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خالل فعاليات انعقاد الدورة العادية )14( ببغداد..
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أبوالغيط: مواصلة التعاون الوثيق مع األمم المتحدة 
لخدمة القضايا العربية المطروحة على األجندة الدولية

السفير أحمد رشيد خطابي: 
ال يمكن تحقيق تنمية حقيقية ومتماثلة 

دون إعالم تنموي هادف



 ح�صاد واإجنازات

 جامعة الدول العربية

لعام 2014

ال�صفري حممد �صبيح:

حكايات واأ�صرار فى عيد ميالدها الـ 70

الدورة الــ 26:

�صنة اأوىل جامعة الدول العربية

70 عاما على تاأ�صي�ض جامعة الدول العربية
اأقوم بواجبي، لكن الطريق 

مازال طويال وهذه ق�صية اأجيال

درع وزارة 

الإعالم لل�صفرية 

هيفاء اأبو غزالة

العدد التجريبي

مار�ض 2015

قمة التحديات الكبرية.. وتوحيد ال�صف العربي

هو أبو القاسم الزهراوي ألمع جراحي عصره، لقبه جراحو أوروبا في العصور الوسطى بأبي العمليات الجراحية، أودع كتابه 
وعصارة علمه “التصريف لمن عجز عن التأليف”، في المكتبة السليمانية في إسطنبول. 

كان الزهراوي طبيب دار الخالفة في األندلس على عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر، ويتألف كتابه التصريف من ثالثين 
، يتضمن أفضل ما كتب في الطب والجراحة في ذلك العصر، وأكثر من مئتين مخطط لألدوات الجراحية المبتكرة  فصالاً

الزالت تستخدم حتى عصرنا هذا، من بينها آلة الستخراج الجنين الميت.
كما يعتبر أول جراح أجرى عملية شق القصبة الهوائية، حيث لم يجرؤ أحد ممن سبقوه على إجرائها، وأول من استخدم 

النساء في التمريض، وله جراحات أخرى غير مسبوقة.
كما يعود للزهراوي الفضل في تفتيت الحصوات بالمسالك البولية، وخصص الفصل األخير من كتابه للجراحة، وعلل ذلك 

بأن الجراح يجب أن يمر بكل صنوف الطب ويتقنها قبل الجراحة.
ترجم العالمة اإلسباني لوسيان لوكلرك إلى الالتينية في القرن 12، وظل المرجع األول للجراحة والجراحين في أوروبا 
لخمسة قرون لدقته ووضوح شرحه، ويجمع المؤرخون على أن كتاب “التصريف” كان أحد األدوات األساسية والمرجع 

األهم ألي عيادة جراحية في أوروبا.
وعلى الصعيد الشخصي، كان الزهراوي تقيا ورعا، ذكره المؤرخ أبو عبد اهلل الحميدي في كتابه: “جدوة المقتبس في أخبار 
علماء األندلس” أنه كان من أهل الفضل والدين والعلم، وكان يخصص نصف نهاره لمعالجة المرضى مجانا تقربا هلل عز وجل.

من تراثنا العربي

الزهراوي أبو اجلراحني

في شهر مارس من سنة 2015، صدرت مجلة  “بيت العرب” نافذة وضاءة 
على نشاطات جامعة الدول العربية، ورافدا إعالميا لمتابعة  جوانب 

العمل العربي المشترك بكل أبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية.

وبهذه المناسبة، نستحضر بكل االعتزاز  والتقدير مبادرة إصدار هذه 
المجلة لتكون وفق تعبير السفيرة القديرة هيفاء أبو غزالة، األمين العام 

المساعد لقطاع اإلعالم واالتصال آنذاك جسرا للتواصل والتفاعل، تكريسا 
لدور اإلعالم في حركة التحديث والتنمية البشرية بمنطقتنا العربية.

كما نستحضر بكل الخشوع واإلجالل الروح الطاهرة للسفير الفقيد قيس 
العزاوي، الذي تولى رئاسة تحرير المجلة بخبرته المشهودة قبل االلتحاق 

بالرفيق األعلى، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمتــه 
ويمطــر عليــه شــآبيب رضوانه ويســكنه فســيح جنانــه.

فشكرا لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إثراء “بيت العرب”، مؤكدين 
طموحنا للسير على نهج التطوير وتوطيد رسالتها التواصلية  النبيلة 

بانتظام، واإللتزام باألداء المهني بدعم من الكتاب والصحفيين الكرام 
المتعاونين، أو من الزمالء األعزاء العاملين بمختلف أجهزة وقطاعات  

األمانة العامة.

كلمة وفاء

أحمد رشيد خطابي
األمين العام المساعد

رئيس قطاع اإلعالم واالتصال



الجامعة العربية في قلب المتعدد األطراف

أحمد رشيد خطابي
األمين العام المساعد

رئيس قطاع اإلعالم واالتصال

السفير :

خالل جلسته المنعقدة  في 23 مارس 2022 ، أكد مجلس األمن في البيان الرئاسي الصادر عنه على الدور الحيوي 
للمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية في احتواء ومنع نشوب النزاعات منوها. »بالجهود التي تبذلها جامعة الدول 
العربية والدول األعضاء فيها لإلسهام في المساعي الجماعية الرامية إلى تسوية النزاعات في المنطقة العربية 
بالوسائل السلمية ومؤكدا »من جديد التزامه القوي بسيادة البلدان واستقاللها ووحدتها وسالمتها اإلقليمية 

وبمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه«.
 

وإدارة  التوترات،  إخماد  مجال  في  العربية  الجامعة  قدرات  بناء  تعزيز  إلى  األمن  مجلس  دعا  الصدد،  هذا  وفي 
األزمات السياسية، وصيانة السلم مرحبا بالتعاون الوثيق والتنسيق االستراتيجي القائم مع األمم المتحدة في 
مجاالت متعددة  كاإلنذار المبكر للنزاعات، وبناء السالم عبر مد يد المساعدة بالموارد البشرية والتقنية والمالية، 
ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف، وتحقيق التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، واألمن الغذائي ومواجهة 

التصحر ، فضال عن قضايا المرأة والشباب.

المقرر   االجتماع  ذلك  في  بما  للمنظمتين،  القيادية  األجهزة  بين   رفيعة  لقاءات  عقد  تقرر  السياق،  هذا  وفي 
األمن  بمجلس  سنوية  إحاطة  جلسة  وعقد  مؤسساتي،   - البين  للتعاون   إطار  لوضع  المقبل  يوليو  في  بجنيف 

لألمين العام للجامعة العربية، وتكثيف المشاورات مع مبعوثي األمم المتحدة.
   ومن هنا، أكد األمين العام لألمم المتحدة، أن التعاون مع جامعة الدول العربية شرط ال غنى عنه لتعزيز تعددية 
األطراف على الصعيد العالمي، مقدرا  دورها الحاسم في الميادين ذات الصلة بخدمة األهداف الكبرى للمنتظم 

األممي.
 

صالحياتها  ممارسة  في  العربية  الجامعة  بجدارة  واعتراف  تقدير  عالمة   المشجعة  التصريحات  هذه  إن 
االقليمية، وانخراطها  الفاعل في النظام  األممي المتعدد االطراف، مبرهنة بذلك عن حيويتها   وتهافت أطروحة 
دعاة اإلسقاطات الذاتية والخطابات اليائسة، الذين يحاولون تبخيس مكاسب منظمة عتيدة أثبتت وبإصرار  ال 
يلين إرادتها القوية لترسيخ مقاربتها في خدمة السلم واألمن واالستقرار والتنمية المشتركة في منطقة بالغة 

الحساسية، ما زالت في طور االنتقال و على ايقاع اهتزازات عنيفة.



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

جامعة الدول العربية تنظم النسخة الرابعة 
من األسبوع العربي للتنمية المستدامة

على طريق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 

اقتصاد ما بعد النفط..
حتمية التغيير وضرورة التنوع 

قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص 
بالوالية القضائية على

جرائم الحرب المرتكبة في األراضي الفلسـطينية

آثار وثروات 
طبيعية 

وجيولوجية 
متنوعة غير 

مكتشـفة 
بالسعودية

ليبيا
جسر يربط بين 

أفريقيا وأوروبا



أمال التليدي

التسامح وحق االختالف
التسامح باعتباره تيمة أو موضوع بدأ مع الوعي بحق اآلخر، والشك أن الكثير من 
المجتمعات بحكم نسيجها االجتماعي المتعدد والمركب من حيث طبيعة االنتماء 
واحتراما  تقبال  أكثر  أصبحت  ألنها  عنها،  المختلف  اآلخر  عقدة  من  تخلصت  قد 
لوجهات نظر ه، وأضحت أكثر استعدادا للتعايش واالنسجام، هذا التعايش الذي 

كان البد من إيجاد توليفة له حتى ال ينزلق في منحى التناحر.
أن  ضرورة  علينا  وتفرض  الحياة،  ممرات  عبر  لدهاليز  تقودنا  ووقائع  أحداث 
على  فالمطلع  منا،  فرد  كل  تركيبة  تعرفها  التي  االختالفات  كل  مع  نتعايش 
بوجود  إال  استمرت  ما  الحياة  بأن  يكتشف  وتمايزها  بفلسفتها  البشرية  تاريخ 
االختالف الذي يفتح مجاالت للنقاش، وطرح اإلشكاليات الالمتناهية والتي تقودنا 
إلى التعددية على كل المستويات الحضارية منها والثقافية والعقائدية وحتى 
السلوكية ضمن إطار قانوني، فال يمكن ألي مجتمع أن تستقيم أموره وأن يحقق 
الرفاهية المطلوبة بدون تعايش، ألن التسامح هو حق االختالف وأحد الضمانات 
األساسية لكي يعيش المجتمع في سعادة، ولضمان استمرارية النوع البشري، ألن 
كل مجتمع ال يسعى  لتحقيق الرفاهية وتحقيق السعادة، وال يملك ُبعد االنتظار 

والتوقع فهو مجتمع آيل للسقوط.
ظن  االجتماعي،  التواصل  وسائل  مخترعو  أن  الشديد  ولألسف  أخرى،  جهة  من 
بابا  وتفتح  األفكار  وتقرب  المسافات  تطوي  سوف  التكنولوجيا  أن  بعضهم 
للتعايش السلمي في الفكر وتلغي الحدود، لكن ما ثبت هو العكس ليصبح الجهل 

بالشيء خير من معرفته.
االصطدام  دوافع  أو  مبررات  أحد  هو  والتالحم  االختالف،  يضمن  إذا  فالتعايش 

والتناحر، وفتح باب لدعاة بحتمية صراع الحضارات.      
أما الفلسفة بصفة عامة وال سيما الفرنسية منها كانت تؤمن بحق االختالف، 
ولكنني  الرأي  في  معك  أختلف  »قد  الشهيرة:  مقولته  قال  فولتير  فالفيلسوف 
أو فلسفة  التسامح هذا  رأيك«. وبالتالي فمبدأ  أن أموت دفاعا عن  على استعداد 
التسامح، هي الفكرة التي كانت مهيمنة على الفكر البورجوازي والفكر الثوري الذي 

نادى به المجتمع الفرنسي آنداك.
ولعل تطور الفروقات العالمية حول مصطلحات اآلخر  المختلف، فمثال لم يعد 
مفهوم األجنبي هو المعيار الذي يؤدي معناه فأصبح معيار آخر هو معيار الحدود، 
سواء حدود وهمية أو واقعية أو ثقافية، فالفرق أضحى بين الدولتين أو القبيلتين 
الفوارق  أو  االختالف  في  اآلخر  يحدد  ما  وهذا  الثقافة  األكل،  الزي،  في  مثال  هو 
الشروط  أحد  هو  اآلخر  وقبول  االستمرارية،  تتحقق  حتى  وقبوله  معه  للتعايش 
العالم  ولعل  الصراع،  فخ  في  نسقط  ال  حتى  الرفاهية  مجتمع  لتحقيق  األساسية 

عرف مجموعة من هذه الصراعات والتجارب المريرة عبر أعوام.

الشبكات 
االجتماعية 

ما لها وما 
عليها

الشعر في يومه العالمي:
ماذا بقي لنا منه في زمن 

األوبئة والحروب؟

شارع المتنبي..رئة الثقافة 
البغدادية
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االجتماع التنسيقي لممثلي الغرف التجــــــــــــــــارية العربية األجنبية المشتركة

اأبو الغيط، الأمني العام جلامعة الدول العربية يف مدينة �شرم ال�شيخ يف  �شارك ال�شيد اأحمد 
افتتاح الن�شخة الرابعة من منتدى �شباب العامل، الذي عقد بح�شور ال�شيد عبد الفتاح ال�شي�شي، 
رئي�س جمهورية م�شر العربية، ومب�شاركة عدد كبري من ال�شباب واأ�شحاب الروؤى واملبادرات من 

خمتلف دول العامل.
ثل اإ�شافة حقيقية للتوا�شل بني ال�شباب  هذا وقد اأكد اأبو الغيط يف ت�شريحه، اأن املنتدى �شار يمُ
من ثقافات وح�شارات خمتلفة، مبا يمُعزز من قيم احلوار وفهم الآخر، ومبا يدعم اأي�شاً احلوار 

بني الأجيال املختلفة وي�شمح بتبادل الروؤى واخلربات. 
واأ�شاف اأن املنطقة العربية تمُعد من اأكرث املجتمعات �شباباً على م�شتوى العامل، واأنها يف حاجة 
ملزيد من املبادرات التي ت�شمح لهوؤلء ال�شباب بالتعبري عن اأنف�شهم واأحالمهم وروؤيتهم لبالدهم، 

باعتبارهم يثلون الكتلة الأكرب يف اأغلب املجتمعات العربية.

افتتح اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة 
التن�شيقي  الجتماع  اأع��م��ال  العربية،  ال���دول 
الأجنبية  العربية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف  ملمثلي 

امل�شرتكة املنعقد يف مقر الأمانة العامة. 
كلمته  م�شتهل  يف  ال��غ��ي��ط  اأب����و  اأ����ش���اد  وق���د 
العربية  التجارية  الغرف  تلعبه  الذي  بالدور 
ال��ع��امل  ب��ني  الأج��ن��ب��ي��ة ب�شفتها ه��م��زة و���ش��ل 
اجلامعة  رغبة  اإىل  م�شرياً  و�شركائه،  العربي 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  منها  امل��زي��د  اإن�����ش��اء  يف  العربية 
احتاد الغرف العربية، وموؤكًدا يف حديثه على 
اأهمية الرقمنة يف ر�شم م�شتقبل غرف التجارة 
تبني هذه  ���ش��رورة  على  م��وؤك��داً  وال�����ش��ن��اع��ة، 
ا�شتخدام  على  قائمة  مرنة  لهيكلة  املنظمات 
مبتكرة.  م��ع��ل��وم��ات  ون��ظ��م  رق��م��ي��ة   ت��ق��ن��ي��ات 

وعلى �شعيد اآخر، دعا اأبو الغيط احتاد الغرف 
ال��ع��رب��ي��ة ب�����ش��ف��ت��ه مم���ث���اًل ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���س 

العربية  الت��ف��اق��ي��ة  الإ���ش��ه��ام يف حت��دي��ث  اإىل 
على  العامة  الأم��ان��ة  تعكف  التي  لال�شتثمار 
تعديلها متهيداً لعتمادها، م�شريا اإىل اأهمية 
اخلطط  تنفيذ  يف  التجارية  الغرف  م�شاهمة 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، 
ال�شغرية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��رتك��ي��ز على دع��م  م��ع 
وامل��ت��و���ش��ط��ة ال��ع��ام��ل��ة يف جم����ال الق��ت�����ش��اد 

الأخ�شر. 
وجت���در الإ����ش���ارة ب��اأن��ه ق��د مت ع��ل��ى هام�س 
الجتماع التن�شيقي للغرف التجارية العربية 
بني  ت��ع��اون  م��ذك��رة  على  التوقيع  الأج��ن��ب��ي��ة، 
احت�����اد ال���غ���رف ال��ع��رب��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة 

لل�شياحة.
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى ق����ال ال�����ش��ف��ري اأح��م��د 
امل�شاعد جلامعة  العام  الأمني  ر�شيد خطابي، 
العربية  التجارية  الغرف  اإن  العربية،  ال��دول 

منتدى شباب العالم بشرم الشيخ متابعات
محاضرة:

قام ال�شيد  ع��م��ان،  �شلطنة  اإيل  زي��ارت��ه  ختام  يف 
اأح��م��د اأب���و ال��غ��ي��ط، الأم���ني ال��ع��ام جلامعة ال��دول 
العربية، باإلقاء حما�شرة اأمام كلية الدفاع الوطني 
واأث��ره��ا  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  املتغريات   “ بعنوان 
ح�شرها  وال��ت��ي  امل�شرتك”،  ال��ع��رب��ي  العمل  على 
وكبار  العمانية  امل�شلحة  القوات  يف  ال�شباط  كبار 
ت�شكيل  خلفية  فيها  الدولة. ا�شتعر�س  موظفي 
النظام ال��دويل احلايل منذ نهاية احلرب العاملية 
على  ت�شكلت  ال��ت��ي  الرئي�شية  وم��الحم��ه  الثانية 
مدار العقود املا�شية، مع الرتكيز على تاأثري هذا 
الإقليم  اأو���ش��اع- على  ي�شتتبعه من  وم��ا  النظام - 

العربي برمته.
اأه�������م  ع����ل����ى  وق�����ام ب�����ال�����رتك�����ي�����ز يف ح����دي����ث����ه 
واملنطقة،  العامل  ت�شرب  التي  الق�شايا ال�شاملة 
ومنها على �شبيل املثال ق�شايا تغري املناخ والإرهاب 
وغريها من الق�شايا التي ت�شتحوذ على الهتمام 
الدولية  اجلهود  ت�شافر  وت�شتلزم  ال��ع��ام،  ال��دويل 

وتعاون اجلميع يف مواجهتها. 
العربي  الإق��ل��ي��م  اأن  ���ش��رح��ه، على  واأك����د خ���الل 
ي�شهد يف هذا ال�شياق حتديات متعددة، يتعني على 
الدول العربية مواجهتها والتغلب عليها من خالل 
يف  تتمثل  حتديات  وهي  اجلماعي،  العربي  العمل 
ت�شدرها  التي  وامل�شكالت  الأمنية  امل�شائل  بع�س 
ومواجهة  الأ���ش��ا���س،  يف  العربي  اجل���وار  دول  اإلينا 

ال�شراعات والتجاذبات وامل�شكالت الداخلية.

السودان:
اأعربت الأمانة العامة جلامعة الدول العربية 
ع��ن ال��رتح��ي��ب ب��اإع��الن الأمم امل��ت��ح��دة - عرب 
الأط��راف  مع  بالعمل   - ال�شودان  اإيل  موفدها 
�شيا�شية  عملية  ت�شهيل  اأج���ل  م��ن  ال�����ش��ودان��ي��ة 
ومعاجلة  ال�شوداين  احل��وار  تي�شري  اإيل  تهدف 

ال�شعوبات التي تواجه الفرتة النتقالية. 
ياأتي هذا الدعم انطالقاً من حر�س اجلامعة 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى امل��ك��ت�����ش��ب��ات التي 
العامني  م��دار  على  ال�شوداين  لل�شعب  حتققت 
امل��ن�����ش��رم��ني، وع���ل���ى اأه���م���ي���ة م��ع��اجل��ة جميع 
والجتماعي  ال�شيا�شي  ال�شتقرار  عدم  اأ�شباب 

والقت�شادي يف البالد. 
واأع��رب��ت اجل��ام��ع��ة ع��ن ا���ش��ت��ع��داده��ا وعزمها 
بغية  امل���ت���ح���دة،  الأمم  م���ع  ال���ك���ام���ل  ال���ت���ع���اون 
امل�����ش��اع��دة يف ال��ت��و���ش��ل اإىل ت��واف��ق��ات ي��ك��ن اأن 
ت�شهم يف حتقيق تطلعات ال�شعب ال�شوداين نحو 

ال�شتقرار وال�شالم والتنمية والديقراطية.
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االجتماع التنسيقي لممثلي الغرف التجــــــــــــــــارية العربية األجنبية المشتركة

األمين العام يسلم جوائز التميز 
العلمـي في مجال البحوث القانونية

قام ال�شيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة 
الدول العربية بتكرمي الفائزين باجلائزة العربية 
لأف�����ش��ل اأط��روح��ة دك��ت��وراه يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي يف 
حتت  يقام  وال���ذي  والق�شائية،  القانونية  العلوم 
وزراء  جمل�س  رئي�س  م��ن  لكل  امل�شرتكة  ال��رع��اي��ة 

لبنان والأمني العام للجامعة يف بريوت.
وق���د ����ش���ارك الأم�����ني ال���ع���ام م���ع دول����ة ال��رئ��ي�����س 
العدل  ووزي��ر  لبنان،  وزراء  رئي�س  ميقاتي  جنيب 
وزراء  ملجل�س  احل��ال��ي��ة  ال����دورة  رئي�س  اجل��زائ��ري 
العدل العرب، يف ت�شليم اجلوائز للفائزين الثالثة 

يف  ناجحا  منوذجا  تقدم  امل�شرتكة،  الأجنبية 
تدعيم العمل العربي القت�شادي، مبا برهنت 
م��ع خا�شيات  ال��ت��ع��اط��ي  اق��ت��دار يف  م��ن  عليه 
الأنظمة  وت��ن��وع  اخ��ت��الف  الأع��م��ال على  مناخ 
تنمية  على  متوا�شل  وح��ر���س  الق��ت�����ش��ادي��ة، 
وت�شجيع  ال��ت��ج��اري��ة،  وامل���ب���ادلت  ال�������ش���ادرات 
حل��رك��ي��ة ال���ش��ت��ث��م��ارات وال��ب��ح��ث ع��ن اأف�شل 
الف�شاء  م��ع  منتجة  ���ش��راك��ات  لبناء  ال��ف��ر���س 

العربي.
اجتماع  اف��ت��ت��اح  يف  كلمته  خ���الل  ه���ذا  ورد 
العربية  ال��ت��ج��اري��ة  للغرف  ال��ع��ام��ني  الأم��ن��اء 
الدائمني  امل��ن��دوب��ني  م��ع  امل�شرتكة  الأجنبية 
مم��ث��ل��ي ال����دول ال��ع��رب��ي��ة الأع�����ش��اء والأم���ان���ة 
الأح��د  اليوم  العربية،  الغرف  لحت��اد  العامة 

مبقر الأمانة العامة.

الأوائ����ل م��ن اجل��زائ��ر وم�����ش��ر، وك��ذل��ك يف تكرمي 
من  ت�شكيلها  مت  وال��ت��ي  للجائزة  العلمية  اللجنة 
عدد من اأ�شاتذة اجلامعات العربية املتخ�ش�شني يف 

ال�شوؤون القانونية.
واأ�شاف، اأن اأبو الغيط اأكد يف كلمته خالل احلفل 
قناعتنا  تعك�س  لكونها  امل��ب��ادرات،  هذه  اأهمية  على 
و�شدد  واأهميته،  العلمي  البحث  مبكانة  واإياننا 
على �شرورة دعمه وزي��ادة موازنة البحث العلمي، 
واإعطاء فر�شة جليل ال�شباب، واإعداده ليكون قادراً 
على مواجهة حتديات القرن احلايل مبا ي�شمح له 

بالندية واملناف�شة مع املجتمعات الأخرى.
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ب���ال�������ش���راك���ة ب�����ني وزارة ال���ت���خ���ط���ي���ط وال���ت���ن���م���ي���ة 
 " العربية، وحتت عنوان  ال��دول  القت�شادية وجامعة 
مًعا لتعايف م�شتدام" للتخفيف من التداعيات والآثار 
ال�شلبية جلائحة كورونا على حتقيق اأه��داف التنمية 
ال��دول  جامعة  اأطلقت  العربية  ال���دول  يف  امل�شتدامة 
العربية، تقرير "متويل التنمية امل�شتدامة يف م�شر"، 
الذي و�شعه خرباء دوليون، وهو اأول تقرير ي�شدر يف 

العامل حول متويل اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030.
الرابعة  العمل الأوىل للن�شخة  جاء ذلك يف جل�شة 
انطلقت  التي  امل�شتدامة،  للتنمية  العربي  لالأ�شبوع 
الفتاح  عبد  الرئي�س  رع��اي��ة  حت��ت  العربية  باجلامعة 
العام  الأم���ني  الإط����الق  حفل  ح�شر  حيث  ال�شي�شي، 
هالة  وال��دك��ت��ورة  الغيط،  اأب��و  اأح��م��د  ال�شيد  للجامعة 
الق��ت�����ش��ادي��ة،  والتنمية  التخطيط  وزي����رة  ال�شعيد، 
ووكيلة الأمني العام لالأمم املتحدة رول د�شتي، وعدد 

من روؤ�شاء املنظمات والوكالت الدولية.
هذا وقد طرح اخلطوط العري�شة للتقرير الدكتور 

حممود حميي الدين، املبعوث اخلا�س لالأمني العام 
وامل��دي��ر  امل�شتدامة  التنمية  لتمويل  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
اأ�شرف على  الذي  ال��دويل،  النقد  التنفيذي ب�شندوق 

فريق اخلرباء املكلف باإعداد التقرير.
واأكد ال�شيد اأحمد اأبو الغيط يف كلمته التي األقاها، 
باأن اجلامعة العربية تويل هذا احلدث عناية خا�شة، 
التقرير  هذا  باإطالق  اليوم  الحتفال  اأن  اإىل  م�شرًيا 
�شمن فعالية الأ�شبوع العربي للتنمية امل�شتدامة اأمر 
لنا جميًعا، فهو ثمرة جهد م�شرتك  ذو دلل��ة كبرية 
تعاونت فيه كفاءات خمل�شة لت�شع بني يدي �شانعي 
امل�����ش��ت��دام على  التمويل  واق���ع  دل��ي��اًل لفهم  ال���ق���رارات 
امل�����ش��ت��وى ال��وط��ن��ي، وي���ق���دم امل��ن��ه��ج��ي��ات وال��ت��و���ش��ي��ات 

الالزمة لر�شم م�شتقبله.
وقال اإنه لي�س خافًيا على اأحد منا اأهمية التمويل 
الأداة  ه��و  ب��ل  امل�شتدامة،  التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف 
الأهم لتنفيذ ال�شيا�شات، م�شريا اإىل اأنه كم من اأفكار 
ب�شبب  التنفيذ  اإىل  رائ��دة مل جتد طريقها  وم�شاريع 

المستدامة في مصر" الجامعة العربية تطلق تقرير "تمويل التنمية  

ا�شتقبل ال�شيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية الدكتورة رول د�شتي املدير 
التنفيذي للجنة القت�شادية لغربي اآ�شيا )ال�شكوا( يف مقر الأمانة العامة. 

عن  بالإ�شكوا، معرباً  العربية  ال��دول  تربط جامعة  التي  ال�شراكة  بقوة  اللقاء  م�شتهل  واأ���ش��اد يف 
امتنانه لكل اجلهود التي تبذلها املدير التنفيذي على راأ�س املنظمة لتحقيق اأهداف التنمية يف املنطقة 

العربية، وعن رغبته يف تو�شيع التعاون عرب اإطالق اأن�شطة م�شرتكة جديدة. 
كما اأطلعت ال�شيدة رول د�شتي ال�شيد الأمني العام على م�شروع ال�شكوا لإطالق روؤية 2045 حتت 
للنهو�س  املجالت  �شتى  والتوا�شل يف  التكامل  تعزيز  اإىل  تهدف  مبادرة  الأمل"، وهي  "اإعادة  �شعار 
ت عن رغبتها يف تعاون جامعة الدول العربية يف اإعداد هذه الروؤية  بالتنمية يف العامل العربي، كما عربرّ

وتنفيذها. 
اأبو الغيط ترحيبه بهذه املبادرة وا�شتعداده للتعاون مع ال�شكوا ب�شاأنها، ومعرباً عن  اأب��دى  فيما 
ت�شخري الأمانة العامة لكافة اإمكاناتها للم�شاهمة يف اإعداد روؤية 2045، التي تت�شق حماورها واأهداف 
ال��دول  التنمية يف  بواقع  للنهو�س  وح��اف��زاً  اأم��ل  ب��ادرة  ت�شكل  باأنها  العربية، ومنوهاً  ال��دول  جامعة 

العربية، خا�شة يف ظل الظروف الع�شيبة التي متر بها املنطقة. 
كما �شدد الأمني العام على اأهمية ربط حماور هذه الروؤية مبختلف اخلطط وامل�شاريع التي اأطلقتها 

جامعة الدول العربية، وذلك بالتعاون مع ال�شكوا وباقي ال�شركاء لتوحيد اجلهود وتعظيم النتائج. 

اإلسكوا 

أجفند:
العام  الأم���ني  الغيط،  اأب���و  اأح��م��د  ال�شيد  التقى 
جل��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، مب��ق��ر الأم���ان���ة العامة 
الأم��ري  امللكي  ال�شمو  ب�شاحب  العربية  للجامعة 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب���ن ط���الل ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز رئي�س 
ب���رن���ام���ج اخل��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة )اأج���ف���ن���د(، 
للتنمية  العربية  امل��دون��ة  اإط���الق  مبنا�شبة  وذل��ك 
العام، حيث  الأم��ني  ال�شيد  رعاية  امل�شتدامة حتت 
ال��راح��ل  ول��وال��ده  ل�شموه  بال�شكر  �شيادته  ت��وج��ه 
العزيز على دعمهما  �شمو الأم��ري ط��الل بن عبد 
الإن�شانية  الق�شايا  من  العديد  خلدمة  املتوا�شل 
والتي من بينها دعم الالجئني، وبدوره اأكد الأمري 
عبد العزيز على اأهمية العمل حتت مظلة جامعة 
الدول العربية ومثمناً جهود اجلامعة العربية يف 

م�شاعدة الربنامج للقيام بدوره الإن�شاين.
اأهمية بلورة روؤى جديدة  اأبو الغيط على  واأكد 
احلالية  التطورات  ظل  يف  اجلانبني  بني  للتعاون 
ومبا يعزز جهود الدول العربية للتعايف من جائحة 
كوفيد 19، وامل�شي قدماً يف تنفيذ اأهداف التنمية 
حمددة  وخطط  لربامج  ووفقاً   ،2030 امل�شتدامة 

يعمل عليها متخ�ش�شون من اجلانبني. 
ال�شيد  ب��ط��رح  الأم���ري  �شمو  وم��ن جانبه رح��ب 
امل��ب��ادرات التي  اإىل عدد من  الأم��ني العام، م�شرياً 
الفقر ومبادرة  بنك  بينها  الربنامج ومن  ينفذها 
ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن اأج�����ل ال����ع����ودة ل��الج��ئ��ني يف خميم 
اإىل  التي تهدف  امل��ب��ادرات  ال��زع��رتي وغريها من 
ت��وف��ري ح��ي��اة ك��ري��ة ل��ل��م��واط��ن ال��ع��رب��ي وخا�شة 

املواطنني من الدول املتاأثرة بالنزاعات.
ا�شتمرار  على  اجلانبان  اتفق  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 
هذا  وتعزيز  تطوير  اإىل  يهدف  بينهما  التوا�شل 

التعاون خلدمة الأهداف الإن�شانية امل�شرتكة.
الصومال:

اأم��ني ع��ام جامعة  اأب��و الغيط  اأحمد  ال�شيد  اأدان 
الدول العربية بكل قوة، الهجوم الإرهابي اخل�شي�س 
ال����ذي ���ش��ن��ت��ه ح��رك��ة ال�����ش��ب��اب ���ش��د ق���اع���دة حلني 
الع�شكرية بالقرب من مطار العا�شمة ال�شومالية 
اأب��ري��اء  وق��وع �شحايا  ع��ن  اأ�شفر  وال���ذي  مقدي�شو، 

وتعليق الرحالت اجلوية.
اجلبانة  الهجمات  اأن هذه  على  التاأكيد  كما مت 
لن تنال اأب��داً من عزية ال�شومال حكومة و�شعباً 
ال�شتحقاقات  واإمت����ام  ال��دول��ة،  موؤ�ش�شات  ب��ن��اء  يف 
الن��ت��خ��اب��ي��ة يف م��واع��ي��ده��ا، واأي�����ش��ا ع��ل��ى توا�شل 
اأجل  اإىل ال�شومال من  امل�شاندة والدعم العربيني 
حتقيق كل ما ي�شبو اإليه من تنمية واأمن وا�شتقرار.

متابعات
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"لقد زادت جائحة فريو�س  نق�س التمويل. م�شيفا: 
كورونا امل�شتجد من حجم التحديات املتعلقة بالتمويل 
اإذ  اأخ�س،  اأجمع ويف املنطقة العربية ب�شكل  يف العامل 
ا�شتثنائية  مالية  مبالغ  العربية  احلكومات  خ�ش�شت 
مل��ح��و اآث����ار اجل��ائ��ح��ة، جت����اوزت يف ك��ث��ري م��ن الأح��ي��ان 

طاقاتها وا�شتنزفت مواردها ب�شكل يدعو للقلق".
ملا  امل�شتدامة  التنمية  خطط  جناح  "اإن  وا�شتطرد، 
بعد اجلائحة مرهون ب�شكل كبري مبدى قدرتنا على 
التفكري ب�شكل مبتكر، لتوفري موارد مالية م�شتدامة".

ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  ب��ت��ع��زي��ز  ال���ت���زاًم���ا  "اأنه  َواأ�����ش����اف، 
اآلية  امل�شرتك، �شعت جامعة ال��دول العربية اإىل تبني 
اإقليمية يف هذا ال�شاأن وفق خطوات تنفيذية حمددة، 
ويحدد  العربي،  الو�شع  ير�شد  تقرير  ب��اإع��داد  ب��داأت 
العقبات التي تواجه التمويل امل�شتدام، توطئة لإطالق 
ت���ع���اون م���ع ال�����دول الأع�������ش���اء مل�����ش��اع��دت��ه��ا يف اإط���الق 
اإ�شدار تقرير عربي  تقاريرها الوطنية، وو�شوًل اإىل 
الوطنية". وتنفيًذا  التقارير  موحد يجمع خمرجات 
"اأطلقنا يف ما �شبق تقريًرا مهًما  الروؤية �شرح  لهذه 
بالتعاون  العربية  املنطقة  يف  امل�شتدام  التمويل  ح��ول 
ال��ت��ع��اوين مع  ب��دء م�شارنا  اخ��رتن��ا  ث��م  �شركائنا،  م��ع 
ال�����دول الأع�������ش���اء ب��ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي 
اأب���دت رغ��ب��ة ق��وي��ة لإع���داد تقريرها ال��وط��ن��ي، ليكون 
جت��رب��ة ي��ك��ن ال���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا، ومن���وذًج���ا َي��ْق��َت��ِب�����سمُ 
 م��ن��ه الآخ������رون ل��ت��ط��وي��ر اآل���ي���ات ال��ت��م��وي��ل ال��وط��ن��ي��ة.

هالة  الدكتورة  مع  والبناء  املثمر  بالتعاون  اأ�شاد  كما 
ال�شعيد، وزيرة التخطيط والتنمية القت�شادية، التي 
التقرير و�شخرت  مل تدخر جهداً– كعادتها– لإعداد 
باجلهود  منوها  لإجن��اح��ه.  الإمكانيات  كافة  ب�شدق 
الدين،  حميي  حممود  الدكتور  بذلها  التي  الكبرية 
املبعوث اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة لتمويل 
النقد  ب�شندوق  التنفيذي  واملدير  امل�شتدامة  التنمية 
الدويل، واإ�شرافه بكفاءة واقتدار على قيادة نخبة من 

اخلرباء املتميزين من اأبناء هذا الوطن لإجناز.

المستدامة في مصر" الجامعة العربية تطلق تقرير "تمويل التنمية  

األمين العام: البد أن تجد القوى 
الكبرى وسيلة لحل نزاعاتها 

بالدبلوماسية والحوار

اأبو الغيط الأمني العام  األقى ال�شيد اأحمد  اأكاديية لين�شي العريقة يف اإيطاليا،  بدعوة من 
وتاأثريها  ال��دويل  النظام  ي�شهدها  التي  "التحولت  ح��ول  حما�شرة  العربية،  ال��دول  جلامعة 
ال�شفراء  م��ن  وع��دد  الأك��ادي��ي��ة  علماء  كبار  م��ن  لفيف  بح�شور  وذل��ك  العربي"،  ال��ع��امل  على 
اخلارجية  وزارة  م�شوؤويل  من  وع��دد  اإيطاليا  يف  املعتمدين  والأج��ان��ب  العرب  والدبلوما�شيني 

الإيطالية.
وا�شتعر�س الأمني العام للجامعة يف املحا�شرة جممل التحولت التي �شهدها النظام الدويل 
اإرها�شات وا�شحة لتغيريات جوهرية يف النظام  اإىل  منذ نهاية احلرب العاملية الثانية م�شريا 
الدويل كما عرفه العامل منذ انتهاء احلرب الباردة، وبخا�شة يف ظل اهتزاز اأهم ركائزه املتمثلة 
"قواعد  على  الكربى  القوى  بني  التوافق  وت��راج��ع  الرئي�شيني،  لعبيه  بني  القوى  ت��وازن  يف 

لعمل  احلاكمة  اللعب" واملبادئ 
ال���ن���ظ���ام، الأم������ر ال�����ذي ان��ع��ك�����س 
ال��ي��وم يف اح��ت��دام امل��ن��اف�����ش��ة بني 

القوى الدولية.
و����ش���دد اأب�����و ال��غ��ي��ط ع��ل��ى اأن 
القوى  ب��ني  وال�����ش��راع  التناف�س 
ال����ك����ربى ه����و ت���ط���ور ���ش��ل��ب��ي يف 
احلرب  واأن  الدولية،  العالقات 
مت���ث���ل ف�����ش��ال ل��ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، 
ا�شتخال�س  اأهمية  اإىل  م�شريا 
ال������درو�������س م�����ن ف������رتة احل�����رب 
الباردة التي اقرتبت بالعامل، يف 
من  اخل��ط��رية،  اللحظات  بع�س 

حافة الهاوية. 
ي��ت��ع��ام��ل  اأن  �����ش����رورة  واأك�������د 
ال�������ق�������ادة ب�����اأع�����ل�����ى درج����������ة م��ن 
امل�������ش���ئ���ول���ي���ة و����ش���ب���ط ال��ن��ف�����س، 
الكربى  القوى  جتد  ان  متمنًيا 
بالطرق  م�شكالتها  حلل  و�شيلة 

الدبلوما�شية.
ويف ه����ذا ال�����ش��ي��اق األ���ق���ى اأب���و 
انعكا�شات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ال��غ��ي��ط 
ه�����ذا ال���ت���ن���اف�������س ع���ل���ى امل��ن��ط��ق��ة 
الأزم�����ات  اإىل  م�����ش��ريا  ال��ع��رب��ي��ة 

ال�شخمة التي �شهدتها دول املنطقة �شواء يف العراق اأو ليبيا مرورا ب�شوريا واليمن، خا�شة ب�شبب 
التدخالت اخلارجية �شمن جملة اأ�شباب اأخري. كما اأ�شار اإىل الدور ال�شلبي الذي لعبته القوى 
الإقليمية املجاورة يف تعميق م�شاكل الدول العربية رغبة منها يف تو�شيع م�شاحة نفوذها وطمعاً 

يف ا�شتعادة اأجماد تاريخية �شابقة على ح�شاب احلقوق ال�شيادية للدولة الوطنية العربية.
ويف ذات ال�شياق، اأكد اأبو الغيط اأن املنطقة العربية ل يكن لها اأن تنه�س وت�شتعيد عافيتها 
اإل بتمكينها من حتقيق وبناء الدولة الوطنية، وت�شوية اأقدم نزاع ل يزال قائما يف قلب املنطقة، 
اإل  وهو ال�شراع الفل�شطيني-ال�شرائيلي، من خالل تطبيق حل الدولتني الذي ل بديل عنه 

بدولة ف�شل عن�شري ل يكن للعامل اأن يتقبلها اأو يتعاي�س معها.
التحولت  ه��ذه  مواكبة  يف  العربية  ال��دول  جامعة  دور  حما�شرته  يف  الغيط  اأب��و  تناول  كما 
موؤكدا على اأهمية هذا الدور باعتبار اجلامعة الإطار الوحيد الذي تعمل الدول العربية حتت 

ظله، والذي يعرب عن الإرادة اجلامعة للعرب والرابطة التاريخية بينهم.
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ال���دول  امل�����ش��ت��وى م��ن  رف��ي��ع��ة  ب��ح�����ش��ور �شخ�شيات 
الأمانة  جهود  و�شمن  الر�شمية،  واملوؤ�ش�شات  العربية، 
العام  ال���راأي  لتعزيز  العربية  ال���دول  جلامعة  العامة 
العربية،  املنطقة  يف  الرقمي  القت�شاد  ت��ط��ور  ح��ول 
ورفع القدرات التناف�شية لالقت�شادات العربية، واأي�شاً 
الرقمي،  لالقت�شاد  العربية  الروؤية  مبادرة  �شياق  يف 

الذي افتتح ر�شميا.
الفتتاحية:  كلمته  يف  زك��ي  ح�شام  ال�شفري  وق���ال 
"اإننا جنتمع اليوم لفتتاح املنتدى العربي لالقت�شاد 
الرقمي يف هذا احلدث العاملي اإك�شبو 2020 دبي، التي 
العاملي لأول م��رة يف  باإقامة ه��ذا احل��دث  نعتز كعرب 
و�شنع  العقول  )توا�شل  �شعار  حتت  العربية  املنطقة 

امل�شتقبل(.
دولة  دع��وة من حكومة  وبناء على  اأن��ه  اإىل  و�شرح 
حر�شنا  دب���ي،   2020 اإك�شبو  يف  للم�شاركة  الإم�����ارات 
املعر�س  نقيمها مع حم��اور  التي  الفعاليات  تت�شق  اأن 
الثالثة وهي ال�شباب والبتكار واملراأة ولأن القت�شاد 
الرقمي قائم ب�شكل اأ�شا�شي على البتكار والتكنولوجيا، 
فقد اخرتناه مو�شوعاً رئي�شياً من �شمن املو�شوعات 
الأخرى مل�شاركتنا، ولي�س خافياً على اأحد منا اأهميته 
اأ�شا�شي من موارد ثروة الأمم، فقد  املتعاظمة كمورد 
وانت�شار  الرقمنة  تطور  -بف�شل  القطاع  ه��ذا  اأ�شبح 
وجم��اًل  لالقت�شادات،  اأ�شا�شياً  حم��رك��اً  تطبيقاتها- 
وال�����ش��رك��ات لبناء  ال����دول  ف��ي��ه  ل��ل��رب��ح تتناف�س  م����دراً 

قدراتها واإنتاج اأحدث التكنولوجيا.
القت�شاد  اأرق���ام  يف  الناظر  اإن  قوله،  يف  وا�شتطرد 
الرقمي يف املنطقة العربية، �شيدرك �شعف م�شاهمة 
هذا املورد يف القت�شادات العربية التي ل تزال تعتمد 
�شيالحظ  كما  الإن��ت��اج،  يف  التقليدية  القطاعات  على 
ال��دول  ال���دول العربية وداخ���ل  ب��ني  ال��ت��ف��اوت  بو�شوح 
العربي  املوؤ�شر  القطري، يربز  ال�شعيد  فعلى  نف�شها، 
ل��الق��ت�����ش��اد ال��رق��م��ي ال����ذي اأط��ل��ق��ه الحت�����اد ال��ع��رب��ي 
لالقت�شاد الرقمي بالتعاون مع جامعة الدول العربية 
راأ�شها  -وعلى  اخلليج  دول  ت�شدرت   ...2018 ع��ام  يف 
الإم��ارات- امل�شهد العربي، يف حني ل تزال بع�س دول 
املنطقة يف بداية م�شوارها الرقمي، اأما على ال�شعيد 
الوطني، فقد �شهدت قطاعات كالت�شالت وامل�شارف 
والتجارة الإلكرتونية منواً كبرياً لكن قطاعات اأخرى 
تتيحه  مم��ا  ت�شتفد  مل  وال�شناعة  ك��ال��زراع��ة  حيوية 

الرقمنة من اإمكانات هائلة لرفع الإنتاج وت�شويقه.
العربية  املنطقة  وبالرغم من حتقيق  اأن��ه  واأ�شاف 
اأداء  وحت�شن  الرقمنة  جم��ال  يف  ملمو�شة  خل��ط��وات 
ت��واج��ه حت��دي��ات كبرية  ت��زال  اأن��ه��ا ل  اإل  اقت�شاداتها، 
البتكار  على  م�شجع  مناخ  وتوفري  قدراتها  لتطوير 
ي�شاهم يف حتويل جمتمعاتنا من جمتمعات م�شتهلكة 

للتكنولوجيا، اإىل منتجة لها.
واأ�شار: "اإننا نحتاج لتغيري هذه الأو�شاع والتحرك 

�شريعاً وفق �شيا�شات من�شقة ومتكاملة تتناول املو�شوع 
ال���روؤي���ة  تت�شمن  ال�������ش���اأن،  ه���ذا  ج��وان��ب��ه، ويف  ك���ل  يف 
ال�شرتاتيجية العربية لالقت�شاد الرقمي التي حتظى 
بدعم ورعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اإىل بناء وتطوير  امل�شلحة.. كل العنا�شر التي تهدف 
املنظومات القت�شادية العربية وفق برنامج يت�شمن 

20 هدفاً ا�شرتاتيجياً".
ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ن��ا ال����ش���ت���ف���ادة من  اأن�����ه  "اأرى  وق������ال: 
لتنفيذها...  جميعاً  نتعاون  اأن  اأمتنى  كما  حمتواها، 
اأعمال  م��درج �شمن  امل�شرتكة  الروؤية  اأن ملف  خا�شة 
م�شرياً  اجلزائر"،  يف  امل��ق��رر  القادمة  العربية  القمة 
ال��ع��رب��ي��ة يف جم��ال  ال����دول  اإىل بع�س ج��ه��ود ج��ام��ع��ة 
التحول الرقمي، اإذ ي�شم بالإ�شافة اإىل ملف القت�شاد 
القدرات،  وبناء  ال�شيا�شات،  ر�شم  مو�شوعات  الرقمي، 
واخ��ت��ارت  ال�شطناعي  وال��ذك��اء  ال�شيرباين  والأم����ن 
جلنة التن�شيق العليا للعمل العربي امل�شرتك برئا�شة 
تناول مو�شوع  العربية  ال��دول  العام جلامعة  الأم��ني 
التحول الرقمي ب�شكل اأ�شا�شي خالل اأعمالها، و�شهدت 

اإطالق العديد من املبادرات يف هذا ال�شاأن.
كما لفت النظر اإىل ال�شرتاتيجية العربية لالأمن 
ال�����ش��ي��رباين، وامل��ج��ل�����س ال���ش��ت�����ش��اري ال��ع��رب��ي للذكاء 
ال�شطناعي، واملبادئ ال�شرت�شادية العربية للجامعة 
العربية لالت�شالت  الذكية، وحتديث ال�شرتاتيجية 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال�����دول الأع�������ش���اء وب��ع�����س ال�����ش��رك��اء، 
بالإ�شافة اإىل عدد من امل�شاريع التي تهدف اإىل دعم 
كم�شروع  العربية،  للمنظمات  الرقمي  التحول  م�شار 
البوابة العربية للمعلومات، وتاأمني ال�شبكات العربية 
�شد القر�شنة وال�شبكة العربية للتكنولوجيا من اأجل 

التنمية امل�شتدامة وغريها.

المنتدى العربي لالقتصاد الرقمي

وزير خارجية 
الصومال

الأم��ني  الغيط  اأب��و  اأح��م��د  ال�شيد  ا�شتقبل 
ال�شوؤون  وزير  العربية،  الدول  العام جلامعة 
اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون ال�����دويل ب��ج��م��ه��وري��ة 
عبدي  حممد  ال�شيد  الفيدرالية  ال�شومال 
اجتماعات  هام�س  على  وذل��ك  مو�شى،  �شعيد 

الدورة 157 ملجل�س جامعة الدول العربية.
هذا وقد ا�شتمع الأمني العام اإىل الإحاطة 
ال�شاملة التي قدمها الوزير ال�شومايل حول 
والن�شانية  والأم��ن��ي��ة  ال�شيا�شية  الأو����ش���اع 
يف ب����الده مب���ا يف ذل���ك م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ط��ورات 
العملية النتخابية، حيث اأعرب الأمني العام 
اإجراء  املحرز موؤخرا يف  بالتقدم  اإ�شادته  عن 
متطلعا  ال�شومالية،  الربملانية  النتخابات 
الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  اإىل  بنجاح  للو�شول 
ال��وق��ت على  اأق���رب وق��ت، وم�شددا يف ذات  يف 
اأهمية وحدة ال�شف ال�شومايل ملواجهة كافة 
التحديات ولتجاوز ال�شتحقاقات النتخابية 

املقبلة بنجاح.
ك��م��ا ه��ن��اأ الأم�����ني ال���ع���ام وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
ال��ن��ج��اح يف حت���وي���ل بعثة  ال�����ش��وم��ايل ع��ل��ى 
اإىل  الحتاد الأفريقي احلالية يف ال�شومال، 
امل�����ش��وؤول��ي��ات  ن��ق��ل  ع��ل��ى  ت��رك��ز  انتقالية  بعثة 
ال�شومالية  احلكومة  اإىل  تدريجيا  الأمنية 

على مدار ال�شنتني املقبلتني.
امل��ج��ه��ودات  املقابلة  خ��الل  ا�شتعر�س  كما 
ال��ت��ي ت�شطلع ب��ه��ا اجل��ام��ع��ة م��ن اأج���ل دع��م 
ال�������ش���وم���ال ع���ل���ى ال�����ش��ع��ي��دي��ن الإن�������ش���اين 
والإغاثي، ويف جمال رفع القدرات والتدريب 
ال�شناديق  خ���الل  م��ن  وال�����ش��ح��ة،  وال��ت��ع��ل��ي��م 
م��وؤك��دا  ال��ع��ام��ة،  ب��الأم��ان��ة  ل��ذل��ك  املخ�ش�شة 
الذي  اجلهد  ه��ذا  موا�شلة  اجلامعة  اع��ت��زام 
ال�����ش��وم��ال، متطلعا  ث��م��ن��ه وزي����ر خ��ارج��ي��ة 

ملوا�شلة الدعم العربي املقَدر لبالده.
ووج�������ه الأم��������ني ال����ع����ام يف ه�����ذا ال�������ش���دد 
العربية  ال����دول  خ��ارج��ي��ة  وزراء  مب��خ��اط��ب��ة 
امل�شتوى  قبيل اجتماع جمل�س اجلامعة على 
ال�شكر  لتوجيه  ر�شالة  خ��الل  م��ن  ال����وزاري، 
ل��ل��دول الأع�����ش��اء ع��ل��ى دع��م��ه��م ل��ل�����ش��وم��ال، 
ال�شومال  دعم  �شندوق  متويل  على  واحل��ث 
باجلامعة العربية حتى تتمكن اجلامعة من 
موا�شلة جهودها بفعالية يف الوقوف بجانب 

الأ�شقاء يف ال�شومال.

متابعات
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واأفاد باأنه خالل الجتماع الأخري للجنة التن�شيق 
الريا�س  يف  املنعقد  امل�����ش��رتك  ال��ع��رب��ي  للعمل  العليا 
بتاريخ 26 يناير 2022، قررنا اأن ندرج بنداً دائماً على 
التحول  ملفات  ملتابعة  العربية  القمة  اأع��م��ال  ج��دول 
كما  �شمنه،  ج��دي��دة  عربية  م��ب��ادرات  وط��رح  الرقمي 
التح�شري  ب����دء  ع��ل��ى  الت���ف���اق خ����الل الج���ت���م���اع  مت 
لو�شع ت�شور لعقد موؤمتر عربي حتت مظلة جامعة 
وال��دول  العربية  املنظمات  ومب�شاركة  العربية  ال��دول 
الرقمنة  جم��الت  يتناول  اخلا�س  والقطاع  الأع�شاء 
وبناء  لتبادل اخل��ربات  الفاعلني  لكل  الفر�شة  ويتيح 
كل  ا�شتكمال  ح��ني  عنه  الإع����الن  و�شيتم  ال�����ش��راك��ات، 

جوانبه.
وقال: "ي�شعدين اليوم اأن نطلق معاً املنتدى العربي 
الفعاليات  م��ن  �شل�شلة  �شمن  ال��رق��م��ي،  ل��الق��ت�����ش��اد 
ال���ه���ادف���ة اإىل ت��ط��وي��ر الق��ت�����ش��اد ال��رق��م��ي ال��ع��رب��ي، 
ليتناول  متنوعاً،  ال��ربن��ام��ج  ي��ك��ون  اأن  حر�شنا  ول��ق��د 
مو�شوعات الأجندة الرقمية العربية وجتارب الدول 
ال�شيرباين،  والأم���ن  الإلكرتونية  والتجارة  العربية 
تخدم  بتو�شيات  املنتدى  ه��ذا  ي��خ��رج  ب���اأن  ثقة  وك��ل��ي 

الأهداف واملقا�شد العربية".
ت��ن��اول يف جل�شاته  ق��د  املنتدى  اأن  الإ���ش��ارة  وجت��در 
م��و���ش��وع��ات الأج����ن����دة ال��رق��م��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة وجت����ارب 
والتجارة  الرقمي،  التحول  العربية يف جم��ال  ال��دول 
الإلكرتونية والتعليم الإلكرتوين والأمن ال�شيرباين. 
اتفاقية  توقيع  امل��ن��ت��دى،  اأع��م��ال  هام�س  على  مت  كما 
ت���ع���اون ب���ني الحت������اد ال���ع���رب���ي ل��الق��ت�����ش��اد ال��رق��م��ي 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  والأك��ادي��ي��ة 

البحري يف جمال التعليم الرقمي.

�شارك ال�شيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية يف افتتاح الن�شخة الرابعة 
من منتدى �شباب العامل ب�شرم ال�شيخ، حتت رعاية وح�شور فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي 
الزعماء  من  ع��دد  من  امل�شتوى  رفيعة  �شخ�شيات  وم�شاركة  العربية،  م�شر  جمهورية  رئي�س 
راأ�شهم ح�شور الرئي�س حممود عبا�س رئي�س  وروؤ�شاء و�شخ�شيات عامة عربية واأجنبية، وعلى 

دولة فل�شطني. 
هذا وقد التقى على هام�س اأعمال املنتدى مع دولة الرئي�س جنيب ميقاتي رئي�س احلكومة 
اللبنانية، حيث تطرق النقا�س اإىل الو�شع يف لبنان، وخماطر ا�شتمرار حالة اجلمود ال�شيا�شي يف 
�شوء امل�شاعب القت�شادية الهائلة التي يعاين منها ال�شعب اللبناين. واأكد ال�شيد الأمني العام 
من جانبه اأن �شيانة العالقات العربية للبنان يتعني اأن متثل اأولوية رئي�شية لدى احلكومة من 

اأجل م�شلحة اللبنانيني جميعاً يف هذه الظروف ال�شعبة.
كما اأ�شاد اأبو الغيط بالتنظيم اجليد للمنتدى، وثمن اجلهود امل�شرية يف دعم ومتكني ال�شباب، 
والأجنبي،  العربي  ال�شباب  من  اجلديدة  الأجيال  مع  التوا�شل  ج�شور  مد  اأهمية  على  موؤكداً 
امل�شرية  يف  دجمهم  على  والعمل  واأفكارهم،  طموحاتهم  اإىل  وال�شتماع  عاملهم  من  والق��رتاب 

التنموية للمجتمعات باعتبارهم حجر الزاوية يف بناء امل�شتقبل.

أبو الغيط وميقاتي في منتدى الشباب

تراأ�س ال�شيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة 
التن�شيق  للجنة  الدورة )52(  اأعمال  العربية،  ال��دول 
جامعة  مبقر  وذل��ك  امل�شرتك،  العربي  للعمل  العليا 
نايف العربية للعلوم الأمنية يف الريا�س، حتت عنوان 
الذكاء  ال��ق��درات يف جم��ال  وب��ن��اء  الرقمي  “التحول 

ال�شطناعي يف املنطقة العربية”. 
هذا وقد افتتح الأمني العام اأعمال اللجنة، بكلمة 
اأ���ش��اد فيها مب��ا حققته ج��ام��ع��ة ن��اي��ف م��ن ت��ط��ور يف 
والذي  العربي  امل�شتوي  على  الأمنية  العلوم  تدري�س 

جعلها بيتا من بيوت اخلربة العربية يف هذا املجال.
ا�شطالع  اأهمية  اإىل  كلمته  يف  الغيط  اأب���و  ول��ف��ت 
منظومة العمل العربي بكافة منت�شبيها ب�شرعة تطوير 
مفاهيم واآليات عملها لتلحق باملنجزات الع�شرية يف 
اإىل  م�شريا  ال�شطناعي،  وال��ذك��اء  الرقمي  التحول 
اأهمية مواكبة ذلك، مع اإعداد ا�شرتاتيجيات عربية يف 

جمال الرقمنة والذكاء ال�شطناعي، وذلك يف �شوء 
امل�شاريع واملبادرات العربية التي �شبق اإطالقها، داعياً 
اإىل التعاون وتكاتف اجلهود على امل�شتوى العربي يف 

هذا املجال للدفاع عن امل�شالح العربية.
فر�شة  ا�شتغالل  اأهمية  عن  باحلديث  تطرق  كما 
ودول��ة  العربية  م�شر  جمهورية  م��ن  ك��ل  ا�شت�شافة 
 2022 املناخ لعامي  املتحدة لقمتي  العربية  الإم��ارات 
ومنظمات  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  دور  لتعزيز  و2023، 
التغري  جمابهة  جم��ال  يف  امل�����ش��رتك  ال��ع��رب��ي  العمل 
املناخي، خا�شة يف ظل ما ت�شهده املنطقة العربية من 

حتديات وتغريات ب�شبب الحتبا�س احلراري. 
م�شتفي�شة  ن��ق��ا���ش��ات  اللجنة  اج��ت��م��اع  �شهد  وق���د 
ل��ل��م��و���ش��وع��ات امل���ط���روح���ة وع���ل���ى راأ����ش���ه���ا، ال��ت��ح��ول 
الرقمي والأفكار اخلا�شة بو�شع اإطار عربي ملواجهة 
القر�شنة الإلكرتونية والذكاء ال�شطناعي ومعايري 

التقارير  على  اللجنة  اطلعت  كما  الذكية،  اجلامعة 
ق���رارات  تنفيذ  ب�شاأن  العامة  الأم��ان��ة  قدمتها  ال��ت��ي 
الأكاديية  قدمتها  التي  وال��ورق��ة  ال�شابقة،  ال���دورة 
حول  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  الجت��اه��ات احلديثة يف جم��ال 
امل��وؤ���ش�����ش��ات  ودور  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وم�شتقبلها 
التعليمية يف تعزيز الإمكانيات العربية يف هذا املجال. 

اأعمال اللجنة،  اأنه على هام�س  اإىل  جتدر الإ�شارة 
اإىل  العربية  املنظمات  وروؤ���ش��اء  العام  الأم��ني  ا�شتمع 
ع��رو���س ح���ول ن�����ش��اأة ج��ام��ع��ة ن��اي��ف ال��ع��رب��ي��ة للعلوم 
الأمنية واأن�شطتها وما حققته من اإجن��ازات، كما قام 
ال��ع��ام بجولة يف مقر اجل��ام��ع��ة، وقد  الأم���ني  ال�شيد 
اأبدى يف هذا ال�شدد اإعجابه بالإمكانيات الكبرية التي 
تتمتع بها اجلامعة، م�شيداً بحداثة اأ�شاليب التعليم 

وانفتاحها على التطورات العلمية.

لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشـترك في الرياض
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اأب��و الغيط، الأم��ني العام جلامعة ال��دول العربية، جل�شة حمادثات مع ال�شيد     عقد ال�شيد اأحمد 
اأنطونيو جوتريي�س �شكرتري عام الأمم املتحدة، وذلك على هام�س زيارته اإىل نيويورك للم�شاركة يف 

جل�شة جمل�س الأمن رفيعة امل�شتوى حول التعاون بني املجل�س وجامعة الدول العربية.
على  التطورات  تناولت  املحادثات  ب��اأن  العربية  للجامعة  العامة  بالأمانة  م�شئول  م�شدر  و�شرح 
ال�شاحتني الإقليمية والدولية، ويف مقدمتها م�شتجدات احلرب يف اأوكرانيا وانعكا�شاتها على القت�شاد 
العاملي ب�شكل عام وعلى املنطقة العربية ب�شكل خا�س والتي مازالت تعاين يف الأ�شا�س من الكثري من 

امل�شكالت املتعلقة بتبعات جائحة كورونا وال�شراعات التي ت�شهدها بع�س دول املنطقة.
واأ�شاف امل�شدر اأن اللقاء �شهد تبادل الروؤى حول م�شتجدات الأو�شاع يف املنطقة العربية يف كل من 
املتعلقة  التطورات  وكذلك  واليمن،  وليبيا  �شوريا 
على  اجلانبان  اتفق  حيث  الفل�شطينية،  بالق�شية 
اجلهود  املزيد من  املقبلة  الفرتة  ت�شهد  اأن  �شرورة 
التي  الأزم����ات  لكافة  �شلمية  ت�شوية  اإىل  للتو�شل 
ت�شهدها املنطقة مبا يعزز الأمن وال�شتقرار وي�شمن 

حتقيق التطلعات امل�شروعة لل�شعوب العربية.
وذك���ر امل�����ش��در اأن اجل��ان��ب��ني اأع��رب��ا خ��الل اللقاء 
بني  املوؤ�ش�شي  بالتعاون  الرت��ق��اء  اإىل  تطلعهما  عن 
املنظمتني يف �شوء العالقات التاريخية املتميزة التي 
تربطهما، حيث اأثنى ال�شيد جوتريي�س على ما جاء 
اأمام  اأبو الغيط  األقاها ال�شيد اأحمد  يف الكلمة التي 
م��ن مالحظات  �شيادته  وم��ا طرحه  الأم���ن  جمل�س 
وم���ق���رتح���ات ب��غ��ي��ة الرت�����ق�����اء مب�����ش��ت��وى ال��ت��ع��اون 
ومنظمة  واملجل�س  العربية  اجلامعة  بني  والتن�شيق 
اله��ت��م��ام  ذات  امل���ج���الت  ك���اف���ة  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم 
امل�����ش��رتك، م��ع��رب��اً ع���ن ت��ق��دي��ره لل���ت���زام اجل��ام��ع��ة 
تعاونها  موا�شلة  على  وحر�شها  ال��ث��اب��ت  العربية 
الوثيق مع الأمم املتحدة يف كل ما من �شاأنه خدمة 

الق�شايا العربية املطروحة على الأجندة الدولية.

فلويد،  روب��رت  ال�شيد  العربية  ال��دول  جلامعة  العام  الأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  ال�شيد  ا�شتقبل 
ال�شكرتري التنفيذي للجنة التح�شريية ملنظمة احلظر ال�شامل للتجارب.

ال�شامل  ملنظمة احلظر  التح�شريية  اللجنة  بعمل  املتعلقة  التطورات  اجلانبان جممل  تباحث 
الغيط يف هذا  اأب��و  واأك��د  للتوقيع.  املعاهدة  فتح  تاريخ  �شنة على   25 م��رور  بعد  النووية  للتجارب 
ال�شدد على اأهمية املعاهدة يف منع التح�شني النوعي لالأ�شلحة النووية مبا ي�شاهم يف جهود اإخالء 

العامل من الأ�شلحة النووية.
كما اأكد اأبو الغيط على اأن جهود الدول العربية تن�شب على اإن�شاء املنطقة اخلالية من الأ�شلحة 
النووية وغريها من اأ�شلحة الدمار ال�شامل يف منطقة ال�شرق الأو�شط، وهو الأمر الذي �شيتحقق 
ال�شرعية  مقررات  وف��ق  الفل�شطيني  الإ�شرائيلي  للنزاع  عادلة  ت�شوية  اإىل  التو�شل  مت  اإذا  حتما 

الدولية، وتخلت اإ�شرائيل عن اأ�شلحتها النووية واأخ�شعت من�شاآتها واأن�شطتها النووية للرقابة.
اإ�شرائيل للدعوات املطالبة بان�شمامها اإىل معاهدة عدم انت�شار الأ�شلحة  اأن ا�شتجابة  واأو�شح، 
تعزيز  امل�شاهمة يف  �شاأنه  النووية من  للتجارب  ال�شامل  وت�شديقها على معاهدة احلظر  النووية 
منظومة عدم النت�شار واإ�شفاء املزيد من امل�شداقية على ال�شكوك الدولية يف هذا ال�شاأن والتي مل 

تن�شم اإ�شرائيل اإىل اأي منها.

أبو الغيط يجري جلسة مباحثات هامة 
مع سكرتير عام األمم المتحدة

منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية

دبي:
منتدى الإدارة احلكومية العربية

����ش���ارك ال�����ش��ي��د اأح���م���د اأب����و ال��غ��ي��ط الأم���ني 
العام جلامعة الدول العربية يف افتتاح اأعمال 
منتدى الإدارة احلكومية العربية، الذي يعقد 
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
بدبي، بالتعاون بني وزارة التطوير احلكومي 
العربية  واملنظمة  الإم���ارات  بدولة  وامل�شتقبل 

للتنمية الإدارية.
ه���ذا وق���د األ��ق��ى اأب���و ال��غ��ي��ط كلمة اأ���ش��اد يف 
م�شتهلها بالتجربة الإماراتية الناجحة لرفع 
اأهمية  ع��ل��ى  واأك����د  احل��ك��وم��ي��ة،  الإدارة  ك��ف��اءة 
الإدارة احلكومية باعتبارها قاطرة جناح لأي 
م�شروع نه�شوي، واأ�شار اإىل اأنه خالل الأزمات 
ي��ل��ج��اأ الف�����راد اإىل احل��ك��وم��ات ك��م��ا ح���دث يف 
الزمة املالية العاملية عام 2008 واأزمة كوفيد 

.19
ل��ع��ب��ت��ه الدارة  ال�����ذي  ب����ال����دور  اأ�����ش����اد  ك��م��ا 
احلكومية يف الدول العربية منذ بداية جائحة 
اأثبتت جناحها يف احلد من  19، حيث  كوفيد 

انت�شار خماطر اجلائحة.
اأن اجلائحة فر�شت على  الغيط  اأب��و  وق��ال 
اأولوياتها لتطوير  النظر يف  اإع��ادة  احلكومات 
���ش��ي��ا���ش��ات وط��ن��ي��ة ل��ب��ن��اء ال���ق���درات وجم��اب��ه��ة 
الكوارث. كما اأ�شار اإىل اأهمية ال�شتعداد ملجابهة 
الأزمات القادمة من خالل ال�شت�شراف وبناء 

القدرات واملرونة يف الأداء والبتكار.

متابعات
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العربي  والجتماعي  القت�شادي  املجل�س  عقد 
اأعمال دورته 109 على امل�شتوى الوزاري، برئا�شة 
نيفني  الوزيرة  امل�شرية  وال�شناعة  التجارة  وزير 
العربية  للجامعة  العام  الأم��ني  وح�شور  جامع، 
اأحمد اأبو الغيط، وم�شاركة الوزراء العرب املَعنيني 

باملجل�س القت�شادي والجتماعي.
ال��دول  وق��د حث املجل�س يف ق��رارات��ه اخلتامية 
الأع�������ش���اء، ع��ل��ى ���ش��رع��ة الن��ت��ه��اء م���ن اإج�����راءات 
ال��ت��وق��ي��ع وال��ت�����ش��دي��ق ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون 
التنفيذ،  دخولها حيز  لت�شريع  العربي  اجلمركي 
الدول  دعوة  للجامعة  العامة  الأمانة  اإىل  وطلب 
القانونيني  اخل��رباء  جلنة  اجتماع  لعقد  العربية 
من الدول العربية، وذلك لأخذ كافة مالحظاتهم 
على امل�شودة الأوىل من م�شروع اتفاقية ال�شتثمار 
املجل�س  على  لعر�شها  متهيدا  اجل��دي��دة  العربي 
 الق��ت�����ش��ادي والج��ت��م��اع��ي يف دورت�����ه ال��ق��ادم��ة.

العربية  اململكة  لطلب  دع��م��ه  املجل�س  اأك���د  ك��م��ا 
ال�شعودية ا�شت�شافة معر�س اإك�شبو الدويل 2030 
التغيري:  )حقبة  �شعار  حتت  الريا�س  مدينة  يف 
ودعا  امل�شتقبل(،  ا�شت�شراف  نحو  بكوكبنا  امل�شي 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة اإىل امل�����ش��اه��م��ة يف ح�����ش��د ال��دع��م 
 الدويل املوؤيد لطلب اململكة يف ا�شت�شافة املعر�س.

الأمانة  والجتماعي،  القت�شادي  املجل�س  وكلف 
العامة للجامعة العربية بالتوا�شل مع اجلمهورية 
اخلام�شة  الدورة  رئي�شة   ( املوريتانية  الإ�شالمية 
للقمة العربية التنموية القت�شادية والجتماعية 
(، وذلك لالإعداد والتح�شري لأعمال القمة املقررة 

بامل�شتجدات. الأع�شاء  الدول  وموافاة   2023  عام 
ك��م��ا رح���ب ب����الإج����راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا الأم��ان��ة 
ال��ع��ام��ة وال�����دول الأع�����ش��اء وامل��ج��ال�����س ال���وزاري���ة 
امل�شرتك،  العربي  العمل  وموؤ�ش�شات  املتخ�ش�شة 
التنموية  العربية  القمة  وق���رارات  نتائج  لتنفيذ 

التي عقدت مبدينة بريوت عام 2019.
ك���م���ا دع������ا امل���ج���ل�������س يف ق������رارات������ه اخل��ت��ام��ي��ة 
ال���ل���ج���ن���ة اخل����ا�����ش����ة امل���ك���ل���ف���ة ب�������اإع�������داد م��ل��ح��ق 
اإىل  ال���ك���ربى،  ال��ع��رب��ي��ة  احل����رة  ال��ت��ج��ارة  ت�شهيل 
الن���ت���ه���اء م���ن اأع������داد ه����ذا امل��ل��ح��ق ح��ت��ى يت�شنى 
للمجل�س   )110( ال��ق��ادم��ة  ال����دورة  ع��ل��ى  ع��ر���ش��ه 
الق��ت�����ش��ادي والج���ت���م���اع���ي. وط��ل��ب م���ن ال����دول 
التحتية  ب��ن��ي��ت��ه��ا  ت��ه��ي��ئ��ة  يف  الإ�����ش����راع  الأع�������ش���اء 
�شهادات  وت��ب��ادل  لإ���ش��دار  ال��الزم��ة  والت�شريعية 
اإل��ك��رتون��ي��ا وامل�����ش��ي ق��دم��ا يف ه��ذا ال�����ش��اأن.  املن�شاأ 

ليبيا على  دول����ة  اإىل  ال�����ش��ك��ر  امل��ج��ل�����س  ك��م��ا وج���ه 
ملوؤمتر   )  19  ( رق��م  ال���دورة  لأع��م��ال  ا�شت�شافتها 
اأ�شحاب العمال وامل�شتثمرين العرب ) طرابل�س 
اإىل  ال�شكر  وج��ه  كما  امل��ا���ش��ي(،  نوفمرب   29-28
 ج��م��ي��ع ال������دول ال��ع��رب��ي��ة امل�������ش���ارك���ة يف امل���وؤمت���ر.
ج��زء من  لتوجيه  العربي  اخلا�س  القطاع  ودع��ا، 
لال�شتثمار  الليبية  الأرا���ش��ي  داخ��ل  ا�شتثماراته 
ووجه  وال�شتثمارية.  القت�شادية  القطاعات  يف 
اإن�شاء  مقرتحها  على  فل�شطني  دول��ة  اإىل  ال�شكر 
ال��ه��ي��ئ��ات  ب�������ش���وؤون  ي��ع��ن��ى  ع���رب���ي  جم��ل�����س وزاري 
املحلية ) البلديات واملجال�س القروية ( يف البلدان 
العمل  مبنظومة  ال��ت��زام��ه��ا  م��ن  ال��ن��اب��ع  العربية 

وموؤ�ش�شات  منظمات  ودع����وة  امل�����ش��رتك،  ال��ع��رب��ي 
العمل العربي امل�شرتك املعنية اإىل ال�شتفادة من 
فل�شطني. دول��ة  من  املقدمة  التف�شريية   امل��ذك��رة 
امل���راأة العربية  ال��ت��زام منظمة  واأك��د على ���ش��رورة 
امل�شتوى  على  اجل��ام��ع��ة  جمل�س  ق����رارات  بتنفيذ 
اأنها  ي��وؤك��د  مب��ا  اأنظمتها  تعديل  ب�����ش��اأن  ال����وزاري 
جامعة  ع��ن  منبثقة  متخ�ش�شة  عربية  منظمة 
ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة وت��خ�����ش��ع لإ������ش�����راف امل��ج��ل�����س 
الق��ت�����ش��ادي والج���ت���م���اع���ي، وت��ك��ل��ي��ف��ه��ا ب��ت��ق��دمي 
ت��ق��ري��ر اإىل امل��ج��ل�����س الق��ت�����ش��ادي والج��ت��م��اع��ي 
الإج��������راءات  ع���ن   )  110  ( ال���ق���ادم���ة  دورت������ه  يف 
 امل����ت����خ����ذة ل���ت���ن���ف���ي���ذ ق��������رار جم���ل�������س اجل����ام����ع����ة.
وقرر املجل�س عقد اجتماع جلنة التنفيذ واملتابعة 
 16-14 ال��ف��رتة م��ن  مبقر الم��ان��ة العامة خ��الل 
 110  ( ال��ع��ادي��ة رق��م  ال����دورة  2022 وع��ق��د  يونيو 
الفرتة  يف  والجتماعي  القت�شادي  للمجل�س   )
املقبل  �شبتمرب  الأول من  اأغ�شط�س حتى   25 من 
العربية. ال���دول  جلامعة  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة   مبقر 
القت�شادي  للمجل�س   109 ال��دورة  اأعمال  وكانت 
قد  ال���وزاري،  امل�شتوى  على  العربي  والجتماعي 
ان��ط��ل��ق��ت يف وق���ت ���ش��اب��ق مب��ق��ر الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
جلامعة الدول العربية، و �شهدت ت�شليم الرئا�شة 
وف��ًق��ا  م�����ش��ر،  اإىل  ليبيا  م��ن  للمجل�س  ال���دوري���ة 
ل��ل��رتت��ي��ب ال��ه��ج��ائ��ي ل��ل��دول الأع�����ش��اء، ومب���ا هو 
اخلا�شة  واللوائح  الداخلية  النظم  يف  به  معمول 

باملجل�س.

انعقـاد الـدورة الـ 109 للمجلس االقتصادي واالجتماعــي 
على المستوى الوزاري
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األقى ال�شفري اأحمد ر�شيد خطابي رئي�س قطاع 
الإع�����الم ب��ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة كلمة خ��الل 
للمكتب  ال��ع��ادي��ة )14(  ال����دور  ان��ع��ق��اد  ف��ع��ال��ي��ات 
ببغداد  ال��ع��رب  الإع���الم  وزراء  ملجل�س  التنفيذي 

والتي قال فيها: 
العربية  ال��دول  جلامعة  العامة  الأمانة  با�شم 
اأعرب عن  اعتزازي العميق  بانعقاد هذه الدورة 
الهامة، با�شت�شافة كرية من جمهورية العراق، 
اأجل  من  بذلت  التي  التنظيمية  اجلهود  �شاكرا 

الإعداد اجليد لهذا الجتماع .
وا�شمحوا يل اأن اأ�شجل، بارتياح ، اأن املناق�شات 
ال��ب��ن��اءة ال��ت��ي ط��ب��ع��ت اأ���ش��غ��ال ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة 
تو�شيات  اإليه من  تو�شلت  وما  العربي  لالإعالم 
امل�شاركني،  جميع  م��ن  فعال  باإ�شهام  وخال�شات 
�شت�شكل  اإع��الم��ي��ة،  وم��ن��ظ��م��ات  واحت������ادات  دول 
على  املدرجة  البنود  اأر�شية مالئمة ل�شتعرا�س 
التي  التوافقية  ال��روح  اأعمالنا على هدي  جدول 

داأب عليها  مكتبكم املوقر .
املدخل  يظل  ج��ه��ودن��ا  تنا�شق  اأن  ل��واث��ق  واإين 
منظومة  تر�شيخ  نحو  قدما  للم�شي  ال�شحيح 
اإعالمية عربية متطورة وقادرة على التفاعل مع 

والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  التحولت 
والثقافية يف منطقتنا العربية ، اآخذين بالعتبار  
اأول����وي����ات ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�����ش��رتك يف امل��ج��ال 
الإعالمي مبا يف ذلك  النخراط  اجلاد يف تنفيذ 
ال���ق���رارات وامل���ب���ادرات  ال��داع��م��ة حل��م��اي��ة الأم���ن 
الفل�شطينية  ال��ق�����ش��ي��ة  ع��ن  وال���دف���اع  ال��ق��وم��ي، 
والقد�س املحتلة ، وحماربة الإرهاب ون�شر ثقافة 
لك�شب  متطلعني  امل�����ش��رتك  وال��ع��ي�����س  ال��ت�����ش��ام��ح 
اأه���داف  م��ع  مت�شيا  امل�شتدامة  التنمية  ره��ان��ات 
الأجندة الأممية  2030 .فال يكن ت�شور حتقيق 
املواطن  ان�شغالت  مع  ومتماثلة  حقيقية  تنمية 

العربي دون اإعالم تنموي هادف .
ال��ب��ح��ث عن  ي��ت��ع��ني علينا   ، ال�����ش��دد  ه���ذا  ويف 
اأف�����ش��ل  ال��ت�����ش��ورات لإر����ش���اء ���ش��ن��اع��ة اإع��الم��ي��ة 
تكر�س هذا الطموح من خالل م�شمون اإعالمي 
تعددي ومنفتح على ف�شائنا اجلغرايف والعامل ، 
بعدما اأ�شحى املتلقي يف نطاق ما ي�شمى "باإعالم 
املواطن "يحظى مبوقع ت�شاركي وتفاعلي موؤثر،   
زم��ن  يف  الإع��الم��ي��ة  البيئة  تفر�شه  م��ا  ك��ل  م��ع 
املعلومات من حاجة ملحة لبلورة  العوملة وثورة 
خطاب  اإعالمي ذي م�شداقية وتناف�شية يعتمد 

على ا�شتخدام اللغات الأجنبية الوا�شعة النت�شار، 
الإعالمية  الأدوات  خمتلف  باحرتافية  ويوظف 
والت�شالية لرفع التحديات التنموية ، واحتواء 
الأزمات الظرفية انطالقا من جتاربنا الوطنية 
يف ال��ت��ع��اط��ي الإع����الم����ي م���ع ت���داع���ي���ات ج��ائ��ح��ة 

كورونا.
للت�شدي  امل�شاعي  موا�شلة  علينا  يتعني  كما 
مل���ح���اولت ال����ش���اءة ال��ت��ي ت��ت��ع��ر���س ل��ه��ا �شورتنا 
ال���ع���رب���ي���ة اجل���م���اع���ي���ة م��ل��ت��زم��ني ب��ال���ش��رت���ش��اد 
املوجه  املحتوى  لإن��ت��اج  املرجعي  املهني  بالدليل 
51 ملجل�س  العادية  ال��دورة  املعتمد خالل  لالآخر 
باأهمية  ال�شياق  ه��ذا  يف  م��وؤك��ًدا  الإع����الم،  وزراء 
اإيالء مزيد من الرتكيز على التكوين والتكوين 
امل����ه����ارات ورف�����ع ج�����ودة الأداء  ل�����ش��ق��ل  امل�����ش��ت��م��ر 

الإعالمي .
امل�شاركة،  ال��وف��ود  بكافة  الرتحيب  اأج���دد  واإذ 
و�شعت  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  اأن  علما  اإح��اط��ت��ك��م  اأود 
ال��وث��ائ��ق انطالًقا  اإ���ش��ارت��ك��م جمموعة م��ن  ره��ن 
من املقرتحات واأوراق العمل  املقدمة من طرف 
املمار�شة  واملنظمات والحت��ادات  الأع�شاء  ال��دول 

ملهام اإعالمية متمنًيا لكم التوفيق وال�شداد  .

السفير أحمد رشيد خطابي: ال يمكن تحقيق تنمية حقيقية 
ومتماثلة دون إعالم تنموي هادف
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مبتابعة  املعنية  ال��وزاري��ة  العربية  اللجنة  عقدت 
ال��ت��دخ��الت ال��رتك��ي��ة يف ال�����ش��وؤون ال��داخ��ل��ي��ة للدول 
العربية  ج��م��ه��وري��ة م�شر  م��ن  وامل��ك��ون��ة  ال��ع��رب��ي��ة، 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  ودول��ة  اللجنة(،  )رئي�س 
ومم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، 
العربية  ال���دول  جامعة  ع��ام  اأم���ني  ال�شيد  وم��ع��ايل 
بالقاهرة  اجلامعة  مبقر  وذل��ك  ال��راب��ع،  اجتماعها 
ع��ل��ى ه��ام�����س اج��ت��م��اع��ات جم��ل�����س ج��ام��ع��ة ال����دول 
العربية على امل�شتوى الوزاري يف دورته العادية 157.

ال�شوؤون  يف  الرتكية  التدخالت  اللجنة  ناق�شت   
املذكرة  اطلعت على  وقد  العربية،  للدول  الداخلية 
ال�����ش��ارح��ة امل���ق���دم���ة م���ن الأم����ان����ة ال���ع���ام���ة يف ه��ذا 
ال��دول العربية  ال�شدد، وعلى ق��رار جمل�س جامعة 
الذي اعتمده املجل�س يف دورته غري العادية بتاريخ 
وعلى  ���ش��وري��ا،  ع��ل��ي  ال��رتك��ي  ال���ع���دوان  2019ب�شاأن 
القوات  انتهاك  ب�شاأن   ،2020 بتاريخ  ال�شادر  القرار 
جمل�س  ق���رارات  وعلى  العراقية،  لل�شيادة  الرتكية 
جامعة الدول العربية على امل�شتوى ال��وزاري ب�شاأن 
ال��ت��دخ��الت ال��رتك��ي��ة يف ال�����ش��وؤون ال��داخ��ل��ي��ة للدول 
ال��ع��رب��ي��ة، وم�����ش��م��ون ب��ي��ان��ات ال�شيد الأم����ني ال��ع��ام 

جلامعة الدول العربية. 
اأكدت على قرارات جمل�س جامعة الدول العربية 
ال�شابقة، واخلا�شة بالتدخالت الرتكية يف ال�شوؤون 
من  قلقها  ع��ن  واأع��رب��ت  العربية،  ل��ل��دول  الداخلية 
ا�شتمرار الوجود الع�شكري الرتكي علي اأرا�شي عدد 
من الدول العربية والتدخالت الرتكية يف ال�شوؤون 
املتكررة  الرتكية  والن��ت��ه��اك��ات  العربية،  الداخلية 
حظر  بفر�س  ال�شلة  ذات  الأم���ن  جمل�س  ل��ق��رارات 

ال�شالح على ليبيا.
القوات  تواجد  �شرعية  على عدم  اللجنة  واأك��دت 

ال���رتك���ي���ة يف ك���ل م���ن دول�����ة ال����ع����راق ودول������ة ليبيا 
واجلمهورية العربية ال�شورية، و�شددت على �شرورة 
�شحب تركيا لقواتها ب�شكل فوري دون قيد اأو �شرط، 
ودعت اللجنة لأهمية تعاون احلكومة الرتكية من 
اأجل اتخاذ كافة التدابري التي من �شاأنها الت�شدي 
املقاتلني  ون��ق��ل  وت��دري��ب  وجتنيد  رع��اي��ة  لعمليات 
الإرهابيني الأجانب واملرتزقة لداخل حدود البالد 

العربية.
ب��ال��رتك��ي��ب��ة  م�������ش���ا����س  اأي  ال���ل���ج���ن���ة  ا����ش���ت���ن���ك���رت 
الواقعة  العربية  املناطق  بع�س  يف  الديوغرافية 
حتت �شيطرة القوات الرتكية على غرار �شمال �شرق 
الدول  بع�س  ل�شيادة  امل�شتمرة  والنتهاكات  �شوريا، 

العربية.
باحرتام  الرتكية  احلكومة  كذلك  اللجنة  دع��ت 

احل����ق����وق امل����ائ����ي����ة ل���ك���ل م����ن ج���م���ه���وري���ة ال����ع����راق 
واجلمهورية العربية ال�شورية، ووقف اإقامة ال�شدود 
�شلبا  ي��وؤث��ر  وال��ف��رات، مم��ا  نهري دجلة  على منابع 
ف�شال  العربيتني،  للدولتني  املائية  احل�ش�س  على 
بيئية  اأ���ش��رار  من  املمار�شات  تلك  فيه  تت�شبب  عما 

واقت�شادية ج�شيمة على كال الدولتني.
�شهدتها  ال��ت��ي  ب��ال��ت��ط��ورات  علما  اللجنة  اأخ���ذت 
العالقات بني اجلمهورية الرتكية وعدد من الدول 
مبا  البناءة  التطورات  من  ملزيد  متطلعة  العربية، 

يخدم ويحافظ على م�شالح اجلانبني. 
مت التفاق على عقد الجتماع املقبل للجنة على 
العربية  ال��دول  158 ملجل�س جامعة  ال��دورة  هام�س 

على امل�شتوى الوزاري برئا�شة م�شر.

بيان: التدخالت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية

   التقى ال�شيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية بال�شيد 
نايف احلجرف الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وذلك على 
هام�س اأعمال القمة العاملية للحكومات يف دورتها الثامنة التي اأحت�شنتها مدينة 

دبي يومي 29 و30 مار�س املا�شي.

واأ�شاد ال�شيد الأمني العام يف بداية اللقاء بالدور الذي يلعبه جمل�س التعاون 
م�شتوى  على  واأثنى  املنطقة،  دول  بني  التعاون  لتعزيز  العربية  اخلليج  ل��دول 

التعاون بني املنظمتني.
تطرق احلديث مل�شتجدات جهود حلحلة احلرب اليمنية التي اأدى ا�شتمرارها 
اإىل ماأ�شاة اإن�شانية حقيقية، اإذ ا�شتنزفت طاقات طريف النزاع، واأ�شبحت ت�شكل 
تهديًدا حقيقًيا لأمن املنطقة، وقد اأكد الطرفان على اأهمية حث اليمنيني على 
�شيا�شي  للتو�شل حلل  واإع��ادة بعث م�شار احل��وار  املفاو�شات  اإىل طاولة  العودة 
اإيجاد حل لوقفها- �شت�شتمر  اأن احل��رب - يف حال عدم  ينهي الأزم���ة، منبهني 
ل�شنوات اأخرى قادمة يخ�شر فيها اجلميع. ويف هذا ال�شدد اأطلع ال�شيد نايف 
احلجرف اأبو الغيط على م�شمون مبادرة جمل�س التعاون لدول اخلليج لدعوة 

الأطراف اليمنية للحوار املقرر عقده يف مقر اأمانة جمل�س التعاون بالريا�س. 
اللقاء تناول الق�شية الفل�شطينية و�شبل دعم �شمود ال�شعب الفل�شطيني، كما 
تناول ملفات املنطقة وتطورات الأو�شاع الإقليمية وتاأثريات الأزمة الأوكرانية 

على جممل الأو�شاع العاملية.

على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات
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ع��ل��ى ام����ت����داد ع���ق���ود اأث���ب���ت���ت ج��ام��ع��ة ال����دول 
ا�شتند  الذي  التاأ�شي�شي  العربية، وفاءها مليثاقها 
والقت�شادي  ال�شيا�شي  ال��رتاب��ط  مقومات  اإىل 
والجتماعي والثقايف، و�شيانة ال�شيادة الوطنية 
للدول الأع�شاء، مر�شخة قدرتها على ا�شتمرارية 
بهذه  ومتكنت  امل�شرتك،  العربي  العمل  وانتظام 
العزية الثابتة، رغم كل التحديات والإكراهات، 
م���ن ت��وط��ي��د ج����دوى وج���وده���ا حم��ف��ال لتدبري 
الق�شايا ال�شائكة للعامل العربي ، وقال ال�شفري، 
اأحمد ر�شيد خطابي الأمني العام امل�شاعد جلامعة 
الدول العربية رئي�س قطاع الإعالم والت�شال ، 
الذكرى  تخلد  التي  العربية  ال��دول  جلامعة  اإن 
من  حافاًل  ر�شيًدا  التاريخي  لإن�شائها  �شنة   77
املكا�شب مبا فيها املحافظة على احلد الأدنى من 
العربي مقابل عقبات مو�شوعية   البيت  متا�شك 

يف حتقيق اأهدافها الكربى بال�شكل الأمثل .
وك��ان  خطابى،  ر�شيد  اأح��م��د  ال�شفري  واأ���ش��اف 
املوؤ�ش�شاتية للجامعة  البنية  من الطبيعي بحكم 
املقام  يف  رهينا،  الر�شيد  ه��ذا  يظل  اأن  العربية، 
الأع�شاء، ومدى  الدول  وتوجهات  ب��اإرادة  الأول، 
التزامها بال�شرتاتيجيات امل�شطرة ومتاثلها مع 
 ، م�شيفاً   . ال��ق��رارات  �شنع  يف  التوافقية  ال���روح 
فاجلامعة  العربية كما اأو�شح  اأحمد اأبو الغيط 
عن  منف�شال  مثاليا  كيانا  "لي�شت  العام  الم��ني 
دولنا و�شعوبنا ، ولكنها انعكا�س يف املراآة لواقعنا 
التقدم  واأ�شباب  والقت�شاد  ال�شيا�شة  يف  العربي 

ال�شامل".

نحن  "وكم   ، خ��ط��اب��ى  ال�����ش��ف��ري  وا����ش���ت���ط���رد 
يف ح��اج��ة ال��ي��وم ل���ش��ت�����ش��راف اأف���ق ج��دي��د واع��د 
ل��ل��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ي���واك���ب ج���ه���ود وم����ب����ادرات 
العريقة  املنظمة  بهذه  للنهو�س  العامة  الأمانة 
على م�شتوى كافة القطاعات لالرتقاء بها رغم 
حم��دودي��ة ال��و���ش��ائ��ل  امل��ت��اح��ة وال��ت��ي تبقى، اإىل 
ملنظمات  املخ�ش�شة  العتمادات  دون   بعيد،  حد 

وجتمعات اإقليمية مماثلة.

وتابع ال�شفري خطابى وبهذه املنا�شبة، تتطلع 
اجل���ام���ع���ة ال���ع���رب���ي���ة، يف ���ش��ي��اق ظ�����روف دول��ي��ة 
واأو���ش��اع  باملخاطر   وم�شحونة  ومعقدة  حرجة 
ال�شري  اله�شا�شة ملوا�شلة  اإقليمية وحملية بالغة 
بخطى ثابتة لتعزيز احل�شور العربي يف امل�شهد 
دفاعا  دينامية طموحة ومتجددة  وفق  ال��دويل  
مل�شارات  ودعما  العادلة  وم�شاحلنا  ق�شايانا  عن 

الندماج القت�شادي والتنمية ال�شاملة.

بمناسبة الذكرى الـ 77 لتأسيسها.. السفير خطابى: كم نحن في 
حاجة اليوم الستشراف أفق جديد واعد للجامعة العربية

التنفيذي  املكتب  اجتماعات  اأ���ش��غ��ال  هام�س  على 
ب��ال��ع��راق،  امل��ن��ع��ق��د م���وؤخ���را  مل��ج��ل�����س وزراء الإع������الم 
اأب��و  ال��دك��ت��ور  جماهد  ل��دع��وة كرية م��ن  وا�شتجابة 
ف�شاء   وهي   ،" عراقي  "نخيل  موؤ�ش�شة  رئي�س  الهول 
للفكر والإب��داع وال�شعر والرتاث يف قلب بغداد، زارت 
من  لنخبة  ف��ن��ًي��ا  ن�شائًيا  ��ا  م��ع��ر���شً امل�����ش��ارك��ة  ال��وف��ود 
الفنانات العراقيات، تكريا للمراأة يف يومها الأممي.

لوحة"  يف  "ن�شاء  الت�شكيلي  امل��ع��ر���س  مت��ي��ز  وق���د 
بعر�س  �شمة،  ن�شري  العاملي  املو�شيقار  بقاعة  املنظم 
حالت  جت�شد  التي  الرائعة  اللوحات   من  جمموعة 
للحياة  وع�شقها  ال��ع��راق��ي��ة،  امل�����راأة   ع��ن  جمتمعية  
تربية  يف  وامل���وؤث���رة  احل��ا���ش��ن��ة  مبكانتها  واع���ت���زازه���ا 
الأجيال، واإ�شاعة  قيم املحبة والتالحم العائلي بكل 

نكران ذات وروح التحدي يف كل الظروف.

معرض تشكيلي " نساء في لوحة " 
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جامعة الدول العربية تنظم النسخة الرابعة 
من األسبوع العربي للتنمية المستدامة

في كثير من الأحيان طاقاتها وا�ستنزفت مواردها 
ب�سكل يدعو للقلق، موؤكدا اأن نجاح خطط التنمية 
الم�ستدامة لما بعد الجائحة، مرهون ب�سكل كبير 
لتوفير  مبتكر  ب�سكل  التفكير  على  قدرتنا  بمدى 

موارد مالية م�ستدامة. 
العمل  بتعزيز  منها  التزاماً  الغيط،  اأب��و  واأ�ساف 
العربية  ال���دول  جامعة  �سعت  الم�سترك،  ال��ع��رب��ي 
اإلى تبني اآلية اإقليمية في هذا ال�ساأن وفق خطوات 
تنفيذية محددة، بداأت باإعداد تقرير ير�سد الو�سع 
ال��ع��رب��ي، وي��ح��دد ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه التمويل 
ال��م�����س��ت��دام، ت��وط��ئ��ة لإط������اق ت���ع���اون م���ع ال����دول 
الأع�ساء لم�ساعدتها في اإطاق تقاريرها الوطنية، 
اإل���ى اإ���س��دار تقرير ع��رب��ي م��وح��د يجمع  وو���س��وًل 

مخرجات التقارير الوطنية.
اأطلقنا فيما �سبق تقريراً  الروؤية،  لهذه  وتنفيذاً 
مهماً حول التمويل الم�ستدام في المنطقة العربية 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ائ��ن��ا، ث��م اخ��ت��رن��ا ب���دء م�سارنا 
م�سر  بجمهورية  الأع�����س��اء  ال����دول  م��ع  ال��ت��ع��اون��ي 
ق��وي��ة لإع����داد تقريرها  اأب���دت رغ��ب��ة  ال��ت��ي  العربية 
ال���س��ت��ف��ادة منها،  ت��ج��رب��ة يمكن  ل��ي��ك��ون  ال��وط��ن��ي، 
اآل��ي��ات  َي��ْق��َت��ِب�����ُس م��ن��ه الآخ�����رون لتطوير  ون��م��وذج��اً 

التمويل الوطنية.
مع  والبناء،  المثمر  بالتعاون  الغيط  اأب��و  واأ���س��اد 
التخطيط  وزي���رة  ال�سعيد  ه��ال��ة  ال��دك��ت��ورة  معالي 
العربية،  م�سر  بجمهورية  القت�سادية  والتنمية 
ال��ت��ي ل��م ت��دخ��ر ج��ه��داً ك��ع��ادت��ه��ا لإع�����داد ال��ت��ق��ري��ر، 

و�سخرت ب�سدق كافة الإمكانيات لإنجاحه.
ونوه في ختام كلمته بالجهود الكبيرة التي بذلها 
بكفاءة  واإ���س��راف��ه  ال��دي��ن،  محيي  محمود  ال��دك��ت��ور 
المتميزين  الخبراء  من  نخبة  قيادة  على  واقتدار 

من اأبناء هذا الوطن لإنجاز التقرير. 
كلمة الدكتورة هالة ال�سعيد

ومن جهتها، اأكدت الدكتورة/ هالة ال�سعيد وزيرة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

على طريق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 

وي����اأت����ي ان���ع���ق���اد ه����ذه ال�������دورة ب��ع��د ال��ن��ج��اح��ات 
لهذا  ال�سابقة  ال����دورات  �سهدتها  ال��ت��ي  الملمو�سة 
ال��م��ل��ت��ق��ى ال��ع��رب��ي ال����ذى ب����داأ ق��ب��ل خ��م�����س��ة اأع����وام 
بين  للحوار  اإقليمية  من�سة  لي�سبح   ،)2017 )ع��ام 
والُمجتمع  ال��خ��ا���س،  وال��ق��ط��اع  الحكومات  ممثلي 
بالإ�سافة  والإع���ام،  وال�سباب،  وال��م��راأة،  المدني، 
المتخ�س�سة،  البحثية  وال��م��راك��ز  الجامعات  ال��ى 
والتي  والدولية،  والإقليمية  العربية  والمنظمات 
تنفيذ  �سبيل  ف��ي  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  جميعها  ت�سعى 
على  2030، والعمل  الم�ستدامة  التنمية  اأه���داف 
اإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لق�سايا التنمية 
من  والنطاق  العربية،  المنطقة  في  وتحدياتها 
التنمية  تحقيق  ن��ح��و  ال��ف��اع��ل��ة  ال�����س��راك��ات  خ���ال 
من  ال�ستفادة  تعظم  التي  والم�ستدامة  ال�ساملة 

الإمكانات العربية وتلبي تطلعات �سعوبنا.
العام  الأم��ي��ن  الفتتاحية  الجل�سة  ف��ي  و���س��ارك 
ووزي��رة  الغيط،  اأب��و  اأحمد  العربية  ال��دول  لجامعة 
الدكتورة  الإداري  والإ�ساح  والمتابعة  التخطيط 
ه��ال��ة ال�����س��ع��ي��د، وال���دك���ت���ورة رول د���س��ت��ي الأم��ي��ن 
المدير  �سليمان  اآيات  وال�سيدة  التنفيذي لاإ�سكوا، 
لمنطقة  ال��م�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  لإدارة  الإق��ل��ي��م��ي 
اإفريقيا في البنك الدولي  ال�سرق الأو�سط و�سمال 
وال�سيدة الينا بانوفا من�سق ال�اأمم المتحدة المقيم 
كري�ستيان  وال�سفير  ال��ع��رب��ي��ة،  م�سر  بجمهورية 
ب��رج��ر رئ��ي�����س وف���د الت���ح���اد الأوروب������ي ف��ي م�سر، 
وال��ن��ائ��ب الأول ل��رئ��ي�����س ال��ب��ن��ك ال���دول���ي لأج��ن��دة 

التنمية 2030.
كلمة الأمين العام 

اف��ت��ت��ح ال�����س��ي��د اأح��م��د اأب���و ال��غ��ي��ط الم��ي��ن ال��ع��ام 
لجامعة الدول العربية اأعمال الن�سخة الرابعة من 
الأ�سبوع العربي للتنمية الم�ستدامة، بمقر الأمانة 

العامة.
العام عن بالغ �سعادته وهو ي�سهد  اأعرب الأمين 
في  الم�ستدامة  التنمية  ت��م��وي��ل  "تقرير  اإط����اق 

الدكتور  اإ���س��راف  تحت  العربية"،  م�سر  جمهورية 
لاأمين  الخا�س  المبعوث  الدين  محيي  محمود 
الم�ستدامة  التنمية  لتمويل  المتحدة  لاأمم  العام 
والمدير التنفيذي في �سندوق النقد الدولي، وهو 
الم�ستوى  على  عالميا  ن��وع��ه  م��ن  الأول  التقرير 
التقرير  ه��ذا  اإط���اق  اأهمية  على  م��وؤك��دا  الوطني، 
�سمن الأ�سبوع العربي للتنمية الم�ستدامة، لما له 
من دللة كبيرة لنا وهي ثمرة جهد م�سترك تعاونت 
�سانعي  ي���دي  ب��ي��ن  ل��ت�����س��ع  مخل�سة  ك���ف���اءات  ف��ي��ه 
القرارات دليًا لفهم واقع التمويل الم�ستدام على 
والتو�سيات  المنهجيات  ويقدم  الوطني،  الم�ستوى 

الازمة لر�سم م�ستقبله.
اأه��داف  تحقيق  ف��ي  التمويل  اأهمية  على  و���س��دد 
موؤكدا  الأه��م،  الأداة  تعد  التي  الم�ستدامة  التنمية 

على انها العن�سر الأهم لتنفيذ ال�سيا�سات.
واأو�����س����ح ق���ائ���ا: اإن ج��ائ��ح��ة ف��ي��رو���س ك���ورون���ا 
بالتمويل  المتعلقة  التحديات  من  تعد  الم�ستجد 
ب�سكل  ال��ع��رب��ي��ة  المنطقة  وف���ي  اأج��م��ع  ال��ع��ال��م  ف��ي 
مبالغ  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ات  خ�س�ست  اإذ  اأخ�������س، 
ت��ج��اوزت  ال��ج��ائ��ح��ة،  اآث���ار  لمحو  ا�ستثنائية  مالية 

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظمت جامعة الدول العربية النسخة الرابعة من األسبوع العربي للتنمية 
المستدامة خالل الفترة من13 إلى 15 فبراير 2022 بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط واإلصالح والمتابعة في 

مصر، واألمم المتحدة، والبنك الدولي، واالتحاد األوروبي وتعقد هذه النسخة تحت شعار "معا لتعافي مستدام". 

نجاة مرابيإعداد:
إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية
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ث��م��ار ه���ذا ال��ت��ع��اون ال��ت��ن��م��وي ب��ي��ن م�سر و���س��رك��اء 
تمويل  تقرير  اإط���اق  خ��ال  م��ن  وذل���ك  التنمية، 

التنمية الم�ستدامة في م�سر.
التقرير تحت مظلة جامعة  اإع��داد هذا  وقد تم 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث وق���ع الخ��ت��ي��ار ع��ل��ى م�سر 
اأولى الدول في اإعداد هذا التقرير لما لها  لتكون 
من ريادة وثقل تنموي في المنطقة العربية، على 
اأن يبداأ بعدها تعميم الم�سروع على عدد من الدول 
التمويل من  لإع��داد تقرير حول  العربية، تمهيداً 

اأجل التنمية في المنطقة العربية.
يت�سم  التقرير  اأن  اإل���ى  ال�سعيد  ه��ال��ة  واأ����س���ادت 
ع�سر  الثاثة  ف�سوله  في  يعر�س  بال�سمول، حيث 
ق�سايا  من  لمجموعة  متعمقاً  مو�سوعياً  تحليًا 
ال��ت��م��وي��ل م��ن اأج����ل ال��ت��ن��م��ي��ة، وال��ت��ي ت��وؤث��ر ب�سكل 
الم�ستدامة  التنمية  اأه���داف  تحقيق  ف��ي  ملمو�س 
تحليلية  م��راج��ع��ة  التقرير  ي��ق��دم  حيث  الأم��م��ي��ة، 
ل��م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ن��م��وي��ة والق��ت�����س��ادي��ة، 

وتاأثيرها على و�سع التنمية في م�سر.
ك��م��ا ي�����س��اه��م ال��ت��ق��ري��ر ف���ي اإل���ق���اء ال�����س��وء على 
ج���ه���ود ال����دول����ة ال��م�����س��ري��ة ف����ي ت��ع��ب��ئ��ة ال����م����وارد 
التنمية  م�����س��روع��ات  لتمويل  وت��ن��وي��ع��ه��ا،  ال��م��ال��ي��ة 
ال��م�����س��ت��دام��ة ف���ي الأع������وام الأخ����ي����رة، م��ث��ل اإن�����س��اء 
والتنمية،  لا�ستثمار  ال�����س��ي��ادي  م�سر  ���س��ن��دوق 
بالإ�سافة  ال��خ�����س��راء،  ال�سيادية  ال�سندات  وط���رح 
المبتكرة  والحلول  التمويلية  البدائل  ط��رح  اإل��ى 
تعظيم  �سبل  وتحليل  الم�ستدامة  التنمية  لتمويل 
الم�ستدامة،  التنمية  �سندات  ال�ستفادة منها مثل: 
وال�ستثمار  المناخ  وتمويل  المختلط،  والتمويل 
التدفقات  وكذلك   ،Impact Investing الموؤثر
المالية الناتجة عن ال�سراكة بين القطاعين العام 
الواعدة فيما يخ�س  الآليات  اأهم  والخا�س، كاأحد 

تمويل التنمية في م�سر.
بنيت على  قد  التقرير  ه��ذا  اأن �سياغة  واأك���دت، 
مختلف  مع  بال�سفافية  يت�سم  م�ستمر  ح��وار  نتائج 
ت��اأك��ي��ًدا  وال��دول��ي��ي��ن،  المحليين  التنمية  ���س�����رك��اء 
وتعزيزاً للنهج الت�ساركي الذي تتبناه الحكومة في 
جهودها لتحقيق التنمية ال�ساملة والم�ستدامة في 

مختلف القطاعات.
وا����س���ت���ع���ر����س���ت ه���ال���ة ال�����س��ع��ي��د اأب�������رز ال��ج��ه��ود 

التخطيط  وزارة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال���ت���ي  وال��م�����س��روع��ات 
والتنمية القت�سادية، لتعزيز ال�سيا�سات التمويلية 
العمل على تح�سين  المبتكرة والم�ستدامة ومنها، 
بما  الإن���ف���اق،  ك��ف��اءة  ورف���ع  ال��ع��ام  ال�ستثمار  اإدارة 
بالتو�ّسع  المتاحة  ال��م��وارد  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  يعظم 
والأداء"،  البرامج  وم��وازن��ات  "خطط  تطبيق  في 
وو�سع الأطر الت�سريعية والموؤ�س�سية التي ت�سمن 
َتبنَّى  الت�سريعية،  الناحية  فمن  التجربة.  نجاح 
البرامج  منهجية  الجديد  العام  التخطيط  قانون 
اإن�ساء وحدة  تم  الُموؤ�ّس�سية،  الناحية  والأداء، ومن 
لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية 
الق��ت�����س��ادي��ة واأخ����رى ب����وزارة ال��م��ال��ي��ة، م��ع تعزيز 
قدرات العاملين في الدولة من خال تنظيم 495 
 3725 ا�ستفاد منها  وور�سة عمل  تدريبياً  برنامجاً 

م�ستفيداً.
واأو�سحت هالة،  اأن  ق�سية تمويل التنمية تعد 
من اأهم المحددات لمدى قدرة الدول على الم�سي 
قدماً في تنفيذ برامج وم�سروعات تحقيق التنمية 
الم�س��تدامة، فاأهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق 
اأو في الإطارين  التنمية، �سواء في الإطاِر الأممي 
التمويل  لتوفير  حاجتها  هو  والقليمي،  الوطني 
اإجمالي  اأن  اإل��ى  ال��ازم��ة، م�سيرة  ال��م��وارد  وتعبئة 
القطاعات  على  العالمي  الحكومي  الإن��ف��اق  حجم 
نحو21  الم�ستدامة  التنمية  ب��اأه��داف  المرتبطة 
ذلك  ي�سهد   ،2019 ع��ام  نهاية  في  دولر  تريليون 
دول  بين  الإن��ف��اق  م�ستوى  ف��ي  ملحوظة  تفاوتات 
الفجوة  ت��ت��راوح  حيث  المختلفة،  العالم  واأق��ال��ي��م 
الدول  الم�ستدامة في  التنمية  التمويلية لأه��داف 
�سنوياً،  دولر  تريليونات   7 اإل��ى   3.3 بين  النامية 
 2020 عام  دولر  تريليون   2.5 نحو  عليها  اأ�سيف 

نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد- 19.
هذا ويوفر الأ�سبوع العربي للتنمية الم�ستدامة 
والتجارب،  الخبرات  وتبادل  للقاء  منا�سبة  فر�سة 
وال���ح���وار ال��ج��اد وال��م��ت��وا���س��ل ب��ي��ن ك��اف��ة ال�سركاء 
الم�ستدامة  التنمية  تحقيق  مجال  في  الفاعلين 
المنا�سبة  ه��ذه  نغتنم  فدعونا  العربية،  دولنا  في 
ل���ل���خ���روج ب������روؤى وا����س���ح���ة وب����رام����ج ع��م��ل ق��اب��ل��ة 
الوطنية  ال��ج��ه��ود  خالها  م��ن  تتكامل  للتطبيق 
التنمية  لتحقيق  ال��دول��ي��ة  وك��ذل��ك  والإق��ل��ي��م��ي��ة، 

وهو  الم�ستدامة،  للتنمية  العربي  الأ�سبوع  انعقاد 
العالم  فيه  ي�سهد  ك��ورون��ا  جائحة  بعد  ظهور  اأول 
واجتماعية  اقت�سادية  ظروفا  العربية  والمنطقة 
من  المزيد  العربية  دولنا  على  تفر�س  مت�سارعة، 
التي  الجهود  في  �سلبا  وتوؤثر  والأعباء،  التحديات 
الم�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  الحكومات  تبذلها 
وت��ع��م��ق ف��ج��وة ال��ت��م��وي��ل ف��ي ال����دول ال��ن��ام��ي��ة، بل 
التي  المتقدمة  ال���دول  ا  اأي�سً الآث���ار  ه��ذه  وت��ط��ول 
م�سكلة  تعد  ل��م  حيث  م��ال��ي،  بحيز  تمتعت  طالما 
التمويل من اأجل التنمية مرتبطة فقط باإ�سكالية 
توزيع الموارد المتاحة على م�سروعات ت�سرع تنفيذ 
الأجندة الأممية، بل اأ�سبح هناك ق�سور في حجم 
ا مع  العالم خ�سو�سً المتاح على م�ستوى  التمويل 
ال�سحة  قطاعات  �سهدتها  التي  الإ�سافية  الأعباء 
والتعليم والبنية التحتية في دولنا العربية، وتوؤثر 
لتحقيق  الحكومات  تبذلها  التي  الجهود  في  �سلبا 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة، م���وؤك���دة ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات 
اأ�سبحت  ال��ت��ي  ال��م��ن��اخ  بتغير  المرتبطة  البيئية 
القطاعات  على  �سلبية  تداعيات  لها  دامغة  حقيقة 
القت�سادية والجتماعية، التي تحول دون ا�ستفادة 
�سعوب الدول النامية من جهود التنمية خ�سو�سا 

مع زيادة التحديات في ظل جائحة كورونا.
واأو�سحت ال�سعيد، اأن م�سر رغم تداعيات كورونا 
تقطع  ان  ا�ستطاعت  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
���س��وط��ا ك��ب��ي��را م��ن الإ���س��اح��ات وال��ج��ه��ود ال��ج��ادة 
وال��م�����س��ت��دام��ة،  ال�����س��ام��ل��ة  التنمية  تحقيق  ب��ه��دف 
البرنامج  م��ن  الأول���ى  المرحلة  تنفيذ  خ��ال  م��ن 
منذ  والجتماعي  القت�سادي  لاإ�ساح  الوطني 
نوفمبر 2016، وقد اأ�سهمت الإجراءات وال�سيا�سات 
وال��ج��ه��ود ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا م�����س��ر وال���ت���ي ت��ت��م من 
خال نهج ت�ساركي يح�سد كافة الموارد والطاقات 
ال���م���ت���اح���ة ل�����دى ال���ح���ك���وم���ة وال����ق����ط����اع ال��خ��ا���س 
ت��ع��زي��ز م��ق��وم��ات م��رون��ة  ف��ي  ال��م��دن��ي،  والمجتمع 

و�سمود القت�ساد الم�سري في مواجهة الزمة.
تبذلها  التي  الجهود  اأن  ال�سعيد،  واأ�سافت هالة 
الم�ستوى  على  التنمية  لتحقيق  الم�سرية  الدولة 
الوطني لم ت�سغلها عن الم�ساركة الفاعلة في كافة 
الإقليمي  الم�ستوى  على  �سواء  التنمية،  م��ب��ادرات 
على  موؤكدة  الأم��م��ي،  الم�ستوى  على  اأو  والعربي، 

إن جائحة فيروس كورونا المستجد تعد من التحديات المتعلقة بالتمويل في 
العالم أجمع وفي المنطقة العربية بشكل أخص

أكدت جامعة الدول العربية أن األسبوع العربي للتنمية المستدامة، أصبح 
يشكل الفاعلية األكبر واألهم في المنطقة العربية التي تتناول أهداف 

التنمية المستدامة بشكل شامل
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نخبة متميزة من الخبراء والباحثين في مجالت 
القت�ساد والتمويل والتنمية، والتطلع اإلى ت�سافر 
جهود جميع الجهات التنفيذية في درا�سة التقرير، 
ت�ساركية  اإع��داد خارطة طريق وطنية  والعمل على 
انطاق  نقطة  وتمّثل  التنمية  تمويل  جهود  تدعم 
العربية،  المنطقة  م�ستوى  على  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 
وذل���ك م��ن خ���ال ن��ق��ل ت��ج��رب��ة م�سر ال���رائ���دة في 
مجال تعبئة التمويل من اأجل التنمية تحت مظلة 

جامعة الدول العربية
التنفيذية  الأمينة  د�ستي  رول  الدكتورة 

_ ال�سكوا: 
د���س��ت��ي  ال����دك����ت����ورة رول  اأك��������دت  وم�����ن ج��ه��ت��ه��ا 
الأم��ي��ن��ةال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��اإ���س��ك��وا، ع��ل��ى ال�����س��راك��ة بين 
العربية،  وال��ج��ام��ع��ة  الإ���س��ك��وا   _ المتحدة  الأم���م 

في  التعافي  لتحقيق  حتمية  ���س��رورة  اأ�سبح  التي 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ت��ع��اف يكفل ال��ح��ق��وق وال��ح��ري��ات 
ويحّقق  الب�سرية،  الثروات  في  ال�ستثمار  وي�سمن 
و�سامًا للجميع، وتعاف  اقت�سادياً، م�ستداماً  نموا 
منعة  الم�ستقبل  اأزم��ات  تجاه  المنطقة  منعة  يعزز 
تتلخ�س  م�ست�سرية  الام�ساواة  طالما  تتحقق  لن 
فيها  ت��ج��اوز  دول  منطقتنا،  ففي  ���س��ادم��ة.  ب��اأرق��ام 
معدل التلقيح فيرو�س كوفيد 90 في المائة، بينما 
المائة.  ف��ي   2 اليمن  ف��ي  ال��م��ع��دل  بلغ ه��ذا  ب��ال��ك��اد 
وو�سل عدد المحرومين من الحماية الجتماعية 
في  وكادحة  ك��ادح  مليون   55 العربية  في منطقتنا 

القطاع غير النظامي.  
وت�ساءلت الدكتورة د�ستي عن كيف لنا اأن نتعافى 
الام�ساواة  م��ن  الهائل  الكم  ه��ذا  ي��واج��ه  وعالمنا 
وال��ه�����س��ا���س��ة والق�����س��اء الج��ت��م��اع��ي، وك��ي��ف يمكن 
قا�سر  ا�ستثمارنا  بينما  م�ستدامة  اقت�ساديات  بناء 
التعليم وخدمات  الب�سرية وق�سور في  في ثرواتنا 
ال�سحة المتاحة للجميع والعمل الائق والحماية 

الجتماعية للفئات اله�سة. 
اأ�سا�سية  مداخل  ثاثة  على  كلمتها  في  واأك���دت 

لتحقيق م�سار التعافي المن�سود: 
القادمة  المرحلة  اأن  التاأكيد  الأول:  المدخل 
م�ستدام  تعاف  لتحقيق  الذكي  النفاق  مرحلة  هي 
التنمية  بتمويل  المنطقة  ان�سغال  رغ��م  و���س��ري��ع، 
وتطوير اآلياته لح�سد الموارد الداخلية والخارجية، 
م�سيفة اأن الإ�سكوا تعمل على دعم خيارات الموازنة 
خال  من  العربية  ال��دول  في  العامة  وال�سيا�سات 

مر�سد الإنفاق الجتماعي.
موؤكدة  والتن�سيق،  الت�ساق  هو  الثاني:  المدخل 
ال�ساأن، حيث ل يمكن  الإ�سكوا في هذا  ر�سالة  على 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ع���دم اإه���م���ال اأح����د دون اإن���ت���اج وج��م��ع 
الإ�سكوا  وتعمل  والم�سنفة.  المنتظمة  الإح�ساءات 
وطنية  من�سات  لتطوير  عربية  دول��ة   15 مع  الآن 
لت�سهيل  الوطنية،  الإح�����س��اء  اأج��ه��زة  م��ع  بالتعاون 
الم�ستدامة.  التنمية  اأه��داف  بيانات  ال��ى  الو�سول 
بدعم  بالبتكار  الهتمام  اأهمية  على  رول  و�سددت 
م���راك���ز الأب���ح���اث وت��ط��وي��ر ال��ن��ظ��ام الأي��ك��ول��وج��ي 
ل��اب��ت��ك��ار، م��ن خ���ال تمكين ال�����س��ب��اب م��ن اإن�����س��اء 
اأعمالهم التجارية، وتطوير اأ�سواق العمل، وتقديم 

حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المزمنة.
اإل���ى اإع�����ادة ال��رب��ط بين  ودع���ت ال��دك��ت��ورة رول، 
الأغنياء والفقراء، باإن�ساء �سندوق وطني للت�سامن 
وال�����س��ع��ف��اء،  ل��ل��ف��ق��راء  ال��ف��ر���س  لخلق  المجتمعي 
اإلى حياة كريمة ومزدهرة، �سندوق  والرتقاء بهم 
لبناء  ال�سروريين،  والنمو  الم�سترك  الرفاه  يعزز 
اأحدا على  مجتمعات م�ستقرة ومت�سامنة ل تهمل 

م�سار التنمية الم�ستدامة.

�سعوبنا،  تطلعات  تلبي  التي  والم�ستدامة  ال�ساملة 
الم�ستدامة  التنمية  تحقيق  اأن  اليقين  اإدراكنا  مع 

�سيتم بالإن�سان ول�سالح الإن�سان.
واختتمت ال�سعيد كلمتها بتوجيه خال�س ال�سكر 
اإلى جامعة الدول العربية على ما قدمته من جهود 
ال�سكر والمتنان  الم�سروع، معربة عن  لتبّني هذا 
التنفيذي  المدير  الدين،  محيي  محمود  للدكتور 
ل�سندوق النقد الدولي والمبعوث الخا�س لاأمين 
ال���ع���ام ل���اأم���م ال��م��ت��ح��دة ل��ت��م��وي��ل اأج���ن���دة 2030  
للتنمية الم�ستدامة، لتطوعه بالإ�سراف على اإعداد 
بهذا  للخروج  واف��ر  جهد  م��ن  بذله  وم��ا  التقرير، 
بالدولة  يليق  ال���ذي  النحو  على  ال��وط��ن��ي  العمل 
الم�سرية، كما اأعربت عن خال�س التقدير لكل من 
�ساهم في اإعداد هذا الإ�سدار الوطني المتميز من 

د.هالة السعيد: الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية 
على المستوى الوطني لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة 

مبادرات التنمية
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�سعوبة في تحقيق اأهداف التنمية التي ل يتخلف 
فيها اأي بلد عن الركب، م�سيرة اإلى عدم الم�ساواة 

والتوزيع غير العادل للقاحات كورونا.
المتحدة، حث  ل��اأم��م  ال��ع��ام  الأم��ي��ن  اإن  وق��ال��ت 
ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي اأن ي���دخ���ل ف���ي ح���ال���ة ط����وارئ 
المالي  النظام  واإ���س��اح  ك��ورون��ا  جائحة  لمكافحة 
وو�سع  ال��ع��ادل،  التعافي  �سمان  اأج��ل  م��ن  العالمي 

الإن�سانية في قلب التكنولوجيا.
و����س���ددت ع��ل��ى ال��ح��اج��ة ال��ع��ادل��ة ل��ح��م��اي��ة ال��ك��رة 
الأر�سية، م�سيرة اإلى اأن التغير المناخي هو جزء ل 
اأن ن�سل  اأجندة الأمم المتحدة،  يتجزاأ موؤكدة من 

اإلى �سفر انبعاثات بحلول 2050.
في  العام  ه��ذا  تعقد  التي  المناخ  قمة  اإن  وقالت 
م�سر، ت�سكل فر�سة لتقوم بدورها كدولة رائدة في 
الوكالت  اأن  اإل��ى  م�سيرة  المناخي،  العمال  مجال 
الأممية دخلت في �سراكات مع الحكومة الم�سرية 

لتعزيز �سمودها المناخي.
وق��ال��ت اإن ال��ت��ع��اف��ي ال��م�����س��ت��رك ي��ت��م م��ن خ��ال 
ال�سدد  هذا  في  م�سددة  التمويل،  ا�ستدامة  �سمان 
الأ�سبوع  من  الرابعة  الن�سخة  مو�سوع  اأهمية  على 
عملية  يتناول  ال��ذي  الم�ستدامة  للتنمية  العربي 

تمويل التنمية الم�ستدامة.

الت��ح��اد  وف��د  رئي�س  ب��رج��ر  كري�ستيان 
الأوروبي:

وق����ال ك��ري�����س��ت��ي��ان ب��رج��ر رئ��ي�����س وف����د الت��ح��اد 
الأوروبي، اإن التحاد الأوروبي قدم 66.8 مليار يورو 
م�ساعدات لدول العالم في عام 2020، وقام باإطاق 
الأطر الوطنية لتمويل التنمية مع عدد من الدول، 
وم�سر واحدة من هذه الدول الم�ستفيدة من ذلك.
واأ�ساف اأن التحاد الأوروبي ي�ستثمر في التحول 
يدعم  الأوروب���ي  الت��ح��اد  اأن  اإل��ى  م�سيراً  الأخ�سر، 
ال���س��ت��خ��دام الأم���ث���ل ل��ل��م��ي��اه ال���م���دن ال��م�����س��ت��دام��ة 

القادرة على ال�سمود.
وقال اإن التحاد الأوروبي يدعم اآثار التعامل مع 
الأزمات، مثل توفير المياه في الأردن للمجتمعات 
ال��م�����س��ت�����س��ي��ف��ة ل��اج��ئ��ي��ن، و����س���دد ع��ل��ى اأن����ه يجب 
المنطقة  ف��ي  وال�����س��راع��ات،  ال��ح��روب  م��ع  التعامل 
الم�ستدامة  التنمية  تحقيق  اإمكانية  تقو�س  والتي 
ي�سجع  الأوروب����ي  الت��ح��اد  اإن  وق���ال  المنطقة،  ف��ي 
ك��ث��ي��ًرا م��ن �سبكات ال��ط��اق��ة ال��م��ت��ج��ددة ال��ت��ي توفر 

طاقة اأرخ�س واأنظف.
لمنطقة  الإقليمي  المدير  �سليمان  اآي��ات 
بالبنك  اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 

الدولي:
من جانبها، قالت اآيات �سليمان المدير الإقليمي 
بالبنك  اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  لمنطقة 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  دول  اإن  ال��دول��ي، 
اإف��ري��ق��ي��ا ل��دي��ه��ا ف��ر���س��ة ه��ام��ة م��ن ت�����س��ري��ع وت��ي��رة 
الحلول  من  عدد  واعتناق  المناخ  تغير  مع  التكيف 
وتحديات  م�سكات  هناك  �سيكون  واإل  الخ�سراء، 
توؤثر على ال�سحة العامة والزده��ار في المنطقة. 
للتعافي  طريقة  نت�سور  اأن  علينا  "يجب  واأ�سافت 
الأخ�سر من اأجل التمكن من ال�ستجابة لاأزمات 

الم�ستقبلية".
الفقر  اإل��ى تعزيز  اأدت  اأن الجائحة  اإل��ى  واأ���س��ارت 
ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث واج��ه��ت ع����دًدا م��ن الأزم����ات 
البطالة. ووجهت  اإلى زيادة  اأدت  التي  القت�سادية، 
اإلى م�سر ل�ست�سافتها لقمة المناخ نهاية  التهنئة 
التي  المتحدة  العربية  والإم����ارات  ال��ج��اري،  ال��ع��ام 

ت�ست�سيفها العام القادم.
لاطاع  لم�سر  مواتية  فر�سة  هذه  اإن  وقالت، 
بدورها القيادي في مجال مكافحة التغير المناخي، 
المناخي  التغير  اأن  اأدلة على  اأن هناك  اإلى  م�سيرة 

�سيتواجد لفترة طويلة و�سيوؤثر على المجتمعات.
�سوف  ال��م��ت��و���س��ط  ال��ب��ح��ر  منطقة  اأن  واأ���س��اف��ت 
م�ستوى  و���س��ي��رت��ف��ع  الأم���ط���ار،  ف��ي  ت��راج��ع��اً  ت�سهد 
ال��ب��ح��ر ب��م��ع��دلت ك��ب��ي��ر، و���س��ي��وؤدي ال��ت��ل��وث البيئي 

% من الناتج المحلي على م�ستوى   3 اإلى خ�سارة 
مما  المناخ،  بتغيير  تتاأثر  المياه  وم�سادر  العالم، 
الأ�سخا�س  قدرة  على  ال�سلبي  التاأثير  اإلى  �سيوؤدي 

والمجتمعات على ال�ستجابة لتغير المناخ.
ع��م��ل خ�����س��راء و�ساملة  تبني خ��ط��ة  اإل���ى  ودع���ت 
للجميع، م�سيرة اإلى اأنه في عام 2050 من المتوقع 
اأن يت�ساعف عدد �سكان المنطقة، ونحتاج اإلى 300 
وحلول  ال�سكاني،  النمو  لماحقة  وظيفة  مليون 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��خ�����س��راء ت��وف��ر وظ��ائ��ف ل�����س��ب��اب ال��غ��د، 
الطاقة  من  الجديدة  للم�سادر  التوجه  اأن  موؤكدة 
يقلل الكربون، ويحقق مزايا اجتماعية واقت�سادية.
اأن توفر  اأن الطاقة الجديدة يمكن  اإلى  واأ�سارت 
ال�سنوات  خ��ال  وظيفة،  مليار   2 من  اأكثر  للعالم 
ال��م��ث��ال تعمل  �سبيل  ال��م��غ��رب على  وف��ي  ال��ق��ادم��ة، 
الباد خال ال�سنوات الثاثين القادمة على خلق 

مليون وظيفة في مجال الطاقة الجديدة.
واأو�سحت اأن التحول للتكنولوجيا الخ�سراء قد 
يوؤدي لزيادة اإنتاج المحا�سيل الزراعية وا�ستهاك 
مياه اأقل، م�سيرة اإلى اأن عدم معالجة المياه يوؤثر 

ا قائمة. على ال�سحة العامة وي�سيع فر�سً
ال��م��راأة  خ��ب��رات  لتح�سين  الأوان  اآن  اإن���ه  وق��ال��ت 
وال�سباب، واأن ي�ستفيدوا من التكنولوجيا الخ�سراء 

وذلك من خال عمليات التدريب.
و�سددت على اأن النهج الأخ�سر ال�سامل، �سي�ساعد 
للخروج  اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
اإلى  من الجائحة والتقدم نحو الم�ستقبل، م�سيرة 
اأن البنك الدولي اأطلق برنامج الم�ستقبل الأخ�سر 

لل�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.
الق��ت�����س��اد  ت��ح��وي��ل  ع��ل��ى  ن���رك���ز  “اإننا  وق���ال���ت 
التنمية  اأن  اإل��ى  م�سيرة  الأخ�����س��ر،  القت�ساد  نحو 
ال��م�����س��ت��دام��ة وت��غ��ي��ر ال��م��ن��اخ وال��ج��ائ��ح��ة ه���ي اأه���م 

تحديات تواجهها منطقتنا".
اإلينا بانوفا المن�سق المقيم للأمم المتحدة 

في م�سر:
المقيم  المن�سق  بانوفا  اأكدت اإلينا  ومن جانبها، 
لاأمم المتحدة في م�سر، على اأهمية التعاون من 
اأم���ًرا  بكونه  الم�ستركة  ال��ت��ه��دي��دات  مواجهة  اأج���ل 
عمق  اإن  وقالت  المتحدة،  الأم��م  روؤي��ة  في  اأ�سا�سًيا 
تعاوننا م�سجع للغاية وهو يبداأ من العمل معا من 

اأجل الفئات المهم�سة مثل المهاجرين وغيرهم.
6 �سنوات م��ن اإط���اق اأج��ن��دة  اأن���ه بعد  واأ���س��اف��ت 
الأمم  قمة  2015 خال  عام  في  العالمية  التنمية 
ال��م��ت��ح��دة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة، ل ي����زال ه��ن��اك 
م�سبوقة  غير  والتحديات  التيقن  ع��دم  م��ن  حالة 
للتنمية  المتحدة  الأمم  اأجندة  اقت�سادياً، وتحقيق 
ونجد  ملحوظ،  لإبطاء  تعر�س   2030 الم�ستدامة 

قضية تمويل التنمية تعد من أهم المحددات لمدى قدرة الدول على 
 في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة

ً
المضي قدما
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انطلقت فعاليات اليوم الثاني من الن�سخة الرابعة 
بال�سراكة  ال��م�����س��ت��دام��ة  للتنمية  ال��ع��رب��ي  ل��اأ���س��ب��وع 
م��ع ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة خ���ال ال��ف��ت��رة م��ن 13 
"مًعا  ع��ن��وان  تحت  وذل��ك  الما�سي،  فبراير   15 اإل��ى 
والآث��ار  التداعيات  من  للتخفيف  م�ستدام"  لتعافي 
ال�سلبية لجائحة كورونا على تحقيق اأهداف التنمية 

الم�ستدامة في الدول العربية.
مجال  في  ملهمة  �سبابية  تجارب  جل�سة 

التنمية الم�ستدامة:
التخطيط  وزي�����رة  ال�����س��ع��ي��د  د/ه���ال���ة  ت���راأ����س���ت   
والمتابعة والإ�ساح الإداري، جل�سة تجارب �سبابية 

في اليوم الثاني.  
نجاح  ق�س�س  عر�س  اإل��ى  الجل�سة  ه��ذه  وتهدف 
وتجارب �سبابية ملهمة، يتبعها مناق�سة للتحديات 
ال���ت���ي ق���د ت���واج���ه ال�����س��ب��اب وك���ي���ف ي��م��ك��ن ال��ت��غ��ل��ب 
وال��درو���س  التو�سيات  اأه���م  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  عليها، 
ال�سباب  لت�سجيع  ال��ت��ج��ارب  ت��ل��ك  م��ن  ال��م�����س��ت��ف��ادة 
التنمية  اأه����داف  لتحقيق  ال��ج��ه��ود  ا���س��ت��م��رار  ع��ل��ى 
ال��م�����س��ت��دام��ة، و���س��ارك��ت  ك��ل م���ن  ال��دك��ت��ورة هالة 
القت�سادية،  والتنمية  التخطيط  وزي���رة  ال�سعيد 
وممثل   ،  Relatic �سركة  موؤ�س�س  رح��ي��م  وف��را���س 
عن من�سة ال�سباب العربي للتنمية الم�ستدامة من 

�سركة  موؤ�س�س  العطار  منت�سر  والمهند�س  تون�س، 
EGIKE Micromobilities  وممثل عن مبادرة 
�سفراء التنمية الم�ستدامة، والدكتورة ريم العثمان 
المملكة  ريم"  من  "كب�سولت  م�����س��روع  موؤ�س�سة 

الأردنية الها�سمية. 
القت�سادية،  والتنمية  التخطيط  وزي���رة  قالت 
الأ���س��ب��وع  م��ن  اإن الهدف  ال�سعيد،  ه��ال��ة  ال��دك��ت��ورة 
العربي للتنمية الم�ستدامة هو الحوار مع ال�سباب، 
مو�سحة اأن ال�سباب هو م�ستقبل الأمة، هو ما يمثل 
الم�سرية  الحكومة  تتبناها  ال��ت��ي  ال��روؤي��ة  ج��وه��ر 
وجامعة الدول العربية عبر عر�س ق�س�س النجاح 

في مختلف الدول العربية.
وقالت الدكتورة هالة ال�سعيد، اإن هناك 3 محاور 
كورونا  جائحة  وهي  الحدث،  حولها  يدور  رئي�سية 
وتاأثيراتها والتغير المناخي وكذلك م�ساألة التحول 
تقرير  ناق�س  الحدث  اأن  واأو�سحت  التكنولوجي. 
م�����س��ر ح���ول ت��م��وي��ل ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة لتكون 
ال��دول��ة الأول����ى عالميا، ف��ي ظ��ل ت��ح��دي��ات ك��ورون��ا 
والتي خلقت اأزمة اقت�سادية اأثرت �سلبا على تمويل 

عملية التنمية في العديد من دول العالم.
المناخي يبقى محوريا في  التغير  اأن  واأو�سحت 
عملية التنمية الم�ستدامة، في ظل التهديدات التي 

هناك  لي�س  العالمي،  الم�ستوى  على  اإن��ه  وق��ال��ت 
اأوروب����ا  ف��ي  ال��ف��رد  ن�سيب  فمتو�سط  م��ت�����س��او،  ت��ع��اف 
م�ستوى  اإل���ى  ك��ام��ل  ب�سكل  ع��اد  ال�سمالية،  واأم��ري��ك��ا 
بينما  العام،  هذا  بحلول  �سيعود  اأو  الجائحة  قبل  ما 
ي��ت��اأخ��ر ال��ت��ع��اف��ي ل��م�����س��ت��وي��ات م��ا ق��ب��ل ال��ج��ائ��ح��ة في 
العديد من الدول خا�سة في الدول الفقيرة، م�سيرة 
اإلى اأن بع�س الدول لديها قدرات على تمويل التو�سع 
القت�سادي ولكن هناك دولة لي�س لديها هذه القدرة.

واأ�سارت اإلى اأن الأمين العام لاأمم المتحدة، دعا 
اإلى م�ساعدة دولية وطنية لكى ن�سل ل�سفر انبعاثات 

لتحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة.
اأط����ر تنمية  ب��ن��ت  ال�����دول  ال��ك��ث��ي��ر م���ن  اإن  وق���ال���ت 
م�ستدامة، موؤكدة اأن الأمم المتحدة فخورة بدخولها 
لتمويل  م�ستدام  اإط���ار  و���س��ع  ف��ي  م��ع م�سر  ���س��راك��ة 
الحماية  ت�ستهدف  اأط��ر  و�سع  الم�ستدامة،  التنمية 
الموازنات  تكون  اأن  بينها  من  والتعليم،  الجتماعية 
الأم���م  اإن  واأ���س��اف��ت  الج��ت��م��اع��ي،  ل��ل��ن��وع  م�ستجيبة 
جامعة  مع  اأٌق��وى  ب�سكل  للتعاون  م�ستعدة  المتحدة 
اأمام دول  الدول العربية لا�ستفادة من كل الفر�س 

المنطقة. 
للتنمية  ال��ع��رب��ي  الأ���س��ب��وع  جل�سات  م��ح��اور  اأب����رز 

الم�ستدامة:

كريستيان برجر: إن االتحاد األوروبي قدم 66.8 مليار يورو مساعدات لدول 
العالم في عام 2020، وقام بإطالق األطر الوطنية لتمويل التنمية مع عدد 

من الدول
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على  ال�سوء  �سلطت  والتي  العربية"،  المنطقة  في 
التنمية  اأه�����داف  تحقيق  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
الم�ستدامة في مناطق النزاع العربية، وكيف يمكن 

الق�ساء على تلك التحديات.
مدير  العجيزي،  ن��دى  المفو�س  ال��وزي��ر  اأك���دت 
اإدارة التنمية الم�ستدامة والتعاون الدولي بجامعة 
على  الجل�سة  خ���ال  كلمتها  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة،  ال����دول 
الأم��ان��ة  ت��ق��وم بها  ال��ت��ي  الأه��م��ي��ة  البالغة  ال��ج��ه��ود 
ال��ث��اث  م����دار  ع��ل��ى  ال��م�����س��ت��دام��ة  للتنمية  ال��ع��ام��ة 
����س���ن���وات ال��م��ا���س��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�������س���ام وال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��م�����س��ت��دام��ة ل�����س��ع��وب ال��م��ن��ط��ق��ة، وخ�����س��و���س��ا في 
ال��ب��ل��دان تحت وط���اأة ال��ن��زاع��ات وم��ا بعد ال��ن��زاع��ات 
ولبنان  والأردن  ال��ع��راق  ف��ي  بالنزاعات  والمتاأثرة 

وليبيا وال�سودان و�سوريا واليمن وال�سومال.
ال��ل��ج��ن��ة  ع��ل��ى  ال�������س���وء  "العجيزي"  و���س��ل��ط��ت 
الفرعية لتحقيق التنمية الم�ستدامة في المناطق 
العربية المتاأثرة بالنزاع، ودورها في ابتكار اأ�ساليب 
المجتمعات  ف��ي  التنمية  لتحقيق  ج��دي��دة  وط���رق 

التي تعاني من النزاع.
واأ����س���اف���ت، اأن����ه ت��م ���س��ي��اغ��ة ال��ت��ق��ري��ر الإق��ل��ي��م��ي 
في  الم�ستدامة  التنمية  اأه���داف  تحقيق  "ر�سد 
العربية  المنطقة  في  بالنزاعات  المتاأثرة  البلدان 
والتعاون  الم�ستدامة  التنمية  اإدارة  مظلة  تحت   "
ولجنة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ال��ت��اب��ع��ة لجامعة  ال��دول��ي 
لغرب  والجتماعية  القت�سادية  المتحدة  الأم���م 
اآ�سيا )ا�سكوا، والمنظمة الدولية للهجرة، و�سندوق 

الأمم المتحدة ال�ستئماني لاأمن الب�سري(.
كبير م�ست�ساري  ع��ري��ان،  ودي���د  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 
العربية في  الدول  الم�ستدامة في جامعة  التنمية 
كلمته اإلى تقرير التنمية الم�ستدامة في المنطقة 
ال��ع��رب��ي��ة، ال����ذي ت���ن���اول م���ا ت��ع��ان��ي م��ن��ه المنطقة 
وارتفاع  بالنزاعات،  متعلقة  تحديات  من  العربية 

المناخ  لقمة  م�سر  ا�ست�سافة  اإل��ى  م�سيرة  تمثلها، 
المقبلة في �سهر نوفمبر.

دع���ت ال���دك���ت���ورة ه��ال��ة ال�����س��ع��ي��د ج��ام��ع��ة ال���دول 
اإلى اإطاق من�سة واحدة لل�سباب العربي،  العربية 
يمكن من خالها تحقيق التوا�سل مع هذا القطاع 
ال��وزارة  اإن  العربية، م�سيفة،  الهام في مجتمعاتنا 
تقديم  يمكنهم  ���س��اب  األ��ف��ي  ت��وف��ي��ر  ع��ل��ى  حري�سة 
بق�سية  يتعلق  ف��ي��م��ا  للمجتمع  ال��ت��دري��ب  ف��ر���س 
موؤتمر  ان��ط��اق  قبل  وذل���ك  المناخية،  ال��ت��غ��ي��رات 
اأن  واأك���دت  المقبل.  نوفمبر  ف��ي  م�سر  ف��ي  المناخ 
والتدريب  للتعليم  نتيجة  ك��ان  الم�سروعات  نجاح 
ال��م�����س��ت��م��ر، م��و���س��ح��ة اأن���ه���ا ر���س��ال��ة ل��ك��ل ال�����س��ب��اب 
العربي، واأن ال�ستثمار في التعليم يبقى اأهم اأنواع 
ال�ستثمار، داعية ال�سباب العربي على ال�ستفادة من 

كل فر�سة تدريب باعتبارها قيمة م�سافة.
ومن جهته، دعا ال�ساب الم�سري منت�سر العطار 
اأول دراجة  اإلى قيادة  الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي 
الكبير  الدعم  اإط��ار  في  بالكامل،  محليا  م�سنوعة 
الهدف  اأن  واأو�سح  لل�سباب،  الم�سرية  الدولة  من 
من م�سروعه هو توطين ال�سناعة، وذلك في اإطار 
ال�سعي لخلق فر�س عمل، مو�سحا اأنه يجهز حاليا 
لتغطية  دراج��ة  األ��ف   20 تقديم  يمكنه  انتاج  لخط 

�سوق العمل.
ج��ل�����س��ة ال���ي���وم ال���ث���ال���ث ت��ق��ري��ر ح����ول ال���م���ب���ادرة 

الإقليمية لترابطات المناخ )دعوات خا�سة(:
تميزت فعاليات اليوم الثاني من الأ�سبوع العربي 
بتنظيم  الرابعة،  ن�سخته  في  الم�ستدامة  للتنمية 
لتطوير  م�ساورات  اإط��اق  توخت  م�ستديرة  مائدة 
هدف  ارتباط بين  خلق  غايتها  اإقليمية،  م��ب��ادرة 
المنطقة  في  الم�ستدامة  التنمية  واأه��داف  المناخ 
التوجهات  ا�ستعرا�س  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك  العربية، 
وخطة  ال�ستراتيجي،  الإط���ار  وم��ح��اور  الرئي�سية، 
المرتبطة  الإقليمية  والم�ساريع  التنفيذية،  العمل 
بالمو�سوع، والتي �سيتم اإطاقها ر�سميا خال قمة 

المناخ 27 المزمع تنظيمها في م�سر.
ال�سيد ودي��د  م��ن  ك��ل  ال��م��ائ��دة  ه���ذه  ف��ي   �سارك 
وال�سيد  ال��ع��رب��ي��ة،  ال����دول  بجامعة  خبير  ع��ري��ان، 
وال�سيد  المناخي،  الأم���ن  ف��ي  خبير  �سالم،  اأ�سامة 
اديل ح�سن، المن�سق الإقليمي لتغير المناخ بالبنك 
���س��ادي ع��ب��د اهلل، خ��ب��ي��ر بغرفة  ال���دول���ي، وال�����س��ي��د 
عبر  �سارك  نيويورك  ومن  الجغرافية،  المعلومات 
التقنية التوا�سل ال�سمعي الب�سري عن بعد ال�سيد 
التابع  النزاع وال�سام  اأ�ستاذ بمعهد  �سامويل رزق، 

لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
 ا�ستعر�س الم�ساركون في هذه الجل�سة التحديات 
وتاأثيراتها  العربية  المنطقة  تواجه  التي  البيئية 

ودع��وا  والقت�سادي،  الجتماعي  الم�ستويين  على 
المتحدة  الأم��م  بين  وتكثيفها  الجهود  تن�سيق  اإل��ى 
المتخ�س�سة  وال��ه��ي��ئ��ات  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  وج��ام��ع��ة 
لإر���س��اء  ال�����س��راك��ات،  م��ن  وب��ن��اء مزيد  لهما  التابعة 
الحفاظ  بين  ت��وازن  خلق  من  تمكن  ا�ستراتيجيات 
الم�ستدامة،  التنمية  اأه��داف  وتحقيق  البيئة  على 

وتنفيذ اأمثل لأهداف المبادرة الإقليمية.
تاأجيل  الم�ساركون ب�سرورة  اأو�سى  الختام،  وفي 
ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة لإ�����س����دار وث��ي��ق��ة الأم����ن 
المناخي اإلى غاية تنظيم قمة المناخ كوب 27 في 
البحار  تلوث  في  خبير  ان��ت��داب  وك��ذا  ال�سيخ،  �سرم 
والمحيطات، والإ�سراع في التعاقد مع خبير لإعداد 
اأفق  في  ال�ستدامة  معايير  ح��ول  ووثيقة  برنامج 
ال�ستدامة، وهو  العربي لمعايير  المجل�س  اإح��داث 
منهجية  اإر���س��اء  م��ن  العربية  الجامعة  �سيمكن  م��ا 
التنمية  وموؤ�سرات  اأه��داف  لتقييم  متكاملة  تقييم 

الم�ستدامة.
اأه��داف  تحقيق  دع��م  ح��ول  الثالث  ال��ي��وم  جل�سة 
التنمية في الدول المتاأثرة بالنزاعات في المنطقة 

العربية  
وحقوق  والتنمية  لل�سام  ماعت  موؤ�س�سة  اأدارت 
للتنمية  العربي  الأ�سبوع  فعاليات  �سمن  الإن�سان 
خا�سة  جل�سة  ال��راب��ع��ة،  ن�سخته  ف��ي  ال��م�����س��ت��دام��ة 
التنمية  اأه����داف  تحقيق  دع���م  "نحو  ع��ن��وان  ت��ح��ت 
النزاعات  من  المت�سررة  البلدان  في  الم�ستدامة 

إلينا بانوفا: أهمية التعاون من أجل مواجهة 
التهديدات المشتركة بكونه أمر أساسي في 

رؤية األمم المتحدة
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البنية  اإعمار  واإع��ادة  التنمية،  تحقيق  على  المحلي 
التحتية.

جل�سة اليوم الثالث: فر�س جديدة للم�ستقبل:
اأ���س��رف  الم�سري  وال��ري��ا���س��ة  ال�سباب  وزي���ر  اأك���د 
تتواكب  ل��روؤي��ة  طبقا  ت��ت��ح��رك  م�سر  اأن  �سبحي، 
م��ع ت��ط��ور ال��ع��ال��م، واأن ه��ذا ال��ح��راك ال���ذي تتبناه 
وا�ستراتيجية،  روؤي���ة  على  يقوم  الم�سرية  ال��دول��ة 
العالم  ي�سهده  بما  م�سر  ف��ي  يحدث  م��ا  رب��ط  عبر 
اأن روؤية الرئي�س عبد  ولي�س ككتلة منعزلة واأ�ساف 
الفتاح ال�سي�سي و�سع اأولويات الدولة طبقا لمعايير 
ال�ستفادة  اإلى  بالإ�سافة  النزاهة،  اأو  ال�سفافية  من 
من كافة الإمكانات المتاحة، وعلى راأ�سها الهتمام 
بالإ�سافة  عملية  خطوات  عبر  الم�سري  بال�سباب 

اإلى الهتمام بالمراأة.
واأو�����س����ح اأن ه��ن��اك اه��ت��م��اًم��ا ك��ب��ي��ًرا ب��ال��ق�����س��اي��ا 
الحكومية،  القطاعات  ك��اف��ة  قبل  م��ن  المجتمعية 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ج������زًءا رئ��ي�����س��ًي��ا م���ن م��ع��اي��ي��ر ال��ت��ن��م��ي��ة 
الم�ستدامة، لتعك�س حراك الدولة القائم على روؤية 
عبد  الرئي�س  اأطلقها  ال��ت��ي  ال��ج��دي��دة  الجمهورية 
لل�سباب  الأولوية  منح  اأن  واأ�ساف  ال�سي�سي،  الفتاح 
% من   65 والتي تملك  الدولة،  يتوافق مع طبيعة 
اأخ��رى  مجتمعات  عك�س  على  ال�سباب  م��ن  �سكانها 
تبقى فيها الكتلة ال�سكانية الأكبر لمن هم اأكبر من 

60 عاًما.
اإلى مبادرة بناء الإن�سان، والتي تقوم على  وا�سار 
الهتمام  عبر  ح��ي��ات��ه،  وتح�سين  ال��م��واط��ن  ت��اأه��ي��ل 
بال�ستثمار الب�سري، بحيث تكون الطاقة الإبداعية 
لل�سباب ركيزة رئي�سية للعمل التنموي الذي تقوم به 

م�سر.
على  ال�����س��ب��اب،  وزارة  تتبناها  ب��رام��ج  اإل���ى  واأ���س��ار 
الموهوبين  ا�ستك�ساف  عبر  المواهب  اختيار  راأ�سها 
معينة  لبرامج  واإخ�ساعهم  المحافظات،  كافة  في 
بحيث يكونون موؤهلين لخو�س البطولت العالمية 
والأول���م���ب���ي���اد، م��و���س��ح��ا اأن���ه���م ي��ه��ت��م��ون ب��ال��ق��اع��دة 
مختلف  ف��ي  ال�سباب  م��راك��ز  ك��اف��ة  ف��ي  المجتمعية 
الدولة  روؤي��ة  وتطبيق  لبنائهم  الجمهورية،  اأنحاء 
من خاله. واأ�ساف اأن ا�ستراتيجية بناء الإن�سان هو 
كافة  عك�س  على  يتغير  ول  وم�ستدام  دائ��م  ا�ستثمار 
التي تحمل في طياتها قدرا  الأخ��رى  ال�ستثمارات 
تمثل  ال��روؤي��ة  ه��ذه  مثل  اأن  م�سيرا  المخاطرة،  من 
على  قائما  منهجا  اعتمدت  التي  ال��دي��ان��ات  جوهر 
الفعال في  ال�ستثمار  اأن عدم  واأو�سح  الإن�سان  بناء 
واقت�سادية  اجتماعية  عواقب  له  ال�سبابية  الطاقة 
المتو�سط  المدى  على  المخاطر  عالية  و�سيا�سية 
والبعيد، م�سيرا اإلى اأن فر�س العمل باتت مرتبطة 
بالكفاءة مع التغيرات الكبيرة التي ي�سهدها العالم.

اإن  �سبحي،  اأ�سرف  والريا�سة  ال�سباب  وزي��ر  قال 
والقطاع  ال�سباب  بم�ساركة  الجهود  ا�ستبقت  وزارت��ه 
الخا�س مع الحكومة لتحقيق اأهداف ال�ستراتيجية 

الم�سرية.
الرقمي والذكاء ال�سطناعي في  التحول  جل�سة 

تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة:
محمد  ال��م��ف��و���س/  ال��وزي��ر  العمل  جل�سة  افتتح 
خير عبد القادر مدير اإدارة المنظمات والتحادات، 
الرقمية  الحلول  على  العتماد  اأهمية  عن  وتحدث 
في مختلف مجالت الحياة في ظل التوجه العالمي 
كورونا  جائحة  كانت  حيث  الرقمي،  التحول  نحو 
ه��ذه  م��ث��ل  م��ج��اًل حقيقيا ل���س��ت��خ��دام   19 ك��وف��ي��د 
كال�سحة  ع��دي��دة  ح��الت  ف��ي  والتطبيقات  الحلول 
وال��خ��دم��ات  الإم�����داد  و���س��ب��ك��ات  وال��ت��ج��ارة  والتعليم 
لم  ال��ت��ي  الأم���ور  م��ن  وغيرها  والم�سرفية  العامة 
اأن  تكن تقع تقليديا في مثل ه��ذا الط���ار، واأو���س��ح 
المنطقة العربية بذلت مجهودات كبيرة بداية من 
ن�سبياً،  منخف�سة  باأ�سعار  الإن��ت��رن��ت  خدمة  توفير 
و����س���ول ل��ت��ج��ه��ي��ز ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
الرقمي،  لل�سمول  للو�سول  والقانونية  والبيئية 
واأ�سار اإلى اأن جل�سة العمل �سوف تناق�س مجهودات 
العربية  والت���ح���ادات  والمنظمات  العربية  ال���دول 
الذكاء  تكنولوجيا  وا�ستخدام  الرقمي،  التحول  في 
المجال  هذا  في  الممار�سات  واأف�سل  ال�سطناعي، 
الرقمي  التحول  دور  وعن  وقطرياً،  واإقليميا  دولياً 
التنمية  اه��داف  تحقيق  في  ال�سطناعي   وال��ذك��اء 

الم�ستدامة. 
– رئي�س  الغفار  عبد  اإ�سماعيل  ال��دك��ت��ور/  ق��دم 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكاديمية 
ال���ب���ح���ري، ورق�����ة ب���ع���ن���وان " ال���ت���ط���ور ف���ي ال���ذك���اء 
اأخرى  " وورق��ة  الم�ستدامة  والتنمية  ال�سطناعي 
بعنوان " دور التحول الرقمي والذكاء ال�سطناعي 
والتي   ،" الم�ستدامة  التنمية  اه���داف  تحقيق  ف��ي 
ن�ساأة  منها  الهامة،  الموا�سيع  م��ن  ع���دًدا  ت�سمنت 
والهتمام  ال�سطناعي  وال��ذك��اء  الرقمي  التحول 
العالمي، وا�ستعر�ست الورقة عدًدا من النماذج من 
ال�سطناعي  وال��ذك��اء  الرقمي  التحول  تطبيقات 
والتحديات  والمخاطر  كورونا  فيرو�س  وتحديات 
التي تواجه التحول الرقمي والذكاء ال�سطناعي. 
وفي ختام حديثه، ا�ستعر�س دور الأكاديمية العربية 
خبرة  كبيت  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 
ال��ق��درات لخدمة  ع��رب��ي ودول���ي ف��ي م��ج��ال تنمية 

الدول العربية. 
 ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���س ال���دك���ت���ور/ ع��ل��ي ف��ه��م��ي عميد 
"التطور في  بالأكاديمية  الذكاء ال�سطناعي  كلية 
الذكاء ال�سطناعي والتنمية الم�ستدامة " وما تم 

هذا  �سياغة  في  �سعوبة  �سبب  مما  ال��ن��زوح،  اأع���داد 
التقرير.

وال�سراكة  ال��ت��ع��اون  "عريان" ب�����س��رورة  واأو���س��ى 
العربية  ال���دول  وزارات  اأو  قطاعات  جميع  بين  م��ا 

المختلفة لتحقيق الأجندة التنموية 2030.
الطوارئ  اأخ�سائية  �ستورمان،  نينا  اأ�سارت  فيما 
الدولية  المنظمة  الأزم��ات من  بعد  وما  الإقليمية 
الإن�ساني  الأم���ن  اأهمية  اإل��ى  كلمتها  ف��ي  للهجرة، 
داخلي ودولي،  بتعاون  يتم  اأن  واأنه يجب  وتحقيقه 
و�سلطت ال�سوء على اأهمية التعاون بين المنظمات 
ال���ح���ك���وم���ي���ة وال����دول����ي����ة ل��م��ج��اب��ه��ة ال�������س���راع���ات 

والنزاعات.
���س��دد على  وق���د  ال��م�����س��ت��دام��ة..  التنمية  اأه����داف 
ب�سكل  الم�ستدامة  التنمية  اأه��داف  تحقيق  �سرورة 
ح��ق��ي��ق��ي ف���ي ال��ب��ل��دان ال��م��ت�����س��ررة م���ن ال��ن��زاع��ات، 
الق�سايا  ه��ن��اك بع�س  اأن  الع��ت��ب��ار  ف��ي  الأخ���ذ  م��ع 
الاجئين  ق�سايا  مثل  متكامل،  لنهج  تحتاج  التي 

والنازحين.  
وزي��ر  ب���اذي���ب،  اهلل  ع��ب��د  واع����د  د.  واأ�سار الوزير 
اليمنية،  بالجمهورية  الدولي  والتعاون  التخطيط 
اإل����ى ال��ت��ح��دي��ات ال���ع���دي���دة ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال��ي��م��ن 
التعليمي  ال��غ��ذائ��ي وال��و���س��ع  ب��الأم��ن  وال��م��رت��ب��ط��ة 
ب�سرورة  واأو�سى  والقت�سادي.  والأمني  وال�سحي 
تاأثًرا  الأك��ث��ر  للفئات  الإن�سانية  الحتياجات  تلبية 
والمجتمع  الخا�س  القطاع  وت�سجيع  ال�سراع  من 

آيات سليمان: إن دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لديها 
فرصة هامة من تسريع وتيرة التكيف مع تغير المناخ واعتناق عدد من 

الحلول الخضراء
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من اأجل رفاهية ورخاء الأمة العربية.
اللطيف بن �سفية  ق��دم دكتور عبد  وم��ن جهته، 
مدير المعهد العالي لاإعام والت�سال بالرباط/ 
روؤي��ة من  الفيديو كونفرون�س،  تقنية  المغرب عبر 

اأجل تطوير الإعام التنموي: 
للق�سايا  الإعامية  للمعالجة  �سريع  ت�سخي�س 

التنموي:
اأم��ري��ن:  اأح���د  م��ا زال���ت و�سائل الإع���ام يحكمها 
اإما اأنها غارقة في الخطاب الترويجي الموؤ�س�ساتي، 
ترتكز  النفعي.  ال��ت��ج��اري  المنطق  �سجينة  اأن��ه��ا  اأو 
ثاثة  على  لها  معالجتها  ف��ي  الإع��ام��ي��ة  ال��م��واد 
اأط������ر  اإع���ام���ي���ة ب�����س��ك��ل اأ����س���ا����س���ي، وه�����ي: الإط�����ار 
المحدد بق�سية، اإطار ال�ستراتيجية واإطار النتائج 

القت�سادية. 
ي��ع��زى ه���ذا غ��ي��اب الأط����ر الأخ�����رى اإل����ى اه��ت��م��ام 
المادة الإعامية المواكبة للم�ساريع والمخططات 
القت�سادية والجتماعية اإلى حد كبير بالمعلومات 
)المهن  ال�سرف  التقني  الطابع  ذات  والمعطيات 
ال�ستثمارات،  واأن���واع  حجم  ال�سناعية،  والمجالت 
ال��م��ي��زان��ي��ات ال��م��ر���س��ودة، اآل��ي��ات ال��ح��ك��ام��ة...اإل��خ(، 
ف��ي ح��ي��ن يتقل�س ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ب��ع��د الإن�����س��ان��ي 

والمواطن وبعد الحياة اليومية.
ت��وج��ي��ه��ات ل��ارت��ق��اء ب������الأداء الإع���ام���ي ل��دع��م 

التنمية، على ثاثة م�ستويات:

تقدم  م��ن  الما�سية  �سنوات  الخم�س  ف��ي  تحقيقه 
ال��روؤي��ة  ذل��ك  ف��ي  بما  ال��م��ج��الت،  ف��ي جميع  كبير 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ك��ام وت��ول��ي��ده، وم��ع��ال��ج��ة اللغة 
ا�ستعر�س  كما  والفيديو،  ال�سور  واإن�ساء  الطبيعية 
اأهداف التنمية الم�ستدامة ال�سبعة ع�سر من خال 

الذكاء ال�سطناعي وريادة الأعمال.
عمر  ب��ن  محمد   / المهند�س  ق��دم  جانبه،  وم��ن 
لتكنولوجيات  العربية  للمنظمة  العام  المدير   –
ال��ت��ح��ولت  ح���ول  وال��م��ع��ل��وم��ات ملخ�ساً  الت�����س��ال 
المنطقة  ف��ي  ال�سطناعي  وال��ذك��اء  التكنولوجية 
اأ�سا�سًيا  ال��ت��ح��ولت داع��ًم��ا  ب��اع��ت��ب��ار، ه���ذه  ال��ع��رب��ي��ة 
الحيوية،  وال��م��ج��الت  ال�ستراتيجية  للقطاعات 
نقاط  في  ال�سطناعي  الذكاء  مفهوم  وا�ستعر�س 
اأ���س��ا���س��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره اأح�����د اأه�����م رك���ائ���ز ال��ت��ح��ولت 
تاأثيرات  م��ن  يقدمه  اأن  يمكن  وم��ا  التكنولوجية، 
كبيرة في مختلف اأوجه الحياة. كما اأ�سار اإلى فر�س 
اعتماد  في  العربية  للمنطقة  المتاحة  الم�ستقبل 
لتحقيق  ال�سطناعي  والذكاء  الرقمية  التحولت 

اأهداف التنمية الم�ستدامة.
المدير   - القحطاني  ن��ا���س��ر   / ال��دك��ت��ور  وق���دم 
ورق��ة  الإداري�����ة  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  للمنظمة  ال��ع��ام 
ل�سوق  المطلوبة  والمهارات  الرقمي  التحول  حول 
واأث��ر  الم�ستدامة،  التنمية  اأه��داف  لتحقيق  العمل 
ل�سوق  المطلوبة  ال��م��ه��ارات  على  الرقمي  التحول 
العمل والحوكمة الرقمية ك�سمان لتعزيز التحول 
الرقمي، وجهود المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
ال�سطناعي  وال��ذك��اء  الرقمي  التحول  تعزيز  ف��ي 
المنظمة  روؤي���ة  اأو���س��ح  كما  العربية،  بالموؤ�س�سات 
مجل�س  ت�سكيل  ح���ول  الإداري������ة  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة 
في  ع��رب��ي��ة  ا�ستراتيجية  ل��و���س��ع  ع��رب��ي  ا���س��ت�����س��اري 

مجال التحول الرقمي. 
اأم���ا ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال���ج���روان – رئ��ي�����س ات��ح��اد 
تت�سمن  ورق��ة عمل  ب��دوره  فقدم  ال��ع��رب،  الخبراء 
وال��ذك��اء  الرقمي  التحول  ت��واج��ه  التي  التحديات 
الحديثة،  بالتكنولوجيا  المتعلقة  ال���س��ط��ن��اع��ي 
واأهم التحديات التي تواجهها، واقترح تنظيم لقاء 
العربية لتوحيد  الدول  مو�سع ي�سم مندوبين من 
على  قائمة  �ساملة،  عربية  روؤي���ة  وتقديم  الجهود 

تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي. 
وبدوره تحدث المهند�س/ عبد الرحيم �سليمان 
 ال���م���دي���ر ال���ع���ام لت���ح���اد اإذاع�������ات ال������دول ال��ع��رب��ي��ة
 ع��ن التحول ال��رق��م��ي، ودور ات��ح��اد اذاع���ات ال��دول 
الم�ستدامة،  التنمية  اأه���داف  تحقيق  ف��ي  العربية 
و�سبق اأن قدم ورقة عمل حول كيفية التفاعل عربياً 
لمواجهة الهيمنة الرقمية خال اجتماعات لجنة 
والتي  الم�سترك،  العربي  للعمل  العليا  التن�سيق 

 ،2022/1/26-24 الفترة  خال  بالريا�س  عقدت 
تمكن  ال��ت��ي  المنا�سبة  الإج�����راءات  ت�سمنت  وال��ت��ي 
الهيمنة  لمواجهة  ات��خ��اذه��ا  العربية  للمجموعة 
ال��رق��م��ي��ة وع���ل���ى الأخ���������س ال��ت��ع��ام��ل م���ع ���س��رك��ات 
– اآبل  )جوجل   GAFAM العالمية  التكنولوجيا 
والعمل  – ميكرو�سوفت(،  – اأمازون  – في�سبوك 
والمنظمات  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ج��ه��ود  تن�سيق  ع��ل��ى 
وم��وؤ���س�����س��ات ال��ع��رب��ي��ة ذات ال���ع���اق���ة، م���ن خ��ال 
اإطاق جملة من الإجراءات الم�ستركة للت�سدي ل�� 

)GAFAM( ل�هيمنتها.
جل�سة حوار: وظائف ومعايير الإعام التنموي:
الدول  بجامعة  والت�سال  الإع��ام  قطاع  �سارك 
العربية بجل�سة بعنوان:" وظائف ومعايير الإعام 
التنموي" باإدارة ال�سيدة ن�سيمة �سريط، مدير اإدارة 
الع��ام  قطاع  رئي�س  ال�سفير  وم�ساركة  الإع����ام، 
اأحمد  ال�سفير  الم�ساعد  ال��ع��ام  الأم��ي��ن  والت�����س��ال 
الغامدي  خالد  الدكتور  من  وكل  الخطابي،  ر�سيد 
رئي�س اللجنة الدائمة لاإعام العربي، والدكتورة 
اأحمد  وال�سيد  الإع����ام،  كلية  عميد  يو�سف  حنان 
خمي�س  وم��ا���س��ي   ،tbwa م��ج��م��وع��ة  رئ��ي�����س  ب��دي��ع 
الأمين العام للملتقى الإعامي العربي، والدكتور 
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ب���ن ���س��ف��ي��ة م��دي��ر ال��م��ع��ه��د ال��ع��ال��ي 
لاإعام والت�سال عبر تقنيه الفيديو كونفران�س، 
واأي�سا د اأحمد طاهر م�ساعد ومدير ق�سم ال�سحافة 
ح�سام  والدكتور  الأمريكية،  بالجامعة  والت�سال 

عزت كبير مرا�سلي الإذاعة الم�سرية .
وقدمت الدكتورة حنان يو�سف عميدة كلية اللغة 
والعام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري، درا�سة  تحت عنوان "ا�ستراتيجية 
اإعامية عربية لدعم اهداف التنمية الم�ستدامة" 
في  اأ�سا�سي  ك�سريك  الإع��ام  دور  اأك��دت على  حيث 
التنمية وخا�سة في مكافحة المعلومات الم�سللة، 
للتنمية  العربية  الإعامية  الخريطة  تعتبر  حيث 
الإع��ام��ي  ال��ت��ح��رك  ب��رام��ج  اأح���د  ه��ي  الم�ستدامة 
واأو���س��ت  الم�ستدامة،  التنمية  اأج���ل  م��ن  ال��ع��رب��ي  
الإعام لم�ساحات  اإف�ساح و�سائل  الدرا�سة ب�سرورة 
ك���اف���ي���ة وم��ن��ا���س��ب��ة ل���ع���ر����س اإن�����ج�����ازات ال���ح���رك���ات 
التنمية  ب��ب��رام��ج  واله��ت��م��ام  وال��ت��ن��م��وي��ة،  الفكرية 
ال��م�����س��ت��دام��ة وم��ن��ه��ا ق�����س��اي��ا اله���ت���م���ام ب��ال��ب��ي��ئ��ة، 
ومكافحة  النوعين  بين  والم�ساواة  الائق  والعمل 
الفقر وجودة  التعليم وال�سحة وغيره من اأهداف 
ينظر  اأن  ينبغي  التي   17، ال  الم�ستدامة   التنمية 
اإل��ي��ه��ا الإع����ام ن��ظ��رة تكاملية وا���س��ح��ة ف��ي اآل��ي��ات 
اإليها  ت��ج��ذب  وتناف�سية،  ج��اذب��ة  تنموية  وب��رام��ج 
م�ساركا  وي��ك��ون  معها  ليتفاعل  ال��ع��رب��ي  ال��م��واط��ن 
اإيجابيا في دفع عمليات التنمية الم�ستدامة لاأمام 

د. أشرف صبحي: أن مصر تتحرك طبقا لرؤية تتواكب مع تطور العالم وليس 
ككتلة منعزلة، وأن هذا الحراك الذي تتبناه الدولة المصرية يقوم على 

رؤية واستراتيجية
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التنمية  فيها تعريف  ناق�س  الم�ستدامة،  التنمية 
لها  م��خ��ط��ط��ا  تكون عملية  وال���ت���ي  ال��م�����س��ت��دام��ة 
ومق�سودة، لإحداث تغيير ايجابي في نوعية الحياة 
خ��ي��ارات  توفير  خ��ال  م��ن  والمجتمعات،  ل��اأف��راد 
وفر�س اأو�سع تنعك�س على نوعية الحياة وا�ستدامة 
الموارد لاأجيال القادمة والمحافظة على الموارد 
وا�ستدامتها، وهو من المفاهيم التنموية المعا�سرة 
الذي تبنته الأمم المتحدة ووكالتها التنموية واأخذ 

ينت�سر في العالم منذ عقدين.
اأح��م��د  ال�سفير  األ��ق��ى  الجل�سة  ه���ذه  خ��ت��ام  وف���ي 
ر�سيد خطابي، الأمين العام الم�ساعد، رئي�س قطاع 
الأهمية  على  فيها  اأك���د  كلمة  والت�����س��ال،  الإع����ام 
اأهم  من  اأ�سحى  ال��ذي  التنموي  ل��اإع��ام  الخا�سة 
التخ�س�سات، لما له من دور فعال في تطوير وتنمية 
الأه��داف  اأن��ه ل يمكن تحقيق  المجتمعات. م�سددا 
وال��خ��ط��ط   ،2030 الأم��م��ي��ة  ل��اأج��ن��دة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
في  ال�سركاء  كافة  تعبئة  دون  ال�سلة،  ذات  الوطنية 

العملية التنموية.
من  تعاني  ال��ت��ي  العربية  المنطقة  اأن  واأ���س��اف، 
اأو�ساع اله�سا�سة القت�سادية والجتماعية والبيئية 
قادرة بما لها من موؤهات وقدرات لتحقيق التنمية 
المن�سودة، والذي يظل الإعام اأنجع اأداة لك�سب هذا 

الرهان الجماعي.
اأف�سل  اإر�ساء  اإل��ى  ال�سفير  دعا  ال�سياق،  وفي هذا 

من  المهنية  ال��ق��درات  تكوين  م��ج��ال  ف��ي  المناهج 
اأجل اإعام عربي ذي م�سداقية، وملتزم باأخاقيات 

المهنة، 
ختام الأ�سبوع العربي للتنمية الم�ستدامة.

اأك��دت جامعة ال��دول العربية اأن الأ�سبوع العربي 
الأكبر  الفاعلية  ي�سكل  اأ�سبح  الم�ستدامة،  للتنمية 
اأه��داف  تتناول  التي  العربية  المنطقة  في  والأه���م 
التنمية الم�ستدامة ب�سكل �سامل، وي�ساهم في ن�سر 
في  واأهدافها  الم�ستدامة  التنمية  مفهوم  وت��روي��ج 

المنطقة العربية.
جاء ذلك في كلمة األقتها الوزير المفو�س/ ندى 
العجيزي - مدير اإدارة التنمية الم�ستدامة والتعاون 
الن�سخة  في ختام  العربية  ال��دول  بجامعة  ال��دول��ي 

الرابعة من الأ�سبوع العربي للتنمية الم�ستدامة، 
الفتاح  عبد  للرئي�س  ال�سكر  العجيزي  ووج��ه��ت 
للتنمية  ال���ع���رب���ي  ل���اأ����س���ب���وع  ل��رع��اي��ت��ه  ال�����س��ي�����س��ي 
الم�ستدامة للمرة الرابعة على التوالي، كما توجهت 
بال�سكر لاأمين العام لجامعة الدول العربية ال�سيد 
اأحمد اأبو الغيط لإيمانه باأهمية الدور الذي يلعبه 
الأ�سبوع العربي للتنمية الم�ستدامة في ن�سر وترويج 
المنطقة  واأهدافها في  الم�ستدامة  التنمية  مفهوم 
ال�سعيد  ه��ال��ة حلمي  ل��ل��دك��ت��ورة  وك��ذل��ك  ال��ع��رب��ي��ة، 
بجمهورية  القت�سادية  والتنمية  التخطيط  وزي��رة 
العربي  لاأ�سبوع  الم�ستمر  لدعمها  العربية  م�سر 
منذ البداية وحتى اللحظة الحالية، واأي�سا لفريق 
والمرونة  التعاون  بالكثير من  ات�سم  ال��ذي  ال���وزارة 
والن�ساط، واإلى جميع ال�سركاء في الأ�سبوع العربي 

للتنمية الم�ستدامة.
فر�سة  ك��ان��ت  الما�سية  الأي����ام  اأن  اإل���ى  واأ����س���ارت 
ممتازة لتبادل الروؤى البناءة وت�سليط ال�سوء على 
وتقديم  الم�ستفادة،  وال��درو���س  الممار�سات  اأف�سل 
ال���س��ت��ف��ادة من  م��ن خ��ال  للنجاح  ن��م��اذج حقيقية 
اأهداف التنمية الم�ستدامة في تحفيز النتقال نحو 
ازدهار ملمو�س من اأجل الو�سول لتحقيق الأجندة 
الطموحة للتنمية الم�ستدامة، هذا اإلى جانب اإبراز 
ال�سام  اأج��ل بناء  ال��ج��ادة والمبدعة من  ال��ح��وارات 

والزدهار وال�سراكات الفاعلة.
للتنمية  العربي  الأ���س��ب��وع  اإن  العجيزي،  وق��ال��ت 
التنمية  ت��م��وي��ل  ت��ق��ري��ر  اإط����اق  �سهد  الم�ستدامة 
العربية  ال�سبكة  واإط����اق  م�سر،  ف��ي  الم�ستدامة 
للعلوم والتكنولوجيا من اأجل التنمية الم�ستدامة، 
اإط����اق ال��م��ب��ادرة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى ال��ج��وع. 
ال��ذي حققه  بالنجاح  البالغة  �سعادتها  واأعربت عن 
ن�سخته  ف��ي  الم�ستدامة  للتنمية  العربي  الأ���س��ب��وع 
ال��راب��ع��ة، وم���ا تمخ�س ع��ن��ه م��ن ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ات 
ال��ق��ائ��م��ة وت��ك��وي��ن ل�����س��راك��ات ج��دي��دة، ب��ال��رغ��م من 

انعقاده في ظروف ا�ستثنائية �سعبة للغاية.

اله���ت���م���ام الإع����ام����ي ب��ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة 
مهنية  ق��واع��د  على  ب��ن��اء  والثقافية  والج��ت��م��اع��ي��ة 

واأخاقية متينة ومتكاملة.
الإعامية  للممار�سة  محفزة  بيئة  تهييىء   .2
وال��ت��ن�����س��ي��ق ب��ي��ن ال��خ��ط��ط وال���ب���رام���ج ال��ح��ك��وم��ي��ة 
وموؤ�س�سات  المدني  المجتمع  وم��ب��ادرات  التنموية 

الإعام.
3. ال��ع��ن��اي��ة ب��اأ���س��ال��ي��ب اإن���ت���اج ال���م���واد الإع��ام��ي��ة 

الداعمة والمحفزة للتنمية.
وقدم الدكتور عبد اللطيف بع�س المقترحات:

 اأول: يجب تطوير العاقة بالإعام ب�سكل �سامل 
والرتقاء به اإلى مرتبة "ال�سريك الفعلي".

ث���ان���ي���ا: ع���ل���ى ج��م��ي��ع ال��م��ت��دخ��ل��ي��ن ف����ي ع��م��ل��ي��ة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ت��ن��م��وي ال���وع���ي ب����اأن ���س��م��ان ال��ن��ج��اح 
والمعطيات  المعلومات  توفير  عبر  اأي�سا  يمر  ل��ه 
ب�ساأن الم�ساريع والمخططات التي �ست�ستفيد منها 

مختلف الفئات المجتمعية.
اأ�سلوب  داخ���ل  الإع����ام  و�سائل  تعتمد  اأن  ثالثا: 
ال��ت��خ��ط��ي��ط الإع����ام����ي ال��ر���س��ي��ن وج���ع���ل ال��ب��ع��د/
ال��ه��اج�����س ال��ت��ن��م��وي ي�����س��ك��ن ج��م��ي��ع اأرك������ان الإن���ت���اج 

الإعامي.
ومن جانبه قدم د/ ح�سام عزت كبير المرا�سلين 
الو�سائط  بعنوان  عمل  ورق���ة  الم�سرية،  ب��الإذاع��ة 
الإع��ام��ي��ة الأك���ث���ر ن��ج��اح��ا ف��ي ال��ت��روي��ج لأه����داف 

ما تم تحقيقه في الخمس سنوات الماضية من تقدم كبير في جميع 
المجاالت، بما في ذلك الرؤية والتعرف على الكالم وتوليده، ومعالجة 

اللغة الطبيعية وإنشاء الصور والفيديو
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قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بالوالية القضائية على

الق�سم الأول: ردود الفعل الدولية والعربية
"قررت  �أنها  �لبيان �ل�صادر عن �لمحكمة  �عتبر 
�لق�صائي  �لمحكمة  �خت�صا�ص  �أن  وب��الأغ��ل��ب��ي��ة، 
�لإقليمي فيما يتعلق بالو�صع في فل�صطين، �لدولة 
للمحكمة  �لأ���ص��ا���ص��ي  روم����ا  ن��ظ��ام  ف��ي  �لمن�صوية 
�لجنائية �لدولية، يمتد �إلى �لأر��صي �لفل�صطينية 
غزة  وه��ي   ،1967 ع��ام  منذ  �إ�صر�ئيل  تحتلها  �لتي 
ما  �ل�صرقية".  �لقد�ص  فيها  بما  �لغربية  و�ل�صفة 
بن�صود�"  "فاتو  �ل��ع��ام��ة  للمدعية  �ل��ط��ري��ق  يمّهد 
في  حرب  جر�ئم  �رتكاب  ب�صاأن  تحقيقات  تفتح  �أن 
تلك �لمناطق، و�عتبرت �لمحكمة هذ� �لقر�ر لي�ص 
ف�صال لنز�ع حدودي بموجب �لقانون �لدولي، ول 
حكما م�صبقا على م�صاألة �أي حدود م�صتقبلية، بل 
لتحديد �لخت�صا�ص �لق�صائي �لإقليمي للمحكمة 
�ل��وزر�ء  �ل��ق��ر�ر، و�صف رئي�ص  ه��ذ�  )2(. ورد� على 
�لمحكمة  نتانياهو  بنيامين  �ل�صابق  �لإ�صر�ئيلي 
ولي�صت  �صيا�صية"  "هيئة  باأنها  �لدولية  �لجنائية 

موؤ�ص�صة ق�صائية".
�لفل�صطيني  �ل����وزر�ء  رئي�ص  رح��ب  وب��ال��م��ق��اب��ل، 

"محمد �أ�صتية"، باإعالن �لمحكمة �لدولية معتبر� 
"�لقر�ر  �إن:  �أ�صتية  وق��ال  للعد�لة".  "�نت�صار  �أن��ه 
�ل�صادر عن �لمحكمة �لجنائية �لدولية هو �نت�صار 
للعد�لة ولالإن�صانية، ولقيم �لحق و�لعدل و�لحرية، 
�صرح  فيما  ولذويهم".  �ل�صحايا  لدماء  و�إن�صاف 
بر�ي�ص  نيد  �لأمريكية  �لخارجية  با�صم  �لمتحدث 
ل��م��ح��اولت  ب�����ص��دة  ق��ل��ق��ون  "نحن  ل��ل�����ص��ح��اف��ي��ي��ن 
�خت�صا�صها  ممار�صة  �لدولية  �لجنائية  �لمحكمة 
د�ئما  تبنينا  لقد  �لإ�صر�ئيليين.  �لع�صكريين  على 
�أن  ي��ج��ب  �لمحكمة  �خت�صا�ص  �أن  م��ف��اده  م��وق��ف��ا 
ي�صمل ح�صر� �لبلد�ن �لتي تقبله �أو �لق�صايا �لتي 

يحيلها مجل�ص �لأمن �لدولي على �لمحكمة".
الق�سم الثاني: قراءة قانونية لقرار 

المحكمة الجنائية الدولية
الإطار ال�سكلي للقرار:

يتاألف �لقر�ر من ثالثة محاور تتناول، تو�ريخ 
�لإج���������ر�ء�ت و�ل��ت��ق��دي��م��ات و�ل���م���الح���ظ���ات، ق���ر�ر 
�ل��م��ح��ك��م��ة، وه���ي ت�صم ف��ي د�خ��ل��ه��ا ت��ف��رع��ات ع��دة 
�لإط��ار  في  �لخو�ص  عند  بالتحليل  تناولها  �صيتم 

�لقر�ر )131( فقرة  �لمو�صوعي للقر�ر، ويت�صمن 
بو�قع )16066( كلمة.

الإطار المو�سوعي للقرار:
يتاألف �لقر�ر من ثالثة محاور.

تو�ريخ  ��صتعر��ص  فيه  نتناول  �لأول:  �لمحور 
�لإج��ر�ء�ت �لتي تمت في �لطلب �لمقدم من دولة 

فل�صطين �إلى �لمحكمة �لجنائية �لدولية. 
و�ل���م���ح���ور �ل���ث���ان���ي: ن���ت���ن���اول ف��ي��ه �ل��ت��ق��دي��م��ات 
و�ل��م��الح��ظ��ات، ح��ي��ث ي��ت��م ف��ي��ه ����ص��ت��ع��ر����ص طلب 
�ل��دول��ي��ة،  �لجنائية  �لمحكمة  ف��ي  �ل��ع��ام  �ل��م��دع��ي 
ومالحظات دولة فل�صطين، ومالحظات �ل�صحايا، 

ومالحظات �أ�صدقاء �لمحكمة. 
�لمحور �لثالث: نتناول فيه قر�ر �لمحكمة من 

حيث ��صتعر��ص ق�صايا �أولية. 
هل  �لمطروح  �لت�صاوؤل  ن�صتعر�ص  وفيها  �أول: 
قابلة  وغير  �صيا�صية  للنقا�ص  �لمطروحة  �لق�صية 
للنقا�ص، وم�صاركة �إ�صر�ئيل في �لإجر�ء�ت، و�أخير�ً 
�لولية �لق�صائية للمحكمة �لجنائية في �لأر��صي 

�لفل�صطينية. 

) 2( �أنظر: د�نة من�صور: مقالة بعنو�ن �لمحكمة �لجنائية �لدولية تمهد لفتح تحقيقات حول جر�ئم حرب يحتمل �أن تكون �رتكبت 
في �لأر��صي �لفل�صطينية، ن�صرت على موقع فر�ن�ص24 بتاريخ 2021/2/5.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية القرار 
رقم )ICC-01/18( بتاريخ 2021/2/5، بشأن 

الوالية القضائية على جرائم الحرب 
المرتكبة في األراضي الفلسطينية، 

وسوف نستعرض هذا القرار بالتحليل 
والدراسة وبيان أبعاده، وما سيحدثه على 

األرض وإسقاطاته على الساسة وقادة 
الجيش اإلسرائيليين الذين يتخوفون 
من إمكانية تحقيق محكمة الجنايات 

الدولية في جرائم حرب ارتكبت ضد 
الفلسطينيين، إضافة إلى رصد ردود 

الفعل الدولية والعربية تجاهه من خالل 
قسمين، وعلى النحو اآلتي:
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ب�صاأن  مح�صور  ق��ر�ره��ا  �أن  �إل���ى  �لمحكمة  �أ���ص��ارت 
�لجنائية  و�لمقا�صاة  �لتحقيق  ف��ي  �لخت�صا�ص 
ول ي�صمل �لم�صائل �لأخرى �لتي ير�صمها �لقانون 
"ل  فالمحكمة  �ل��ح��دود.  مو�صوع  خا�صة  �ل��دول��ي، 
�ل��دول��ي ول  ن��ز�ع ح���دودي وفقا للقانون  تقرر ف��ي 
�لم�صتقبلية".  بالحدود  �صلة  ذ�ت  م�صاألة  �أي  ف��ي 
�أم��ا  �ل��ح��دود ك��ان ع��ن��و�ن م��ذك��رة �لنقابة.  مو�صوع 
�لحدود  بر�صم  �لمحكمة  �صالحية  ع��دم  مو�صوع 
في  �ل��م��ح��ام��ي��ن  ن��ق��اب��ة  طلبته  م��ا  بال�صبط  ف��ه��ذ� 
�ل��ف��ق��رة 67 م��ن م��ذك��رت��ه��ا، و�أظ��ن��ه��ا ه��ي �ل��وح��ي��دة 
�لتي طلبت ذلك من بين حو�لي 70 مذكرة قدمت 

للمحكمة.
المحور الثاني: التقديمات والمالحظات 

�أول: مالحظات دولة فل�صطين:
 )6( م��ن  فل�صطين  دول��ة  مالحظات  بند  يتاألف 

فقر�ت بو�قع )558( كلمة، وت�صمن ما يلي:
نظام  ف��ي  ط��رًف��ا  دول���ة  ب�صفتها  فل�صطين  �إن   -
�لتز�ماتها  بجميع  �أوف��ت  قد  فاإنها  �لأ�صا�صي،  روما 
ب�صكل  تعاونت  وق��د  �لأ�صا�صي،  روم��ا  نظام  بموجب 
بالمحكمة؛  �لعام  �لمدعي  مكتب  مع  وفعال  كامل 
�ل��وف��اء  م��ن  منهجي  ب�صكل  �لمحكمة  مكنت  وق���د 
بوليتها، ولهذه �لأ�صباب يحق لها �أن تتمتع بجميع 
نظام  بموجب  دول��ة طرف  �كت�صبتها  �لتي  �لحقوق 

روما �لأ�صا�صي.
خ��الل  م��ن  ت��ه��دف  ك��ان��ت  فل�صطين  دول����ة  �إن   -
�لفجوة  ب��اإغ��الق  لم�صاعدتها  �لطلب  ه��ذ�  تقديم 
ي��ز�ل  ل  ل��الأ���ص��ف  �ل��ت��ي  �لم�صاءلة  بنظام  �لخا�صة 
و�صرورة  �لدولية  �لجر�ئم  مرتكبو  منها  ي�صتفيد 
�إلى  �لق�صايا  باخت�صا�صها في هذه  �لمحكمة  قيام 

�أق�صى حد ي�صمح به نظامها �لأ�صا�صي.
- �ن�����ص��م��ت دول�����ة ف��ل�����ص��ط��ي��ن �إل�����ى ن���ظ���ام روم���ا 
�لأ�صا�صي كدولة د�خل حدودها �لمعترف بها دولًيا، 
 ،1967 لعام  �لهدنة  خ��ط  ف��ي  �لمحدد  �لنحو  على 
فيها  بما  غ��زة  وق��ط��اع  �ل��غ��رب��ي��ة،  �ل�صفة  فيها  بما 
�لقد�ص �ل�صرقية، وهو ما �أ�صارت له و�أكدته �لعديد 
من �لقر�ر�ت �ل�صادرة عن �لجمعية �لعامة لالأمم 

�لمتحدة ومجل�ص �لأمن �لدولي.
على  ي���وؤث���ر  ل���م  فل�صطين  دول����ة  �ح���ت���الل  �أن   -
على  �ل��دول��ة  ق��درة  ع��دم  و�إن  �لإقليمية،  �صالمتها 
من  �أج���ز�ء  على  �صيادتها  م��ن  ح��د  �أق�صى  ممار�صة 
�أر����ص��ي��ه��ا ل ي���وؤدي �إل���ى ف��ق��د�ن �ل�����ص��ي��ادة، كما �أنها 
�إل��ى  �لإ���ص��اف��ة  �لمحكمة،  �خت�صا�ص  على  ت��وؤث��ر  ل 
يتعلق  ف��ي��م��ا  �خت�صا�صها  �ل��م��ح��ك��م��ة  ت��اأك��ي��د  ذل���ك 
�لقائمة  �ل�صلطة  ظ��ل  ف��ي  �رتكبت  �لتي  بالجر�ئم 
بالحتالل يت�صق مع �لعتر�ف بحق تقرير �لم�صير 

للفل�صطينيين.
ب��ي��ن دول���ة فل�صطين  �ل��خ��ا���ص��ة  �لت��ف��اق��ات  �إن   -
تقلل  �أن  يمكن  ل  ب��الح��ت��الل  �لقائمة  و�ل�صلطة 

وثانيا: ن�صتعر�ص �لأ�صا�ص �لقانوني للقر�ر حيث 
نتناول فيه �لمعنى �لعادي للمادة )3/19( من نظام 
نظام  م��ن   )3/19( �ل��م��ادة  و�صياق  �لأ�صا�صي،  روم��ا 
روما �لأ�صا�صي، و�لغر�ص من نظام روما �لأ�صا�صي. 

فيها  نتناول  حيث  �ل��ن��ز�ع  محل  ق�صايا  وثالثا: 
محل �لنز�ع �لأول، ومحل �لنز�ع �لثاني، و�تفاقيات 

�أو�صلو، و�لعتبار�ت �لنهائية. وعلى �لنحو �لآتي:
المحور الأول: تواريخ الإجراءات: 

�لإج����ر�ء�ت من )21( فقرة،  ت��و�ري��خ  بند  يتاألف 
بو�قع )1712( كلمة، ت�صمنت �لإجر�ء�ت �لتالية:

تقدمت   ،2015 �لثاني/يناير  كانون   1 بتاريخ   -
روم��ا  ن��ظ��ام  �إل���ى  �لن�صمام  بطلب  فل�صطين  دول���ة 
�ل��م��ادة  م��ن  �لفقرة )3(  �أح��ك��ام  �لأ���ص��ا���ص��ي بموجب 
)12( م��ن ن��ظ��ام روم���ا �لأ���ص��ا���ص��ي، وب��ال��ت��ال��ي قبول 
في  �لمرتكبة  �لجر�ئم  على  �لمحكمة  �خت�صا�ص 
�لغربية،  و�ل�صفة  �لمحتلة،  �لفل�صطينية  �لأر��صي 
 13 منذ  �ل�صرقية،  �لقد�ص  فيها  بما  غ��زة،  وق��ط��اع 

يونيو 2014. 
�أودع��ت   ،2015 �لثاني/يناير  كانون   2 بتاريخ   -

دول�����ة ف��ل�����ص��ط��ي��ن ���ص��ك �ن�����ص��م��ام��ه��ا �إل�����ى �ل��ن��ظ��ام 
�لأ�صا�صي لدى �لأمين �لعام لالأمم �لمتحدة عماًل 
باأحكام �لفقرة )2( من �لمادة )125( من نظام روما 
�إحاله  تم   ،2018 �أيار/مايو   22 وبتاريخ  �لأ�صا�صي، 
�إلى �لمدعي �لعام بالمحكمة  طلب دولة فل�صطين 
نظام  من   )14( و  )13/�أ(  �لمادتين  باأحكام  عمال 

روما �لأ�صا�صي. 
- بتاريخ 13 تموز/يوليو 2018، �أ�صدرت �لد�ئرة 
مع  و�لتو��صل  �لإع���الم  ب�صاأن  ق��ر�ره��ا  �لتمهيدية 
�لأر����ص��ي  على  �لمرتكبة  �ل��ح��رب  ج��ر�ئ��م  �صحايا 
�لفل�صطينية حيث ��صتلم قلم �لمحكمة لحًقا �صبعة 

تقارير عن �أن�صطته �لإعالمية و�لتو��صلية. 
تلقت   ،2020 �لثاني/يناير  كانون   22 بتاريخ   -
ب��اأح��ك��ام  �لتمهيدية ط��ل��ب �لدع����اء ع��م��اًل  �ل���د�ئ���رة 
ب�صاأن  لإ���ص��د�ر حكم  �ل��م��ادة )19(  �لفقرة )3( من 
دول��ة  ف��ي  للمحكمة  �لإقليمية  �لق�صائية  �ل��ولي��ة 

فل�صطين. 
- ب��ت��اري��خ 28 ك��ان��ون �ل��ث��ان��ي/ي��ن��اي��ر ع���ام 2020، 
لتقديم  زمنًيا  ج��دوًل  �لتمهيدية  �ل��د�ئ��رة  و�صعت 
م��الح��ظ��ات م��ك��ت��وب��ة م���ن ق��ب��ل �ل�����ص��ح��اي��ا، ودول����ة 
تقديم  �إل��ى  �لعام  و�لمدعي  و�إ�صر�ئيل،  فل�صطين، 
م��الح��ظ��ات م��ك��ت��وب��ة ب�����ص��اأن م�����ص��األ��ة �لخ��ت�����ص��ا���ص 
�لأ�صا�صي، كذلك  �لمن�صو�ص عليها في نظام روما 
�لأ�صخا�ص  �أو   / و  و�لمنظمات  �لأط�����ر�ف  �ل����دول 
�لآخرون لتقديم طلبات للح�صول على �إذن لتقديم 
 14 �أق�����ص��اه  م��وع��د  ف��ي  �لخطية  �لمالحظات  ه��ذه 

�صباط/فبر�ير 2020. 
�أ���ص��درت   ،2020 ���ص��ب��اط/ف��ب��ر�ي��ر   20 ب��ت��اري��خ   -
�لد�ئرة �لتمهيدية قر�ًر� ب�صاأن طلبات �لإذن بتقديم 
من   )103( �لمادة  لأحكام  وفًقا  خطية  مالحظات 

نظام روما �لأ�صا�صي. 
�ل��د�ئ��رة  تلقت   ،2020 �آذ�ر/م���ار����ص   16 بتاريخ   -
فيما  فل�صطين  دول���ة  م��ن  م��الح��ظ��ات  �لتمهيدية 
�لإقليمي  �لخ��ت�����ص��ا���ص  ع��ل��ى  �ل��ح��ك��م  ط��ل��ب  يتعلق 
كانت  حيث  �لفل�صطينية  �لأر����ص��ي  ف��ي  للمحكمة 
�أكثر  من  �لفل�صطينيين  �لمحامين  نقابة  مذكرة 
من  �لعامة  �لمدعية  قبل  من  �قتبا�صا  �لمذكر�ت 
خالل طلبها �لمقدم للمحكمة بعد تقديم مذكر�ت 
�أما  12 مرة.  �أ�صدقاء �لمحكمة؛ فقد تم �قتبا�صها 
ف��ي ق���ر�ر �لمحكمة �ل��ح��ال��ي فقد ت��م �لإ���ص��ارة �إل��ى 
�أرب��ع م��ر�ت تم فيها �لرجوع لع�صر  �لنقابة  مذكرة 
فقر�ت من مذكرة �لنقابة وهي �لفقر�ت 27 39--
ما  تبني  فيه  ت��م  �ل��ذي  �لحا�صم  �لعن�صر  لكن   .48
بالكامل  �لفل�صطينيين  �لمحامين  نقابة  طلبته 
130 من قر�ر �لمحكمة. فقد  فقد ورد في �لفقرة 

د. عالء التميمي
مدير إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية

إعداد وزير مفوض
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�أو ت��م�����ص ب��ح��ق��وق �ل�����ص��ح��اي��ا ت��ح��ت �لح���ت���الل، �أو 
روما  نظام  في  عليها  �لمن�صو�ص  �للتز�مات  من 
�لأ���ص��ا���ص��ي و�ل��م��ق��ررة ل��ل��دول��ة ط���رف ف��ي �ل��ن��ظ��ام، 
�صمن  يدخل  �لجر�ئم  تلك  مرتكبي  مقا�صاة  و�إن 
�لأ���ص��ا���ص��ي  �ل��ن��ظ��ام  �إن  ك��م��ا  �لمحكمة،  �خت�صا�ص 
تتغلب  �أن  �صاأنها  من  �لتي  �لآم��رة  �لقو�عد  يعك�ص 

على �أي �لتز�مات قانونية متعار�صة معها.
ثانيا: مالحظات �ل�صحايا:

يتاألف بند مالحظات �ل�صحايا من )12( فقرة 
بو�قع )1705( كلمة، ويت�صمن ما يلي:

مالحظات  بالمحكمة  �لمخت�صة  �لد�ئرة  تلقت 
ع��ن مختلف  بالنيابة  �ل��ع��ام  �ل��م��دع��ي  ب�����ص��اأن طلب 
�ل�صحايا  ق��دم  وبالمقابل  و�ل�صحايا.  مجموعات 

ثالثة معايير في مالحظاتهم:
- يجب ق��ر�ءة و�صع فل�صطين كدولة طرف في 
�لإج��ر�ء�ت  �صياق  في  �لدولية  �لجنائية  �لمحكمة 
�ل��م��ح��ك��م��ة ول��ي�����ص ب�صكل  �أم�����ام ه���ذه  �ل�����ص��ل��ة  ذ�ت 

تجريدي �أو بناًء على �عتبار�ت �صيا�صية. 
- تلتزم �لد�ئرة �لمخت�صة بتف�صير �أحكام �لمادة 
�لفعالة  �ل��م��ق��ا���ص��اة  م��ع  يتما�صى  ب��م��ا  )2/12/�أ( 
�ل��ن��ا���ص��ئ��ة عن  �لج�صيمة  �ل��ج��ر�ئ��م  ع��ل��ى  و�ل��ع��ق��اب 
�ل�صتيطانية  �إ�صر�ئيل  و�أن�صطة  �لعد�ئية  �لأعمال 
غ��ي��ر �ل��ق��ان��ون��ي��ة ف��ي ���ص��وء �ل��ه��دف و�ل��غ��ر���ص من 

�لنظام �لأ�صا�صي. 
و�ل����م����ادة   ،)3/21( �ل����م����ادة  لأح����ك����ام  وف���ق���ا   -
)2/12/�أ( من على �لنظام �لأ�صا�صي يجب �أن تف�صر 
�إلى  بالو�صول  �لحق  في  �ل�صحايا  لم�صلحة  وفقا 
�لحتالل  �أن  �ل�صحايا  ويرى  و�لإن�صاف،  �لعد�لة 
بفل�صطين من مطالبات  ي�صر  �أل  �لم�صتمر يجب 
في  يتدخل  �لمطاف ول  نهاية  �ل��دول��ة في  �إق��ام��ة 
قدرة �لمحكمة على �عتبار فل�صطين دولة لأغر��ص 

نظام روما �لأ�صا�صي.
المحور الثالث: قرار المحكمة 

�أول: ق�صايا �أولية:
يتاألف بند ق�صايا �أولية من )10( فقر�ت بو�قع 
�لت�صاوؤل  �ل��ق��ر�ر  ��صتعر�ص  وفيها  كلمة،   )1028(
�لمطروح هل �لق�صية �لمطروحة للنقا�ص �صيا�صية 
وغ��ي��ر ق��اب��ل��ة ل��ل��ن��ق��ا���ص، وم�����ص��ارك��ة �إ���ص��ر�ئ��ي��ل في 
للمحكمة  �لق�صائية  �ل��ولي��ة  و�أخ��ي��ر�ً  �لإج����ر�ء�ت، 
ما  وت�صمن  �لفل�صطينية،  �لأر����ص��ي  في  �لجنائية 

يلي:
�أث��ارت �ل��دول �لأط��ر�ف وممثلو �ل�صحايا جدًل 
�لمقدم  �ل��ط��ل��ب  ح���ول طبيعة  و���ص��ي��ا���ص��ًي��ا  ق��ان��ون��ًي��ا 
دول��ة فل�صطين وه��و يحمل في طياته طبيعة  من 
�صيا�صية كونه يحمل في طياته جدلية �إن�صاء دولة 
في  للمحكمة  �لإقليمي  �لخت�صا�ص  �إل��ى  �إ�صافة 
�لأر��صي �لفل�صطينية حيث عالجت �لمحكمة تلك 
�لت�صاوؤلت في قر�ر �ل�صادر. فقد �أثار �لمدعي �لعام 
�لمحكمة.  باخت�صا�ص  تتعلق  قانونية  �أ�صئلة  عدة 

و�لغر�ص من نظام روما �لأ�صا�صي. وت�صمن ما يلي:
بطلب  يتعلق  فيما  �لتمهيدية  �ل��د�ئ��رة  ت�صير   -
�أحكام  بموجب  �لخت�صا�ص  لحكم  �لعام  �لمدعي 
ن���ظ���ام روم���ا  م���ن  �ل���م���ادة )19(  م���ن  �ل��ف��ق��رة )3( 
 2018 ني�صان/�إبريل   9 بتاريخ  و�لمقدم  �لأ�صا�صي 
حيث لم ترف�ص �لد�ئرة �لتمهيدية �إمكانية تطبيق 
�لمادة �لمذكورة فيما يتعلق بالطلب �لمقدم �أعاله. 
تم �لفح�ص �لأولي للطلب من قبل �لمدعي �لعام 
بموجب �أحكام �لمادة )3/46( من لو�ئح �لمحكمة 
من  تحقيق  ب��اإج��ر�ء  �إذن  طلب  �أو  م�صاألة  باعتباره 

قبل �لمحكمة. 
- �أن �لمدعي �لعام ملزم من حيث �لمبد�أ ببدء 
�لتحقيق بموجب �أحكام �لمادة )1/53/�أ( من نظام 
" يجب على  �أن��ه:  �لتي تن�ص على  �لأ�صا�صي  روم��ا 
�لمدعي �لعام بدء �لتحقيق ما لم يقرر �أنه ل يوجد 
�لنظام  هذ�  بموجب  قدًما  للم�صي  قانوني  �أ�صا�ص 
�أن��ه  ف��ي  �لرئي�صي  �لخ��ت��الف  ويتمثل  �لأ�صا�صي". 
كان على �لد�ئرة �أن تبت في طلب 9 ني�صان / �أبريل 
�لفح�ص  م��ن  �لأول��ي��ة  �ل��م��ر�ح��ل  �صياق  ف��ي   2018
�لتمهيدي، بينما ين�صاأ �لطلب �لحالي عن تحقيق 
�إلى ذلك،  بالإ�صافة  �لمبد�أ.  بالفعل من حيث  بد�أ 
حدد �لمدعي �لعام �لق�صايا �لمحتملة في �لحالة 
�لحالية لأغر��ص تحديد ما �إذ� كانت هذه �لق�صايا 

مقبولة �أو �صتقبل. 
بين  تمّيز  للمحكمة  �لقانونية  �لن�صو�ص  �أن   -
عموما  ت��ع��رف  �ل��ت��ي  �ل��ح��الت،  و�لق�صية:  �لحالة 

لطلب  �لنتيجة  �أو  �ل��ه��دف  �أن  �لبع�ص  �أث����ار  ك��م��ا 
ول  جديدة"  "دولة  �إن�صاء  �صتكون  �ل��ع��ام  �لمدعي 
يتم فح�صها من قبل هذه �لمحكمة، وهذ� يعك�ص 
�صوء فهم لمو�صوع �لطلب �لفعلي. لأن �إن�صاء دولة 
�صيا�صية  عملية  هو  �لدولي  للقانون  وفًقا  جديدة 
�لتعقيد منف�صلة عن مهمة  ذ�ت درج��ة عالية من 

هذه �لمحكمة.
�لقانونية  �لق�صايا  در����ص��ة  �لق�صاة  على  يجب 
�لنا�صئة م��ا د�م��ت م��وؤط��رة ف��ي ح��دود �لقانون ذي 
�لق�صائي  �لن�صاط  �ل�صلة، وهذ� جزء مركزي من 
وقد ��صتقرت �لأحكام �ل�صادرة عن محكمة �لعدل 
�ل��دول��ي��ة ع��ل��ى ه���ذ� �ل��ت��وج��ه ول ت��ت��اأث��ر �لم�صلحة 
بل  فح�صب،  بالقر�ر  �لثالثة  لالأطر�ف  �لقانونية 
ذ�ت��ه. و�لمحكمة ل يمكن  �لقر�ر  �صت�صكل مو�صوع 
لها �لحكم على �لخالفات �لبينية بين �لدول لأنها 
ل تملك ولية ق�صائية على �ل��دول، ولكن تمار�ص 
�لطبيعيين  �لأ���ص��خ��ا���ص  على  �لق�صائية  ولي��ت��ه��ا 
�لفل�صطينية من قبل  �لأر��صي  و�إن تحديد  فقط، 
�خت�صا�صها  تحديد  لغر�ص  �لتمهيدية  �ل��د�ئ��رة 
على  تاأثير  له  لي�ص  �إجر�مية  لأغ��ر����ص  �لإقليمي 

نطاق �أر��صي فل�صطين.
ثانيا: �لأ�صا�ص �لقانوني:

بو�قع  فقرة   )24( من  �أولية  ق�صايا  بند  يتاألف 
)2436( كلمة، حيث ��صتعر�ص �لقر�ر فيه �لمعنى 
�لأ�صا�صي،  روم��ا  نظام  من   )3/19( للمادة  �لعادي 
�لأ�صا�صي،  روم��ا  نظام  من   )3/19( �ل��م��ادة  و�صياق 

يجب على المدعي العام بدء التحقيق ما لم 
يقرر أنه ال يوجد أساس قانوني للمضي قدًما 

بموجب هذا النظام األساسي
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من حيث �لزمانية، �لإقليمية، وفي بع�ص �لحالت 
روم���ا  ن��ظ��ام  ف���ي  �لإج�������ر�ء�ت  ت�صتتبع  �ل�صخ�صية 
�لأ�صا�صي لتحديد ما �إذ� كانت �لحالة �لمعينة يجب 
�أن ت��وؤدي �إلى �إج��ر�ء تحقيق جنائي. �لحالت �لتي 
ت�صمل حو�دث محددة من �لجر�ئم �لتي تدخل في 
جانب  من  �رتكبت  قد  �صو�ء  �لمحكمة  �خت�صا�ص 
و�حد �أو �أكثر من �لم�صتبه بهم، و�أن يتبع ذلك �لبدء 
باإجر�ء�ت �إ�صد�ر مذكرة �لعتقال �أو على ��صتدعاء 

للح�صور.
- ت��ن�����ص �ل��ج��م��ل��ة �لأول�����ى م���ن �ل���م���ادة )3/19( 
م��ن ن��ظ��ام روم����ا �لأ���ص��ا���ص��ي ع��ل��ى م��ا ي��ل��ي: "يجوز 
للمدعي �لعام �أن يطلب حكًما من �لمحكمة ب�صاأن 
ب�صكل  �لجملة  ه��ذه  ف  ُت��ع��ِرّ �لخت�صا�ص".  م�صاألة 
�خت�صا�ص  "م�صاألة  �أن��ه  على  �لحكم  مو�صوع  ع��ام 
بالإ�صافة  �لقيود.  من  مزيد  فر�ص  ق�صائي" دون 
�أو  لطلب  زم��ن��ي  معيار  �أي  يغفل  ف��اإن��ه  ذل���ك،  �إل���ى 

�إ�صد�ر مثل هذ� �لحكم.
- وبموجب �أحكام �لمادة )1/53( من نظام روما 
�لأ�صا�ص  �لعام  �لمدعي  ينظر  �أن  يجب  �لأ�صا�صي، 
تدخل  �لمرتكبة  �لجريمة  باأن  لالعتقاد  �لقانوني 
من  �لتحقيق  وي��ج��ري  �لمحكمة،  �خت�صا�ص  ف��ي 
تلقاء نف�صه على �أ�صا�ص ق�صائي �صليم منذ �لبد�ية 
في تقرير وم�صاألة �لولية �لق�صائية للمحكمة يبت 
لأحكام  ��صتناد�ً  �لتمهيدية  �ل��د�ئ��رة  قبل  من  فيها 

�لمادة )4/15( من نظام روما �لأ�صا�صي. 
�لديباجة  ف��ي  عليه  �لمن�صو�ص  �لنحو  على   -

�لإج��ر�ء�ت �لحالية، حيث ناق�صت �لد�ئرة مو�صوع 
طلب �لمدعي �لعام وحددت �لغرفة �أوًل ما �إذ� كان 
�ل�صلوك  وق��ع  و�ل��ت��ي  دول��ة  فل�صطين  �عتبار  يمكن 
��صتناد�ً  �لمق�صود  بالمعنى  �أر��صيها  على  �لمعني 
�لأ�صا�صي  روما  نظام  )2/12/�أ( من  �لمادة  لأحكام 
وه��و محل �ل��ن��ز�ع �لأول، وم��ن ث��م ت��ح��دد �ل��د�ئ��رة 
وهو  للمحكمة  �لإقليمي  �لخت�صا�ص  �لتمهيدية 

محل �لنز�ع �لثاني.
عن  �لناجم  �لأول  �ل��ن��ز�ع  بمحل  يتعلق  فيما   -
�لعام للمحكمة لبيان هل فل�صطين  �لمدعي  طلب 
)2/12/�أ(  �لمادة  لأحكام  ��صتناد�ً  عدمه،  من  دولة 
من نظام روما �لأ�صا�صي، وي�صير �لمدعي �لعام �إلى 
و�إن م�صطلح  فل�صطين،  دولة  تاأكد من موقف  �أنه 
و�لقو�عد  �ل��ع��ادي  لمعناه  وف��ًق��ا  تعريفه  يتم  دول��ة 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��ق��ان��ون �ل���دول���ي ح��ي��ث �أن ن���ظ���ام روم���ا 
�لأ���ص��ا���ص��ي، وق��و�ع��د �لإج�����ر�ء�ت و�لإث���ب���ات، ول��و�ئ��ح 

�لمحكمة ل تقدم تعريفاً لم�صطلح "�لدولة". 
- ت�صير �لمادة )12( من نظام روما �لأ�صا�صي �إلى 
�صروط محددة بموجبها يجوز للمحكمة �أن تمار�ص 
�خت�صا�صها �لمكاني و�لخت�صا�ص على �لأ�صخا�ص. 
�لمحكمة  �خت�صا�ص  ��صتيفاء  يتم  �أن  يجب   -
�لأ�صا�صي  روم��ا  نظام  من   )2/12( �ل��م��ادة  بموجب 
عمال  �لن�صمام  �إج���ر�ء�ت  نتيجة  مع  يتما�صى  بما 
روم��ا  نظام  م��ن   )2/126( و   )3/125( بالمادتين 
�إلى  دول��ة  �ن�صمام  ب�صاأن  �ل��ن��ز�ع  لت�صوية  �لأ�صا�صي 
�لدول �لأطر�ف بالمحكمة بموجب �لمادة )2/19( 

من ذ�ت �لنظام. 
- ت�صير �لمادة )3/125( من نظام روما �لأ�صا�صي، 
يكون �لن�صمام مفتوًحا �أمام جميع �لدول، على �أن 
�لعام  ل��دى �لأم��ي��ن  �ل��دول��ة طلب �ن�صمامها  ت��ودع 
�ل��م��ت��ح��دة، وت��دخ��ل �لت��ف��اق��ي��ة حيز �لنفاذ  ل��الأم��م 
بعد 60 ي��وًم��ا م��ن ت��اري��خ �إي���د�ع ه��ذه �ل��دول��ة �صك 
�لن�����ص��م��ام. وع��ل��ى �أي دول���ة ت�صبح ط��رًف��ا ف��ي هذ� 
�لمحكمة  �خت�صا�ص  تقبل  �أن  �لأ���ص��ا���ص��ي  �ل��ن��ظ��ام 
�إليها في �لمادة )5(  فيما يتعلق بالجر�ئم �لم�صار 
م��ن ن��ظ��ام روم���ا �لأ���ص��ا���ص��ي. و�لأم��ي��ن �ل��ع��ام لالأمم 
�لمتحدة هو من يتحمل م�صوؤولية �ل�صوؤون �لإد�رية 

�لمرتبطة بالمعاهدة �لمعنية.  
بالن�صبة لن�صمام دولة فل�صطين لنظام روما   -
دول��ة  �أن  �لتمهيدية  �ل���د�ئ���رة  لح��ظ��ت  �لأ���ص��ا���ص��ي، 
��صتناد�ً  �لأ���ص��ا���ص��ي  �لنظام  �إل���ى  �ن�صمت  فل�صطين 
�لأ�صا�صي  روم��ا  نظام  من   )3/125( �لمادة  لأحكام 
قدمت  حيث   2015 �لثاني/يناير  كانون   2 بتاريخ 
وثيقة �لن�صمام �إلى �لأمين �لعام لالأمم �لمتحدة 
�ل��م��ح��ك��م��ة �لجنائية  ف���ي  و�أ���ص��ب��ح��ت دول����ة ط���رًف���ا 
�لدولية منذ 1 ني�صان/�أبريل 2015. وخالل �لدورة 
�أُدرج���ت  �لأط����ر�ف،  �ل���دول  لجمعية  ع�صرة  �لر�بعة 
�ل���دول �لأط����ر�ف، وفي  فل�صطين ف��ي قائمة وف��ود 
�ل��دول  جمعية  �نتخبت  ع�����ص��رة،  �ل�صاد�صة  دورت��ه��ا 

و�أح��ك��ام �ل��م��ادة )1( م��ن نظام روم��ا �لأ���ص��ا���ص��ي، تم 
�إن�صاء �لمحكمة �لجنائية �لدولية لمحا�صبة �لأفر�د 
�لذين يرتكبون �لجر�ئم �لخطيرة �لتي تثير قلق 
�لمحكمة  ولية  فاإن  ذلك،  ومع  �لدولي،  �لمجتمع 
�لنظام  حددها  �لتي  �لخت�صا�ص  بمعايير  مقيدة 
�إجر�ء  �أي  تتخذ  �أن  للمحكمة  �لأ�صا�صي. ول يجوز 
�ل�صروط.  في ممار�صة وليتها ما لم تتحقق هذه 
�ل��ذي  �لأ�صا�صي  �لنظام  م��ن   19 �ل��م��ادة  تف�صير  �إن 
ب�����ص��اأن م�صاألة  �إ����ص���د�ر ح��ك��م  ي��ج��وز ط��ل��ب  بموجبه 
ق�صية  تثار  �أن  قبل  و�إ���ص��د�ره  ق�صائي  �خت�صا�ص 
ما هو �أكثر ما يف�صي �إلى ممار�صة ولية �لمحكمة 

�صمن حدود �خت�صا�صها.
�أ�����ص����ار �ل����ق����ر�ر ف���ي �ل���ف���ق���رة 85 ل��م��ج��م��وع��ات   -
�لمقاومة �لفل�صطينية ب�صكل رئي�صي حول �نتهاكات 
خارج  �لإع���د�م  مثل  �لفل�صطينيين  بحق  �لمقاومة 
ن��ط��اق �ل��ق�����ص��اء و�ل��ت��ع��ذي��ب. ل��ك��ن �ل��م��ق��اوم��ة �صد 
�لجنائية  �لمحكمة  �أم��ام  تبريرها  �لحتالل يمكن 
�ل��دول��ي��ة م���ن خ���الل م�����ص��األ��ت��ي �ل��ت��ك��ام��ل و�ل���دف���اع 

�لم�صروع. 
ثالثا: ق�صايا محل �لنز�ع:

��صتعر�ص �لقر�ر فيها محل �لنز�ع �لأول، ومحل 
�ل���ن���ز�ع �ل��ث��ان��ي، و�ت��ف��اق��ي��ات �أو���ص��ل��و، و�لع��ت��ب��ار�ت 
�لنهائية، ويتاألف هذ� �لبند من )45( فقرة بو�قع 

)5878( كلمة، ويت�صمن ما يلي:
�ل��م��ادة  �أح��ك��ام  �أن  �لتمهيدية  �ل���د�ئ���رة  ق���ررت   -
)3/19( من نظام روما �لأ�صا�صي قابلة للتطبيق في 

والية المحكمة مقيدة بمعايير االختصاص التي 
حددها النظام األساسي وال يجوز للمحكمة أن 

تتخذ أي إجراء في ممارسة واليتها ما لم تتحقق 
هذه الشروط
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�ل�صابعة ع�صرة  �أع�صاء �لمكتب للدور�ت  �لأط��ر�ف 
�إلى �لتا�صعة ع�صرة، و�نتخب �أع�صاء من مجموعة 
�آ�صيا و�لمحيط �لهادئ لع�صوية �لمكتب، بناء على 

تو�صية �لمكتب. 
- وب��ال��م��ق��اب��ل، ت��ق��دم��ت ���ص��ب��ع دول �أط�����ر�ف في 
�لمحكمة �لجنائية �لدولية بمالحظات ب�صاأن طلب 
�لمدعي �لعام ب�صفتهم �أ�صدقاء للمحكمة، بحجة 
�أنه ل يمكن �عتبار فل�صطين دولة لأغر��ص �لمادة 
)2/12/�أ( من نظام روما �لأ�صا�صي، وهم كل من: 
و�لمجر،  و�أ�صتر�ليا،  و�لنم�صا،  �لت�صيك،  جمهورية 
و�ألمانيا، و�لبر�زيل، و�أوغند�. ومع ذلك، فاإن هذه 
و�إن  �لن�صمام  عملية  خ��الل  �صامتة  ظلت  �ل��دول 
كان لهم �لحق بالطعن ب�صرعية �ن�صمام فل�صطين 
لجمعية �ل���دول �لأط����ر�ف ف��ي ذل��ك �ل��وق��ت �أو في 
�أن  بالذكر  �لجدير  وقت لحق ولم يطعنو�. ومن 
دولة فل�صطين من �لدول �لأطر�ف في نظام روما 
جامعة  في  �لأع�صاء  �ل��دول  من  و�أي�صا  �لأ�صا�صي 
�لإ�صالمي، وهي  �لتعاون  �لعربية ومنظمة  �ل��دول 
�لمحكمة  �إل��ى  �لجنائي  �خت�صا�صها  قانوًنا  نقلت 
�لجنائية �لدولية، مما �صمح لها بممار�صة �صلطتها 
�لق�صائية على �لأر�ص �لفل�صطينية �لمحتلة ككل 
)�أي �ل�صفة �لغربية، بما في ذلك �لقد�ص �ل�صرقية، 

وقطاع غزة(.  
- ت�صير �لمادة )1( من نظام روما �لأ�صا�صي، �إلى 
�إن �لمحكمة قد تم تاأ�صي�صها لممار�صة �خت�صا�صها 
خطيرة  ج��ر�ئ��م  يرتكبون  �ل��ذي��ن  �لأ�صخا�ص  على 
ت��ك��ون م��و���ص��ع �ه��ت��م��ام �ل��م��ج��ت��م��ع �ل����دول����ي، على 
�لأ�صا�صي. كما  �لنظام  �إليه في هذ�  �لم�صار  �لنحو 
توؤكد �لديباجة على �أن �ل��دول �لأط��ر�ف م�صممة 
على و�صع حد لإفالت مرتكبي هذه �لجر�ئم من 
�ل��ع��ق��اب وب��ال��ت��ال��ي �لم�صاهمة ف��ي م��ن��ع م��ث��ل ه��ذه 
�لجر�ئم. وبالتالي، فاإن �لإ�صارة �إلى "�لدولة �لتي 
�أحكام  �إقليمها" بموجب  �لمعني في  �ل�صلوك  وقع 
�لتي  �لأ�صا�صي،  روم��ا  نظام  من  )2/12/�أ(  �لمادة 
يجب �أن ُتفهم على �أنها تحدد �لمعايير �لإقليمية 
لخت�صا�ص �لمحكمة من �أجل �لغر�ص من تحديد 

�لم�صوؤولية �لجنائية �لفردية. 
للدولة  �ل�صيا�صي  و�ل��ط��اب��ع  للتعقيد  ن��ظ��ر�ً   -
بموجب �ل��ق��ان��ون �ل��دول��ي �ل��ع��ام، ف���اإن ن��ظ��ام روم��ا 
هكذ�  م��ث��ل  �ت��خ��اذ  ع��ن  �لمحكمة  يمنع  �لأ���ص��ا���ص��ي 
�ل���ق���ر�ر، ب��الع��ت��م��اد ب���دًل م��ن ذل���ك على �إج����ر�ء�ت 
�لعامة  �لجمعية  تتخذه  �ل��ذي  و�ل��ق��ر�ر  �لن�صمام 
ل��ي�����ص��ت مخت�صة  �ل��م��ت��ح��دة. و�ل��م��ح��ك��م��ة  ل���الأم���م 
د�صتورًيا بالبت في م�صائل �لدولة �لتي من �صاأنها 

�أن تلزم �لمجتمع �لدولي.
- �إن تقييم �لم�صوؤولية �لجنائية �لفردية يمّكن 
�لمدعية �لعامة من �لوفاء بالتز�مها ببدء تحقيق 
في �لو�صع �لحالي، �لأمر �لذي من �صاأنه �أن ي�صمح 
روم��ا  لنظام  وف��ًق��ا  �ل��م��ط��اف،  نهاية  ف��ي  للمحكمة 

في �لأر��صي �لفل�صطينية �لمحتلة من خالل �إد�نة 
�لتكوين  تغيير  �إل��ى  تهدف  �لتي  �لتد�بير  جميع 
�ل��دي��م��وغ��ر�ف��ي، و�ل���و����ص���ع �ل��ق��ان��ون��ي ل��الأر����ص��ي 

�لفل�صطينية �لمحتلة منذ عام 1967. 
للم�صتوطنات  �إ�صر�ئيل  �إن�صاء  �أن  �لقر�ر  �أك��د   -
في �لأر��صي �لفل�صطينية �لمحتلة منذ عام 1967، 
بما فيها �لقد�ص �ل�صرقية، ل يوجد لديه �صرعية 
�لقانون  بموجب  �صارخا  �نتهاكا  وت�صكل  قانونية 
�ثنين  تحقيق  �أم��ام  رئي�صية  عقبة  وت�صكل  �لدولي 
من حل �لدولتين وتحقيق �ل�صالم �لعادل و�لد�ئم 
باأي  يعترف  لن  �ل��دول��ي  �لمجتمع  و�إن  و�ل�صامل. 
تغيير�ت على خطوط 4 يونيو عام 1967، بما في 
ذلك ما يتعلق بالقد�ص، عد� تلك �لتي يتفق عليها 
�لطرفان من خالل �لمفاو�صات. ودعوة �إلى جميع 
�لدول، �إلى �أن ت�صع في �عتبارها �لفقرة 1 من هذ� 
�لقر�ر، للتمييز، في تعاملهم ذ�ت �ل�صلة، بين �إقليم 
دولة �إ�صر�ئيل و�لأر��صي �لفل�صطينية �لمحتلة منذ 

عام 1967. 
�لمنا�صب  م��ن  �أن���ه  �لتمهيدية  �ل��د�ئ��رة  ت��رى   -
�لتاأكيد على �أن ��صتنتاجاتها �لو�ردة في هذ� �لقر�ر 
لتحقيق  �لإقليمية  �لمعالم  تحديد  على  تقت�صر 
�ل��م��دع��ي �ل��ع��ام وف��ًق��ا ل��ن��ظ��ام روم���ا �لأ���ص��ا���ص��ي دون 
�لدولي  �لقانون  م�صائل  م�صاألة من  ب��اأي  �لم�صا�ص 
ف��ي فل�صطين  �ل��و���ص��ع  ف��ي  �لأح����د�ث  ع��ن  �لنا�صئة 
وعلى  �لمحكمة.  �خت�صا�ص  �صمن  تقع  ل  و�ل��ت��ي 
�لنطاق  على  �لحكم  خ��الل  م��ن  �لخ�صو�ص،  وج��ه 
�لمحكمة  تكون  ل  �لق�صائية،  لوليتها  �لإقليمي 
�لف�صل في نز�ع حدودي بموجب �لقانون �لدولي 
وع�����دم �ل��ح��ك��م م�����ص��ب��ًق��ا ع��ل��ى م�����ص��األ��ة �أي ح���دود 

م�صتقبلية. 
��صتنتاجاتها  �أن  �لتمهيدية  �ل���د�ئ���رة  ت��وؤك��د   -
في ه��ذ� �ل��ق��ر�ر تتعلق ب��الإج��ر�ء�ت، وه��ي �ل�صروع 
للمو�د  وفقا  �لعام  �لمدعي  قبل  من  �لتحقيق  في 
)13/�أ( و )14( و )1/53( من نظام روما �لأ�صا�صي 
ع��ن��دم��ا ي��ق��دم �ل��م��دع��ي �ل��ع��ام طلبا لإ����ص���د�ر �أم��ر 
�لمادة  �أحكام  بالح�صور بموجب  �أو  بالقب�ص عليه 
�لمتعلقة  �لأ�صئلة  وفح�ص  �لنظام،  ذ�ت  من   )58(

بالولية �لق�صائية �لتي قد تن�صاأ في ذلك �لوقت.

�لأ�صخا�ص  على  �خت�صا�صها  بممار�صة  �لأ�صا�صي، 
�ل���ذي���ن ُي���زع���م �أن���ه���م �رت���ك���ب���و� ج���ر�ئ���م ت��دخ��ل في 

�خت�صا�صها. 
�إن  �لتمهيدية  �لد�ئرة  ترى  �لقر�ر:  خال�صة   -
طلب �لمدعي �لعام �لغر�ص منه تحديد �خت�صا�ص 
�لمحكمة �لإقليمية، ويرتبط �رتباطا وثيقا بمحل 
�ل���ن���ز�ع �لأول �ل��ن��اج��م ع��ن ط��ل��ب �ل��م��دع��ي �ل��ع��ام. 
�لأم��م  ف��ي  م��ر�ق��ب  �صفة  لها  فل�صطين  دول���ة  و�أن 
و�لجمعية   ،19/67 رق��م  �لقر�ر  بموجب  �لمتحدة 
�لدولي  �لأم���ن  ومجل�ص  �لمتحدة  ل��الأم��م  �لعامة 
�أكدو� حق �ل�صعب �لفل�صطيني في تقرير �لم�صير 
و�ل�صتقالل في دولته �لفل�صطينية على �لأر��صي 
�أ�صارت  كما   .1967 عام  �لمحتلة منذ  �لفل�صطينية 
�إلى تمكين �ل�صعب �لفل�صطيني من ممار�صة �صيادته 
و���ص��رورة   ،1967 ع��ام  منذ  �لمحتلة  �أر����ص��ي��ه  على 
و�ل�صالمة  و�لتو��صل  �لإقليمية  �ل��وح��دة  �ح��ت��ر�م 
�لإقليمية بكاملها، �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بما 

في ذلك �لقد�ص �ل�صرقية، و�لحفاظ عليها". 
- على هذ� �لأ�صا�ص، وجدت �لد�ئرة �لتمهيدية 
فل�صطين  في  للمحكمة  �لإقليمي  �لخت�صا�ص  �أن 
�إ���ص��ر�ئ��ي��ل منذ  �ل��ت��ي تحتلها  �لأر�����ص���ي  �إل���ى  يمتد 
عام 1967، �أي غزة و�ل�صفة �لغربية، بما في ذلك 
�إن تطبيق  �إلى ذلك،  �لقد�ص �ل�صرقية.  بالإ�صافة 
روم��ا  ن��ظ��ام  م��ن   )3/21( �ل��م��ادة  �أح��ك��ام  وتف�صير 
�لأ�صا�صي يجب �أن يكون مت�صًقا مع حقوق �لإن�صان 
�لمعترف بها دوليا. و�لحق في تقرير �لم�صير هو 
�لدولي  و�لعهد  �لمتحدة،  �لأم��م  ميثاق  كفله  حق 
�لحق  و�إن  و�ل�صيا�صية،  �لمدنية  بالحقوق  �لخا�ص 
ف��ي ت��ق��ري��ر �ل��م�����ص��ي��ر و�ج����ب ت��ج��اه �ل��ك��اف��ة، كحق 
�أ���ص��ا���ص��ي م��ن ح��ق��وق �لإن�����ص��ان، ع����الوة ع��ل��ى ذل��ك، 
�أن  �لإن�صان  لحقوق  �لمتحدة  �لأم��م  لجنة  ح��ددت 
حق تقرير �لم�صير له �أهمية خا�صة، لأن تحقيقه 
ف��ي فعالية ���ص��م��ان و�ح���ت���ر�م للفرد  ه��و ���ص��روري 
وتعزيزها.  �لحقوق  تلك  تعزيز  �أج��ل  من  �لإن�صان 
في �لو�صع �لحالي، تالحظ �لد�ئرة �لتمهيدية �أن 
حق �ل�صعب �لفل�صطيني في تقرير �لم�صير �صمن 
�صر�حة  ت��م  ق��د  �لمحتلة  �لفل�صطينية  �لأر�����ص���ي 

�لعتر�ف من قبل �لهيئات �لأممية �لمختلفة. 
�لمتحدة  ل��الأم��م  �لتابع  �لأم���ن  مجل�ص  �أع���اد   -
�ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ذل����ك، ح��ي��ث دع���ا �ل�����دول �إل����ى ع��دم 
�لدولي  �لقانون  تنتهك  �لتي  بالأعمال  �لعتر�ف 

أعاد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
التأكيد على ذلك، حيث دعا الدول إلى عدم 
االعتراف باألعمال التي تنتهك القانون الدولي 

في األراضي الفلسطينية المحتلة
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طلحة جبريل
صحافي وكاتب

الشبكات االجتماعية ما لها وما عليها

يف  �ساعدت  االجتماعية  ال�سبكات  اأن  كثري  ل��دى  انطباع  تولد  وق��ت  ج��اء 
�سبط حركة التاريخ على حلظة واحدة وتوقيت جامع يحدث فيه كل �سيء 
�سباقة  الكربى  االإعالمية  املوؤ�س�سات  اللحظة، وكانت  يف كل مكان يف نف�س 
هيمنت  اأن  بعد  التوا�سل،  ق��ن��وات  يف  الهائل  التغيري  ه��ذا  م��ن  لال�ستفادة 
ال�سبكات االجتماعية، بل اأ�سبح من النا�سطني يف ال�سبكات االجتماعية اأهم 
النجوم يف جمال التوا�سل واالإب��داع وخمتلف الفنون، واأكرب امل�ساهمني يف 
الرتويج للم�سروع ال�سخم لالإنرتنيت واأقرب املوؤثرين على عوامل ال�سورة، 

وكان التاأثري فادحاً ويف بع�س االأحيان فا�سحاً.
اأقول باطمئنان اإن ال�سبكات االجتماعية يف هذه االأزمنة �سنعت لنف�سها 
ع�سراً باأكمله، وكان هذا الع�سر احلا�سر يف كل بيت وكل ملتقى هو االأداة 
التي اأثرت كثرياً على اأن�سطة املجتمعات املدنية والعمل ال�سيا�سي، باأ�ساليبه 
املعروفة منذ بداأت عهود الدميقراطيات، وراح كثري يدر�سون بجدية ما اإذا 
وباأية  واملواقف  ال�سيا�سات  ت�سنع  اأ�سبحت  قد  االجتماعية  ال�سبكات  كانت 

تكاليف على الوعي وعلى فر�سة االختيار احلر وعلى احلقيقة.
قبل التطرق اإىل ر�سد اإيجابيات و�سلبيات ال�سبكات االجتماعية، اأعود اإىل 

البدايات واالأهداف املبتغاة من هذه ال�سبكات، من طرف الذين اأطلقوها.
اأبداأ بالعامل االأزرق الذي ابتكره مارك زوكنبريغ، اأي �سبكة "في�سبوك". 
اأن هذه ال�سبكة  2004. بيد  اأطلق زوكنبريغ في�سبوك )Facebook( يف عام 
تلك  يف  عالياً  في�سبوك  حلق  حيث   2006 ع��ام  يف  فعلياً  انطلقت  العمالقة 
على  وق��ف��اً  �سبكة  م��ن  وانتقل  للجميع  الت�سجيل  ب��اب  فتح  اأن  بعد  ال�سنة، 

جامعة هارفارد اإىل �سبكة عاملية.
يف تلك الفرتة اأي�ساً، بداأ زخم ال�سبكات االجتماعية يتدافع، ظهر موقع 

"لينكد اإن" )LinkedIn( وكان هدفه جمتمع املال االأعمال.
ثم   )Flickr( "فليكر"  م��ث��ل  ال�������س���ور  م�����س��ارك��ة  م���واق���ع  ظ���ه���رت  ث���م 

.WordPress "وورلدبري�س"
ويف عام 2005 اأطلقت �سبكة "يوتيوب" )YouTube( لت�سبح اأكرب مناف�س 
لقنوات التلفزيون. ومع انطالق يوتيوب يتذكر كثري اأول فيديو على هذه 
"نلتقي يف حديقة احليوانات" والتي و�سل عدد م�ساهداتها حالياً  ال�سبكة 

56 مليون م�ساهدة.
االأخبار  ن�سر  يف  تخ�س�ست  التي   )Twitter( "تويرت"  �سبكة  ج��اءت  ثم 

اأنها انطلقت عام  والتعقيبات املقت�سبة، وعلى الرغم من 
2004، لكنها حلقت بدورها يف عام 2006، واأ�سبحت �سبكة 
طرف  م��ن  م��دوي��ة  واأح��ي��ان��اً  مهمة  اأخ��ب��ار  لن�سر  مف�سلة 

القادة و�سناع القرار.
التي   )Tumblr( "متبلر"  انطلقت   )2007( ع��ام  ويف 
ال�سبكة  ه���ذه  واأت���اح���ت  املقت�سبة  امل���دون���ة  ع�����س��ر  د���س��ن��ت 
املحتويات  من  مقت�سبة  عنا�سر  بتبادل  للم�ستخدمني، 

مثل التعليقات الق�سرية اأو ال�سور الفردية اأو روابط الفيديو.
ومن�سات  االجتماعية  ال�سبكات  ع��ن  ���س��درت  حديثة  درا���س��ة  اإىل  انتقل 
و�سائل  على  كثرياً  اأث��رت  التي   )communication platforms( التوا�سل 
الوقت  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  خل�ست  مرئية.  اأو  اأو م�سموعة  مكتوبة  االإع���الم 
والتوا�سل  االجتماعية  ال�سبكات  من�سات  على  امل�ستخدمون  يق�سيه  الذي 
على  املتو�سط  املئة يف  60 يف  بنحو  ارتفع  العامل،  م�ستوى  على  االجتماعي 
اإندك�س"  ويب  "غلوبال  موؤ�س�سة  واأجن��زت  االأخ��رية.  ال�سبع  ال�سنوات  مدى 
البحثية يف لندن خال�سات بعد درا�سة بيانات من 45 من اأكرب دول العامل يف 
"اأ�سواق االإنرتنت"، وراأت اأن الوقت الذي يكر�سه كل �سخ�س ملواقع التوا�سل 
 143 اإىل   2012 عام  يومياً  دقيقة   90 من  ارتفع  تطبيقاتها  اأو  االجتماعي 
دقيقة يف االأ�سهر الثالثة االأوىل من عام 2019 يف حني ت�سري التقديرات اإىل 
اأن هذا الرقم ت�ساعف يف العام املا�سي، خا�سة يف ظل ظروف االإغالق الذي 

عرفته معظم دول العامل ب�سبب اجلائحة.
و�سائل  م�ستخدمي  م��ن  ع��دد  اأك���رب  ي��وج��د  حيث  الالتينية،  اأم��ريك��ا  يف 
البقاء  زمن  متو�سط  يبلغ  عاملياً،  التوا�سل  ومن�سات  االجتماعية  ال�سبكات 
212 دقيقة. يف املقابل فاإن املعدل االأدنى يف  اأمام ال�سبكات واملن�سات  يومياً 

زمن و�سائل التوا�سل االجتماعي يف اأمريكا ال�سمالية 116 دقيقة.
على  االأوق����ات  اأك��ر  تق�سي  التي  ال�سعوب  قائمة  الفلبينيون  ويت�سدر 
و�سائل التوا�سل االجتماعي، مبعدل 241 دقيقة يومياً، مقارنة ب�قرابة 45 

دقيقة فقط يف اليابان.
على  �ساعات  �ست  م��ن  اأك���ر  يق�سون  االإن��رتن��ت  م�ستخدمو  اأ�سحى  ث��م 

ال�سبكة يومياً، وثلث هذا الوقت مكّر�س لو�سائل التوا�سل االجتماعي.
االجتماعية  وال�سبكات  التوا�سل  لو�سائل  اليومي  الت�سفح  معدل  وب��ات 
يومياً  املن�سات  تلك  على  نق�سيها  التي  امل��دة  وُت��ع��ّد  اأهميته،  ل��ه  مو�سوعا 

اإحدى اأهم و�سائل قيا�س هذا الن�ساط. 
د ذلك االأمر.  و�ساعد التطور الذي ت�سهده الهواتف الذكية يف �سهولة ر�سْ
اأكرب تراجع يف معدل  تايالند  الدرا�سة، �سجلت  �سملتها  التي  ال��دول  وبني 
دقيقة   194 من  هبط  حيث  يوميا،  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام 
 ،2021 ع��ام  ملحوظ  ارت��ف��اع  م��ع   2019 ع��ام  دقيقة   171 اإىل   2018 ع��ام  يف 

عندما أصبحت ثورة االتصاالت هي سمة هذا العصر، دخلت الشبكات االجتماعية في كل مكان، بل في كل بيت، وبات الهاتف 
المحمول وسيلة الماليين بل المليارات لمطالعة ما تنشره هذه الشبكات على مدار الدقيقة، أضحى معتاداً أن يبدأ الناس 

صباحاتهم، وهم بعد على الفراش، بمطالعة الشبكات االجتماعية، وآخر ما يبادرون به قبل النوم هو مطالعة شاشة الهاتف 
المحمول لتصفح بعض الشبكات االجتماعية. إلى حد صار األمر إدمانًا. أقول ذلك باطمئنان الستعمال هذه المفردة.

يتصدر الفلبينيون قائمة الشعوب التي تقضي 
أكثر األوقات على وسائل التواصل االجتماعي، 

، مقارنة بـقرابة 45 
ً
بمعدل 241 دقيقة يوميا
دقيقة فقط في اليابان
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10 دقائق مقارنة خالل �سنتني. كما  ويف فيتنام، هبط اال�ستخدام اليومي 
يف  تراجعا  املتحدة  وال��والي��ات  وغ��ان��ا  وبلجيكا  اإندوني�سيا  م��ن  ك��ل  �سهدت 

معدل ا�ستعمال ال�سبكات االجتماعية.
يق�سي امل�ستخدم العادي يف ال�سني على مواقع التوا�سل االجتماعي 139 
دقيقة يوميا، ارتفعت يف عام 2019 اإىل 158 دقيقة، لكن يرجح اأن هذه املدة 

عرفت ارتفاعاً كبرياً العام املا�سي.
ننتقل االآن اإىل ال�سبكات االجتماعية ما لها وما عليها.

اأقول يف هذا ال�سدد، اإن مفهوم "املواطن ال�سحايف" التي ظهرت مع انبثاق 
ع�سر ال�سبكات االجتماعية يف اأمريكا، وكنت اآنذاك اعمل يف وا�سنطن، �سقط 
احل��ادث  بعد  املفهوم  ه��ذا  �سقط  كيف  تابعت  اإذ  وا�سحاً،  �سقوطاً  ذل��ك  بعد 
والذي   ،2013 عام  )ني�سان(  اأبريل  يف  بو�سطن"،  "ماراثون  اأثناء  االإرهابي 

اأ�سفر عن �سقوط ثالثة قتلى وجرح نحو 260 اآخرين.
لقي مفهوم "املواطن ال�سحايف" يف بداياته اإقبااًل 

منقطع النظري، كانت الفكرة التي جرى الرتويج لها جذابة بل اأكر من 
ذلك.

تكون  اأن  ميكنها  ال  التقليدية  االإع���الم  و�سائل  اإن  ت��ق��ول:  الفكرة  كانت 
ال�سبكات  ن�سطاء  ن�ستفيد من  وبالتايل نحن  موجودة يف كل مكان وزم��ان، 
بحوادث  االأم��ر  تعلق  اإذا  خا�سة  �سحيح  وه��ذا  االأخ��ب��ار،  لنقل  االجتماعية 
ال�سبكات  اأن  ال�سحايف"  "املواطن  ف��ك��رة  وخال�سة  ب��ه��ا،  التكهن  ميكن  ال 
اأخباراً  ين�سر  اأن  ال�سبكات  هذه  يف  نا�سط  الأي  االإمكانية  تتيح  االجتماعية 
الذي يقطن به،  ال�سارع  اأو حتى  به،  الذي يعي�س  اأو عن احلي  عن مدينته 
وبالتايل ي�سبح "�ساهد عيان" ميكن اأن ينقل ما ي�ساهده اأو ي�سمعه بنف�سه. 
اأن  "املواطن ال�سحايف" �سقط بعد ماراثون بو�سطن بعد  اأن مفهوم  بيد 
وع��دد �سحاياه، حيث  االأح��داث  اأ�سباب  الزائفة عن  االأخبار  �سيل من  ن�سر 
من  الب��د  اأن��ه  وتبني  مت�ساربة.  مبعلومات  االجتماعية  ال�سبكات  ازدحمت 
اأن ال�سحايف  االعتماد على �سحافيني حمرتفني يف نقل االأخبار، خا�سة 
التي  القاعدة  �سوء  على  ويعمل  حم��رتف،  معلومات  ناقل  هو 
اإجابات  اأن نبحث عن  االأخ��ب��ار يجب  اإن��ه يف جميع  تقول 
وا�سحة وحقيقية على االأ�سئلة ال�ست: "ماذا حدث، 
ومتى حدث، واأين حدث، وكيف حدث، ومن له 

عالقة باحلدث، وملاذا حدث".  
وال�سحية  النف�سية  امل�سار  اإىل  اأنتقل 
اإذ  االجتماعية،  ال�سبكات  ت�سببها  التي 
وقت  ق�ساء  اأن  م��ن  اخل���رباء  ي��ح��ذر 
اأط������ول ع��ل��ى ال�����س��ب��ك��ات وم��ن�����س��ات 
مرتبط  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
ال�سحة  م�سكالت  م��ن  ب�سل�سلة 

النف�سية.
تقول اآ�سلي وليامز، الباحثة 
ل��الأع��م��ال:  ه���ارف���ارد  كلية  يف 
يق�سون  الذين  "االأ�سخا�س 
اأط�������ول يف ا����س���ت���خ���دام  وق����ت����اً 
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
واال�ستخدام  �سعادة،  اأق��ل  هم 
ميكن  التقنية  ل��ه��ذه  امل��ف��رط 
ت�سل  قد  م�سكالت،  ي��ورث  اأن 
يف بع�س احلاالت اإىل االكتئاب، 
وارت�����ك�����اب ح��������وادث، ب����ل وح��ت��ى 

االنتحار".
اأي  لبقاء  مثايل  وق��ت  يوجد  ال 
التوا�سل  مب��واق��ع  مت�ساًل  �سخ�س 

االجتماعي.
قد  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  وك��ان��ت منظمة 
الوقت  ب�ساأن  اخلا�سة  تو�سياتها  اأ���س��درت 
ال�سبكات  ت�سفح  اأج���ل  م��ن  امل��الئ��م 
�سا�سات  يف  والتحديق  االجتماعية 
املحمولة،  ال��ه��وات��ف  اأو  احلوا�سيب 
دون  االأط��ف��ال  املنظمة  وا�ستهدفت 

�سن اخلام�سة.
وك�سفت درا�سة اأجريت يف جامعة 
ر ا�ستخدام و�سائل  بن�سلفانيا، اأن َق�سْ
التوا�سل االجتماعي على 30 دقيقة يف اليوم اأثمر عن "تراجع ملحوظ يف 

معدالت ال�سعور بالوحدة واالكتئاب" و�سط 143 طالباً �سملتهم الدرا�سة.
ومن�سات  االجتماعية  ال�سبكات  جلبتها  التي  العوي�سة  امل�ساكل  بني  من 
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املتعمد  االغتيال  االأحيان  بع�س  ويف  الزائفة،  االأخبار  ت�سونامي  التوا�سل، 
ال�سبكات  ه��ذه  ا�ستغالل  اإىل  اإ�سافة  ق�سداً،  االإ���س��اءات  ون�سر  لل�سخ�سيات 
واجل�سدي،  اللفظي  العنف  ون�سر  دع���ارة،  و�سبكات  اإره��اب��ي��ني،  ط��رف  م��ن 
وبث االأفكار االإجرامية خا�سة عرب مقاطع الفيديوهات، ثم هناك انتهاك 
اخل�سو�سية، وقتل الوقت الذي يفرت�س توظيفه فيما يفيد، وهذه الظاهرة 

توجد بكرة و�سط االأطفال وال�سباب، 
ثم هناك ا�ستغالل �سبكات اجتماعية من طرف اأجهزة املخابرات.

وت�ساهم ال�سبكات االجتماعية يف تدين م�ستوى وعي املجتمعات، وتوؤدي 
اإىل العزوف ال�سيا�سي.

يف هذا ال�سدد لدي نظرية قدمتها يف �سياق اأطروحة جامعية، واأطلقت 
ليعرفوا  لطالبي،  حالياً  واألقنها  اخلم�سة"  الطوابق  "نظرية  ا�سم  عليها 

اأهمية القراءة وجتنب اإدمان ال�سبكات االجتماعية، اأقول يف هذا ال�سدد:
 يف الطابق االأول توجد االإ�ساعات. 

ويف الطابق الثاين االأخبار غري املوثقة.
اأو م�سادر  التي يوجد بها م�سدر  اأي  املوثقة  الثالث، االأخبار  يف الطابق 

حمددة.
الطابق الرابع: تراكم املعلومات ال�سحيحة التي تتحول اإىل معرفة.

الطابق اخلام�س: الوعي �سيقود حتماً اإىل التح�سر وابتكار حلول لق�سايا 
ذات طابع �سيا�سي اأو اجتماعي اأو تنموي، واإطالق االأفكار البناءة.

ال  االجتماعية  ال�سبكات  اإن  ج��ازم��اً،  اأق���ول 
االإ���س��اع��ات  في�س  اإن  اإذ  وع��ي��اً  تخلق  اأن  ميكن 
واالأخ�����ب�����ار غ���ري امل���وث���ق���ة ي���ك���اد ي���ك���ون ال�����س��م��ة 
���س��واء ك��ان  اإذ ذل���ك دور االإع�����الم  االأ���س��ا���س��ي��ة، 

مكتوباً اأو م�سموعاً اأو مرئياً.
�ساأطرح �سوؤااًل واأجيب عليه. ماذا يعني جناح 

ال�سحافة يف مهمتها؟
اأنها ت�ساهم يف وعي املجتمع  اجل��واب: يعني 

عرب املعلومات ال�سحيحة.
وهنا اأقتب�س قواًل الأحد روؤ�ساء حترير وكالة 
ياأتي  فيه حني  ي��ق��ول  بري�س"  "ا�سو�سيتدت 
االإطفائي  على  ك��ان  الليل،  منت�سف  يف  النداء 
اأما  النار،  واإطفاء  مالب�سه  ب�سرعة  يرتدي  اأن 
على  �سخ�س  مليون  اأن يخرب  فعليه  ال�سحايف 

االأقل من اأ�سعل عود الثقاب وملاذا".
هذا يعني اأن النجاح يف ال�سحافة هو قدرتها 
على تقدمي املعلومات. ال�سحافة الناجحة كما 
اأفهمها هي تدفق املعلومات ب�سفة عامة، وميكن 
اأن تكون تدفق املعلومات املوثقة واملتوازنة مع 
حرية مناق�سة �سنع القرار. وال�سحايف الناجح 

هو الذي يحر�س على هذه القاعدة.
"اأجنح" ال�سحافيني هم االأكر تعا�سة، الأنهم يبحثون  اإن  واأقول �سادقاً 

عن احلقيقة وهو بحث ال ينتهي اإال يف القرب.
لل�سبكات  اإيجابيات  اإن هناك  القول  تقت�سي  املو�سوعية  اإن  واأق��ول،  اأختم 
ال�سبكات  ل�سالح  حت�سب  اأن  ميكن  اأم���ور  خم�سة  اأن  ظني  يف  االجتماعية. 

االجتماعية ومن�سات التوا�سل.
لو  حتى  معلومات  تن�سر  عندما  دائماً  جن��ده  وه��ذا  التفاعل،  �سرعة  اأواًل 
اأن  وا�سعاً وخالل فرتات وجيزة جدا، ميكن  يكون  التفاعل  اأن  زائفة،  كانت 

تكون ب�سع دقائق.
ثانياً عرب ال�سبكات االجتماعية ال تبقى حدود جغرافية مبعنى اأن االأخبار 
هناك  منها.  احل��د  ميكن  وال  احل��دود،  جميع  تعرب  والتدوينات  واملعلومات 
دول حتجب �سبكة االإنرتنيت عندما تريد حجب بع�س املعلومات، لكن هذا 
االأمر اأ�سحى عدمي اجلدوى، يف ظل تطور االأقمار ال�سناعية وتكنولوجيا 

االت�ساالت.  
ثالثاُ، ميكن نقل االأخبار املحلية ب�سهولة عرب ال�سبكات االجتماعية، لكن 

العلة هنا تكمن يف �سدقية  هذه االأخبار.
لربط  و�سيلة  التوا�سل  ومن�سات  االجتماعية  ال�سبكات  اأ�سحت  راب��ع��اً 
عالقات اجتماعية والتوا�سل مع اأ�سخا�س ميكن اأن يكونوا يف قارات اأخرى، 

وهذا ما جعل الكرة االأر�سية بالفعل قرية �سغرية.
التعبري،  حرية  �سقف  لرفع  اأداة  االجتماعية  ال�سبكات  اأ�سحت  خام�ساً 

ور�سد االنتهاكات.

 إذ إن فيض اإلشاعات واألخبار 
ً
إن الشبكات االجتماعية ال يمكن أن تخلق وعيا

غير الموثقة يكاد يكون السمة األساسية

يمكن نقل األخبار المحلية بسهولة عبر الشبكات االجتماعية، لكن العلة هنا 
تكمن في صدقية  هذه األخبار
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سالح اإلعالم.. أقوى أسلحة 
الحروب المعاصرة

الإعللام  ا�ستخدام  مت  كيف  العربية  ال�سعوب  تابعت  عللقللود،  مللدار  وعلى 
لطم�س الكثري من الق�سايا العربية وت�سويهها والنيل من رموزها والتنكيل 
اأن هناك من ي�سيطر على الآلت والأ�سلحة  اأدرك العامل العربي  بها. لقد 
الإعامية الدولية التي ت�ستخدم بدقة جراحية وبحرفية خميفة لتحقيق 
غايات واأهداف تكتيكية وا�سرتاتيجية. ويف هذا الإطار ل ميكن جتاهل قوة 
"هوليوود" مركز �سناعة ال�سينما الأمريكية والغربية على مدارك  تاأثري 
وحتتوي  تنتجها  التي  الرتفيهية  الأعللمللال  خللال  من  الب�سر  من  مليارات 
اأو على  اإيحاءات ور�سائل مبطنة وغري مبا�سرة يف كثري من الأحيان،  على 
ر�سائل مبا�سرة وموجهة يف اأحيان اأخرى. وت�ستخدم "هوليوود" اأعمال نقد 
ذاتي كدروع ل�سد النتقادات الوا�سعة التي توجه لها من اأطراف كثرية منها 
امل�سلمني والعرب وال�سينيني والرو�س وحتى مكونات من املجتمع الأمريكي 
كال�سود وذوي الأ�سول الاتينية وغريهم. حتى اأن هوليوود متهمة دائما 
بطم�س حقيقة وهوية �سكان اأمريكا الأ�سليني من قبائل الهنود التي مار�س 
اأرا�سيهم، ومن  اأب�سع احلروب واأبادوهم وا�ستولوا على  الأوروبيون �سدهم 
ثم اأنتجوا �سورا لهم يف الإعام تظهرهم كهمج بدائيني متوح�سني واأعداء 
خلق  يف  الغربية  الإعامية  الآلللة  وا�ستمرت  بهم.  حلق  ما  ا�ستحقوا  قتلة 
�سور ذهنية مفربكة، مغلوطة وم�سوهة مع كل من اعترب عدًوا اأو عرثة يف 

طريقهم لتحقيق غاياتهم.
وتعد احلرب الرو�سية على اأوكرانيا اأحدث الأمثلة على ا�ستخدام �ساح 
الإعام يف كافة مراحل ال�سراع حتى تلك التي �سبقت املواجهات واملعارك. 
وقد ا�ستخدم الإعام بقوة كاأداه متهيدية لهذه احلرب التي باغتت الكثري 
ويزعم  اللللدول.  معظم  وتبعاتها  اآثللارهللا  وطالت  واحلكومات  الأنظمة  من 
البع�س اأن الإعام الغربي ا�ستخدمك "م�سيدة" للنظام الرو�سني حيث مت 
تغطية فرتة ما قبل احلرب بتقارير اإعامية مفادها، اأن احلرب الرو�سية 
على اأوكرانيا �ستكون حرًبا خاطفة ومبثابة نزهة �سريعة للجي�س الرو�سي. 
التهديد  خللال  من  املبا�سر  بال�سغط  الغرب  الرو�سي  الرئي�س  اتهم  وقللد 
ب�سم اأوكرانيا لاحتاد الأوروبي، ومن ثم ان�سمامها حللف �سمال الأطل�سي 
اأوكرانيا  حث  الغرب  نية  اأو�سح  الإعامي  والدفع  امل�سار  هذا  واأن  )ناتو(، 

بعد ان�سمامها ل)ناتو( ملواجهة مع رو�سيا حول جزيرة القرم واملقاطعات 
رو�سيا يف  يللوؤدي حلرب عاملية حقيقية تكون فيها  النف�سالية، وهو ما قد 

مواجهة مبا�سرة مع دول حلف �سمال الأطل�سي.  
اأما الإعام الغربي بقيادة اأجهزة الإعام يف الوليات املتحدة الأمريكية 
– قللدمي، ميكن من خاله تفعيل  قد وجد �سالته يف اأن خلق عدو جديد 
ذاكلللرة احلللروب  وا�للسللرتجللاع  بللالأمللان  ال�سعور  الإن�سانية وزعللزعللة  املللخللاوف 
العاملية واآثارها املاأ�ساوية واملدمرة، وا�ستثمار ذلك يف حتريك عجلة جممعات 
الأولويات  قمة  على  املوؤ�س�سات  تلك  واإعللادة  والأمنية  الع�سكرية  ال�سناعات 
ال�سناعات  وجممعات  ال�سحية  املوؤ�س�سات  اأمام  موؤ�سراتها  تراجعت  اأن  بعد 

الطبية والدوائية نتيجة جلائحة كورونا. 
التي  اخلطرية  الأ�سلحة  من  العديد  على  الإعامية  الرت�سانة  وت�سمل 
اإذا ا�ستخدمت تت�سبب يف اأ�سرار هائلة، ومنها املعلومات املنقو�سة واملجزاأة، 
واأ�سبحت  والوهمية.  املفربكة  املعلومات  واخلللاطللئللة،  املغلوطة  املعلومات 
الو�سائل والو�سائط الإعامية احلديثة تت�سمن ال�سور والأفام وال�سوت 

وغريها من املوؤثرات التي ت�سمن و�سول الر�سائل للجمهور امل�ستهدف. 
وت�ستخدم الأطراف املتنازعة الأ�سلحة والذخرية الإعامية بنف�س الطرق 
املعارك، يطلق  املدفعية والقنابل واملتفجرات يف �ساحة  التي ت�ستخدم فيها 
للمع�سكرات  بالإ�سافة  بع�سهم.  م�ستهدفني  الذخائر  من  وابللًا  منهم  كل 
املوالية والداعمني بهدف خلق احلد الأق�سى من الأ�سرار والتلفيات. كما 
اإعام  و�سائل  حجب  منها  متنوعة  لإجلللراءات  اأي�سا  ال�سراع  اأطللراف  يلجاأ 
الآخر وتقييدها ومنعها من الو�سول، وكما �ساهدنا يف احلرب الرو�سية على 
اأوكرانيا مت �سحب كافة قدرات الإعام احلديث وخا�سة �سبكات التوا�سل 
اجلللانللب  وحللرمللان  معظمها،  يف  )اأمللريللكلليللة(  وهلللي  الرئي�سية  الجللتللمللاعللي 

يعتبر اإلعالم من أهم وأقوى األسلحة الموجودة والمستخدمة في ساحات المعارك والمواجهات اليوم. ويتبارى الخصوم 
في طرق استخدام اإلعالم لخدمة مصالحهم وتحقيق غايتهم باالنتصار وهزيمة المنافسين واألعداء. ويمكن للمتخصصين 

التمييز بين استخدام أدوات اإلعالم المختلفة وتوظيفها بما يتناسب مع األهداف الموضوعة. وقد برز اإلعالم كأداة فاعلة 
ومؤثرة خالل الحرب العالمية األولى والثانية من القرن الماضي، حيث استخدمته األطراف المتنازعة للتأثير على معنويات 

الخصوم وبهدف تشويه صورة األعداء باإلضافة لحشد الرأي العام وتعبئته. ويستخدم اإلعالم بأشكاله المتنوعة )اإلخباري، 
التحليلي، التعبوي، الترويجي( للتأثير على الرأي العام المحلي والدولي لقدرته على اختراق وتخطي الموانع والحواجز الملموسة 

والوصول لألهداف بأقل التكاليف. ويعتبر اإلعالم أيضا ضمن ترسانة القوة الناعمة التي يمكن لها التغلغل والوصول 
للعقول بطرق غير مباشرة لكنها غاية في التأثير والقوة. 

تم تقليص قدرات إعالمية هائلة للجانب 
الروسي كان يمكن استغاللها للتأثير 
على الرأي العام الدولي واإلقليمي
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الرو�سي من ا�ستخدامها والتفاعل من خالها. وبذلك مت تقلي�س قدرات 
اإعامية هائلة للجانب الرو�سي كان ميكن ا�ستغالها للتاأثري على الراأي 
اأو �سرح وجهة  الرو�سية من عر�س  الدولة  الدويل والإقليمي، ومنع  العام 

نظرها اأو الدفاع عن مواقفها. 
اإعامية  وال�سعوب لقدرات  الللدول  اأهمية امتاك  ال�ساأن، تربز  ويف هذا 
وطنية تواكب الإعللام احلديث متكن من مواجهة التحديات والللذود عن 
النف�س خال ال�سراعات واحلروب. ونخ�س بالذكر هنا التجربة ال�سينية 
جمهورية  اأن  حيث  احلديث،  الوطني  لاإعام  فريدا  منوذجا  تقدم  التي 
�سينية  من�سات  باإن�ساء  ق�سرية  غللري  فللرتة  منذ  قللامللت  ال�سعبية  ال�سني 
مرادفة وموازية ملن�سات )في�س بوك وتويرت واإن�ستغرام ويوتيوب(، واأقامت 
)وي ت�سات و ويبو وتك توك( وغريها من املن�سات التي باتت تناف�س بقوة 
�سناع  انتباه  جللذب  ممللا  الأمريكية،  املتحدة  الللوليللات  م�ستوى  على  حتى 
القرار بل واأ�سبح م�سدر قلق وتهديد ا�ستدعى منهم حماولت ا�ستحواذ اأو 

تقلي�س قدرات املن�سات ال�سينية املناف�سة. 
ملًحا  مطلًبا  اأ�سبح  حديثة  عربية  وطنية  اإعامية  من�سات  امتاك  اإن 

الإعلللام  لو�سائل  ال�ساملة  لل�سيطرة  جماهرينا  خ�سوع  دون  للحيلولة 
اأ�سكال لقيمنا ومبادئنا وخلفياتنا  وو�سائطه التي ل تخ�سع باأي �سكل من 
الأزملللات  وخللال  الع�سيبة  الأوقلللات  ويف  واملجتمعية.  والللرتاثلليللة  الثقافية 
وعندما حتتدم اخلافات وال�سراعات تتعاظم اأهمية الو�سائط الإعامية 
العربية والوطنية التي �ست�سكل خط الدفاع الأول عن ق�سايانا وعن اآرائنا 

ووجهات نظرنا. 
اأتللقللدم  الللعللرب(،  بيت  الهامة )جملللللة  العربية  املن�سة  هللذه  خللال  ومللن 
على  والعمل  بالتخطيط  العرب  الإعلللام  و�سناع  للم�ستثمرين  مبنا�سدة 
وو�سائط  الدولية  املن�سات  تلك  تقارع  ووطنية  عربية  اإعللام  و�سائل  اإن�ساء 
الإعام احلديثة، التي باتت جزًءا اأ�سا�سًيا من حياتنا اليومية وممار�ساتنا 
الظواهر  تلك  مواكبة  يف  تاأخرنا  اأننا  اإنكار  ميكن  فا  ال�ساعة.  مللدار  على 
على  وم�ستخدمني  م�ستهلكني  هذا  يومنا  حتى  ونظل  العاملية،  الإعامية 
وعدم  الوطنية  قدراتنا  امتاك  اأهمية  ا�ستوعبنا  وقد  اأمللا  تقدير.  اأف�سل 
اأو احلرمان من  بال�سماح  اإرادتللله علينا  كللان من فر�س  ال�سماح لأي طللرف 

قدراتنا عن التعبري مبا نراه يف م�سلحتنا العربية والوطنية. 

زياد عبيد
خبير بإدارة اإلعالم
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الخبز قبل الحرب

الحرب واأزمة الأ�سواق العالمية
اندالع  االأزم��ة منذ  ب��داأ ينتبه لهذه  اأجمع  العالم 
في  تايمز  ن��ي��وي��ورك  �صحيفة  كتبت  حيث  ال��ح��رب، 
اأولى �صفحاتها تقول، اإن الحرب في اأوكرانيا �صببت 
اأ�صبح  واالآن  العالمية،  النا�صئة  االأ�صواق  فى  �صدمة 

الكوكب يواجه اأزمة اأعمق، وهي نق�ص الغذاء.
واأ�صارت ال�صحيفة اإلى اأن ح�صة كبيرة من القمح 
ال��ع��ال��م��ي وال������ذرة وال�����ص��ع��ي��ر م��ح��ا���ص��رة ف���ى رو���ص��ي��ا 
اأكبر  كمية  اأن  حين  ف��ى  ال��ح��رب،  ب�صبب  واأوك��ران��ي��ا 
من االأ�صمدة العالمية عالقة فى رو�صيا وبيالرو�صيا، 
والنتيجة هي ارتفاع اأ�صعار الغذاء العالمي واالأ�صمدة. 
الما�صي،  ال�صهر  ب���داأ  ال���ذى  ال��رو���ص��ي  ال��غ��زو  وم��ن��ذ 
%، وال�صعير بن�صبة   21 اأ�صعار القمح بن�صبة  ارتفعت 

.% % وبع�ص االأ�صمدة زادت بن�صبة 40   33
مجاعات حول العالم

ويزيد من تعقيد هذا اال�صطراب تحديات كبيرة، 
بالفعل وت�صغط على  االأ���ص��ع��ار  ت��زي��د  ك��ان��ت  وال��ت��ي 
االإم�����دادات م��ن بينها وب���اء ك��ورون��ا وق��ي��ود ال�صحن 
وارتفاع اأ�صعار الطاقة وموجات الجفاف والفي�صانات 
والحرائق. واالآن، يحذر خبراء االقت�صاد ومنظمات 
والتي  التداعيات  من  الحكومة  وم�صئولو  االإغ��اث��ة 

تتمثل فى زيادة الجوع في العالم.
كبرى  ح��رب  تداعيات  الو�صيكة  الكارثة  وتك�صف 
الغذاء  فاأ�صعار  العولمة،  م��ن  الحديث  الع�صر  ف��ى 
واالأ����ص���م���دة وال���غ���از وال��ن��ف��ط وح��ت��ى ال��م��ع��ادن مثل 
�صريع،  ب�صكل  ت��رت��ف��ع  كلها  وال��ن��ي��ك��ل  االأول��وم��ن��ي��وم 

ويتوقع الخبراء االأ�صواأ مع توالي االآثار. 
المعني  الخا�ص  المتحدة  االأم���م  لمقرر  ووف��ًق��ا 
ب��ال��ح��ق ف���ي ال���غ���ذاء، م��اي��ك��ل ف���خ���ري، ب�����داأت االآث����ار 
م�صر،  في  تظهر  الغذاء  اإم��داد  ل�صال�صل  المبا�صرة 
ال��دول  ه��ذه  ت�صتري  واإي���ران،  وبنجالدي�ص،  وتركيا، 
اأكثر من 60 % من احتياجاتها من القمح من رو�صيا 

واأوكرانيا.
ل��ب��ن��ان وت��ون�����ص واليمن  ب��ل��دان م��ث��ل  ك��م��ا تعتمد 
ال��ب��ل��دي��ن في  ع��ل��ى  كبير  ب�صكل  وب��اك�����ص��ت��ان  ول��ي��ب��ي��ا 

اإمدادات القمح.
القمح والحرب!

وم���ع ب���دء م��و���ص��م ال���زراع���ة ق��ري��ب��ا ف��ي اأوك��ران��ي��ا 
ورو����ص���ي���ا، اأع�����رب ال��خ��ب��ي��ر االأم���م���ي ع���ن ال��ق��ل��ق من 

النزاع  �صيحدثها  التي  االأج��ل  طويلة  اال�صطرابات 
على الغذاء.

المجاعات و�صوء التغذية على مدار الزمن غالبا 
ما تكون ب�صبب الف�صل ال�صيا�صي، ولكن هناك �صوؤال 
هام جداً يطرح نف�صه هذه االأيام اأال وهو، هل الغذاء 

ي�صلح اأن ي�صتخدم ك�صالح في الحروب؟
ت�صدير  ف��ي  االأول  المركز  رو�صيا  تحتل  عالمًيا 
الخام�ص،  المركز  في  اأوكرانيا  تاأتي  بينما  القمح، 
% من  وبالن�صبة لم�صر يمثل كال البلدين مًعا 80 
13 مليون ط��ن تم  القمح. وم��ن بين  واردات��ن��ا م��ن 
ا�صتيرادها عام 2021 كان ن�صيب رو�صيا 7.56 مليون 

طن، واأوكرانيا 1.9 مليون طن.
اإلى الخبز وحده،  القمح  وال تذهب وارداتنا من 
 USDA االأمريكية  ال��زراع��ة  وزارة  تقرير  فبح�صب 
عام  ا�صتيرادها  ت��م  ط��ن  مليون   13.2 بين  م��ن  ف��اإن 
ال�صلع  لهيئة  ذه��ب��ت  ط��ن  مليون   5.46 ف���اإن   ،2020
7.56 مليون  ال��خ��ب��ز،  اأج����ل دق��ي��ق  ال��ت��م��وي��ل��ي��ة م���ن 
المخبوزات  اأج���ل  م��ن  الخا�ص  للقطاع  ذهبت  ط��ن 

والمعجنات والخبز غير المدعم.
رقم  ال��غ��ذاء  الإن��ت��اج  االأ�صا�صية  ال�صلعة  هو  القمح 
ال��ذي  ال��م��دع��م  ال��خ��ب��ز  الم�صريين، وه���و  ل��ع��م��وم   1
االإ�صكالية  لكن  تقريًبا،  ال�صكان  ثلثا  منه  ي�صتفيد 

اأننا ن�صتورد القمح لي�ص فقط الإنتاج الخبز المدعم، 
م�صدًرا  تمثل  التي  المخبوزات  اأ�صكال  لكافة  ولكن 

اأ�صا�صًيا لمكونات غذاء الم�صريين.
وقد حذر م�صت�صار االأمن القومي االأمريكي جاك 
�صوليفان من اأن االأيام القادمة �صتكون "�صعبة" في 

اأوكرانيا.
وج��اءت ت�صريحاته قبل زي��ارة يقوم بها الرئي�ص 

االأمريكي جو بايدن اإلى بروك�صيل.
وم����ن ال��م��ن��ت��ظ��ر اأن ت��ع��ل��ن ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة 
وح��ل��ف��اوؤه��ا ع��ن ح��زم��ة ج��دي��دة م��ن العقوبات التي 

ت�صتهدف رو�صيا، بح�صب ما اأعلنه �صوليفان.
واأكد الم�صوؤول االأمريكي اأن الواليات المتحدة لم 
تجد دليال على اأن ال�صين تقدم اأ�صلحة اإلى رو�صيا 

ال�صتخدامها في حرب اأوكرانيا.
وو�صف بوتين الحرب، وهي اأكبر هجوم على دولة 
اأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، باأنها "عملية 
ع�صكرية خا�صة" لنزع �صالح اأوكرانيا وحمايتها من 

"النازيين".
ارتفاع  النتيجة متمثلة فى  �صتكون  العالم،  حول 
اأ���ص��ع��ار ال��ب��ق��ال��ة، و���ص��ه��دت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة في 
ق��دره  البقالة  اأ�صعار  ف��ى  ارتفاعا  الما�صى  فبراير 
% مقارنة بعام �صابق، وهى الزيادة االأعلى منذ   8.6

الحرب هي الحرب، في كل زمان وكل مكان، تقوم الحروب بين الدول والشعوب في وقت ما، ربما تطول أو تقصر، ولكن األكيد 
أن تبعاتها يعاني منها العالم لوقت طويل، خاصة إذا كانت الحرب بين دول مهمة مثل روسيا وأوكرانيا، ففي الوقت الذي 
تتنازع فيه الدولتان، هناك شعوب تبحث عن الخبز ولم تجده على طاولة الطعام، وذلك ألنهما من أهم الدول الموردة للقمح.
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خبراء  ويتوقع  الحكومية،  للبيانات  وفقا  عاما،   40
االقت�صاد اأن تزيد الحرب من ت�صخم تلك االأ�صعار.

حافة  ع��ل��ى  يعي�صون  ال��ذي��ن  ل���ه���وؤالء  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 
ان��ع��دام االأم���ن ال��غ��ذائ��ي، ف���اإن ال��زي��ادة االأخ��ي��رة في 
وبعد  الحافة،  اإل��ى  كثيرين  تدفع  اأن  االأ�صعار يمكن 
فاإن  �صنوات،  لخم�ص  االأغ��ل��ب  في  م�صتقرا  يظل  اأن 
% خ��الل ال��وب��اء بين 720  ال��ج��وع ارت��ف��ع بن�صبة 18 
مليوًنا على 811 مليون ن�صمة، وفى وقت �صابق هذا 
الحرب  تاأثير  اإن  المتحدة  ال��والي��ات  قالت  ال�صهر، 
اأن ي�صبب  العالمي وح��ده يمكن  على �صوق االأغذية 
ان�صمام ما بين 7.6 مليون اإلى 13.1 مليون �صخ�ص 

اإلى الجوعى. 
الحرب خراب على جميع الم�صتويات واالأ�صعدة، 
وت��ه��دد ال��ح��رب ف��ي اأوك��ران��ي��ا بتفاقم ان��ع��دام االأم��ن 
اإف��ري��ق��ي��ا، وف��ي اجتماع الجمعة  ال��غ��ذائ��ي ف��ي غ��رب 

ال��زراع��ة في  ال��ت��زم وزراء  األ��م��ان��ي��ا،  ب��ن��اء على طلب 
الدول االأع�صاء في مجموعة ال�صبع )األمانيا وكندا 
العظمى  وبريطانيا  وفرن�صا  المتحدة  وال��والي��ات 
واإيطاليا واليابان(، في بيان م�صترك، ب�"تجنب كل 
االإ�صارات واالإج��راءات التقييدية التي من �صاأنها اأن 
اإلى مزيد من الزيادات  تحد من ال�صادرات وت��وؤدي 

في االأ�صعار".
لالأمم  التابعة  واالأغ��ذي��ة  الزراعة  منظمة  قامت 
التي  وال��درا���ص��ات  االأب���ح���اث  بع�ص  بعمل  المتحدة 
اآلت للنتائج التالية “ما بين 8 ماليين و13 مليون 
�صخ�ص �صيعانون من الجوع في العالم ب�صبب عواقب 
والمحيط  اآ�صيا  ف��ي  اأوك��ران��ي��ا، ال�صيما  ف��ي  ال��ح��رب 

الهادئ و�صمال اإفريقيا”.
واأوردت المنظمة الدولية في توقعاتها الحديثة، 
ال���ت���ي ق��ي��م��ت ال��ت��اأث��ي��ر ال��م��ح��ت��م��ل ل��ل��غ��زو ال��رو���ص��ي 

الأوكرانيا على الجوع في العالم، اأن اأوكرانيا ورو�صيا 
من بين اأكبر م�صدري القمح والذرة وال�صعير وبذور 
اللفت وعباد ال�صم�ص في العالم، وت�صكالن مًعا اأكثر 

من ثلث �صادرات الحبوب العالمية.
وال�صرق  اإفريقيا  في  دول��ة، معظمها   26 وتعتمد 
االأو�صط واآ�صيا، باأكثر من 50 ٪ على هذين البلدين 
في واردات القمح. هذا هو الحال، على �صبيل المثال، 
في لبنان، الذي ي�صتورد 80 ٪ من قمحه من اأوكرانيا، 
ولديه فقط ب�صعة اأ�صابيع من االحتياطيات من هذه 

الحبوب.
ال��ذي��ن  ال�����ص��ك��ان،  اأن  “الفاو”  منظمة  واأوردت 
الت�صخم  ب�صبب  ال��ت��ق�����ص��ف،  اأ���ص��ه��ر  م��ن��ذ  اأ���ص��ع��ف��ه��م 
كما  ال��م��ب��ا���ص��رة،  ال��ع��واق��ب  �صيتحملون  ال��ق��ي��ا���ص��ي، 
اأ�صعار الخبز، واعتبرت  اإلى رفع  �صتدفع الحكومات 
اأوكرانيا في  كانت  وق��ت  ج��اء في  الرو�صي  الغزو  اأن 
ال��ق��وات  ت��ق��دم  اأدى  فيما  ال��زراع��ي،  ب��داي��ة مو�صمها 
ال��رو���ص��ي��ة وع��م��ل��ي��ات الق�صف اإل���ى اإغ����الق ال��م��وان��ئ 
االأوكرانية بالكامل، بينما ي�صود عدم اليقين ب�صاأن 

مخزون الح�صاد في غ�صون ب�صعة اأ�صهر.
فهي  الرو�صية  ال��ح��ب��وب  ل�����ص��ادرات  بالن�صبة  اأم���ا 
ت�صتند اإلى بنى تحتية غير معطلة نظرًيا، لكن من 
كما  الدولية،  بالعقوبات  ب�صدة  تتاأثر  اأن  المحتمل 

تتوقع منظمة “الفاو”، بناًء على مدة النزاع.
وتتوقع وكالة االأمم المتحدة ارتفاع موؤ�صر اأ�صعار 
االأ�صواق  في  االأ�صعار  يجمع  ال��ذي  الغذائية،  المواد 
االأ�صا�صية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��م��واد  م��ن  للعديد  ال��دول��ي��ة 
وما  االأل��ب��ان،  ومنتجات  واللحوم  وال�صكر  )الحبوب 
٪ اإل���ى 20 ٪ اأع��ل��ى م��ن م�صتواها  اإل���ى ذل���ك( م��ن 8 

الحالي في ال�صتراتو�صفير بالفعل.
 ٪  30 اأخ���ذ  الموؤ�صر  ك��ان ه��ذا  ال��ع��ام،  وف��ي نهاية 
مقارنة بالعام ال�صابق، ويرجع ذلك ب�صكل خا�ص اإلى 

.Covid-19 ارتفاع اأ�صعار الطاقة وعواقب جائحة
ب��ال�����ص��ب��ط في  ال�����ص��ورة  �صت�صبح  ك��ي��ف  اأع���ل���م  ال 
اأن  ال��م��وؤك��د  ل��ك��ن  ال��ب��ع��ي��د،  اأو  ال��ق��ري��ب  الم�صتقبل 
النزاع  فاتورة  �صيدفع  العالم  دول  كل  المواطن في 
كما اعتدنا دائًما على مر االأزمان المعا�صرة في كل 

االأزمات والحروب.
ل��ق��د اأ���ص��ب��ح��ت ال���ورق���ة االق��ت�����ص��ادي��ة ه��ي ال��وج��ه 
االآخر للورقة ال�صيا�صية الع�صكرية للثاأر من الدول 
المخالفة للقرارات االأمريكية التي هي في االأ�صا�ص 
اأحد اأ�صباب قرار الحرب الرو�صية �صد اأوكرانيا بعد 
رف�ص االأمريكان كل ال�صمانات االأمنية التي طالبت 

بها رو�صيا.
ى  فهل �صي�صهد العالم في الفترة القادمة ما ُي�صَمّ
المجاعة االقت�صادية نتيجة ما تخلفه الحروب من 
ال��دول��ي��ة؛ وه��و ما  التجارة  ف��ي حركة  وتاأثير  دم��ار 
ا المواد الغذائية  يوؤدي اإلى ارتفاع االأ�صعار، خ�صو�صً

بكل اأنواعها والطاقة بكل م�صادرها؟!.
  هل نحن ب�صدد ثورة جياع كما توؤكد الدرا�صات 

واالإح�صاءات ال�صابقة؟
من  بالفعل  تعاني  ال��ت��ي  ال���دول  اإذاً  تفعل  وم���اذا 

حروب ومجاعات �صابقة؟
  يبدو اأنها الحرب التي لم ن�صارك بها ولكن علينا 

تحمل اأعباءها.

مى منصور
صحفية
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والمعالم  ال�شريف  النبوي  الم�شجد  اإلى  والزوار 
التاريخية القديمة والحديثة.

تم  ال�شياحي،  الإر���ش��اد  ممار�شة  عام من  وبعد 
التفاق بين هيئة ال�شياحة والآثار الوطني وهيئة 
مر�شدين  بترخي�ص  ال��ج��ي��ول��وج��ي��ة،  ال��م�����ش��اح��ة 
ال��ك��ه��وف  ���ش��ي��اح��ة  ف���ي  متخ�ش�شين  ���ش��ي��اح��ي��ي��ن 
العربية  المملكة  ب��ه  ت��زخ��ر  لما  ال�شعودية،  ف��ي 
ال�����ش��ع��ودي��ة م���ن ث�����روات ط��ب��ي��ع��ي��ة وج��ي��ول��وج��ي��ة 

متنوعة، من اآثار متنوعة وغير مكت�شفة.
وت���م ال��ت��ح��اق��ي ب��م��ج��ال الإر����ش���اد ���ش��م��ن اأرب���ع 
على  للح�شول  المملكة،  م�شتوى  على  �شيدات 

مر�شدة كهوف مرخ�شة لمزاولة المهنة.
كيف كانت البداية؟

اأو عمل جديد  ل��دي حب و�شغف لدرا�شة  ك��ان 
اإل��ى مجال مختلف  والإدارة  الإع��ام  اأ�شواء  من 
جًدا في ظام دام�ص ومغامرات، واكت�شاف جميع 
ريا�شي  مجهود  ممار�شة  خ��ال  م��ن  ه��واي��ات��ي، 
ممتع، وقد وجدت �شالتي في الإر�شاد ال�شياحي، 
وال�شغف  وال�شتك�شاف  المغامرة  حب  لدي  فاأنا 
بكل ما هو جديد في ال�شياحة الداخلية، ومعرفة 

كل ماهو جديد في عالم الآثار .
وق���د ج���اء اخ��ت��ي��اري ل��ه��ذا ال��م��ج��ال ب��ع��ي��ًدا كل 
له  لما  والمهني  الأكاديمي  البعد عن تخ�ش�شي 

من �شعوبة وتحدي لمراأة �شعودية كمر�شدة في 
�شياحة الكهوف، وك�شر حاجز الخوف من العي�ص 
للحظات في ظام دام�ص داخل الكهف، والعي�ص 

في الحياة البرية الطبيعية.
ماهي الدورات والبرامج التى خ�ضعت لها 

ل�ضقل موهبتك كمر�ضدة كهوف؟
اأن  ال�������ت�������ى لب����������د  ال��������������������دورات  اأه�������������م  م��������ن 
ه���ي  ������ش�����ي�����اح�����ي،  م�����ر������ش�����د  اأي  ب�����ه�����ا  ي����ل����ت����ح����ق 
 الإ����ش���ع���اف���ات الأول����ي����ة والإ����ش���ع���اف���ات ال��خ��ل��وي��ة،
وال��ب��رام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��م��ك��ن م��ن تطوير 
�شرائح  جميع  مع  والتعامل  ال�شخ�شية،  قدراته 
المجتمع، والمرونة في التعامل بحكم الختاط 
وهو  الثقافات،  ومتنوعة  مختلفة  جن�شيات  مع 

هنا يقف ليكون خير �شفير لوطنه.
التعامل معك كمر�ضدة وامراأة  كيف يتم 
خ�ضو�ضا  الكهوف،  �ضياحة  في  متخ�ض�ضة 

وهو يعتبر مجاًل حديًثا في المملكة؟
تمكين  ظل  وف��ي  الر�شيدة،  حكومتنا  ظل  في 
العلمية  المجالت  جميع  في  ال�شعودية  ال��م��راأة 
وال��م��ه��ن��ي��ة، وه����ي ق������ادرة ع��ل��ى ن��ي��ل ال��م��ن��ا���ش��ب 
القيادية المتنوعة الكفيلة باأن تكون �شفيرة في 
محبي  لكل  وال�شتك�شاف  المغامرة  ثقافة  ن�شر 
المتعة، والعي�ص في الحياة البيئية حيث كان له 

هذا  اأن  خ�ضو�ضا  البداية  ج��اءت  كيف 
حتى  كان  بلد  في  للمراأة  وخا�ضة  المجال 
على  ح��ك��را  التخ�ض�ص  ه��ذا  ق��ري��ب  عهد 
الذكور دون الإناث، حدثينا عن تجربتك؟

ال��ع��م��ل الإع���ام���ي كمذيعة  ك��ان��ت  ال���ب���داي���ات 
اإع��ام��ي  م�شت�شار  ث��م  ال�����ش��ع��ودي��ة،  تلفزيون  ف��ي 
وال��م��وؤت��م��رات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  للعديد  وتمثيلي 
التطوعي  العمل  اآخر  الدولية والمحلية بجانب 
في  ����ش���واء  ع���ام���ا،   18 ل���م���دة  ال��ع��م��ل  وزارة  ف���ي 
التطوعية  الفرق  وتاأ�شي�ص  الخيرية،  الجمعيات 

في جميع المجالت الإدارية والميدانية.
وت���ق���د ت����م ت��ر���ش��ي��ح��ي م����ن اإح�������دى ال��ج��ه��ات 
�شياحي  اإر�شاد  رخ�شة  على  للح�شول  الحكومية 

عام من هيئة التراث والآثار في بداية 2018.
مزاولة  في  الأول��ى  بداياتك  كانت  كيف 

مهنة الإر�ضاد؟
اإع��داد  ع��دي��دة، وخا�شة  ب���دورات  التحاقي  ت��م 
الرخ�شة  على  والح�شول  ع���ام،  �شياحي  مر�شد 
المعتمدة بعد عدة ا�شتراطات مهنية، وتم قبولي 
في الإر�شاد ال�شياحي بحكم اأنني اأقيم في المدينة 
ال��م��ن��ورة، ووج����ود الآث�����ار ال��ت��اري��خ��ي��ة والأث���ري���ة 

النبوية، والعديدمن المعالم التاريخية.
المعتمرين  ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال  ال��ب��داي��ة  ك��ان��ت  وق���د 

هي دكتورة في التنمية البشرية HB، مدرب دولي ومحلي، مرشدة سياحية عام وكهوف معتمدة من هيئة السياحة 
واآلثار السعودية، دخلت غمار اإلرشاد في بلد كان حتى عهد قريب يقتصر على الذكور، اإلعالمية والمرشدة السياحية 

الدكتورة بشرى كيماوي، وحول اكتشاف جديد لما تزخر به المملكة العربية السعودية من مآثر وكهوف متنوعة تتعدى 
ثالث مئة كهف كان لنا هذا الحديث معها.

آثار وثروات طبيعية وجيولوجية متنوعة غير مكتشــــفة بالسعودية
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اأر�شية، نتجت عن  اأو  اأو تجاويف جبلية  فجوات 
عوامل جيولوجية متعددة، ويقدر عددها باآلف 

ال�شنين والُمكت�شف ليتجاوز المئات.
هل هناك اأنواع اأخرى من الكهوف يختلف 

بع�ضها عن الآخر ، اأو هي مت�ضابهة؟
ن���ع���م ه����ن����اك ك����ه����وف اأف���ق���ي���ة ج��ب��ل��ي��ة ع���ب���ارة 
ع����ن م����غ����ارات وت����ج����اوي����ف   ف������ي   ال��م��رت��ف��ع��ات   

 ال�������������ش������خ������ري������ة   وال���������ج���������ب���������ال   وب�����رك�����ان�����ي�����ة
مثل،  كهف اأم جر�شان وماكر ال�شاهين في حرة 

خيبر �شمال المدينة المنورة.
وي��ع��ت��ب��ر ك��ه��ف م���اك���ر ال�����ش��اه��ي��ن ح��ت��ى وق��ت��ن��ا 
الحا�شر، من اأكبر الكهوف البركانية الأنبوبية، 
فهو بمثابة النفق يقدر طوله باأربع كيلومترات، 
25م، يبداأ بارتفاع عال وينتهي  وارتفاعه حوالي 

حاورتها: آمال التليدي

الأثر القوي لندماج المراأة في �شتى المجالت، 
واإثبات اأن المراأة قادرة على الخو�ص وال�شتراك 
الإر�شاد  وخا�شة  المجالت  كافة  في  الرجل  مع 
ال�����ش��ي��اح��ي ال����ذي ك���ان م��ن��ذ زم���ن ب��ع��ي��د ي��م��ار���ص 
منطقة  في  وخا�شة  والن�شاء،  ال��رج��ال  قبل  من 
ال��ح��ج��از ب��ح��ك��م وج�����ود ال��ح��رم��ي��ن ال�����ش��ري��ف��ي��ن 

والمعالم التاريخية المرتبطة بال�شنة النبوية.
اأم����ا ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ���ش��ي��اح��ة ال��ك��ه��وف، ف��وج��ود 
نوًعا من  يعطي  المجال  ه��ذا  في  ت�شارك  ام��راأة 
المعالم  ه��ذه  ل��زي��ارة  والأط��ف��ال  الأم���ان لاأ�شر 
في  وال��ت��اأم��ل  والطبيعة،  الجميلة  الجيولوجية 
ملكوت اهلل، ومنح الطمانينة وال�شتقرار النف�شي 
من عدم الخوف من الظام والكائنات المحيطة 
به، واأنها اأماكن جميلة وهادئة ت�شتحق المغامرة 

لم�شاهدتها وال�شتمتاع بها.
كهوف  ع��ل��ى  اأك��ث��ر  تعرفينا  ل��و  ح��ب��ذا 

المملكة وهل هناك تنوع فيها؟
ف���ي ال��ب��داي��ة ن�����ش��اأت ال��ك��ه��وف ن��ت��ي��ج��ة تكوين 
بركاني قديم، وتكثر في مناطق الحرات وتعرف 

بالأ�شكال الأنبوبية.
 وبداخلها منخف�شات ومرتفعات كل�شية نتيجة 
تر�شبات المياه، وهناك كهوف بحرية تتنوع على 

�شاحل البحر الأحمر.
 وق����د ا���ش��ت��خ��دام الإن�������ش���ان ال���ب���دائ���ي ال��ق��دي��م 
لجوءا  ال�شنين،  اآلف  منذ  لل�شكن  الكهوف  هذه 
اإلى  بعد  فيما  لتتحول  البرد،  اأو  الحر  �شدة  من 
مخازن ا�شتراتيجية ع�شكرية في بع�ص الع�شور.

الر�شمي  الكت�شاف  تم   1980 ع��ام  بداية  وف��ي 
للكهوف في المملكة.

عن  عبارة  فهو  الكهف،  تعريف  اأو  الكهف  اأم��ا 

آثار وثروات طبيعية وجيولوجية متنوعة غير مكتشــــفة بالسعودية
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الكهوف  ل��زي��ارة  التن�ضيق  ي��ت��م  ك��ي��ف 
وال�ضتمتاع بالمغامرة؟

يتم التن�شيق معنا، عن طريق اأ�شماء المر�شدين 
ال�شياحيين المتخ�ش�شين في الكهوف، عن طريق 
 اأ�شماء مدرجة في هيئة ال�شياحة والآثار الوطني،
ون���ح���ن ل��دي��ن��ا ف���ري���ق خ���ا����ص ي�����ش��م 23 ع�����ش��وا، 
ونحن �شيدتان �شمن الفريق، فريق_كهوف_

ال�شعودية.
كلمة اأخيرة:

اأ�شكركم على اإتاحة الفر�شة لي، للحديث عن 
تجربتي ال�شخ�شية في �شياحة الكهوف بالمملكة 
في  معي  تكونوا  اأن  واأتمنى  ال�شعودية،  العربية 
اإح���دى رح��ات��ي لأج��م��ل ك��ه��وف ح��رة خيبر واأن 
ن��ك��ون خ��ي��ر ���ش��ف��راء لتمثيل وج���ذب ال�����ش��ي��اح من 

داخل وخارج المملكة.

بم�شاحة �شيقة جدا، وبه تكوينات كل�شية وعظام 
وج��م��ج��م��ة ب�����ش��ري��ة ت��ك��م��ن ب��ي��ن ع���ظ���ام وق����رون 

مجموعة وا�شعة من الحيوانات.
هذه  عمر  اأن  اإل��ى  بالكربون  ال��ت��اأري��خ  وي�شير   
التي  للحيوانات  تقريًبا  عام   1000 يبلغ  العظام 
تعود اإلى اآلف ال�شنين وبع�ص النقو�ص الأثرية، 
واأخرى اأر�شية ت�شمى بالدحول راأ�شية منخف�شة 
تاأخذ اأ�شكاًل واأحجاًما ر�شوبية مختلفة وت�شتخدم 
كموارد للمياه، ويتجاوز عدد الكهوف في المملكة 
اأ���ش��ه��ره��ا: "300 ك��ه��ف، وال��م��ع��ت��م��د ه��و 15 ك��ه��ًف��ا 

الحبا�شي،  غ��ار  �شيعفان،  ال�شمان،  ج��ر���ش��ان،  اأم 
الطحالب،  ال�شحالي،  النجم،  درب  ه��ي��ت،  عين 
الملك  جامعة  وكهف  ال�شلطان،  دحل  المفاجاة، 
الكت�شافات  زال��ت  وم��ا  وال��م��ع��ادن،  للبترول  فهد 

م�شتمرة من هيئة الم�شاحة الجيولوجية.
الجهات  تقدمها  التى  الخدمات  ماهي 

المخت�ضة لكم كمر�ضدين �ضياحيين؟
المعلومات  تقدم لنا كمر�شدين متخ�ش�شين، 
العلمية والأثرية،  المعلومات  التى ن�شتقي منها 
لكل كهف  الأم��ن��ي��ة  والإر����ش���ادات  الموقع  ل��زي��ارة 

بالإحداثيات للموقع.
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مساهمة المرأة في إغناء الحضارة العالمية

حت�ضر  يف  �مل���ر�أة  وم�ضاركة  م�ضاهمة  ولر�ضد 
�لإن�ضانية �ضوف �أتبنى �ملقاربات �لتالية:  

- مقاربة �تيمولوجية �أي �للغوية
  Alchimiqueأو�لكيماوية� �أل�ضيمية  مقاربة   -
�أحد  ولي�س بالكيمائيةChimique  و�لتي تعترب 

�لتقليعات �لفكرية يف �أوروبا. 
- مقاربة �أنرتوبولوجية .

املقاربة الأتيمولوجية :
يف �لبد�ية ل ميكن �أن نناق�س هذه �ملقاربة دون 
�أن نتطرق للمفكر عبد �لقاهر �جلورجاين رحمه 
�للغة باعتبارها  �هلل و�ل��ذي كان �ضباقا يف در��ضة 
يف  عليه  يعتمد  مرجعا  وي�ضكل  متكامال  ن�ضقا 
خالل  من  �لفكرية  للق�ضايا  �لعلمية  �لدر��ضات 
موؤلفه �أ�ضر�ر �لبالغة ، فح�ضب هذ� �ملفكر لفهم 
�لكلمة و�مل�ضطلح و�للغة ب�ضفة عامة  ل بد من 

فهم �ضياقها ونظمها.
ح�ضب م�ضامني �ملقاربة �للغوية فاإن م�ضطلح 
�مل�����ر�أة ي��ت��ك��ون م��ن ن��ف�����س �مل����ادة �ل��ل��غ��وي��ة ل��ل��م��ر�آة 
و�لروؤية و�ملرئيات وهذه �مل�ضطلحات ت�ضب كلها 
، �مللمو�س  ، �ملج�ضم  يف معنى �مل�ضاهدة، �لتج�ضيم 

و�لإنعكا�س .
ولعل ما يجب �لتنبيه �إليه �أن �ملر�أة بهذ� �ملعنى 
تبقى روؤية �نعكا�ضية لالآخر، وجت�ضيد� وجت�ضيما 
للر�ئي مما يولد �لإح�ضا�س بالطماأنينة و�ل�ضكينة 
�أن����ه يتماهى  ب��اع��ت��ب��ار   ، ل��دي��ه  و�لأل���ف���ة و�ل��ث��ق��ة 

، فاأول خطوة للتماهي مع  ملا يرنو�إليه  ويت�ضابه 
�لآخر هو�لتقاء عنا�ضر �لت�ضابه .

ويف هذ� �ل�ضياق جاء قول �هلل �ضبحانه وتعاىل 
يف كتابه �حلكيم يف �ضورة �ل��روم �لآي��ة 21 "ومن 
لت�ضكنو�  �أزو�ج���ا  �أنف�ضكم  من  لكم  خلق  �ن  �آياته 
�إل��ي��ه��ا وج��ع��ل ب��ي��ن��ك��م م����ودة ورح���م���ة �إن يف ذل��ك 
لآيات لقوم يتفكرون" مبعنى �أن م�ضدر �ل�ضكينة 
�نعكا�ضا  ب��اع��ت��ب��اره��ا  "�ملر�أة"  ه��ي  و�ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة 
ل�ضورة �لرجل يف �لوجود ،�إذ �أن �لرجل ملا �أوج�س 
�إح�ضا�س  ك���اأول   - ووج���ال  ودع���ر�  خيفة  نف�ضه  يف 
�عرتى �لإن�ضانية- خلق �هلل له من نف�ضه "�ملر�أة" 
لكي ت�ضفي عليه �لطماأنينة و�ل�ضكينة و�حلماية 

وطرد �ملخاوف.
م�ضدًر�  "�ملر�أة"،باعتبارها  ل��ول  تقديري  يف 
لل�ضكينة و�لطماأنينة و�لثقة ، لبقي �لرجل تائها 
خائفا مذعور� لغياب مرجعية ومعد�ت هوياتية 
له  حتقق  �لت�ضابه(  عنا�ضر  �لتقاء  خ��الل  م��ن   (

عن�ضر �ل�ضتقر�ر. 
تعاملها جممال مع �ضيغة  �لعربية يف  فاللغة 
عن�ضر�  باعتباره  �لبيان  قوة  �إىل  �لتجاأت  �لأنثى 
، حيث  �لعاملية  �للغات  فريد� تتميز به عن باقي 
�للغة   ه��ذه  به  تتميز  �لتي  �لبيان  ق��وة  ح�ضب  �أن 
�م��ر�أة  د�ئما جمع  يعني  �لن�ضاء ل  ف��اإن م�ضطلح 
بل نتبني منه �أنه �لتاأخري �أو�لتاأخر من هنا نقول 

�ل�ضنة �لن�ضيئة و�لأ�ضهر �لن�ضىء �أي �ملتاأخرة . 

�ملر�أة  �أن  �ل�ضياق  �ل��و�رد يف هذ�  ولعل �لتف�ضري 
جاءت متاأخرة يف زمن �خللق عن �لرجل.

�إن �للغة �لفرن�ضية يف تعاملها لغويا مع �ملر�أة 
�ف��ت��ق��رت �إىل ع��ن�����ض��ر �ل��غ��ن��ى و�ل��ت��ن��وع يف ن��ع��وت 
كانت  �لتي  �لعربية  �للغة  عك�س   ، �مل���ر�أة  وو�ضف 
لغة معطاءة وكرمية يف �لتعامل مع و�ضف �ملر�أة 
،  ففي �للغة �لفرن�ضية نعت �ملر�أة يتكون من نف�س 

�حلروف :
�مر�أة  FEMME

�لأ�ضرة  FAMILLE
�لأنثى  FEMELLE

�للغوي  �لتعاطي  �لغنى يف  ه��ذ�  تف�ضري  وجن��د 
عمرت  �لعربية  �للغة  ك��ون  يف  �لأن��ث��ى  �ضيغة  مع 
8000 ج���در لغوي  ع��ل��ى  وت��ت��وف��ر  ���ض��ن��ة  �ل���ف   16
�لفرن�ضية عمرت  �للغة  ، بينما  و12 مليون كلمة 
70 جدر لغوي و160 �لف  4 قرون وت�ضمل فقط 

كلمة. 
يفي  ل  �لأ����ض���رة  م�ضطلح  �أن  �لتنبيه  وي��ج��ب 
مل�ضطلح  هو�ل�ضاأن  كما  �ملطلوب  و�ملعنى  باملرمى 
�لأ�ضري  هي  لالأ�ضرة  �للغوية  فالإحالة  �لآ���ض��رة 
بينما   ، �حلرية  �ملحدود  �ل�ضخ�س  �أي  و�مل�ضجون 
لذلك  �لوثقى.  �لعالقات  جممل  هي   ، �لآ���ض��رة 
لغويا  مييل  نف�ضه  يجد  ق��د  �لعائلي  فالتجمع 
�لأ���ض��رة،لأن��ه لي�س  �أك���ر م��ن  ل��الآ���ض��رة  كتنظيم 
تنظيما ي��ح��د م��ن �حل��ري��ة وي��ج��ع��ل م��ن �أف����ر�ده 

سأحكي لكم حكاية : جاء في مذكرات المستشار األمريكي في األمن القومي بالبيت األبيض " زبغنيو بريجينسكي "  أنه 
في الهجيع األخير من ليلة 1979/11/09 رن الهاتف و كان المتصل السيد" وليام آدم " المالزم األول العقيد من قاعدة نوراد 

) NORAD( و هي المنظمة األمريكية الكندية المكلفة بمراقبة الفضاء الجوي ألمريكا الشمالية و بصوت وجل، قال العقيد 
أن أمريكا تتعرض لهجوم نووي ب 250 رأًسا نووًيا، في هذه اللحظة يقول السيد المستشار : كان علي اتخاذ قرارين، أولهما 

هل أوقظ زوجتي من النوم ؟ و القرار الثاني هل أعترض هذا الهجوم بهجوم نووي آخر؟  لعل ما يجب التنبيه إليه في هذه 
الحكاية هو الحضور القوي و المكثف للمرأة حتى في أحلك اللحظات، فهل  قرار إيقاظ الزوجة له نفس األهمية و اإللحاحية 

االستراتيجية إلطالق هجوم نووي؟
وعندما سئل المفكر المغربي عبد اهلل العروي بماذا تتقدم األمم؟ أجابهم : تتقدم األمم " بالمرأة والمطر" قاصًدا من مضامين 

جوابه أن المرأة هي التوجيه ، التربية و اإلضاءات االجتماعية ، و المطر هو الخيرات والغنى لكون المجتمع يعمل على التوفير 
و االستثمار ضماًنا لتقدمه.

مصطفى الحارثي
الباحث في اإلنثربولوجيا السياسية
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�لتفاعالت  خمتلف  تعني  �لآ�ضرة  �إن  بل  �ضجناء 
�لعرقية و�لدينية و�ملدنية لأفر�دها. 

املقاربة الأل�شيمية :
�لتفكيك  بامتياز  تدر�س  جديدة  مقاربة  وهي 
وتركيب  تفكري  �للغة  �أ���ض��ل  �أن  باإعتبار  �للغوي 

ح�ضب مريدي هذه �ملقاربة فاإذ� �أخذنا: 
عندنا:  تبقى   MME حذفنا   و�إذ�   FEMME
وه����ي �إح���ال���ة �ل�����ض��ي��م��ي��ة ع��ل��ى �ل���ن���ار و�ل��ن��رب����س 
 HOMME  عند �ملر�أة )feu (لنار�   FE  و�لإ�ضاءة
�إح��ال��ة  ع��ن��دن��ا: وه��ي  MME تبقى  و�إذ� ح��ذف��ن��ا  

�ل�ضيمية على �لبنيان و�لعلو HO  عند �لرجل.
فالنار هي �إ�ضاءة ، نرب��س وم�ضباح وهي نهج، 
  IKIGAI �ليابان  عند  ت�ضمى  وطريقة  �أومنهج 
مبعنى la joie d’être toujours occupé  ح�ضب 
 Francesc Miraillesو Hector Garciaeملفكر�ن�
�ي ن��ه��ج ل��ل��ب��ح��ث ع���ن �ل�������ض���ع���ادة ل��ك��ون��ه��ا ت��ك��ون 
للمر�أة  معني،وتتحقق  بطموح  م�ضغولة  د�ئ��م��ا 
ه���ذه �ل��وظ��ي��ف��ة م���ن خ���الل �ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��وج��ي��ه 
فوظيفة  لذلك    /EDUQUER  ORIENTER
�لطماأنينة  �إ�ضفاء  �ملقاربة هي  هذه  �مل��ر�أة ح�ضب 
�إىل  �لو�ضول  على  �لرجل  وم�ضاعدة  �أ�ضلفت  كما 
IKIGAI �أي حتقيق �لذ�ت من �أجل �لو�ضول �إىل 
�ل�ضدفة  �ل�ضعادة، ولي�س من قبيل  �أعلى مر�تب 
�لتوجيه له نف�س معنى �لإجتاه نحو�ل�ضرق-  �أن 
م�����ض��ط��ل��ح �ل�����ض��رق ) وه����ي �ح���ال���ة ع��ل��ى م�����ض��رق 
لالهتد�ء  ون��رب����ض��ا  �إ���ض��اءة  باعتبارها  �ل�ضم�س 
�أ�ضله  ي��اأخ��ذ   ORIENT  ) �ملبتغى  �ل��ط��ري��ق  �ىل 
من وجه ORIENTER - فال�ضرق يعترب نرب��ضا 
وم�ضباح �إ�ضاءة وم�ضرقا للمعرفة وطرد� للجهل 

، �أما �لتوجيه فيبقى حكر� على �ملر�أة بامتياز.
ذلك �أن علماء �لديد�كتيك ل�ضيما �لفرن�ضيون 
�أوتهذيب  م�ضقول  �أي   poli بني  يفرقون  منهم  
فالتهذيب    ، و�لتهذيب  �ل�ضقل  �أي   politesseو
باعتبارهم  �ل�����ض��غ��ار  �لأط���ف���ال  م��ع  �إل  ي��ك��ون  ل 
ق��اب��ل��ني ل��ل��ت��ه��ذي��ب و�ل��رتب��ي��ة و�ل�����ض��ق��ل ، وه���ذ� 
جمال حمجوز وبامتياز للمر�أة ، �أما فيما يخ�س 
 ELEVE - TRES BIEN  ل�ضخ�س �لبالغ فنقول�
�لإرتقاء  به  ونعني   ELEVER- MAL ELEVE
و�ل�ضموبال�ضخ�س وهو�لدور �لذي �أنيط بالرجل 
و�لعلولالأ�ضخا�س  �لإرت��ق��اء   ، �لبنيان  فمهمته 
�لذين تلقو� تهذيبا قوميا من طرف �ملر�أة ، فدور 
بد�أته  �لذي  �لرتبوي  �لعمل  هو��ضتكمال  �لرجل 

�ملر�أة.
رو�ضو�لطفل  جاك  جان  يقول  �ملجال  هذ�  ويف 
�ل�ضغري يتعلم بالقدوة �أكر مما يتعلم باملوعظة 
، فالرتبية تنقلها �ملر�أة لأطفالها بنف�س �ملدركات 

و�لقيم �لتي تربت عليها يف بيت �أهلها. 
يبني  ،و�ل���رج���ل   IKIGAIنحو ت��وج��ه  ف���امل���ر�أة 
IKIGAI ، فاملر�أة ��ضتثمرت منذ فجر �لإن�ضانية 
��ضتثمر  فيما   ، �ل��الم��ادي(  )�مل��ج��ال  �لتوجيه  يف 

من  ن��ح��و�لأع��ل��ى،  كت�ضييد  �ل��ب��ن��ي��ان  يف  �ل���رج���ل 
�لأ����ض���ف���ل �إىل �لأع���ل���ى )�مل���ج���ال �مل������ادي( ف��روؤي��ة 
�ملدى  ذ�ت  �لرجل  روؤي��ة  عك�س  على  �أفقية  �مل���ر�أة 

�لعمودي.
من خالل هذه �ملقاربة �لتحليلية ذ�ت �لطابع 
�لأل�ضيمي يتبني �أن �ملر�أة ��ضطلعت مبهة �لتوجيه 
orientation و�لتهذيب politesse وهذ� �لأخري 
 ، يتطلب �ملعرفة �لقبلية بالوجهة �ملزمع نهجها 
وهي بذلك �جتهت نحو�ل�ضرق ) م�ضرق �ل�ضم�س( 

باعتباره م�ضدر �لنور و�لإ�ضاءة.

املقاربة الأنرتوبولوجية :
�أي در����ض��ة �حل�����ض��ار�ت  �ل��ت��ج��اأ علماء �لإن��ا���ض��ة 
�لأط��روح��ة،  ه��ذه  وتطويق  ت��اأط��ري  �إىل  �لقدمية 
تاريخ  يف  د�ئ��م��ا  تبحث  �لن��رتوب��وج��ي��ة  فاملقاربة 

�حل�ضار�ت.
ع��ن��دم��ا �ن��ت��ق��ل �لإن�����ض��ان م��ن �لإن�����ض��ان �لعاقل 
�ملنت�ضب  �لإن�������ض���ان  �إىل   HOMOSAPIENS
من  �ن��ت��ق��ل  ،وع���ن���دم���ا    HOMOERECTUS
�إىل ع�ضر    L’ABONDANCE ع�ضر �خل��ري�ت 

المرأة لعبت دورا مهما في اللغة فهي التي 
أبدعتها الن أول إرهاصات اللغة كانت عبارة 

عن لغو
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�إىل  تاريخئذ  �مل��ر�أة  ،��ضطرت    la rareté �لندرة 
وتو�ضع  روؤيتها  جمال  من  تو�ضع  كي  تنت�ضب  �أن 
�لقوت  champs visuelبحثا عن  جمال نظرها  
هذ�  فانت�ضابها   ، �حل��ي��وي  �مل��ج��ال  وع��ن  �ليومي 
و�ل��ف��زي��ول��وج��ي��ة،  �جل�ضمية  تركيبتها  ع��ل��ى  �أث���ر 
ف��ت��ق��ل�����ض��ت �أرد�ف����ه����ا وح��و���ض��ه��ا ومل ت��ع��د ق����ادرة 
بدل  �أ���ض��ه��ر  ت�ضعة  م��ن  �أك���ر  �جل��ن��ني  على حمل 
خديجا  يولد  فاجلنني  لذلك  �ضهر�،  ع�ضر  �ثنا 
PREMATURE ودماغه مل يكتمل يف �لتكوين، 
بالعو�مل  ويتاأثر  �خلارجية  �لبيئة  مع  فيكتمل 
�لطبيعية  فيتطور يف بيئة خارج رحم �أمه �أوخارج 
�ملقارنة  �ضبيل  على  فالطفل   . �أم���ه  رح��م  ظ��الم 
�أن �لطفل  �إل   ، �لقرد  �أقل ذكاء من �ضغري  يولد 
�لب�ضري يطور وينمي  ذكاءه، بينما �ضغري �لقرد 
يبقى ذكاءه حمدود� ول يتطور لأنه ولد مكتمال. 
�لوحيد  فالكائن  ب��اأم��ه،  مرتبطا  يبقى  فالطفل 
20 �ضنة بعائلته هو�لإن�ضان  �لذي يبقى مرتبطا 

مما �ضاهم يف ذكائه.
�لطفل حتى  �إ�ضر�رها على رعاية  فاملر�أة بف�ضل 

يكرب، حققت لالإن�ضان �ضيئني مهمني :
�لب�ضري فر�ضة لتوفري طاقة  �أعطت للدماغ   )1
يبذل  ول  ي�ضرف  ل  لأن��ه   ، دم��اغ��ه  لينمي  للطفل 
جهد�  للبحث عن �لأكل و�لطريدة ،لي�س كاحليو�ن 
وج�ضمه  حركاته  يطور  �أن  عليه  �ضغره  منذ  �ل��ذي 
لتقوية  �إ���ض��اف��ي��ة  ط��اق��ة  ي��ج��د  ف��ال  عي�ضه  ل�ضمان 

وتطوير دماغه وذكائه. 
�إن �مل��ر�أة عندما �كت�ضفت �لنار ، وهذ� من  2( ثم 
يف  �ضاهمت  تده�س،  قد  �لتي  �لتاريخية  �ملعلومات 
ه�ضم  يف  طاقته  ي�ضتنزف  �أن  بدل  فاجل�ضم  �لطبخ 
�لأكل �لنيئ يف ثالثة �أو�أربعة �أيام ،�أ�ضبح يه�ضم يف 
�ضويعات،وهذ� �أعطى للج�ضم طاقة فائ�ضة و�إ�ضافية 
�لب�ضري وهذه  نوعه  ل�ضمان عي�ضه و�حلفاظ على 
،ومن  �ل��دم��اغ  لتطوير  ��ضتغلها  �لإ�ضافية  �لطاقة 
م��ك��ر وده�����اء �ل���دم���اغ ���ض��م��ى ن��ف�����ض��ه بنف�ضه ،ووج���د 
لنف�ضه مكانا حمميا جد� حتت �جلمجمة ،ويتقوى 
�لع�ضالت  ب��زي��ادة  ولي�س  �لع�ضبية  �خلاليا  ب��زي��ادة 
)muscles( فالدماغ �لب�ضري  يتوفر على 86 مليار 
خلية ع�ضبية  وقوة �لتو��ضل خللية و�ح��دة  ت�ضل  
�إىل 10��س 28.   فطاقة �لتو��ضل بني �خلاليا ت�ضل 
�لدماغ  فطاقة  �لأ�ضفار.  من  كلم  مليار   980 �إىل  

تفوق 100 مرة طاقة �لعامل �لتو��ضلية. 
ف��ل��ح��ظ��ة �ن���ت�������ض���اب �مل��������ر�أة ت��ع��ت��رب ل�����دى ع��ل��م��اء 
�لن��رتوب��ول��وج��ي��ا حل��ظ��ة ح��ا���ض��م��ة يف ت��ط��ور �ل��ن��وع 
للهجرة  م�ضطرة  ك��ان��ت  �مل����ر�أة  �أن  ذل���ك  �ل��ب�����ض��ري، 
كانت  للتي  مغايرة  �إىل جم��الت جغر�فية  و�لنزوح 
متعودة عليها مما خلق لدى �ملر�أة �أفكار وتعامالت 
هذ�  وت�ضيري  لتدبري  ،فا�ضطرت  ومعقدة  ج��دي��دة 
)مثال  للمعلومات  و�ملختلط  و�مل��رك��ب  �ملعقد  �لكم 
�ن��ت��ق��ال��ه��ا م���ن ب��ي��ئ��ة م�����ض��م�����ض��ة �إىل ب��ي��ئ��ة م��ث��ل��ج��ة( 
فا�ضطرت �إىل �لتاأقلم مع هذ� �ملعقد وهنا �كت�ضبت 
�مل�����ر�أة ق���وة �ل��ت��اأق��ل��م و�ل��ت��دب��ر و�ل��ت�����ض��ي��ري، و�أع��م��ل��ت 
�إدر�كها وذكاءها لي�س لفهم �لظو�هر �جلديدة �لتي 
للمع�ضالت  �حللول  لإيجاد  و�إمن��ا  فقط  �كت�ضفتها 
�جلغر�يف  جمالها  بتغري  و�جهتها  و�لتي  �جلديدة 
�لتفكري  ملكة  ف�ضقلت  عليه،  متعودة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
و�لت�ضيري و�لإبد�ع يف مو�جهة هذ� �ملتغري �جلديد. 
ولعل �أول خملوق ب�ضري وظف �ل�ضالح �لالمادي 
) �ملعرفة( لغر�س فر�س هيمنته هي �مل��ر�أة، فاملر�أة 
كانت تعرف د�خل ع�ضريتها �أن هذ� �جلنني �بن من 
من رجال �لع�ضرية ، فكانت تتمتع بقوة ن�ضب ذلك 
�جلنني لأي رجل ، وبالطبع ، فقوة �نت�ضاب �جلنني 
لأي رجل متخ�س عنه �أن ذلك �لرجل تقوى رقميا 
حيث �أ�ضبح يتمتع بقوة عددية يف مو�جهة �لرجال 

�لآخرين د�خل �لع�ضرية وفر�س هيمنته.
ومن جهة �أخرى فالرجل ،�أي رجل ، حتى يفر�س 
هيمنته يبقى لز�ما عليه �خل�ضوع للمر�أة باعتبارها 
حتتكر معرفة �بن من هذ� �جلنني وبف�ضل �لقدرة 

�أو �ل�ضالح �لالمادي لن�ضب �جلنني مت خلق مفهوم 
�لإختالف  وخلق  للرجل(  جنني  �نت�ضاب   ( �مللكية 
و�لتفاوت د�خل �ضريحة �ملجتمع ، فمع �بد�ع مفهوم 
و�حلروب  و�لعر�ك  �ل�ضر�ع  بد�أ  )�لإنت�ضاب(  �مللكية 
و�لق��ت��ت��ال، ح��ت��ى ق���ال ج���ان ج���اك رو���ض��وب��د�أ �ل�ضر 

عندما قال �أول �إن�ضان هذ� ملكي.
ف���امل���ر�أة ل��ع��ب��ت دور� م��ه��م��ا يف �ل��ل��غ��ة ف��ه��ي �ل��ت��ي 
عن  عبارة  كانت  �للغة  �إرها�ضات  �أول  لن  �أبدعتها 
لغوbavardage ، ذلك ملا كان �لرجل يذهب يف رحلة 
�ل�ضيد كانت �ملر�أة تبقى مبعية �أفر�د ع�ضريتها من 
�لإناث د�خل �ملغارة، وبالطبع كان ل بد من طريقة 
ل��ل��ت��و����ض��ل ب���ني �أف�����ر�د �ل��ع�����ض��رية  وك����ان �ل��ت��و����ض��ل 
ب��اأ���ض��و�ت مبهمة وم���ن ب��ع��د �أ���ض��ب��ح �ل��ت��و����ض��ل عرب 

كلمات و��ضحة فخلقت �للغة.
  فلي�س من قبيل �ل�ضدفة �أن مفهوم �مل��ر�أة �أنثى 
و�للغة �أنثى و�لفل�ضفة �أنثى و�حل�ضارة �أنثى و�لفكرة 
�أنثى و�لكلمة �أنثى ) فاأغلب ما ميت للمعرفة ب�ضلة 
عرفها  ت��ب��ادل  عملية  �أول  �إذ  �أن��ث��وي��ة،  �ضيغة  يتخذ 
كيفية  �ضيما  ل  �ملعرفة  ت��ب��ادل  ه��ي  �لب�ضرية  ت��اري��خ 

�إ�ضعال �لنار ولي�س تبادل �ل�ضلع �أو�لأنعام(.
�لأي�ضر  �لف�س   ، �ل��دم��اغ  بف�ضي  تتكلم  ف��امل��ر�أة    
يف   Les deux HEMISPHERES �لأمي��ن  و�لف�س 
حني �أن �لرجل يتكلم باجلانب �لأي�ضر فقط وهذه 
فهناك   ، وب��ي��ول��وج��ي��ا  ب��ه��ا علميا  م��وث��وق  م��ع��ل��وم��ة 
ف�س  ي�ضار.  وف�س  ميني  ف�س  �لف�ضني  بني  �ضر�ع 
�لي�ضار  ... وف�س  و�لرومان�ضية  �ل�ضعر  يهم  �ليمني 
تتكلم  فاملر�أة  و�لريا�ضيات...،  و�لفيزياء  �لعلم  يهم 
بينما �لرجل يتكلم بف�س و�حد لأنه تعلم  بف�ضني 
�للغة ومل يخرتعها لأنه تعلم من خالل ما نقلته 

�إليه �أمه.
ف��ك��ان  ي��ذه��ب لل�ضيد و�ل��ق��ن�����س  ك���ان  ف��ال��رج��ل   
عليه �أن ل يحدث �ضجيجا و�أ�ضو�تا ، فيتكلم فقط 
ب��احل��رك��ات و�إل ���ض��وف ت��ف��ر م��ن��ه �ل��ط��ري��دة، لذلك 
طور  و�ل��رج��ل   ، �جلغر�فية  ذ�ك��رت��ه  ط��ور  فالرجل 
�ضيئا مل تطوره �ملر�أة �إذ خلق �لهند�ضة �لطرقية لأنه 
�أن  عليه  يجب  ك��ان  �لقبيلة  من  يخرج  ك��ان  عندما 
يتذكر �ملناطق و�لت�ضاري�س لكي يرجع �إىل �لكهف، 
  ، �لطرقية  �لهند�ضة  فالرجل  هو�لذي خلق وطور 

بينما �ملر�أة طورت �للغة �لتو��ضلية.
�إغناء  يف  �لكبري  �مل���ر�أة  دور  لنا  يت�ضح  �ضبق  مم��ا 

�حل�ضارة �لعاملية �إذ �ضاهمت عندما :
- �نت�ضبت.

- �كت�ضفت �لنار و�لطهي.
- �حتفظت على �لطفل ليكرب حتى يوفر �لطاقة 
باقي  نف�ضه مبعزل عن  ي�ضتغلها يف تطوير  للدماغ 

�أع�ضاء �جل�ضم. 
- �أبدعت لغة �لتو��ضل.
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نحو بناء سياق ثقافي واجتماعي 
في التنظيمات الرسمية

املعتقدات  من  خليط  باأنها  التنظيمات،  داخ��ل  الثقافة  ُتعرف  وبالتايل 
اأك��ر  تعريًفا  تعريفها  وميكن  والأ���س��اط��ر.  والطقو�س  والأي��دي��ول��وج��ي��ات 
دقة باأنها الطريقة التي ٌتوؤدى بها الأ�سياء هنا وهناك. وم�سطلح الثقافة 
ٌي�ستخدم عامة يف الإ�سارة اإىل اجلوانب غر امللمو�سة للتنظيم مثل معتقداته 
وطقو�سه وعاداته الجتماعية والتقاليد التي اأر�سى دعائمها اأع�ساوؤه عرب 

ال�سنني )انظر: بدر1992: 127-126(. 
الثقافة  اأهمية  على  اتفقوا  قد  -جميعهم-  املخت�سني  اأن  �سك  ل  ومم��ا 
تخلو  م��اع��ادت  بحيث  املنظمات،  ك��لِّ  يف  �سائدة  ���س��ارت  لكونها  التنظيمية 
واقع  من  لها  ت�سكِّ التي  التنظيمية  ثقافتها  منظمة  ولكلُّ  منها،  اأيةمنظمِة 
وتتحول  العليا،  الإداري���ة  و�سيا�ساتها  الداخلية  واإج��راءات��ه��ا  عملها  طبيعة 
ه���ذه الإج�������راءات وال�����س��ي��ا���س��ات م��ع ال��وق��ت اإىل جم��م��وع��ٍة م��ن امل��م��ار���س��ات 
واخلربات لدى املوظفني، وتكون يف النهاية -بطريقة غر مبا�سرة - ثقافة 

خا�سةباملنظمة )انظر: الفريجات واآخرون 265:2009(.
املبحث  ه��ذا  يف  والثقايف  الجتماعي  ال�سياق  ٌيعرف  �سبق،  ما  خ��ال  من 
هات اخلا�سة  باأنه الإطار الأيديولوجي العام، الذي تت�سّكل من خاله املوجِّ
لقيم  حقيقياً  نتاجاً  اعتباره  املمكن  وم��ن  ل��اأف��راد.  التنظيمي  بال�سلوك 
العمل  وقيم  ثقافة  ت�سفيه  ما  ولكلِّ  التنظيم،  لأف��راد  جمتمعية وجماعية 

ن لدي العاملني يف التنظيم. والتنظيم - اأي�ساً-على الفهم املتّكوِّ
من  ع��ادًة-   - هويتها  ت�ستمد  الر�سمية  التنظيمات  اأن  بالذكر  واجلدير 
بها، لأنها متثل عامة فارقة متيٍّزها  التنظيمية اخلا�سة  الثقافة  طبيعة 
عن غرها من التنظيمات اأو املوؤ�س�سات، ولهذا فاإن املوؤ�س�سات تدرك اأهمية 
تاأ�سيل وتفعيل ال�سياق الجتماعي والثقايف، بحيث تعد قيماً خا�سة بها يتم 

تعليمها وتلقينها لاأفراد منذ البدايات.
اأ�سا�سية ٌتعترب ذات  اأبعاداً وحماور  اأن هنالك  اأوؤكد على  ويف هذا ال�سدد، 
اأهميٍة خا�سة للوقوف على نوعية ال�سياق الثقايف والجتماعي للتنظيمات 

من خال التايل:
اأول: الآليات التي ت�سعى من خالها املنظمة اإىل ت�سكيل قيم العاملني.

لتوجيه  اإطار  وخلق  باإيجاد  الهتمام  عليها  يتحّتم  –عامًة-  التنظيمات 
���س��ل��وك ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا، الأم����ر ال���ذي ٌي�����س��ٍه��م يف 
تعميق قيمة العمل لدى املنت�سبني اإليها وتنمية 
ال�سعور بامل�سوؤولية جتاهه،لذا بات من ال�سروري 
اجلوانب  يف  التنظيمات  م��ب��ادرات  على  ال��وق��وف 

العملية والتي من اأهمها ما يلي:
املنظمة. اأهداف  على  التاأكيد  يخ�س  • ما 

اجلماعي. العمل  روح  بخلق  املتعلِّقة  • اجلوانب 
الوظيفية. املناف�سة  فتح  • اآلية 

امل�ستمرة. واملتابعة  • دورالإ�سراف 
ثانيا: حدود التعاون يف العمل بني العاملني.

للتنظيمات  الخ��ت��ب��ار احلقيقي  ٌت��ع��ت��رب  ال��ع��ام��ل��ني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ح���دود 
ل��اأداء  مهماً  عن�سراً  العمل  بيئة  �سمن  التعاون  ٌيعد  حيث  واملوؤ�س�سات، 
الأم��ور  اأوج��ب  من  فاإنه  وبالتايل  العمل.  لنجاح  جوهرياً  ومطلباً  املتميِّز 
الرتكيز علىحدود التعاون بني العاملني يف املوؤ�س�سة وفح�سها من خال 

عدة مراحل وهي:
فقط. ق�سم  كل  يف  العاملني  على  يقت�سر  • تعاون 

الأق�سام. جميع  م�ستوى  على  ميتد  • تعاون 
املنظمة. دوائر  جميع  عرب  ميتد  • تعاون 

الوظيفية. امل�ستويات  باختاف  اجلميع  مع  • تعاون 
ثالثا: طبيعة و�سكل التفاعل بني العاملني

تت�سّمن  متكاملة  عملية  يعد  املنظمة  يف  العاملني  بني  اجليِّد  التفاعل 
العديد من القراءات والن�ساطات التي ت�ستثر حاجات املوظفني، وي�سمل 
كثراً من التعبرات اللفظية واحلركية التي تعربِّ عن ال�سلوك التنظيمي.

وللوقوف على طبيعة و�سكل هذا التفاعل ي�ستلزم ر�سد التايل:
العمل. جمموعات  داخل  والن�سهار  • التفاعل 

وال�سلبي. اليجابي  التناف�س  نوعية  على  • الوقوف 
العاملني. بني  والتعار�س  التنازع  اأ�سباب  على  • الوقوف 

رابعا:الآليات التي من خالها يتم توجيه �سلوك العاملني لحرتام قيم 
وفل�سفة املنظمة.

اإن الهدف من خلق اآليات لتوجيه �سلوك العاملني يكمن يف تعزيز قيم 
مع  العاملني  د  توٌحّ يف  ثمارها  توؤتى  حتى  لدىالعاملني  املنظمة  وفل�سفة 
هوية العمل. الأمر الذي يعود نتاجه على ثقافة التنظيمات. وتتمثل اأهم 

حمطات هذه ال�سناعة يف التايل:

ر  م المجتمعات ٌيقاس بمدى تقدٌّم وتطوٌّ العصر الحالي بما ال يدع مجاال للشك قد أصبح عصر التنظيمات بال منازع، لذا أصبح تقدٌّ
مؤسساتها، فأصبحت الضرورة ملحة لالهتمام بالتنظيمات ألنها تعد بمثابة واجهة علمية وعملية للمجتمعات.

والجدير بالذكر أن مفهوم الثقافة التنظيمية هو مفهوم حديث حيث أخذ ُبعده الحقيقي في بداية الثمانينيات من القرن 
الماضي المنصرم، حيث اهتم عدٌد كبير من الباحثين األكاديميين بشرح مفهومه وكيفية استخدامه لمعالجة المشاكل اإلدارية.

إن الهدف من خلق آليات لتوجيه سلوك 
العاملين يكمن في تعزيز قيم وفلسفة المنظمة 

لدىالعاملين حتى تؤتى ثمارها
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املنظمة. اأهداف  على  • التاأكيد 
العمل. بروؤ�ساء  • القتداء 

امل�ستمرة. واملتابعة  • التوعية 
خام�سا: و�سف اجلو العام للعمل يف التنظيمات.

ف على جو العمل من �ساأنه اأن يتيح للمنظمات مراجعة  اإن اأهمية التعرٌّ
�سيا�سة العمل اخلا�سة بها من خال تقوية عنا�سر القوة وجتفيف منابع 
التنظيمي متمثلة يف  للمناخ  اأمن��اط خمتلفة  وعليه هناك  لديها،  ال�سعف 

التايل:
والتفاهم. الود  جو  ي�سودها  • بيئة 

اجلماعي. العمل  روح  ت�سودها  • بيئة 
الر�سا. وعدم  ال�سلبية  جو  ي�سودها  • بيئة 

والعتزاز. بالفخر  ال�سعور  حالة  ت�سودها  • بيئة 
يف اخلتام اأرى اأن مبحث الوقوف على طبيعة ال�سياق الثقايف والجتماعي 
اأمر بالغ التعقيد لأنه يخ�س الطبيعة وال�سخ�سية العربية، حيث تتجاذبه 
اأيديولوجيات جمتمعية حملية جتعله حبي�ساً لتلك املمار�سات وال�سلوكيات 
اأن ���س��ن��اع��ة وت�����س��ك��ي��ل ثقافة  – اأي�������س���اً- يف  ال�����س��ع��وب��ة  اجل��م��ع��ي��ة، وت��ك��م��ن 
خال  من  معاجلته  طويًا.وتتم  وقتاً  حتتاج  املوؤ�س�سة  م�سدرها  تنظيمية 
ٌيعترب من  القيمي  املفهوم  ن  تكوٌّ ا�سرتاتيجيات مرحلية، لأن طبيعة  و�سع 

ال�سناعات طويلة املدى.

لبد  العمل  يف  والثقايف  الجتماعي  لل�سياق  جيد  واق��ع  اإىل  وللو�سول 
العمل  يف  الأ�سا�سية  الركائز  على  يقف  دقيق  ت�سخي�سي  نهج  اعتماد  من 
التنظيمي، والوقوف على طبيعة القيم والدور واملهمة، اإ�سافًة اإىل معرفة 
وطبيعة  العمل،  وديناميات  اآليات  و�سكل  للعمل،  ة  امل�سرِّ القواعد  طبيعة 
والثواب  املكافاأة  ملعاير  و�سوًل  للعاملني،  تقّدم  التي  واملميزات  اخلدمات 

والعقاب. 
وبنظرة اأعمق يف اأنه اإذا جتاوزنا الإطار التنظيمي اخلا�س بالتنظيمات 
مة باعتبارها جزًءا من هذا الكل  العربية اإىل الإطار التنظيمي للدول املتقدِّ
ميكن القول باأن هناك موؤثِّرات اأيديولوجية وثقافية وتنظيمية وت�سريعية 
ات التنظيمية يف التنظيمات. ومرد ذلك  وتكنولوجية قد تعوق اأداء املتغرِّ
اإىل اأن الواقع التنظيمي املعا�س الذي تتجاذبه حتديات عربية وعاملية تلوح 
التقني واملناف�سة  التغير والتطور  – املعا�سر- تتمّثل يف �سرعة  يف الأفق 

ال�سر�سة.
املراجع

ال�سلوك   .)2009( واآخ������رون  ح��م��ود  ك��اظ��م  خ�����س��ر   ، ال��ف��ري��ج��ات   •
التنظيمي - مفاهيم معا�سرة - ، الأردن: اإثراء للن�سر والتوزيع.

علم  يف  – م��دخ��ل  العمل  عملية   .)1992( مر�سي  عيد  �سعد  ب���در،   •
الجتماع ال�سناعي،الإ�سكندرية: دار املعرفة اجلامعية.

د. سامية بنت عوض بن عبداهلل
دكتوراة في األداء المؤسسي - سلطنة عمان
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ر�صا عكاب، فنانة ت�صكيلية عراقية، حا�صلة على بكالوريو�س فنون جميلة من 
واإدارة  اجلرافيك  وف��ن  احلديث  الفن  يف  وماج�صتري  ال��ع��راق،  يف  الت�صميم  ق�صم 

الأعمال من اأملانيا.
تتحدث عكاب عن بدايتها بالقول، "بداأت موهبتي منذ نعومة اأظفاري وت�صجيع 
واملعلم  الأول  ال��داع��م  ه��و  وال���دي  والب����داع..  بالفن  خ�صب  حميطي  لأن  عائلي 
الأقرب يل وكل العائلة، فمنها ن�صجت خيوط اأفكاري وعززتها بالدرا�صة والإ�صرار 

على اأن اأر�صم لوحة موؤثرة بالعامل اخلارجي".
اأو قانون  "الر�صم موهبة نادرة واح�صا�س فردي ل يرتبط بقاعدة  وتعترب ر�صا 

هذا ما تعلمته بالفن احلديث".
قد  ال��ف��ن��ان،  يدخلها  روح��ي��ة  حالة  "الر�صم  اأن  اأك���دت  بالر�صم،  طقو�صها  وع��ن 
ت�صتثريه كلمة اأو موقف.. بالن�صبة يل املو�صيقى والأغاين تدخلني حالة من احللم 

اأنا واألواين ولوحتي يتوقف عندي الزمن ول يبقى يل �صوى حا�صر ملون".
والك�ص�صوار  وال���راث  امل���راأة  وجمال  امل���راأة  حتاكي  ق�ص�س  "لوحاتي  واأ�صافت 
ور�صائل جميلة، اللوحة هي �صباك يقدم ر�صالة جميلة على حائط فيجب اأن تكون 

م�صعة بالأمل والطاقة املميزة".
وحول طموحها، اأجابت " كان طموحي اأن ت�صل لوحاتي اإىل كل مكان يف العامل 
 .. العامل  اقتنوا لوحاتي من خمتلف دول  املعجبني بفني  واحلمد هلل من خالل 
طموحي الآن اأن اقيم معار�س يف كل دول العامل، اأقمت معار�س يف اأملانيا وهولندا 

والدمنارك، وعربيا يف العراق و�صورية والأردن".
واأ�صارت اإىل اأن "الفنان يوؤرخ بطريقة عميقة لأن لوحة الفنان ُتقراأ دون حروف 
بلغة يفهمها اجلميع، وهو ما يح�صل معي يف طرح مو�صوع اللوحة واملتلقي غري 
عربي واأحياناً اأكتفي ب�صرح ب�صيط عن الق�صة غايتي اأروي ق�ص�صنا ال�صعبية وت�صل 

اإىل املتلقي الأوروبي".
العراقي  الفنان  الفنون،  اأجمل  من  العراقي  الت�صكيلي  "الفن  اإن  ر�صا:  وقالت 
العراق  من  األواننا  ن�صتمد  لو  والتاريخ  والل���وان  باحل�صارة  وم�صبع  غني  فنان 
اأخطط للوحة ومل ادخل عاملها فاأتركها، والفن مزاج  واأحياناً  اأجمل فن،  خللقنا 

وروح".
ر�سالة احلياة

واحل��ي��اة  احل���ب  حت��اك��ي  "لوحاتي  وا���ص��ت��ط��ردت 
للمراأة، لأن املراأة هي ر�صالة احلياة من كل نواحي 
امل��راأة هو ع��دم تعلمها  واأك��رب ظلم تواجهه  احلياة، 
لأنها اخل�صارة الأوىل، واأح�صل على افكاري عندما 
اأو ق�صة  واأح��ي��ان��اً من كتاب  اأم��ر مبواقف وظ��روف 
اأف��ك��اري  يخلق  وع��امل��ي  مو�صيقى،  اأو  اأغنية  اأح��ي��ان��اً 
معار�س  يف  ال�صغر  منذ  ك��ث��رية  م�صاركاتي  ك��ذل��ك 

م�صركة".
ال��ت��ع��ب��ريي��ة  امل���در����ص���ة  م���ن  "لوحاتي  وت�����ص��ي��ف 
بطريقة �صهلة للناظر، متاأثرة باألف حديث وتبقى 
البحث  مرحلة  يف  واأن���ا  فنية،  جت���ارب  اأع��م��ايل  ك��ل 
واأك��ر  حقاً،  ير�صيني  ما  اىل  لأ�صل  وال�صتك�صاف 
وقت اأحب الر�صم فيه هو وقت الهدوء، وال�صتقرار 
من كل الأعمال. ولكن اأحياناً اأنا يف املطبخ تاأخذين 
الفن  لأن  ب��اأف��ك��اري  م��ا  لأن��ف��ذ  مر�صمي  اإىل  الفكرة 
حالة اإبداعية ت�صتفز من خالل اأغنية اأو مو�صيقى".
"كل الأل��وان قريبة اإىل قلبي ..  وتلفت ر�صا اإىل 
وكل لوحاتي متثلني وتعرب عن �صخ�صيتي، فمثاًل 

اإحياء �صناعة اللوؤلوؤ  اإع��ادة  اإىل  ت�صعى البحرين 
عاملي  كمركز  مكانها  تر�صيخ"  و"اإعادة  الطبيعي، 
لهذه ال�صناعة، بعد اأن كانت "عماد اقت�صادها" قبل 

اكت�صاف النفط يف ثالثينيات القرن املا�صي.
واق����رن ا���ص��م ال��ب��ح��ري��ن ع��رب ال��ت��اري��خ ب��ال��ل��وؤل��وؤ 
اليوني�صكو  منظمة  اأدرج���ت   2012 ويف  الطبيعي، 
قائمة الراث العاملي، وا�صفة  يف  اللوؤلوؤ"  "طريق 
للتقاليد  متبق  ك��ام��ل  م��ث��ال  "اآخر  ب��اأن��ه��ا  املنطقة 
يف  ولدتها  التي  وال���روة  ال��ل��وؤل��وؤ،  ل�صيد  الثقافية 

وقت هيمنت فيه التجارة على اقت�صاد اخلليج".
البحرين،  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وف��ق  اللوؤلوؤ"،  و"طريق 
كيلومرات،   3 نحو  مل�صافة  تاريخية متتد  منطقة 
كانت قد انت�صرت فيها هذه ال�صناعة وقت ازدهارها 

القرن  ثالثينيات  وحتى  ع�صر  التا�صع  القرن  منذ 
الع�صرين.

امل���زارع، والتي  امل��زروع��ة من  وعلى عك�س الالآلئ 
امل��ح��ار،  غ��ري��ب يف  اإدخ����ال ج�صم  تت�صمن  م��ا  غالبا 
ميكن اأن يكون �صارا بالبيئة، تتطور لآلئ البحرين 
من  يجعلها  مما  ب�صري،  تدخل  اأي  دون  الطبيعية 

بني الأف�صل يف العامل.
وتقول �صبكة "�صي اإن اإن" الإخبارية الأمريكية 
يف تقرير لها، اإن البحرينيني ظلوا يغو�صون لعقود 
من اأجل جمع حمار اللوؤلوؤ من قاع البحر، وتنقل 
اللوؤلوؤ من اجليل  تاجرة  اإبراهيم مطر،  عن فاتن 
ال�صاد�س يف عائلتها، القول: "كانت معظم العائالت، 
التجار  اللوؤلوؤ: من  تعمل يف  النفط،  اكت�صاف  قبل 

"بذور اللؤلؤ".. البحرين تتطلع للعالمية

رشا عكاب: لوحاتي تحاكي الحـب والحيــاة
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يف  وال�صبب  والتجار"،  واحلفارين  الغوا�صني  اإىل 
ذل���ك، ح�صب م��ط��ر، ه��و م��وق��ع اجل��زي��رة اجل��غ��رايف 
الهند،  اإىل  العراق  التجارة من  يف منت�صف طريق 

وكون البحرين �صوقا مهما لهذه الأعمال". 
وت�����ص��ي��ف اأن ب��ع�����س ع��ل��م��اء الأح���ي���اء ال��ب��ح��ري��ة، 
يعتقدون اأن قرب املياه املاحلة مع الينابيع الطبيعية 

لتنمو  بيئة فريدة  و�صط اخلليج، يخلق  العذبة يف 
الالآلئ بدرجة عالية من اللمعان.

ملعهد  التنفيذية  الرئي�صة  جم�صري،  نورة  وتقول 
البحرين للوؤلوؤ والأحجار الكرمية، الذي تاأ�ص�س يف 
عام 2017 لدعم خطة وطنية لإحياء قطاع اللوؤلوؤ، 
اإن �صوق اللوؤلوؤ الطبيعي ي�صهد منوا مطردا، م�صرية 
املنتجات  �صوق  يف   2021 ع��ام  يف  ق��وي  انتعا�س  اإىل 

الفاخرة.
منوا  �صهدت  ال�صناعة  ه��ذه  اإن  امل��ع��ه��د،  وي��ق��ول 
اللوؤلوؤ  عن  بحثا  الغو�س  تراخي�س  ع��دد  يف  كبريا 

العام املا�صي.
ال��ل��وؤل��وؤ يف  ���ص��ك��ارات، رئي�س جلنة  وي��ق��ول كينيث 
اإن معظم ال��الآل��ئ  ل��ل��م��ج��وه��رات،  ال����دويل  الحت����اد 

املوجودة يف البحرين هي "بذور اللوؤلوؤ"، وهي عبارة 
املجوهرات  ت�صتخدم يف ت�صاميم  عن لآلئ �صغرية 
جميل  "مبظهر  وتتمتع  الراقية  والأزي����اء  املعقدة 

خا�س".
ظهور  م���ع  "البذور"،  ه���ذه  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  وزاد 
املجوهرات  �صائغي  وب��دء  بيوت جموهرات جديدة 
امل��ت��م��ي��زي��ن يف ا����ص���ت���خ���دام ال����الآل����ئ ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 

الت�صاميم املعا�صرة.
ولدة  بعد  ج��اءت  التي  "الأجيال  مطر:  وتقول 
الطبيعية،  الالآلئ  ت�صهد  والتي مل  امل��زروع،  اللوؤلوؤ 
ل ت��ع��رف ال��ف��رق ب��ني ال��ل��وؤل��وؤ امل����زروع والطبيعي.. 
هدفنا الأكرب هو تثقيف العامل ب�صاأن جمال اللوؤلوؤ 

الطبيعي، وخا�صة اللوؤلوؤ البحريني".

لوحتي حلم اأول لوحة ر�صمتها يف الغربة قبل 16 عاما حتاكي ق�صة امراأة بعيدة 
ول��دي جمموعة منوعة حتت  ا�صمها ُ)ه���رة(  اأع��م��ايل لوحة  واآخ��ر  عن وطنها، 

عنوان )الورد( كلها مل تعر�س بعد". 
�سالح ذو حدين

واأقرت الفنانة العراقية باأن "مواقع التوا�صل الجتماعي مهمة جداً للفنان 
حدين  ذو  "�صالح  لكنها  يقدمه  وم��ا  ر�صالته  وت��و���ص��ل  تدعمه  لأن��ه��ا  امل��غ��رب 
اأحياناً"، م�صرية اإىل اأن "هديف اإي�صال البيئة العراقية اإىل العامل فمنها اأ�صتمد 

لوحاتي معروفة بالروح ال�صرقية البغدادية لأين من هذه البيئة".
الطب  �صتى  مب��ج��الت  امل���راأة  "ازدهرت  بالقول،  امل���راأة  واق��ع  عكاب  وو�صفت 
اأم  اأنها  اإىل  بالإ�صافة  الظروف  كل  يف  ناجحة  وهي  والفن  والهند�صة  والعلوم 
اإن�صانة عاملة وزوجة واأًما  ومربية ناجحة يف بيتها ومربية جيل ناجح، كوين 
لطفلني يكون عندي الكثري من الرتباطات، يومي ملئ بالأعمال لكني اأحبها 
اأحر�س  مقد�صة  واجبات  والعائلية  املنزلية  اللتزامات  يف  جناحي  �صبب  لأنها 
على اإكمالها، وحري�صة جداً على اطفايل و"اأقدم لهم وقت كايف" ودعم وترابط 
ليكون  يخطط  الناجح  الإن�صان  القادمة،  الأي��ام  وثمرة  ر�صالتي  لأنهم  روح��ي 
"منتج يف يومه وناجح"، وعندما اأر�صم اأكون منتهية من كل التزاماتي واأتفرغ 

لألواين".
كما اأكدت باأن "املراأة هي القائد يف احلياة، وهي امل�صاند الأول للرجل وعامود 
بيتها، واأمل وحافز لأولدها، واأ�صتمد الإ�صرار وال�صتمرارية من ال�صم�س التي 

ت�صرق كل يوم .. كل يوم جديد فيه اأمل فيه قوة اأكر وعربة".
وتقول عكاب اإن "كورونا غريت اأفكاري وغريت كل �صيء يف الكون، جعلتني 
اإ���ص��راري على اأن احلياة م�صتمرة، وه��ي واح��دة من درو���س  اأق��وى وزادت  اأك��ون 
اأونالين  اأقوى فرغم كل �صيء �صاركت بعدة معار�س  احلياة لكن اللون والفن 

واأخطط لعمل معر�س �صخ�صي واأعمل عليه حالياً". 
اليوم تزدهر يف كل حمافل احلياة وتقدم يدها  "املراأة  باأن  وختمت حديثها 
مل�صاعدة الرجل لتكتمل جناحات الإن�صان يف املجتمع وازدهار الأمم، واأنا كامراأة 

فنانة امتنى اأن يكون العامل ملوًنا باألوان احلياة اجلميلة".

والحت��اد  بليبيا  �صرباتة  وبلدية  املحلي  احلكم  وزارة  افتتحت 
يف  ال��روم��اين  امل�صرح  الإمن��ائ��ي،  املتحدة  الأمم  وبرنامج  الأوروب����ي 

�صرباتة الذي مت جتديده موؤخراً بدعم من الحتاد الأوروبي.
ودمرت ال�صتباكات عام 2016، داخل وحول املوقع الأثري اأجزاء 
للراث  الأث���ري  �صرباتة  فموقع  القيم،  الثقايف  ال���راث  ه��ذا  م��ن 
العاملي له تاريخ طويل ومهم وقد مت اإدراجه يف قائمة الراث العاملي 

لليون�صكو �صنة 1982.
وكان هذا املعلم يف يوم من الأي��ام مركزاً جتارياً فينيقياً مبثابة 
منفذ ملنتجات املناطق النائية الأفريقية، وبعد ذلك متت اإعادة بنائه 
يف القرنني الثاين والثالث امليالديني من ِقبل الرومان، ويف الع�صر 
اإىل  الليبيني بالإ�صافة  احلديث يعترب املوقع معلماً ورمزاً جلميع 
كونه وجهة لل�صياح وال�صكان املحليني والطالب القادمني من جميع 

اأنحاء البالد.

تجديد المسرح الروماني 
في صبراتة
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شارع المتنبي..رئة الثقافة البغدادية

اإنه �سارع المتنبي، �سارع الثقافة الذي ي�ستوطن 
اأب��رز معالم بغداد  قلب بغداد، يعد هذا ال�سارع من 
اأك��ث��ر م��ن م��رة منذ  اأ���س��م��ا�ؤه  الثقافية، لقد تغّيرت 
 656/132( العبا�سية  ال��د�ل��ة  زم��ن  ف��ي  تاأ�سي�سه 
للهجرة(، فقد بداأ بدرب القلغ ��سوق ال�سراي ��سارع 
كون  اإل��ى  با�سا  بح�سن  ت�سميته  �تعود  با�سا،  ح�سن 
اأّ�ل مّرة ليكون م�سلكا  هذا القائد العثماني فتحه 
ال�����س��راي. �ف��ي زمن  اإل��ى جامع  يذهب م��ن خالله 
اإلى  “االكمك خانة”،  اإلى  العثمانيين تحّول ا�سمه 
الحالي  با�سمه   1932 ع��ام  غ��ازي  الملك  �سّماه  اأن 
كيلومتر  ال�سارع  نحو  طول  يبلغ  المتنبي”،  �سارع 
�احد، �يوؤدي اإلى اإحدى �سفاف نهر دجلة، �يمكن 
يعج  التي  �االأك�ساك  المكتبات  في  يجد  اأن  للزائر 
�باللغات  الكتب  من  متنوعة  مجموعة  ال�سارع  بها 
المختلفة،  لكن الهيمنة بالطبع للغتين االإنجليزية 
�العربية، ف�سال عن الكتب الجامعية �المدر�سية، 
الكتب  فقط  يجد  ال  �مكتباته  ال�سارع  لهذا  الزائر 

�البع�ض  القديمة،  االإ���س��دارات  هناك  بل  الحديثة 
ن��وادر  �اأق�سد  الما�سيين  القرنين  اإل��ى  يعود  منها 
المتنبي  �سارع  تعر�ض  لقد  �المخطوطات،  الكتب 
ب�سيارة مفخخة خّلف  اإره��اب��ي  لتفجير   2007 ع��ام 
ع�سرات القتلى �الجرحى، �ت�سبب بتدمير المحال 
ال�سهبندر،  مقهى  بينها  �م��ن  التاريخية  القديمة 
�اأي�سا المكتبة الع�سرية التي انهارت ب�سكل كامل، 
�ه���ي اأق����دم مكتبة ف��ي ال�����س��ارع ت��اأ���س�����س��ت م��ن��ذ ع��ام 
1908، فكان ذلك م�سهدا ماأ�سا�يا ال تزال مرارته 
في  لكن  العراقيين،  المثقفين  اأذه���ان  في  حا�سرة 
2008 اأعيد افتتاح �سارع المتنبي مجّددا بعد اإعادة 
اإعماره �اإ�سافة رمزه التاريخي، ال�ساعر اأبي الطّيب 
البر�نز  من  له  جديد  ن�سب  اإق��ام��ة  عبر  المتنبي، 
المركز  تاأ�سي�ض  اإع���ادة  تم  كما  دجلة،  نهر  بمحاذاة 
لي�سّم  الق�سلة،  لمبنى  المقابل  البغدادي  الثقافي 

عدة قاعات تحمل اأ�سماء اأعالم العراق.
�االأدب�����اء  المثقفين  ق��ب��ل��ة  ي��ع��د  المتنبي  ���س��ارع 

الجمعة  ي��وم  في  يوؤمه  حيث  �غيرهم،  العراقيين 
اآالف الزائرين �الباحثين ممن يرغبون في �سراء 
الكتب الأغرا�ض القراءة كهواية، اأ� الأغرا�ض كتابة 
ال��ب��ح��وث �ال���درا����س���ات ال��م��ع��م��ق��ة. ف�سال ع��ن ذل��ك 
من  العديد  ثناياه  بين  يحت�سن  ال�سارع  ه��ذا  ف��اإن 
ال��م��ن��ت��دي��ات االأدب���ي���ة ال���زاخ���رة ب��االأن�����س��ط��ة االأدب��ي��ة، 
�الحلقات النقدية �الثقافية، �من�سات اإلقاء ال�سعر، 
الالمعة  االأ�سماء  من  للكثير  احت�سانه  عن  ف�سال 
من اأ�ساطين الفكر �الفل�سفة �االأدب من العراقيين 
�غيرهم، �ال يمر يوم من اأيام هذا ال�سارع اإال �تجد 
ع�سرات االإعالميين �القنوات الف�سائية �الوكاالت 
التي تجد فيه �سالتها، بل تجد مادة د�سمة تجذب 

الم�ساهدين �المتابعين.
�سارع المتنبي هو �سارع بغدادي، يحمل بين طياته 
نفحات الع�سر العبا�سي، �هو مظهر من مظاهرها 
العريقة كجانبي الكرخ �الر�سافة، �من يز�ر بغداد 

�ال يحج اإلى هذا ال�سارع ال يعد زائرا لها.

تشابهتا بين ثناياه، رائحة الكتب ورائحة الخبز الطازج المولود للتو من تنور طيني عريق، هكذا يتبادر إلى ذائقة الداخل 
إلى هذا المكان، اجتمعت فيه األسماء والمضامين، األديان والمذاهب، النظريات المفترضة والحقائق الثابتة، أوصاف 

الفقراء وأحوال األغنياء، الجنة وأحوالها،  النار وأهوالها، الرفق ونقيضه، الجمال وزوايا النظر إليه، عالم الغيب والشهادة، 
مقاصد الواقع الذي نعيش، وما جاء به عالم االفتراض، الجميع يعرض فيه بضاعته المعرفية.
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إعالمي
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اقتصاد ما بعد النفط..
حتمية التغيير وضرورة التنوع 

ال�صيما �أن �لبحث عن و�صائل �لتنوع �القت�صادي �أ�صبح �أمر� حتميا �أمام 
�لدول �لنفطية ومل يعد هناك مفر من �لدخول وبقوة يف �لثورة �ل�صناعية 
�لعاملي  بالركب  �للحاق  �لتباطوؤ عن  �و  �لتاأخري  �أن جمرد  �لثالثة، ال�صيما 
عن  �حل��دي��ث  �أن  خا�صة   ، �صخمة  �قت�صادية  خ�صائر  �خلليج  دول  �صيكبد 
�قت�صاد ما بعد �لنفط يعني من وجهة نظر �لبع�ض �لت�صدي لتغيري عدد 
% من �الإير�د�ت �حلكومية لدول  من �حلقائق �جلوهرية وهي �أنه ميثل 80 
% من �لناجت �ملحلي، لذ�    50  - % من �ل�صادر�ت و30    70 �خلليج،  ونحو 
�أو�خ��ر  فمنذ  ج��دي��دة،  وم�صادر  باأن�صطة  ��صتبد�له  �ل�����ص��روري  م��ن  �أ�صبح 
�صبعينيات �لقرن �ملا�صي.  �صعت حكومات �لدول �لنفطية �إىل �لبدء بتنويع 
�لطاقة  مبالغ �صخمة يف تطوير قطاع �صناعات  و��صتثمار  �لدخل  م�صادر 
تو�كب مع  و�ل��ذي  �لبحرين  و�ألبا يف  �ل�صعودية  �صابك  �صركة  �لثقيلة، مثل 
تطوير �صناعات �لغاز يف عدد من �لدول �الأخرى، كما روجت �ملنامة لنف�صها 
�لثمانينيات  منت�صف  دب��ي  ب��د�أت  حني  يف   ،1975 ع��ام  منذ  م�صريف  كمركز 
باإيجاد مناطقها �حلرة و�لبحث عن م�صروعات بديلة. وبعد �نخفا�ض �أ�صعار 
مبادر�ت  من  ثانية  موجة  �خلليجية  �حلكومات  �أطلقت   2014 عام  �لنفط 
خالل  م��ن  �القت�صاد  يف  �خل��ا���ض  �ل��ق��ط��اع  دور  تعزيز  �إىل  ه��دف��ت  �لتنويع 
�ملالية، كذلك عرب فتح  �لقيود  �ل�صوق، وفك  �لعمل، وقو�نني  حت�صني بيئة 
�الأبو�ب لال�صتثمار�ت �الأجنبية �ملبا�صرة وت�صجيع مبادر�ت تنويع �القت�صاد 
�صيا�صات  وتطبيق  و�صع  على  وعملت  و�ل�صناعية  �خلدمية  �لن�صاطات  يف 
تقلبات  فر�صتها  �لتي  �القت�صادية  �لتحديات  ملو�جهة  جديدة  �قت�صادية 

�أ�صعار �لنفط.
وب����د�أت �ق��ت�����ص��ادي��ات ه���ذه �ل����دول ت��ت��ح��ول م��ن ت��وج��ه��ات �أح���ادي���ة تعتمد 
باعتباره خيار�  و�ل��ت��و�زن  �لتنوع  قائمة على  �أخ��رى  �إىل  و�ح��دة  �صلعة  على 
عملية  دف��ع  يف  ج��دي��دة  ��صتثمارية  ف��ر���ض  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن  ��صرت�تيجيا 

�لتنمية �مل�صتد�مة.
هذ� و�أعلنت �لعديد من دول �خلليج عن روؤًى �قت�صادية جديدة ملرحلة 
�لقدرة  وتعزيز  �الإنتاجية  م�صتويات  حت�صني  على  �رت��ك��زت  �لنفط  بعد  ما 
�أ�صبحا  �للذ�ن  و�البتكار  �ملعرفة  وتر�صيخ  و�لتكنولوجية  و�ملالية  �لب�صرية 
حاجة ملحة ملو��صلة �الرتقاء مب�صتوى �ملعي�صة ونوعية �حلياة للمو�طنني 
و�صمان ��صتد�متهما ورفع �لعائد من �ال�صتثمار يف تنمية �ملو�رد �لب�صرية. 
�إ�صافة �إىل توفري فر�ض عمل لل�صباب و��صتيعاب �لزيادة �ل�صكانية. وبالفعل 

حققت �ل�صيا�صات �القت�صادية �جلديدة نتائج �إيجابية منذ �عتمادها.

�صندوق النقد الدويل 
هذه �لروؤية تو�كبت مع �قرت�ح �صندوق �لنقد �لدويل على دول �خلليج 
للتعامل مع  �الق��ت�����ص��ادي  �الإ���ص��الح  م��ن خ��ط��و�ت  تبنى جمموعة  ���ص��رورة 
�لو�قع �جلديد، تبد�أ بخف�ض نفقات �لدولة عرب تقلي�ض �لوظائف �لعامة 
�ل��دع��م  وتخفيف  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ملقايي�ض  ح�صب  �مل��رت��ف��ع��ة  رو�ت��ب��ه��ا  وتخفي�ض 
�أ�صعار �لطاقة وزيادة �ل�صر�ئب، على  �حلكومي عن �ل�صلع �لرئي�صية ورفع 
�أن ترت�فق هذه �خلطو�ت مع توفري �صبكات �أمان �جتماعي ت�صاعد �لفئات 
�الأفقر بحيث ال تهدد ��صتقر�ر دول �خلليج، باالإ�صافة �إىل �خلطوة �الأ�صا�صية 
جمموعة  ولكن  بالنفط.  �رتباطه  لفك  �خلليجي  �القت�صاد  تنويع  وه��ي 
�الإجر�ء�ت �لتي يجب على دول �خلليج �تخاذها كما حددها �صندوق �لنقد 
و�لرقابة  للم�صاءلة  وخا�صعة  ومهنية  ك��ف��اءة  ذ�ت  �إد�ري����ة  �أج��ه��زة  تتطلب 

�ل�صعبية.
و�أ�صار  تقرير �ملنتدى �ال�صرت�تيجي �لعربي 2018 عن �الآفاق �القت�صادية 
بالتعاون مع مركز  �ل�صادر  �لتعاون �خلليجي،  و�الجتماعية لدول جمل�ض 
�الإمار�ت لل�صيا�صات �أن دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي جنحت يف �أن تتجاوز، 
و�إىل حد بعيد، �آثار �نخفا�ض �أ�صعار �لنفط ، من خالل �صعيها لتبنى خطط 
»�الإح�����ص��اء�ت  تقرير  ك�صف  .حيث  �لنفط  �قت�صاد  مرحلة  لتجاوز  بديلة 
�القت�صادية« �ل�صادر عن موؤ�ص�صة »ICAEW« يف نوفمرب 2018، �أن �لقطاع 
�قت�صاد  م��ن   ٪  70 ي��ق��ارب  م��ا  �الآن  �الإم����ار�ت ميثل  دول���ة  �لنفطي يف  غ��ري 
�لدولة، ومن �ملتوقع �أن يزد�د بن�صبة 3.6 ٪ خالل �لعام �جلاري 2019 وهى 

ن�صبة ممتازة جد� يف طريق �لتنوع �القت�صادي .
كما حققت دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي من خالل �لروؤى �القت�صادية 
غري  �الأن�صطة  �صعيد  على  نوعية  ق��ف��ز�ت  �لتقرير  يف  ج��اء  كما  �جل��دي��دة 
فريدة  تنموية  حتركات  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  �صهدت  حيث  �لنفطية، 
�إ�صالحات لهيكلة  من نوعها نتيجة �الإج��ر�ء�ت �الإ�صالحية عرب منظومة 
�إ�صافة  �لنفط،  عائد�ت  على  �عتمادها  من  للحد  وخططها  �لدولة  �أجهزة 
�إىل �لفر�ض �ملتنامية يف �ل�صناعات �ملحلية �لرئي�صية مثل �ملو�نئ و�لتجارة 

و�لرتفيه و�ل�صياحة و�لت�صنيع و�لبناء.
و�أظهرت موؤ�صر�ت �القت�صاد �لُعماين طبقا للتقرير �أن م�صتويات متقدمة 
فقد  �ملا�صية.  �لفرتة  خ��الل  ج��رت  �القت�صادي  �لتنويع  وجهود  خطط  يف 
حققت بع�ض �مل�صاريع �ال�صرت�تيجية �حليوية �لعديد من �ملكا�صب �مللمو�صة. 
باال�صتعانة  �لتنويع �القت�صادي  �صلطنة عمان جهودها يف حتقيق  وتو��صل 

إن عصر الطاقة النفطية لم ينتِه بعد، غير أن التخطيط لمرحلة ما بعده يحتاج إلى التفكير بحلول مبتكرة ومعالجات ذكية 
لتحويل االقتصاد من االعتماد عليه كمورد رئيسي واحد إلى آخر متنوع ومتوازن. وتهدف الرؤى المستقبلية والتحركات الخليجية 

الحالية إلى تحقيق االستقرار في مؤشرات االقتصاد الكلي، وعدم التعرض إلى تبعات تقلبات اقتصادية جديدة ناتجة عن 
تذبذب أسعار النفط، هذا فضال عن السعي لتحصينه وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يفضل الحديث 

في الدول النفطية عن اقتصاد يتحول وبصورة متوازنة إلى التنوع، ويعتمد على إيرادات البترول في إعادة هيكلة االقتصاد 
تدريجيا مع تبني استراتيجيات بديلة تهدف إلى تنويع بنيته لزيادة قدرته على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
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مبخرجات �لربنامج �لوطني.
و�أو�صح �لتقرير �أن �لكويت تعمل على تنويع �قت�صادها من خالل جذب 
يتح�صن  �أن  �ملتوقع  ومن  �لكويتي  �لعمل  �صوق  �إىل  �ال�صتثمار�ت  من  �ملزيد 
 % منو �لناجت �ملحلي للقطاعات غري �لنفطية يف دولة �لكويت �إىل نحو 3.5 

% بحلول عام 2025. يف �لعام �حلايل، و13.5 
من  �القت�صادي  �لتنويع  جمال  يف  �صيا�صاتها  �لبحرين  مملكة  وتو��صل 
ن�صبة  تقل�صت  فقد  و�ل�صياحية.  و�ملالية  �مل�صرفية  قطاعاتها  تعزيز  خالل 

�لقطاع �لنفطي يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل �إىل 18 % عام 2018.
التنوع االقت�صادي ...

 “ كتاب  �ل�صيا�صات  ودر����ص��ة  لالأبحاث  �لعربي  �ملركز  عن  �صدر  وم��وؤخ��ًر� 
ا مف�صاًل  �لكتاب عر�صً �لعربية”، قدم  دول �خلليج  �القت�صادي يف  �لتنويع 
ب�صرورة  �خلا�صة  ال�صيما  �لعربي  �خلليج  دول  يف  �القت�صادية  ل��الأو���ص��اع 
�لبحث عن بد�ئل القت�صاد �لنفط، حيث �أرجع �نخفا�ض �أ�صعار �لنفط �إىل 
�أن دول  �لطلب، وبني  �نخفا�ض  �لعاملية يف مقابل  �ل�صوق  �لعر�ض يف  زي��ادة 
ميز�نياتها،  يف  �لعجز  �رتفاع  عن  �لناجم  باالنخفا�ض  �صلًبا  تاأثرت  �خلليج 
و�إ�صالح  ب�صري،  م��ال  ر�أ���ض  وبناء  �القت�صادية،  �ل�صيا�صات  �إ�صالح  و�ق��رتح 

�لقطاعني �لعام و�خلا�ض، وبناء قاعدة �صناعية بعيدة من �لنفط.
و��صتعر�ض �أن �القت�صاد �لعماين جنح يف زيادة معدالت �لنمو �مل�صتهدفة 
�لن�صبية  �مل�صاهمة  رف��ع  ت�صتهدف  �ل��روؤي��ة  و�أن  و2015،   1996 ع��ام��ي  ب��ني 
للقطاعات غري �لنفطية يف �إجمايل �لناجت �ملحلي من 65  % عام 1995 �إىل 

81  % خالل �لعام �حلايل.

وم�������دح ����ص���ي���ا����ص���ات �الإ�������ص������الح �الق���ت�������ص���ادي 
وحت��دي��ات��ه��ا يف �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة من 
�لتنويع  ج��ه��ة حت��ق��ي��ق  م��ن   ،2030 روؤي����ة  خ���الل 
�القت�صادي ودفع عجلة �لتنمية بعيًد� من قطاع 

�لنفط..
وك�����ص��ف ع���ن �أن ح��ق��ب��ة م���ا ب��ع��د �ل��ن��ف��ط ب���د�أت 
�إىل  حت��ت��اج  �ل��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  و�أن  ب��ال��ف��ع��ل، 
�لنفط،  �أ�صعار  ت��دين  �إع���ادة نظر يف دوره���ا جت��اه 
و�مل�صوؤولني  �لقر�ر  �صّناع  من  كثرًي�  �أن  وال�صيما 
و�مل��ح��ل��ل��ني يف ه����ذه �ل�����دول ي����رون يف �ن��خ��ف��ا���ض 
من  جديدة  حقبة  لدخول  فر�صة  �لنفط  �أ�صعار 
تعقيد  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى  �الق��ت�����ص��ادي.  �لتنويع 
ينفي  ذل��ك ال  ف��اإن  �لنفط،  بعد  ما  م�صاألة حقبة 
�صرورة بحث دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي عن 
�قت�صاد�تها،  لتنويع  �الأم��د  طويلة  ��صرت�تيجية 
�ملعرفة  على  قائمة  تعليمية  �أنظمة  �إدخ���ال  م��ع 
و�ملو�رد �لبحرية وتقنيات حتلية �ملياه، خ�صو�صا 

يف م�صادر �لطاقة �ملتجددة.
ومل ت��ب��ت��ع��د ك���ث���ري� �ل���ن���ت���ائ���ج �ل���ت���ي ت��و���ص��ل��ت 
�جلامعة  جملة  يف  م��وؤخ��ر�  ن�صرت  در����ص��ة  �إل��ي��ه��ا 
�الإ���ص��الم��ي��ة ل��ل��در����ص��ات �الق��ت�����ص��ادي��ة و�الإد�ري�����ة 
ب��غ��زة حت���ت ع���ن���و�ن “ ح��ق��ب��ة م���ا ب��ع��د �ل��ن��ف��ط يف 
�لتنوع  م�صّوغات  �ل�صعودية”:  �لعربية  �ململكة 
نحو  �لتحول  و�إلز�مية  �أهمية  �القت�صادي” عن 
�لتنوع �القت�صادي، ذلك الأنه يعد �أمر�ً هاماً لبناء 
�لنمو �القت�صادي �مل�صتد�م. ذلك الن �لذي يعتمد 
ب�صورة كبرية على �مل�صادر �لطبيعية يكون �أكرث 
عر�صة ملخاطر عدم �ال�صتقر�ر وحتى �النهيار يف 
حال �نخف�صت �أ�صعار �ل�صلع �لقائمة على تلك �مل�صادر يف �الأ�صو�ق �لعاملية. 
عالوة على ذلك كما ذكرت �لدر��صة، يلعب �لتنوع �القت�صادي دور�ً �يجابياً 
يف توفري �لوظائف وحماربة �لف�صاد وحت�صني �جلودة �ملوؤ�ص�صية للدول وهو 

ما حتتاج �إلية �لدول �لنفطية يف �لوقت �لر�هن.
�لبقاء يف دول �خلليج  “ حت��دي��ات  ك��ت��اب  م��وؤل��ف  ذك��ر  ذ�ت���ه  �ل�صياق  وف��ى 
اب �ل�صادر عن مركز در��صات �لوحدة �لعربية  �لعربية “مريز� ح�صن �لق�صّ
�أن هناك عدًد� من �لتحديات �لوجودية �لتي �صتو�جه �ملجتمعات �خلليجية 
�ملزيد  �إج��ر�ء  �إر�دة  �إىل  �ملا�صة  و�صدد على �حلاجة  �لنفط،  بعد  يف ع�صر ما 
�خلليج  دول  وطالب  �القت�صاد..  يف  �جلذرية  و�لتغيري�ت  �الإ�صالحات  من 
�لتنمية  ه��دف  يكون  �أن  ب�صرط  و�ق��ع��ي��ة،  ب��روؤي��ة  �مل�صتقبل  نحو  تخطو  �أن 
�مل�صتد�مة دليلها. حتديات ومتطلبات كثرية حتتاجها دول �خلليج �لعربى 
لت�صل �إىل �لهدف �ملرجو� لتنتقل من مرحلة �القت�صاد �الأوحد �إىل �لكلى، 
لكن من �ملوؤكد �أنه �أ�صبح من �أكرث و�أهم �الأهد�ف �إحلاحا على �أجندة �لكثري 

من �لدول �لنفطية �لعربية فى �لوقت �لر�هن .
�إج���م���اال : حت��رك��ت دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي خ��ط��و�ت ج���ادة ن��ح��و م�صتقبل 
�قت�صادي متنوع ، ر�فعة �صعار �أهمية و�صرورة جتنب �العتماد على م�صدر 
و�حد للدخل وذلك عمال باملثل �لقائل " الت�صع �لبي�ض يف �صلة و�حدة" لذ� 
ذي  م�صتقبلة خمتلفة عن  روؤى  وتبنت  �قت�صادية جديدة  �صيا�صات  و�صعت 
قبل و�أعلنت عن نيتها �صر�حة حتى بعد �أن حظي �قت�صادها �لنفطي بطفرة 
برميل  �صعر  رفعت  بدورها  و�لتي  �الأوكر�نية  �لرو�صية  �حلرب  مع  تو�كبت 
�لنفط �إىل نقاط غري م�صبوقة ، لكن ذلك مل يثنها عن خططه �لتطويرية 
بل �أ�صبح د�فعا قوًيا للم�صي قدما نحو حتقيق �قت�صاد كلي متكامل متنوع 

على �ملدى �لق�صري.

شاهيناز العقباوى
كاتبة صحفية بمؤسسة األهرام

حققت دول مجلس التعاون الخليجي قفزات 
نوعية على صعيد األنشطة غير النفطية، حيث 

شهدت المملكة العربية السعودية تحركات تنموية 
فريدة من نوعها نتيجة اإلجراءات اإلصالحية



دليل التفوق في البحث العلمي

وبهذه املنا�سبة يجب اأن ن�سيد بالدول العربية التى حققت تقدماً ملمو�ساً 
فى هذا املوؤ�سر، فلقد اأحرزت اململكة العربية ال�سعودية املرتبة الأوىل عربياً 
25 عاملياً فى موؤ�سرات بتتراءات الختتراع وفقاً لتقرير املنظمة العاملية  وال 
بالنهو�ض  ال�سعودية  اجلامعات  م�ساهمة  بف�سل  ووذلك  الفكرية،  للملكية 
وتكنولوجيا  ال�سطناعي  الذكاء  الختتراع يف عدة جمتتالت مثل  بتتراءات 
املعلومات واملوارد الطبيعية . وكل ذلك بالتاأكيد ل ياأتي اإل بدعم احلكومات 
ان�ساء  البتكار من خالل  ملو�سوع  العربية  املنطقة  فى  ال�سيا�سات  و�سانعى 
واملبتكرين  املخرعني  �سباب  وتبنى  البتكارات  لتمويل  و�سناديق  هيئات 
الأبتتحتتاث  العاملية ومتتراكتتز  والهتتتتتمتتام بالنفتاح الأكتتادميتتي متتع اجلتتامتتعتتات 

التابعة للجامعات.
واجلدير بالذكر اأي�ساً اأن دولة الإمارات العربية املتحدة قد  احتلت املركز 

الثانى عربياآ فى موؤ�سر براءات الإخراع واملركز 41 عاملياً.
ابتكار  فبدون  العقول،  نه�سة  تبداأ من  الأمم  نه�سة  اأن  فيه  مما ل�سك 
اأكتتر  لتتن تتقدم ال�سعوب واحلتتكتتومتتات، لتتذا اأ�تتستتبتتح متتو�تتستتوع البتتتتتكتتار متتن 
ع�سر  فى  �سيما   ول  والب�سرية   القت�سادية  بالتنمية  اإرتباطاً  املو�سوعات 

الذكاء الإ�سطناعى والثورة ال�سناعية الرابعة  التى نعي�سها حاليا.
الناجحة  لعدد  التتدول العربية  عن كثب، كل  املحاولت  وتتابع جامعة 
من الدول العربية للحاق بالركب العاملى فى جمال البتكار ونالحظ اأي�ساآ 
اأن  اأود  عتتام،  وهنا  بعد  العاملى  عاماً  البتكار  لها فى موؤ�سر  املحرز  التقدم 
اأوؤكد على اأهمية ال�ستفادة من جتارب الدول التي اأحرزت مراكز متقدمة  
الالزمة  الآلتتيتتات  واإتتتختتاذ  الأختتترى،  العربية  التتدول  وحماولة تطبيقها فى 
العاملى  البتكار  موؤ�سر  من  لديها.وال�ستفادة  العاملية  التناف�سية  لتح�سني 
كونها  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  تن�سرها  التي  الدورية  والتقارير 

معياراً عاملياً لقيا�ض تقدم الدول فى جمال البتكار.
املنطقة  فتتى  ال�سيا�سات  و�سانعى  احلكومات  اأن  على  اأوؤكتتتد  اأن  اأود  وهنا 

العربية يولون اهتماماً خا�ساً مبو�سوع البتكار، 
وذلك من خالل ان�ساء هيئات و�سناديق لتمويل 
واملبتكرين  املخرعني  �سباب  وتبنى  البتتتتتكتتارات 
والهتتتتتمتتام بتتالإنتتفتتتتتاح الكتتادميتتي متتع اجلامعات 
للجامعات،  التتتتتابتتعتتة  الأبتتتحتتتاث  ومتتراكتتز  التتعتتاملتتيتتة 
واإنتتت�تتتستتتاء متتكتتاتتتب لتتلتتمتتلتتكتتيتتة التتفتتكتتريتتة فتتتى كتتافتتة 

اجلامعات العربية لإفادة الطالب  وتعزيز الوعى لديهم فى �ستى جمالت 
امللكية الفكرية وخا�سة براءات الإخراع.  كما اأن الهتمام باإقامة معار�ض 

للمبدعني واملخرعني يكون له اأثر جيد جدا فى ت�سجيع البتكار.
وي�سعدين اأن اأقدم التهنئة للهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية علي هذا 
الإجناز املتقدم، والتهنئة كذلك  جلميع الدول العربية التي حققت تقدم 

ملحوظا يف جمال براءات الخراع  والبحث العلمي. 

د. مها بخيت

مؤشر براءات اإلختراع :

هنالك عدد من الدول العربية تتقدمهم المملكة العربية السعودية قد قامت بتبني سياسات داعمة لالبتكار والبحث 
العلمي وأفردت جوائز للعلماء والباحثين وأقامت المعارض للمخترعين والمبتكرين ،ورغم اإلضطرابات العالمية التى 

نتجت عن جائحة كوفيد19 إال أن النشاط االبتكارى  في  تقدم مستمر ليس فقط عالميًا ولكن ايضًا على المستوى العربى، 
وذلك وفقاً للتقرير الذى نشرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية بعنوان” أكبر جهات اإليداع فى إطار نظام معاهدة 

البراءات” والذى أشار إلى أن تسجيل الملكية الفكرية وصل لمستويات غير مسبوقة وقد ارتفع عدد طلبات براءات اإلختراع 
الدولية بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT  التي تديرها المنظمة بنسبة 0.9 %  في عام 2021 ليصل إلى 

277,500  طلب  والذى يعد أعلى معدل على اإلطالق.

مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية

بقلم وزير مفوض: 

أحرزت المملكة العربية السعودية المرتبة األولى 
 فى مؤشرات براءات االختراع 

ً
عربيا وال 25 عالميا

وفقا لتقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
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اعتمد المؤتمر العام لليونسكو خالل دورته الثالثين المنعقدة في باريس عام 1999 يوم 21 مارس من كل عام اليوم 
العالمي للشعر بهدف دعم التنّوع اللغوي، ومنح اللغات الُمهّددة باالندثار فرصًا أكثر الستخدامها في التعبير. وُيعتبر 

اليوم العالمي للشعر مناسبة لتكريم الشعر والشعراء، وإلحياء التقليد الشفهي لألمسيات الشعرية التي عرفتها 
البشرية منذ أقدم العهود فى مختلف أنحاء العالم وأرجائه، المديرة العامة الحالية للمنظمة العالمية لليونسكو، السيدة 

أودري أزوالي، )ُولدْت في باريس لعائلة مغربية يهودية من مدينة الّصويرة. هي ابنة السّيد أندري أزوالي، مستشار 
للعاهل المغربي الملك محمد السادس حاليًا( قالت في مناسبة سابقة احتفاًء بهذه التظاهرة :” يتسم كلُّ فنٍّ من الفنون 
الشعرية بطابع فريد يمّيزه عّما سواه، وُيعّبر كلُّ واحٍد منها مع ذلك عن الطابع العالمي للتجربة البشرية، وعن التطلع إلى 

اإلبداع الذي يتجاوز كلَّ حدود الزمان والمكان مؤكداً دائمًا وأبداً أّن البشر أسرة واحدة، تلك هي قّوة الشعر!”

الشعر في يومه العالمي:
ماذا بقي لنا منه في زمن األوبئة 

والحروب؟

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

السفير د.محّمد محّمد خّطابي
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 فى اليوم العاملي لل�ّشعر ..اإىل ال�ّشعراء الأف��ذاذ، 
البيان،  وفنون  القول،  واأم���راء  الكلمة،  فر�شان  من 
واإىل ع�����ّش��اق ال�����ّش��ع��ر، وح��ل��و ال��ك��ام وع��ذب��ه، اأه��دي 
واأهله،  ال�ّشعر، وم�شاغله،  الباقة حول �شناعة  هذه 
وذويه،ور�شالته ال�شامية الّرفيعة فى حياتنا قدمياً 

وحديثاً.
تفجري اللغة

اإن احل��دي��ث ع��ن ال�شعر ه��و احل��دي��ث ع��ن الكون 
وا�شتبطانها  ال��ل��غ��ة  ت��ف��ج��ر  امل���ح���ّر..ع���ن  ال��ه��ائ��ل 
ا���ش��ت��ق��راء لعذابات  وا���ش��ت��غ��واره��ا وا���ش��ت��ك��ن��اه��ه��ا..ان��ه 
ال��ن��ف�����س امل���ك���ل���وم���ة ال���ت���ائ���ه���ة يف م���ت���اه���ات احل���ي���اة، 
ودميومة  وت�شاك�س  تناو�س  يف  الكينونة  ومراب�س 
هو  مظاهرها،  اأرق��ى  يف  اللغة  هو  ال�شعر  متجّددة. 
وت�شاوؤل  غمو�س،  م��ن  يكتنفه  وم��ا  للكون  جت�شيد 
واغرتاب. هو �شرب من مناو�شة الوجود. هو تعبر 
اأفاطوين، وهومري، ولبيدي، وزهري اأزيل عن 
ي��دّب  ه��و خملوق  والعك�س.  ال��ك��ّل  توحيد اجل��زء يف 
على قدمني دائم البحث عن القيم اجلديدة. وهو 
لي�س ق�شراً على التذّوق الفّني اأوالإح�شا�س املرهف 
اأو الت�شامر اأو النطواء اأو النتماء. بل هو مواجهة 
���ش��ري��ح��ة ل��ل��واق��ع، وا���ش��ت��ك��ن��اه خل��ب��اي��اه واأ�����ش����راره، 
لاآمال  ومعانقة  ومفارقاته،  لغوام�شه  وا�شتجاء 

والآلم.
ال�����ش��ك��وى ع��ن��د ال�����ش��اع��ر ح��ّب��ات م��ت��ن��اث��رة، وذّرات 
مبعرثة كاأنها كثبان رملية منهمرة على وقع هدير 
اأمواج عاتية. ال�شعر لي�س هذراً بل ملح تكفي اإ�شارته، 
وفكر يبعث على التاأّمل واإعمال النظر، ب�شرب من 
املجّنح  وباخليال   ، حيناً  والتوّتر  والنغو�س  املعاناة 
ال�شاعر نغمة  اآخ��ر. والغربة عند  وال�شرتخاء حينا 
ح��زي��ن��ة ، ت��ع��زف��ه��ا اأوت�����ار ال��ق��ل��وب امل��ع��ذب��ة امل��ك��ل��وم��ة، 
اأعماق النف�س  والق�شيد نبع رقراق يتاألأ م�شّعاً يف 

املحّبة العا�شقة الولهانة.
اأّن   : كوهني”  �شاندرو   ” املك�شيكي  الناقد  ي��رى 
ال�شاعر هو مراآة الروح يف النف�س الب�شرية. وهو الذي 
يعمل على جتلية وتنقية ما علق بها من �شداأ وبلى 
الأوىل  احلياة  اإىل  باحلنني  ت�شعر  ويجعلها  واأدران. 
احلاملة اخلالية من اأّي اأثر للتيارات املادية التي طغت 
املا�شي  ال��ق��رن  يف  ال�شعر  ك��ان  الع�شر  ه��ذا  وطبعت 
ي�شمع ويقراأ من طرف العديد من الرجال والن�شاء، 
واأعني به ال�شعر املكتوب، اأي ال�شعر الذي بداأ الإن�شان 

ينظمه بغ�ّس النظر عن الغناء اأوالتقاليد”.
و�سائل ذات اآثار وا�سعة

مل يعرف التاريخ من قبل و�شائل ذات اآثار وا�شعة 
مثلما هو عليه ال�شاأن بالن�شبة للمذياع والتلفزيون 
وال�شينما ، واأخراً الإنرتنيت، اإنه منذ ب�شعة عقود 
الفنون  خمتلف  ي��ق��ّدر  »م���ه���ذب«  �شخ�س  ك��ل  ك���ان 
الإب��داع��ي��ة ويف م��ق��ّدم��ت��ه��ا ال�����ش��ع��ر، وي���واظ���ب على 

ح�شورها اأو قراءتها .
واإذا كانت اإبداعات القرنني املا�شيني �شعراً ونرثاً 
مل حتقق مبيعاتها ما حققه بع�س الكتاب وال�شعراء 
اليوم. ذلك اأن الذي كان ُي�شرتى »ب�شّم الياء« منذ 
اأو  مائة �شنة ك��ان ي��ق��راأ، �شواء تعلق الأم��ر ب��دي��وان 

كتاب مطبوع. وعلى العك�س من ذلك اأ�شبح التباهي 
اليوم لي�س بالقراءة؛ بل باقتناء العديد من الكتب 

حتى واإن مل تقراأ .
اأن املو�شيقى  ويرى بع�س مّمن يتعاطون ال�شعر 
كانت  واإن  -حتى  والتلفزيون  وال�شينما  وال��رادي��و 

هذه  اأه��ّم��ي��ة  يف  واملعقولية  املفعولية  بع�س  ه��ن��اك 
ال��و���ش��ائ��ل- اإل اأن���ه لي�س ه��ن��اك م��ن ري���ب اأن��ه��ا قد 
ول  احل��وا���س.  وغلظة  وت�شويه  جتميد  يف  ت�شّببت 
تتنّكر  اأو  تنفلت  اأن  برّمتها  الو�شائل  لهذه  ميكن 
لهذه القيم اجلمالية. فا ميكننا اأن ننكر اأن هناك 
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تعترب  اأن  ت�شتحق  اأف��ام  وهناك  ممتازة،  مو�شيقي 
اأعماًل فنّية رائعة. وهناك كذلك اإذاعات جّيدة. كما 
اأنحاء  يف جميع  ومتطّوراً  متقّدماً  تلفازاً  اإّن هناك 
ف�شًا  الهائلة  الفنّية  وطاقاته  باإبداعاته  العامل، 

عن تقنياته العالية.

قراءة ال�ّسعر واال�سغاء اليه
اأّدت   ل �شك اّن هناك العديد من العوامل التي 
ال�����ش��ع��ر، وج��ع��ل��ت من  ق����راءة  اإىل نق�س وا���ش��ح يف 
ال�شعوبة مبكان و�شع تف�شر وا�شح لهذه الظاهرة. 
اإل اأن هناك وجهة نظر باملقابل ملحايد اأو ماحظ 
مت�شّرر وهو ال�شاعر الذي لي�س له قّراء كثرون. 
اإننا ما زلنا ن�شتمع اإىل اأق��وال مثل: »اإن العامل قد 
اأ�شبح فظيعاً لدرجة اأنه مل يعد هناك مكاناً لل�شعر« 
، طريقة م�شيتها، وحديثها، بل  »اإنها بكاملها   : اأو 
حقيقية«.  ق�شيدة  هي  اإمن��ا  جلو�شها  طريقة  حتى 
و«اإن التهديد باحلروب واجلوع والأمرا�س الفّتاكة 
ح�شا�شية  ال�شعراء  اأق��ل  يف  الكاآبة  بعث  على  يعمل 

و�شعورا«.
اإل اأن ذلك لي�س عذراً لهجر ال�شعر، لأّن ال�شعر 
ال��زي��ن��ة  اأدوات  م���ن  اأداة  ول  زخ���رف���ّي���اً،  ف���ّن���اً  ل��ي�����س 
باأنه  ال��غ��رب  يف  ع��م��وم��اً  يفهم  فال�شعر  والتنميق. 
والأح��ام.  والرومان�شية  والأرواح  بالأ�شباح  حافل 
وترجع هذه املفاهيم اإىل الفا�شفة الإغريق، اإل اأنه 
عندما ظهر اأمثال »والت ويتمان« )1819م( و«�شارل 
و«اأ�شتيفان مالرميه«)1842م (  بودلر«)1821م( 
اأمثال هذه املفاهيم  اأرثور رامبو«)1854م( فاإّن  و« 
احلامل  ال�شحري  ال�شعر  معها  وطفق  تهتّز،  ب��داأت 

يفقد رونقه وبهاءه �شيئاً ف�شيئاً.
الأيديولوجية،  مثل  م�شطلحات  اأو  كلمات  اإن 
اللتزام، النقد، التاأمل، اإعمال النظر، وال�شتنطاق 
واحل�شن،  وال��ت��واف��ق  الن�شجام  م��ن  لها  اأ�شبح  ق��د 
من  ن�شبة  هناك  اإن  كما  الكثر.  ال�شيء  واجل��م��ال 
ودواوي��ن��ه��م،  اأعمالهم  ين�شرون  فتئوا  م��ا  ال�شعراء 
ويرتكون اآثاراً بالغة يف قّرائهم. بل اإن بع�شهم قد 
وهم  بهم،  خا�شة  �شعرية  واجتاهات  مدار�س  خّلف 
اإن  القّراء.  ب��ذورا لقّلة و�شاآلة  اإمن��ا ينرثون  بذلك 
لا�شتنطاق  هجرهم  عند  اجل��دد  ال�شعراء  بع�س 
بحثاً عن اأنغام ومو�شيقى وقيم جديدة، اإمنا كانوا 

يبعدون القّراء عن نا�شية ال�شعر.
ال�سعر واغرا�سه

الأغلبية ال�شاحقة من القّراء عندما يذهبون اإىل 
�شيدور  اجلديد  اأن  يعتقدون  ال�شعر  اإىل  ال�شتماع 
حول مناظر رائعة، وعن كبار رجال التاريخ العاملي، 
وعن ق�ش�س احلب احلاملة،فى حني اأنه قد تدور عن 
مناظر موؤذية ، اأو عن طرق وو�شائل الإبداع املبتكرة 
واملمّيزة ل�شاعر ّما، هذا يحدث عندما ل يكون هناك 
ما ينبغي البحث عنه حقاً. هذا القارئ �شرعان ما 
يبداأ يف ال�شعور بامللل فيبحث له عن و�شيلة اأخرى 
يت�شّمن  احل��ك��م  ه���ذا  اأن  اإل  وال��ت�����ش��ّرى.  للت�شلية 

غر قليل من الإجحاف، لأنه يعترب القارئ غبياً. 
ال�����ش��ع��راء الغربيني  ف���اإن غ��ر قليل م��ن  وب��ال��ف��ع��ل 
يعتربون القارئ غبياً ل �شبيل اإىل اإ�شاحه، اإل اأن 
ماحظة »املحايد« ال�شاعر هو اأن الأغلبية ال�شاحقة 
من هوؤلء ال�شعراء يعزون �شبب ف�شلهم – من باب 
اجلور والتجّني- اإىل الآخر. ذلك الّا مرئي والأقل 
اجتهاداً وهو القارئ. ويغيب عنهم اأنه اإذا كان ال�شعر 
اأو يف  القّراء  لي�س يف  فال�ّشبب  كثراً،  الآن  يقراأ  ل 
ال�شعر يف حّد ذاته، بل يف نوعية ال�شعر الذي اأ�شبح 

يكتب اليوم ومدى جودته.
ف���م���اذا ح���دث ب���ني اأ���ش��ت��ي��ف��ان م���الرم���ي���ه، وج���ون 
وروب���ني  ك���ارداري���ل���ي،  في�شين�شيو  وب���ني  اأ���ش��ب��ري، 
ب��اث؟!  اإل��ي��وت واأوك��ت��اف��ي��و  ���س  بونيفا�س، وب��ني ت. 
خال  املولودين  وال�شعراء  الكتاب  بني  حدث  م��اذا 
م�شاألة  اإنها  املا�شي.  القرن  من  الأّول���ني  العقدين 
�شاآلة ال�شعر اجلّيد. الواقع اأن هناك تناق�شاً غريباً 
وحمّراً، ففي الوقت الذي كان فيه �شعراء جمدون، 
�شحيح  والعك�س  للقّراء،  بالن�شبة  العك�س  جند  قد 
اأي�شاً، اإن فنون القرن الع�شرين قد متّيزت بالت�شاوؤل 
امل�شتمر حول ماهية الفن ودوره. اإنه بحث دائم عن 
هوّيته، يتوازى مع البحوث العلمية والفل�شفية يف 
ع�شرنا. اإننا ل ن�شتطيع اأن ن�شتمر يف الكتابة طبقاً 
الإن�شانية  بالهموم  �شلة  لها  تعد  مل  ل�شتنطاقات 

والقلق وامل�شوؤوليات التي متّيز اإن�شان الع�شر.
االإبداع واالإ�سعاع واالإمتاع

حاجاته  ع��ن  اأب����داً  يحيد  ل  احلقيقي  امل��ب��دع  اإن 
كان  �شعراً  الإب��داع��ي  وهو�شه  وهواج�شه  ورغ��ب��ات��ه 
بعامله  ازداد علماً  اأنه كلما  اأم ت�شكيًا. ذلك  اأم نرثاً 
املادي كلما تعّرف اأكرث على مدى �شاآلته و�شغره يف 
الكون. وعظمة وجال كل ما ل نعرف عنه �شيئاً ، 

ول جنروؤ على التفكر فيه، اأو اخلو�س يف غماره.
��ع��ب اأن جن���د احل���ل���ول اجل���اه���زة  اإّن������ه مل���ن ال�����شّ
وال�شريعة والوا�شحة لل�شعر. فقد اأ�شبح بعيداً عن 
ال��ذي ك��ان ي�شطلع به يف العامل الإغريقي،  ال��دور 
وال��ات��ي��ن��ي وال��ع��رب��ي ب�شكل خ��ا���س، ع��ن��دم��ا كانت 
موا�شيع يف الطّب، والتاريخ، والفل�شفة، واجلغرافيا 
، والّدين، والعلوم، والنحو تكتب �شعراً. ناهيك عن 
الو�شف واملدح والرثاء والهجاء واحلما�شة والفخر 
والغزل والت�شبيب. فقد عمل ال�شعر على امت�شا�س 
التي قد ل جتد  والأغ��را���س  املوا�شيع  تلك  جميع 

لبع�شهامكاناً يف ال�شعر اليوم…
ولكن مع ذلك كله ترى ماذا بقي لنا منه يف اأزمنة 

الأوبئة واحلروب واملواجهات واجلائحات …؟

األغلبية الساحقة من القّراء عندما يذهبون 
إلى االستماع إلى الشعر يعتقدون أن الجديد 

سيدور حول مناظر رائعة
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امللفوظ العلمي نبتة من دون تربة  “لي�س 
نابعا من لوجو�س ا�ستداليل خال�س”

Carole Talon-Hugon

1.التحديد البالغي واإنتاج املعرفة 
يتعلق  عندما  املعارف  تقدمي  يف  البالغة  تظهر 
املق�صود  ولي�س  الدرا�صة؛  مو�صوع  بتحديد  الأم��ر 
وقف  ال���ذي  املنطقي  مفهومه  هنا  ب”التحديد” 
عناية  اأن  اإىل  اأ���ص��ار  ع��ن��دم��ا  ال��ب��اح��ث��ن  اأح���د  عليه 
اجلاحظ بالتعريفات هي مظهٌر “من اأهم مظاهر 
التفكريي”؛  اأ�صلوبه  يف  املنطقية  العلمية  النزعة 
والّر�صم  )احل��ّد  املختلفة  باأنواعه  عنده  والتعريف 
والتق�صيم والت�صنيف( “هو و�صيلة لتو�صيح معاين 
الأ�صياء وحتديدها يف الذهن، ليت�صّنى ت�صّورها على 
كان  ه��ل  لكن  دقيقا”.  علما  بها  والعلم  حقيقتها 
بالفعل  يتوخى  لتحديداته  �صياغته  يف  اجل��اح��ظ 
رامة؟ هل كان يتوخى احلقيقة اليقينية  هذه ال�صّ
اأم اأنه كان يدافع عن ما ي�صبه احلقائق وينت�صر لها 

يف مواقف ملمو�صة. 
ي��ق��ول اأح���د ال��ب��اح��ث��ن اإن ك��ل حت��دي��د-يف �صياق 
بالغي-هو حجة مبا اأنه يفر�س معنى على ح�صاب 
ال��دع��وى  لقبول  املتلقي  تهييء  لأج���ل  اآخ���ر  معنى 
التي نروم اإخ�صاعه لها. واختيار حتديد ما يتطلب 
يعار�س تعريفا  اأي�صا حجاجا؛ فدح�س موقف ما 
باآخر؛ وهو حجة جلاأ اإليها اجلاحظ يف �صياق بناء 
اإىل  نزعة  ر�صائله  ففي  الأف��ك��ار؛  و�صياغة  املعرفة 
تقدمي معرفة بالأخالق والطبائع والأهواء ، وذلك 
دون  لكن من  املعرفة،  اإنتاج  ي�صهم يف  عاملا  بو�صفه 
بليغا  واأدي��ب��ا  كاتبا  بو�صفه  يتخلى عن وظيفته  اأن 
وحماورا مناظرا اأو مفاخرا. فالوظيفة املعرفية يف 
هذه الر�صائل ل يجوز ف�صلها عن �صياق الن�س الذي 
حوارية  الر�صائل  ن�صو�س  كانت  فلما  فيه.  ج��اءت 
تتوّخى الإقناع بدعوى من الدعاوى؛ فاإن التحديد 
حجاجية  تقنية  وي�صبح  العلمية  �صرامته  يفتقد 
وظيفتها تاأكيد دعوى الن�س وخلق الإقناع؛ يقول 
“طابعه  التحديد:”اإن  ع��ن  روب���ري���و  ج���اك  ج��ن 
�صبه املنطقي يوؤول اإىل اأنه ي�صتند دائما اإىل قاعدة 

اأو ال�صمولية(  �صارمة )البحث عن اللفظ الدقيق 
ب��ي��ن��م��ا ي��ت��ج��ه ب�����ص��ك��ل اأ����ص���ا����س ن��ح��و ه����دف م����ا؛ اأي 
الإقناع وجلب الآخر اإىل �صاحة املتكلم حيث تغيب 

املو�صوعية التي ي�صعى اإليها عامل الريا�صيات”.
 وملّ���ا ك��ان��ت ح��ج��ة ال��ت��ح��دي��د يف معظم الأح��ي��ان 
ل ت��ق��وم مب��ف��رده��ا؛ ف��اإن��ه��ا ك��ث��ريا م��ا ا���ص��ت��ن��دت اإىل 
ذلك  ولأج���ل  معها،  تت�صافر  اأخ���رى  وحجج  اأدوات 
مل ت��ن��ف�����ص��ل ه����ذه احل���ج���ة يف ن�����ص��و���س اجل��اح��ظ 
ع��ن ح��ج��ج اأخ����رى م��ن ق��ب��ي��ل ال��ف�����ص��ل وال���ص��ت��ق��اق 
احلجج  من  وغريها  والتاأويل  وال�صاهد  والتمثيل 
التي تختزنها اللغة يف التوا�صل. ويف �صبيل اإظهار 
بغريها  وقيامها  الأداة  لهذه  احلجاجية  الوظيفة 
من احلجج، نقف بالتحليل على حتديد اجلاحظ 

للع�صق يف ر�صالة القيان.
 1.1التحديد واإنتاج املعرفة بقيمة الع�صق

ينبغي  القيان  ر�صالة  التحديد يف  لتحليل حجة 
لتدعيم  ج���اءت  فقد  الن�صي؛  �صياقها  يف  و�صعها 
الإج����اب����ة ع���ن ����ص���وؤال ي��ف��ي��د ال��ك�����ص��ف ع���ن ال�����ص��ب��ب 
احلقيقي لرتفاع ثمن القينة؛ اأي ملاذا بالغ بع�صهم 
يف ثمنها؟ فاجلاحظ يرى اأن “الع�صق” هو ال�صبب 
اجلارية  اقتناء  على  املُ�صرتي  اأُج���ر  فقد  غ��ري؛  ل 
بعد اأن حيل بينه وبن �صفاء غليله منها فا�صتوىل 
مبالغته  يف  ال�صبب  هو  اإذن  فالع�صق  ع�صقها؛  عليه 
ال�صببية  ك��ان��ت ه��ذه احل��ج��ة  مل��ا  اأن���ه  يف ثمنها. بيد 
الإق��ن��اع��ي��ة؛ فقد  ق��وت��ه��ا  ز  ي��ع��زِّ اإىل تف�صري  حت��ت��اج 

جل���اأ اجل��اح��ظ اإىل ح��ج��ة ال��ت��ح��دي��د وك��اأن��ه يجيب 
اأن يحمل  عن �صوؤال �صمني مفرت�س: كيف ميكن 
�صوؤال  اإن��ه  الثمن؟  يف  املبالغة  على  �صاحبه  الع�صق 
القتناع  يف  للزيادة  الفهم  يف  املتلقي  برغبة  يتعلق 
ول��ي�����س اإن���ك���ارا م��ن��ه للحجة ال��ت��ف�����ص��ريي��ة. م��ن هنا 
نفهم الوظيفة املزدوجة للتحديد يف هذا ال�صياق؛ 
حتديد  يف  تتمثل  معرفية  بوظيفة  ي�صطلع  فهو 
ر امتداد امل�صاحة الن�صية  املفاهيم، وهذا هو ما يف�صِّ
ما  نحو  على  ال��ر���ص��ال��ة،  يف  التحديد  �صغلها  ال��ت��ي 
ي�صطلع بوظيفة حجاجية تتمثل يف تاأكيد اإجابته 
والحتجاج لها، وكاأنه اأراد القول: اإذا تعّرفتم ماهية 
الع�صق واآثاره يف النف�س �صتزدادون اقتناعا باحلجة 
التي قّدمتها تف�صريا لذلك الفعل. وب�صرف النظر 
عن هذا ال�صياق احل��واري ال��ذي ت�صّكلت فيه حجة 
اأي�صا  احلجاجية  قوتها  اكت�صبت  فاإنها  التحديد؛ 
التي ت�صافرت يف تكوينها لأداء وظيفتها  باحلجج 

العامة امل�صار اإليها. 
“واأنا  ق���ائ���ال:  للع�صق  حت���دي���ده  اجل���اح���ظ  ب����داأ 
ه: هو داٌء ي�صيب  وا�صٌف لك حدَّ الع�صق لَتعِرف حدَّ
ينال  كما  ب��امل��ج��اورة،  اجل�صم  على  وي�صتمل  ال���ّروح 
ال��ّروَح ال�صعُف يف البط�س والوهُن يف املرء ينهكه. 
وداء الع�صق وعمومه يف جميع البدن بح�صب منزلة 

القلب من اأع�صاء اجل�صم..”. 
الع�صق  معنى  توجيه  على  التحديد  ه��ذا  ي��ق��وم 
اإح��دى  فانتقاء  املق�صود؛  الغر�س  يخدم  اجت��اه  يف 

اللغة والبالغة وإنتاج المعرفة
في نثر الجاحظ

إذا كانت اللغة الطبيعية إحدى الوسائل الممكنة لتشكيل المعرفة في الوعي، فإننا ال ننظر   إليها باعتبارها بنية مجردة ولكن باعتبارها 
بنية تواصلية ال يمكن فصلها عن المقاصد التي يرومها المتكلمون وعن آثارها في المتلقين أو عن ما تختزنه من إمكانات تداولية؛ وبناء 

عليه، فإن المعرفة التي تنتجها اللغة –بهذا المفهوم- تصطبغ بالمقامات التلفظية التي أنتجت فيها. في هذه الدراسة نسعى إلى إبراز 
أن المعرفة التي يقدمها لنا الجاحظ في نثره ليست معرفة موضوعية مجردة عن المقامات التي مارس فيها كفايته البالغية.إنها معرفة 

موسومة بالبالغة.  والعالقة بين البالغة والمعرفة عالقة تكامل؛ فالبالغة من دون “معنى” خطيرة، و”المعنى” من دون بالغة ال يستقيم. 
كما أنها عالقة تذرُّع؛ فالبالغة وسيلة لتوصيل المعارف.  وقد أشارت كتب البالغة إلى الوظيفة المعرفية للبالغة كما يقول مارك بونوم

Marc Bonhomme ؛ فشيشرون يقول عن الصور البالغية إنها تضاعف معارف الجمهور بإضاءتها ألفكار الخطيب، وبرنارد المي يقول إنها 
تضيء الحقائق المظلمة وتجعل الذهن أكثر يقظة؛ أي إنها تقوي إدراكنا للرسالة وتزيد من فهمنا لها وتجعلنا نكتشف مفاهيم جديدة.  
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ي�صيب  داء  ب��اأن��ه  الع�صق  حت��دي��د  فبعد  العلمي. 
ال���دواء،  اأن��ه م�صتع�ٍس على  ذك��ر  ال���روح واجل�صد، 
وال�صبب يف هذا ال�صتع�صاء “اختالف ِعلله، واأنه 
يرتّكب من وجوه �صّتى”. ولتو�صيح هذه الدعوى 
جلاأ اإىل اإجراء متاثل بن ا�صتع�صاء عالج الع�صق 
عالج  ا�صتع�صاء  وب��ن  متعددة  علل  من  لرتكيبه 
ق�صد  فمن  والبلغم.  “الرد  من  املرّكبة  احلّمى 
لعالج اأح��د اخِللطن ك��ان ناق�صا من دائ��ه زائ��دا 
مت��اث��اًل  امل��ت��ل��ف��ظ  ي��ق��ي��م  الآخر”.  اخِل��ل��ط  داء  يف 
بن ال�صعوبة التي تواجه عالج الع�صق )اأ( وبن 
احل���ّم���ى)ب(؛ حيث  ع��الج  ت��واج��ه  التي  ال�صعوبة 
يعمل احلامل )ب( باعتباره ح�ّصيا ومعلوما على 
تو�صيح وتاأكيد املو�صوع)ب(. ثم ينتقل للحديث 
ب��ع��د ذل���ك ع��ن م��ك��ون��ات ال��ع�����ص��ق و���ص��روط��ه التي 
توجب ت�صميته ع�صقا وهي اجتماع احلب والهوى 

وامل�صاكلة والإلف. 
ب�صرب  املكونات  ه��ذه  ل���دللت  وبعد حت��دي��ده 
الإلف  ي�صتدلُّ على �صرورة  التو�صيحية،  الأمثلة 
ل��ق��ي��ام ال��ع�����ص��ق ب��ت��م��ث��ي��ل ح��ج��اج��ي ي��ق��ي��م ع��الق��ة 
الع�صق  الإل��ف يف متكن  ه��ذا  تاأثري  م�صابهة بن 
من القلب حتى ينبت )اأ( وبن احلّبة التي تنبت 
حّتى ت�صتحكم وت�صتد وتثمر، ورمبا  الأر���س  “يف 
��ل��ب  ��ح��وق وال��ع��م��ود ال�����صُّ ���ص��ار ل��ه��ا ك���اجل���ذع ال�����صَّ
ال�صديد”. وهو متثيل يجري م�صابهة بن عملية 
ن الع�صق من القلب ب�صبب الإلف، وبن احلّبة  متكُّ
التي تنبت يف الأر�س في�صري لها مع مرور الزمن 
املعنى  التمثيل تو�صيح  . ووظيفة هذا  ق��ويٌّ �صكل 
وتاأكيده مبا هو معروف ومتداول  وبيانه  املجرد 

يف الر�صيد الثقايف للمتلقي.
ذكر  اإىل  الع�صق،  ملكونات  ذك��ره  بعد  ينتقل  ث��م 
الأح��وال والظروف التي توؤثر يف درجات الع�صق: 
؟. ومل تخل  ملاذا يزداد؟ وملاذا ينق�س؟ وملاذا ينحلُّ
للحجج؛  ا�صتخدام  من  الأ�صئلة  هذه  عن  اإجابته 
احلالة  ع��ن  تعبريه  يف  لال�صتعارة  كا�صتخدامه 
حيث  العيان،  قّلة  عند  الع�صق  اإليها  ي�صري  التي 
وتوقد  فيه  تزيد  العيان  قّلة  �صارت  “ثم  يقول: 
اأق��ام متاثال بن  ي�صعِّره”. فقد  ن��اَره، والنقطاع 
احلالة النف�صية التي يكون عليها العا�صق عندما 
ال��ذي  ال��ّن��ار  تنقطع روؤي��ت��ه ملع�صوقه وب��ن م��وق��د 
يزداد ا�صتعال و�صعريا؛ وهي ا�صتعارة تنقل املعنى 
املعلومة  احلالة  وت�صقط  ح�صي  اإط��ار  اإىل  املجرد 
على احلالة املجهولة وتخرجها اإىل حيز الإدراك 
بالعن والّلم�س وال�صّم؛ ومن �صاأن هذا الت�صوير 
اأن يوؤكد الدعوى الأ�صا�س باأن الع�صق داء ل غبار 

عليه.
ع�صقا  اأظهر  اإذا  املع�صوق  اأن  دع��وى  ولتو�صيح 
ع��داه به ب�صبب جت��اوب الطبائع وتقارب الأرواح، 
يناظر هذه احلالة:”كالنائم  �صرب لذلك مثال 
وكاملتثائب  فينَع�س،  ب��ه  ن���وَم  ول  ي��ن��ام  اآخ���ر  ي��رى 
يراه من ل تثاوؤب به فيفعل مثَل فعله، ق�صراً من 

الطبيعة.”  
على هذا النحو �صاغ املتلفظ حتديده للع�صق؛ 
العلمية  ال��وظ��ي��ف��ة  ب���ن  ف��ي��ه  زاوج  وه���و حت��دي��د 

هو  غ��ريه��ا،  دون  الع�صق  بها  يت�صف  التي  ال�صمات 
نوع من الختزال ُيراد به خلق مطابقة دللية بن 
الع�صق وال��داء تفي بغر�س املتلفظ اأكرث مما حتيل 
املقام  املق�صود بهذا التحديد يف  الواقع. فلي�س  اإىل 
اإنتاج معرفة دقيقة مبفهوم الع�صق، بقدر ما  الأول 
دع���واه،  ب��ه  ��م  ي��دعِّ اإي��ج��اد حجة  اإىل  املتلفظ  يق�صد 
لأجل ذلك مل يكن و�صفه حمايدا ومو�صوعيا؛ لأن 

النتقاء يقوم اأ�صا�صا على موقف م�صبق وتتحكم فيه 
اأننا  اأن هذا ل يفيد  بيد  اأو مقامية.  ذاتية  اأغرا�س 
اإزاء حتديد َخطابي مكثَّف اأو �ِصعاري؛ فاملتلفظ مل 
ل  ه من دون تف�صري مف�صَّ يرتك هذا الو�صف املوجَّ
ما و�صفه  ملكونات املو�صوف و�صروطه ودرجاته، مدعِّ
بحجج ت�صطلع بالتو�صيح والتاأكيد، مّما يفيد اأننا 
اإزاء حتديد حجاجي مهما تظاهر مبظهر التف�صري 

د. محمد مشبال
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قدم الجاحظ معرفة بقيمتي الحسد والعداوة 
في سياق بالغي  ذم فيه الحسد بإبراز أسبابه 

ومظاهره والكشف عن مساوئه وأضراره

والوظيفة احلجاجية. فنحن ل ن�صتطيع اأن ننكر 
اأن وراءه غاية معرفية توخى منها املتلفظ تعّرف 
مفهوم الع�صق ومتييز دللته عن احلب والهوى 
و�صبط مكوناته و�صروطه ور�صد اأحواله، بيد اأنه 
يظل حتديدا حجاجيا لي�س ب�صبب احلجج التي 
ارتباطه  ب�صبب  اأي�صا  ولكن  فقط،  بنيته  �صّكلت 
املتلفظ  ب��ه  يثبت  حتديد  فهو  حجاجي؛  مبقام 
تف�صريه  يف  منها  انطلق  التي  الأ�صا�س  الدعوى 
الع�صق.  ب�صبب  القينة  �صعر  يف  بع�صهم  ملبالغة 
وكاأنه مل ينخرط يف هذا التحديد اإّل لكي يرّد-
كما اأ�صلفنا- على �صوؤال �صمني مفرت�س قوامه: 

وهل يبلغ الع�صق باملرء هذه الدرجة؟ 
تثبت  املتلفظ  قّدمها  التي  الإج��اب��ة  كانت  اإذا 
���ص��دق ال��دع��وى امل��ع��رو���ص��ة، ف��اإن��ه��ا لي�صت �صوى 
القيان  ع�صق  لو�صف  بها  مي��ّه��د  ع��ام��ة  مقدمة 

باعتباره اآفة.  
2التحديد واإنتاج املعرفة بقيمة احل�صد 

قدم اجلاحظ معرفة بقيمتي احل�صد والعداوة 
اأ�صبابه  ب��اإب��راز  ذم فيه احل�صد  ب��الغ��ي   �صياق  يف 
على  واأ���ص��راره  م�صاوئه  عن  والك�صف  ومظاهره 
ال��ع��ل��م��اء امل��ح��ق��ن ، ح��ي��ث ت��ط��ّل��ب م��ن��ه حت��دي��د 
طبيعته وما اقت�صاه هذا التحديد من مقارنته 
بالعداوة؛ وهو حتديد قائم على الو�صف واملجاز 
وا�صتدعاء ال�صواهد؛ وبناء عليه مل يكن املق�صود 
الّطبائع  ْبع من  الطَّ بناء معرفة علمية بهذا  به 
به  ُيق�َصُد  ولكن   فقط،  الإن�صان  به  يو�صم  التي 
اأي�صا حمُل املتلقي على نبذه وبغ�صه والتعاطف 
مع املح�صودين وعلى راأ�صهم اجلاحظ الذي قّدم 
الذي يعاين حمنة  نف�صه مثال للموؤلف-العامل 

احل�صد.  
“احلا�صد مغلوب على اأمره/جمنون/ احل�صد 
اأ���ص��اب/احل�����ص��د م�صلوب  ي��ب��ايل م���ن  ��ه��اب ل  ���صِ
“العداوة   ).345 مري..” )�س  املعقول باإزاء ال�صّ
يقوم  نف�صها..” )�س.345(  به  ت�صو�س  لها عقل 
ه���ذا امل��ل��ف��وظ ع��ل��ى   م��ق��ارن��ة و���ص��ف��ي��ة جم��ازي��ة 
تنطوي على قيا�صات م�صمرة؛ فاحل�صد يت�صف  
مليزان  ال��ت��ي ل تخ�صع  الأف���ع���ال  ب��ه  تت�صف  مب��ا 

العقل.
واحل��ا���ص��د ل ي����زول ع���ن ط��ري��ق��ت��ه اإل ب���زوال 
املح�صود عليه عنده..)�س.345( والعداوة حتدث 
)�س.345(  معها.  زال��ت  العّلة  زال��ت  ف���اإذا  لعلة، 
تنطوي هذه املقارنة على مو�صع الكم؛ فاحل�صد 
طبع دائم والعداوة زائلة. والدائم يف�صل الزائل 

يف مقام الذم.
ال���ك���ذب، ي��ج��ري��ان يف م�صمار  اأخ����و  واحل�����ص��د 
ل  و�صجيعان  يفرتقان،  ل  األيفان  فهما  واح��د؛ 
وكيف  ال��ُب��ه��ت،  م��ن  ي���راأ  ل  يتباينان..واحل�صد 
يراأ منه وهو عموده )�س.347( -والعداوة قد 
تخلو من الكذب..)�س. 347( مقارنة تقوم على 
الو�صل ال�صببي بن احل�صد والكذب وتثبت بناءه 
�صعري  بيٌت  العالقة  ه��ذه  على  عليه؛ وال�صاهد 
يثبت واقعة كذب ال�صرائر على احل�صناء بقولهن 
لها اإنها دميمة. وال�صاهد على خلو العداوة من 

قد  اهلل  اأول��ي��اء  “اأن  تفيد  تاريخية  حقيقة  ال��ك��ذب، 
عادوا اأعداء اهلل اإذ مل ي�صتحّلوا اأن يكذبوا عليهم”.

)�س.347( 
واحل�صد ن��اٌر وق��وده ال���ّروح، ل تبوخ اأب��دا اأو يفنى 
اأو  امل��ح�����ص��ود  ب��ب��ل��ى  اإّل  ي��ب��ل��ى  ال���وق���ود. واحل�����ص��د ل 
وال��ع��داوة  جوهٌر”)�س.347(  واحل�����ص��د  احل��ا���ص��د.. 
ل  موؤمَّ فهو  الر�صا،  ويطفئه  الغ�صب،  يوقده  جمٌر 
حتديد  اكت�صاب”)�س.347(  وال���ع���داوة  ال���رج���وع.. 
جمازي مبني على مقارنة ت�صفي القيمة)يف معناها 
فهو  الكم؛  مو�صع  على  بناء  احل�صد  على  ال�صلبي( 
اجلوهر الدائم يف مقابل العداوة وهي اكت�صاب زائل. 
ذليل”. لأن����ه  اأن���ث���ى،  “احل�صد  ب��ع�����ص��ه��م:  وق����ال 
عزيزة”. لأن��ه��ا  ف��ح��ٌل،  ذك���ٌر  وال���ع���داوة  )�س.347( 

)�س.347( حتديد جمازي مبني على مقارنة ت�صفي 

بناء على  العداوة وت�صلبها من احل�صد  القيمة على 
مو�صع م�صرتك يفيد اأف�صلية الذكر على الأنثى يف 

النظام القيمي الجتماعي لع�صر اجلاحظ.  
ب��اأن مو�صوع  اأن اجلاحظ �صّرح   على الرغم من 
اأخالقيتن  قيمتن  ب��ن  بالتمييز  يتعلق  الر�صالة 
هما احل�صد والعداوة؛ مما قد يوحي باأن لها وظيفة 
معرفية تتمثل يف ر�صم احلدود بن هذين اخُللقن 
اإليهما  ال��داع��ي��ة  والأ���ص��ب��اب  �صماتهما  ع��ن  بالك�صف 
ل  التي  الوظيفة  وه��ي  عليهما،  املرتتبة  والنتائج 
اإّل  ن�صتطيع مع ذلك اأن ننفي وجودها يف الر�صالة، 
اأنه يجب الإقرار باأنها وظيفة تابعة لوظيفة اأخرى 
يف  حتكمت  ال��ت��ي  البالغية  الوظيفة  ه��ي  مهيمنة 
ال�صرتاتيجية اخِلطابية لن�س الر�صالة؛ اإذ مل ي�صكِّل 
بينهما  وامل��ق��ارن��ة  وال��ع��داوة  احل�صد  قيمتي  حتديد 
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لم يعتد الباحثون المختصون في دراسة 
النصوص الجغرافية بالمادة المعرفية التي قام 

عليها نص الجاحظ

ال��ط��ب��ائ��ع ل يتجه يف حت��دي��ده  ك��ات��ب  اأن  ب��ي��د 
خل�صائ�س الأمكنة و�صمات النا�س وجهة علمية، 
موقفه  نقل  يف  ت�صعفه  و�صيلة  اأي  اإىل  يعمد  ب��ل 
من املو�صوع املو�صوف. وعلى هذا النحو تلتب�س 
يف ال��ن�����س امل��ع��رف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ب��امل��ق��ام احل��ج��اج��ي، 
ويتداخل اخلطاب اجلغرايف باخلطاب البليغ.     

 ل ينف�صل اإذن حتديد الهوية وتقدمي املعرفة 
باملكان واأهله هنا عن موقف قيمي ي�صعى يف �صياق 
املغالبة اإىل ا�صتدعاء اأي �صمة من �صاأنها اأن ت�صع 
ال�صيء املو�صوف يف مرتبة اأعلى، وهو ما يفيد اأن 
تعّرف جوهر ال�صيء وخ�صائ�صه املميزة ل يكون 
اإل من خالل روؤية املتكلم وحتديده للخ�صائ�س 
ال��ت��ي جت��ع��ل ال�����ص��يء ي��ت��ف��وق ع��ل��ى غ�����ريه؛ فهي 
ب��ال�����ص��رورة يف ه���ذه احل���ال،  اإي��ج��اب��ي��ة  خ�صائ�س 
م��وق��ف قيمي مقابل  �صلبية يف ح��ال  ت��ك��ون  وق��د 
جميع  يف  لكن  ال�����ص��يء،  م��ن  التهوين  اإىل  ي�صعى 
الأحوال ينبني تعّرف الهوية هنا على اأ�صا�س روؤية 
وما  ال�صيء  به  يكون  ما  لي�س  فال�صوؤال  تراتبية؛ 

يحدد ماهيته؟ ولكن ما يتفوق به عن غريه؟ 
“البلدان  ر�صالة  لن�س  التوا�صلي  ال�صياق   1

والأوطان” 
�صياق الن�س جواب على خطاب وّجهه املخاَطب 
بتفا�صل  تتعلق  اأ�صئلة  ع���ّدة  يت�صمن  للجاحظ 
البلدان، وحب الأوطان، والفرق بن ال�صتقرار يف 
الأوط��ان وما يرتتب عليه من فقر وف�صل، وبن 

الغرتاب الذي يف�صي اإىل الُي�صر والرزق. 
1.1يف خ�صائ�س اأهل مّكة

مل يقّدم اجلاحظ يف ن�س الر�صالة التي و�صلتنا 
�صمات هذا البلد التي متيز هويته عن غريه، اإذا 
ا�صتثنينا اإ�صارات قليلة وردت عقب ذكره خل�صال 
كان  اأن ق�صده  نف�صه  ويعرتف اجلاحظ  قري�س. 
ة .. ولكن ذكر خ�صال  يف البداية “الإخبار عن مكَّ
ة جّر ذكر خ�صاَل قري�س، وذكر خ�صال قري�س  مكَّ
اأ�صباب  جّر ذكر خ�صال بني ها�صم.” وقد تتعّدد 
ه��ذا النتقال م��ن احل��دي��ث ع��ن هوية امل��ك��ان اإىل 
احلديث عن هوية قبيلة ثم هوية جماعة، ولكن 
اجل��اح��ظ-يف احلقيقة- ل ي��رى يف ذل��ك خروجا 
عن املو�صوع الذي ق�صده؛ لأنه ل يت�صور املكان 
من دون اأهله؛ فحديثه عن املكان هو حديث عن 
هوؤلء الذين يقيمون فيه؛ ف�صماته من �صماتهم، 
و�صماتهم من �صماته. بناء على هذا الت�صور ميكن 
قري�س  �صمات  ع��ن  اجل��اح��ظ  ح��دي��ث  اإىل  النظر 
وبني ها�صم امتدادا حلديثه عن هوية املكان الذي 

احت�صن هاتن املجموعتن الب�صريتن. 
1. 2املدينة: �صمتا الّطيب والفقه

لعل اأبرز �صمة مهيمنة على طبائع “املدينة” اأو 
“َطْيبة” )وهما ا�صمان لنف�س البلدة(، وقد وردت 
يف قول النبي �صّلى اهلل عليه و�صّلم:”اإنها طيبة 
الطيِّبة  رائحُتها  طيبها”،  وتن�صع  َخبثها  تنفي 
وحيطانها؛  وه��وائ��ه��ا  تربتها  م��ن  تنبعث  ال��ت��ي 
قائمة  يف  ا�صم  ل��ه  لي�س  الّطيب” ال��ذي  ف”هذا 
منها،  وج��وه��رّي��ة  فيها،  “ِخلقٌة  الأراي��ي��ح  اأ�صماء 
ثابٌت  اإن��ه طبٌع  اأي  اأحوالها”؛  وموجود يف جميع 

وبغ�صه  احل�صد  لنبذ  حجاجية  ا�صرتاتيجية  �صوى 
امل��زّوري��ن  العلم من احل�ّصاد  اأدع��ي��اء  لأج��ل مواجهة 
وكتبهم،  املحّقن  العلماء  يف  الّطاعنن  واملنتحلن 
يقدم  اأن  على  حر�س  ال��ذي  اجلاحظ  راأ�صهم  وعلى 
ذاته بو�صفه �صحية من �صحايا احل�صد ونتيجة من 
اأن نف�صل  اأخ��رى ل ميكن  ارة. وبعبارة  نتائجه ال�صّ
املادة املعرفية املتعلقة باحل�صد والعداوة عن الر�صالة 
املتلقي  ح��م��ل  يتغيى  ت��وا���ص��ل��ي��ا  خ��ط��اب��ا  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
واحل�ّصاد  احل�صد  بغ�س  على  املبا�صر  وغ��ري  املبا�صر 

وعلى التعاطف مع اجلاحظ يف حمنته مع هوؤلء. 
ر�صالة”الأوطان  يف  واملعرفة  البالغة  2.تداخل 

والبلدان” 
لتقدمي  البالغة  الن�س  هذا  يف  اجلاحظ  ر  ي�صخِّ
يرز  ن�س  ب��اإزاء  اإننا  اأي  والنا�س؛  بالأمكنة  معرفة 
تنفرد  التي  وال�صمات  لالأمكنة  املميزة  اخل�صائ�س 
املكان والإن�صان هنا،  اأن متثيل  بيد  بها عن غريها، 
واإن كان ذا فائدة علمية واأنرتبولوجية ل ُتنكر، اإل 
التقييم  على  ينبني  حجاجي  �صياق  يف  ت�صكيله  اأن 
واملفا�صلة واملفاخرة من �صاأنه اأن يك�صف لنا ان�صهار 
ال��ب��الغ��ة يف ���ص��ي��اغ��ة ع��دي��د م���ن اأ���ص��ن��اف امل��ع��رف��ة 
و�صنوف الثقافة يف املوروث العربي القدمي، ومنها 
ت�صنيفها  ف��ال��ر���ص��ال��ة مي��ك��ن  اجل���غ���رايف.  اخل���ط���اب 
الن�صو�س  �صمن  الأق���ل-  املو�صوع-على  حيث  م��ن 
تراثنا  يف  ال��ب��ل��دان  بو�صف  تعنى  ال��ت��ي  اجل��غ��راف��ي��ة 
البلدان”  كتاب  “خمت�صر  كتاب  قبيل  من  العربي 
لبن الفقيه الهمذاين، و”كتاب البلدان” لليعقوبي، 
وكتاب  خ��رداذب��ه،  واملمالك” لب��ن  “امل�صالك  وكتاب 
واخلزر  الرتك  بالد  اإىل  الرحلة  و�صف  يف  “ر�صالة 
والّرو�س وال�صقالبة” لبن ف�صالن ، وكتاب “اأح�صن 
الأقاليم” للمقد�صي، وغريها  معرفة  التقا�صيم يف 
من ن�صو�س الأدب اجلغرايف العربي القدمي؛ بيد اأن 
املو�صوع لي�س معيارا كافيا لإج��راء هذا الت�صنيف؛ 
البلدان  ب��ن  املفا�صلة  يف  ح��واري��ة  بنية  فللر�صالة 
قري�س   ( القبائل  وب��ن  ت���ارة،  وال��ك��وف��ة(  )الب�صرة 
و�صائر قبائل العرب( وبن )بني ها�صم وقري�س( تارة 
اأخرى؛ وقد ل يِرد و�صف خ�صائ�س البلدان يف �صياق 
املفا�صلة، لكنه يظل و�صفا بالغيا يرز اخل�صائ�س 

التي ترفع من مقام البلد املو�صوف )املدينة وم�صر( 
)احل���رية(.  قيمتها  م��ن  تقلِّل  ال��ت��ي  اخل�صائ�س  اأو 
وهذه البنية احلوارية وما يرتّتب عليها من مقّومات 
هي التي ُتخرج ن�س اجلاحظ من املجال اجلغرايف 
العلمي اإىل اأفق البالغة؛ اأو ميكن القول ب�صكل اأدق 
اإن ه��ذه احل��واري��ة هي التي مّكنت اجلاحظ يف هذا 
اجل��غ��رايف  اخل��ط��اب  �صمات  ي�صتثمر  اأن  م��ن  الن�س 
ل��ب��ن��اء خ��ط��اب ب��الغ��ي ي��و���ص��ل امل��ع��رف��ة ع��ر موقف 
غريهما  ح�صاب  على  وجماعة  ملكان  ينحاز  اإن�صاين 
هنا  ينه�س  فال  وجماعاته.  العامل  ه��ذا  اأمكنة  من 
اخلطاب اجلغرايف مبفهومه العلمي املتمثل يف اإنتاج 
معرفة مو�صوعية دقيقة باملكان معيارا لتقييم ن�س 
اجلاحظ؛ اإذ ينبغي النظر اإىل هذا الن�س يف �صياقه 
على  ُت��ب��ن��ى  مفا�صلة  اأو  م��ف��اخ��رة  بو�صفه  ال��ن��وع��ي 
احلجاج ولي�س على الأدّلة التجريبية امليدانية. فاأي 
تقييم علمي للن�س م�صتمد من اجلغرافيا ميكن اأن 
ه قراءتها يف الطريق غري ال�صحيح،  ي�صّر بها ويوجِّ
لأجل ذلك وجبت قراءته يف �صياق نوعه؛ اأي باعتباره 
اأح��د  ال��ب��ل��دان  وط��ب��ائ��ع  ال��ط��ب��ائ��ع؛  اأدب  اإىل  ينتمي 
تنويعات جن�س الطبائع genre du caractère ، كما 
Louis van Delft؛ حيث  ديلفت  فان  لوي�س  يقول  
ل البلد مو�صعا اأو ف�صاًء تت�صّكل داخله ال�صمات  ي�صكِّ
واخل�����ص��ائ�����س؛ اإذ ال��ك��ات��ب ه��ن��ا م��ث��ل خ��ب��ري ج��غ��رايف 
املوا�صع  اإىل  القارئ  تر�صد  للطبائع  ير�صم خريطة 
الأخالقية يف هذا العامل يف �صرب من املزاوجة بن 
الطبائع واملوا�صع؛ اإنه يقوده لكت�صاف الإن�صان من 
مبوا�صع  ترتبط  طبائع  اإىل  النا�س  ت�صنيف  خ��الل 
من  جملة  اإىل  والأوط���ان  البلدان  فتتحول  معينة، 
الطبائع وال�صمات؛ وك��اأن لكل طابع ف�صاًء وح��دوداً 
باكت�صافها  مطالٌب  الطبائع  وك��ات��ب  داخلها،  يقيم 
واإع����ادة تنظيمها كما يفعل اجل��غ��رايف م��ع الأر����س؛ 
ويف هذا املعنى يرى لوي�س فان ديلفت اأن الربط بن 
طريقة يف الوجود و�صلوك خم�صو�صن، وبن ف�صاء 
ومو�صع حمددين، هو تنظيم للعامل حتى ن�صتطيع 
قراءة النا�س. ويف هذا ال�صياق اأي�صا ينبغي اأن نفهم 
قول اأندريه ميكيل “اإن اجلاحظ هو اأول من طرح 

ق�صية الإن�صان يف العامل”.

َمَثُل ال�سم�س يف الكون. العلوم  يف  الف�ساحة  “َمَثُل 
فالعلوم لي�ست �سوى ظلمات، اإن مل يح�سن اأ�سحابها الكتابة”

 B.Lamy
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قدم الجاحظ معرفة بقيمتي الحسد والعداوة 
في سياق بالغي  ذم فيه الحسد بإبراز أسبابه 

ومظاهره والكشف عن مساوئه وأضراره

اأم��اك��ن  روائ���ح  ال���ذي ي�صيب  ال��ت��غ��ريُّ  ل ي�صيبه 
“ريح  م��ن  املنبعث  ني�صابور  طيب  مثل  اأخ���رى 
يقوى  ول��ذل��ك  واأن���واره���ا،  وب�صاتينها  رياحينها 
خ�صائ�س  زمان.” وم��ن  يف  وي�صُعف  زم���ان،  يف 
ط��ي��ب��ه��ا اأي�����ص��ا اأن م���ا ُي��ح��َم��ل اإل��ي��ه��ا م���ن طيب 
ومعجونات وعود وَبخور يزداد فيها طيبا، وهذا 
�صّد ما يح�صل لبع�س اأنواع الطيب يف “ق�صبة 
الأهواز وانطاكية التي ت�صتحيل فيها ال�صتحالة 

ال�صديدة.” 
ل  �صماتها  وق���راءة  املدينة  طبائع  و�صف  اإن 
ميكن ف�صلهما-كما �صبق-عن ال�صياق التلفظي 
لهذه الر�صالة واأهدافها املعلنة باعتبارها تتخرّي 
م��ن ه���ذه ال�����ص��م��ات م��ا ي���رز ُح�����ص��ن ه���ذا ال��ب��لَ��د 
هنا  فالو�صف  البلدان؛  من  غريه  على  وف�صله 
ج��زء من  وه��و  والتفا�صل،  ال��رتات��ب  على  يقوم 
اإث��ب��ات  اإىل  ال��وا���ص��ف  يعمد  اإذ  حجاجي؛  �صياق 
املقارنة  تارة  عليها معتمدا  بال�صتدلل  ال�صفة 
البلدان،  م��ن  وغ��ريه��ا  املدينة  ب��ن  التف�صيلية 
“َطْيبة” باعتباره نعتا  ا�صمها الآخر  وتارة ذكر 
يب،  الطِّ ���ص��ورة  يف  اختزالها  اإىل  املتلقي  ��ه  ي��وجِّ
وتارة بدعم هذا الو�صف بحديث الر�صول )�س(. 

1. 3احلرية واملوقف البالغي
الر�صالة �صوى فقرة ق�صرية  مل يرد يف هذه 
ت�صري اإىل بع�س ال�صمات التي متيز هذا البلد؛ 
�صوادا،  “اأكهب م�صرب  الأر����س؛ فهو  ل��ون  منها 
طق�صها  وي�صف  امل�ّس”،  خ�صن  احل�����ص��ى،  كثري 
بالرودة �صتاء و�صدة احل��رارة �صيفا؛ وقد كّنى 
عن و�صفه باحلرارة بهذه ال�صفة: “ويف ال�صيف 
ال�ّصمائم  اإح��راق  خمافة  بيوتهم  �صتور  ينزعون 
ملمو�صا  ���ص��اه��دا  ي��ق��دم  امل��ت��ل��ف��ظ  لها.” وك�����اأن 
وتو�صيل  املتلقي  للتاأثري يف  احل��رارة  �صّدة  على 
البلد، وه��ذا ما  موقف غ��ري متعاطف م��ع ه��ذا 
ي��وؤك��ده امل��ل��ف��وظ ال���ذي ا�صتهل ب��ه ح��دي��ث��ه عنه 
قائال:”وراأيُت احلرية البي�صاء وما جعلها اهلل 
َعون  دار  اإّل  ُيذكر  دارا  فيها  راأي��ت  وم��ا  بي�صاء، 
يكون  اأن  ينفي  فهو  ؛   ”. الِعبداينِّ الّن�صراين 
لونها اأبي�س مع اأن �صفة “البي�صاء” التي وردت 
الق�صُد منها حتديَد  يكن  مقرتنة باحلرية مل 
املعنى  بن  يف�صل  اأن  اأراد  املتلفظ  ولكن  اللون، 
الظاهر  وغري احلقيقي املحتمل ل�صفة البيا�س 
املقرتنة بت�صمية احلرية، وبن املعنى احلقيقي 
بي�صاء؛  لي�س  اأن��ه��ا  اأي  يفهم  اأن  ينبغي  ال���ذي 
اأنها  احلقيقة  يف  يعني  ل  بالبي�صاء  فت�صميتها 
بي�صاء، وهو ما ا�صتدّل عليه بعد ذلك من و�صف 

للون اأر�صها وخلّوها من الّدور. 
خال�صة القول يف هذه الر�صالة اإنه على الرغم 
من تقاطعها مع اخلطاب اجلغرايف احلا�صر فيه 
من خالل ح�صور الأر�س والإن�صان، فاإن البالغة 
هدف  ك���ان  ف����اإذا  اخل��ط��اب��ي.  ن�صيجه  يف  تتحكم 
اخل��ط��اب اجل��غ��رايف اإن��ت��اج معرفة ووع��ي باملكان 
م��ن حيث ه��و اأر����س وت�صاري�س واأن��ه��ار وودي��ان 
وج��ب��ال وم��ع��ادن وم��ن��اخ، وم��ن حيث ه��و اأح���وال 
ب�صر وجتمعات �صكنية من مدن واأري��اف وقرى 

وم�صالك وثغور، واإذا كانت الو�صائل املنهجية التي 
يعتمدها اجلغرافيون املعاينة التجريبية امليدانية، 
ف����اإن غ��اي��ة اجل���اح���ظ م���ن خ���الل و���ص��ف��ه ل��ل��ب��ل��دان 
بال�صرورة  نفعية  اأو  علمية  غاية  تكن  وال�صّكان مل 
ل القارئ معلومات مفيدة من و�صفه،  حتى واإن ح�صّ
على  اجلغرافين  و�صائل  تكن  مل  و�صائله  اأن  كما 
الرغم من اإ�صاراته اإىل اعتماده امل�صاهدة يف حت�صيل 
لن�س  الأ���ص��ا���س  الغاية  ف��اإن  عليه  وب��ن��اء  املعلومات. 
اجلاحظ اإبراز قيمة البلدان واجلماعات املو�صوفة، 

وو�صيلته املعتمدة اأدوات البالغة واحلجاج.  
اإليه  امل�صار  الو�صائل والأه��داف  اإن الختالف يف 
العلمي  اجل��غ��رايف مبفهومه  اخل��ط��اب  ب��ن طبيعة 
تفاعلهما؛  مينع  مل  اجل��اح��ظ،  ن�س  طبيعة  وب��ن 
هذا  ن�صيج  م��ن  ج���زءا  �صّكلت  اجلغرافية  فاملعرفة 
ال��ن�����س، ول��ك��ن��ه��ا م��ع��رف��ة غ��اي��ُت��ه��ا خ��دم��ة ال��غ��ر���س 
اأو  اقت�صادية  اأو  ا�صتفادة جغرافية  واأي  احلجاجي؛ 
عمرانية حت�صل للقارئ من هذا الن�س، اإمنا حت�صل 
له يف �صياق خطاب ل ي��روم يف املقام الأول تو�صيل 
ا�صتثمارها  اأو  توظيفها  ي���روم  ك���ان  واإن  امل��ع��رف��ة، 
ل��غ��اي��ة اأخ����رى اأه���م بالن�صبة اإل��ي��ه. لأج���ل ذل���ك مل 
الن�صو�س  درا���ص��ة  يف  املخت�صون  ال��ب��اح��ث��ون  يعتد 
ن�س  عليها  ق���ام  ال��ت��ي  املعرفية  ب��امل��ادة  اجل��غ��راف��ي��ة 
به من  اأن حتظى  الرغم مما ميكن  اجلاحظ على 
اأهمية. وهو موقف �صائب لأنه ينطلق من الوعي 
بالإطار النوعي الذي ينبغي اأن ُيقراأ يف �صياقه ن�س 
اأي  اإ�صقاط  ال��ذي مينع من  الوعي  ه��ذا  اجلاحظ؛ 
على  القائمة  الن�س  طبيعة  تتحّمله  ل  قيمة  حكم 
تفاعل اخلطاب اجلغرايف باملقام البالغي كما راأينا. 
بو�صفه  اجل��اح��ظ  ن�س  اخل��ط��اب يح�صر يف  ف��ه��ذا 
ماّدة �ُصكِّلت وفق قواعد واأهداف نوع اخلطاب الذي 
اإط���اره. فلّما كانت ق��واع��ده تقوم على  ان��درج��ت يف 
حما�صنهم  واإظ��ه��ار  والنا�س  الأمكنة  ف�صائل  اإب��راز 
املخاَطب  اإقناع  تقت�صي  اأهدافه  وكانت  ومناقبهم، 
اأي  ف��اإن  للمو�صوف،  ير�صمها  التي  ال�صورة  بهذه 
قراءة له ينبغي اأن تراعي هذا الأفق النوعي ومن ثم 
ينبغي اأن تنخرط يف املقام الأول يف حتليل بالغته 
وحجاجيته بدل حتليل مادته املعرفية؛ فاجلاحظ، 
كاتٌب  الن�صو�س  الن�س ويف غريه من  اإذن، يف هذا 
اأ�صناف  بليٌغ، مهما تقاطعت ن�صو�صه مع خمتلف 

املعرفة و�صروب اخلطاب. 
خال�سة

خ��ال���ص��ة ال���ق���ول اإن اجل���اح���ظ ال�����ذي ق����دم لنا 
يف ن���رثه اأ���ص��ن��اف��ا م��ن امل��ع��رف��ة ب��الإن�����ص��ان  والقيم 
والفل�صفة  وال��ع��ل��وم  وال��ل��غ��ة  واحل���ي���وان  والأم��ك��ن��ة 
وغريها  وال��دي��ن  واجلغرافيا  والتاريخ  وال�صيا�صة 

يف  يكن  مل  الب�صري،  والعقل  الكون  م�صمولت  من 
تقدميه لها عاملا يحر�س على احلقيقة املو�صوعية، 
بقدر ما كان كاتبا بليغا ي�صتثمر كفايته البالغية؛ 
فاملعارف بحقولها املختلفة ان�صهرت هنا يف البالغة 
عنها.  جت��ري��ده��ا  ميكن  ول  ب��األ��وان��ه��ا،  وا�صطبغت 
وبناء عليه اأمكننا القول اإن املعرفة يف نرث اجلاحظ  

تن�صهر يف املقامات اخَلطابية التي ت�صكلت فيها.
امل�سادر واملراجع

1.امل�صدر
ر�صائل اجلاحظ،  حتقيق عبد ال�صالم هارون، 

2.املراجع بالعربية
اأ�صلوب  يف  الكالمية  النزعة  �صلحت،  فيكتور     

اجلاحظ، دار امل�صرق لبنان، الطبعة الثانية 1987. 
ل��ط��ف��ي دب���ي�������س، الإن�������ص���ان وامل����ك����ان يف ال��ث��ق��اف��ة 
العربية الإ�صالمية. قراءة يف ن�صو�س اجلغرافين 
والرحالن وامل�صالكين العرب اإىل القرن اخلام�س 
ال���ه���ج���ري، م���ن�������ص���ورات ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم الإن�����ص��ان��ي��ة 

والجتماعية بتون�س، 2011.
اللغة،  وفل�صفة  امل��ارك�����ص��ي��ة  ب��اخ��ت��ن،  ميخائيل 
توبقال  دار  العيد،  ومينى  البكري  حممد  ترجمة 

للن�صر، املغرب 1986. 
3.املراجع باللغة الفرن�صية:

 André Miquel،la géographie humaine
 du monde musulman jusqu’au milieu du
 11siecle، Mouton & co paris-La Haye

.MCMLXVII،p.51
 Bernard Buffon، la parole persuasive،PUF

.2002
Chaim Perelman et Lucie Olbrechts-

 Tyteca، Traité de l’argumentation، editions
.de l’université de Bruxelles،2000

 Marc Bonhomme، Pragmatique des
 figures du discours، Editions Champion،

.Paris.2005
 Louis van Delft، Littérature et

anthropologie، nature humaine
.et caractère à L’âge classique، puf 1993 

 Véronique Montagne، Savoirs et
 rhétoriques à la Renaissance، In Noesis، Le
 savoir peut –il se passer de rhétorique ? N°

.15. 2009
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د. مروان العلوص

تحتل ليبيا المرتبة السابعة عشرة عالميًا من حيث المساحة والمرتبة الرابعة في أفريقيا. وتمتلك أطول ساحل 
بين الدول المطلة على البحر األبيض المتوسط؛ حيث يبلغ طول الساحل حوالي 10955 كم. تتكون ليبيا من ثالثة 
أقاليم وهي إقليم فزان، وإقليم طرابلس، وإقليم برقة. ليبيا عضو في العديد من التجمعات والمنظمات الدولية 

واإلقليمية، مثل: االتحاد األفريقي، واتحاد المغرب العربي، واألمم المتحدة، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون 
اإلسالمي، وحركة عدم االنحياز، ومنظمة الدول المصدرة للنفط وكويس3ا، تعتبر طرابلس، ومصراتة، وبني غازي، 

والبيضاء المدن الرئيسية في ليبيا.

سكرتير ثان - قطاع اإلعالم واالتصال

ليبيا
جسر يربط بين أفريقيا وأوروبا
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علم الدولة:
علم  ا�سم  ليبيا  علم  على  يطلق  ليبيا  علم 
الأحمر  وهي  األوان  ثالثة  من  ويتكون  ال�ستقالل، 
والأخ�سر والأ�سود، ويتو�سطها نجمة وهالل باللون 
الأبي�ض، وقد ا�ستخدم العلم لأول مرة بعد ا�ستقالل 

ليبيا واإعالن المملكة الليبية المتحدة. 
 اأ�سل ت�سمية دولة ليبيا

ال�سم  هذا  اأُطلق  حيث  ُلوِبَيا،  اأو  بِليِبيا  �سميت 
�سمال  في  الواقع  الإقليم  على  تاريخية  ناحية  من 
ن�سبة  بين م�سر وتون�ض؛ وذلك  اأفريقيا، وتحديداً 
اآلف  منذ  المنطقة  �سكنت  التي  الليبو  قبيلة  اإلى 

ال�سنين. 
عملة ليبيا

الدينار هو الوحدة الأ�سا�سية لعملة ليبيا، ويتكون 
من األف درهم، حيث يعادل الدولر الأمريكي 1.26 
دينار ليبي، ول بد من الإ�سارة اإلى اأنه بعد عام 2011 
تحمل  ل  جديدة  بعملة  المحلية  العملة  تغيير  تم 
ت�سرين  �سهر  اأواخر  في  تداولها  وبداأ   ، ر�سومات 
الدينار،  �سملت  ورقية  بفئات   2013 �سنة  الثاني 

والخم�سة والع�سرة والع�سرين، والخم�سين ديناراً. 
اقت�ساد ليبيا

الذي  النفط  قطاع  على  ليبيا  اقت�ساد  يعتمد 
في  الدولية  العقوبات  بفترة  �سلبي  ب�سكل  تاأثر 
احتياطي  ويبلغ  الت�سعينات،  خالل  الح�سار  فترة 
ولديها  برميل،  مليار   41.5 حوالي  �سنوياً  النفط 

العالم.وتتمتع  في  نفطية  احتياطات  اأكبر  �سابع 
في  الدول  اأغنى  تجعلها من  بثروات طبيعية  ليبيا 
�سغير  �سكانها  عدد  فان  ذلك  من  واأكثر  العالم، 
م�ستقبل  لكن  جيد،  معي�سي  م�ستوى  على  وي�ساعد 
ليبيا القت�سادي ل يعتمد على الموارد الطبيعية، 
واإنما بالحرب الأهلية التي تعرقل و�سوف تعرقل اأي 

تقدم.
 ما هي اأكبر ال�سناعات في ليبيا

البترول
احتياطي  اأكبر  �سابع  بحوالي  ليبيا  دولة  تتمتع 
من النفط في العالم، وهي ت�ساهم في 60 في المائة 
من الناتج المحلي الجمالي للبالد، وحوالي 75 في 
المائة من اإيرادات الحكومة الليبية. ت�سدر البالد 
85 في المائة من نفطها نحو اأوروبا، وهو يمثل 11 
الأوروبي،  التحاد  واردات  اجمالي  من  المائة  في 
المائة  في   80 على  الوطنية  النفط  �سركة  ت�سيطر 
من الحتياطيات، وهي �سركة مملوكة من الحكومة 
الليبية، هذا القطاع واجه الكثير من الم�ساكل في 
والحرب  الدولية  العقوبات  منها  الأخيرة،  العقود 

الأهلية.
التعدين

ومع  ليبيا،  اقت�ساد  في  كثيرا  ي�ساهم  ل  قطاع 
ذلك، فاإنها تتمتع بثروات كبيرة من المعادن، منها 
خام الحديد والجب�ض. تنتج �سنويا 795 طن من خام 
ثانوي  الكبريت كمنتج  األف طن من  و13  الحديد، 
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من تكرير الغاز والنفط، كما ت�ستهر دولة ليبيا في 
العديد من ال�سناعات من اأبرزها: �سناعة الإ�سمنت، 
والحديد، ومواد البناء واأ�سمدة اليوريا، وال�سناعات 

البتروكيميائية، وال�سودا الكاوية. 
الزراعة

مع اأن الزراعة هي ثاني اأكبر �سناعة في ليبيا، اإل 
اأنها ل تزال ت�ستورد الطعام من الخارج، فهي ل تلبي 
المحلي،  الطلب  اإجمالي  من  المائة  في   25 �سوى 
المناخية  الظروف  اأهمها  اأ�سباب،  لعدة  وذلك 
ل  القطاع  اأن  مع  للزراعة،  �سالحة  الغير  والتربة 

يوفر ما يكفي من الإ�ستهالك المحلي، فانه يبقى 
المائة  في   17 يوظف حوالي  لكونه  موؤثرا،  قطاعا 
الزراعية:  المنتجات  اأهم  العاملة.ومن  القوى  من 
والتمور،  والطماطم  والبطاطا،  وال�سعير،  القمح، 

والزيتون، والفواكه.
ال�سياحة

المحلي  الناتج  من  المائة  في   1 يمثل  قطاع 
للغاية،  �سعيفا  قطاعا  يعتبر  حاليا  لكنه  للبالد، 
نظرا لما ت�سهده البالد من الأو�ساع الأمنية الغير 
م�ستقرة والتي ت�سبب في جعلها من اأقل الدول اأمانا 

لل�سياح في العالم.
اللغات في دولة ليبيا

للبالد،  الر�سمية  اللغة  هي  العربية  اللغة  تعتبر 
اليومية،  حياتهم  في  الليبيون  بها  يتحدث  حيث 
وذلك ح�سب اللهجة الليبية، والتي تختلف من مكاٍن 
لآخر؛ وذلك ح�سب ات�ساع الرقعة الجغرافية للبالد، 
اللغات  من  واحدة  الإنجليزية  اللغة  تعتبر  كما 
المتداولة في المدن، كما اأنها ت�ستخدم في الدرا�سة 
بالإ�سافة  التطبيقية،  العلوم  وكليات  الجامعة  في 
قطاعات  من  العديد  في  كبير  ب�سكٍل  تداولها  اإلى 
ال�سركات الأجنبية الموجودة في البالد، وي�سار اإلى 
اأّن القرى والمجتمعات ظلت محافظًة على هويتها 
الأمازيغية  اللغة  ت�ستخدم  حيث  الأ�سلية،  الليبية 
اللغة البربرية،  اأو  الليبية  باللغة  اأي�ساً  التي ُتعرف 

اأو المورية.
طرابل�ض عرو�ض البحر الأبي�ض المتو�سط 

�سعبية  واأكثرها  ُمدنها  واأكبر  ليبيا  عا�سمة  هي 
قبل  ال�سابع  القرن  في  تاأ�سي�سها  تم  والتي  و�سهرة، 
ال�سمالي  ال�ساحل  على  طرابل�ض  وتقع  الميالد، 
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الغربي للبالد على خط عر�ض 32.88 وخط طول 
13.19 كما ترتفع عن �سطح البحر بمقدار 21 متر، 
في حين تمتاز باأنها مركز الدولة ال�سيا�سي والإداري 
لليبيا  الرئي�سي  البحري  الميناء  لوجود  بالإ�سافة 
اإذ يبلغ عدد  ع �سكاني عالي  اأنها ذات تجُمّ فيها، كم 

�سكانها حوالي1،150،989 ن�سمة.
 اأهم الآثار في ليبيا يوجد في ليبيا العديد من 

الأماكن الأثرية ومنها
لبدة الكبرى

الإمبراطور  �سيدها  الكبرى  لبدة  مدينة 
مواقع  من  وهي  �سيفيرو�ض،  �سبتيمو�ض  الروماني 
التراث العالمي لليون�سكو وتحتوي على الكثير من 

الآثار وتطل على البحر الأبي�ض المتو�سط. 
 جبال اأكاكو�ض

تقع على الحدود بين ليبيا والجزائر وتتكون من 
اآلف الكهوف التي تبين التغيير الكبير الذي طراأ 

على المنطقة. 
مدينة غدام�ض القديمة

المنطقة  في  المدن  اأقدم  من  واحدة  وهي 
مواقع  �سمن  وهي  جداً،  جيد  ب�سكل  والمحفوظة 

اليون�سكو للتراث العالمي. 
 جبال نفو�سة

تقع الجبال في غرب ليبيا وقديماً كانت ت�ستخدم 
كمخازن للحبوب ومرفاأ. 

 �سبراتة
وكانت  لليون�سكو  العالمي  التراث  مواقع  من 

مركزاً تجارياً قديما وتطل على البحر المتو�سط. 
 اأكالت ليبّية

الأكالت الليبّية متنّوعة، كما اأّن لكل منطقة في 
ة بها، تختلف تماماً عن غيرها  ليبيا اأطباقها الخا�سّ
اأّنها  اإل  الختالف  هذا  من  وبالرغم  الأطباق،  من 
تلقى رواجاً ملحوظا ًلما لها من مظهر �سهّي، وطعم 
من  والبا�ستا  البحرية،  الماأكولت  وتعتبر  لذيذ، 
اأ�سهر الأكالت الليبّية ال�سبيهة بالأكالت الإيطالّية، 
للج�سم،  مفيدة  كبيرة  غذائّية  قيمة  على  وتحتوي 
ة بها  ر بقدور خا�سّ كما يوجد بع�ض الأطباق تح�سّ
بوا�سطة  قديماً  ر  تح�سّ كانت  التي  البازين  كاأكلة 
قدر م�سنوع من النحا�ض ويوؤخذ بين فترة واأخرى 
اإلى �سوق القزازة لكي يحفظ الوعاء من تكون ماّدة 

الزنجار.
الك�سك�سي

وخا�سة  اليومية  الرئي�سية  الأكالت  من  اي�سا ً
المنا�سبات  في  تناوله  ويتم  طرابل�ض  منطقة  في 
ال�سعير  اأو من  القمح  المتنوعة ويتاألف من �سميد 
اأو بخار الطبيخ  ويتم طهيه عن طريق بخار الماء 
واأ�سهرها:  الك�سك�سي  من  �سنف  من  اأكثر  وهناك 
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ك�سك�سي بالخ�سراوات المختلفة وك�سك�سي بالب�سلة 
)طبيخ ب�سرائح الب�سل والحم�ض واللحم( . 

المبكبكة
تتكون "المبكبكة" ب�سكل اأ�سا�سي من "المعكرونة" 
الليبية،  اليومية  الأكالت  اأ�سهر  واحدة من  وتعتبر 
مثل  الخا�سة  بالمنا�سبات  ُتقّدم  ل  اأّنها  ورغم 
"البازين" اإّل اأّنها ل تغيب عن مائدة طعام الليبيين 
اليومية، حيث ُتقّدم على الغداء والع�ساء، خا�سة في 

ف�سل ال�ستاء.
 الفتات

ليبيا  في  ال�سعبية  الأكالت  من  الفتات  تعد 
وتتواجد ب�سكل كبير في المناطق الجنوبية من ليبيا 
وبع�ض مناطق الجبل الغربي، وقد وجد اختالف في 
الت�سميات وطرق التح�سير ن�سبياً ويتم تجهيز هذه 
لقمح  دقيقا  المكون من  الخبز  رقائق   الأكلة من  
وقد يتممزجه مع ن�سبة قليلة من دقيق الفارين او 
ي�ستعمل الفرن ال�سعبي )التنور( اأو الحما�ض لن�سج 

الطعام.
"ر�سدة البرمة" 

تقدم على موائد الليبيين في اليوم الذي ي�سبق 
منا�سبة المولد النبوي، التي يحتفل بها الم�سلمون 
في ليبيا كبقية الم�سلمين في العالم، الجدير بالذكر 
اأن ّت�سمية هذا الطبق تختلف من منطقة اإلى اأخرى 
في ليبيا، حيث ُيطلق عليه �ُسكان ال�سرق الليبي ا�سم 
اأو  البرمة"  "ر�سدة  با�سم  ُيعرف  فيما  "المقطع"، 

"ر�سدة مو�ض" لدى�سكان المنطقة الغربية.
 الع�سبان

ُت�سمى في بالد ال�سام ب "المقادم" اأو "الفوارغ" 
وُيطلق عليها ا�سم "الع�سبان" في المغرب العربي، 
الِخراف  اأمعاء  اأ�سا�سي من  ب�سكل  تتكون  اأكلة  وهي 
والبقدون�ض  بالأرز  ُتح�سى  حيث  الإبل،  اأو  اأوالبقر 
الكزبرة  اإلى  بالإ�سافة  الأخ�سر،  والنعناع  والب�سل 

والبهارات الليبية. 
الد�سي�سة" 

اأو �سوربة ال�سعير، طبق �سهير في المغرب العربي 
ال�سوربة  طبق  وهو  خ�سو�ساً،  ليبيا  وفي  عموماً 
الأ�سا�سي الذي ُيقّدم اإلى جانب الوجبات، �سيما في 

�سهر رم�سان المبارك.
 المبطن

اإلى  ُتقّدم  حيث  اأي�ساً،  المقبالت  من  ُتعتبر 
جانب الطبق الرئي�سي كما ُتقّدم على الموائد في 
ب�سكل  الطبق  هذا  ويتكون  والمنا�سبات.  المطاعم 
والبطاطا  والبقدون�ض  المفروم  اللحم  اأ�سا�سي من 

والب�سل والطماطم والتوابل الليبية.
المنا�سبات  في  الليبية  والتقاليد  العادات   

الدينية والجتماعية
تظل العادات والتقاليد جزًءا من حياة كل �سعب، 
وقد  الآخر،  بع�سها  وي�ستمر  بع�سها  يختفي  قد 
تختلف من منطقة لأخرى، وال�سعب الليبي �سعب 
وجود  رغم  وتقاليده  بعاداته  كبير  ب�سكل  متم�سك 
بع�ض الختالف اإل انه يوجد ت�سابه كبير في هذه 
العادات حيث تحمل طابًعا مميًزا يخ�ض اأهل ليبيا 

دون غيرهم.
طقو�ض الحتفال براأ�ض ال�سنة الهجرية

بالجوانب  المرتبطة  والتقاليد  العادات  اإن 
تداولها  قل  واإن  حتى  الليبيين  حياة  في  الدينية 
لم تنقطع نهائًيا عند ن�سبة ل باأ�ض بها من الأ�سر 
الليبية، من بين تلك المنا�سبات الدينية الحتفال 
ببداية العام الهجري قبل يوم واحد من بداية كل 
اأفراد العائلة لالحتفال  عام هجري جديد يجتمع 
بيوم الكبيرة كما يطلق عليه، حيث يتم اعداد وجبة 
على  امبوخاى  ارز  يكون  اأن  ويف�سل  د�سمة  ع�ساء 

البخار وتحتوي على القديد )اللحمة المجففة(.
الك�سك�سي  اأطباق  والجيران  الأهل  ويتبادل 
بالفتا�سة لت�سجيع الأطفال على تناول هذا الطعام 
يوم الكبيرة والفتا�سة هي �سخ�سية وهمية من �سنع 
الخيال ال�سعبي تظهر على �سكل امراأة عجوز تطوف 
على البيوت لياًل لتفت�ض البطون، فمن وجدته قد 
اأكل من الك�سك�سي تركته بخير، ومن وجدت بطنه 
خالًيا، تترك له حجًرا ثقياًل. لذلك يحر�ض الأولد 
التخمة،  لحد  الك�سك�سي  اأكل  على  الحر�ض  اأ�سد 
ويقوم البع�ض بو�سع الملح اأو الدقيق على مداخل 
البيوت والغرف تيمًنا باأن يكون العام الجديد عام 

خير وبركة.
ا�ستقبال �سهر رم�سان

ل�ستقبال  ال�ستعداد  الليبيون  يبداأ  العادة  وفي 
اللوازم  �سهر رم�سان من بداية �سهر رجب، ب�سراء 
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التي تفوح بمزيج  ال�سرورية للمطبخ من الأ�سواق 
والقهوة،  والحبوب  التوابل  روائح  من  مده�ض 
بتبيي�ض البيوت وتنظيفها، و�سراء  اأي�ساً  ويقومون 
الذكر  حلقات  وتنعقد  الأثاث،  وتجديد  الأواني 

وتالوة القراآن الكريم.
الحتفال بالأعياد

المالب�ض  في  الختالف  بع�ض  وجود  نالحظ 
ففي  الماأكولت،  بع�ض  وفي  واأخرى  منطقة  بين 
معظم مناطق ليبيا ُيقبل الأهالي على �سنع وجبة 
تعتبر  كما  بيت،  كل  في  فتجدها  “الع�سيدة” 
في  الع�سيدة  عن  بديلة  بالحليب”  “مقّطع  اأكلة 
تعتبر  اأي�ساً  في منطقة طرابل�ض  و  البيوت،  بع�ض 
اأكلة”ال�سفنز” الوجبة الأكثر انت�ساراً بين النا�ض في 
اأهاليها  فاإن  المرقب  ومنطقة  العيد،  يوم  �سبيحة 
ي�ستهرون بعمل الفطائر والفطاطيح، وفي العياد 
الليبي  الليبيين على ارتداء الزي ال�سعبي  يحر�ض 

للرجال والطفال.
بع�ض العادات فى العر�ض الليبى:

خا�سة  بطقو�ض  يتميز  مازال  ليبيا  في  العر�ض 
عن باقي الأعرا�ض في الدول العربية، رغم اخت�سار 

مدته من ع�سرة اأيام اإلى ثالثة اأو يومين فقط.
اأهل  يرى  اأن  بعد  تتم  ليبيا  في  الخطبة  -اأول 

العري�ض العرو�ض وتعجبهم.
ثم ياأتي العري�ض لروؤيتها مرة واحدة حيث تقوم 
بع�ض  بزيارة  الن�ساء  بع�ض  ومعها  العري�ض،  والدة 
المنازل لختيار الفتاة المنا�سبة لنجلها، ثم ت�سفها 
له، وعند موافقة العري�ض بها ير�سل والده اإلى والد 
الفتاة لخطبتها، وفي حال الموافقة يتناق�سان في 
اأمور المهر، وموعد عقد القران والزفاف وغيرها، 
بـ”ال�سرط”،  العرو�سين  بين  التفاق  وي�سمى 
وبعد التفاق ير�سل العري�ض عن طريق ن�ساء بيته 
والم�سوغات  الحلي  عن  عبارة  وهو  “البيان”، 

الذهبية، وهدايا مختلفة.
المهور

 “تختلف المهور من مكان اإلى اآخر، حيث بع�سها 
وروؤو�ض من  زيت،  وال�سعير، وجرات  كالقمح،  يكون 
الغنم، وفي اأماكن اأخرى اأ�سبحت حلًيا من الذهب، 
ومبالغ مالية كبيرة، ويعود ذلك للحالة القت�سادية 

للعري�ض، وما يتفق عليه”.
يوم الحنة

من  العطرية  �سلة  محتويات  تفرق  الحنة  يوم 
الفتيات  و�سكر، على  و�سمع وم�سواك وم�سك  بخور 
وزخارف  بنقو�ض  العرو�ض  ويدا  اأياديهن  وتخ�سب 
على  الرد  العرو�ض  عائلة  على  ويتعين  الحناء،  من 
اإلى  الهدايا  قفف  بدورها  فتر�سل  العري�ض،  هدايا 

عائلته.
وفي اليوم الذي يليه تاأتي »ليلة النجمة« وتجرى 
مرا�سمها وفقاً لطقو�ض محددة، طبقاً لما توارثته 
الأجيال من تقاليد �سعبية. وُيح�سر للنجمة التي 
اأي  تبداأ عادة في ال�ساعات الأولى من اليوم الثاني 

بعد منت�سف الليل حتى ظهور نجوم اليوم التالي، 
العرو�ض،  منزل  في  وتقوم  عادة،  الع�سر  بعد  تبداأ 
وتجل�ض  والمجوهرات،  التقليدي  الزي  وارتداء 
�سعبي  غناء  هناك  ويكون  جنب،  اإلى  جنبا  الن�ساء 
ليبي، بالإ�سافة اإلى الع�ساء، وتدخل اأم العري�ض على 
الكبير  العقد  اأو  والخناق  ال�سنير  لت�سع  العرو�ض 
من الذهب على العرو�سة، ثم بعد ذلك تتوجه اإلى 

الحفلة الكبيرة كما ي�سمونها.
“البدلة” 

بالف�سة  مطرزة  تكون  البدلة  وموا�سفات 
الذهب  من  وتاج  كبير  عقد  اأي  وخناق  والذهب، 
ي�سمى بالـ”�سنير” ويو�سع على راأ�ض العرو�ض، كما 
من  �سغير  وطقم  خواتم  و4  اأ�ساور   6 هناك  يكون 
الخال�ض،  الحرير  من  تكون  والأقم�سة  الذهب، 
وماكياج،  وعطور  الفاخرة  الأحذية  اإلى  بالإ�سافة 
بالإ�سافة اإلى الحنة وم�ستلزماتها من كحل عربي 

وم�سك جبلي وعيدان من اأغلى الأنواع الموجودة.
“البدلة الكبيرة” 

هي بدلة طرابل�سية ت�سنع من الحرير وخيوط 
القما�ض  من  ي�سنع  ما  ومنها  والف�سة  الذهب 
ويوم  النجمة  يوم  العرو�ض  تلب�سها   ، البرمبخ 
يراها  ل  لكي  بخمار  مغطاة  تكون  حيث  الأ�سبوع، 

اأحد من الح�سور.
“البدلة ال�سغيرة”

 ” الكبيرة  “البدلة  عن  لها  تميزاً  ت�سمى  هكذا 
و”ال�سروال”  “القمجة”  من  البدلة  هذه  تتكون 
يوم  العرو�ض  ترتديها  الرداء  ثم  و"الفرملة" 
الجمعة، كما تتزين بها الن�ساء في المنا�سبات خا�سة 
اأثناء حمل جهاز العرو�ض اأو ما يعرف “بالك�سوة”، 
العرو�ض  تختارها  متعددة  زاهية  باألوان  وتتميز 

ح�سب ذوقها.
العرو�ض  قريبات  من  الحا�سرات  تقارب  واأثناء 
الألوان  تلك  تتعدد  ب”ال�سدارات”،  المعروفات 
الزهور  من  ملونة  كباقة  والفتيات  الن�سوة  فتبدو 

الزاهية، م�سفيات بهجة وتوهجا على المكان
“الجلوة

لتظهر  العرو�ض  به  تتزين  الذي  الزي  هو  هذا 
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اأ�سبوع العر�ض، ويرجع  جمالها بعد ان اأخفته خالل 
ت�سمية الجلوة اإلى اأن العرو�ض تتجلى لتبرز جمالها 
الذي اأخفته قبل العر�ض، مرتدية ثوبا اأرجواني اللون 
مع و�ساح مطرز بخيوط وزرك�سات الف�سة. وقد كانت 

العرو�ض تلب�ض هذا الزي في ال�سابق يوم الدخلة.
فى  لأخرى  مدينة  من  الليبي  الزى  يختلف 
المالب�ض  قطع  نف�ض  ي�ستعمل  الأغلبية  لكن  ليبيا 

والختالف فقط فى طريقة ارتدائها اأو نوعيتها.
فمنها الف�سة والحرير اأو المطرزه بالذهب وهذه 
وت�سمى  بالذهب  اإل  يكتمل  ل  والزى  للمنا�سبات، 
مكملة  حلية  بال�سدارة،  الحلى  المكتملة  المراءه 
وقد  معا�سمهن،  في  ال�سدارات  ترتدنها  لل�سدرة 
تكون من الذهب او من الف�سة المذهبة هي الأخري.

 اما مالب�ض الرجال
“ “الجــرد 

اللبا�ض التقليدي ال�سعبى الليبى ،هو الرداء الذي 
قديم  من  الليبيون  به  تميز  وقد  الرجال  يلب�سه 
ليبيا  اأهل  به  يعتز  هذا  وقتنا  اإلى  ومازال  الزمان 

ويلب�سونه في منا�سباتهم الدينية والقومية.
“ “الزبون 

الأعياد  في  يلب�ض  الرجال  مالب�ض  من  – وهو 
و)الفرملة(  )�سروال(  عن  عبارة  وهو  والفراح 
و�سورية  واحد  و�سكل  واحد  لون  من  يكونان  الذي 
يكون طولها اإلى الركبة اأو اأق�سر بقليل و)الحذاء( 

عبارة عن بلغة اأو كندرة. 
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مؤتمر إطالق شبكة المنافسة العربية
عرفت اجلل�سة الإفتتاحية للم�ؤمتر 4 كلمات, حيث بداأت بكلمة ال�سفري 
قال  اأب�الغيط  اأحمد  ال�سيد  العام  الأمني  عن  نيابة  خطابي  ر�سيد  اأحمد 

فيها: 
وكما تعلمون، فاإن االرتقاء بالتكامل االقت�صادي العربي بكافة اأبعاده وجوانبه يظل 
من بني اأولويات اأهداف هذه املنظمة العتيدة. ومن هنا، كان اإطالق منطقة التجارة 
احلرة العربية الكربى اعتباراً من 1998 حيث بداأ تنفيذها تدريجياً منذ ذلك احلني 

اإىل اأن اأ�صحت هذه املنطقة قائمة فعليا اعتبارا من فاحت يناير 2005.
التجارية  امل��ب��ادالت  تنمية  امللمو�س على  االأث���ر  له  ك��ان  االإجن���از  ه��ذا  اأن  والثابت، 
البينية، حيث ارتفعت من 26 مليار دوالر يف �صنة 1998 اىل حوايل 224 مليار دوالر 

يف 2019 ولو ان هذه املبادالت تراجعت يف 2020 بن�صبة 13.5 جراء جائحة كورونا.
 ذل��ك��م ال��ت��ط��ور ال���ذي ف��ت��ح امل��ج��ال لقطع خ��ط��وات اي��ج��اب��ي��ة ن��ح��و ال��دف��ع بامل�صار 
االندماجي مبا يف ذلك اإقرار قواعد املن�صاأ التف�صيلية لل�صلع العربية ودخولها حيز 
النفاذ، واعتماد �صهادات املن�صاأ االإلكرتونية، واعتماد اآلية ال�صفافية، ودخول اآلية التزام 
النفاذ،  حيز  باملنطقة  ال�صلة  ذات  واالجتماعي  االقت�صادي  املجل�س  بقرارات  ال��دول 
واإقرار اتفاقية للتعاون اجلمركي اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بني الدول العربية، 

ف�صال عن دخول اتفاقية حترير التجارة يف اخلدمات حيز النفاذ اعتباراً من 2019.
العربية  املناف�صة ومراقبة االحتكارات بالدول  ال�صياق، حظيت منظومة  ويف هذا 
مبا ت�صتحقه من اهتمام بدءا باإقرار بروتوكول التعاون يف جمال املناف�صة بني الدول 
اإطار ت�صريعي ا�صرت�صادي للمناف�صة، وانتهاء �صبكة املناف�صة  العربية، مرورا باإعداد 
العربية التي رحب بها املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف دورته )109( يف فرباير 
ومراقبة  املناف�صة  العرب يف جمال  اخل��رباء  فريق  لتو�صيات  تنفيذا  وذل��ك  املا�صي، 

االحتكارات.
واذ نحتفل اليوم باإطالق هذه ال�صبكة، اأود ان اأعرب عن تثميننا للجهود املوفقة 
جلهاز حماية املناف�صة ومنع املمار�صات االحتكارية بجمهورية م�صر العربية، وال�صكر 
املوؤ�ص�صاتية  االأداة  الفعال ال�صتحداث هذه  انخراطها  االأع�صاء على  مو�صول للدول 
القمة  بقرار  التزامنا اجلماعي عمال  بلورة  التي مكنت من  تلكم اجلهود  الواعدة، 
دعت  التي   2013 بالريا�س  الثالثة  واالجتماعية  واالقت�صادية  التنموية  العربية 
املتعلقة  لتوحيد النظم والت�صريعات وال�صيا�صات التجارية فيما بني الدول العربية 

باملناف�صة ومنع االحتكار.
لقد اأظهرت تداعيات جائحة كورونا مدى احلاجة لوجود �صبكة عربية من هذا 
القبيل، فمنطقتنا العربية يف ظل االإجراءات اال�صتثنائية املتخذة على غرار باقي دول 
العامل، واالرتباك الذي اأ�صاب االأ�صواق الدولية، مل تكن مبناأى عن املخلفات املهولة 
التي ت�صببت فيها احلالة الوبائية كاإغالق املنافذ اجلمركية وتباطئ حركية املبادالت 

العربية.

ومن هنا، فاإن اإيجاد اآلية للتعاون االإقليمي وتبادل اخلربات واملعلومات يف ميدان 
املناف�صة، وخا�صة يف زمن االأزمات، له مردود اإيجابي وقيمة حقيقية على اقت�صاديات 

الدول العربية من حيث احتواء االنعكا�صات لالحتكار واالتفاقات ال�صارة باملناف�صة.
املقا�صد  لتحقيق  تدخروا جهدا  لن  و�صركاء،  اأع�صاء  باأنكم جميعا،  اليقني،  ويل 
التي اأن�صاأت من اأجلها هذه ال�صبكة متطلعني اىل اإر�صاء تعاون ت�صاركي يرثي ثقافة 
وتبادل  الت�صريعات،  مواءمة  يف  ي�صهم  منتظم  تعاون  العربي،  الف�صاء  يف  التناف�س 
ي�صهم يف  تعاون خ��الق  املناف�صة،  اأج��ه��زة حماية  ق��درات  وبناء  واخل���ربات،  املعلومات 

حت�صني املناخ اال�صتثماري العربي وبلوغ التكامل االقت�صادي والتنمية ال�صاملة.
ويف اخلتام اود جتديد ال�صكر لكل من �صاهم يف اإطالق هذه ال�صبكة مقدرا با�صم 
معايل االأمني العام الدور احليوي ملوؤ�ص�صاتكم يف توطيد دعائم ومقومات احلكامة 
من  امل�صتهلك  حقوق  وحماية  االحتكار  وحماربة  االقت�صادي  احلقل  يف  وال�صفافية 

املمار�صات املنافية للقانون.
ال��ت��ج��ارة وال�صناعة  وزي����رة  د. نيفني ج��ام��ع،  ال�����ص��ي��دة/  م��ع��ايل  ث��م ج���اءت كلمة 

بجمهورية م�صر العربية:
- حيث اأعربت يف كلمتها التي األقتها بالنيابة عن دولة رئي�س جمل�س الوزراء، عن 
خال�س �صكرها على االإعداد اجليد لهذا امللتقى بتعاون وثيق بني جهاز حماية املناف�صة 
االقت�صادي  التكامل  واإدارة  العربية،  م�صر  بجمهورية  االحتكارية  املمار�صات  ومنع 

العربي بقطاع ال�صوؤون االقت�صادية باالأمانة العامة جلامعة الدول العربية.
- موؤكدًة باأن �صبكة املناف�صة العربية متثل من�صة ر�صمية الأجهزة حماية املناف�صة 
ومكافحة املمار�صات االحتكارية حيث ت�صهم يف تعزيز �صبل التوا�صل والتعاون، واإجراء 

حوار بناء الإنفاذ �صيا�صات وقوانني حماية املناف�صة يف دول املنطقة العربية.
- م�صيفًة باأن الدولة امل�صرية وقيادتها ال�صيا�صية توؤمن باأهمية حتقيق التكامل 
االقت�صادي و�صرورته باملنطقة العربية، والتعاون يف كافة املجاالت خا�صة جماالت 
التجارة وال�صناعة واال�صتثمار، من اأجل ا�صت�صراف م�صتقبل اأف�صل ل�صعوب املنطقة 
التنمية  حتقيق  واأه���داف  اآليات  اأه��م  يعد  االإقليمي  التكامل  اأن  اإىل  الفتًة  العربية، 

امل�صتدامة يف الوطن العربي.
- م�صيدًة بالتوا�صل والتن�صيق امل�صتمر بني اأجهزة حماية املناف�صة يف دول املنطقة 
وال���روؤى،  واالأف��ك��ار،  واخل���ربات،  املعلومات،  تبادل  ت�صهيل  ي�صهم يف  وال��ذي  العربية، 
وعر�س التجارب املختلفة، م�صريًة اإىل اأن اإن�صاء �صبكة املناف�صة العربية ميثل اإحدى 

تو�صيات وخمرجات هذا التعاون.
اأن ت�صهم �صبكة املناف�صة العربية يف زي��ادة التعاون العربي  - معربًة عن ثقتها يف 
امل�صرتك وتكون  مبثابة دفعة قوية لتعزيز التكامل العربي، من خالل تعزيز �صيا�صات 
حماية املناف�صة باملنطقة، ونقل اخلربات، والعمل على ن�صر ثقافة املناف�صة داخل كافة 
دول املنطقة العربية، وكذا مواجهة املمار�صات االحتكارية العابرة للحدود، واإزالة كافة 

تنفيذاً لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته 109 رقم )ق2327 – د.ع 109 10-/2022/2( بشأن الترحيب بمبادرة إنشاء 
منصة عربية للمنافسة )شبكة المنافسة العربية( والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية على التعاون العربي المشترك في هذا 

المجال، نظمت األمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون االقتصادية – إدارة التكامل االقتصادي وبالتعاون مع جهاز 
حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية بجمهورية مصر العربية مؤتمر إطالق شبكة المنافسة العربية بحضور معالي 

السيدة/د. نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ممثلًة لدولة رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، 
وسعادة السفير/ أحمد رشيد خطابي األمين العام المساعد ممثاًل لمعالي األمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من رؤساء 

أجهزة المنافسة بالدول العربية وممثلين عن المنظمات الدولية )OECD –UNCTAD–WB - ESCWA(، وتلك المبادرة التي جاءت 
من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية بجمهورية مصر العربية أثناء االجتماع السادس عشر لفريق الخبراء 

العرب في مجال المنافسة ومراقبة االحتكارات والذي عقد خالل الفترة 11/30-2021/12/1، حيث ثمن أعضاء الفريق هذه المبادرة 
التي تأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية، والذي يعد أحد أهم منجزات الفريق العربي 

لخبراء المنافسة بالدول العربية.
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العوائق مبا فيها عوائق املناف�صة �صواء على م�صتوى التجارة املتبادلة اأو على امل�صتوى 
املحلي لدول املنطقة؛ لتهيئة مناخ ي�صاعد على التجارة احلرة واال�صتثمار و�صوال اإىل 

التنمية االقت�صادية االإقليمية امل�صتدامة.
كلمة ال�سيد الدكت�ر/ بهجت اأب�الن�سر, مدير اإدارة التكامل القت�سادي 

العربي:
والتقدير  ال�صكر  واف��ر  ع��ن  فيها  اأك��د  كلمة  اأبوالن�صر  بهجت  ال��دك��ت��ور/  األ��ق��ى   -
مل�صاركتهم هذه االحتفالية، واخلا�صة باإطالق �صبكة املناف�صة العربية، وقام بتقدمي 
خلفيات هذا امل�صروع الهام واحليوي، حيث اأ�صار اإىل اأن منطقة التجارة احلرة العربية 
الكربى والتي انطلقت منذ عام 2005 مل تكن معنية فقط باالأمور اجلمركية وغريها 
اأي�صا  العربية، ولكن  ال��دول  ال�صلع بني  ان�صياب  التي حتول دون  الكمية  القيود  من 
ت�صمل جماالت متعددة منها حماية امل�صتهلك، �صالمة الغذاء، امللكية الفكرية، حماية 
املناف�صة ومراقبة االحتكارات، فمنذ �صدور قرار قمة تون�س 2004 اخلا�س بتكليف 
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بو�صع برنامج للتعاون الفني بني الدول العربية يف 
جمال املناف�صة ومراقبة االحتكارات بهدف تعزيز القدرات وتطوير الكفاءات العربية 
يف هذا املجال، بذلت جهودا حثيثة من اأجل حتقيق هذا الهدف، اإىل اأن �صدر عن قمة 
الريا�س 2013 قرار يدعو لتوحيد النظم والت�صريعات وال�صيا�صات التجارية فيما بني 
الدول العربية املتعلقة باملناف�صة ومنع االحتكار، ومن هنا ا�صتحدث فريق اخلرباء 
العرب يف جمال املناف�صة ومراقبة االحتكارات بالدول العربية، منذ 2013، حيث عقد 

الفريق نحو �صتة ع�صر اجتماعا بهدف تن�صيق ودعم اجلهود العربية يف جمال املناف�صة 
ومراقبة االحتكارات، كان من بني اإجنازات الفريق اإعداد برتوكول للتعاون بني الدول 
العربية يف هذا املجال، اعتمده املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف فرباير 2021، اإىل 
اأن جاء قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف دورته 109 بالرتحيب مببادرة اإن�صاء 
�صبكة املناف�صة العربية التي يتم االحتفال باإطالقها اليوم، ويف اخلتام، قدم الدكتور/ 
بهجت اأبوالن�صر ال�صكر لل�صادة امل�صاركني وكذا جلهاز حماية املناف�صة ومنع املمار�صات 

االحتكارية بجمهورية م�صر العربية.
اإدارة جهاز حماية  رئي�س جم�س  الدكت�ر/ حمم�د ممتاز,  ال�سيد  كلمة 

املناف�سة ومنع املمار�سات الحتكارية بجمه�رية م�سر العربية:
املمار�صات  ومنع  املناف�صة  حماية  جهاز  رئي�س  ممتاز  حممود  الدكتور/  اأع��رب   -
االحتكارية بجمهورية م�صر العربية عن �صعادته الإطالق �صبكة املناف�صة العربية، كما 
عرب عن خال�س �صكره وامتنانه للتعاون الوثيق مع اإدارة التكامل االقت�صادي العربي 
تكلل  وال��ذي  العربية،  ال��دول  جلامعة  العامة  باالأمانة  االقت�صادية  ال�صوؤون  بقطاع 
باإقامة هذا احلفل. كما ا�صتعر�س �صيادته املوقع االإلكرتوين ل�صبكة املناف�صة العربية 

واأهم اخل�صائ�س التقنية وجمموعات العمل املقرتحة داخل ال�صبكة واآلية عملها.
ثانياً: فعاليات اليوم االأول:

اجلل�صة االأوىل: روؤية املنظمات الدولية لتعزيز �صيا�صات املناف�صة باملنطقة العربية 
للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزوم  العزيز عبد اهلل  الدكتور/ عبد  – وتراأ�صها معايل 

العامة للمناف�صة باململكة العربية ال�صعودية 
عر�س الدكت�ر/ ب�ل ت�ساجن – كبري اقت�ساديني بالبنك الدويل.

 حيث اأ�صار اإىل اأن جمموعة البنك الدويل تدعم بقوة اإن�صاء �صبكة املناف�صة العربية. 
هذا وتعد املن�صة التي مت اإن�صاوؤها حديًثا حدًثا تاريخًيا يهدف اإىل اإحداث قفزة يف 
بناء اأ�صواق اأكرث اإنتاجية وتناف�صية على امل�صتوى االإقليمي. وتهدف ال�صبكة اإىل تعزيز 
اإيجاد املناخ ال�صالح لالأعمال التجارية  ثقافة املناف�صة ل�صالح امل�صتهلكني، وتي�صري 
�صيا�صات  البلدان، حتتاج  املناف�صة عرب  اأجهزة  دور  وتعزيز  ال�صركات،  اأحجام  جلميع 
املناف�صة املعدة خ�صي�صا الأغرا�س حمددة اإىل اأطر موؤ�ص�صية م�صرتكة وكيانات حماية 
مناف�صة تعمل ب�صكل فعال لقيادة اإنفاذها. ويعتمد اأ�صا�س �صبكة املعرفة على التعاون 
بني املوؤ�ص�صات وامل�صاركة عرب اأجهزة حماية املناف�صة. مما يعزز قوة اإ�صالحات ال�صوق 
اأجهزة حماية املناف�صة يف املواقف املت�صابهة، واإثراء  واإنفاذ القانون، وات�صاق ق��رارات 

اأولويات �صيا�صة ال�صوق من البلدان و�صناعاتها.
– رئي�س فرع �سيا�سات حماية املناف�سة  عر�س ال�سيدة/ ترييزا م�ريرا 

.UNCTAD وامل�ستهلك مبنظمة الأمم املتحدة للتجارة والتنمية
ملواجهة  للبلدان  االأه��م��ي��ة  ب��ال��غ  اأم���ر  يعد  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  اأن  اإىل  اأ���ص��ارت  حيث 
البلدان  يف  املناف�صة  حماية  اأجهزة  جتتمع  حيث  عليها،  والتغلب  العاملية  التحديات 
فعال  ب�صكل  القانون  اإن��ف��اذ  اأج��ل  م��ن  واملعرفة  اخل���ربات  لتبادل  واملتقدمة  النامية 
ه��ذا  امل�صتهلكني.  ل�صالح  تعمل  االأ����ص���واق  وجل��ع��ل 
وي���وف���ر ال��ت��ع��اون االإق��ل��ي��م��ي م��ن�����ص��ة ج��ي��دة حل�صد 
امل�صرتكة،  والثقافة  واللغة  التاريخ  ذوي  ال�صركاء 
االت��ف��اق��ات  اأو  الر�صمية  االت��ف��اق��ات  اإم���ا م��ن خ���الل 
غري الر�صمية، للبحث عن حلول م�صرتكة، ويعترب 
مما  اإيجابياً،  تطوراً  العربية  املناف�صة  �صبكة  اإن�صاء 
يف  املناف�صة  و�صيا�صة  ق��ان��ون  م�صاهمة  اأهمية  ي��ربز 

إدارة التكامل االقتصادي

أبوالغيط: إيجاد آلية للتعاون اإلقليمي وتبادل الخبرات 
والمعلومات في ميدان المنافسة، وخاصة في زمن 

األزمات، له مردود إيجابي وقيمة حقيقية
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تعزيز  على  �صيعمل  كما  املنطقة.  يف  والتنمية  وال�صامل  امل�صتدام  االقت�صادي  النمو 
تبادل املعلومات واملعرفة وتبادل اأف�صل املمار�صات، االأمر الذي ميهد الطريق الأن�صطة 
م�صرتكة بني اأجهزة حماية املناف�صة امل�صاركة، هذا واإن موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة 
امل�صاركة يف جمال  ا�صتعداد ملوا�صلة دعم الدول االأع�صاء  والتنمية )االأونكتاد( على 
قانون و�صيا�صة املناف�صة، وت�صجيع ارتباط ال�صبكة باأطر التعاون االأخرى القائمة يف 

املنطقة من اأجل ت�صافر اجلهود وحت�صني املخرجات.
م�صروع  ومن�صقة  االقت�صادية  ال�صوؤون  – م�صوؤولة  خالد  ناتايل  ال�صيدة/  عر�س 
املناف�صة مبجموعة االزده��ار االقت�صادي امل�صرتك بلجنة االأمم املتحدة االقت�صادية 

.ESCWA واالجتماعية لغربي اآ�صيا
 حيث تناولت يف عر�صها اإىل الدور الذي تقوم به  جلنة االأمم املتحدة االقت�صادية 
التي  االإقليمية  املنظمات  اأه��م  من  باعتبارها   ،ESCWA اآ�صيا  لغربي  واالجتماعية 
تتعاون مع جامعة الدول العربية يف �صتى املجاالت خا�صة يف جمال االرتقاء ب�صيا�صات 
املناف�صة بالدول العربية، وقامت ال�صيدة ناتايل با�صتعرا�س اأهم االأن�صطة التي تقوم 
بها االإ�صكوا يف جمال املناف�صة، وعلى االأخ�س منتدى املناف�صة للمنطقة العربية الذي 
يعد اأحد االأعمال التي تقوم بها االإ�صكوا وبالتعاون مع منظمة التعاون االقت�صادي 
لهذا  كما   ،UNCTAD والتنمية  للتجارة  املتحدة  االأمم  OECD وموؤمتر  والتنمية 
دورت��ني  عقد  مت  حيث  العربية،  باملنطقة  املناف�صة  على  اإيجابية  انعكا�صات  املنتدى 
�صنوي  ب�صكل  املنتدى  ه��ذا  عقد  وا�صتمرارية  دمي��وم��ة  على  االت��ف��اق  ومت  للمنتدى، 
وبا�صت�صافة اأي من الدول االأع�صاء، وبالتعاون مع اإدارة التكامل االقت�صادي العربي، 
العربية  باململكة  �صيعقد  القادم  والعام  عمان،  �صلطنة  يف  العام  لهذ  املنتدى  �صيعقد 
ال�صعودية كما هو مقرر، ومن �صاأن هذا املنتدى اأن يرفع من النتائج االإيجابية الأعمال 
اجتماعات الفريق العربي خلرباء املناف�صة الذي يعقد اجتماعاته حتت مظلة جامعة 
العامة وتلك  االأم��ان��ة  والتن�صيق بني  ف��اإن توحيد اجلهود  العربية، وم��ن ثم  ال��دول 

املنظمات.
الأوروب��ي  بالبنك  رئي�سي  اقت�سادي   – م�لر  فالريي  ال�سيدة/  عر�س 

.EBRD للإن�ساء والتعمري
 بداأت ال�صيدة/ فالريي مولر عر�صها باإلقاء نظرة عامة على عمل البنك االأوروبي 
االأو���ص��ع يف جمال  �صياق عمله  املناف�صة يف  اأط��ر  تعزيز  والتنمية يف  االإع��م��ار  الإع���ادة 
ال�صيا�صات ب�صاأن التناف�صية واحلوكمة ومعامالت اال�صتثمار التي تركز على القطاع 
اخلا�س، واأو�صحت اأن اإن�صاء �صاحة عمل للموؤ�ص�صات اململوكة للدولة تت�صم بالتكافوؤ 
قامت  كما  املنطقة.  والتنمية يف  االإع��م��ار  الإع���ادة  االأوروب���ي  للبنك  مهًما  يعد هدًفا 
بتف�صيل كيف يركز عمل البنك االأوروبي الإعادة االإعمار والتنمية مع اأجهزة حماية 
التحديات  ملواجهة  ا  خ�صي�صً وامل�صممة  الطلب  على  القائمة  الربامج  على  املناف�صة 
املحددة التي يتم مواجهتها، مثل تعزيز قدرة املوظفني وال�صركاء املعنيني االآخرين، 
ودعم �صياغة الت�صريعات اأو اإبداء التعليقات عليها، وتعزيز جهود الرتويج للمناف�صة، 
من  الثاين  اجل��زء  يف  النظرية،  االأج��ه��زة  بني  االإقليمي  امل�صتوى  على  التعلم  ودع��م 
عر�صها، قدمت وجهات نظر البنك االأوروبي الإعادة االإعمار والتنمية حول الفر�س 
واالأولويات الرئي�صية ل�صبكة املناف�صة العربية. واأكدت على التعليقات التي جاءت من 
بع�س املتحدثني فيما يتعلق بالفر�س التي توفرها ال�صبكة لتبادل اخلربات واملعرفة 
لتحديد  املعلومات  وتبادل  باالإنفاذ،  يتعلق  فيما  �صيما  وال  اجليدة،  املمار�صات  ب�صاأن 
الإع��ادة  االأوروب���ي  البنك  حتليل  وي�صلط  تواجهها.  التي  للق�صايا  امل�صرتكة  احللول 
اأجهزة  بع�س  بني  االإنفاذ  قوة  يف  املهمة  االختالفات  على  ال�صوء  والتنمية  االإعمار 
تتيحها  التي  الفر�س  ه��ذه  مثل  اأهمية  على  يوؤكد  مما  املنطقة،  يف  املناف�صة  حماية 
ا  ال�صبكة. واقرتحت كذلك ترك الفر�صة واملجال مفتوحني اأمام ال�صبكة للعمل اأي�صً
من اأجل التن�صيق الت�صريعي بطريقة ت�صاعدية والتي تاأتي نتيجة للحلول امل�صرتكة 
لق�صايا االإنفاذ املحددة، واال�صتفادة من ا�صتخدام ال�صبكة جللب اخلربات اخلارجية. 
و�صددت اأخرًيا على اأهمية التحديد ب�صكل وا�صح لالأولويات ومنوذج احلوكمة لل�صبكة 

لدعم جناحها.
 – العربية  املناف�صة  بقوانني حماية  اخلا�صة  التطورات  اأح��دث  الثانية:  اجلل�صة 

وتراأ�صها معايل ال�صيد/ اأحمد رحو رئي�س جمل�س املناف�صة باململكة املغربية
– اجلمه�رية  – الأ�ستاذ بجامعة بريوت  ليلى داغر  الدكت�رة/  عر�س 

اللبنانية:
 ركز حديث الدكتورة ليلى داغر على املوقف اخلا�س ب�صيا�صة املناف�صة يف اجلمهورية 
اللبنانية، ٍفلبنان هو واحد من البلدان القليلة للغاية يف جميع اأنحاء العامل التي ال 
يزال لي�س لديها قانون مناف�صة ُم�صن بالكامل وبالتايل ال يوجد جهاز معني بحماية 
اأقل  اأحد  اأنه  وتعزيز املناف�صة الفعالة يف االأ�صواق. نتيجة لذلك، ُي�صنف لبنان على 

 ،2021 عام  قانون مت تقدميه يف  بناًء على م�صروع  العامل،  تناف�صية يف  االقت�صادات 
اأقره  ال��ذي  امل�صروع   2021 دي�صمرب  ت�صكيلها يف  برملانية خم�ص�صة مت  ناق�صت جلنة 
2022، قدمت  15 مار�س  اللبنانية بتاريخ  الربملان موؤخًرا ووقعه رئي�س اجلمهورية 
لبنان  ال��ذي مت متريره موؤخًرا يف  املناف�صة  داغ��ر ملحة موجزة عن قانون  الدكتورة 
والذي ت�صمن بع�س املعلومات االأ�صا�صية عن م�صروع القانون واملناق�صات ذات ال�صلة، 

واإلقاء ال�صوء على اأهم املواد، واخلطوات التالية للتنفيذ.
التحقيقات  اإدارة  مدير   – الفهد  يعق�ب  العن�د  ال�سيدة/  عر�س 

الحتكارية والتناف�سية بجهاز حماية املناف�سة – دولة الك�يت.
بدولة  املناف�صة  و�صيا�صة  قانون  تطور  با�صتعرا�س  الفهد  العنود  ال�صيدة/  قامت   
الكويت ببداية من ظهور قانون املناف�صة عام 2007 مرورا بتعيني اأول رئي�س تنفيذي 
اأك��رث حداثة  اآخ��ر  2013 وانتهاء بتطور القانون واإع��داد  املناف�صة عام  جلهاز حماية 
والذي مت اعتماده من جمل�س االأمة عام 2020 واإ�صدار الئحته التنفيذية 2021، حيث 
تطرقت الأهم االأدوات التنفيذية جلهاز حماية املناف�صة ومت منحه اال�صتقاللية املالية 

واالإدارية ليتواكب مع اأحدث النظم املعمول بها عاملياً.
ب�زارة  املناف�سة  مديرية  عام  مدير  فرحة  اأب�  جمال  ال�سيد/  عر�س 

القت�ساد ال�طني - دولة فل�سطني.
 قام ال�صيد/ جمال اأبو فرحة با�صتعرا�س حالة �صيا�صة املناف�صة بدولة فل�صطني، 
والتاأكيد على الو�صع اال�صتثنائي القت�صادها من حيث تبعية االقت�صاد الفل�صطيني 
لالحتالل االإ�صرائيلي، واالنق�صام احلايل بني رفح وغزة، ذلك االنق�صام الذي حال 
رفعه  مت  حيث  املناف�صة،  بحماية  خا�س  فل�صطيني  قانون  اأول  م�صودة  مناق�صة  دون 
لرئا�صة الدولة ليتم اعتماده قرار بقانون حتى يدخل حيز النفاذ، كما تطرق ملراحل 

اإعداد القانون حتى ظهوره ب�صكله النهائي.
ثالثا: فعاليات اليوم الثاين:

اجلل�صة االأوىل: ال�صواق الرقمية وقانون حماية املناف�صة – وترا�صها ال�صيد/ جمال 
اأبو فرحة مدير عام مديرية املناف�صة بوزارة االقت�صاد الوطني بدولة فل�صطني

عر�س الفا�سل/ زهران بن �سامل بن حممد املحروقي – مدير عام مركز 
حماية املناف�سة ومع الحتكار – �سلطنة عمان:

– مدير عام مركز حماية   قام الفا�صل/ زه��ران بن �صامل بن حممد املحروقي 
املناف�صة  وق��ان��ون  �صيا�صة  با�صتعرا�س  ع��م��ان،  �صلطنة   – االح��ت��ك��ار  وم���ع  املناف�صة 
بال�صلطنة، وكذا اهم الق�صايا التي قام املركز با�صتهدافها خالل الفرتة املا�صية، حيث 
مت اإ�صدار قانون حماية املناف�صة ومنع االحتكار باملر�صوم ال�صلطاين 2014/67، ومت 
واإ�صدار   2018/2 ال�صلطاين  باملر�صوم  االحتكار  ومنع  املناف�صة  حماية  مركز  اإن�صاء 

الالئحة التنفيذية للقانون بالقرار الوزاري 2021/18.
– اململكة  املناف�سة  جمل�س  – رئي�س  رح�  اأحمد  ال�سيد/  معايل  عر�س 

املغربية:
ق���ام م��ع��ايل ال�����ص��ي��د/ اأح��م��د رح���و، ب��ت��ق��دمي ع��ر���س م��وج��ز ع��ن ال�����ص��واق الرقمية 
وقانون املناف�صة، والذي يو�صح اأن التطور الرقمي فتح اآفاق جديدة بالن�صبة لل�صواق 
وامل�صتهلكني، فال ميكن الأحد اإنكار القيمة امل�صافة لهذه ال�صواق الرقمية، ويف نف�س 
الوقت ي�صكل االقت�صاد الرقمي حتديا الأجهزة املناف�صة التي ت�صعى للحفاظ على بيئة 
ت�صجع على االبتكار وتدعم املناف�صة احلرة والنزيهة وت�صمن رفاهية امل�صتهلك، الذي 
يتطلب من �صلطات املناف�صة تطوير اآليات عملها اقرتاح الت�صريعات املالئمة خا�صة 
اأن من االأهمية مبكان يف ت�صافر  ال�صريع، واأو�صح  اأن هذه االأ�صواق تتميز بالتطور 
اجلهود وحت�صني اطر التعاون الدويل بوجه عام واالإقليمي العربي بوجه خا�س، ال 
الرتكز  تلعق مب�صاريع  �صواء  الواحدة  الدولة  تتعدى ح��دود  التي  الق�صايا  �صيما يف 



71

االقت�صادي )االندماجات واال�صتحواذات( اأو املمار�صات املنافية للمناف�صة.
عر�س الأ�ستاذ/ نا�سر جا�سم ال�سامي – حما�سب بجهاز حماية املناف�سة 

الك�يت: – دولة 
قام ال�صيد/ نا�صر ال�صامي، بتقدمي جتربة جهاز حماية املناف�صة بدولة الكويت يف 
القطاع الرقمي، حيث اأكد اأن هذا القطاع من اأكرث القطاعات حيوية بدولة الكويت 
خالل االآونة االأخرية، وله الن�صيب االأكرب من حيث عدد الق�صايا املنظورة يف جهاز 
املتعلقة بهذا القطاع والتحدي  البارزة للق�صايا  ال�صمة  باأن  املناف�صة، منوهاً  حماية 
االأكرب الذي واجهه الفريق الفني امل�صكل من اجلهاز لبحثه، متمثل يف وجود اأطراف 
دولة  يف  الرئي�صي  مقرهما  ويقع  �صركتني  حتديدا  ق�صايا،  ع��دة  يف  ا�صرتكت  ثابتة 
الكويت، اإذ تاأ�ص�صت من قبل اأطراف خمتلفة ثم مت اال�صتحواذ عليهم -ب�صكل متتايل- 
الكويتي  ال�صوق  الن�صاط، ومل يكن لها وج��ود يف  ب��ذات  من قبل �صركة عاملية تعمل 
�صابقا، فقام ال�صيد/ نا�صر ال�صامي با�صتعرا�س ت�صل�صل االإجراءات التي قام بها اجلهاز 
واأهم التحديات التي واجهها، وكذلك اأهم الدرو�س امل�صتفادة لتوظيفها يف التعامل مع 

الق�صايا امل�صابهة وعلى االأخ�س املتعلقة بالقطاع الرقمي.
عر�س ال�سيد امل�ست�سار/ اأحمد عبد النا�سر – امل�ست�سار القان�ين لرئي�س 
م�سر  جمه�رية   – الحتكارية  املمار�سات  ومنع  املناف�سة  حماية  جهاز 

العربية:
واأه��م  الرقمية  ب��االأ���ص��واق  بالتعريف  النا�صر،  عبد  اأح��م��د  امل�صت�صار/  ال�صيد  ق��ام 
خ�صائ�صها والعالقة بني االأ�صواق الرقمية وقانون املناف�صة، حيث اتفق مع من �صبقوه 
يف اأهمية مواءمة الت�صريعات اخلا�صة باملناف�صة لالأ�صواق الرقمية التي تتطور ب�صكل 
الرقمي  امل�صتمر لالقت�صاد  التطور  اإحلاحا هو مواكبة  االأم��ور  اأكرث  واأن من  كبري، 
للحفاظ على املناف�صة العادلة ورفاهية امل�صتهلك من جانب، ومن جانب اآخر ت�صجيع 

االبتكار واالإبداع وريادة االأعمال، واأخريا تطرق ملثال 
عملي يف ال�صوق امل�صري.

اجلل�صة الثانية: التجارب العربية يف املراقبة على 
– وت��راأ���ص��ه��ا الدكتور/  االن��دم��اج��ات واال���ص��ت��ح��واذات 
ج��ه��از حماية  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  حم��م��ود مم��ت��از 
املناف�صة ومنع املمار�صات االحتكارية بجمهورية م�صر 

العربية 
اإبراهيم الداغر  عر�س الدكت�ر/ حممد بن 
القت�سادية  ال�س�ؤون  على  العام  امل�سرف   –
العربية  باململكة  للمناف�سة  العامة  بالهيئة 

ال�سع�دية:
 قام الدكتور/ حممد بن اإبراهيم الداغر، بتقدمي 
ال�صعودية يف مراقبة عمليات  العربية  اململكة  جتربة 
االن��دم��اج��ات واال���ص��ت��ح��واذات، ح��ي��ث ت��ط��رق لكيفية 
املناف�صة  نظام  يف  واال�صتحواذات  االندماجات  فح�س 
ت�صهيل  يف  للمناف�صة  العامة  الهيئة  ودور  ال�صعودي 
ع��دد طلبات  اإج��م��ايل  اإىل  وت��ط��رق  االإب����الغ،  عمليات 

االندماجات واال�صتحواذات الواردة للهيئة املوجبة وغري املوجبة لالإبالغ، بلغ يف العام 
الهيئة،  اأب��رز طلبات االندماجات واال�صتحواذات لدى  واأن  ب��الغ،   291 2021 ح��وايل 

كانت املوافقة على طلب اندماج جمموعة �صامبا املالية مع البنك االأهلي التجاري.
باجلمه�رية  املناف�سة  مبجل�س  مقرر   – الع�ين  اإمي��ان  ال�سيدة/  عر�س 

الت�ن�سية:
 قدمت ال�صيدة/ اإميان العوين – مقرر مبجل�س املناف�صة باجلمهورية التون�صية، 
 15 يف  امل���وؤرخ   2015 ل�صنة   36 ع��دد  )القانون  التون�صي  املناف�صة  قانون  ح��ول  عر�صا 
مفهوم  تعريف  وك���ذا  واالأ���ص��ع��ار(،  املناف�صة  تنظيم  ب��اإع��ادة  واملتعلق   2015 �صبتمرب 
الرتكيز االقت�صادي )االندماجات واال�صتحواذات( و�صورط اإخ�صاع عمليات الرتكيز 
االقت�صادي ملوافقة الوزير املكلف بالتجارة، وقدمت اإح�صائيات حول عمليات الرتكيز 

االقت�صادي خالل االأعوام اخلم�س املا�صية.
احلكومية  وامل��زاي��دات  املناق�صات  يف  التواطوؤ  عن  الك�صف  �صبل  الثالثة:  اجلل�صة 
– وتراأ�صها الفا�صل/ زهران بن �صامل بن حممد املحروقي مدير عام مركز حماية 

املناف�صة ومنع االحتكار ب�صلطنة عمان 
ال�س�ؤون  اإدارة  عام  مدير   – العتيبي  مطلق  بن  حم�د  الأ�ستاذ/  عر�س 

القان�نية بالهيئة العامة للمناف�سة – اململكة العربية ال�سع�دية:
عن  الك�صف  �صبل  ب�صاأن  بتقدمي عر�س  العتيبي،  بن مطلق  االأ�صتاذ/ حمود  قام   

قام  حيث  ال�صعودية،  العربية  باململكة  احلكومية  وامل��زاي��دات  املناق�صات  يف  التواطوؤ 
بالتعريف بالهيئة العامة للمناف�صة واأهم اخت�صا�صاتها ونظام �صريا نظام املناف�صة، 
املناف�صة  على  وخطورته  احلكومية  وامل��زاي��دات  املناق�صات  يف  التواطوؤ  بتعرف  وق��ام 
التواطوؤ  املناف�صة، ثم تطرق الأ�صكال  املناق�صات يف نظام  واآلية تنظيم تلك  العادلة، 
التغطية،  )ع��رو���س  ال�صائعة  اأ�صكالها  من  والتي  الهيئة  با�صرتها  التي  الق�صايا  يف 
لعام  التواطوؤ  حمل  القطاعات  اأب��رز  اأن  واأو�صح  التناوب(،  ال�صوق،  تق�صيم  االمتناع، 
2021 هي )اال�صت�صارات الهند�صية للمياه وال�صرف ال�صحي، اأن�صطة خدمات �صيانة 
وترميم  اإ�صالح  احلكومية،  للمباين  العامة  االإن�صاءات  اخلر�صانة،  �صناعة  املباين، 
وتركيب املفرو�صات املنزلية مبا فيها االأثاث املكتبي(، كما نطرق اإىل اطالق الهيئة 
املناف�صات  يف  التواطئية  املمار�صات  ك�صف  "طرق  يف  اإر�صادياً  دليال  للمناف�صة  العامة 
احلكومية"  وُعِمَم على جميع اجلهات احلكومية، ومت تقدمي عدٍد من ور�س عمل 
املناف�صة،  املخلة بنظام  املمار�صات  امل�صوؤولني يف اجلهات احلكومية عن تلك  لتثقيف 

وياأتي يف اأبرزها )هيئة حتقيق كفاءة االإنفاق(.
 عر�س الأ�ستاذ/ حممد �سمري – رئي�س الق�سم الأول للبح�ث والتحريات 
م�سر  جمه�رية   – الحتكارية  املمار�سات  ومنع  املناف�سة  حماية  بجهاز 

العربية:
 قدم االأ�صتاذ/ حممد �صمري، عر�صا حول التواطوؤ يف املناق�صات واملزايدات و�صائر 
املناف�صة، حيث تطرق ل�صور  امل��ادة )6( من قانون حماية  التوريد يف �صوء  عرو�س 
التن�صيق يف املناق�صات واملزايدات واملمار�صات و�صائر عرو�س التوريد وهي تاأتي على 
 ،Bid suppression واالمتناع  االإح��ج��ام   ،Bid rotation )التناوب  منها  �صور  ع��دة 
وقدم   ،)Market allocation االأ�صواق  وتق�صيم   Cover Bidding التغطية  عطاءات 
حالة عملية حيث بادر جهاز حماية املناف�صة ومنع املمار�صات االحتكارية بتاريخ 1 مايو 
واملمار�صات احلكومية  املناق�صات  �صوق  بدرا�صة   2015
اخلا�صة بتوريد امل�صتلزمات واملعدات الطبية اخلا�صة 
التي  للعوامل  تطرق  كما  والقلب،  ال�صدر  بجراحة 
ت�����ص��اع��د )ت�����ص��ه��ل( ع��ل��ى ال��ت��واط��وؤ و���ص��ب��ل احل���د منها 
بني  للعالقة  تطرق  واأخ��ريا  التحذيرية،  والعالمات 
قانون تنظيم التعاقدات التي تربمها اجلهات العامة 

و قانون حماية املناف�صة. 
مقرر   – ال���ل��ه��ازي  فريد  الأ���س��ت��اذ/  عر�س 

مبجل�س املناف�سة – اجلمه�رية الت�ن�سية:
 ق���دم االأ���ص��ت��اذ/ ف��ري��د ال��ول��ه��ازي – ع��ر���ص��ا ح��ول 
العمومية،  العطاءات  يف  باملناف�صة  املخّلة  املمار�صات 
حيث اأ�صار اإىل اأهمية مبداأ املناف�صة يف جمال العطاءات 
العمومية باعتباره �صمانة حل�صن الّت�صرف يف االأموال 
واآلية  العمومي،  ال�صراء  جناعة  وحتقيق  العمومية 
العرو�س  اأح�صن  انتقاء  العمومي من  امل�صرتي  متكن 
واأف�صلها على م�صتوى ال�صعر واجل��ودة، واإق�صاًء لكل 
تطرق  واأخ��رياً  والر�صوة،  واملح�صوبية  التمييز  اأ�صكال 
الإح�صائيات حول قرارات املجل�س يف جمال العطاءات العمومية خالل الفرتة 2016-

.2021
الكلمة اخلتامية:

التكامل  اإدارة  الن�صر مدير  اأبو  الدكتور بهجت  املوؤمتر، وجه  اأعمال  - ويف نهاية 
االقت�صادي العربي ال�صكر اإىل جميع امل�صاركني على م�صاركتهم ومناق�صاتهم التي ال 
�صك اأنها اأثرت فعالياته، و�صاهمت ب�صكل كبري يف خروجه بال�صكل الالئق، من خالل 
تبادل التجارب بني اأجهزة حماية املناف�صة يف الدول العربية، موؤكداً على دعم االأمانة 
ب��اأدوات  االرتقاء  �صاأنها  من  التي  وامللتقيات  املبادرات  ولكل  الفكري  للحراك  العامة 
التكامل االقت�صادي العربي ليعود بالنفع على رفاهية امل�صتهلك العربي، وللو�صول 
ب�صكل كبري  وت�صاهم  العربية  ال��دول  ت�صتفيد منها جميع  وفاعلة  نتائج مثمرة  اإىل 
يف رفع مكت�صبات االقت�صاد العربي، يف ظل الظروف التي متر بها املنطقة العربية، 

وتكون نواة وركيزة لالنطالق اإىل اأفاق اأو�صع اإىل مرحلة الوحدة االقت�صادية. 
- ويف اخلتام مت الت�صويت على رئا�صات جمموعات العمل الثالث والتي جاءت على 

النحو التايل: -
- جمموعة االندماج واال�صتحواذ   رئي�س الفريق هي اململكة املغربية

- جمموعة اإنفاذ قوانني حماية املناف�صة  رئي�س الفريق اململكة العربية ال�صعودية
- جمموعة رفع الكفاءة املوؤ�ص�صية   رئي�س الفريق جمهورية م�صر العربية.

تعزيز قدرة الموظفين 
والشركاء المعنيين اآلخرين، 
ودعم صياغة التشريعات أو 

إبداء التعليقات عليها، وتعزيز 
جهود الترويج للمنافسة، 

ودعم التعلم على المستوى 
اإلقليمي بين األجهزة النظيرة
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 يحتفل المجتمع الدولي في كل سادس ابريل ، بقرار من الجمعية العامة لالمم المتحدة،  
في  والللسللالم  التنمية  وخدمة  والللوئللام  التسامح  ثقافة  إلشاعة  للرياضة  العالمي  باليوم 
زمن أضحت فيه المنافسات  بين األمم تجري فوق الحلبات ولم تعد منحصرة في التنافس 

االقتصادي والعلمي والتكنولوجي …
 

ومما ال شك فيه أن الممارسة الرياضية أصبحت في صلب االهتمامات األممية باعتبارها من 
بين األدوات األكثر فعالية في بلوغ أهداف التنمية المستدامة من قبيل الصحة وتحسين نمط 
المهارات  بتنمية  الصلة  ذات  الحقوق  االجتماعي وغيرها من  االندماج  األفللراد وتيسير  عيش 

البشرية في نطاق تنشئة سليمة  على المستويين النفسي والجسدي .   

تحقيق  في  الرياضي  البعد  لتوظيف  البداية،  منذ  سباقة،  العربية  المجموعة  كانت  وقللد 
عزام  الرحمن  عبد  مقدمتهم  وفي  الللرواد  لجيل  الثاقبة  الرؤية  هدي  على  الميثاق  مقاصد 
أول أمين عام وأحمد الدمرداش توني مؤسس الحركة األولمبية العربية بعمقها االشعاعي 

المتوسطي واالفريقي  .

وهكذا، نظمت باالسكندرية أول العاب في  1953  لتستمر  على امتداد عقود في مدن عربية 
أخرى رغم  التعثرات التي  شابت  هذه المسيرة بسبب مؤثرات موضوعية وظروف استثنائية. 
للمرة   المرأة،  مشاركة  العربية  لأللعاب  التاريخي  السجل  في  المشرقة  اللحظات  من  ولعل 

األولى، خالل الدورة السادسة التي نظمت بالمملكة المغربية في سنة 1985 .

توثيق  في  بقوة  تسهم  عربية  ألولمبيا  المجسدة  االسكندرية  روح  النبعاث  أحوجنا  فما 
روابط التعاون والشراكة بين مكونات البيت العربي وقيم المحبة واأللفة بين شبابنا المتطلع 

لمستقبل أفضل قائم على التضامن المتجذر في وجداننا الجماعي  . 

من أجل أولمبيا عربية

أحمد رشيد خطابي
األمين العام المساعد

رئيس قطاع اإلعالم واالتصال
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