ال��دورة اخلام�سة  خال 
الإعامية واملعلوماتية "اأعلنت مبوجبه الفرتة من 24 اإىل 31 اأكتوبر من 

كل عام اأ�سبوعاً عاملياً للدراية الإعامية واملعلوماتية. 
املعنية  الأع�ساء واملنظمات  الدول  العامة جميع  وقد دعا قرار اجلمعية 
يف منظومة الأمم املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى واملجتمع املدين مبا 
يف ذلك املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�س اإىل الحتفال بالأ�سبوع 
العاملي للدراية الإعامية واملعلوماتية بالطريقة التي يرى كل منهم اأنها 

الأن�سب.
اأن  الأع�����س��اء على �سمان  ال���دول  اأي�����س��اً  العامة  ق��رار اجلمعية  ح��ث  كما 
تتوافق خططها و�سيا�ساتها وا�سرتاتيجياتها الرامية اإىل مكافحة الت�سليل 
واملعلومات املغلوطة مع مبادئ ا�ستقالية و�سائط الإعام وتعدديتها ومع 

احلق يف حرية التعبري والراأي. 
م�ساركة الأمانة العامة جلامعة الدول العربية يف الأ�سبوع العاملي

وق��د ���س��ارك��ت الم��ان��ة ال��ع��ام��ة جلامعة ال���دول العربية )ق��ط��اع الإع���ام 
 31 اإىل   24 والت�����س��ال/اإدارة الر�سد ومتابعة الأزم���ات( خ��ال الفرتة من 
واملعلوماتية  الإعامية  للدراية  العاملي  الأ�سبوع  فعاليات  يف  اأكتوبر2021 
جمهورية  من  كل  مع  والتن�سيق  بالتعاون  اليون�سكو  منظمة  نظمته  ال��ذي 

جنوب اأفريقيا والحتاد الوروبي وذلك عر تقنية الت�سال املرئي.

أدت ثورة المعلومات وانتشار تكنولوجيا االتصاالت العابرة للقارات إلى دخول العالم مرحلة جديدة انطلق فيها اإلنسان 
في الفضاء اإللكتروني الذي يتسم بالتدفق الهائل للمعلومات والمعارف واألخبار واألفكار. في الوقت الذي ال يملك فيه 

المتلقي بالضرورة أدوات الوعي واإلدراك الالزمة لتقييم وتحليل المعلومات التي يتلقاها من وسائل اإلعالم المختلفة.
من هنا تأتي أهمية الدراية اإلعالمية والمعلوماتية Media & Information Literacy أو كما يطلق عليها “التربية 

اإلعالمية والمعلوماتية " والتي تتمثل في إمتالك المتلقي المهارات والفهم والوعي الكامل للتعامل مع وسائل اإلعالم 
المختلفة والقدرة على التفكير النقدي والتحليلي في تعامله مع المنتجات اإلعالمية المختلفة، وتنمية مهارات تحليل 

الرسائل اإلعالمية وإدراك المحتوى اإلعالمي والقدرة على إنتاج رسائل إعالمية فعالة ومؤثرة.

الجامعة العربية تشارك في االسبوع العالمي للدراية االعالمية والمعلوماتية
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وقد اأكدت الأمانة العامة يف كلمتها خال اجلل�سة الإفتتاحية لاأ�سبوع 
ح�سد  ذلك  يف  مبا  والإقليمية  الدولية  اجلهود  ت�سافر  اأهمية  على  العاملي 
واملعلوماتية  الإعامية  الدراية  لتعزيز  الازمة  التمويل  م�سادر  وتعبئة 
ال�سنوات  يف  اأ�سبحت  الإع��ام��ي��ة  الرتبية  ب��اأن  منوهة  للجميع،  واإتاحتها 
الأخرية اأداة تعليمية ل غنى عنها اإىل جانب كونها اإحدى املهارات الأ�سا�سية 
يف جمال الإعام الرقمي باعتبار اأنها ت�ساهم يف بناء وحت�سن الراأي العام 

يف مواجهة الت�سليل الإعامي. 

كما تطرقت الكلمة اإيل اأن جائحة كوفيد 19- قد فر�ست على املواطنن 
من  العديد  فر�س  مما  الرقمي،  املجال  عر  اليومية  باأن�سطتهم  النتقال 
الذي  الأم��ر  امل�سللة  املعلومات  من  اجل��ارف  ال�سيل  اأبرزها  لعل  التحديات 
هذه  مواجهة  يف  واملعلوماتية  الإعامية  ال��دراي��ة  اأو  الرتبية  اأهمية  ي��رز 

التحديات. 
 وقد ت�سمنت كلمة الأمانة العامة اأي�ساً الإ�سارة اإىل اأن الدراية الإعامية 
واملعلوماتية تعد اإحدى الأولويات املدرجة على اأجندتها، منوهة باأن ميثاق 
ال�سرف الإعامي العربي املعدل الذي اأقره جمل�س وزراء الإعام العرب يف 
2019 قد اأكد اأهمية تعزيز الرتبية الإعامية واملعلوماتية وب�سفة خا�سة 

بالن�سبة لل�سباب. 
كما �ساركت الأمانة العامة اأي�ساً يف اإحدى جل�سات العمل املعنونة " تعبئة 
املوارد اخلا�سة بالدراية الإعامية واملعلوماتية من اأجل حتقيق اأثر فعلي 

خالها عدداً من التو�سيات واملتمثلة فيما يلي: “طرحت 
- اأهمية تعزيز املعايري اخلا�سة بالدراية الإعامية واملعلوماتية. 

- التاأكيد على �سرورة و�سع معايري اأو مبادئ توجيهية دولية لاإ�ستخدام 
الوا�سع لاإنرتنت.

- دعم الدرا�سات والأبحاث التي يتم اإجراوؤها يف جمال الدراية الإعامية. 
الر�سمي  التعليم  يف  واملعلوماتية  الإعامية  ال��دراي��ة  ت�سمن  تعزيز   -

وغري الر�سمي مبا يف ذلك املناهج الدرا�سية. 
- العمل على تعزيز احرتام حقوق الإن�سان وب�سفة خا�سة حرية الراأي 

والتعبري. 
- اإعطاء الأولوية لتدريب ال�سباب على اكت�ساب مهارات الدراية الإعامية 

واملعلوماتية. 
- تعبئة املوارد الازمة لتعزيز الدراية الإعامية من خال املنح والهبات 

املقدمة من كل من احلكومات والقطاع اخلا�س على حد �سواء.
ب��ال��دراي��ة  ل��ل��م��وارد اخل��ا���س��ة  تاأ�سي�س ���س��ن��دوق دويل  اإم��ك��ان��ي��ة  - درا���س��ة 

الإعامية واملعلوماتية. 
- دعوة منظمة اليوني�سكو اإىل العمل على تو�سيع نطاق ال�سراكات التي 
تقيمها مع املنظمات الدولية والإقليمية خا�سة فيما يتعلق بتعزيز جمال 
لتحالف  العربية  ال���دول  جامعة  دع��م  على  والتاأكيد  الإع��ام��ي��ة،  ال��دراي��ة 

اليون�سكو للدراية الإعامية واملعلوماتية. 
- درا�سة اإمكانية تنظيم ور�سة عمل بن جامعة الدول العربية ومنظمة 
الأع�����س��اء يف  ال����دول  ق��ب��ل  م��ن  للمر�سحن  خ��ال��ه��ا  م��ن  اليون�سكو مي��ك��ن 

اجلامعة اكت�ساب معرفة ومهارات الدراية الإعامية واملعلوماتية.
الإع��ام��ي��ة  ل��ل��دراي��ة  �سنوي  اإقليمي  اأ���س��ب��وع  تنظيم  اإم��ك��ان��ي��ة  يف  النظر 
تنظمه  ال��ذي  العاملي  الأ�سبوع  غ��رار  على  العربية  املنطقة  يف  واملعلوماتية 

اليوني�سكو.  

سامية بيبرس
مدير إدارة الرصد ومتابعة األزمات

بقلم وزير مفوض: 

أكدت األمانة العامة على أهمية تضافر 
الجهود الدولية واإلقليمية وحشد 

وتعبئة مصادر التمويل الالزمة لتعزيز 
الدراية اإلعالمية والمعلوماتية
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املخاطر  تطور  اأن���واع  االعتبار  بعني  االأخ���ذ  النامية  ال���دول  عاتق  على  ويقع 
اأن  ملواجهتها،ال�سيما  اال�ستعداد  وكيفية  والهجمات  والتهديدات  ال�سيربانية 
اجلرائم  االإلكرتونية اأو ما يطلق عليها اجلرمية الرقمية تكلفتها مرتفعة جدا، 
وتهدد اأمن معلومات الدول بكل جماالته االقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية  
وحتى الثقافية، وموؤخراً ومع ت�ساعد خماطرها، ظهر نوع جديد من اجلرائم 
العابرة للقارات، التي مل تعد اآثارها حم�سورة يف نطاق دولة بعينها بل امتدت 
لت�سمل العامل اأجمع، وهو ما اأثار بع�ض التحديات القانونية اأمام االأجهزة املعنية 

مبكافحة اجلرمية.
ومما ال�سك فيه اأن االأمن ال�سيرباين العاملي تاأثر ب�سكل كبري ب�سبب جائحة 
التكنولوجيا  على  االع��ت��م��اد  اإىل  القطاعات  م��ن  الكثري  اأج���ربت  ال��ت��ي  ك��ورون��ا 
احلديثة يف ت�سريف االأعمال، وهو ما �سمح باأكرب قدر ممكن من املعلومات اإىل 
اأقل من امل�ستوى املطلوب، مما ترتب  التداول حول العامل يف ظل نظم حماية 
عليه زيادة مطردة يف حجم اجلرائم االإلكرتونية وو�سع اأمن املعلومات العاملي 
ر�سدت  وبالفعل  والقر�سنة،  االخ��رتاق  ملخاطر  عر�سة  واأ�سبح  التهديد  حتت 
الراهنة  االأو�ساع  ا�ستغالل  اإىل  االإنرتنت  �سعي جمرمي  عاملية  اأمنية  موؤ�سرات 
اجتماعية  ا�سطرابات  الإح���داث  وحتى  ال�سيا�سي،  للتج�س�ض  اأو  امل��ايل  للتك�سب 
واأمنية يف دول عدة حول العامل. ويعني هذا اأن اتباع تدابري قوية حلماية االأمن 
موؤ�س�سة  تقرير  ك�سف  حيث  م�سى،  وق��ت  اأي  من  اأهمية  اأك��ر  ب��ات  ال�سيرباين 
19 م�ستقبل االأم��ن ال�سيرباين"، تزايداً يف  "احلياة بعد كوفيد  دبي للم�ستقبل 
املا�سية، تزامنا مع  ال�سيربانية واجلرائم االإلكرتونية خالل الفرتة  الهجمات 
الفريو�ض  تف�سي  القائمة يف ظل  التحتية  البنى  اأنظمة  اأمنية يف  ثغرات  ظهور 
�سعي  اإىل  التهديدات  الزيادة يف حجم  التقرير  واأرج��ع  العامل.  يف خمتلف دول 

جتمعها  ال��ت��ي  املعلومات  اإىل  للو�سول  امل��خ��رتق��ني 
الدول واحلكومات لتتبع امل�سابني واحلد من انت�سار 
الفريو�ض، وتوظيفها يف الهجمات االإلكرتونية التي 
ينفذونها وهو ما ي�سع اأمن املعلومات اأمام حتديات 

كبرية.
العتماد  العاملي  التوجه  اأن  اإىل  التقرير،  واأ���س��ار 
االأنظمة التعليمية وال�سحية واحلكومية واخلا�سة 
على احللول الرقمية اأتاح للمخرتقني اأعداداً هائلة 
من االأه��داف التي اأ�سبحت حتت رحمة هجماتهم، 

يعرف األمن السيبراني بأنه حماية األنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، التي تسعى إلى الوصول إلى المعلومات 
بهدف تغييرها أو إتالفها. و يتكون عادة من طبقات متعددة للحماية تنتشر في أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو البرامج أو 

البيانات للحفاظ على سالمتها، وتضع الكثير من الدول الكبرى األمن السيبراني ضمن أولوياتها للحد من الحروب اإللكترونية 
ولتأمين الخدمات والتطبيقات، وتشير التقديرات إلى أنه ومع انتشار تكنولوجيات الجيل الخامس من االتصاالت الالسلكية 

بلغ عدد األجهزة المتصلة باإلنترنت 20 مليارا خالل العام الماضي 2020 . لذا فاألثر االقتصادي لهذه التكنولوجيات  سيتخطى 
11 تريليون دوالر بحلول عام 2025، وبالتالي فإن بناء الثقة واألمن في استخدامها سيعزز من تعظيم األثر التنموي االقتصادي 

واالجتماعي، السيما أن جرائم اإلنترنت تسبب أضراًرا أكبر  مما يمكن ألي شخص أن يتخيله، مما يجعل منها  أحد أهم التحديات 
التي تواجه العالم. حيث تقدر التكلفة اإلجمالية للجرائم 6 تريليونات دوالر، أو ما يطلق عليها خسائر الحرب السيبرانية.

التوجه العالمي العتماد األنظمة التعليمية 
والصحية والحكومية والخاصة على الحلول 

 هائلة من 
ً
الرقمية أتاح للمخترقين أعدادا

األهداف التي أصبحت تحت رحمة هجماتهم

األمن السيبراني العربي وحماية 
سرية المعلومات
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ومل  ال�سرعة،  بهذه  الرقمي  للتحول  م�سبقاً  يخطط  مل  معظمها  اأن  خا�سة 
يخترب م�ستوى اأمن نظمه الرقمية.

والحظ التقرير اأن قطاع الرعاية ال�سحية ياأتي على راأ�ض القطاعات التي 
تعر�ست للهجمات ال�سيربانية، وبني اأن اأعداداً كبرية من املخرتقني ي�ستغلون 
مل�سوؤولني  �سخ�سيات  وانتحال  املزيفة،  الطبية  االأدوات  لبيع  الفريو�ض  اأزم��ة 
حكوميني، ون�سر ادعاءات بالتو�سل اإىل عالجات جديدة للفريو�ض، والرتويج 

ملنتجات طبية وهمية مباليني الدوالرات.

وج�����اء ال��ق��ط��اع امل�����ايل وال��ن��ف��ط��ي يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة ل����الأه����داف املف�سلة 
للمخرتقني، واأ�سار التقرير اإىل حتذير امل�سارف املركزية من املحتالني الذين 
ي�سعون الخرتاق احل�سابات امل�سرفية، فيما يعد قطاع النفط االأكر تاأثراً يف 
لر�سائل  عديدة  �سركاٌت  تعر�ست  اإذ  اإفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 
بريد اإلكرتوين خمادعة، بهدف احل�سول على تفا�سيل ومعلومات عن االأفراد 
االأه��داف  اأهم  الفيديو من  النفط، كما تعد من�سات موؤمترات  اإنتاج  وعمليات 
�سهدت  والتي  االأمنية،  الثغرات  بع�ض  فيها  ظهرت  اإذ  للمخرتقني،  املف�سلة 
اإىل اجتماعات الفيديو وتعطيله مبحتوى  ان�سمام بع�ض االأ�سخا�ض ع�سوائياً 
غري مرغوب به، اأو ن�سر فيديوهات م�سجلة مل يتم حفظها يف م�ساحات تخزين 
اجتماعات عمل  ذلك  و�سمل  االإنرتنت  �سبكة  ذلك على  بعد  ن�سرها  اآمنة، ومت 
من�ساٌت  اأي�ساً  وتعر�ست  واأ�سدقاء،  عائالٍت  بني  �سخ�سية  وحمادثات  خا�سة، 
بهدف  �سيربانية  ه��ج��م��اٍت  اإىل  االإن��رتن��ت  ع��رب  االأل��ع��اب  من�سات  مثل  اأخ���رى 

احل�سول على معلومات مالية �سخ�سية.
�سبكة حوا�سيبه  اأن  امل��ا���س��ي  ف��رباي��ر  االأ����س���رتايل يف  ال���ربمل���ان  وك�����س��ف  ه���ذا 
للقر�سنة  الدميقراطي  احل��زب  حوا�سيب  تعر�ست  كما  ل��الخ��رتاق.  تعر�ست 
�سبتمرب  البنتاجون يف  واأك��د   .2016 عام  االأمريكية  الرئا�سية  االنتخابات  قبل 
قبل املا�سي اأن جهود الواليات املتحدة على اجلانب الدفاعي �ست�سمل "تقوية 
ال�سبكة" وحت�سني االأمن ال�سيرباين، واأظهر ا�ستطالع حديث اأن اخل�سائر التي 
تكبدتها ال�سركات يف ال�سرق االأو�سط نتيجة جلرائم االإنرتنت اأكرب من خ�سائر 

نظرياتها الدولية. 
وت���ب���ذل ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ك���ل م���ا يف 
و���س��ع��ه��ا ل��ل��ح��اق ب���ال���رك���ب ال���ع���امل���ي يف 
ال�سيرباين. ويف  االأم��ن  جم��ال تطوير 
العربية  املنظمة  ع��ق��دت  ال�����س��دد،  ه��ذا 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة االإداري��������ة ال��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، وامل��ك��ت��ب االإق��ل��ي��م��ي 
لالت�ساالت  ال���دويل  ل��الحت��اد  العربي 
يف �سهر نوفمرب2017، فعالية )االأمن 
ال�������س���ي���رباين يف امل��ن��ط��ق��ة ال���ع���رب���ي���ة(، 
الثاين للتجارب  اللقاء  والتي تت�سمن 
االإداري����������ة ال���ن���اج���ح���ة يف جم�����ال اأم����ن 
امل��ع��ل��وم��ات، وامل��ن��ت��دى االإق��ل��ي��م��ي ح��ول 
االأمن ال�سيرباين يف ع�سر التكنولوجيا 
اإىل  الفعالية  ه��ذه  وه��دف��ت  النا�سئة، 
الناجحة  االإداري��ة  بالتجارب  التعريف 
يف جم����ال اأم�����ن امل��ع��ل��وم��ات م���ن اأج���ل 
يف  منها  واال�ستفادة  ون�سرها  تعميمها 
الدول العربية، مع اإقامة حوار مفتوح 
ال�����س��ي��رباين  االأم����ن  حت��دي��ات  ملناق�سة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة، 
اآليات دفاعية مبتكرة وفّعالة  وتطوير 
�ساركت  الوطني،  املنظور  منطلق  من 
ف��ي��ه��ا ك����ل م����ن م�������س���ر، وال�������س���ع���ودي���ة، 
ول��ب��ن��ان،  واالأردن،  ع���م���ان،  و���س��ل��ط��ن��ة 
واليمن،  و�سوريا،  واملغرب،  وفل�سطني، 

وجزر القمر، وموريتانيا.
والتي  ال�سيرباين،  االأم��ن  هيئة  بتاأ�سي�ض  ال�سعودية  العربية  اململكة  وقامت 
وب���ادرت  ال�سريفني،  خ���ادم احل��رم��ني  وه��و  احل��ك��وم��ة  �سلطة يف  ب��اأع��ل��ى  ترتبط 
ال�سيرباين  االأم��ن  يف  برنامج  ب��اإح��داث  االأمنية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة 
العلمية  املتخ�س�ض والتوعوي وتقدمي اال�ست�سارات والبحوث  بالتدريب  يعنى 
2017 مت  دي�سمرب  ويف  املجال.  هذا  العربية يف  االحتياجات  لتلبية  التطبيقية 
والدرونز، هو موؤ�س�سة  والربجمة  ال�سيرباين  ال�سعودي لالأمن  اإن�ساء االحتاد 

وطنية حتت مظلة اللجنة االأوملبية ال�سعودية.

شاهيناز العقباوى
كاتبة صحفية بمؤسسة األهرام

األمن السيبراني 
العالمي تأثر 

بشكل كبير 
بسبب جائحة 

كورونا التي 
أجبرت الكثير من 

القطاعات إلى 
االعتماد على 

التكنولوجيا 
الحديثة في 

تصريف األعمال
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واحتلت م�سر املرتبة الرابعة ع�سرة، من بني 165 دولة من دول اأع�ساء االحتاد 
االأم��ن  ال��دول يف جم��ال  ا�ستعداد  قيا�ض  موؤ�سر  تقرير  لالت�ساالت، يف  ال��دويل 
ال�سيرباين لعام 2017، و�ساهمت بدور حيوي يف اأعمال املركز العربي االإقليمي 
لالأمن ال�سيرباين )ITU-ARCC( ، الذى مت تاأ�سي�سه من قبل االحتاد الدويل 
لالت�ساالت)ITU( و�سلطنة عمان يف دي�سمرب2012، وتتبلور روؤيته ومهمته حول 
العربية،  املنطقة  ال�سيرباين يف  االأم��ن  وتعاوناً يف جمال  اأمناً  اأك��ر  بيئة  اإن�ساء 
ا�ستخدام  يف  واالأم����ن  الثقة  ب��ن��اء  يف  لالت�ساالت  ال���دويل  االحت���اد  دور  وت��ع��زي��ز 
االت�ساالت  لتنظيم  القومي  اجلهاز  وق��ام  واالت�����س��االت.  املعلومات  تكنولوجيا 
بتاأ�سي�ض املركز امل�سري لال�ستجابة للطوارئ احلا�سب االآيل )�سريت( يف اأبريل 
2009، والذي يقدم الدعم ملختلف اجلهات عرب قطاعات تكنولوجيا املعلومات 
واالت�ساالت، واخلدمات امل�سرفية واحلكومية من اأجل م�ساعدتهم على مواجهة 

تهديدات االأمن ال�سيرباين مبا يف ذلك هجمات احلرمان من اخلدمة.
واأطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�ساالت االإماراتية الربنامج  الوطني 
االأ�سا�سية �سمن  الربامج  اأحد  تعد  والتي  ال�سيرباين،  االأم��ن  القدرات يف  لبناء 
اال�سرتاتيجية الوطنية لالأمن، ويهدف اإىل تطوير قدرات وطنية على م�ستوى 
عاٍل من الكفاءة يف جمال حماية الف�ساء ال�سيرباين والت�سدي للمخاطر التي 
تندرج حتت هذا التعريف، وجاءت روؤية »كويت 2035« على اأربعة مرتكزات، وهي 
اإبداعي،  ب�سري  م��ال  راأ���ض  وتطوير  التحتية،  البنية  وبناء  عاملي،  و�سع  حتقيق 
واحلفاظ على اإدارة عامة فعالة، وجاء حتقيق االأمن ال�سيرباين على راأ�ض قائمة 

هذه املرتكزات. 
وطبقا لت�سنيف املوؤ�سر العاملي لالأمن ال�سيرباين )جي �سي اآي( الذي اأ�سدره 
التزام  ل��الأمم املتحدة، وال��ذي يقي�ض مدى  التابع  ال��دويل لالت�ساالت  االحت��اد 
القانونية والتقنية  ال�سيرباين وفقا للدعائم اخلم�ض  البلدان يف جمال االأمن 
ت�ستخدمها  التي  واالأدوات  املمار�سات  عن  ف�سال  ال��ق��درات  وبناء  والتنظيمية، 
حلماية االأنظمة وال�سبكات والربامج من الهجمات الرقمية. ومن بني 54 دولة 
مت تقييمهم بامل�ستوى املرتفع يف جمال االأمن ال�سيرباين كان من بينهم اأربع دول 

عربية وهي ال�سعودية، عمان، قطر، وم�سر. 
العربية،  ال���دول  يف  ال�سيرباين  االأم���ن  ق�سية  الكتب  م��ن  العديد  وناق�ست 
وتطرقت يف احلديث عن خطورته وقارن بع�سها بني ما تقوم به الدول العربية 
يف جمال حتقيق االأمن ال�سيرباين وغريها من دول العامل، مع �سرورة الرتكيز 
على اأهمية اأن ي�سع العامل العربي الو�سول مل�ستوى متميز يف االأمن ال�سيرباين 
على قائمة اأولوياته، هذا وقدم كتاب "االأمن ال�سيرباين وحماية اأمن املعلومات" 
القابلة  املحاور  لكل  مف�سال  عر�سا  ع�سريي  حممد  في�سل  ال�سعودي  للموؤلف 
للنقا�ض والطرح حول كيفية حماية اأمن املعلومات، حيث عرف االأمن ال�سيرباين 
بتقنيات  املرتبطة  واملالية  الب�سرية  امل���وارد  حماية  ي��وؤم��ن  ال��ذى  الن�ساط  ب��اأن��ه 
ويتيح  واالأ���س��رار،  اإمكانات احلد من اخل�سائر  واملعلومات، وي�سمن  االت�ساالت 
اإعادة الو�سع اإىل ما كان عليه بحيث ال تتوقف عجلة االإنتاج وال تتحول االأ�سرار 

اإىل خ�سائر دائمة .
ال�سيرباين  االأم���ن  اأن  اإىل  �سفحاته  ع��رب  واأ���س��ار 
يعترب م��ف��ه��وم��ا اأو����س���ع م��ن اأم����ن امل��ع��ل��وم��ات، حيث 
تتداول  التي  واملعلومات  البيانات  ت��اأم��ني  يت�سمن 
ويتم تخزينها  الداخلية واخلارجية،  ال�سبكات  عرب 

يف خوادم داخل اأو خارج املنظمات من االخرتاقات.
االأم��ن  ج��رائ��م  خل�سائ�ض  مف�سال  �سرحا  وق��دم 
�سفات  ذات  جرائم  باأنها  اإياها  وا�سفا  ال�سيرباين، 
خا�سة ال تتوفر يف غريها من التقليدية حيث اأنها 

تبادل  و�سهولة  اإمكانية  ع��ن  ف�سال  ه��ذا  ع��امل��ي،  بعد  ذات 
اخلربات االإجرامية بني املجرمني البتكار اأ�ساليب جديدة 
اكت�سافها  �سعوبة  اإىل  باالإ�سافة  هذا  جمهودا،  تتطلب  ال 
الأنها ال ترتك اأثرا، كذلك متيزها بال�سرعة وغياب الدليل 

والتقنية العالية و�سعف االأجهزة االأمنية جتاهها.
وحكى خ��الل اأح��د ف�سوله عن واق��ع ال��دول العربية يف 
باأنه  العربي  املجتمع  وا�سفا  ال�سيرباين،  الف�ساء  جم��ال 
لي�ض جمتمعا منتجا للمعلومات على �سعيد الربجميات 
االإم��ك��ان��ي��ات  م��ن �سعف  ي��ع��اين  وم�����ازال  ال�سلبة،  االل��ك��رتون��ي��ة  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
املعايري  مع  متجان�ض  وغ��ري  �سعبا  واقعا  ي�سهد  يجعله  ما  وه��و  التكنولوجية 
لالأخطار  العربية  الكيانات  يعر�ض  ال���ذي  االأم���ر  وه��و  ال��دول��ي��ة،  واملتطلبات 
والهجمات ال�سيربانية من قبل اأفراد ومنظمات اإرهابية مثل" داع�ض" وغريها.
وع�سكرية  �سيا�سية  خمتلفة  مبجاالت  يرتبط  ال�سيرباين  االأم��ن  اأن  واأ���س��ار 
اأمن متكاملة، تعمل  واقت�سادية وقانونية واجتماعية بهدف حتقيق منظومة 
على احلفاظ على االأمن القومي للدولة من اأي تهديدات �سيربانية، حيث تكمن 
الع�سكرية عرب  الع�سكري يف قدرتها على ربط الوحدات  الن�سبية للبعد  القوة 
ال�سبكات االإلكرتونية مبا ي�سمح بتبادل املعلومات، و�سرعة اإعطاء االأوامر ولكن 
اأي  اإىل  اأهمية توفري احلماية الكاملة حتى ال تتعر�ض  مع االأخ��ذ يف االعتبار 
اخرتاق خارجي. اأما البعد االقت�سادي، في�ساهم الف�ساء االإلكرتوين يف تطوير 
واالأ���س��واق  والبور�سات  البنوك  �سبكات  وباتت  االقت�ساد،  وحتريك  ال�سناعات 
اأي  من  اأمنيا  معه حمايتها  يتطلب  العنكبوتية، مما  بال�سبكة  املالية مرتبطة 
كافة  من  املجتمعات  حماية  ح��ول  فيتمحور  االجتماعي،  البعد  اأم��ا  اخ���رتاق. 

االأفكار االإرهابية املتطرفة التي بالتاأكيد �ستوؤثر �سلبا على �سلوكه.
كذلك يتطلب البعد ال�سيا�سي، حماية املعلومات واالتفاقيات ال�سيا�سية من 
الت�سريب مبا ي�سكل تهديدا لالأمن القومي يف كثري من االأحيان، هذا ف�سال 

عن حماية البعد ال�سيا�سي من اأية توجهات خارجية.
الت�سريعات  العديد من  يتطلب و�سع  القانوين، حيث  البعد  اأما بخ�سو�ض 
اأن  ال�سيما  التكنولوجية،  ال��ت��ط��ورات  م��ع  تتنا�سب  ال��ت��ي  احلديثة  وال��ق��وان��ني 
ال�سارمة  القانونية  ل��الأط��ر  تفتقد  الت���زال  االآن  حتى  ال�سيربانية  اجل��رمي��ة 

للتعامل معها.
ملكافحة  وطنية  ا�سرتاتيجية  ا�ستحداث  ب�سرورة   العربية  ال��دول  وطالب 
مبو�سوع  تعنى  وطنية  ثقافة  تعميم  �سيا�سة  تبني  م��ع  املعلوماتية،  ج��رائ��م 
حماية الف�ساء ال�سيرباين ملواجهة اأزمة بطء املعلومات التي عانى منها العامل 
العربي على مدار الثالثني عاما املا�سية، مع ال�سعي لردع اجلرمية ال�سيربانية 
وخلق قدرات وطنية الإدارة حوادث احلا�سب االآيل وخلق ثقافة وطنية لالأمن 
بتطوير  تبداأ  العربي  ال�سيرباين  االأم��ن  انطالق  نقطة  اأن  ال�سيرباين، حيث  
�سيا�سة وط��ن��ي��ة ل��رف��ع ال��وع��ي ح���ول ق�����س��اي��اه، ب��ه��دف تقلي�ض خم��اط��ر واآث���ار 
واالإقليمية  الدولية  اجلهود  يف  امل�ساركة  �سرورة  مع  ال�سيربانية،  التهديدات 

لتحفيز  الوقاية من احلوادث ال�سيربانية وتوحيد الروؤية العربية .
وعليه، فق�سية الو�سول الأعلى م�ستوى من حتقيق االأمن ال�سيرباين حتتاج 
اإىل تبني ثقافة عربية جديدة، ت�سع هذا الهدف على راأ�ض اأولوياتها، ال�سيما 
اأنه ويف ظل الثورة التكنولوجية احلديثة بات اأمن املعلومات مهددا ب�سكل خطري 
جدا، يحتاج معه اإىل توفري املزيد من و�سائل احلماية والوقاية للحفاظ على 

�سريته.

احتلت مصر المرتبة الرابعة عشرة، من بين 
165 دولة من دول أعضاء االتحاد الدولي 
لالتصاالت، في تقرير مؤشر قياس استعداد 
الدول في مجال األمن السيبراني لعام 2017

األمن السيبراني يرتبط بمجاالت مختلفة سياسية 
وعسكرية واقتصادية وقانونية واجتماعية 

بهدف تحقيق منظومة أمن متكاملة
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بعده.  ستأتي  التي  تلك  وع��ن  سبقته،  التي  األجيال  عن  تختلف  التي  مميزاته  جيل  لكل 
وتختلف رؤية كل جيل عن رؤية الجيل اآلخر، من حيث الفكر والرؤية في ظل تطور اجتماعي 
وثقافي متواصلين. فقد تحدث فجوة عميقة تتسبب في صدع يتسع بمرور الزمن، تنتج عنه 
خالفات وصراعات قد تؤول في آخر المطاف إلى انفصام عن الجذور. لذلك فإن تلقين األجيال 
الهوية  وع��اء  الذاكرة هي  ألن  المستقبل،  على  للحفاظ  الواقع  يفرضها  ض��رورة   .. تاريخها 

الذي يحفظ كيان األمة الواحدة.

فالتاريخ ليس الماضي، فالماضي جزء منه .. بل التاريخ هو تداخل أزمنة .. ما صنعه األجداد 
الذاكرة، لهذا  تراكما جديدا في  اليوم يشكل  الماضي، وما نصنعه نحن  يستقر في ذاكرة 

فكل جيل مطالب بصناعة جزء من التاريخ قد يشكل عالمة فارقة في مسيرة األمة.

ثقافي ودبلوماسي وعلمي وعسكري،  تاريخ  الدم وحده، فهناك  توثيق  والتاريخ ليس 
والديني  والثقافي  الفكري  للمنجز  بل  وح��ده،  ال��رص��اص  ل��ذاك��رة  حافظة  ليست  والمتاحف 

واإلداري، وكل ما يرتبط بحركة المجتمع في كل تجلياته.

فعندما تجعل الدول من التاريخ مادة أساسية في كل مراحل التعليم وتمنحها أولوية، 
فإنها تسعى لبناء الوعي بمفهوم الهوية والدولة والشعب، حتى ينشأ جيل يرتبط بأجداده 
تاريخ  ج��زًءا من  دائًما  العالم تظل  تتوسط  التي  العربية  األم��ة  وتاريخه. وعليه فإن  وأرض��ه 
العالم .. فكل حضارات الدنيا التي مرت من هنا .. وهذا مصدر قوة، هذه القوة الناعمة التي 
اإلعالم  ووسائل  الثقافة  ومراكز  والجامعات  المدارس  في  بالتاريخ  كبيًرا  اهتماما  تقتضي 
المختلفة. فال يمكن ألمة عربية تشكل مرجعية تاريخية وحضارية وثقافية ودينية أن تعيش 
ا عابرة تنتهي في دائرة النسيان، لكنه محرك 

ً
بمعزل عن تاريخها الطويل. فالتاريخ ليس أحداث

للمجتمعات، ودافع للتالحم الوطني، فال يمكن لشعب أن ينطلق من فراغ ليبني المستقبل، 
بل يؤسس مستقبله على ما حققه اآلباء واألجداد.

التاريخ  وتلقين  وال��ص��واب،  الخطأ  حسابات  عن  بعيًدا  كبير  بوعي  التاريخ  كتابة  فلنواصل 
لألجيال، ألن إعالن الحرب على النسيان، يكمن في توسعة مجال الذاكرة، والمستقبل دعامته 

معرفة التاريخ، والتاريخ طريقه المعرفة والعلم.

معرفة التاريخ .. دعامة المستقبل

نسيمة شريط
مديرة إدارة اإلعالم

وزير مفوض :
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الجامعة العربية تطالب  بإعادة تشكيل 
شامل للمنظومة السياحية العربية

بمجموعة  الجائحة  ت��داع��ي��ات  م��ع  التعامل  ف��ي 
من التو�ضيات العملية بما في ذلك و�ضع مبادئ 
واعتماد  ت�ضجيل  اإج���راءات  لتوحيد  ا�ضتر�ضادية 
اللقاحات وا�ضتخدامها بين الدول العربية والتي 
واالجتماعي  االقت�ضادي  المجل�س  عليها  واف��ق 

في الدورة 108 في �ضهر �ضبتمبر المن�ضرم.
و���ض��دد خ��ط��اب��ي ع��ل��ى ����ض���رورة اال���ض��ت��ف��ادة من 
ال��م��ق��ارب��ات ال��وط��ن��ي��ة ع��ب��ر م��زي��د م���ن ال��ت��ع��اون 
وخ���ا����ض���ة ع���ل���ى ���ض��ع��ي��د ب����رام����ج واآل�����ي�����ات دع���م 
والمتو�ضطة،  ال�����ض��غ��رى  ال�ضياحية  ال��م��ق��اوالت 
العالم،  ال�ضركاء عبر  االنفتاح على تجارب  وكذا 
في اأفق التاأهيل لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، 
اآمنة وم�ضوؤولة في  وما يتطلب ذلك من تدابير 

اأفق التعافي الكامل.
وت����م ت��ك��ل��ي��ف ال��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�����ض��ي��اح��ة، 
ب�����ض��رع��ة ت��ح��دي��د ج�����دول زم���ن���ي ل��ك��ل م���ن تلك 

المجلس الوزاري العربي للسياحة في ختام دورته الــ24 بمقر الجامعة العربية

ت�ضكيل  ب����اإع����ادة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ج��ام��ع��ة  ط��ال��ب��ت 
للتعامل  العربية  ال�ضياحية  للمنظومة  �ضامل 
م��ع ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ع��ب��ر اع��ت��م��اد ح��ل��ول قابلة 
الداخلية،  ال�ضياحة  ت�ضجيع  قبيل  من  للتنفيذ 
ت�ضتفيد  بديلة  عربية  �ضياحة  مقومات  واإر���ض��اء 
من فر�س التحول الرقمي والذكاء اال�ضطناعي، 
وتطوير المنتجات والخدمات ال�ضياحية، م�ضددة 
على �ضرورة مراجعة اال�ضتراتيجية العربية في 
اإر���ض��اء  ال��ع��م��ل ع��ل��ى  اأج���ل  ال��ح��ق��ل ال�ضياحي م��ن 
حكامة �ضياحية عربية ناجعة قادرة على التاأقلم 
ال����ذي خلفته جائحة  اال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي  ال��و���ض��ع  م��ع 

كورونا.
 ج����اء ذل����ك ف���ي ك��ل��م��ة ال�����ض��ف��ي��ر اأح���م���د ر���ض��ي��د 
ال��دول  بجامعة  الم�ضاعد  العام  االأم��ي��ن  خطابي 
للمكتب   )29( ال  ال��دورة  افتتاح  خالل  العربية، 
لل�ضياحة،  العربي  ال���وزاري  للمجل�س  التنفيذي 

التي عقدت بمقر االأمانة العامة لجامعة الدول 
وزير  الزياني،  را�ضد  بن  زاي��د  برئا�ضة،  العربية 
ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة بمملكة البحرين. 

وق���ال خ��ط��اب��ي اأن ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 
ت�����ض�����������ب��ب��ت ف���ي خ�����ض��ائ��ر ف���ادح���ة ت��ن��اه��ز بح�ضب 
دوالر  مليار   4000 لل�ضياحة  العالمية  المنظمة 
- 2021 من الناتج المحلي االإجمالي  عن 2020 
م�ضبوق  غير  كارثي  انعكا�س  لها  وك��ان  العالمي، 
على قطاع ال�ضياحة والمرافق المرتبطة بها في 

العالم بما فيها المنطقة العربية.
الجامعة  اأن  اأك���د خطابي  ال�����ض��ي��اق،  ه��ذا  وف��ي 
العربية، حر�ضت على اإحكام التن�ضيق بين الدول 
من  لكل  المقدرة  بالخطوات  والدفع  االأع�ضاء، 
العربية  والمنظمة  لل�ضياحة،  العربية  المنظمة 
ال��ع��رب��ي للنقل  ال���م���دن���ي، واالت����ح����اد  ل��ل��ط��ي��ران 
الجوي، من خالل الفريق المعني باإدارة االأزمات 

دعا المجلس  الدول وهيئات السياحة في الدول العربية و المنظمة العربية للسياحة، إلى زيادة أوجه الدعم الفني 
المقدم إلى دولة فلسطين في إطار التوصيات الواردة فى ورقه العمل المقدمة من وزارة السياحة و اآلثار بدولة فلسطين، 

وذلك لتطوير الصناعة والسياحة الفلسطينية، إضافة الى توجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من 
شأنها تخفيف آثار العدوان اإلسرائيلي، و اآلثار السلبية لجائحة كورونا التي أضرت باالقتصاد الفلسطيني. 

رحب المجلس الوزاري العربي للسياحة في ختام دورته الـ 24 بمقر الجامعة العربية، بقرار اختيار مدينة" مادبا" األردنية 
كعاصمة للسياحة العربية 2022.
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وبيان  التدريبية،  ال��ب��رام��ج  وم��ح��ت��وى  ال����دورات 
اإجمالي التكلفة المالية لكل منها )التكلفة التى 
تتحملها المنظمة اأو الم�ضارك �ضواء ح�ضورًيا اأو 

عن بعد(.
وق����رر ال��م��ج��ل�����س، ع��ر���س ال�����ض��ي��غ��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
في  الب�ضرية  ال���ك���وادر  ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  لوثيقة 
 ،2022 لعام  العربية  ب��ال��دول  ال�ضياحي  القطاع 
على الدول االأع�ضاء المكتب التنفيذي بالتمرير 

للنظر فى اعتمادها .
كما تم الترحيب بالقرار ال�ضادر عن المجل�س 
المبادئ  وثيقة  ب�ضاأن  واالجتماعى،  االقت�ضادي 
اإج��راءات  لتوحيد  اال�ضتر�ضادية  العربية  العامة 
بين  وا�ضتخدامها  ال��ل��ق��اح��ات  واع��ت��م��اد  ت�ضجيل 

الدول العربية.
وت����ق����رر اإح�����ال�����ة ال���وث���ي���ق���ة ال���م���ق���ت���رح���ة م��ن 
ب�ضاأن  ليبيا،  دول��ة  ف��ي  لل�ضياحة  العامة  الهيئة 
ا���ض��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال�����ض��ي��اح��ة ال��م��ي�����ض��رة ف���ي ال����دول 

العربية اإلى لجنة تطوير اال�ضتراتيجية العربية 
اإدراجها �ضمن  لل�ضياحة برئا�ضة م�ضر، لتدار�س 
عند  لل�ضياحة  العربية  اال�ضتراتيجية  م��ح��اور 

تحديثها.
ال�����ض��ي��اح��ة  وه��ي��ئ��ات  وزارات  ال��م��ج��ل�����س  ودع�����ا 
والمنظمة  العربية  ال��دول  واالآث���ار في  وال��ت��راث 
تقديم  اإل��ى  والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية 
وخبراء  خبرات  من  لديها  المتاحة  االإمكانيات 
لدعم مقترح م�ضروع اإن�ضاء بيت التراث االإن�ضاني 

الوطني في دولة ليبيا.
وت����م ت��ك��ل��ي��ف ال��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�����ض��ي��اح��ة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع االأك���ادي���م���ي���ة ال���ع���رب���ي���ة ل��ل��ع��ل��وم 
واإب��داء  بدرا�ضة  البحري،  والنقل  والتكنولوجيا 
ال������راأي ح���ول م��ق��ت��رح ب��رن��ام��ج ت���دري���ب ال���ك���وادر 
العربية  بالدول  ال�ضياحي  القطاع  في  الب�ضرية 
والتحول  االبتكار  م��ه��ارات  في  تدريبية  ببرامج 
الرقمي في القطاع ال�ضياحي، و كذا اإن�ضاء مر�ضد 
للموؤ�ض�ضات  ال�ضياحي  لالبتكار  افترا�ضي  عربي 
النا�ضئة، و اإن�ضاء �ضبكة اجتماعية عربية مخت�ضة 
في االبتكار ال�ضياحي لتقديم الخبراء والخبرات 
العربية اإلى الموؤ�ض�ضات النا�ضئة، وعر�س النتائج 
على الدورة القادمة للمكتب التنفيذي للمجل�س 

الوزاري العربي لل�ضياحة للنظر فى هذا ال�ضاأن.
اال�ضتراتيجية  تطوير  لجنة  المجل�س  ودع���ا 
ت��دار���س  اإل���ى  م�ضر،  برئا�ضة  لل�ضياحة  العربية 
اإم����ك����ان����ي����ة اإ�����ض����اف����ة م�����ح�����اور م�������ض���ت���ج���دة ع��ل��ى 
تحديثها  عند  لل�ضياحة  العربية  اال�ضتراتيجية 
ت��ت�����ض��م��ن ت��ن��م��ي��ة ال���ت���ع���اون ال��ع��رب��ي ال��ب��ي��ن��ى في 
العربي،  ال�ضائح  ثقة  وت��ع��زي��ز  ال�ضياحة  م��ج��ال 
واال���ض��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ن��م��وذج��ي��ة ل��الأم��ن 
الداخلية  وزراء  مجل�س  اأع��ده��ا  التى  ال�ضياحي، 
ال���ع���رب، ب��ع��د اع��ت��م��اده��ا م���ن ال��م��ج��ل�����س ال��ع��رب��ي 
لل�ضياحة وتحديد اإجراءات �ضحية احترازية فى 
الطارئة  ال��ح��االت  لمواجهة  ال�ضياحى  المجال 

كجائحة فيرو�س كورونا.
ال��ع��رب  ال�����ض��ي��اح��ة  وق���د رح���ب م��ج��ل�����س وزراء 
االأردن��ي��ة  المملكة  في   ) مادبا   ( مدينة  باختيار 

الها�ضمية عا�ضمة لل�ضياحة العربية لعام 2022.

ضرورة االستفادة من المقاربات الوطنية عبر 
مزيد من التعاون وخاصة على صعيد برامج 
وآليات دعم المقاوالت السياحية الصغرى 

والمتوسطة

مأدبا تتسلم 
مفتاح السياحة 

العربية لسنة 
2022

م��ن��دوب��اً ع���ن  ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و  الملكي 
وزير  ت�ضلم  عبداهلل،  بن  الح�ضين  االأمير 
الفايز،  نايف  االردن���ي  واالآث����ار   ال�ضياحة 
2022 من  ل�ضنة  العربية،  ال�ضياحة  مفتاح 
رئي�س المنظمة العربية لل�ضياحة الدكتور 
بندر بن فهد اآل فهيد، وذلك خالل حفل 
تد�ضين  فوز محافظة ماأدبا بلقب عا�ضمة 

ال�ضياحة العربية.
اإن  اآل فهيد  ق���ال   ، ال�����ض��دد  ه���ذا   وف���ي 
العربية   لل�ضياحة  عا�ضمة  ماأدبا  "اختيار 
يعك�س مدى االهتمام الذي يوليه جاللة 
ال�ضياحة  لقطاع  ال��ث��ان��ي  ع��ب��داهلل  الملك 
م�ضيراً  الها�ضمية،  االأردن��ي��ة  المملكة  في 
وزارة  ب��ه��ا  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الحثيثة  للجهود 
ال�ضياحة واالآث��ار لدعم  هذا القطاع، مما 
مهنئا  االإن���ج���از،  ه���ذا  تحقيق  ف��ي  ���ض��اه��م 
الم�ضوؤولين  وكافة  م��اأدب��ا  محافظة  اأب��ن��اء 
وال���ع���ام���ل���ي���ن ف�����ى ال����ق����ط����اع ال�������ض���ي���اح���ى 

بالمحافظة.
التعاون  �ضتوا�ضل  المنظمة  اأن  واأك���د 
في  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ض��ي��اح��ة  وت��ط��وي��ر  لتنمية 
خا�ضة،  م��اأدب��ا  ومحافظة  ع��ام��ة  المملكة 
رئي�ضية  م��ح��ط��ة  ج��ع��ل��ه��ا  ف���ي  للم�ضاهمة 
لما  ال��ع��رب��ي��ة،  للعائلة  وخ��ا���ض��ة  لل�ضياحة 
تتمتع ب��ه م��ن م��ق��وم��ات ���ض��ي��اح��ي��ة. واأك���د 
واإج���راءات  ���ض��روط  م��اأدب��ا حققت كافة  اأن 
قبل  م��ن  م��وؤخ��را  اعتمد  ال���ذي  التحديث 
والمتعلق  لل�ضياحة،  ال�����وزاري  المجل�س 
ب��م��وؤ���ض��ر ال�����ض��الم��ة واالأم�������ن، وال�����ض��الم��ة 

ال�ضحية.
  م���ن ج��ه��ت��ه ، اأو����ض���ح وزي����ر ال�����ض��ي��اح��ة 
ال�ضياحة  عا�ضمة  بلقب  الفوز  اأن  واالآث���ار 
تن�ضيط  ف���ي  ���ض��ي�����ض��ه��م   ،2022 ال��ع��رب��ي��ة 
الحركة ال�ضياحية، ويعزز جذب الم�ضاريع 
مما  المجاالت  مختلف  ف��ي  اال�ضتثمارية 
العمل،  م�ضيداً  �ضي�ضهم  في خلق  فر�س 
ب���ج���ه���ود ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��ح��ل��ي وال���ج���ه���ات 
المعنية في تطوير ال�ضياحة في محافظة 
القطاع   م�ضاهمة  اأن  اإل���ى  م�ضيرا   م��اأدب��ا، 
االإجمالي  المحلي  الناتج  ف��ي  ال�ضياحي 
بنهاية  2019 حقق 4.1 مليار  دينار )5.65 

مليار دوالر (.
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جامعة الدول العربية: القرار اإلسرائيلي 
محاولة لوأد العمل الحقوقي وعرقلة توثيق 
االنتهاكات في األراضى الفلسطينية المحتلة

وهي   ،1979 ع��ام  تاأ�س�ست  “الحق”:  م�ؤ�س�سة   -
ال��دول��ي��ة،  الحق�قية  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ن  ع���دد  ف��ي  ع�س� 
ه�  اإ�سرائيل  اأزع���ج  ما  متميز،  عالمي  ح�س�ر  ولها 
اأنها تعمل على محاكمة �سباط وقيادات اإ�سرائيلية، 
و���س��ارك��ت ف��ي اإع����داد ملفين ع��ن ج��رائ��م االح��ت��ال 
يتعلق  اأحدهما  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  قدما 

باالأ�سرى واالآخر باال�ستيطان.
 ،1991 ع���ام  ت��اأ���س�����س��ت  “ال�سمير”:  م���ؤ���س�����س��ة   -
االأ���س��رى،  ون�سرة  ودع��م  االإن�سان  بحق�ق  وتخت�ص 
التعذيب، وهي ع�س� في هيئات عالمية  ومناه�سة 

للدفاع عن الحريات ومناه�سة التعذيب والعزل. 
- ال���ح���رك���ة ال��ع��ال��م��ي��ة ل���ل���دف���اع ع���ن االأط����ف����ال/
للحركة  فرعا  وتعد   ،1991 ع��ام  اأن�سئت  فل�سطين: 
ال��ع��ال��م��ي��ة ل��ل��دف��اع ع���ن االأط����ف����ال، وه���ي المنظمة 
المتخ�س�سة  ال���ح��ي��دة  الفل�سطينية  ال��ح��ق���ق��ي��ة 
الي�ني�سيف  الطفل، ولها مكانة خا�سة في  بحق�ق 
والي�ن�سك� والمجل�ص االقت�سادي االجتماعي التابع 
لاأمم المتحدة، تر�سد االنتهاكات الي�مية لحق�ق 
ال��ط��ف��ل م��ن م��داه��م��ات ليلية ل��ل��ب��ي���ت، واع��ت��ق��االت 
بعد  وال��ت��ع��ذي��ب  وال��ت��ه��دي��دات  واالإه���ان���ات  تع�سفية، 
االعتقال، كما جمعت �سجات عن قتل 2200 طفل 
فل�سطيني، ما جعل اإ�سرائيل ت�ستهدف هذه المنظمة 

بالذات دفاعها عن االأطفال.
- مركز “بي�سان” للبح�ث واالإنماء: تاأ�س�ص عام 
1989 كم�ؤ�س�سة اأهلية تقدمية ديمقراطية تعمل من 
اأجل تعزيز �سم�د ال�سعب الفل�سطيني وف�سح جرائم 

االحتال.
اأهلية  ن�س�ية  منظمة  ال���م���راأة:  ل��ج��ان  ات��ح��اد   -
بناء  اأج��ل  1980، وتنا�سل من  تاأ�س�ست عام  تقدمية 

مجتمع فل�سطيني مدني ديمقراطي تقدمي. 
- ات��ح��اد لجان العمل ال��زراع��ي: واح��د م��ن اأكبر 
وتاأ�س�ص  فل�سطين،  في  الزراعية  التنمية  م�ؤ�س�سات 

عام 1986، وجريمته وفق منطق �سلطات االحتال 
ه� الدفاع عن المزارع الفل�سطيني وتعزيز �سم�ده 

في وجه الم�سادرة واال�ستيطان.
خبر  ف��ي  “كان” االإ�سرائيلية  اإذاع����ة  ع��ن  ون��ق��ا 
االإ�سرائيلي  الجي�ص  وزير  اأن   2021/10/25 بتاريخ 
نفتالي  حك�مته  رئي�ص  يطلع  لم  غانت�ص”  “بيني 
“يائير البيد” على قراره  بينيت ووزي��ر الخارجية 
وحيثياته ب�ساأن ت�سنيف 6 م�ؤ�س�سات حق�قية واأهلية 
اأن��ه  اإل��ى  م�سيرة  “اإرهابية”،  اأن��ه��ا  على  فل�سطينية 
القرار  اإ���س��دار  “غانت�ص”  اختيار  �سبب  يت�سح  ل��م 
حيث  والبيد”،  ”بينيت”  م��ع  ك��ام��ل  تن�سيق  دون 
“بينيت” الأن��ه ل��م يبلغهم  انتقد ع��دد م��ن ال�����زراء 

زعيم  بينهم  وم���ن  ال���ق���رار،  اإع�����ان  بنيته  م�سبقا 
وزعيمة  ه�ربيت�ص”  “نيت�سان  حزب”ميرت�ص” 
مطالبين  ميخائيلي”،  “ميراف  ال��ع��م��ل  ح����زب 
“بينيت” بالت�قف عن القرارات المفاجئة المثيرة 
وزرائ���ه  ع��ل��ى  غا�سبا  رد  “بينيت”  اأن  اإال  ل��ل��ج��دل، 
القرار”. ع��ل��ى  يطلعه  ل��م  “غانت�ص  اإن   ب��ال��ق���ل: 
وزي��رة  اأن  ال�سابعة  االإ�سرائيلية  القناة  ذك���رت  كما 
ه��اج��م��ت  ميخائيلي”  “ميراف  ال���م����ا����س���ات 
فل�سطينية  م���ؤ���س�����س��ات   6 و���س��م  ع��ل��ى  “غانت�ص” 
باالإرهاب، بالق�ل: “اإن الطريقة التي تم بها اتخاذ 
كبيرا  ���س��ررا  �سببت  الم�ؤ�س�سات  ه��ذه  ب�ساأن  ال��ق��رار 

لدولة اإ�سرائيل”.
االإ�سرائيلي،  ال��داخ��ل��ي  االأم���ن  وزي���ر  ان�سم  وق��د 
للقرار،  الداخلية  االنتقادات  اإلى  “عمر بارليف”، 
اإذاع��ي، قال بارليف:  وخال مقابلة له في برنامج 
“اأنا ع�س� في مجل�ص ال�زراء ال�سيا�سي واالأمني، ولم 
يظهر هناك. اإنه يثير عامات ا�ستفهام”، واأ�ساف: 
اأهمية  ل��ه��ا   لي�ص  ا�ستخباراتية  اأن��ب��اء  ك��ان��ت  “اإذا 
حقيقية على االأر���ص فلي�ص من ال�ا�سح لماذا هذه 
االأيام كان من ال�س�اب تعريف هذه المنظمات التي 

ن�سطت منذ عق�د على اأنها منظمات اإرهابية”.
وم����ن ج��ه��ت��ه، غ����رد وزي����ر ال�����س��ح��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
ل��ح��زب  ي��ن��ت��م��ي  ال�����ذي  ه�روفيت�ص”،  “نيت�سان 
“ميرت�ص” الي�ساري، عبر “ت�يتر”: “هذه منظمات 
اإ�سكالية  م�����س��األ��ة  وه����ذه  م��ع��روف��ة،  م��دن��ي  مجتمع 
“غانت�ص”  النح�، وعلى  بتعريفها على هذا  للغاية 
وال��م���ؤ���س�����س��ة االأم��ن��ي��ة ت��ق��دي��م اأدل����ة للجمه�ر ح���ل 
اإ�سرائيل حري�سة  اأن تك�ن  “يجب  ق��راره، واأ�ساف: 
للغاية، و�سديدة الحذر في فر�ص قي�د على منظمات 
المجتمع المدني الفل�سطيني، الأن ذلك له اآثار في 
المجال ال�سيا�سي والعاقات الخارجية، واالأهم من 

ذلك في مجال حق�ق االإن�سان”.

أعلنت سلطات االحتالل يوم الجمعة 2021/10/22 عن تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية، وذلك 
تحت حجج وذرائع كاذبة عن طبيعة نشاطاتها وعن تمويلها وارتباطاتها.

والمنظمات الحقوقية المستهدفة هي: “الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان”، و ”الحركة العالمية للدفاع عن األطفال – 
فلسطين”، ”الحق” ”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث واإلنماء”.

وهذه المنظمات تعمل في إطار قوانين السلطة الفلسطينية ووفق لوائحها، وهي مسجلة عندها وحاصلة على ترخيص 
منها، وفيما يلي لمحة تعريفية موجزة عنها:
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ع�سكرية  ديكتات�رية  ي��دع��م  عن�سري  ف�سل  ن��ظ��ام 
تمييزية عن�سرًيا”.

في  ب�الك”  “ج�ناثان  ل��م��ق��ال  ت��رج��م��ة  وف����ي 
االأوان  اآن  “ربما  اأن�����ه  ورد  “هاآرت�ص”  ���س��ح��ي��ف��ة 
اأن  كافة،  الفل�سطيني  المدني  المجتمع  لمنظمات 
تتحرك ميدانًيا للدفاع عن م�سروعيتها في م�اجهة 
االنق�سا�ص على  ي�ستهدف  اإ�سرائيلي  ق��رار  اأخطر 
وتهمي�سه،  لتدجينه  الفل�سطيني  المدني  المجتمع 
وحماية  الفل�سطيني  المدني  المجتمع  فتما�سك 
وج���د  ع��ن  للدفاع  االأخ��ي��ر  الح�سن  ه���  م�ؤ�س�ساته 

ال�سعب الفل�سطيني داخل فل�سطين”.
ه�����ذا، وق����د اأع���ل���ن ال��م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال��خ��ارج��ي��ة 
االأمريكية “نيد براي�ص” اأنه لم يتم اإطاع اأمريكا 
احترام  واأن  اإ�سرائيل،  قبل  م��ن  م�سبقا  االأم���ر  على 
حق�ق االإن�سان مبداأ مهم، واأنها �ستطلب ت��سيحات 
من الحك�مة االإ�سرائيلية، وه� ما دفع ا�سرائيل اإلى 

اإيفاد مبع�ث خا�ص من جهاز ال�ساباك والخارجية 
االإ�سرائيلية لزيارة وا�سنطن من اأجل ال�سعي الإقناع 
اإدارة الرئي�ص بايدن والك�نغر�ص االأمريكي بالقرار.

“بيتي  االأم���ري���ك���ي  ال��ك���ن��غ��ر���ص  ع�����س���ا  واأدان 
ماك�ل�م” و”مارك ب�كان” قرار �سلطات االحتال 
عنها.  �سدر  بيان  في  ماك�ل�م  وقالت  االإ�سرائيلي، 
المجتمع  م�ؤ�س�سات  الإغ���اق  االإج����راء  ه��ذا  “اأدين 
االإن�سان  حق�ق  عن  تدافع  التي  ال�سرعية  المدني 
م�ؤيدي  الإ�سكات  محاولة  لي�ص  ه��ذا  الفل�سطيني” 
م��ع��ادي  ق����رار  ب��ل  ف��ح�����س��ب،  الفل�سطينية  ال��ح��ق���ق 
للديمقراطية ومخالف للقيم المت�قعة من حليف 
لل�اليات المتحدة”، واأ�سافت: “اأحث اإدارة الرئي�ص 
ج��� ب��اي��دن ع��ل��ى م��ط��ال��ب��ة ال��ح��ك���م��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
ق��درة  وا�ستعادة  ق��راره��ا،  ع��ن  بالتراجع  ال��ف���ر  على 
المهم”. عملها  م���ا���س��ل��ة  ع��ل��ى  ال��م���ؤ���س�����س��ات   ه���ذه 
العالمية  ال��ح��رك��ة  م��ع  ل�����س��ن���ات  “عملت  وت��اب��ع��ت: 
حق�ق  لحماية  – فل�سطين،  االأط��ف��ال  ع��ن  للدفاع 
االأطفال الفل�سطينيين االأ�سرى في مرافق االعتقال 
هذه  عمل  واأق���در  اأث���ق  اأن���ا  االإ�سرائيلية،  الع�سكرية 
اأقف  اأن��ا  االإن�سان،  بحق�ق  النه��ص  على  الم�ؤ�س�سة 
اإلى جانب منظمة العف� الدولية في الطعن في هذا 

القرار”.
اأمريكية،  منظمة   288 اأي�����س��ا  طالبت  وق��د  ه��ذا 
يرف�ص  ع��ام  بيان  باإ�سدار  “بايدن”  الرئي�ص  اإدارة 
اتهامات الحك�مة االإ�سرائيلية الكاذبة �سد منظمات 
المجتمع المدني الفل�سطينية، والتاأكيد اأن التزامها 

بحق�ق االإن�سان يمكن تطبيقه عالمًيا.
ويعتبر قرار �سلطات االحتال ا�ستهداًفا �سيا�سًيا 
ت�سكل  التي  الحق�قية  للمنظمات  ومبا�سًرا  وا�سًحا 
منظمات  م��ع  وه��ي  الفل�سطينية  الحق�قية  البنية 
اأخرى مماثلة في المجتمع الفل�سطيني ذات ح�س�ر 
قرار  ويهدف  والحق�قي،  االأه��ل��ي  العمل  في  وا�سع 
جرائم  وف�سح  ت�ثيق  منع  اإل��ى  االح��ت��ال  �سلطات 
الم�ثقة  الملفات  االحتال، وكبح اعتزامها تقديم 
الدولية  الجنائية  المحكمة  اأم���ام  ال��دع��اوى  ورف��ع 
ح�ل الممار�سات وال�سيا�سات االحتالية والتي من 
واالأم���ن  الجي�ص  ق���ادة  ك��ب��ار  محاكمة  تعزيز  �ساأنها 
والحيل�لة  المحكمة،  اأم��ام  االإ�سرائيلية  والقيادات 
دون الدفاع عن الحق�ق الفل�سطينية في المحافل 
اإذك��اء  في  ن�ساطها  وواأد  الدولية  الم�ؤ�س�سات  واأم���ام 

حركات المقاطعة والت�سامن.
المدني  المجتمع  منظمات  ك��ب��ري��ات  واع��ت��ب��رت 
وحركات حق�ق االن�سان العالمية باأنه اعتداء عليها 
القائم�ن  ب��ه  يق�م  فما  الحق�قية،  الحركة  وعلى 
�سمن  ه�  االأهلية  الم�ؤ�س�سات  هذه  على  والقائمات 
ن��ط��اق ال��ق��ان���ن ال���دول���ي االإن�����س��ان��ي ال����ذي ي�سري 
كما  المحتلة  الفل�سطينية  االأرا����س���ي  ف��ي  مفع�له 

محمد مصطفى الحلو
مستشار بقطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة

ك���م���ا ����س���رح���ت وزي��������رة ال���ب���ي���ئ���ة ف����ي ال��ح��ك���م��ة 
لحزب  تنتمي  زاندبيرغ” التي  “تمارا  االإ�سرائيلية 
تلك  م���ن  االأق�����ل  ع��ل��ى   3 “اإن  اأي�����س��ا،  “ميرت�ص” 
الم�ؤ�س�سات قديمة ومعروفة لدى ال��سط الحق�قي 
في  زان��دب��ي��رغ  وق��ال��ت  الدولي”،  الم�ست�ى  وع��ل��ى 
من  كثير  “في  االإ�سرائيلية:  )ك���ان(  لقناة  حديث 
االأحيان يتم ربط حق�ق االإن�سان والي�سار ومعار�سة 
االحتال باالإرهاب، ولكن هنا لي�ص ه� هذا الحال”.
وعلقت منظمة “بيت�سلم” االإ�سرائيلية على قرار 
فل�سطينية  اأهلية  منظمات  ت�سنيف �ست  اإ�سرائيل 
االإب����ادة  “لم�اجهة  ك���االآت���ي:  اإره��اب��ي��ة،  كمنظمات 
ومنظماته،  الفل�سطيني  المدني  للمجتمع  الفعلية 
علينا  و���س��ادق:  واح��د حقيقي  �س�ى خيار  يتبق  لم 
واإب���راز  احتجاجا  المكاتب  واإغ���اق  االأن�����ار  اإط��ف��اء 
الحقائق كما هي بالفعل: اإ�سرائيل لي�ست ديمقراطية 
ليبرالية تمكن من ازدهار المجتمع المدني، بل هي 
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الفل�سطيني،  ال�����س��ع��ب  ب��ح��ق  ال��م�����س��ت��م��رة  ال��ج��رائ��م 
�سدر  بيان  ف��ي  الفل�سطينية  الخارجية  واأو���س��ح��ت 
6 منظمات  ق��رار دول��ة االح��ت��ال ت�سنيف  اأن  عنها 
ي�سكل  اإره���اب���ي���ة  ك��م��ن��ظ��م��ات  فل�سطينية  ح��ق���ق��ي��ة 
ودولته،  الفل�سطيني،  ال�سعب  على  �سارًخا  ع��دواًن��ا 

وق�انينها”.
�سرورة  على  الفل�سطينية  الخارجية  بيان  اأك���د 
انتقال المجتمع الدولي من مربع البيانات ال�سكلية 
وال�س�رية اإلى الفعل الحقيقي والخط�ات الملزمة 
اأن  اإل��ى  ال��ق��ادرة على كبح جماح االح��ت��ال، م�سيرة 
الفح�ى  حيث  م��ن  والمجترة  المعتادة  ال��م���اق��ف 
ال�سعب  اأبناء  اإنهاء معاناة  لم تنجح في  والمفردات 
التي  اال�ستيطانية  الم�ساريع  وق��ف  اأو  الفل�سطيني 
تت�ساعف �سرعتها ي�ًما بعد ي�م، اأو رفع يد االحتال 
ومتطرفيه عن المقد�سات، اأو و�سع حد العتداءات 

الم�ست�طنين.
واأ�ساف البيان “بالمقابل تنظر ال�زارة باإيجابية 
القرار  ه��ذا  تجاه  الدولية  والم�اقف  الفعل  ل��ردود 
الجائر، خا�سة ما �سدر على ل�سان الناطق الر�سمي 
والم�س�ؤولين  االأم��ي��رك��ي��ة  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���س��م 
دول��ي��ة،  واإن�����س��ان��ي��ة  حق�قية  ومنظمات  االأم��م��ي��ي��ن، 
حق�ق  عن  ووت�ص” للدفاع  رايت�ص  “هي�من  مثل: 
عنه  عبر  م��ا  وك��ذل��ك  ال��دول��ي��ة،  والعف�  االإن�سان”، 
مكتب االأم��م المتحدة لحق�ق االإن�سان في االأر���ص 

الفل�سطينية المحتلة، وغيرها”.
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  رف�ست  جهتها،  من 
 10/24 بتاريخ  لها  بيان  في  الفل�سطينية  التحرير 
اعتبار  غانت�ص،  بيني  االح��ت��ال  جي�ص  وزي���ر  ق���رار 
اإرهابية،  منظمات  فل�سطينية  مدنية  منظمات  �ست 
م�ؤكدة اأن هذا القرار انتهاك فا�سح للقان�ن الدولي 
وح��ق���ق االإن�����س��ان وال��ح��ق���ق االإن�����س��ان��ي��ة والمدنية 

لل�سعب الفل�سطيني.
ق��رار  اأن  بيانها  ف��ي  التنفيذية  اللجنة  واعتبرت 
�سرب  في  االحتال  حك�مة  من  “غانت�ص” اإمعان 
واالح��ت��ال  ال�سم  لتكري�ص  ال�طنية،  الم�ؤ�س�سات 
لمنع  االإ�سرائيلية  الم�ستعمرات  من  المزيد  وبناء 
وعا�سمتها  الم�ستقلة  الفل�سطينية  ال��دول��ة  اإق��ام��ة 
تق�م  ما  “اإن  التنفيذية  اللجنة  واأ�سافت  القد�ص، 
بعينه  االإره���اب  ه�  واأجهزتها  االحتال  به حك�مة 
المجتمع  وم���ؤ���س�����س��ات  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  ب��ح��ق 
المدني، لمنعها من القيام بدورها في اإ�سناد �سم�د 
ف�سح  وف���ي  واح��ت��ي��اج��ات��ه،  الفل�سطيني  المجتمع 
واأ�سافت  االإن�سان”،  حق�ق  �سد  االح��ت��ال  جرائم 
التي  ال�����س��ت  الفل�سطينية  “الم�ؤ�س�سات  اأن  اأي�����س��ا 
تن�سط ف��ي م��ج��ال ح��ق���ق االإن�����س��ان وال��ت��ن��م��ي��ة، هي 
الفل�سطيني  المجتمع  م�ؤ�س�سات  م��ن  اأ�سيل  ج��زء 
وم��ك���ن��ات��ه االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ح��ق���ق��ي��ة، وا���س��ت��ه��داف 
التعاي�ص مع  ع��دم قدرته على  ي�ؤكد  لها  االح��ت��ال 
�سيما  االإن�سان،  الديمقراطية ومبادئ حق�ق  القيم 
اأنه ف�سل في اإخفاء جرائمه بحق ال�سعب الفل�سطيني 

لف�سح  الم�ؤ�س�سات  ه��ذه  تلعبه  ال��ذي  للدور  نتيجًة 
جرائم االحتال وانتهاكاته المت�ا�سلة”.

ودع�����ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال��م��ج��ت��م��ع ال��دول��ي 
والمنظمات الحق�قية واالإن�سانية واالأممية للقيام 
ال�سعب  �سد  ال�سر�سة  الهجمة  ه��ذه  ل�قف  ب��دوره��ا 
الفل�سطيني وم�ؤ�س�ساته، وحماية المجتمع المدني 

للقيام بدوره التنم�ي واالإن�ساني والحق�قي.
فل�سطين  لدولة  الدائم  المندوب  بعث  وقد  هذا 
لدى االأمم المتحدة، “ريا�ص من�س�ر”، ي�م 10/22، 
العام  االأم��ي��ن  ك��ل م��ن  اإل���ى  ث��اث ر�سائل متطابقة 
لاأمم المتحدة، ورئي�ص مجل�ص االأمن لهذا ال�سهر 
المتحدة،  العامة لاأمم  الجمعية  )كينيا(، ورئي�ص 
ب�ساأن االعتداءات المتزايدة على ال�سعب الفل�سطيني 
اإ���س��رائ��ي��ل، ال��ق���ة القائمة ب��االح��ت��ال، مع  م��ن قبل 
التي  االأ���س���ات  الإ�سكات  محاوالتها  في  ا�ستمرارها 

تف�سح انتهاكاتها لحق�ق االإن�سان.
وفي هذا ال�سياق، اأ�سار من�س�ر اإلى اأن التط�رات 
االأخيرة التي �سملت ت�سنيف �ست منظمات مجتمع 
اإرهابية”  “منظمات  اأن��ه��ا  على  فل�سطينية  م��دن��ي 
وت�س�يه  لترهيب  اإ�سرائيل  ا�ستعداد  م��دى  تك�سف 
وت��ك��م��ي��م اأف�������اه ال��م��داف��ع��ي��ن ع���ن ح��ق���ق االإن�����س��ان 
اأجل تق�ي�ص  االإن�ساني من  المجال  والعاملين في 
الفل�سطيني،  ال�سعب  واإخفاء جرائمها بحق  عملهم 
م��ن���ه��ا اإل���ى اأن ا���س��ت��م��رار ال��ت��راخ��ي واالف��ت��ق��ار اإل��ى 
ال��م�����س��اءل��ة ي�����ؤدي ب��ال�����س��رورة اإل����ى اإع���ط���اء ال�س�ء 
واال�ستعمار  القمع  لم�ا�سلة  الإ���س��رائ��ي��ل  االأخ�����س��ر 
والف�سل العن�سري، وردد بع�ص الدع�ات والنداءات 
ال��ع��دي��دة ال�����س��ادرة ع��ن م�����س���ؤول��ي وخ���ب���راء االأم���م 
والمنظمات  االن�����س��ان  ح��ق���ق  ومنظمات  المتحدة، 

تحددها ال�سرعية الدولية المتعارف عليها، اإ�سافة 
الدولي في ق�سايا  القان�ن  بتنفيذ  اإل��ى مطالبتهم 
ح��ق���ق االإن�����س��ان وح��ق���ق ال��ط��ف��ل وح��ق���ق االأ���س��ي��ر 
االجتماعية  االقت�سادية  والحق�ق  ال��م��راأة  وحق�ق 
والحق�ق ال�سيا�سية، من هنا فن�ساطها �سرعي لي�ص 
من وجهة النظر الفل�سطينية فح�سب، بل بالمعايير 

الدولية.
االأهلية  المنظمات  عمل  في  اإ�سرائيل  يقلق  فما 
ال�ست، التي جرى و�سمها باالإرهاب، لي�ص االرتباط 
بالهيئات  االرتباط  بل  ال�سعبية،  بالجبهة  المزع�م 
التابعة لاأمم المتحدة في مجاالت حق�ق االإن�سان 
وال��ط��ف��ل وال���م���راأة وال���م���زارع واالأ���س��ي��ر وبمنظمات 
حق�ق االإن�سان في العالم، فاإ�سرائيل تخ�سى حًقا من 
تاأثير هذه المنظمات وغيرها على ال�ساحة الدولية، 
التاأثير عن �سغط  اأن ي�سفر هذا  اأكثر من  وتخ�سى 
االب��ارت��ه��اي��د  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  عملية  وع��ق���ب��ات  حقيقي 

االإ�سرائيلي.
ما  االأخ��ي��ر  االإ�سرائيلي  ال��ق��رار  ه��ذا  وي�ستح�سر 
الفل�سطيني  المدني  المجتمع  م�ؤ�س�سات  مع  جرى 
في مدينة القد�ص بعد احتالها عام 1967 وا�ستمر 
كانت  حيث   ،1994 الفل�سطينية  ال�سلطة  قيام  بعد 
اإجراءات الت�سييق على الم�ؤ�س�سات ال�طنية المدنية 
المدينة ثم  اإغاقها ج��زًءا من مخطط ته�يد  ثم 
�سمها، كما اأنه ينذر باإغاق م�ؤ�س�سات اأخرى بذريعة 
وكل  بل  والمدار�ص  الجامعات  وحتى  “االإرهاب” 

�ساحب راأي.
اأكدت  وفي ردود الفعل الفل�سطينية على القرار، 
لها  �سحفي  بيان  في  الفل�سطينية  الداخلية  وزارة 
والمدنية  الحق�قية  الجمعيات  اأن   10/24 بتاريخ 
االح��ت��ال  ���س��ل��ط��ات  �سنفتها  ال��ت��ي  الفل�سطينية 
ا�ستنادا  لديها  م�سجلة  ب”االإرهابية”،  االإ�سرائيلي 
لقان�ن الجمعيات الخيرية والهيئات االأهلية، وتعمل 

وفًقا للق�انين المعم�ل بها في دولة فل�سطين.
ال��ق��رار،  ه���ذا  الفل�سطينية  ال��داخ��ل��ي��ة  و���س��ج��ب��ت 
واع��ت��ب��رت��ه ج��ري��م��ة ت��ت��ن��اق�����ص م���ع ال��ع��ه��د ال��دول��ي 
ل��ل��ح��ق���ق ال��م��دن��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، واأك������دت اأن ه��ذه 
الجمعيات فاعلة وريادية في فل�سطين، واأن االإرهاب 
الحقيقي ه� االحتال اال�ستعماري االإ�سرائيلي بكل 

مك�ناته القائمة بالق�ة.
ك��م��ا اع���ت���ب���رت ال����ق����رار ال�����ذي ي��ت��ن��اف��ى م���ع ك��اف��ة 
ا جملة  الم�اثيق واالأعراف الدولية، مداًنا ومرف��سً
الحق�قية  الجهات  كافة  من  وي�ستدعي  وتف�سيا، 
والمنظمات الدولية واالأمم المتحدة التدخل للجم 
والم�ؤ�س�سات  الجمعيات  وح��م��اي��ة  االح���ت���ال،  ه���ذا 

المدنية في فل�سطين.
الفل�سطينية  الخارجية  وزارة  اعتبرت  ب��دوره��ا 
بتاريخ  �سحفي  بيان  في  الفل�سطينية  والمغتربين 
ترتقي  ال  ال��دول��ي��ة  ال��م���اق��ف  اأن   2021/10/23
منظمات  �سد  االح��ت��ال  اإره����اب  فظاعة  لم�ست�ى 
المجتمع المدني وال تتنا�سب مع خط�رة وفظاعة 
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القان�نية واالأخاقية والحق�قية واتخاذ االإجراءات 
الكفيلة ب�قف هذه االنتهاكات الخطيرة �سد ال�سعب 

الفل�سطيني.
العربية  ال���دول  لجامعة  العامة  االأم��ان��ة  وك��ان��ت 
�سباقة في اإدانة قرار �سلطات االحتال في بيان لها 
بتاريخ 10/24 معتبرة اأن القرار الذي اتخذته دولة 
العن�سرية  اال�ستعمارية  الطبيعة  ي�ؤكد  االح��ت��ال 
وه�  وممار�ساته،  و�سيا�ساته  لاحتال  االإره��اب��ي��ة 
العمل  في  الحق  تق�ي�ص  �سل�سلة  في  اأخ��رى  حلقة 
الفل�سطينية  االأرا�����س����ي  ف���ي  وال��ح��ق���ق��ي  ال��م��دن��ي 
ال��ع��دوان  ت�ساعد  ج��ان��ب  اإل���ى  وم��ح��ارب��ت��ه  المحتلة 
وح��ق���ق��ه  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  ع��ل��ى  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
ال�طنية الثابتة، كما اأدانت االأمانة العامة �سيا�سات 
ال��ق��رار االأخ��ي��ر �سد  االح��ت��ال وممار�ساته بما ف��ي 
ال��م��ن��ظ��م��ات ال��ح��ق���ق��ي��ة وال��م��داف��ع��ي��ن ع���ن ح��ق���ق 
االإن�سان في االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة واإحداها 
القرار االأخير الرامي ل�اأد العمل الحق�قي والإعاقة 
االأرا���س��ي  في  الم�ستمرة  االنتهاكات  وت�ثيق  ر�سد 

المحتلة التي ت�ستدعي الم�ساءلة والمحا�سبة.
 ك��م��ا اأك������دت االأم����ان����ة ال���ع���ام���ة دع��م��ه��ا ل��ن�����س��ال 
ال��دول��ي  المجتمع  مطالبة  الفل�سطيني،  ال�سعب 
خ��ا���س��ة م��ن��ظ��م��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال���م���دن���ي ال��ع��ال��م��ي��ة 
�سيا�سات  واإدان�����ة  ف�سح  ف��ي  م�����س���ؤول��ي��ات��ه��ا  لتحمل 
المجتمع  م���ؤ���س�����س��ات  م���ع  وال��ت�����س��ام��ن  االح���ت���ال 
الق�سية  عدالة  عن  المدافعة  الفل�سطيني  المدني 

الفل�سطينية.
ف���ي ه����ذا االإط������ار ت��ل��ق��ى م��ع��ال��ي ال�����س��ي��د االأم��ي��ن 
ر�سالة من مدير عام م�ؤ�س�سة   10/27 بتاريخ  العام 
م�ؤ�س�سة  با�سم  فيها  جبارين” اأ�ساد  “�سع�ان  الحق 
ال���ح���ق وال���م����ؤ����س�������س���ات ال��ح��ق���ق��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
ال�سيد  وب��م���اق��ف  وبيانها  العامة  االأم��ان��ة  بم�قف 
االأم����ي����ن ال����ع����ام ف����ي ال����دف����اع ع����ن ح���ق����ق ال�����س��ع��ب 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ودع�����م م�����س��ي��رت��ه ال��ن�����س��ال��ي��ة وم��ن��ه��ا 
الفل�سطينية  ال��ح��ق���ق��ي��ة  ال��م��ن��ظ��م��ات  ع���ن  دف���اع���ه 
ذات  الدولية  الجهات  لدى  الم��س�ع  هذا  ومتابعة 
 ال�����س��ل��ة ال �سيما االأم���ي���ن ال��ع��ام ل��اأم��م ال��م��ت��ح��دة.
التعاون  لمنظمة  العامة  االأم��ان��ة  اأعربت  وب��دوره��ا، 
ل��ق��رار  ا�ستنكارها  ع��ن   10/24 ب��ت��اري��خ  االإ���س��ام��ي 
وغير  التع�سفي  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  االح���ت���ال  ���س��ل��ط��ات 
مدني  مجتمع  م��ن��ظ��م��ات  ���س��ت  ت�سنيف  ال��ق��ان���ن��ي 
معتبرة  “اإرهابية”،  منظمات  اأنها  على  فل�سطينية 
ذل���ك ان��ت��ه��اك��ا ���س��ارخ��اً ل��ل��ق��ان���ن ال��دول��ي االإن�����س��ان��ي 
وال��م��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��م��ن ح���ق تك�ين 
والحق�قي،  االإن�ساني  العمل  وممار�سة  الجمعيات 
واعتبرت اأي�سا اأنه ال يخدم عملية ال�سام، كما اأكدت 
على �سرورة االحترام الكامل لحق هذه المنظمات 
الفل�سطيني  ال��ق��ان���ن  وف���ق  دوره������ا،  م��م��ار���س��ة  ف���ي 
ب��ال�����س��راك��ة م��ع م���ؤ���س�����س��ات دول���ي���ة، م��ن اأج����ل ر�سد 
والدفاع  االإ�سرائيلية وف�سحها،  االنتهاكات  وت�ثيق 
االجتماعية  الخدمات  وتقديم  االإن�سان  حق�ق  عن 
واالإن�����س��ان��ي��ة ف���ي ال��م��ج��ت��م��ع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، داع��ي��ة 

االأطراف الدولية الفاعلة اإلى ال�سغط على �سلطات 
االحتال االإ�سرائيلي للتراجع عن هذا االإجراء غير 

المبرر.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اأع���رب���ت م��ن�����س��ق��ة االأم�����م ال��م��ت��ح��دة 
قلقها  عن  ها�ستينغز”،  “لين  االإن�سانية،  لل�س�ؤون 
ب�ساأن الت�سنيف االإ�سرائيلي ل� 6 منظمات بالمجتمع 
باأنها  المحتلة  الفل�سطينية  االأر�����ص  ف��ي  ال��م��دن��ي 

اإرهابية.
 ،10/25 ي���م  لها  بيان  “ها�ستينغر” في  وذك��رت 
و�سعته  ال���ذي  الت�سنيف  ب�����س��اأن  القلق  “ي�ساورني 
واإن�سانية  حق�قية  منظمات  ل�ست  م�ؤخرا  اإ�سرائيل 
ل�سنة  االإره���اب  مكافحة  قان�ن  بم�جب  فل�سطينية 
2016 وح�سب المزاعم المتعلقة بها، الت�سنيف يلقي 
المزيد من ال�سغ�ط على كاهل منظمات المجتمع 
الفل�سطينية  االأر�������ص  اأرج������اء  ���س��ت��ى  ف���ي  ال��م��دن��ي 
اإمكانية  ع��ل��ى  وي��ن��ط���ي  اأع�����ّم،  ن��ح���  ع��ل��ى  المحتلة 
وميادين  االإن�سانية  المجاالت  في  عملها  تق�ي�ص 
 ال��ت��ن��م��ي��ة وح���ق����ق االإن�������س���ان ع��ل��ى ن��ح��� خطير”.
ل  وتابعت: “لمعالجة هذه الم�سكلة، فاأنا على ت�ا�سُ
مع ال�سلطات االإ�سرائيلية الأع��رف المزيد عن هذه 

المزاعم”.
وفي جنيف، اأدان خبراء حق�ق االإن�سان في االأمم 
ق��رار  ق��اط��ع  وب�سكل  10/25، ب�سدة  ي���م  المتحدة، 
وزير الجي�ص االإ�سرائيل بيني غانت�ص، ت�سنيف �ست 
والمجتمع  االإن�سان  لحق�ق  فل�سطينية  مجم�عات 
مايكل  ه��م:  والخبراء  اإرهابية،  كمنظمات  المدني 
ح��ق���ق  ب��ح��ال��ة  ال��م��ع��ن��ي  ال��خ��ا���ص  لينك/ المقرر 
االإن�سان في االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة منذ عام 
1967، ماري ل�ل�ر / المقرر الخا�ص المعني بحالة 
في�ن�اال  ال�سيدة  االإن�����س��ان،  حق�ق  ع��ن  المدافعين 
ني اأولين/ المقرر الخا�ص المعني بتعزيز وحماية 
اإيرين  االإرهاب،   �سياق مكافحة  االإن�سان في  حق�ق 
خان/ المقرر الخا�ص المعني بتعزيز وحماية الحق 
في حرية الراأي والتعبير، ميلي�سا اأوبريتي )رئي�سة( 
ودوروثي اإ�سترادا تانك )نائبة الرئي�ص(، واإليزابيث 
بروديريك، واإيفانا رادات�سيت�ص، ومي�سكيرم جي�سيت 
ت�ساني/ الفريق العامل المعني بالتمييز �سد الن�ساء 
والفتيات،  ريم ال�سالم / المقررة الخا�سة المعنية 
ون��ت��ائ��ج��ه،  كليمان  واأ���س��ب��اب��ه  ال���م���راأة  ���س��د  بالعنف 
ف����ل���ي����ن/ ال��م��ق��رر ال��خ��ا���ص ال��م��ع��ن��ي ب��ال��ح��ق في 
ديفا  �س�ريا  الجمعيات،   وتك�ين  ال�سلمي  التجمع 
)الرئي�ص(، واإليبيتا كار�سكا )نائب الرئي�ص(، وجيث� 
م�يغاي، ودانتي بي�سكي، واأنيتا راما�ستري / الفريق 
العامل المعني باالأعمال التجارية وحق�ق االإن�سان، 
�سي�بان م�اللي/ المقرر الخا�ص المعني باالتجار 

باالأ�سخا�ص وال �سيما الن�ساء واالأطفال.
وذك�������روا ف���ي ب���ي���ان ل���ه���م: “اإن ه����ذا ال��ت�����س��ن��ي��ف 
ه���� ه���ج����م م��ب��ا���س��ر ع��ل��ى ح���رك���ة ح���ق����ق االإن�����س��ان 
االإن�سان في كل مكان”،  الفل�سطينية، وعلى حق�ق 
وذك���ر ال��خ��ب��راء ب���اأن مجل�ص االأم����ن ال��ت��اب��ع ل��اأم��م 
المتحدة والجمعية العامة ومجل�ص حق�ق االإن�سان 

االإن�����س��ان��ي��ة ال��م�����س��ت��ق��ل��ة، وال��ب��اح��ث��ي��ن ال��ق��ان���ن��ي��ي��ن 
واالأكاديميين في جميع اأنحاء العالم، ومن �سمنها 
الخا�سين  المقررين  ال�سادر عن  الم�سترك  البيان 
ل��اأم��م المتحدة وخ��ب��راء ح��ق���ق االإن�����س��ان، وال��ذي 
اأ�ساروا فيه اإلى اأن هذا الت�سنيف ه� هج�م مبا�سر 
على حركة حق�ق االإن�سان الفل�سطينية، وعلى حق�ق 

االإن�سان في كل مكان.
ودعا المندوب الدائم لدولة فل�سطين في االأمم 
مجل�ص  ذل��ك  ف��ي  بما  ال��دول��ي  المتحدة المجتمع 
االأمن والجمعية العامة، لدعم اأعلى معايير االلتزام 
االإن�ساني  القان�ن  ذل��ك  في  بما  ال��دول��ي،  بالقان�ن 
وق��ان���ن ح��ق���ق االإن�����س��ان، م��ن اأج���ل حماية اأول��ئ��ك 
الذين يدافع�ن با كلل وملل عن الحق�ق والمبادئ 

التي تق�م عليها االأمم المتحدة.
وب��دوره، بعث مندوب فل�سطين الدائم في االأمم 
االأخرى،  الدولية  المتحدة في جنيف والم�ؤ�س�سات 
عاجلة  ر�سائل   10/25 بتاريخ  خري�سة”  “اإبراهيم 
ل��ل��م��ف������ص ال�����س��ام��ي ل��ح��ق���ق االإن�������س���ان، ول��رئ��ي�����ص 
المعني  الخا�ص  وللمقرر  االإن�سان،  حق�ق  مجل�ص 
ف��ي فل�سطين، والمقرر  االن�����س��ان  ف��ي ح��ال��ة ح��ق���ق 
ال��خ��ا���ص ال��م��ع��ن��ي ب��ح��ال��ة ال��م��داف��ع��ي��ن ع���ن ح��ق���ق 
ال��راأي  بحرية  المعني  الخا�ص  والمقرر  االن�����س��ان، 
ال��م��ع��ن��ي بمناه�سة  ال��خ��ا���ص  وال��م��ق��رر  وال��ت��ع��ب��ي��ر، 
ال��ت��م��ي��ي��ز، ول��م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ل��ي��ب االح���م���ر ال��دول��ي��ة، 
بحق  جرائمه  االإ�سرائيلي  االح��ت��ال  ح�ل ت�سعيد 
ال�سعب الفل�سطيني في كافة مناحي الحياة بما فيها 
و�سف الم�ؤ�س�سات الحق�قية بالمنظمات االإرهابية، 
وط��ال��ب��ت ال��ر���س��ائ��ل ب�����س��رورة ت��ح��م��ل ال��م�����س���ؤول��ي��ة 
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الجمعيات  ه���ذه  “تحظى  “لينك”:  واأ����س���اف 
ت�ثيق  ف��ي  الممتاز  لعملها  النطاق  وا���س��ع  باحترام 
ان��ت��ه��اك��ات ح��ق���ق االإن�����س��ان ال��م��رت��ب��ط��ة ب��االح��ت��ال 
ال�سعفاء  للفل�سطينيين  �س�ت  وه��ي  االإ�سرائيلي، 
هي  الجمعيات  ه��ذه  �س�ت،  اأي  لديهم  لي�ص  الذين 
نماذج لما تمثله الحركة الدولية لحق�ق االإن�سان”.

كما حث المقرر االأممي ممثلي الدول االأع�ساء 
باالأمم المتحدة على “ا�ستخدام كل ما ه� متاح من 

اأدوات دبل�ما�سية و�سيا�سية لعك�ص هذا القرار”.
ال�سامية  المتحدة  االأم��م  قالت مف��سة  بدورها، 
 10/26 بتاريخ  با�سيليت،  مي�سيل  االإن�سان  لحق�ق 
مجتمع  منظمات  �ست  ت�سنيف  اإ���س��رائ��ي��ل  ق���رار  اأن 
مدني فل�سطينية ك� “منظمات اإرهابية” ه� هج�م 
وع��ل��ى حرية  االإن�����س��ان  ع��ن ح��ق���ق  المدافعين  على 
تك�ين الجمعيات وال��راأي والتعبير وعلى الحق في 

الم�ساركة العامة، ويجب اإلغاوؤه على الف�ر.
اأكثر  من  المعنية  المنظمات  “تعتبر  واأ�سافت: 
المنظمات االإن�سانية وحق�ق االإن�سان ح�سنة ال�سمعة 
عملت  وق���د  المحتلة،  الفل�سطينية  االأرا����س���ي  ف��ي 
 على م��دى عق�د ب�سكل وثيق مع االأم��م المتحدة”
الت�سنيف بم�جب قان�ن مكافحة  “ت�ستند قرارات 
اأ�سباب مبهمة  اإلى   2016 لعام  االإ�سرائيلي  االإره��اب 
اأن�سطة حق�ق  اأو ال ا�سا�ص لها، بما في ذلك  للغاية 
اإن�������س���ان ���س��ل��م��ي��ة وم�����س��روع��ة ت���م���ام���ا، م��ث��ل ت��ق��دي��م 
المعتقلين،  للفل�سطينيين  القان�نية  الم�ساعدة 
وت��ن��ظ��ي��م االأن�����س��ط��ة ل��ل��ن�����س��اء ف���ي ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 
ال�ساحة  ع��ل��ى  اإ���س��رائ��ي��ل  ���س��د  ال��خ��ط���ات  و”تعزيز 
الدولية”، واأ�سافت اأي�سا اأن: “المطالبة بالحق�ق 
اأم����ام االأم����م ال��م��ت��ح��دة اأو اأي ه��ي��ئ��ة دول��ي��ة اأخ���رى 
في  المراأة  حق�ق  عن  والدفاع  اإرهابيا،  عما  لي�ص 
االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة لي�ص اإرهابا، وتقديم 
الم�ساعدة القان�نية للفل�سطينيين المعتقلين لي�ص 

اإرهابا”.
تقييد  “اإن  ق�لها  ال�سامية  المف��سة  وختمت   
ال��ق��ان���ن  ب��م���ج��ب  ال��م�����س��روع��ة  ال��م��ج��ال لاأن�سطة 
بنتائج  ي��اأت��ي  اإن���ه  ب��ل  خ��ط��اأ فح�سب،  لي�ص  ال��دول��ي 
ال��ح���ار  م�ساحة  م��ن  بالحد  يخاطر  الأن���ه  عك�سية، 

ال�سلمي”.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اع��ت��ب��رت م��ن��ظ��م��ة ال��ع��ف��� ال��دول��ي��ة 
الحك�مة  “ت�سنيف  اأن  بيان لها  10/23 في  بتاريخ 
فل�سطينية  مدني  مجتمع  لم�ؤ�س�سات  االإ�سرائيلية 
على  ���س��اف��ر  اع���ت���داء  ه����  اإرهابية”،  “منظمات  ك���� 
“الت�سنيف،  اأن  البيان  واأ�ساف  االإن�سان””،  حق�ق 
يحظر   ،2016 ع��ام  �سدر  اإ�سرائيلي  قان�ن  بم�جب 
وي�سرح  المدني  المجتمع  م�ؤ�س�سات  اأن�سطة  فعليا 
وم�سادرة  مكاتبها،  باإغاق  االإ�سرائيلية  لل�سلطات 
اأ�س�لها، واعتقال و�سجن م�ظفيها، ويحظر تم�يل 
لها”. دعمهم  عن  علنا  التعبير  حتى  اأو   اأن�سطتهم 
رايت�ص  “هي�من  لمنظمتي  م�سترك  ت�سريح  وف��ي 
ال��ق��رار  “هذا  اأك��دت��ا  الدولية”  و”العف�  ووت�ص” 

الحك�مة  اعتداء من قبل  العادل ه�  المروع وغير 
االإ�سرائيلية على الحركة الدولية لحق�ق االإن�سان، 
على مدى عق�د، �سعت ال�سلطات االإ�سرائيلية ب�سكل 
االإن�سان  حق�ق  مراقبي  اأف����اه  تكميم  اإل��ى  ممنهج 
القمعية  �سلطتها  ينتقدون  الذين  اأولئك  ومعاقبة 

�سد الفل�سطينيين”.
واعتبرت المنظمتان اأي�سا القرار “ت�سعيدا ينذر 
بالخطر ويهدد ب�قف عمل اأبرز م�ؤ�س�سات المجتمع 
“اإخفاق  اأن  اإلى  اأ�سارتا  المدني في فل�سطين”، كما 
وقف  ف��ي  ع��ق���د  منذ  الم�ستمر  ال��دول��ي  المجتمع 
االإن�سان  لحق�ق  الج�سيمة  االإ�سرائيلية  االنتهاكات 
���س��ج��ع ال�سلطات  وف���ر����ص ع��ق���ب��ات ج��دي��ة ع��ل��ي��ه��ا، 
االإ�سرائيلية على الت�سرف بهذه الطريقة ال�سافرة”.
واأ�سارت المنظمتان اأي�سا اإلى اأن “كيفية ا�ستجابة 
المجتمع الدولي لهذا القرار �سيك�ن اختباًرا حقيقًيا 
لعزمه على حماية المدافعين عن حق�ق االإن�سان”.

وت�����س��م��ن ب��ي��ان ����س���ادر ع���ن ال��م��ت��ح��دث الر�سمي 
منظمات  �ست  اإدراج  ب�ساأن  االوروب���ي  االت��ح��اد  با�سم 
فل�سطينية في قائمة المنظمات االإرهابية: “يفخر 
ال��م�����س��ت��م��ر للمجتمع  ب��دع��م��ه  االأوروب��������ي  االت���ح���اد 
المدني الذي ي�ساهم في جه�د ال�سام وبناء الثقة 
االتحاد  ياأخذ  والفل�سطينيين،  االإ�سرائيليين  بين 
االأوروبي على محمل الجد م�ساألة اإدراج �ست منظمات 
فل�سطينية من قبل وزارة الدفاع االإ�سرائيلية، وهذه 
الق�ائم لها ع�اقب بعيدة المدى على المنظمات من 
واأ�ساف  والمالية”،  والقان�نية  ال�سيا�سية  الناحية 
ب��اإ���س��راك  �سنق�م  “لذلك  االأوروب�����ي  االت��ح��اد  ب��ي��ان 
من  م��زي��د  على  للح�س�ل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سلطات 
الت�سنيفات”. هذه  باأ�سا�ص  يتعلق  فيما   المعل�مات 
واأ����س���اف ب��ي��ان ال��م��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م االت��ح��اد 
ال��م��دن��ي  المجتمع  ازده�����ار  “اإن  ك��ذل��ك  االأوروب������ي 
واح���ت���رام ال��ح��ري��ات االأ���س��ا���س��ي��ة ه��م��ا ح��ج��ر ال��زاوي��ة 
ل��ل��دي��م��ق��راط��ي��ات ال��م��ن��ف��ت��ح��ة، وال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي 
ه��� م�ساهم اأ���س��ا���س��ي ف��ي ال��ح��ك��م ال��ر���س��ي��د وح��ق���ق 
الديمقراطية  والقيم  ال��دول��ي  وال��ق��ان���ن  االإن�����س��ان 
والتنمية الم�ستدامة في االتحاد االأوروبي واإ�سرائيل 

وفل�سطين واأماكن اأخرى”.
وعم�ما ي�ؤكد قرار �سلطات االحتال االإ�سرائيلي 
فل�سطينية  م���دن���ي  م��ج��ت��م��ع  م���ؤ���س�����س��ات  ت�����س��ن��ي��ف 
الطبيعة  عن  بالمقابل  “اإرهابية” يعبر  كمنظمات 
كما  االح���ت���ال،  ل�سلطات  وال��ع��ن�����س��ري��ة  االإره��اب��ي��ة 
يدل على مدى قلقها وخ�فها من هذه الم�ؤ�س�سات 
لك�نها تق�م بدور كبير في ك�سف وف�سح االنتهاكات 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، وت���ق��ع ال��م��راق��ب���ن اأن ه���ذا ال��ق��رار 
واإغ���اق  م�����س��ادرة  �سيتبعه  التع�سفي  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
واال�ستمرار  اأخ��رى  فل�سطينية  لم�ؤ�س�سات  وام��ت��داد 
في م�سادرة وترهيب كل مدافع عن حق�ق االإن�سان، 
وه��� م��ا ت��م بالفعل حيث داه��م��ت ع��دد م��ن مقرات 
زال��ت  الجمعيات واع��ت��ق��ال ع��دد م��ن م�ظفيها وم��ا 

الحملة مت�ا�سلة.

كان�ا جميعا وا�سحين ب�ساأن مطلب تطبيق تدابير 
مكافحة االإرهاب بطريقة تتفق مع القان�ن الدولي 
واأ�ساف�ا:  ل��ل��دول،  الدولية  االل��ت��زام��ات  تنتهك  وال 
“اإن �س�ء ا�ستخدام الحك�مة االإ�سرائيلية الإجراءات 
م��ك��اف��ح��ة االإره�������اب ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ي��ق������ص اأم���ن 
ال��ج��م��ي��ع، ي��ج��ب اح���ت���رام ح��ري��ة ت��ك���ي��ن الجمعيات 
المجتمع  تمكين  اأج���ل  م��ن  ك��ام��ل  ب�سكل  والتعبير 
ال��م��دن��ي م��ن اأداء ع��م��ل��ه ال����ذي ال غ��ن��ى ع��ن��ه، ه��ذه 
ال��ج��م��ع��ي��ات ال ي��م��ك��ن ت��ق���ي�����س��ه��ا م���ن خ����ال ���س���ء 
ال���ا���س��ح لمكافحة االإره����اب  ال��ف��ا���س��ح  اال���س��ت��خ��دام 

والت�سريعات االأمنية”.
لغة  تتحدث  المنظمات  “هذه  واأ�ساف الخبراء: 
نهجا  ي�ستخدم�ن  اإنهم  العالمية،  االإن�سان  حق�ق 
قائما على الحق�ق في عملهم، بما في ذلك التحليل 
الجن�ساني، لت�ثيق انتهاكات حق�ق االإن�سان بجميع 
اأن�اعها في فل�سطين، بما في ذلك انتهاكات حق�ق 
ولفت  التجارية”،  ب��االأع��م��ال  المتعلقة  االإن�����س��ان 
الخبراء اإلى اأن الت�سنيف من �ساأنه اأن يحظر فعليا 
عمل ه�ؤالء المدافعين عن حق�ق االإن�سان، وي�سمح 
واإغ��اق  م�ظفيهم،  باعتقال  االإ�سرائيلي  للجي�ص 
اأن�سطتهم  وح��ظ��ر  اأ���س���ل��ه��م،  وم�����س��ادرة  مكاتبهم، 

وعملهم في مجال حق�ق االإن�سان.
واأعرب الخبراء عن قلقهم من اأن هذا القرار ربما 
اأ�سكال االنتقام من  اتخاذه ك�سكل من  يك�ن قد تم 
التعاون مع كيانات االأمم المتحدة.، وذكر الخبراء: 
وتكرارا  م��رارا  االإ�سرائيلي  الجي�ص  ا�ستهدف  “لقد 
المدافعين عن حق�ق االإن�سان في ال�سن�ات االأخيرة، 
مع تعمق احتاله، وا�ستمرار تحديه للقان�ن الدولي، 
وتفاقم �سجل انتهاكات حق�ق االإن�سان، بينما واجهت 
واالإ�سرائيلية  ال��دول��ي��ة  االإن�����س��ان  ح��ق���ق  منظمات 
عمليات  وحتى  ت�سريعية  وق��ي���دا  �سديدة  ان��ت��ق��ادات 
ترحيل، واجه المدافع�ن الفل�سطيني�ن عن حق�ق 

االإن�سان دائما اأ�سد القي�د”.
   كما دعا خبراء حق�ق االإن�سان، المجتمع الدولي 
اإلى ا�ستخدام مجم�عة كاملة من االأدوات ال�سيا�سية 
وعك�ص  بمراجعة  اإ�سرائيل  لمطالبة  والدبل�ما�سية 

هذا القرار.
وفي اإفادة المقرر االأممي الخا�ص المعني بحالة 
المحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  في  االإن�سان  حق�ق 
2021/10/25 خال جل�سة  لينك” بتاريخ  “مايكل 
لاأمم  ال��ع��ام��ة  للجمعية  الثالثة  اللجنة  عقدتها 
المتحدة التي تعنى بال�س�ؤون االجتماعية والثقافية 
“لينك” الأع�ساء  قال  العالم،  دول  في  واالإن�سانية 
ال�سديد  ا�ستيائي  عن  لكم  اأعبر  اأن  “اأريد  اللجنة: 
ع��ن��دم��ا ع��ل��م��ت ي�����م ال��ج��م��ع��ة ال��م��ا���س��ي اأن وزي����را 
لحق�ق  فل�سطينية  جمعيات   6 �سنف  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ا 
االإن�����س��ان وال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي ع��ل��ى اأن��ه��ا منظمات 
االإن�سان  ج�سد  ف��ي  قا�سمة  �سربة  ه��ذه  اإره��اب��ي��ة.. 
حركات  وك��ذل��ك  الحق�قية  وح��رك��ت��ه  الفل�سطيني 

حق�ق االإن�سان في كل مكان”.
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األردن

أمال التليدي إعداد:

بلد التنوع والتعايش
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املوقع 
الأردنية  “اململكة  ر�سميا  ت�سمى  كما  اأو  الأردن 
يف  الأع�ساء  العربية  الدول  اإحدى  الها�سمية” هي 
جامعة الدول العربية، �سميت بالأردن ن�سبة اإىل نهر 
بلد  وهو  الغربية.  حدودها  على  مير  الذي  الأردن 
ب�سكل  خمتلفة  عربية  ولهجات  ثقافات  بني  يجمع 
جريانه  عن  طبيعية  حدود  اأي  تف�سله  ول  لفت، 
اللذين  الريموك  ونهر  الأردن  نهر  �سوى  العرب 

ي�سكالن على التوايل جزًءا من حدوده مع فل�سطني 
و�سوريا، حيث يقع الأردن جغرافياً بني َخطي عر�ض 
33 و29 �سماًل، وَخطي طول 39 و34 �سرًقا، اأما باقي 
احلدود فهي امتداد لبادية ال�سام يف ال�سمال وال�سرق 
اإىل  عربة  ووادي  اجلنوب،  يف  النفوذ  و�سحراء 
اجلنوب الغربي، اإذ ي�سل الطول الإجمايل حلدودها 
بطول  منها  يت�سارك  1،635كم،  حوايل  اإىل  الربية 
744كم مع ال�سعودية، و375كم مع �سوريا، و181كم 

طول  ويبلغ  فل�سطني،  مع  و335كم  العراق،  مع 
الإقليمية  26 كم، ومتتد مياهه  ال�ساحلي  �سريطها 
اإىل م�سافة ثالثة اأميال بحرية. ، كما تبلغ م�ساحة 
وتغطي  89،342كم2،  يقارب  ما  الإجمالية  الدولة 
الياب�سة منها ما م�ساحته 88،802كم2، يف حني ت�سكل 

املياه م�ساحة 540كم2. 
ت�ساري�سه  لكن  الأردن  حجم  �سغر  ورغم 
وطوبوغرافيته تعك�ض تنوعه املناخي. ويتميز الأردن 

جر�ش

القلعة بالعقبة
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مناطقها،  معظم  اجلاف  املناخ  ي�سود  بينما  الدولة، 
وحاًرا  جاًفا  بكونه  ال�سيف  ف�سل  يف  املناخ  ويو�سف 
ال�سنوية  احلرارة  درجات  معدلت  وترتاوح  ن�سبيا، 
فيه بني 12-15 درجة مئوية، وت�سل يف حدها الأعلى 
يف املناطق ال�سحراوية �سيًفا اإىل نحو 40-46 درجة 
مئوية، اأما �ستاء فهو معتدل ورطب، وترتاوح كميات 
مناطق  يف  800ملم  ُيقارب  مبا  فيه  �سنوًيا  الأمطار 
يف  50ملم  حوايل  تبلغ  حني  يف  ال�سمالية،  التالل 

املناطق ال�سحراوية. 
يق�سم الأردن مناخًيا وجغرافًيا اإىل ثالث مناطق 

اأ�سا�سية، هي: 
من  الغربية  اجلهة  اأ�سفل  ميتد  الأردن:  وادي 

بكونه اأحد اأكرث الدول الآمنة وامل�ستقرة يف منطقة 
ال�سرق الأو�سط.

جبال  وتعد  كبري،  ب�سكل  الت�ساري�ض  وتتنوع 
عجلون يف ال�سمال الغربي، وجبال ال�سراة يف اجلنوب 
اأم  جبل  على  قمة  اأعلى  وتوجد  اجلبال،  اأهم  من 
الدامي 1854 مرتا، وتوجد اأخف�ض نقطة يف البحر 
وتبلغ  العامل،  يف  نقطة  اأخف�ض  تعترب  والتي  امليت 

408 اأمتار حتت �سطح البحر.
املناخ والطبيعة اجلغرافية 

يتمتع الأردن مبناخ ي�سكل مزيجا بني مناخ البحر 
الأبي�ض املتو�سط واملناخ ال�سحراوي اجلاف، اإذ ي�سود 
من  والغربية  ال�سمالية  املناطق  املتو�سطي  املناخ 

الأردن، وُيعد جزًء من الوادي املت�سدع الكبري، وي�سم 
الأكرث خ�سوبة يف  املنطقة  تعد  التي  الغور  منطقة 
البالد، ونهر الأردن، والبحر امليت الذي يتميز بكونه 
اإىل  بالإ�سافة  الأر�ض،  �سطح  على  منطقة  اأخف�ض 
وادي عربة احلار واجلاف، وخليج العقبة الذي يبلغ 
الوحيد  البحري  املنفذ  وُيعد  40كم،  حوايل  طوله 

لالأردن. 
�سمال  يف  قي�ض  اأم  من  متتد  اجلبلية:  املرتفعات 
الأردن اإىل راأ�ض النقب يف اجلنوب، وذلك على طول 
اجلزء الغربي من البالد، وهي املنطقة الفا�سلة بني 
وتتمتع  ال�سرقية،  ال�سحراء  و�سهول  الأردن  وادي 
هذه املنطقة بكميات وفرية من الأمطار، مما جعلها 

مركزا ملعظم املراكز ال�سكانية يف الأردن. 
البادية،  مبنطقة  ُت�سمى  ال�سرقية:  ال�سحراء 
% من م�ساحة الأردن، ومتتد اإىل �سوريا،  وحتتل 75 
والعراق، واململكة العربية ال�سعودية، وي�سودها مناخ 

�سحراوي جاف وحار. 
التاريخ  

ا�ستقر بع�ض النا�ض يف الأردن منذ حوايل 50،000 
�سنة قبل امليالد، ولكن التاريخ الفعلي للدولة يعود 
 3200 ما بني  الفرتة  -اأي  الربونزي  الع�سر  لفرتة 
وقد  احلديدي،  الع�سر  وحتى  امليالد-  قبل   -1950
منذ  الدينية  الكتابات  يف  اأردنية  مناطق  عدة  ذكرت 
ويجدر  وجلعاد،  مواآب  مثل  امليالد،  قبل   597 عام 
اأن الإ�سكندر الأكرب قد حكم مناطق وا�سعة  بالذكر 
تنميتها  يف  كبري  اأثر  له  وكان  الأردن،  �سمنها  من 
يف  ثم  بالتجارة،  خا�سة  مراكز  واإن�ساء  وتطويرها، 
امليالد حكم  قبل   4-2 القرنني  بني  الواقعة  الفرتة 
ونظام  احل�سارة  بناء  يف  و�ساهموا  املنطقة،  اليونان 
يف  وجداًرا  فيالدلفيا  مثل  مدن  ُبنَيت  اإذ  التعليم، 
عهدهم، كما ظهر علماء ومفكرون يف ذلك الوقت، 
اأما احلكم الإ�سالمي فقد دخل لالأردن يف الفرتة ما 
الإمرباطورية  قدوم  حتى  وا�ستمر  661م،  عام  بعد 
العثمانية التي حكمت املنطقة منذ القرن اخلام�ض 
ع�سر امليالدي وحتى عام 1918م، وثم يف 25 مايو من 

عام 1946م اأعلنت الأردن ا�ستقاللها. 
 العا�صمة 

الها�سمية،  الأردنية  اململكة  عا�سمة  عمان  تعد 
والقت�سادي،  والإداري،  التجاري،  ومركزها 
حيث  من  الدولة  حمافظات  اأكرب  وهي  والتعليمي، 
عدد ال�سكان، وثالث اأكرب حمافظة من حيث امل�ساحة، 
اإذ ت�سبقها يف ذلك حمافظتا معان واملفرق، وتقع يف 
عمان اأهم موؤ�س�سات الدولة الأردنية، بالإ�سافة اإىل 
جمل�ض  فيها  يقع  كما  احلكومية،  الدوائر  جميع 
الأردنية،  اململكة  عمان  مدينة  وتتو�سط  النواب، 
وترتفع حوايل 750 مرًتا عن �سطح البحر، وتنت�سر 
 20 فوق  العا�سمة  مناطق  تنت�سر  اإذ  اجلبال،  فيها 
جباًل، ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل بداية ن�ساأة املدينة يف 
الوديان بني اجلبال، والتي اأ�سبحت متتد فيما بعد 
على �سفوح وقمم اجلبال، وذلك نظًرا ل�سيق املنطقة 

ب�سبب زيادة اأعداد ال�سكان. 
تتمتع العا�سمة عمان بخ�سائ�ض مميزة من حيث 

جر�ش

م�صجد الملك عبداهلل الأول

القلعة الفرن�صية فى وادى رم
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جذب  نقطة  جعلها  مما  املعا�سرة،  والعمارة  املوقع 
القادمني  وال�سياح  العربية  اجلاليات  من  للعديد 
واليابان،  ال�سمالية،  واأمريكا  الغربية،  اأوروبا  من 
املجاورة،  العربية  الدول  من  واأي�سا  واأ�سرتاليا، 
املواقع  لزيارة  وذلك  وغريها،  العربي،  واخلليج 
ال�سياحية ب�سكٍل عام، وممار�سة ال�سياحة العالجية 
الطبية ب�سكل خا�ض، وُتعد عمان املحرك الأ�سا�سي 
الأردين،  الوطني  القت�ساد  من   %  90 حلوايل 
بالن�سبة  ال�سرتاتيجي  موقعها  اإىل  ذلك  وُيعزى 

لبالد ال�سام وال�سرق الأو�سط. 
ال�صكان

بحوايل  2020م  لعام  الأردن  �سكان  عدد  يقدر 
تقريبا   %  0.13 ي�سكل  ما  اأي  ن�سمة،   10،211،277
من اإجمايل عدد �سكان العامل، ويحتل الأردن بذلك 
املرتبة 88 عامليا من حيث عدد ال�سكان، اأما الكثافة 
�سخ�سا/كم2،   115 نحو  اإىل  فت�سل  فيه  ال�سكانية 
ن�سبته  ما  ُيعد  اإذ  البالد،  و�سمال  �سط  يف  وترتكز 
احل�سر،  من  ال�سكان  عدد  اإجمايل  من   %  91.5
من  الغالبية  ي�سكلون  العرب  اأن  بالذكر  ويجدر 

%، يف حني ي�سكل  �سكان الأردن وبن�سبة ت�سل اإىل 98 
ال�سكان،  % فقط من   1 والأرمن  ال�سرك�ض  كل من 
فاإن  الدولة،  يف  والأديان  اللغات  يخ�ض  فيما  اأما 
اللغة الر�سمية هي اللغة العربية، واللغة الأجنبية 
الأوىل هي اللغة الإجنليزية، وُيعد الإ�سالم الديانة 
الر�ســــمية يف الأردن، اإذ ي�ســــكل امل�ســــلمون ما ن�سبته 
 ،%  2 الدروز  ي�سكل  بينما  ال�سكان،  من   %  92

 .% وامل�سيحيون 6 
نظام احلكم 

امللك  راأ�سه  يعد نظام احلكم ملكًيا وراثًيا، وعلى 
من�سب  ويتقلد  الد�ستور،  حماية  يتوىل  الذي 
احلايل  وامللك  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
ابن  الثاين  اهلل  الها�سمية هو عبد  الأردنية  للملكة 
بعَد  1999م  عام  والذي توىل احلكم منذ  احل�سني، 
وفاِة والده امللك احل�سني بن طالل. ويجدر بالذكر 
اأن ال�سلطات يف النظام ال�سيا�سي الأردين تنق�سم اإىل 

ثالث �سلطات، هي: 
التي  احلكومة  يف  تتمثل  التنفيذية:  ال�سلطة 
تعني من قبل امللك، ومتار�ض �سالحياتها من خالل 

جمل�ض الوزراء، وامل�سوؤولني احلكوميني. 
الت�سريعات  باإ�سدار  تعنى  الت�سريعية:  ال�سلطة 
وم�ساءلة احلكومة، وهي متمثلة يف جمل�ض النواب، 

وجمل�ض الأعيان. 
تتوىل  م�ستقلة  �سلطة  هي  الق�سائية:  ال�سلطة 

حتقيق العدالة بني املواطنني، وحماية حقوقهم. 
التق�صيمات الإدارية 

تتكون اململكة الأردنية الها�سمية من 12 حمافظة 
تنق�سم كل منها اإىل عدة األوية، واأق�سية، وبلديات، 
القرى  يف  البلديات  روؤ�ساء  وُيعني  وقرى،  ومدن، 
واملدن من قبل امللك واملجال�ض التي تنتخب جزئيا، 
اإل اأن معظم ال�سلطات املحلية تاأتي ب�سكل مبا�سر من 
امللك، يف حني يتم الإ�سراف على امل�ساريع املحلية من 
اإدارة كل منطقة، والتي تعمل تبعا لتوجيهات  قبل 

احلكومة الوطنية. 
العلم

يعود تاريخ رموز العلم اإىل الثورة العربية الكربى 
من  العلم  يتكون  اإذ  1916م،  عام  يف  حدثت  التي 
ثالثة م�ستطيالت ت�سم الألوان الأ�سود، والأبي�ض، 

خليج العقبةداخل القلعة
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للعبا�سيني،  الأ�سود  اللون  يرمز  حيث  والأخ�سر، 
اللون  اأما  الأمويني،  الأبي�ض  اللون  ميثل  حني  يف 
الأخ�سر فهو رمز للفاطميني، ويقع على ي�سار العلم 
الثالثة  الألوان  يجمع  اأحمر  لوٍن  ذي  مثلث  �سكل 
ال�سابقة مًعا، ويعد رمزا لالأ�سرة الها�سمية احلاكمة، 
ويوجد يف منت�سف هذا املثلث جنمة �سباعية تظهر 
�سورة  اآيات  املثاين  لل�سبع  وترمز  الأبي�ض،  باللون 

الفاحتة يف القراآن الكرمي. 
ال�صناعة يف الأردن 

رئي�سي  ب�سكل  الأردين  ال�سناعي  القطاع  يعمل 
واملحاجر:  التعدين  هما:  رئي�سيني،  جمالني  يف 
ي�سمل تعدين الفو�سفاط والبوتا�ض، واللذين ُيعدان 
ولذلك  الدولة،  يف  الرئي�سيني  الطبيعيني  املوردين 
ت�سدير  يف  دول  ثالث  اأكرب  بني  من  الأردن  تعد 

الفو�سفاط على م�ستوى العامل. 

لالإ�سمنت،  ال�سناعي  الإنتاج  ي�سمل  الت�سنيع: 
ال�سناعات  جانب  اإىل  املكرر،  والنفط  والأ�سمدة، 
وجمال  وال�سابون،  املنظفات  و�سناعة  التحويلية، 
�سناعة الأدوية الذي ُيعد من اأجنح واأهم ال�سناعات 
املحلية يف ك�سب اإيرادات العمالت الأجنبية، ويجدر 
بالذكر اأن الأردن ي�سعى يف الوقت احلا�سر للنهو�ض 

ب�سناعة الإلكرتونيات. 
التعليم  

 ،14 �سن  حتى  اإلزاميا  الأردن  يف  التعليم  ُيعد 
ولذلك فاإن اأكرث من ن�سف ال�سعب قد حت�سلوا على 
�سهادة التعليم الثانوي كحد اأدنى، وقد ُحددت مدة 
التعليم لتكوَن 6 �سنوات تعليماً ابتدائّيا، و3 �سنوات 
اإذ  اأخرى تعليًما ثانوًيا،  اإعدادًيا، و3 �سنوات  تعليًما 
اأو  احلكومية،  باملدار�ض  اللتحاق  للطالب  ميكن 
اأو مدار�ض الأونروا، كما يوجد يف الأردن  اخلا�سة، 
اأي�سا العديد من اجلامعات، ومن اأقدمها: اجلامعة 
وجامعة  1962م،  عام  يف  تاأ�س�ست  التي  الأردنية 
عام  يف  موؤتة  وجامعة  1976م،  عام  يف  الريموك 

1981م. 
ال�صياحة يف الأردن 

ُيعد قطاع ال�سياحة يف الأردن اأحد اأهم القطاعات 
ن�سبة  اإذ تبلغ  الوطني،  املحفزة واملنع�سة لالقت�ساد 
 ،% م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل حوايل 14 

وفيما يلي بع�ض اأهم املعامل ال�سياحية: 
الدنيا  عجائب  اإحدى  البرتاء  تعد  البرتاء: 
الرتاث  مواقع  كاأحد  اختيارها  مت  وقد  اجلديدة، 
يف  منحوتة  مدينة  وهي  1985م،  عام  يف  العاملي 

ال�سخر الوردي. 
عام  �سيدت  �سليبية  قلعة  هي  الكرك:  قلعة 
1132م، وتتاألف من برج، وعدة ممرات، وغرف، وقد 
خ�سعت ل�سيطرة �سالح الدين الأيوبي عام 1188م، 
ثم ا�ستخدمت لحقا من ِقبل املماليك والعثمانيني. 
ق�سر عمرة: بني ق�سر عمرة يف القرن 8م، ويقع 
اأدرج يف  الزرقاء، وهو ق�سر �سحراوي  يف حمافظة 

قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي عام 1985م. 
ال�سحراِء  يف  اأثري  موقع  هي  الر�سا�ض:  اأم 
عمان،  حمافظة  حدود  �سمن  ويقع  الأردنية، 
ويتميز بطابٍع معماري ميزج بني الفرتة البيزنطية 
والإ�سالمية املبكرة، وقد ا�ستخدَم هذا املوقع كقاعدة 

ع�سكرية من قبل الرومان. 
حمامات ماعني: تقع على بعد 35كم جنوب غرب 
مادبا، وهي ينابيع وحمامات مائية �ساخنة ت�ستخدم 

للعالج والرتفيه. 
دينية  منطقة  نيبو  جبل  ُيعد  نيبو:  جبل 
للم�سيحيني، وقد بنيت فيه كني�سة �سغرية يف القرن 
نهر  ووادي  امليت،  البحر  على  اجلبل  ويطل  4م، 
املغط�ض:  البعيدة.  القد�ض  وتالل  واأريحا،  الأردن، 
يقع �سمال البحر امليت، ويعد اأحد الأماكن الدينية 
املقد�سة عند امل�سيحيني، وقد �سنَف كموقع للرتاث 

العاملي لليون�سكو. 

وادى رم

الم�صرح الرومانى
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املطبخ الأردين
�سعبية قدمها  باأكالت وحلويات  دولة  تتميز كل 
من  توارثها  وا�ستمر  الزمان،  قدمي  منذ  الأجداد 
جيل لآخر، لكن للمطبخ الأردين مذاق خا�ض، حيث 
يعد من اأ�سهر املطابخ املعروفة مباأكولتها الرائعة 
املليئة بالنكهات، وميكن و�سف املطبخ الأردين باأنه 
مطبخ املواهب غري املتوقعة عند مزج التوابل ذات 

اجلودة الرائعة واملكونات الطازجة وثقافة الطعام 
الغنية، فاأنت بال �سك على موعد مع جمموعة من 
هذه  اأ�سهر  ومن  تقاوم.  ل  التي  ال�سهية  املختارات 

الأطباق:
املن�صف:

الأردنية  ال�سعبية  الأكالت  اأ�سهر  اأحد  يعد 
البدو، حيث  اإىل  الطبق  اأ�سل هذا  ويعود  القدمية 

الثقيل،  البلدي  بال�سمن  املقلي  الأرز  من  يتكون 
اأن  اإىل  ُيحرك  جانبه،  اإىل  مطهي  �سميك  ولنب 
كان  وقد  املطبوخ،  اللحم  اإليه  ي�ساف  ثم  ين�سج، 
اأو الأغنام يف طهيه،  الإبل  البدو ي�ستخدمون حلم 
اأيامنا هذه، ي�ستخِدم البع�ض حلم العجل،  لكن يف 

بينما ي�ستبدله الآخرون بالدجاج.
املقلوبة:

يعترب هذا الطبق فعليا مثل ا�سمه مقلوًبا راأ�سا 
بطريقة  رتبت  الطبخ  مكونات  لأّن  ال�سحن،  على 
معينة يف احللة بداية طبقة اخل�سر املنوعة، وهي 
البطاطا، والباذجنان، والزهرة )القرنبيط( اللحم 
او الدجاج، ثم الأرز، وبعد اأن تن�سج املكونات، يقلب 
الوعاء ال�سخم فوق طبق م�سطح، لتك�سف عما ي�سبه 

كعكة اأنيقة من الأرز والدجاج اأو اللحم واخل�سر.
املجدرة:

ب�سعبية  حتظى  قدمية  اأردنية  �سعبية  اأكلة  هي 
الأرز  من  يتكون  طبق  عن  عبارة  وهي  كبرية، 
الكمون.. من  الكثري  وحتديدا  والتوابل،  والعد�ض 
كما ي�ساف الب�سل املحمر جيدا على وجه الطبق، 

ويقدم بجانب ال�سلطة واللنب.
امل�صخن:

ال�سعبية  الأكالت  من  ا  اأي�سً الطبق  هذا  يعد 
والب�سل.  بالزيت  خبز  وهو  القدمية،  الأردنية 
ويتكون من خبز الطابون، املنقوع يف زيت الزيتون، 
وجهه  وعلى  احلام�سة،  والتوابل  بالب�سل  واملزين 

دجاج م�سوي، ويقدم اللنب بجانبه.
املكمورة:

احلياة  يف  بعمق  متاأ�سل  تقليدي  اأردين  طبق 

البتراء
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املنت�سرة  الأردنية  ال�سعبية  الأكالت  من  الريفية 
تعني  واملكمورة  الأردن.  �سمال  مناطق  معظم  يف 
حتت  والب�سل  امل�سلوق  الدجاج  يدفن  اإذ  املدفونة، 
غطاء �سميك من العجني، ويطهى يف الفرن اإىل اأن 
ين�سج جيدا، ويقطع على �سكل مثلث، ويقدم مثل 

الكعك.
الر�صوف:

الأردنية  ال�سعبية  الأكالت  من  الر�سوف  يعترب 
ا  ارتباًطً املرتبطة  العميقة  التوجهات  ذات  القدمية 
ال�ستاء  يف  تقدم  حيث  الأردنية.  بالثقافة  وثيًقا 
امل�ستخَدم  اللنب  نف�ض  فيه  وي�ستخدم  حتديًدا، 
العد�ض  من  مزيج  اإىل  وي�ساف  املن�سف،  طهي  يف 
واحلبوب والقمح، ويطهى على نار متو�سطة، ويقدم 

مع املخلالت احلام�سة واخل�سر.
الرتاث التقليدي الأردين

كاأي بلد عريق له جذور �ساربة يف التاريخ، يعد 
تاريخ  من  مهما  جزًءا  الأردين  التقليدي  الزي 
الأردين، ونتاجه احل�ساري  ال�سعب  وهوية وثقافة 
واأزيائه،  الغرب  على  النفتاح  فرغم  القرون.  عرب 
فهذا  خا�سة،  مكانة  الأردين  التقليدي  للزي  يظل 
و�سلت  التي  الع�سرية  الأزياء  تغيبه  مل  املوروث 
الأردن من خمتلف اأنحاء العامل، ومل يخفت بريقه 

ظل  بل  احلياة،  مناحي  كل  الع�سرنة  اقتحام  مع 
يفقد  ومل  ع�سرنته  تتم  ومل  مبالحمه  حمتفًظا 

هويته.
حيث  الن�سائية،  خ�سو�سا  متنوعة  اأزياء  وجند   
ثوب،  منطقة  لكل  حيث  جغرافيته،  بتنوع  تتنوع 
با�سم وقما�ض وق�سة وتطريزات واألوان خا�سة. كما 
الذي  اليدوي  التقليدي  الزي  اختالف بني  وهناك 
�سعره  وبالتايل  يدوًيا  حلياكته  طوياًل  وقًتا  ياأخذ 
يكون اأغلى، وبني الزي التقليدي الذي حتيكه الآلت 

ول ت�ستغرق حياكته وقتا وحتى �سعره يكون اأقل.
الن�ساء  تلب�سها  التي  ال�سعبية  الأزياء  وتعترب 
جزًءا من تاريخ الأردن، �سواء كانت اأزياء من املدينة 
لي�ست  الأزياء  هذه  فمثل  الأرياف،  مناطق  من  اأو 
من  هي  بل  معني،  �سخ�ض  اأو  فنان  ت�سميم  من 
�سنع وعمل املراأة منذ مئات ال�سنني، فلكل منطقة 
تكون  نف�سه  الوقت  ويف  وتاريخها،  ومعاملها  تراثها 
اأو  الثوب  يرمز  واأحيانا  بها،  اخلا�سة  مالب�سها  لها 
حيث  نف�سه،  املجتمع  حياة  اإىل  التقليدي  اللبا�ض 
تت�سكل وتتنوع الأزياء بح�سب كل منطقة ريفية كانت 
اأو ح�سرية، ولكن يبقى )الثوب الهرمزي( النموذج 
الأجمل والأف�سل، وجتد فيه كل معاين العراقة وقد 

ا�ستهرت به مدينة )معان( الواقعة جنوب اململكة.
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محاولة في رصد تشكيل العقليات

يقدم عمله  �أن  بروديل  فرناند  ��ستطاع  ج��ًد�،  بعد مدة طويلة  وبالطبع 
باحل�سارة  يتعلق   ، كتاب" م�سهور  "�أجز�ء  م��ن  ج���زًء�  ع�سرين  ع��ن  ع��ب��ارة 
�ملادية، بالري و�لتبادل �لتجاري، وميز�ن �لقوى د�خل �حل�سارة �ملتو�جدة 
ي�ستطع  مل  بينما  م��ادي،  هو  ما  كل  در����س��ة  �أي  �ملتو�سط،  �لبحر  حو�ض  يف 
لو�سيان لوفيفغ �أن يقدم نف�ض �لعمل، لي�ض لأنه غري جدي �أو لأنه مل يهتم 
باملو�سوع، ولكن ل�سعوبة بل و ل�ستحالة �لإحاطة ور�سد وترتيب وت�سنيف 
�لعقليات. فمن �ل�سعوبة مبكان �أن نحدد ونعرف ون�سبط مفهوم �لعقلية، 
لأنه لكل �سخ�ض عقليته �حلقيقية، ونحن يف هذه �ملحاولة �سوف ن�ستجمع 

بع�ض �لعنا�سر �لتي تت�سابه فيها جمموعة من �لأطر�ف. 
كذلك  وي��ق��ول  تت�ساوى،  ل  ولكنها  تت�سابه  �لعقليات  �إن  �لعلماء  يقول 
دي���ك���ارت يف ه���ذ� �مل���ج���ال: �ل��ع��ق��ل ه��و �ل�����س��يء �لأع�����دل ق�سمة ب��ن �ل��ن��ا���ض. 
  1350g يزن  قد  هالمية  رخوة  مادة  باعتباره  �لب�سري  فالدماغ  ولالإ�سارة، 
بالن�سبة للرجل، ويقل عنه 200g عند �ملر�أة، �إل �أن هذ� �لختالف يف �لوزن 
ل يعني �أن دماغ �ملر�أة �أقل فاعلية وذكاء، بالعك�ض هو �أكرث كثافة، حتى نعطي 

�ملر�أة حقها.
وهذه �ملادة �لرخوة �لهالمية تتكون من 10 مليار�ت خلية ع�سبية، وقدرة 
هذه �خللية �لع�سبية على �لتو��سل �أنها ت�ستقبل من �ملعلومات 10 �أ�ض 28، 
�أنه رقم مهول جًد� فيما يتعلق  28 �سفًر�، يعني هذ�  10 تليها  مبعنى �آخر 

بقوة �خللية على �لتو��سل.
فت�سورو� معي قوة �لت�سال عند �لدماغ ب�سفة عامة، بحيث �إذ� �أخدنا كل 
خلية ع�سبية على حدة، و�أ�سفنا جمموع قوة �لت�سال على قدرة �خلاليا 
�ل��دم��اغ،  عليها  يتوفر  �لتي  ع�سبية  خلية  مليار�ت  ف10  م��ث��اًل،  �لع�سبية 
من  كيلومرت�ت   9 وتليها  مليار�ت،  ع�سرة  تعطينا   28 �أ���ض   10 يف  ن�سربها 
�لأ�سفار. يعني هذ� �أن �لعقل �لب�سري �إىل �لآن عاجز عن �سياغة هذ� �لعدد، 

وعاجز عن �إدر�كه �إدر�ًكا �ساماًل.
هذ�  تعليقه عن  �لنف�ض يف  علم  �مل�سهور يف  �لياباين  �لعامل  �أنوكي  يقول 
�لعدد: نحن و�سلنا �إىل رقم �سبه �سرمدي ل نهائي Almost Infinity، هذ� 
هو قوة ��ستقبال �لدماغ للمعلومة وترجمتها وحتليلها و��ستيعابها وفهمها. 
�لت�سال يف حلظة  ق��وة  �أن  يقول: ما يحدث  �أن��وك��ي  �لعامل  ه��ذ�  �أن  كما 
معينة د�خل �لدماغ، ت�ساوي 10 �أ�سعاف نف�ض �للحظة يف جميع �لت�سالت 
و�سائل  من  وغريها  و�لن�ستغر�م  و�لو�ت�ساب  �لفي�سبوك  فيها  مبا  �لعاملية، 
�ل��دم��اغ ت�ساوي مائة م��رة �سعف ق��وة ه��وؤلء  �أن ق��وة ه��ذ�  �لت�����س��ال، يعني 

�لفاعلن يف �لت�سال.
ويف�سر �أنوكي هذه �لقوة باأن �لدماغ �لب�سري يتلقى �إ�سارة من كل خلية يف 
�جل�سم، فت�سورو� هذه �لقوة يف �أنه ي�ستقبل هذ� �لكم �لهائل من �ملعلومات 

بهذه �لطريقة.
�إن �سعة �لذ�كرة �لب�سرية ميكن �أن حتفظ كل ثانية 3000 مليون معلومة، 
لكن �ل�سوؤ�ل �ملطروح هو ملاذ� يكون �لن�سيان �إذ� كان �ملخ ي�ستوعب كل هذ� وهو 
طبًعا يعترب من حو�مل �لعقليات، لأن �لعقليات تبد�أ وتنتهي باملخ، و�لقلب 

ا. �أي�سً
�لإن�������س���ان ي��ن�����س��ى ح�����س��ب �أن����وك����ي، ي��ب��ق��ى �مل�����س��ك��ل يف ����س��ت��دع��اء �مل��ع��ل��وم��ة 

و��ستح�سارها، لأن �لدماغ �لب�سري ذكي جًد� وماكر فماذ� ي�سنع؟
يختار  مكره  باعتبار  فهو  �ملعلومات،  من  �لكثري  �ل��دم��اغ  يتلقى  عندما 
فال  �جل�سم،  �سعادة  ولي�ض  �جل�سم  م�سلحة  فيها  �لتي  �ملعلومة  يعالج  �أن 
ت�سرتيه،  �أن  �أم��ك  منك  طلبت  ما  وتتذكر  �سيارة  ت�سدمك  �أن  مثاًل  ميكن 
�إًذ� �لدماغ �سوف يتفاعل مع �للحظة وي�ستح�سر جميع مقومات �للحظة، 
ويجد حاًل للحظة ول يفكر مبا قبلها، �أي مثاًل ما طلبته �أمك �أو �أن تفكر 
ب�سعر بودلري… �إلخ، يعني هذ� �أن �لعقل ماكر �أو بر�غماتي نفعي وعملي 

ل يبحث �إل عن م�سلحته.
يقول �لعلماء، �إن �لدماغ �لب�سري هو معمول حلمايتنا فقط، �أما �ل�سعادة 
فهو غري م�سوؤول عنها مبا�سرة، فهو معمول وبامتياز للحفاظ على �جل�سد 

�لب�سري، وعن �حلياة فقط.
و�أعود لأقول �أن �لإن�سان يجد �سعوبة يف ��ستدعاء �ملعلومة، فمع �خلوف 
ُيَعطل �لدماغ �لب�سري من عمله قلياًل ملاذ�؟ لأنه يفت�ض عن �ملعلومة فقط 
�لتي �سوف حتافظ على ج�سدك فقط. لهذ� مثاًل �لطفل �إذ� وقف �ملعلم يف 

يحكى أنه كان هناك عالمان جليالن فرنسيان، أحدهما اسمه فيرناند بروديل، واآلخر اسمه لوسيان لوفيفغ، هذان العالمان 
يعتبران مفخرة من مفاخر فرنسا، اتفقا في يوم من األيام أن يقوما بدراسة ورصد وتحليل واستقراء الحضارة المتواجدة في 

حوض البحر األبيض المتوسط، واقتسما هذا البحث إلى قسمين، فتكلف بروديل بما هو مادي في الحضارة، بينما تكلف 
لوسيان لوفيفغ بما هو عقلي وروحي وثقافي في هذه الحضارة.

يقول العلماء، إن الدماغ البشري هو 
معمول لحمايتنا فقط، أما السعادة فهو 

غير مسؤول عنها مباشرة، فهو معمول 
وبامتياز للحفاظ على الجسد البشري، 

وعن الحياة فقط



55

�لمتحان �أمامه وهو يحل متارينه �سوف تكون �لإجابة خطاأ، ذلك �أن �خلوف 
بوجود معلمه �سيطر عليه، بحيث مل يعد يفكر �إل بوجود معلمه �لذي يقف 
�أمامه ولي�ض يف �لإجابة على �لتمارين، على �لرغم من �أن �لطفل لي�ست له 
�لت�سرفات.  هذه  �أحياًنا  عليه  يفر�ض  �لدماغ  لكن  �ملعلم،  يف  للتفكري  �إر�دة 
م�ستويات:  �أرب��ع��ة  على  يحتوي  �لعلماء  ر�أي  وح�سب  �لب�سري  �ل��دم��اغ  لأن 
�لزو�حفي، �لقطيعي، �لعاطفي، و�لتكيفي، فهو قوي عندما يكون عاطفًيا 
وتكيفًيا، و�سعيف عندما يكون زو�حفًيا وقطيعًيا. لكن �لعاطفي و�لتكيفي 
يكونان يف �أوج عطائهما، هذه هي �لعقلية يف جمملها. لكن �ل�سوؤ�ل، هو كيف 

تتكون �لعقلية؟
تتكون �لعقلية من �لعاطفة، يعني �أول متظهر للعقلية هو �لعاطفة، ولكن 
�إذ� ما حاولنا مقاربتها Émotion  فاإن Motion هي ��ستمر�رية �لطاقة، و 
E هي رمز من رموز �لطاقة، �لعاطفة هي �لطاقة، لكن هذه �لطاقة �ذ� ما 
�لإح�سا�ض  ��ستمر هذ�  و�إذ�  �إح�سا�ض،  ى  ت�سمَّ فاإنها  ثانية  �أكرث من  ��ستمرت 
��ستمر ليوم فهو  و�إذ�  �ساعة ي�سبح عاطفة مفرطة،  �أكرث من دقيقة يعني 
فهو  �سنة  ��ستمر  و�إذ�  �ل�سخ�سية،  يف  ميزة  ي�سبح  �سهًر�  ��ستمر  و�إذ�  م��ز�ج، 
�سخ�سية �ل�سخ�سية، و�إذ� ��ستمر �أكرث من 35 عاًما في�سمى هوية، فتخيلو� 

�لعاطفة و�لتي تظل دقيقة ثم �ساعة ثم يوًما ثم  �لثانية �لأوىل من  معي 
�إح��دى حو�مل  35 عاًما حتى ت�سبح هوية، و�لهوية هي  �سنة ثم  �سهًر� ثم 

�لعقليات.
ت�سورو� معي �أن �إنتاج �لعقلية وت�سكيلها، لبد لها �أن تت�سكل يف كل ثانية 
باعتبارها نتاج مبا�سر للعو�طف و�لأحا�سي�ض، و�ملز�ج، و�مليزة يف �ل�سخ�سية 
و�ل�سخ�سية، و�لهوية، يعني �أن طاقتنا تتفاعل كل ثانية 35 عاًما، �إذ� لبد 
من طاقة م�ستمرة ل 35 عاًما من �لثو�ين �لتي �سوف نتحدث عن ما ي�سمى 
بالعقلية و�لهوية، مبعنى �آخر، �إذ� �أر�د �أن يغري �لعقلية فالبد من �أن ُتهّدم 
مثلما ت�سكلت �حلركات �ملعادة لهذه �لعو�طف، حتتاج 35 عاًما من �لثو�ين/ 
�أن تتغري �لعقلية، وتغيريها  ُتهَدم �لعقلية، ف�سبه م�ستحيل  �لعو�طف لكي 

يحتاج �إىل جهد جهيد، وتتكون بجهد جهيد.
هذه هي �لعقلية، �لعقلية هي ثو�بت تاريخية زمنية حول مو�سوع معن، 
ولبد �أن تعاد وتكرر كل ثانية ملدة 35 �سنة، هنا فقط نتحدث عن �لعقلية، 
�أما غري ذلك فاإننا نتحدث عن �ل�سخ�سية، عن �ملز�ج، عن �لعاطفة �ملفرطة، 
عن �ل�سعور، عن رد �لفعل، �أما �لعقليات فهي عبارة عن منتوج حلركة ُمعادة 

�أو عو�طف م�ستمرة ت�ستمر ملدة 35 عاًما، ولهدمها لبد من 35 عاًما.

مصطفى الحارثي
باحث في األنثروبولوجيا السياسية



56

The Cost of War تكلفة الحرب

وغالًبا ما يتم االإعالن عن اأرقام التكلفة االإجمالية للحروب التي ال ت�شمل يف 
اأغلب الظن مراحل ما قبل احلروب وما بعدها.هذا الأن احلروب ال تندلع مبح�ض 
ال�شدفة اأو ب�شكل فجائي، اإمنا ي�شبقها اأنواع من التوتر والت�شعيد واخلالفات، 
وعندما تنتهي املواجهات تظهر االآثار واملرتتبات اخلفية، وت�شتمر تبعات احلروب 
اأن نح�شب تكلفة احلروب  اإذا، فكيف لنا  اإىل �شنني طويلة وعقود ورمب��ا يزيد. 
ب�شكل اأكرث واقعية ودقة؟ يف االآونة االأخرية ظهرت بع�ض املحاوالت االأكادميية 
لدرا�شة تكلفة احلروب وحماولة فهم اأبعاد هذه ال�شراعات من كافة جوانبها، 

وما يرتتب عليها من تكلفة خالل كل مراحلها.
ال يوجد رابح يف احلرب )املنت�سر واملهزوم خا�سران(

تعلمنا من التاريخ اأنه ال يوجد طرف فائز يف احلرب، قد ينت�شر اأحدهم يف 
ان�شانيتنا  الكثري من  اأب��دا. نفقد  املطلق ال يتحقق  الفوز  اأو جولة لكن  معركة 
يف احل��روب، فالقتل والرتويع والتدمري يطال الفاعل واملفعول وتبقى اجلراح 
الغائرة والندوب يف �شمائرنا تطاردنا ما حيينا. وتعترب التكلفة النف�شية التي 
ح�شاب  لكن  ل��ل��ح��رب.  ال�شخمة  التكلفة  م��ك��ون��ات  اإح���دى  امل��ح��ارب��ون  يتحملها 
التجارة  ت��در���ض يف اجل��ام��ع��ات يف كليات  ال��ت��ي  االأك��ادمي��ي��ة  امل���واد  التكاليف م��ن 
واالقت�شاد وما اإىل ذلك، لكنها يف االأ�شا�ض تعتمد على التكاليف امللمو�شة التي 
التغريات  العامل من  يعاين منه  ال��ذي  الوقت  م��ادي. ويف  ب�شكل  قيا�شها  ميكن 
املناخية الهائلة وانت�شار جائحة كورونا، وحاجة البلدان الفقرية والنامية ملبالغ 
طائلة فقط للبقاء، تتعاظم تكلفة ال�شراعات واحلروب نتيجة للفر�ض ال�شائعة 
واالإمكانات املهدرة، التي لو وجهت نحو التنمية واحلفاظ على الطبيعة وبناء 

اجل�شور ملا كان احلال على ما هو عليه االآن.   
التقديرات واالإح�سائيات غري  وافية

ت�شري بع�ض التقديرات الربيطانية اإىل اأن 187 مليون �شخ�ض لقوا حتفهم 
نتيجة احلرب منذ عام 1900 حتى الوقت احلا�شر، ومن املحتمل اأن يكون الرقم 
الفعلي اأعلى بكثري. منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية عام 1945 التي ح�شدت 
بدورها ع�شرات املاليني من اأرواح اجلنود واالأبرياء، وتركت مئات املاليني من 
العي�ض  �شبل  ك��ل  ف��ق��دوا  ال��ذي��ن  امل�شردين  م��ن  واأ�شعافهم  وامل�شابني  اجل��رح��ى 
وامل�����اأوى، وت�شببت يف دم���ار ه��ائ��ل فيما ي��زي��د على 50 دول���ة ح��ول ال��ع��امل، ظن 
العامل اأنه باالإمكان اأخذ املوعظة من �شرور احلرب واأهوالها، اإال اأن �شرعان ما 
ا�شتعلت املناف�شة املحمومة للح�شول على االأ�شلحة الذرية ومكوناتها، واندلعت 
املواجهات واملعارك بحجة �شدام االأفكار واالأيدولوجيات ما بني الغرب وال�شرق 
الدامية  وامل��واج��ه��ات  احل���روب  لع�شرات  ب��االإ���ش��اف��ة  وال�شيوعية،  والراأ�شمالية 
واملدمرة. وي�شاف للتكلفة ال�شخمة للحروب ما ينفق على جممعات ال�شناعات 
االأ�شلحة  تلك  لتخزين  التكاليف  وت�شاعف  وذخ��ائ��ر،  اأ�شلحة  م��ن  الع�شكرية 
والذخائر ب�شكل منا�شب ثم ت�شاف تكلفة �شيانتها، واحلفاظ عليها ثم التكلفة 
االأكرب يف االحتفاظ بها وعدم ا�شتعمالها، وهو ما يعترب وكاأنه ا�شتثمارات جممدة 
لو كانت وجهت للبناء والتطوير والتنمية النتفع الب�شر، وا�شتفادت املجتمعات 

واالأوطان باأ�شعاف ما ت�شتفيد يه من تخزين االأ�شلحة والذخائر.
الذرية  االأ�شلحة  ل�شناعة  ال�شباق  املهدرة من  للتكلفة  اأ�شوء  مثال  يوجد  وال 
والنووية الفتاكة )اأ�شلحة الدمار ال�شامل( ومثيالتها البيولوجية والكيميائية. 
و�شناعة  واختبار  تطوير  على  ال���دوالرات  مليارات  الكربى  ال��دول  تكلفت  فقد 

بالرغم  با�شتخدامها  والتلويح  وتخزينها  ومراكمتها  ال�شامل  ال��دم��ار  اأ�شلحة 
نتو�شل  مل  االآن  والطبيعة.حتى  الب�شر  على  ال��الحم��دودة  اآث��اره��ا  معرفة  من 
اختباراتها  وتكلفة  والنووية  الذرية  االأ�شلحة  اآالف  لتكلفة �شناعة  دقيق  ب�شكل 
على االأر���ض وحتت املاء ويف اجلو وما نتج عنها من اآث��ار جانبية لوثت الياب�شة 
واملحيطات والبحار بل واأثرت على طبقة االأوزون احلامية للكوكب، باالإ�شافة ملا 

ميكن اأن تكون اأحدثته من احتبا�ض حراري داخل غالفنا اجلوي اله�ض.
ال�شامل،  الدمار  الأ�شلحة  ال�شانعة  ال��دول  االأمم  تطالب  اأن  ال�شروري  ومن 
والتي قامت بالفعل باإنتاجها واختبارها، اأن تعرف تكلفة �شناعة تلك االأ�شلحة 
مقابل  يف  وتراكمها  تخزينها  وتكلفة  الختباراتها،  احلقيقية  والتكلفة  الفتاكة 
الفر�شة ال�شائعة وما ميكن اأن حتقق من تنمية وتطوير وخري للب�شرية بهذه 

التكاليف الفائقة لالأ�شلحة، التي تهدد بفناء العامل والب�شرية اأجمع.
ويف حماوالت حثيثة للوقوف على تكلفة احلروب واالإنفاق الع�شكري ال�شخم، 
تعكف بع�ض املوؤ�ش�شات االأكادميية االأمريكية لدرا�شة هذه الظواهر وفهمها ب�شكل 
اأو�شع واأكرث دقة. ويف درا�شة من�شورة ملعهد وات�شون التابع جلامعة ب��راون، قدم 
�شنة  الع�شرين  االأمريكي خالل  الع�شكري  التقديرات لالإنفاق  الباحثون بع�ض 
املا�شية، واأظهر التقرير اأن الواليات املتحدة االأمريكية وحدها اأنفقت ما يقرب 
من 8 تريليونات دوالر منذ اأحداث 11 �شبتمرب 2001 وحتى االآن 2021، وهو ما 
يفوق ميزانيات اأكرث من مئة دولة جممعة لنف�ض هذه احلقبة الزمنية وهو ما 

اأو�شحه هذا البيان: 
% من هذا االإنفاق، موجًها لرعاية قدامى املحاربني من   ويعترب اأكرث من 25 
العقديني  املتحدة خالل  التي �شاركت فيها الواليات  هذه احلروب وال�شراعات 
املا�شني فقط. اأما التكلفة التي تتحملها ال�شعوب والبلدان املنتهكة فال اأثر لها. 
وهذه االأرقام رغم �شخامتها اإال اأنها تظهر عدم اكرتاث ملا ت�شببت فيه اآلة احلرب 
اللعينة على ال�شعوب والبلدان التي تلقت في�ض ال�شالح والعنف االأمريكي، وما 
يرتتب عن هذا العدوان من اآثار قد تدوم لعقود وقرون مقبلة. ويقول البحث 
 11 بعد  ما  حل��روب  الهائل  االقت�شادي  االإنرتنت"التاأثري  �شبكة  على  املن�شور 
مفهوم  غري  اأخ��رى  واأماكن  و�شوريا  والعراق  وباك�شتان  اأفغان�شتان  يف  �شبتمرب 
جيًدا من قبل اجلمهور االأمريكي و�شناع القرار. تعترب هذه التكاليف امليزانية 
التقديرية للحرب، مبا يف ذلك النفقات ال�شابقة وااللتزامات امل�شتقبلية لرعاية 

قدامى املحاربني يف هذه احلروب.
التكلفة الب�سرية 

اأكرث من 929000عدد االأ�شخا�ض الذين ُقتلوا مبا�شرة يف اأعمال عنف احلروب 
عدد  اأخ��رى.ول��ق��ي  واأم��اك��ن  واليمن  و�شوريا  وال��ع��راق  وباك�شتان  اأفغان�شتان  يف 
م�شاعف عدة مرات من املدنيني م�شرعهم ب�شبب االآثار العك�شية لهذه احلروب. 

"في السالم يدفن األبناء آباءهم، وفي الحرب يدفن اآلباء أبناءهم"، بهذه الكلمات المؤثرة عبَّر الفيلسوف اإلغريقي هيرودوت 

عن وجه الحرب القاسي والقبيح الذي ال يتحدث عنه الكثيرون من دعاة العنف والقتل والدمار. فالتكلفة البشرية تبقى أبهظ 
وأغلى من كل ما يقدم في الحروب. وال يمكن تخيل ألم ومعاناة األسر والعائالت واألهالي عند فقدانهم ألحبائهم في 

الصراعات والحروب. أما التكاليف الفعلية للحروب والصراعات فلم يتم دراستها أو احتسابها بشكل دقيق وعلمي. 

الواليات المتحدة األمريكية وحدها 
أنفقت ما يقرب من 8 تريليونات دوالر منذ 

أحداث 11 سبتمبر 2001 وحتى اآلن
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الو�سول اجلغرايف: اأكرث من 85 دولة
يف الفرتة من 2018 اإىل 2020، نفذت احلكومة االأمريكية ما و�شفته باأن�شطة 
على  العاملية  "احلرب  ث��م��رة  يف  االأق����ل،  على  دول���ة   85 يف  االإرهاب"  "مكافحة 

االإرهاب" التي �شنها الرئي�ض جورج دبليو بو�ض. 
النازحون: 38 مليونا

اأفغان�شتان  �شبتمرب يف   11 بعد  ما  ح��روب  ب�شبب  �شخ�ض  مليون   38 "نزح     
وباك�شتان والعراق و�شوريا وليبيا واليمن وال�شومال والفلبني."
اململكة املتحدة وفرن�سا ورو�سيا وال�سني

ال��دول اخلم�ض دائمي الع�شوية يف جمل�ض االأم��ن هى من كبار  اأن  وباعتبار 
م�شنعي ال�شالح والذخرية، واأنهما غالبا االأكرث تفاعال يف احلروب واملواجهات، 
فاإن تكلفة االإنفاق الع�شكري واالإنفاق على احلروب لهذه الدول االأرب��ع )بدون 
يف  و�شرية  خفية  تكاليف  وتعترب  م��ع��روف،  غري  االأمريكية(  املتحدة  ال��والي��ات 
كثري من االأحيان ومن ال�شعب تعقبها. وي�شاف هذا للعديد من الدول االأخرى 
التي طورت واختربت تر�شانات نووية، ومنها اإ�شرائيل والهند وباك�شتان وكوريا 
ال�شمالية، وذلك بخالف تكاليف احلروب واملواجهات التي اندلعت يف �شتى قارات 

العامل. 
والنامية.  الفقرية  ال���دول  على  م�شاعفة  احل���روب  تكلفة  اأن  تقديري،  ويف 

فاحلروب يف قارة اأفريقيا ويف اآ�شيا ويف واأمريكا الو�شطى واجلنوبية، قد كلفت 
واأه��درت فر�شا م�شاعفة  اأن تتحمله،  اأ�شعاف ما ميكن  املتورطة فيها  البلدان 

كانت من املمكن اأن تذهب للتنمية والتطوير والنهو�ض. 
ومن هنا، اأطالب اأن يتم اإن�شاء اإدارة علمية واأكادميية يف رحاب االأمم املتحدة، 
قادرة على احت�شاب تكاليف احلروب واملواجهات الع�شكرية واملواجهات الدامية 
اإدراك الفر�ض املهدرة، والتفكري العميق  ب�شكل واقعي، حتى يتمكن العامل من 

للبدائل املتاحة يف مقابل تكلفة احلروب.
وي�شهد العامل يف االآونة االأخرية، اأحد اأهم واأكرب حتدياته متمثلة يف التغري 
املناخي الذي بات يوؤثر ب�شكل �شلبي على الطبيعة، ويفاقم من ظواهر الفي�شانات 
واالأعا�شري والت�شحر واالأم��واج العمالقة )ت�شونامي(، باالإ�شافة لزيادة درجة 
حرارة املحيطات والبحار وذوبان الثلوج يف القطبني، والتي بدورها تغري ب�شكل 
جذري االأمناط االأ�شا�شية للب�شر يف جماالت الزراعة وال�شيد واملعي�شة ب�شكل عام. 
وبذلك يزداد التكالب على املوارد الطبيعية فيما تزداد ندرتها، وتن�شاأ ال�شراعات 
هذا  ويف  منها.  يتبقى  ما  على  لل�شيطرة  املحموم  الت�شابق  اإث��ر  على  واحل���روب 
االإطار، تزداد تكلفة احلروب وتكلفة تبعاتها على الب�شر، فاالأموال واملوارد التي 
كان ميكن اأن تنفق يف التنمية والتطوير واحلفاظ على ا�شتدامة املوارد تهدر، بل 

وت�شتمر التكلفة اإىل عقود وقرون من بعدها لتتحملها اأجيال كثرية بال ذنب.

زياد عبيد
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ثاني أكبر حدث عالمي خالل عام 
تشهده جمهورية مصر العربية،     

ففي مشهد ملحمي، وفي استحضار 
فرعوني أبهر العالم، شهد عبدالفتاح 

السيسى ثاني مشروع، يسلط الضوء 
على التراث الفرعوني، حيث تابعت 
أنظار العالم االحتفالية الحضارية 

الضخمة التي شهدتها مدينة 
األقصر، والتي جاءت بعد االنتهاء من 

مشروع الكشف عن طريق المواكب 
الكبرى "طريق الكباش"، الذي يعود 
تاريخه إلى ما قبل 3000 عام، ويتم 

تنفيذه لتسليط الضوء على الكنوز 
األثرية التي تزخر بها مصر.

طريق الكباش ومسار اآللهة، يربط 
معبدي الكرنك واألقصر الشهيرين، 
وُيعتقد أنه كان الطريق الذي سلكه 

الحجاج لزيارة المعابد وتكريم 
آلهتهم.

الطريق يتكون من مسار يحيطه 
1200 تمثال نحتت في الحجر  الرملي، 

وتشكل هيكاًل واحًدا ويجّسد بعضها 
أبو الهول وكباش، ما يجعل مصر 

تنفرد بتاريخها الراسخ الضارب في 
عمق التاريخ.

مصر تبهر العالم بحفل ساحر الفتتاح 
طريق الكباش عمره 3000 سنة



59

أمال التليدي إعداد:
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الجزء األخير

ردت �سافيناز: مل اأ�ستطع الهروب من زوجي 
ب��ارت��ب��اك��ي،  ي�سعر  ك���ان  لأن���ه  الآن،  اإل  و���س��ك��وك��ه 

واأردفت، ما اأخبار املري�ض؟
�سلوى: هذا الرجل وراوؤه ق�سة كبرية واأعتقد 
غيبوبته  يف  ا�سمك  ي���ردد  فهو  منها،  ج��زء  اأن���ِك 
ب�سكل م�ستمر ومن ال�سروري اأن نبلغ ال�سرطة 
عنه، لأنه ل يحمل معه ل هوية ول �سيء يثبت 

حقيقته.
�سافيناز: ال�سرطة ل، وتابعت، نعم نعم معي 
هاتفه لكنه يحتاج اإىل ال�سحن، واأمتنى اأن ينفتح 

من غري الرقم ال�سري.
الهاتف  معها  وجلبت  ل�سيارتها  �سايف  هرعت 
حلظات  اإل  وم��اه��ي  �سحنه،  يتم  لكي  وو�سعته 
ا�سم  معرفة  جاهدة  حاولت  الهاتف،  فتح  حتى 
من الأ�سماء املوجودة عليه لكن من غري جدوى، 
ولهول  فيها،  تقلب  وب���داأت  ال�سور  على  دخلت 

ال�سدمة مل ت�ستطع البوح بكلمة.
�سرخت �سلوى: ماذا هناك؟

لكن �سايف مل تنب�ض بكلمة واحدة فقط حولت 
الهاتف لرتى �سلوى �سور �سديقة العمر وهي 
طفلة، واأي�سا وهي �سابة يف الكلية، وهي عرو�سة 

... الخ.
قالت �سلوى: من يكون هذا الرجل؟

���س��رح��ت ����س���ايف ب��خ��ي��ال��ه��ا ل����ل����وراء ت�����س��رتج��ع 
ذك��ري��ات��ه��ا، وف��ج��اأة ���س��رخ��ت: ك��ي��ف مل اأع��رف��ه؟ 
كيف اختلفت مالحمه هكذا عني؟ هل اختلطت 
مبالمح زوج اأمي للدرجة التي تن�سيني مالمح 

والدي احلقيقي؟
�سايف: اإن��ه اأب��ي، لكن كل ما اأع��رف��ه اأن��ا واأم��ي 
اأن��ه غ��ادر البيت بعد زواج��ه باأمي بع�سرين  عنه 
ي��وم��ا ف��ق��ط، حيث مت ا���س��ت��دع��اوؤه ل��رياب��ط عند 
احلدود مع اإ�سرائيل ليختفي لحًقا نهائًيا، ويتم 
اإعالن ا�سمه من �سمن ال�سهداء الذين ماتوا يف 
حرب 1967، لتكت�سف اأمي لحًقا اأنها حامل بي.
ا�ست�سهاده،  بعد  �سعبة  اأم��ي حياة  عا�ست  لقد 
رو�ض  يف  طفلني  كانا  اأن  منذ  حياتها  حب  ك��ان 
التحق  بع�سهما،  واأح��ب��ا  م��ًع��ا  در���س��ا  الأط���ف���ال، 

خفقان
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قصة قصيرة

النهاية قررت مواجهة م�سريي وعدت  لكن يف 
للقاهرة، ومتنيت اأين لو ظللت غائبا.

ال��ذي  ���س��دي��ق��ي  ه��و  اأزوره  �سخ�ض  اأول  ك���ان 
بالفرحة  لقاء ممزوًجا  كان  راآين،  دم عندما  �سُ
وال���دم���وع، اأخ����رين ان وال�����داي ق��د ت��وف��ي��ا من 
حياته  له  اأ�سبحت  كل  واإخ���واين  علي،  حزنهما 
ي���خ���رين عن  ان  ك���ث���ريا يف  اخل���ا����س���ة، وت������ردد 
زوجتي، وبعد اإ�سراري اأخرين انها تزوجت من 

�سديقنا ع�سام.
اأح�س�ست بداية بالغدر واخليانة لكنني عندما 
ه����داأت وروى يل م��ا ح����دث، ف��ك��رت ك��ث��ريا لكن 
اأن  منه  واأطلب  اأزورهما  ان  فكرة  علي  �سيطرت 

يطلقها لتعود يل بعد ان عدت.
عن  بالعدول  اإقناعي  باإ�سرار  �سديقي  حاول 
اأق���وم باخلطوة  اأن  ���س��روري��ا  ك��ان  ال��ف��ك��رة، لكن 
ا بعد اأن علمت اأين اأب لك، لكني قررت  خ�سو�سً
بداية اأن اأراكم عن بعد، فاأخرين �سديقي اأنكم 
بفارغ  وانتظرت  للنادي،  اجلمعة  يوم  تتوجهون 
ال�سر هذا اليوم الذي �سكل الفارق يف حياتي، 
لقد كنتم عائلة اأم واأب واأولد، اكت�سفت اأنه مل يعد 
يل مكان بينكم، وذكرياتك ت�سكلت مع �سديقي 
الذي هو زوج اأمك، فاتخذت القرار ال�سعب هو 
يتنف�ض،  لكنه  ميت  كاإن�سان  الظل  يف  اأعي�ض  اأن 
كنت اأتعقبك يف كل مكان، واأراك تكرين بعيدة 
عن ح�سني، تركتكم لتعي�سوا حياتكم الطبيعية 
ال�سجاعة لخرتاقها  اأو  اأملك اجل��راأة  اأك��ن  ومل 
متنكرا  فرحك  ح�سرت  فيها،  الفو�سى  وخلق 
بنظرة  رمقتني  و���س��دي��ق��ي،  اأن���ا  عليك  و�سلمت 
تائهة واأنا اأ�سغط على يدك يف احلني الذي كنت 
بنف�سي،  لعري�سك  واأ�سلمك  اأح�سنك  اأن  اأمتنى 
ب��داأت  ق��د  كانت  ال�سعف  حلظات  لأن  ان�سحبت 
�سوتي  بعلو  اأ���س��رخ  اأن  اأود  وكنت  مني،  تتمكن 
واأقول اأين والدك حي اأرزق، لكن تراجعت خوفا 
من اأن يتحول اأحلى يوم يف عمرك ملاأ�ساة، اآثرت 
�سعادتك على �سعادتي، هذه هي نهاية الق�سة يا 

ابنتي.
ك��ان��ت��ا ك���ل م���ن ���س��ايف و���س��ل��وى م�����س��دوم��ت��ني 
حتت�سنه  وال��ده��ا  �سوب  �سايف  اجتهت  تبكيان، 
امل���رة الأوىل التي  ك��ان��ت ه��ذه ه��ي  وت��ب��ك��ي، لقد 
�سوف  وال���ذي  احلقيقي،  وال��ده��ا  فيها  حت�سن 

جتمعها معه الذكريات يف امل�ستقبل.

يدم  مل  لكن  ت��زوج��ا،  �سنتني  وبعد  باجلي�ض  هو 
اأول  يعتر  وال���ذي  ي��وم��ا  ع�سرين  اإل  زواج��ه��م��ا 

واآخر �سهر الع�سل.
ام��ت��ن��ع��ت اأم�����ي ع���ن ال�������زواج ب��ع��د اأب������ي، لكن 
اأن تتزوج بدعوى  العائلتني كانتا م�سرين على 
اأنها لزال��ت �سغرية ومعها طفلة حتتاجان لأن 
لن  امل��ج��ت��م��ع  لأن  ي��رع��اه��م��ا،  حياتهما  يف  ي��ح��ل 
ي��رح��م��ه��م��ا، وب��ع��د خم�ض ���س��ن��وات ت��زوج��ت اأم��ي 
ب�سديق اأبي الذي تقدم خلطبتها واأق�سم على اأن 
يرعاين كابنته، وفعال كان رحمه اهلل نعم الأب 
الذين  اإخوتي  بيني وبني  بحيث مل يفرق يوما 
عنده،  املف�سلة  اأن��ا  كنت  ب��ل  منه  اأم��ي  اأجنبتهم 
وكان يناديني دائما ببنت الغايل، حتى �سوره مع 

اأبي ظلت تزين جدران احلائط ببيتنا.
باأ�سهر  وب��ع��ده  ���س��ن��ت��ني،  م��ن��ذ  اأم����ي  م���ات زوج 
للمرة  الفقد  تتحمل  مل  لأن��ه��ا  وال��دت��ي  توفيت 
ال��ث��ان��ي��ة، وع�����س��ت اأن����ا ع��ل��ى ذك��راه��م��ا ون�����ادرا ما 
وهو  م��ات  بيولوجيا  اأب���ا  ه��ن��اك  اأن  اأت��ذك��ر  كنت 
اأب��ي، بالن�سبة يل مل تكن يل معه ذكريات فقط 
اأمي،  قليلة  واأحيانا  اأم��ي  زوج  رواه��ا يل  ق�س�ض 
كان يروي يل عن بطولت اأبي وكيف ا�ست�سهد يف 
�ساحة املعركة عندما اخرتق اخلطوط الأمامية 

للعدو واختفى.
وبع�ض  الغائب،  البطل  اأب��ي  ك��ان  بالن�سبة يل 
فيها  اأم��ت��ل��ك  ل  اجل����دران،  على  املعلقة  ال�����س��ور 
ذكرياتي  فكل  حنني،  اإليها  ي�سدين  ول  ذكريات 

مع زوج اأمي.
بكل  اأخرتها  للواقع،  �سلوى  �سوت  اأرجعها 
وكان  لوعيه  الرجل  عاد  اللحظة  تلك  يف  �سيء، 
بينهما، هرعت  دار  ال��ذي  كل احلديث  �سمع  قد 
�سايف له كان يبكي، وحاول اأن يتما�سك وهو يهم 
باحلديث: ما ل يعرفه اأحد يا ابنتي  )واأ�سمحي 
دارت  التي  املعركة  اأثناء  كذلك(،  اأناديك  اأن  يل 
راحاها يف �سحراء �سيناء مع العدو، كنت اأحاول 
لكن  البداية  يف  وجنحت  �سرا  �سفوفه  اخ��رتاق 
اأوق��ع��ن��ي لأي���ام مغمى ع��ل��ي، ومل  �سقوط ق��اذف��ة 
ال�سحراء  ب��دو  ط��رف  م��ن  اإل  علي  العثور  يتم 
لأين  منهم  واح���ًدا  وجعلوين  بي  اعتنوا  الذين 
كنت فاقدا للذاكرة، ع�ست بينهم ل�سنوات با�سم 
الغريب ول ذكريات يل، اإىل اأن ا�ستيقظت يوما 
وب��دون �سابق اإن��ذار واأن��ا اأ�سرخ با�سم اأم��ك، لقد 
كنت  �سنة،  ع�سرة  اثنى  لكن  ذاك��رت��ي  يل  رجعت 
كثرًيا  ت��رددت  بعدي؟  ماذا حدث  اأت�ساءل،  دائًما 

بقلم:
أحمد سالمة
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تفر�ضه  ال��ذي  ال�ضعب  التحدي  من  وحدها  تعاني 
تكنولوجيات الع�ضر الرقمي والتوا�ضل االجتماعي، 
و���ض��رع��ة ت��ن��اق��ل وت��ب��ادل ال��م��ع��ل��وم��ات، واالإم��ك��ان��ي��ات 
مثل  كبرى  دوال  اإن  بل  المحتوى،  ل�ضناعة  الهائلة 
اأمام  االأمريكية، وج��دت نف�ضها  المتحدة  ال��والي��ات  
العقل  �ضيانة  اأن  م���وؤك���دا  ال�����ض��ع��ب.  ال��ت��ح��دي  ه���ذا 
الحدود  تاأمين  اأهمية عن  تقل  الجمعي ال  والوعي 
اإلى  والتراب الوطني، ودعا �ضيادته االإعالم العربي 
االإعالمي  الخطاب  الم�ضوؤولية في مواجهة  تحمل 
المتبادل،  والتخوين  التحري�ض  على  يقوم  ال��ذي 
الدين  اأ���ض��ا���ض  ال��واح��د على  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  وتق�ضيم 
وال���ع���رق اأو االن���ت���م���اء ال��ط��ائ��ف��ي. وع��ل��ى ال��خ��ط��اب 
االإع���الم���ي اأن يعيد ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى م��ف��ه��وم ال��دول��ة 

الوطنية الذي تعر�ض للت�ضويه والت�ضوي�ض.
دعا  الفل�ضطينية،  الق�ضية  ع��ن  حديثه  وخ���الل 

االأم���ي���ن ال��ع��ام االإع��الم��ي��ي��ن اإل����ى ال��ت��ن��ب��ه لمخاطر 
ال�ضعب  على  المتوا�ضلة  االإ�ضرائيلية  االن��ت��ه��اك��ات 
م���وؤخ���را عن  ���ض��در  م��ا  ذل���ك  ف��ي  ب��م��ا  الفل�ضطيني، 
في  بال�ضالة  لليهود  بال�ضماح  اإ�ضرائيلية  محكمة 
ب��اح��ات االأق�����ض��ى ال�����ض��ري��ف، ون��ب��ه اإل���ى اأن��ه��ا خطوة 
العالم،  ك��ل  ف��ي  الم�ضلمين  م�ضاعر  تم�ض  خطيرة 
اأج��ل  م��ن  ت��ب��ذل  ال��ت��ي  ال��ج��ه��ود  لكل  وت�ضكل تحديا 
االإع��الم  اأن  واأك��د  التفاو�ضي.  الحل  فر�ض  ا�ضتعادة 
الت�ضويه والتزييف الذي  العربي مطالب بمواجهة 
عبر  ال��خ��ارج  في  الفل�ضطينية  الق�ضية  له  تتعر�ض 
مخاطبة العالم بلغته، وك�ضف حقائق الو�ضع القائم. 
وذّكر �ضيادته بخطة التحرك االإعالمي العربي في 
الخارج التي اأقرها مجل�ض وزراء االإعالم العرب في 
عام 2001، موؤكدا على �ضرورة تفعيل بنودها بتعاون 

كافة الجهات االإعالمية العربية.

االإع���الم رافد  اأن  العام في كلمته،  االأم��ي��ن  واأك���د 
اإذ  ال��ع��رب��ي،  العالم  ف��ي  التنمية  رواف���د  م��ن  اأ�ضا�ضي 
ال��ت��ن��م��ي��ة م���ن دون وع��ي  ت��ث��م��ر ج��ه��ود  اأن  ال ي��م��ك��ن 
لل�ضعوبات  �ضعبي  واإدراك  ب�ضرورتها،  جماهيري 
والتحديات الكبيرة التي تعتر�ض طريقها، فهو خط 
حدث  واإذا  والنا�ض،  الحكومة  بين  جوهري  ات�ضال 
وانقطع هذا الخط فاإن الفجوة تت�ضع بينهما، مما 
م�ضيرة  واإرب���اك  التنمية،  جهود  تعطيل  اإل��ى  ي���وؤدي 

العمل الوطني.
ك��م��ا اأب����رز دور االإع�����الم ف��ي ���ض��ن��اع��ة ال��وع��ي في 
م��واج��ه��ة ال��م��خ��اط��ر ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ي��ن��ط��وي عليها 
واالإدراك  الفهم  على  والت�ضوي�ض  العقل،  اخ��ت��راق 
التي  وال��زائ��ف��ة  المتناق�ضة  المعلومات  م��ن  ب�ضيل 
و���ض��وب،  ح���دب  ك��ل  م��ن  ال�ضاعة  م���دار  على  تتدفق 
ال  العربية  ب��الدن��ا  واأن  اأم��ام��ه��ا.  الحقائق  فتكت�ضح 

شارك وفد من األمانة العامة برئاسة السيد/ أحمد أبو الغيط ــ األمين العام لجامعة الدول العربية، في عدد من الفعاليات 
التي نظمها االتحاد في إطار الدورة )21( للمهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون.

هذا وقد أشرف األمين العام أحمد أبو الغيط في اليوم األول على اختتام مؤتمر اإلعالم العربي في دورته األولى، والذي 
نظم تحت عنوان :" قضايا اإلعالم العربي" بمشاركة المهندس عبد الرحيم سليمان ــ المدير العام لالتحاد، والسيد محمد 

عبد المحسن العواش ــ رئيس االتحاد، ومعالي السيد عمار بلحيمرــ وزير االتصال بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية، وبحضور كافة الهيئات األعضاء والضيوف من مختلف القنوات الخاصة وشركات اإلنتاج واالتحادات ووكاالت 

األنباء العربية.

الدورة )21( للمهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون

 تدشين فندق اتحاد إذاعات الدول العربية
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مواجهة مخاطر الجرائم ال�ضيبرانية، وو�ضع اآليات 
عمل �ضارمة وملزمة للجميع. وحث الدول العربية 
ع��ل��ى ����ض���رورة ���ض��ن ت�����ض��ري��ع��ات ت��ح��ول دون اح��ت��ك��ار 
وذل��ك  ال��ك��ب��رى،  والثقافية  الريا�ضية  ال��ت��ظ��اه��رات 
حماية لحق الجمهور في النفاذ اإلى هذه التظاهرات 
قوانين  و�ضن  م�ضفرة.  وغير  مفتوحة  ق��ن��وات  عبر 
توؤمن النفاذ العادل اإلى كل الخدمات والمحتويات 

عبر �ضبكة االت�ضاالت ومزودي خدمة االإنترنت.
ال��ح��ث على  ال��م��وؤت��م��ر،  ت��و���ض��ي��ات  ت�ضمنت  ك��م��ا 
ت��ج��وي��د ال��م��ن��ت��وج ال���درام���ي وت��ق��دي��م اأع��م��ال ه��ادف��ة 
ت�ضلط ال�ضوء على الق�ضايا العربية الملحة. وتنفيذ 
هيئات  بين  الم�ضترك  االإع��الم��ي  لالإنتاج  م�ضاريع 
االإذاعة والتلفزيون العربية، وتحقيق التوا�ضل بين 

القطاعين العمومي والخا�ض في هذا المجال.
وف��ي��م��ا يتعلق ب��ت��ح��دي��ات االإع�����الم ال��ع��م��وم��ي في 
الجديدة،  والو�ضائط  الخا�ضة  القنوات  انفجار  ظل 
اأو�ضى الموؤتمر بموا�ضلة العمل على تر�ضيخ مفهوم 
االإع��الم العمومي في العالم العربي وفق المعايير 
وتنوع  ان��ت�����ض��اره  وات�����ض��اع  عالميا،  عليها  ال��م��ت��ع��ارف 
وتمويله  ال��ت��ح��ري��ري  خ��ط��ه  وا�ضتقاللية  م��ح��ت��واه 
وم��راق��ب��ت��ه م���ن ق��ب��ل ال���ع���م���وم. ودع�����ا اإل�����ى اإ���ض��الح 
اأو����ض���اع م��وؤ���ض�����ض��ات االإع����الم ال��ع��م��وم��ي/ الحكومي 
وف���ق ب��رام��ج وا���ض��ت��رات��ي��ج��ي��ات ت��ه��دف اإل����ى تحديث 
اأطرها وطرق ت�ضييرها، والبحث عن اأف�ضل ال�ضبل 
واأنجعها لمعالجة تمويل المرفق ال�ضمعي الب�ضري 
العمومي. واال�ضتفادة من ال�ضياق التناف�ضي الجديد 

لتطوير محتوياته واالقتراب اأكثر من الجمهور.
ون��اق�����ض ال��م��ح��ور ال��ث��ان��ي م���ن ال��م��وؤت��م��ر، اأزم����ة 
ودع��ا  الم�ضتقبلية،  وال���روؤي���ة  المكتوبة  ال�ضحافة 
تطوير  في  بدورها  القيام  اإل��ى  العربية  الحكومات 
الوطنية،  ال�ضحفية  للموؤ�ض�ضات  ال��دع��م  �ضيا�ضات 
الب�ضرية  م����وارده����ا  وت��ن��ظ��ي��م  اأو���ض��اع��ه��ا  واإ�����ض����الح 
الحوكمة  م��ب��ادئ  على  ت��ق��وم  م�ضتقبلية  روؤي���ة  وف��ق 
اإلى  ال�ضحف  تحول  ب�ضرورة  اأو�ضى  كما  الر�ضيدة. 
من�ضات رقمية مدمجة معززة بالذكاء اال�ضطناعي 
وت��وظ��ي��ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ال��ح��دي��ث��ة ف���ي تح�ضين 

المنتج ال�ضحفي.
  اأم����ا ال��م��ح��ور االأخ���ي���ر وال����ذي ت��ن��اول ال��ت��دري��ب 
واإعادة تاأهيل الموارد الب�ضرية، فقد اعتبر الموؤتمر 
اأن ال��ت��دري��ب ال��م�����ض��ت��م��ر ل��ل��م��وارد ال��ب�����ض��ري��ة خ��ي��ار 
ا�ضتراتيجي. و�ضدد على الحاجة الملحة للموؤ�ض�ضات 
م��وارده��ا  وتاأهيل  ت��دري��ب  على  العربية  االإع��الم��ي��ة 
والمت�ضارعة  العميقة  التحوالت  ظل  في  الب�ضرية 
الو�ضائط  عبر  وبثه  وت��وزي��ع��ه  المحتوى  اإن��ت��اج  ف��ي 
التدريب  ب�ضمان  الموؤتمر  بيان  واأو�ضى  الجديدة. 
االإع��الم��ي��ة  ال��م��وؤ���ض�����ض��ات  ف��ي  للعاملين  الم�ضتمر 
ال��ع��رب��ي��ة، وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بين اأك��ادي��م��ي��ة االت��ح��اد 
واالأكاديميات والمعاهد المماثلة في العالم لتبادل 

التجارب والخبرات.
اأن��ه �ضيقوم بعر�ض هذه  اأعلن االت��ح��اد  ه��ذا وق��د 
في  العربي  االإع���الم  وزراء  مجل�ض  على  التو�ضيات 

دورته المقبلة �ضمن ن�ضاط االتحاد.
وتحت  والتجديد"،  �ضعار:" التوا�ضل..  وتحت    

اإ�����ض����راف االأم����ي����ن ال����ع����ام، اف��ت��ت��ح��ت ال�������دورة )21( 
بالتعاون  والتليفزيون،  لالإذاعة  العربي  للمهرجان 
مع موؤ�ض�ضتي االإذاعة والتلفزة التون�ضية، وبح�ضور 
الثقافة  وزي���رة   ���� ال��ق��رم��ازي  قطاطة  ح��ي��اة  ال�ضيدة 
بالجمهورية التون�ضية، وال�ضيد عمار بلحيمر�� وزير 
الديمقراطية  ال��ج��زائ��ري��ة  بالجمهورية  االت�����ض��ال 
ال�����ض��ع��ب��ي��ة، وروؤ�����ض����اء ال��ه��ي��ئ��ات االأع�������ض���اء، وممثلي 
مختلف القنوات الخا�ضة ووكاالت االأنباء العربية، 
وم��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة م���ن االإع��الم��ي��ي��ن وال��ف��ن��ان��ي��ن. 
االإعالميين  ع��دد من  تكريم  االفتتاح   و�ضهد حفل 

والفنانين العرب.
كما نظم المهرجان م�ضابقات اإذاعية وتليفزيونية 
و�ضملت  متنوعة،  تخ�ض�ضات  ف��ي  وم��وازي��ة  رئي�ضة 
والطفل،  والمراأة  االأ�ضرة  وبرامج  الدراما،  مجاالت 
وب��رام��ج ال�����ض��ب��اب، واالأخ���ب���ار وال��م��ن��وع��ات، وب��رام��ج 
وخ�ض�ضت  الحوارية.  والبرامج  العامة،  الخدمات 

جوائز مالية و�ضهادات تقديرية لالأعمال الفائزة.
اأما اليوم الثاني، فقد اأ�ضرف ال�ضيد االأمين العام 
و�ضوق  للتجهيزات  "االأ�ضبو"  معر�ض  افتتاح  على 
الذي �ضاركت فيه  االإذاعية والتليفزيونية،  البرامج 
االإنتاج، ووكاالت  االإذاع��ات والتليفزيونات، و�ضركات 
االأن���ب���اء ال��ع��رب��ي��ة، وال��م��ح��ط��ات االأج��ن��ب��ي��ة الناطقة 

باللغة العربية. 
وزار م��خ��ت��ل��ف   االأج���ن���ح���ة ل��م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ه��ات 
االإن����ت����اج����ي����ة،  ووق�������ف ع���ل���ى اأح��������دث ال��ت��ج��ه��ي��زات 
وم�����ض��ت��ج��دات ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ف���ي ال��م��ج��ال 
والتقنيات  ال�ضناعية،  االأقمار  وخدمات  االإعالمي، 
وال�ضوت،  واالإ���ض��اءة  الت�ضوير  مجال  في  الحديثة 
ب���االإ����ض���اف���ة اإل�����ى ع���ر����ض االأع����م����ال االإن���ت���اج���ي���ة في 
التبادل  االإذاع��ة والتليفزيون بهدف تن�ضيط  مجال 

االإعالمي وت�ضويق البرامج.
 ABSU Swiss( االت���ح���اد  ف��ن��دق  بتد�ضين  وق���ام 
قرابة  منذ  ب��ه  االأ���ض��غ��ال  انطلقت  وال���ذي   ،)Hotel
نهاية  ف��ي  اأب��واب��ه  يفتح  اأن  المقرر  وم��ن  ال�ضنتين، 
العام الجاري. وقال االأمين العام في كلمته اأن هذا 
اإن��ج��ازات  اإي��ج��اب��ي �ضيبقى دائ��م��ا ف��ي  االإن��ج��از عمل 
ولكنه  ن��ج��اح  بق�ضة  وو���ض��ف��ه  ال��ع��رب��ي��ة،  المنظومة 
االإ�ضراف  اإلى  الوقت م�ضوؤولية كبيرة تحتاج  بنف�ض 
المبا�ضر لتحقيق الهدف المن�ضود. واأكد اأن الم�ضكلة 
متحم�ض  غير  االأع�ضاء  ال��دول  اأغلب  اأن  في  تكمن 
لتحمل م�ضوؤولية مالية ت�ضاف اإلى م�ضوؤوليتها تجاه 
المنظومة  ف��ي  م��ح��دودا  ع���ددا  ب���اأن  �ضعوبها. وذك���ر 
العربية تعد نف�ضها للتمويل الذاتي، واتحاد اإذاعات 
الدول العربية من المنظمات الناجحة التي لديها 
افتتاح هذا  اأن  واأك��د  ذل��ك.  لتنفيذ  والخيال  القدرة 
الفندق ا�ضتثمار مهم بالنظر اإلى حجم االجتماعات 
�ضنويا.  التون�ضية  والحكومة  االتحاد  ينظمها  التي 
وتعهد ال�ضيد االأمين العام بدعم هذا الم�ضروع من 
خالل التوجيه بالتعامل مع هذا الفندق م�ضتقبال 
من طرف االأمانة العامة، ودعوة المنظمات العربية 

االأخرى اإلى التعامل معه.

كما ط��رح م��وؤت��م��ر االإع����الم ال��ع��رب��ي ال���ذي ينظم 
اإ�ضكالية االإعالم العربي والتحديات  للمرة االأول��ى، 
الم�ضتقبلية، خا�ضة في ظل التحديات التي فر�ضها 
و�ضائط  اأت����اح  ال���ذي  ال��ه��ائ��ل  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور 
الكبرى  العالمية  ال�ضركات  اإل��ى  باالإ�ضافة  متعددة، 
باإمكانياتها  ب��ق��وة  ال��ع��رب��ي��ة  المنطقة  ت��غ��زو  ال��ت��ي 
رئي�ضية،  وناق�ض من خالل ثالث جل�ضات  الكبيرة. 
م���و����ض���وع���ات ه���ام���ة اأث�����راه�����ا ع�����دد م����ن ال���خ���ب���راء 

والمخت�ضين في مجال االإعالم، وهي:
ال��ع��م��وم��ي ف��ي ظ��ل انفجار  ���� ت��ح��دي��ات االإع�����الم 

القنوات الخا�ضة والو�ضائط الجديدة.
���� اأزمة ال�ضحافة المكتوبة.. روؤية م�ضتقبلية.

الب�ضرية في المجال  الموارد  التدريب وتاأهيل   ����
االإعالمي.

  تجدر االإ�ضارة اإلى اأن الموؤتمر قد �ضبقه ور�ضتا 
�ضناعة  ف��ي  الم�ضتجدات  ل��ت��دار���ض  خ�ض�ضتا  عمل، 
وال��ب��ث عبر مختلف  وال��ت��وزي��ع  واالإن��ت��اج  المحتوى 

الو�ضائط.
الم�ضي  ب�ضرورة  اختتامه،  في  الموؤتمر  واأو�ضى 
اأ�ضا�ضًيا  �ضرًطا  ب�ضفته  الرقمي  التحول  ف��ي  قدما 
م����ن �����ض����روط اال����ض���ت���م���راري���ة ف����ي م�����ض��ه��د ���ض��م��ع��ي 
توفره  مما  واال�ضتفادة  بالتناف�ض،  مو�ضوم  ب�ضري 
االأن��ظ��م��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة م���ن اإن���ت���اج عن 
ب��ع��د، وا���ض��ت��خ��دام��ه��ا ل��ل��و���ض��ول ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
الخ�ضو�ضية. ودعا اإلى تبادل الخبرات والتجارب في 
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المخرج األردني مراد أبو عيشة: قدمت رؤيتي 
عن الدواعش بشكل إنساني وليس سياسًيا

التقليدية،  غير  الفيلم  فكرة  من  نبداأ   
تكونت  وكيف  للفيلم؟  اإلهامك  م�صدر  هو  ما 

لديك الفكرة؟
في عام 2014، قر�أت مقالة �صحفية �صغيرة عن 
�لمناطق  في  و�للو�قط  �لتلفزي����ونات  د�ع�ش  منع 
�لتي �صيطرت عليها، وظلت هذه �لمقالة في عقلي 
�أفكر بها لفترة طويلة، ما م�صير �لأطفال �لذين 
كيف  �لخارجي،  �لعالم  على  نافذة  دون  �صيكبرون 
�لمنع  ه��ذ�  ففي  �صي�صبحون؟  وماذ�  �صيكبرون؟ 
وبعد  كامل.  جيل  عقول  على  �صيطرة  �لممنهج 
�ل�صوري���ة  �لحدود  على  عملي  و�أثناء  �صنو�ت  عدة 
ي����دخلون  لج��ئ��ي��ن  مجموعة  �صادفت  ردن����ي����ة،  �لأ
�نفكت  فما  بوي���ن،  �لأ يتيمة  طفلة  ومعهم  �لأردن 
حكاي��ت��ه��ا؟  فما  ذه��ن��ي،  ت��غ��ادر  �لفتاة  ه���ذه  �صورة 
وكيف و�صلت وحدها للحدود �لأردنية؟ فبين كل 
�صئلة و�لمو�قف �لتي �صادفتها تكونت فكرة  هذه �لأ

�لفيلم "تالفيزيون".
ي�صم طاقم عمل �لفيلم �أي�صاً �لممثل زياد بكري 
و�جبه  بين  "تال" و�ل�صر�ع  و�ل��د  دور  �أدى  �ل��ذي 
�لبطولة  ي�صاركه  �لبقاء،  في  و�لرغبة  �بنته  تجاه 
�لذي قدم  فيليب هينز  �لطريفي، وت�صوير  خالد 
�إل��ى  تفتقر  ���ص��ورة موح�صة  ع��د���ص��ات��ه  خ���ال  م��ن 
�لجمال �لذي ل نر�ه �صوى من خال �أعين "تال" 

عندما تنظر �إلى تلفازها �ل�صغير.
تاأثير  ق�صية  ت��ن��اول��ك  م��ن  ال��رغ��م  على 
يحمل  الفيلم  لكن  �صوريا،  على  الدواع�ش 
ب�صمة اإن�صانية، هل ذلك كان مق�صودا اأثناء 

التح�صير للفيلم؟
�أو  �لحرب  عن  فيلما  �أق��دم  ل  لأنني  تاأكيد  بكل 
�إن�صانية  عن د�ع�ش ب�صكل مبا�صر، بل �أقدم تجربة 
نتيجة  �لنف�صية  �لتروما  من  حالة  تعي�ش  لطفلة 

عمر  في  طفلة  �أجد  لن  �أنني  مدركا  كنت 
�لثمانية �أو ت�صعة �صنو�ت لتمثيل دور تال 

فعمدت  ردن،  �لأ في  تمثيلية  خبرة  ذ� 
ذ�ت  فتاة  �لبحث عن  في  �لبد�ي���ة  منذ 
للوقوف  كاف��ي��ة  وجر�أة  و��صع  خ��ي��ال 
ول مع  �أمام �لكامير�، ومن �للقاء �لأ
على  �إجاب��ت��ه��ا  عائ�صة ومن طري��ق��ة 
�لتدري���ب���ات  م��ع  وتفاع��ل��ه��ا  �أ�صئلتي 
وجدت  قد  �أنني  ت��اأك��دت  �لمفتعلة 

ممثلتنا �لرئي�صية.
�صعوبات  اأي  واجهتك  هل 

في توجيه عائ�صة بال�صم؟
هو  عام  ب�صكل  طفال  �لأ توجيه 
وب�صكل  مخرج،  ي  لأ ك��ب��ي��ر  تحد 
كانت  فقد  لي  بالن�صبة  خا��������ش 
طفلة  توجيه  في  ولى  �لأ تجربتي 
وبعمر �صغير مثل عمر عائ�صة، وهي 
فقد  �لت�صوي�����ر،  وقت  �صنو�ت  �صبع 
ولكن  و�صعبة،  �صاقة  تجربة  كانت 
فترة  في  وخا�صة  �لوقت  مرور  مع 
�لتح�صير للفيلم تمكنت من ك�صب 
ن�صبيا  علي  �صهل  مما  عائ�صة،  ثقة 
توج��ه��ه��ا  في  �لم�صاعب  مو�ج���ه���ة 

خال �لت�صوير.
للفيلم  التح�صير  ا�صتغرق  هل 

وقتا كبيرا؟
حو�لي �أربع �صنو�ت، من بينها عامان 
بالتعديات  �أق����وم  فكنت  �ل��ك��ت��اب��ة،  ف��ي 
�لإنتاج  مرحلة  وبعدها  مرة،  من  لأكثر 

وما بعد �لإنتاج لمدة عام.
وما هي ال�صعوبات التي واجهتك؟

�لفقد،  من  له  تعر�صت  وم��ا  وطنها  من  �لتهجير 
فنرى من خال وجهة نظرها كيف �أثرت �لحرب 
على طفولتها وتم تدمير �أحامها، فالفيلم يقدم 
ولي�ش  �إن�صاني  ب�صكل  لكن  �لأطفال  ه��وؤلء  تجربة 

�صيا�صيا.
هل وجدت �صعوبة في العثور على الطفلة 

عائ�صة بال�صم بطلة الفيلم؟
مديرة  �صهابي  منى  مع  �صاقة  رحلة  كانت  لقد 
 200 على  يزيد  ما  قابلت  فقد  �لممثلين،  �ختيار 
لقد  عائ�صة،  وجدنا  �لتي  �للحظة  حتى  فتاة 

ال تزال القضايا واألزمات العربية هي الملهمة لجيل من المخرجين استطاع أن يعبر عنها مستخدما أدواته "الفن"، لتصل 
رسالته لشريحة كبيرة من الجمهور على مستوى العالم، وهو ما حققه المخرج األردني مراد أبو عيشة من خالل فيلمه 

الروائي القصير "تاالفزيون"، والذي حصل مؤخرا على جائزة أفضل فيلم روائي في مسابقة جوائز األوسكار للطالب،في 
منافسة قوية مع ستة أفالم أخرى شاركت في قسم أفالم المدارس الدولية، ليصبح أول مخرج عربي يفوز بتلك الجائزة، 
كما تأهل الفيلم أيضا للمنافسة على جوائز األوسكار الـ94 لفئة الطالب، التي تقام في مارس 2022، عن الفيلم والجائزة 

يتحدث المخرج األردني في حوار خاص لمجلة بيت العرب في األسطر المقبلة:

اإلنسانية بدل الكراهية لمعالجة القضايا العربية في مهرجانات السينما
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�صو�ء.  حد  على  و�لر���ص��م��ي��ة  �لطاب��ي��ة  و�صكار  �لأ
للفيلم  تمثيا  فقط  لي�ش  جائزة  بهكذ�  فالفوز 

ولفريق �لعمل بل لل�صينما �لعربية بمجملها.
ه����ل ك���ن���ت ت���ت���وق���ع ح�������ص���ول ف��ي��ل��م��ك 
من  ال��ج��ائ��زة  ه���ذه  ع��ل��ى  "تاالفزيون" 

االأو�صكار؟
من�صبا  تركيزي  ك��ان  و�لت�صوير،  �لكتابة  وق��ت 
�ل��ف��ي��ل��م ور���ص��ال��ت��ه لأك��ب��ر ع���دد من  �أن ي�صل  ع��ل��ى 
�لم�صاهدين، ولكن على �لرغم من تد�عيات كورونا 
�ل�صينمائي،  �ل�صوق  على  كبير  ب�صكل  �أث��رت  و�لتي 
للفيلم  �لمتتالية  �لنجاحات  يمنع  ل��م  ذل��ك  لكن 
بعد  �لآن  �أل��م��ان��ي��ا وح��ت��ى  ف��ي  �لأول  ع��ر���ص��ه  م��ن��ذ 
�لإعان بفوزه على �أو�صكار �لطلبة، لي�صل �لفيلم 
لعدد �أكبر من �لم�صاهدين حول �لعالم، وكل هذ� 
�لنجاح لم �أكن �أتوقعه في �لبد�ية و�أنا �أقوم بالعمل 
على �لفيلم، ولكنه بكل تاأكيد خطوة مهمة لي بعد 
طريق طويل من كتابة �ل�صيناريو و�صناعة �أفام، 

ودفعة قوية لمو��صلة �لم�صو�ر و�لحلم.
الفيلم ح�صل على اأف�صل روائي في جوائز 
على  للمناف�صة  ومر�صح  للطالب،  االأو�صكار 
جوائز االأو�صكار، كيف ترى م�صتقبل الفيلم؟
ف��ي م��ج��ال ���ص��ن��اع��ة �لأف�����ام ل ي��م��ك��ن �ل��ت��وق��ع 
�أن  يمكن  وك��ي��ف  �لفيلم،  ي�صلكه  �ل���ذي  بالطريق 
ي�صل للجمهور، لكن بكل تاأكيد متفائل خا�صة في 
�أو�صع  ظل �لنجاحات �لمتتالية وو�صوله ل�صريحة 
من �لجمهور حول �لعالم، و�أحب كثيًر� �أن يح�صل 
على جائزة في �صباق �لأو�صكار �لر�صمي و�لمقرر �أن 

يعلن عن جو�ئزه في �صهر مار�ش عام 2022.
اإذا طلبت منك اأن تعرف الجمهور بالمخرج 
مراد اأبو عي�صة في اأ�صطر قليلة فماذا تقول؟
من  �لعديد  ب��اإخ��ر�ج  بالفعل  قمت  �أف��ام  �صانع 
�لأف���ام �لق�صيرة، ودر���ص��ت �لإخ���ر�ج و�أح���اول من 
�لمظالم  ع��ل��ى  �ل�����ص��وء  �أل��ق��ي  �أن  �لأف�����ام  خ���ال 
�ل�صيا�صية و�لإن�صانية في �لعالم �لعربي، وبجانب 
�لتنمية  ب��رن��ام��ج  ف��ي  كممثل  ف��اأ���ص��ارك  �لإخ�����ر�ج 
 Follow The �أفريقيا  لبلد�ن  �لب�صرية  �ل�صمعية 
�لدعم  و�ل��ذي يمنح  بو�ش،  روب��رت  لموؤ�ص�صة   Nile
روؤي��ت��ه��م  لخلق  �لنا�صئين  �لأف���ارق���ة  للمخرجين 

�لخا�صة.

فوز فيلمي "تاالفزيون" كأفضل روائي ألوسكار 
الطالب، خطوة مهمة لتصل رسالة الفيلم للعالم

�إيجاد  كانت  و�جهتنا  �لتي  �لتحدي���ات  �أكبر  من 
�لثقة  وبناء  �لفيلم،  لت�صوي���ر  �لمطلوب  �لتموي���ل 
مع �صركات �ألمانية لم ي�صبق لها �لعمل على �إنتاج 
ودعم  ت��م��وي��ل  و�إي���ج���اد  ج��ه��ة،  من  م�صترك  عربي 
نتاج  �لإ ف��ري��ق  مع  ل��ك��ن  �أخرى،  ج��ه��ة  من  عربي 
�لر�ئع و�صيناريو �لفيلم تمكنا من �إقناع �لعديدين 
يتم  حتى  �لفيلم  ودعم  بر�صالتنا  ي��م��ان  �لإ في 
 Jordanو SWR إنتاجها، بال�صتر�ك مع�
�ل��ه��ي��ئ��ة  م����ن  وب����دع����م   Pioneers

�لملكية لاأفام في �لأردن. 
على  وح�صل  �صبق  الفيلم 
من  الجوائز  م��ن  العديد 
هل  مختلفة،  مهرجانات 
الفيلم  رحلة  �صاعدتك 
ال����م����ه����رجانات  في 
ه��ذا  اإلى  ال�صابقة 

نجاز؟ االإ
وبكل  ب�صر�حة 
ب�صاطة، ل ول �أظن �أن 
كان  �صابق  مهرجان  �أي 
ممكن �أن يعدني نف�صيا 
نجاز،  ل�صخامة هذ� �لإ
�ل�������ص���ي���ن���م���ا  ف�صجل 
�صف  ولاأ �لعرب����ي����ة 
حتى  �������ص������ح������ي������ح 
تر����ص���ي���ح���ات  في 

إيمان كمال
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المطران الثائر
�لهموم �لعربية تجد �أر�صا م�صتركة في �لو�قع 
�لدين  رجل  فق�صة  �أي�صاً،  �ل�صينما  �صا�صة  وعلى 
�ل�صوري  �لمنا�صل  كبوت�صي  �إياريون  �لم�صيحي 
�ل�صعب  بحرية  يطالب  حياته  وعا�ش  ث��ار  �ل��ذي 
�لثائر"  "�لمطر�ن  فيلم  بطل  هو  �لفل�صطيني، 
يقدم  �أن  �أر�د  و�ل���ذي  �لخطيب،  با�صل  للمخرج 
تجربة عن تلك �لق�صة �لملهمة لرجل دين ولد 
في مدينة حلب في �صوريا عام 1922، لكنه عا�صر 
مر  �لتي  و�لنكبات  �لتفا�صيل  من  �لكثير  وعا�ش 

بها �ل�صعب �لفل�صطيني.
�لر�صمية  �لم�صابقة  في  �صارك  �ل��ذي  فالفيلم 
�لإ�صر�ئيلي  �ل��ع��دو  فعله  م��ا  يف�صح  للمهرجان 
�صافر  �ل��ذي  فكبوت�صي  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  في 
�لأربعينات  �أو�خ��ر  �لقد�ش  في  �لاهوت  لدر��صة 
�لنكبة  على  �صاهد�  �أ�صبح  �لما�صي،  �لقرن  من 
عودته  بعد  وحتى   ،1948 ع��ام  ف��ي  �لفل�صطينية 
مرة �أخرى للقد�ش بعد �أن �أ�صبح مطر�نا للروم 
�لكاثوليك في �لقد�ش، قرر �أن ي�صتغل من�صبه من 
�أجل �لن�صال لحرية �ل�صعب �لفل�صطيني وحقهم 
�ل��ع��دو �ل�صهيوني،  �أر����ص��ي��ه��م م��ن  ����ص��ت��رد�د  ف��ي 
�أي�صا قدم �لمخرج �ل�صوري �لمحاكمة �لتاريخية 
من  �لثائر  �لمطر�ن  لها  تعر�ش  �لتي  �ل�صهيرة 
ثم  �لمعتقل،  في  وتعذيبه  �لح��ت��ال  ق��و�ت  قبل 

نفيه �إلى روما حتى وفاته في عام 2017.
�ل��ف��ي��ل��م ه��و رح��ل��ة ت��وث��ي��ق��ي��ة ل��م��ع��ان��اة �ل�صعب 
�أو�خ����ر  ف���ي  فل�صطين  ح���رب  م��ن��ذ  �لفل�صطيني 
ولم  �لعربي،  �لربيع  ثورة  بعد  �لأربعينات وحتى 
�ل�صيا�صية  �لأح����د�ث  بع�ش  ع��ن  �لخطيب  يغفل 
�لتي مرت ب�صوريا خا�صة مدينة حلب �لتي ولد 
بها كبوت�صي و�لتي ��صتعاد �لجي�ش �صيطرته عليها 
قبل عام من وفاة �لمطر�ن �لثائر، وعلى �لرغم 
لغة  �أن  �إل  �لتجربة،  ر�صد  في  �لفيلم  نجاح  من 
بال�صيناريو،  كثيًر�  �أ�صعفت  و�لخطابة  �لمبا�صرة 

بعك�ش عن�صر �لتمثيل حيث قدم �لممثل �ل�صوري 
ر�صيد ع�صاف �صخ�صية كابوت�صي ببر�عة �صديدة، 
وت��ق��م�����ش �ل��ك��ث��ي��ر م��ن �ل��م�����ص��اه��د �ل�����ص��ع��ب��ة. �أم��ا 
تقديم  ف��ي  نجح  فقد  �لخطيب  با�صل  �ل��م��خ��رج 
روؤية ب�صرية متكاملة، �إلى جانب عن�صر �لمونتاج 
�لمميز في �لفيلم �لذي ي�صتعر�ش فتر�ت زمنية 

طويلة ومختلفة.
االأمل  في "االإفطار االأخير"

ق�ص�ش  �أغلب  على  طغت  �لإن�صانية  �لم�صاعر 
�لحرب،  تد�عيات  تناولت  �لتي  �ل�صورية  �لأف��ام 
�صناع  من  لكثير  �لهتمام  محور  كان  فالإن�صان 
ت��وث��ي��ق لم�صاهد  ت��ل��ك �لأف������ام، ول��ي�����ش م��ج��رد 
"�لإفطار  ف��ي��ل��م  ف��م��ن خ���ال  و�ل��ق��ت��ل،  �ل���ح���رب 

�لأف����ام  م�����ص��اب��ق��ة  ف���ي  ����ص���ارك  �لأخير" و�ل�����ذي 
�ل���رو�ئ���ي���ة �ل��ط��وي��ل��ة ل��ل��م��ه��رج��ان، وم����ن ت��األ��ي��ف 
في  نعي�ش  �لحميد،  عبد  �للطيف  عبد  و�إخ���ر�ج 
خال  م��ن  �لح�صا�صية  �صديدة  �إن�صانية  تجربة 
�ل��ب��ط��ل �ل����ذي ت��خ��ب��ره �ل���زوج���ة وه��م��ا ي��ت��ن��اولن 
من  ع��ودت��ه  وبعد  بالموت،  ت�صعر  باأنها  �لإف��ط��ار 
عمله يجدها فقدت حياتها بالفعل جر�ء قذيفة 
رغبة  ل��دي��ه  فت�صبح  ب��ال��ك��ام��ل،  �ل��م��ن��زل  ه��دم��ت 
ا من �أجل �أن يلحق  ملحة في �نهاء حياته هو �أي�صً
�أن يتعرف  �لنجاة بعد  بزوجته، حتى يجد طوق 
�أن تثنيه عن عزمه في �لموت،  على فتاة تحاول 
�أخ��رى، وب��اأن  وتحفز من رغبته في �لحياة م��رة 

لديه �لكثير في حياته لينجزه من �إبد�عات.

شهدت الدورة ال37 لمهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول حوض البحر األبيض المتوسط  برئاسة الناقد السينمائي 
األمير أباظة، احتفاء خاًصا بالسينما السورية، والتي كان لها نصيب األسد من بين األفالم المعروضة في المسابقات 

المختلفة،لتعبر عن األزمات السياسية واالقتصادية وحتى التحوالت االجتماعية في سوريا بعد ويالت الحرب، 
وتداعيات اإلرهاب، إلى جانب فيلم سوري عن القضية الفلسطينية، لتصبح المآسي والنكبات هي الملهم لصناع السينما 

والمنتجين.

تجارب إنسانية وتوثيق لقصص أبطالها عانوا 
ويالت الحرب في سوريا وفلسطين
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�لفيلم قدم تجربة �إن�صانية مختلفة ومتناق�صة 
تك�صف �لموت و�لحياة، وقد �أجاد �لفنان �ل�صوري 
�ل�صخ�صية،  تقديم  ف��ي  �لعمايري  �لمنعم  عبد 
ا �لأغنيات �لتي �صاحبت م�صاهد  �إلى جانب �أي�صً
�لم�صاهد،  كثير من  �لحو�ر في  بدل من  �لفيلم 
م�صاعر  ع��ن  لتعبر  بعناية  �ن��ت��ق��اوؤه��ا  ت��م  و�ل��ت��ي 

�لأبطال.
تداعيات الحرب واالإرهاب في "الظهر 

اإلى الجدار"
رح��ل��ة �ك��ت�����ص��اف �ل�����ذ�ت ي��ع��ي��د خ��ال��ه��ا ق�صي 
�لحا�صل على دكتور�ه في �لإعام، تقييم حياته 
�صوريا،  على  �لإره���اب  وتد�عيات  �لحرب  بعد  ما 
�لمو�طنين.  نفو�ش  في  �لحرب  هذه  تركته  وما 
�لجد�ر"  �إلى  "�لظهر  �ل�صوري  �لفيلم  ق�صة  هى 
فمن  محمد،  �أو����ش  �ل�صوري  و�لمخرج  للموؤلف 
خال بطل �لفيلم �لذي يختفي �صديق طفولته 
له  تعر�ش  وم��اذ�  ذه��ب  �أي��ن  عنه،  �لبحث  فيقرر 
تلك  وفي  فيها؟  �ختفى  �لتي  �لفترة  تلك  خال 
ذ�ته  عن  �لتفا�صيل  من  �لكثير  يكت�صف  �لرحلة 

و�لتغيير�ت �لتي طر�أت عليه بعد �لحرب.
ل��ق��د ن��ج��ح �أو������ش م��ح��م��د ف���ي ن��ق��ل ���ص��ور حية 
للمجتمع ما بعد �لحرب من خال �صكل �لمدينة 
�لتي �أ�صبحت باهتة، ليبرز �لأزمات �لنف�صية �لتي 

طر�أت على �ل�صوريين ما بعد �لحرب.
فيلم ق�صير عن عمالة االأطفال

�لمهند  �ل�صوري  �لمخرج  قدمها  قليلة  دقائق 
كلثوم في فيلمه "فوتوغر�ف"، لكنها ��صتطاعت 
�أن ت�صلط �ل�صوء على �لأثر �لذي تركته �لحرب 
في حياة �لأطفال، و�زدياد معدل عمالة �لأطفال، 
بعد �أن ��صطرو� لترك �لتعليم من �أجل م�صاعدة 
�أ���ص��ره��م و�أ���ص��ق��ائ��ه��م �لأ���ص��غ��ر، ل��ي��ف��ق��دو� �لأم���ان 
�لفيلم  بطل  خ��ال  م��ن  و�لم�صتقبل،  و�لتعليم 
�أجل  �لظروف للعمل �صغيًر� من  �لذي ت�صطره 
لم  �لأم��ر  �أن  �إل  لأ�صرته،  �لمالي  �لدعم  تقديم 

يكن �صهًا نف�صًيا.
حبل الغ�صيل ..رمزية الحب والفقد 

�ل��رم��زي��ة ه���ي ب��ط��ل �ل��ف��ي��ل��م �ل��ق�����ص��ي��ر "حبل 
�لأف�����ام  م�����ص��اب��ق��ة  ف���ي  و�ل���م�������ص���ارك  �لغ�صيل" 
�لق�صيرة، فعلى �لرغم من ق�صة �لفيلم �لإن�صاني 
لكنها �أي�صا تر�صد �لماأ�صاة �لتي يعي�صها �ل�صعب 
�ل�����ص��وري ب��ع��د �ل���ح���رب، �ل��ف��ي��ل��م ت��األ��ي��ف و�إخ����ر�ج 

محمود جقماقي.
ف��م��ن خ���ال �ل���ح���رب �أي�����ص��ا ت����دور �لأح�����د�ث، 
فنر�صد �لمعاناة من خال خطو�ت �لأق��د�م في 
�لقديم، وق�صة �لحب لفتاة تنتظر عودة  �ل�صوق 
ذر�ع��ه  فقد  ب��اأن��ه  لتكت�صف  �ل��ح��رب  م��ن  حبيبها 
وق���دم���ه، م��ن خ���ال ن�����ص��ر م��اب�����ص��ه ع��ل��ى "حبل 

�لغ�صيل" في رمزية لهذ� �لفقد.

أفالم سوريا في مهرجان اإلسكندرية 
السينمائي توثق تداعيات الحرب واإلرهاب 

على المنطقة العربية، بقصص إنسانية

رامي المتولي
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التغذية واالكتئاب
اأنواع االكتئاب:

اخلفيف  االكتئاب  وهو  اجلزئي:  االكتئاب   •
وا�سطراب ع�سر املزاج، وهو حالة من �سوء املزاج 
ب�سكل ملحوظ  توؤثر  وال  لفرتات طويلة  ت�ستمر 
من  بنوبات  امل�ساب  مي��ر  وق��د  ال�سخ�ص،  اأداء  يف 
ي�سمى  وال  اخلفيف  واالكتئاب  ال�سديد  االكتئاب 
على  ل�سنتني  ا�ستمر  اإذا  اإال  اجل��زئ��ي  باالكتئاب 

االأقل.
خالل  ح��دوث��ه  يتميز  املو�سمي:  االك��ت��ئ��اب   •
م��و���س��م ال�����س��ت��اء، ح��ي��ث ت��ق��ل ف��ي��ه اأ���س��ع��ة ال�سم�ص 
وي������زول غ��ال��ب��ا ب��ح��ل��ول ف�����س��ل ال���رب���ي���ع وي��ك��ون 
م�����س��ح��وب��ا ب��ال��ع��زل��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وك����رة ال��ن��وم 

وزيادة الوزن.
ال�سخ�ص  فيه  ي�ساب  ال��ذه��ن��ي:  االك��ت��ئ��اب   •
ب��اك��ت��ئ��اب ���س��دي��د، ب��االإ���س��اف��ة اإىل ن���وع اآخ����ر من 
واالأوه��ام،  الهلو�سات  مثل  العقلية  اال�سطرابات 
هلو�سات  م��ث��ل  كئيبة  ب���اأوه���ام  اأع��را���س��ه  وت��ك��ون 

الفقر واملر�ص واملوت.
من  خطورة  اأ�سد  يعد  الوالدة:  بعد  • اكتئاب 
ملدة  الن�ساء  اغلب  ت�سيب  التي  النف�سية  الكاأبة 
باكتئاب  امل�سابة  وامل���راأة  ال���والدة،  بعد  اأ�سبوعني 
اأث��ن��اء  ���س��دي��ًدا يف  اكتئاًبا  ت��واج��ه  ال����والدة  م��ا بعد 
فرتة احلمل وبعد الوالدة، ومن اأعرا�سه احلزن 
اأن�سطتها  يف  يوؤثر  مما  االإجهاد،  القلق،  ال�سديد، 

اليومية وعنايتها بنف�سها وطفلها.
ا�سطراب  يختلف  القطب:  ثنائي  • االكتئاب 
ث��ن��ائ��ي ال��ق��ط��ب ع��ن االك��ت��ئ��اب، ول��ك��ن ي��ت��م ذك��ره 
اأنواع االكتئاب الأن امل�ساب بثنائي القطب  �سمن 
مع  تتناوب  ال�سديد  االكتئاب  من  نوبات  يواجه 

نوبات ابتهاج عالية.
اأعرا�ض االكتئاب:

ال يعاين جميع امل�سابني باالكتئاب باالأعرا�ص 
الآخر  �سخ�ص  من  اأعرا�سه  تختلف  حيث  ذات��ه��ا، 
وبح�سب  به،  االإ�سابة  وم��دة  املر�ص  حدة  بح�سب 

مرحلة املر�ص، وت�سنف االأعرا�ص كالتايل:
1 - اأعرا�ص نف�سية:

- احلزن امل�ستمر.

- �سعف الثقة بالنف�ص وال�سعور بالدونية.
- ال�سعور بالياأ�ص واالإح�سا�ص بالذنب.

- ال�سعور بالقلق والتوتر.
بالن�ساطات  املتعة  اأو  الرغبة  انعدام  اأو  -نق�ص 

التي كانت تثري فيه الرغبة واملتعة من   قبل.
- �سعوبات يف الرتكيز واتخاذ القرارات.

- التفكري يف املوت اأو االنتحار.
2 - اأعرا�ص ج�سدية:

اأو  باكرا  اال�ستيقاظ  مع  ليال  النوم  �سعوبة   -
النوم الزائد.

- ال�سعور باخلمول وانعدام الن�ساط.
زي��ادة  اأو  ال���وزن  ونق�سان  ال�سهية  -انخفا�ص 

ال�سهية وزيادة الوزن.
-ال�سداع واآالم الع�سالت بال �سبب وا�سح.

- التحدث والتحرك ببطء.
-ا�سطراب االأمعاء.

- فقدان الرغبة اجلن�سية.
- تغريات يف الدورة ال�سهرية.

3 - اأعرا�ص اجتماعية:
- امليل لالنعزالية. 

- عدم االهتمام بالواجبات بالعمل اأو املدر�سة.
- االبتعاد عن االأهل واالأ�سدقاء املقربني.

- تعاطي املهدئات والكحول واملخدرات.

االكتئاب والنظام الغذائي:
اأن  ال��ع��ل��م��ي��ة،  ال���درا����س���ات  ال��ع��دي��د م��ن  ك�سفت 
�سيًئا  غذائًيا  نظاًما  يتناولون  الذين  االأ�سخا�ص 
امل�سنعة  اللحوم  م��ن  كبري  م��ق��دار  على  يحتوي 
وال�سكوالتة واحللوى واالأطعمة املقلية ومنتجات 
االألبان العالية الد�سم اأكر عر�سة للمعاناة من 
اأعرا�ص االكتئاب واالأ�سخا�ص الذين لديهم نظام 
واالأ�سماك  واخل�����س��راوات  بالفواكه  غني  غذائي 

كانوا اأقل لالإ�سابة باالكتئاب.
دوًرا  تلعب  اأن  ميكن  تختارها  التي  االأطعمة 
الدماغ  يف  معينة  مركبات  على  يوؤثر  الأن��ه  هاما، 
حالة  تنظيم  يف  ت�ساعد  التي  ال�سريوتونني  مثل 
االكتئاب، ومبا اأنه يتم اإنتاجه يف اجلهاز اله�سمي 

االكتئاب هو اضطراب المزاج الذي يسبب شعورا متواصال بالحزن وفقدان المتعة واالهتمام باألمور المعتادة ونقص 
التركيز، وقد يكون مصحوًبا بالشعور بالذنب وعدم األهمية ونقص تقدير الذات،حيث يؤثر هذا المرض في المشاعر 

والتفكير والتصرفات مما يسبب كثيًرا من المشكالت العاطفية والجسدية، والتي بدورها تؤثر في أداء األنشطة اليومية.
وأشارت إحصائيات حديثة حسب تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن 18 - 30 % من البشر يصيبهم االكتئاب في 

فترة ما من فترات حياتهم، وهو ما يقارب 300 مليون شخص في العالم.
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ل���ذا ف��م��ن امل��ن��ط��ق��ي اأن م��ا ت��اأك��ل��ه ق��د ي��وؤث��ر على 
احلالة املر�سية.

اأبرز االأطعمة امل�ضادة لالكتئاب:
1 - االأطعمة الغنية بالفيتامينات واملعادن:

ي�ساعد  ب��ال�����س��ي��ل��ي��ن��ي��وم:  ال��غ��ن��ي��ة  االأط���ع���م���ة   -
وتقلل  املر�سية،  احل��ال��ة  حت�سني  يف  ال�سيلينيوم 
 – – الكبد  البحرية  امل��اأك��والت  القلق مثل:  من 

احلبوب الكاملة.
البي�ص     :D بفيتامني  ال��غ��ن��ي��ة  االأط��ع��م��ة   -
االأ�سماك   – الد�سم  قليلة  االألبان  منتجات   –
ال��زي��ت��ي��ة، وم����ن امل��م��ك��ن احل�����س��ول ع��ل��ى معظم 
احل�سة التي حتتاجها من خالل التعر�ص الأ�سعة 

.D ال�سم�ص اأو تناول اأقرا�ص فيتامني
-االأطعمة الغنية بفيتامنيB:تعمل على حماية 
واخل�����س��راوات  البي�ص  م��ث��ل:  الع�سبي  اجل��ه��از 
الورقية الداكنة - الفاكهة – ال�سمك – الذرة – 

امل�سم�ص – اخلمرية – العد�ص – الفول االأخ�سر 
– الطماطم. – اخل�ص 

الكاملة  احلبوب  بالزنك:  الغنية  االأطعمة   -
الفا�سوليا   – اليقطني  ب��ذور   – املك�سرات   –

اخل�سراء – الدجاج – املحار.
التونا  �سمك  بالرتبتوفان:  الغنية  االأطعمة   -

– احلم�ص. الرومي  – الديك 
– بذور  3: اجلوز  - االأطعمة الغنية باأوميجا 

الكتان – االأ�سماك الدهنية.
- االأط���ع���م���ة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى م�����س��ادات   2

االأك�سدة:
التي توؤدي  اأج�سامنا اجل��ذور احل��رة  ت�سنع يف 
اأن لها دورا يف حتفيز  اإىل تلف اخلاليا، ويعتقد 

اأعرا�ص االكتئاب ومن اأمثلتها:
الربوكلي  بفيتامنيC:مثل  الغنية  -االأطعمة 
– الفلفل – الربتقال – الكيوي – الفراولة – 

جريب فروت – التوت.
 – اجل��زر  ك��اروت��ني:  بالبيتا  الغنية  -االأطعمة 

امل�سم�ص – ال�سمام – اليقطني – اخلوخ.
E:الزيوت  ب��ف��ي��ت��ام��ني  ال��غ��ن��ي��ة  االأط���ع���م���ة   -
– زيت  – املك�سرات  الزيتون  زي��ت  النباتية مثل 

جنني القمح – البذور.
اأبرزاالأطعمة التي يجب جتنبها كوقاية 

وعالج االكتئاب:
يجب  الب�سيطة  والكربوهيدرات  -ال�سكريات 
جتنبها ملا لها من دور كبري يف اأعرا�ص االكتئاب 
مثل: الكعك – الب�سكويت – بع�ص ال�سل�سات – 
توابل الطعام – الع�سائر ال�سناعية – امل�سروبات 
الغازية – م�سروبات الطاقة – اخلبز االأبي�ص – 

املعكرونة.
- اللحوم امل�سنعة غالبا ما حتتوي على الدهون 
الكيميائية  وامل�سافات  احلافظة  وامل��واد  املتحولة 

ال�سناعية التي تعزز من اأعرا�ص االكتئاب.
حمية البحر االأبي�ض املتو�ضط 

واالكتئاب:
ت��ع��د ح��م��ي��ة ال��ب��ح��ر االأب���ي�������ص امل��ت��و���س��ط من 
االأنظمة الغذائية املتوازنة، حيث تت�سمن معظم 
فيها  فيدخل  للج�سم  املهمة  الغذائية  العنا�سر 
الكثري من اخل�سراوات والفاكهة وزيت الزيتون 
وال��ب��ق��ول��ي��ات، ب��امل��ق��اب��ل حت���دد ك��م��ي��ات قليلة من 

اللحوم احلمراء اأو اللحوم امل�سنعة.

كفاح القواسمي
إستشاري التغذية الدكتور
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كأس العرب للمنتخبات
على غرار إطالق »ألعاب عربية أولمبية« التي دافع عنها أول أمين عام لجامعة 
الدول العربية الراحل عبدالرحمن عزام نظمت منذ الستينيات على أرض لبنان 

بطولة للمنتخبات العربية فى كرة القدم.
وقد جاءت الدورة التنظيمية بدولة قطر في 2021 إلعطاء أهمية خاصة لهذه 

البطولة في أفق استضافتها لكأس العالم خالل الفترة من 21 نوفمبر  إلى 18 
ديسمبر 2022.

كاأ�س العرب تحت لواء الفيفا
يعتبر ك�أ�س العرب 2021 الن�سخة الأولى التي 
القدم،  ال��دول��ي لكرة  الت��ح���د  ل��واء  نظمت تحت 
هذه  ان��ط��اق  منذ  ال�س�بقة  الن�سخ  ك���ن��ت  حيث 
العربي  التح�د  تنظيم  1963 من  �سنة  البطولة 

لكرة القدم.
وج�����ءت ه���ذه ال��ن�����س��خ��ة ك��ن��وع م��ن ال���س��ت��ع��داد 
للعر�س الكروي الذي ينتظره الع�لم �سنة 2022، 
اأنه�  اأثبتت  حيث  الع�لم،  ك���أ���س  قطر  ب�إحت�س�ن 
وم�ستعدة  ق����درة  ك��ورون���  ج�ئحة  م��ن  وب���ل��رغ��م 
عربية  دول��ة  ك����أول  التجربة  ه��ذه  غم�ر  لخو�س 

�ستحت�سن هذا الحدث الع�لمي.
منتخبا م�صر والعراق

عودة خطفت الأنفا�س.. واآمال في 
ال�صتمرار

ع����دت ك���أ���س ال��ع��رب ل��ك��رة ال��ق��دم بعد انقط�ع 
�سنة  ن�سخة  اآخ���ر  ك���ن��ت  حيث  ���س��ن��وات،  ت�سع  دام 
له�  بطا  المغربي  المنتخب  توج  عندم�   2012

ب�لأرا�سي ال�سعودية.
قت�لية المنتخب�ت والأداء الع�لي الذي قدمته 
ال�س�حرة  اأنف��س ع�س�ق  الم�س�ركة خطفت  الفرق 
الن�سخة  التي قدمته� هذه  الم�ستديرة، ف�لمتعة 
فتحت �سهية الجم�هير لتمني اأن ت�ستمر الن�سخ 
ي�ستمر  واأن  اأكثر،  اأو  ال�س�كلة  هذه  على  المقبلة 
تقطع،  دون  م�ستر�سل  ب�سكل  ال��ع��رب  ك���أ���س  لعب 



71

أثبتت قطر أنها وبالرغم من جائحة كورونا قادرة 
ومستعدة لخوض غمار هذه التجربة كأول دولة 

عربية ستحتضن هذا الحدث العالمي

سعاد القماري

ذل���ك اأن ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة م��ن��ذ ان��ط��اق��ه��� عرفت 
انقط�ع� اأكثر من مرة.

تتويج جزائري.. ونف�صية مرتاحة 
لخو�س كاأ�س اأمم اأفريقيا

العرب  ك���أ���س  بلقب  ال��ج��زائ��ري  المنتخب  ت��وج 
اأط���ح  بعدم�  ت���ري��خ��ه،  ف��ي  الأول����ى  للمرة  بقطر 
ر�سيد  ليتجمد  رد،  دون  بهدفين  قرط�ج  بن�سور 
ال��ف��ري��ق ال��ت��ون�����س��ي ب��ل��ق��ب واح����د ح��ق��ق��ه ف��ي اأول 
ن�سخة من البطولة �سنة 1963 حينم� اأقيمت في 

لبن�ن.
الو�سول  ال��ج��زائ��ري م��ن  ال��ف��ري��ق  وق��د تمكن 
لثاث  خو�سه  بعد  اللقب  وح�سد  النه�ئي،  اإل��ى 
بمب�راتين  وف��وزه  المجموع�ت  دور  في  مب�ري�ت 
المرور لدور  منه� وتع�دل واح��د، مم� مكنه من 
المغربي، ثم  المنتخب  وف��وزه على  النه�ئي  ربع 
ن�سف  ف��ي  قطر  الم�سيف  البلد  على  ان��ت�����س���ره 
الأ�سواط  في  التون�سي  ب�لفريق  ليطيح  النه�ية، 
ذلك  ث�بتة"،  "الث�لثة  مقولة  ويطبق  الإ�س�فية، 
اأنه �سبق و�س�رك في البطولة �سنة 1988 و1998.

منتخب بالد الرافدين حا�صر .. 
باأداءباهت

بقطر  اأقيمت  التي  العرب  ك�أ�س  ن�سخة  عرفت 

اأمين عام جامعة الدول العربية الراحل عبدالرحمن عزام

كاأ�س البطولة عام 1966
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م�س�ركة المنتخب العراقي الذي خرج مبكًرا من 
المن�ف�سة، مخ�لف� عم� عودن� عليه من قوة واأداء 
ال��دول  اأكثر  اأن��ه  ذل��ك  الك�أ�س،  ه��ذا  في  و�سيطرة 
اأربعة  ح�سد  حيث  اللقب،  بهذا  تتويًج�  العربية 
1985 و1988.   ،1966  ،1964 ال�سنوات  األق�ب في 
وك�ن المنتخب العراقي قد غ�ب لفترات طويلة 
البلد،  اأو�س�ع  ا�ستقرار  عدم  ب�سبب  البطولة  عن 
ليعود في ن�سخة 2012 ب�ل�سعودية، اإل اأنه �سقط 
اأم���م  ت�ريخه  ف��ي  م��رة  لأول  النه�ئي  ن�سف  ف��ي 

المنتخب المغربي.
ك�نت  فقد  البطولة  م��ن  الأخ���رى  الن�سخ  اأم���� 
العربية  المملكة  م��ن  ك��ل  ن�سيب  م��ن  الأل���ق����ب 

ال�سعودية في من��سبتين �سنة 1998 و�سنة 2002، 
وال��م��ن��ت��خ��ب ال��ت��ون�����س��ي ال����ذي ح�����س��د ال��ل��ق��ب في 
المنتخب  ف���ز  فيم�   ،1963 �سنة  الأول���ى  ن�سخته 

الم�سري ب�للقب في �سنة 1992.
منتخبات تتناف�س لأول مرة وعودة 

اأخرى 
خرجت  ق��د  ك�نت  واإن  العرب"  "ك�أ�س  �سجلت 
حيث  الأول�����ى،  الأدوار  م��ن��ذ  ال�����س��ب���ق  عجلة  م��ن 
والمنتخب  الموريت�ني  المنتخب  من  كل  �س�رك 

ال�سوداني لأول مرة في المن�ف�س�ت.
ال��ن�����س��خ��ة ع����ودة المنتخب  ���س��ج��ل��ت ه���ذه  ك��م��� 
الو�سول  م��ن  تمكن  ال��ذي  للمن�ف�سة  الإم���رات��ي 

منتخب لبنان

منتخب الجزائر �صاحب البطولة 2021
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قطر،  لمنتخب  وم��واج��ه��ت��ه  النه�ئي  رب��ع  ل���دور 
الم�س�ركة  الإم���رات��ي  المنتخب  م�س�ركة  وتعتبر 
الث�نية في ت�ريخ البطولة، فقد �سبق و�س�رك في 

ن�سخة 1998 التي حقق خاله� المركز الرابع.
كاأ�س العرب في اأرقام

اأكثر  العرب  ك�أ�س  من  الث�لثة  الن�سخة  تعتبر 
 111 اأه��داف��ه���  ع��دد  و�سل  حيث  تهديًف�،  الن�سخ 
الليبي  للمنتخب  وك�����ن  ق��ي������س��ي،  ك��رق��م  ه��دًف��� 
ن�سيب الأ���س��د م��ن ه��ذا ال��رق��م، ذل��ك اأن���ه تمكن 
من ت�سجيل 34 هدًف� في مب�راتين فقط، حينم� 
دون  21هدًف�  العم�ني ب  المنتخب  �سب�ك  اأمطر 
ال��دق���ئ��ق  ف��ي  الأخ���ي���ر  ه���ذا  ين�سحب  اأن  ق��ب��ل  رد 
التحكيم،  على  احتج�ًج�  ال��م��ب���راة  م��ن  الأخ��ي��رة 

واأمطر المنتخب اليمني ب 13 هدًف� دون رد.
وب�لرغم من اأن المنتخب الليبي لم يفز بهذه 
الن�سخة، اإل اأن لعبه اآنذاك علي ال�سبكي ح�سد 
هداف البطولة بر�سيد 16 هدًف�، وم�زال متربع� 

للقب الهداف الت�ريخي للم�س�بقة ليومن� هذا.
الأك��ث��ر  المنتخب  الأردن����ي  المنتخب  ويعتبر 
م�س�ركة في ك�أ�س العرب، حيث �س�رك ت�سع مرات، 
الكويتي  وال��م��ن��ت��خ��ب  ال��ل��ب��ن���ن��ي  المنتخب  يليه 

بثم�ني م�س�رك�ت.
الموؤثرة  اللحظ�ت  اأكثر  اأن  اإلى  الإ�س�رة  تجدر 
الوا�سحة  الر�س�لة  تلك  العرب،  ك�أ�س  افتت�ح  في 
ل��ل��ح�����س��ور ل��ل��م ���س��م��ل ال���ع����ل���م ال���ع���رب���ي، وال��ت��ي 
تمثل  ملهمة  مو�سيقية  بمقطوعة  ع��زف��ه���  ت��م 
الأن��سيد الوطنية لكل دولة عربية، مم� �سيفتح 
م�  واأن  اأف�����س��ل،  �سيكون  ال��غ��د  اأن  للعرب  الآف�����ق 

يجمع العرب اأكبر بكثير مم� قد يفرقهم.
ب��ع��زف الن�سيد  ال��م��ق��ط��وع��ة  ب�����داأت  ه���ذا وق���د 

الوطني لدولة قطر.
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وعلى  كسبي  يحيى  المهندس  واإلسكان  العامة  األشغال  وزير  معالي  من  كريمة  بدعوة 
هامش الدورة 38 لمجلس وزراء اإلسكان العرب المنعقد بعمان في ديسمبر 2021 نظمت زيارة 
للوفود المشاركة إلى مدينة السلط التي أدرجت مؤخًرا على قائمة مواقع التراث العالمي 

من طرف منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو ( .

على بعد 29 كلم شمال غرب عمان تطل عليك عروس محافظة البلقاء فوق تل شامخ: مدينة 
السلط التي يروى من بين روايات كثيرة أن اسمها مشتق من اسم القائد اليوناني )سالتوس( 
الذي احتلها في زمن اإلسكندر األكبر علما أن حضارات متعددة تعاقبت فوق أرضها عبر قرون 

ظل ما تبقى من حفريات وقالع ومعالم شاهًدا حًيا على تاريخها العريق .

مدير  العطيات،  جمانة  السيدة  بمعية  المتحفية،  المدينة  هذه  ماضي  عبق  نتنسم  ونحن 
عام المؤسسة العامة لإلسكان والتخطيط الحضري، وممثلين عن القطاع السياحي، وفاعلين 
ال��م��ادي وال��الم��ادي خ��الل زي���ارة متاحفها  محليين، راودن���ا إح��س��اس بعمق وت��ن��وع م��وروث��ه��ا 
سكن  الذي  الموروث  ذلكم  المتميز.  العمراني  الطراز  ذات  والمسيحية  اإلسالمية  ومزاراتها 
المشترك  العيش  لقيم  فريًدا  نموذًجا  يقدم  وال��ذي  السلط  مدينة  ألبناء  الجماعي  الوجدان 
والتعايش بين األديان، والتالقح بين الثقافات مما جعلها باستحقاق جزًءا من الموروث الكوني 

متطلعة اليوم لتصبح وجهة جذب سياحي تعزز غنى المواقع األثرية والسياحية باألردن.

بمشاهدة  سعدنا  األردن��ي��ة  للدولة  المئوية  الذكرى  األردن��ي  الشعب  أف��راح  نتقاسم  ونحن 
مدرسة “السلط الثانوية للبنين” التي دشنت من طرف الملك عبد الله األول بن الحسين في 
عشرينيات القرن الماضي، عالمة مشرقة على مرحلة التأسيس الوطني، التي أسهمت بصورة 

مشرفة في تكوين أجيال من رجال ونساء النخبة األردنية التي تقلدت مسؤوليات رفيعة.

مدينة السلط األردنية: فضاء للتعايش 
الديني والثقافي

أحمد رشيد خطابي
األمين العام المساعد

المشرف على قطاع اإلعالم واالتصال
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