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بابن طفيل، هو  بكر، وُيلقب  بأبي  ُيكنى  القيسّي،  ُطفيل  العربيُّ محمٌد بن عبِدالملك بن محمٍد بن محمد بن  المفكر 
فيلسوف وفيزيائي وقاض أندلسي، ولد في وادي آش، في الشمال الشرقي من غرناطة، ثم تعلم الطب فيها وخدم حاكمها. 

توفي عام 581 هـ الموافق 1185م في مدينة مراكش، ودفن هناك، واشترك السلطان أبو يوسف في تشييع جنازته. 
وفلكيًا،  وطبيبًا  وقاضيًا  ومفكرًا  فيلسوفًا  طفيل  ابن  كان 
كما  الناس،  والتدريس، وعالج  العلم،  لطلب  حياته  كّرَس 
واألجهزة،  اآلالت،  ابتكاُر  منها:  ميادين،  عدة  برعفي  أنه 
والفلسفة، والفلك، والعلوم الرياضية، حِظي بمكانة مهمة 
حكومة  في  )حاجب(  الوزير  منصب  فتولى  المدينة،  في 
غرناطة، ثم عمل كاتبا البن الخليفة عبدالمؤمن، وبقي ابن 
نال  حتى  الموحدين  بالط  نحو  فشيئا  شيئا  يقترب  طفيل 
يعقوب  أبي  الموحدين  لخليفة  الطبيب الشخصي  منِصب 

يوسف المنصور.
والكتب  المؤَلفات،  من  الكبير  العدِد  من  الرغم  على 
التي وضعها ابن طفيل قبل وفاته، إال أنه لم يِصل إلينا 
سوى العدد اليسير منها، ومن أهمها: كتاُب “أسرار الحكمة 
المشرقّية”، وقّصة “حّي بن يقظان” التي اعتمَد فيها أسلوبا 
واضحا بسيطا، فتميزت بروعتها، ونقاشها، وعرضها أهم 
المشاكل الفلسفية من وجهة نظر ابن طفيل، فقد لجأ في 
قّصته إلى تجسيد شخص كان يعيش في جزيرة معزولة عن 
العالم، متحوال بشكل تدريجي من الجزء إلى الكل، كما توصل 
إلى تكوين فكرة عن العالم الغيبي والسماوي، مستندا في 

ذلك إلى التأمل، واالستنتاج، والنظر فيما حوله.

من تراثنا العربي

ابن طفيل

قبة ال�صخرة

كالهما جزء من امل�صجد الأق�صى املبارك الذي ي�صمل كل امل�صاحة امل�صورة

اجلامع القبلي



أحمد رشيد خطابي
األمين العام المساعد

رئيس قطاع اإلعالم واالتصال

السفير :

تظل قضية القدس جوهر الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، حيث عمدت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة على نهج سياسات 
السكانية  البنية  إلى تغيير  تنفيذ مخططات تهدف  في ظل  اإلنساني  الدولي  والقانون  الدولي  القانون  أحكام  مع  متعارضة 
للمدينة المقدسة، والتهجير القسري للفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم وهدمها، فضال عن اتخاذ إجراءات باطلة لتشويه 

هويتها العمرانية والتاريخية والحضارية والثقافية.

»موحدة«  عاصمة  وإعالنها  القدس  ذلك  في  بما  الغربية  الضفة  أراضي  بضم  االحتالل  سلطات  قامت   1967 سنة  فمنذ 
المتحدة  األمم  عن  قرارات  الصدد، صدرت  هذا  وفي  األصلي.  الفلسطيني  محيطها  لفصلها عن  عازل  وبناء جدار  إلسرائيل 
ببطالن اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية الجانب وقضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الجدار. كما طالبت » اليونسكو » 

باحترام الوضع الخاص للقدس العتيقة المدرجة على قائمة التراث العالمي.

إن مدينة القدس التي وضعت على رأس قضايا الحل النهائي ما زالت، مع بالغ األسف، تصطدم بتعنت إسرائيل في ظل 
الشرقية وفق قرارات  القدس  المستقلة وعاصمتها  الوطنية  إقامة دولته  الفلسطيني في  الوطنية للشعب  الحقوق  انتهاك 

الشرعية ورؤية حل الدولتين،إلنهاء عقود من الصراع المرير وإرساء السلم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط.

للمستوطنين  المستمرة  االستفزازية  االقتحامات  بسبب  تعقيدا  يزيد  القدس  في  الميداني  الوضع  أن  ذلك،  من  واألدهى 
لباحات المسجد األقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بحماية من قوات االحتالل اإلسرائيلي مع التضييق على حق ولوج 
أماكن العبادة لممارسة الشعائر الدينية، وفق ما تنص عليه الشرائع والمواثيق الدولية، وإقدام الحكومة اليمينية المتطرفة 
الحالية على خطوات استيطانية ذهبت إلى حد شرعنة واستحداث بؤر استيطانية جديدة، وتسليح المستوطنين الستهداف 

أبناء الشعب الفلسطيني العزل.

ومن هنا، فإن المؤتمر الدولي حول القدس الذي نظم تحت شعار »صمود وتنمية« بالتعاون بين جامعة الدول العربية 
ودولة فلسطين، يعد لحظة استشعار للمجتمع الدولي للتصدي لسياسات االحتالل وتجاوزاته التي تمس بالطابع الروحي 
المتميز للقدس كأرض للتسامح بين األديان السماوية، ودعما قويا لمشروعية قضية القدس بتكامل مع الجهود والمبادرات 
المماثلة لحماية الساكنة المقدسية وضمان حقوقها األساسية في الحرية والكرامة. كما شكل المؤتمر مناسبة لبحث األوضاع 

في القدس بأبعادها السياسية واالقتصادية والقانونية والمعيشية وفرص دعم جهود أهاليها على مختلف األصعدة.

الملتقى الدولي للقدس



رئي�س التحرير

مدير اإدارة الإعالم
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مدير التحرير
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ن�سيمة �رصيط

اآمال التليدي

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

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

ومحتضنة  منظمة  دولة  ألي  قوية  طفرة  العالم  كأس  تنظيم  يعتبر 
على  تحتية  بنية  إنشاء  في  للزمن  واختصارا  تحديا  تشكل  أنها  ذلك  له، 
جميع المستويات بمواصفات عالمية، وقد أثبتت قطر من خالل تنظيمها 
كأس العالم، أنناكعرب قادرون على احتضان فعاليات دولية بهذا الحجم 
قد  قطر  تكون  وعليه  التنظيم،  لشروط  تستجيب  بمواصفات  وتنظيمها 
نظمت هذا العرس الكروي باحترافية عالية جدا لم تسجل أدنى حادث أو 

خالف من أي نوع بين المشجعين او الزوار عامة.
بل نجحت هذه اللعبة في لم شمل الفرقاء وإعادة اللحمة ولو أليام قليلة 
األجواء  هذه  سادت  لو  متابعوها  وتمنى  العالم،  كأس  عمر  من  كانت  التي 
العالم الكبير، في أجواء تنافس الالعبون فيها على تجاوز الخالفات، كما هو 
الرياضية  التحليالت  العالمية عندما تركوا  القنوات  نقلته كل  الذي  الحال 
العالقات  لتحليل  وانتقلوا  فريق،  كل  عند  والقوة  الضعف  مواطن  ورصد 

القوية التي تجمع الشعوب العربية واإلسالمية فيما بينها.
لقد نجحت هذه الساحرة المستديرة فيما فشلت فيه بعض السياسات، 
العربي،  للشارع  الكلمة كانت  إعادة حساباتها ألن  لزاما على بعضها  فكان 
على  العالقات  حسمت  قطر،  أرض  على  المزيف  غير  للواقع  كانت  الكلمة 
دمرتهم  ممن  بعضا  رممت  المدرجات  كراسي  أن  حتى  الشعوب  مستوى 
الخالفات وتوحدوا في معانقة انتصارات الفرق العربية التي تعتبر األولى 
من نوعها على مستوى كأس العالم على الرغم من اختالف أيديولوجياتهم، 
بل وذهب البعض إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا أن انتصاراتهم على دول 
غربية هو انتصار رمزي لسنوات االستعمار التي عانت فيها بعض الشعوب 

العربية من ويالته.
وعلى الرغم من عدم تحقيق النصر النهائي وتتويج إحدى الدول العربية 
الذهبي مكسب كروي غير  المربع  المغربي  المنتخب  أن وصول  إال  بالكأس 

مسبوق على المستويين العربي واألفريقي.

معارك طاحنة والمكسب 
بدون ضحايا 

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

بال�رصورة راأي املجلة اأو الأمانة العامة جلامعة 
الدول العربية

أمال التليدي

القمة العربية الــ 31 
قمة التحديات ولم 

الشمل العربي

ثالث قمم )عربية، وخليجية، 
وسعودية( مع الصين في الرياض

األكاديمية العربية 
تحتفل بمرور 50 

عامًا على تأسيسها 
باليوبيل الذهبي

العملة االفتراضية "البيتكوين" 
بين الخيال والواقع

مؤتمر القدس "صمود وتنمية"



0607

الرئي�س  بكلمة  االفتتاحية  اجلل�سة  متيزت  وقد 
املعركة  اأن  اأك��د  م��ازن��ال��ذي  اأب��و  عبا�س  الفل�سطيني 
لي�ست  فل�سطني  اأرا���س��ي  وك��ل  القد�س  يف  املحتدمة 
جديدة، واإمنا تعود اإىل عقود عدة ت�سبق حتى "وعد 
لليهود،  ل��ب��ن��اء وط���ن  دول��ي��ة  م���وؤام���رة  بلفور" ع��ر 
بجامعة  ال��ق��د���س  م���وؤمت���ر  يف  ف��ي��ك��ل��م��ت��ه  ذل����ك  ورد 
االحتالل،  انتهاكات  ملناق�سة  وذلك  العربية،  الدول 

ا�ستهلها:
"اأود يف بداية حديثي اإليكم، اأن اأعر با�سم دولة 
عن  املرابط،  و�سعبها  املقد�سة  وعا�سمتها  فل�سطني 
ب��ال��غ ال��ت��ق��دي��ر الأخ����ي ���س��اح��ب ال��ف��خ��ام��ة الرئي�س 
ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال�����س��ي�����س��ي، رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة م�سر 
امل���وؤمت���ر، وه��ي  ه���ذا  ال��ه��ام��ة يف  مل�ساركته  ال��ع��رب��ي��ة، 
فر�سة لتقدمي ال�سكر لفخامته وحكومته وال�سعب 
امل�سري ال�سقيق على دعم م�سر املتوا�سل للق�سية 
الفل�سطينية وال�سعب الفل�سطيني يف جميع مراحل 
ودعمها  ال��وط��ن��ي��ة،  للم�ساحلة  ورع��اي��ت��ه��ا  ن�ساله، 
الإع��ادة اإعمار قطاع غزة، كما اأعر عن بالغ ال�سكر 
اململكة  ملك  ال��ث��اين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة  الأخ��ي 
وحكومته  ودعمه  مواقفه  على  الها�سمية  االأردنية 
وال�سعب االأردين ال�سقيق لل�سعب الفل�سطيني دفاعا 
ون�سرة لق�سيته العادلة ودولته امل�ستقلة بعا�سمتها 
اجلهود  على  مو�سول  وال�سكر  ال�سرقية،  القد�س 
للمقد�سات  الها�سمية  الو�ساية  اإط���ار  يف  امل��ب��ذول��ة 

االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س".
ك��م��ا ن��ت��وج��ه الأ���س��ح��اب ال��دول��ة وامل��ع��ايل روؤ���س��اء 
ال����وف����ود وجل���م���ي���ع امل�������س���ارك���ني مم��ث��ل��ي امل��ن��ظ��م��ات 

حل�سراتكم  وال�سخ�سيات  وال�سناديق  واملوؤ�س�سات 
يف  اليوم  معنا  وح�سوركم  ا�ستجابتكم  على  جميًعا، 
هذا املوؤمتر الهام الذي ينعقد حتت �سقف جامعتنا 
ال��ع��رب��ي��ة، ت��ن��ف��ي��ذا ل��ق��رار ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة احل��ادي��ة 
والثالثني يف اجلزائر مطلع �سهر نوفمر من العام 

االأق�سى  وامل�سجد  القد�س  لنداء  وا�ستجابة  املا�سي، 
وثالث  امل�سجدين  وث���اين  القبلتني  اأوىل  امل��ب��ارك، 
النبيني حممد  ال�سريفني، م�سرى خامت  احلرمني 
امل�سيح عي�سى  �سلى اهلل عليه و�سلم، ومولد ورفعة 
ب��ن م��رمي عليه ال�����س��الة وال�����س��الم، يف ه��ذا الوقت 

الذي نواجه فيه اأب�سع اأ�سكال اال�سطهاد والعدوان، 
وبالذات يف مدينة القد�س املحتلة، عا�سمة فل�سطني 

االأبدية.
م��وؤمت��ًرا  اأن  واالأخ�����وات،  االإخ����وة  اأي��ه��ا  ثقة  وكلنا 
مب�ستوى  ي��ك��ون  ���س��وف  ال��ق��د���س،  ق�سية  يخ�س�س 
قدر  وع��ل��ى  يتناولها،  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة  الق�سية  ه��ذه 
ال���ت���ح���دي���ات اجل�������س���ام ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��ا ع��ا���س��م��ت��ن��ا 
االإ�سرائيلي  االحتالل  بفعل  املقد�سة،  الفل�سطينية 
خم�س  منذ  فل�سطني  دول��ة  والأر����س  لها  املتوا�سل 
وخ��م�����س��ني ���س��ن��ة، وب��ف��ع��ل امل��خ��ط��ط��ات واالإج������راءات 
التي ينفذها هذا االحتالل، والتي ت�ستهدف تاريخ 
احل�سارية  وهويتها  واأه��ل��ه��ا  ومقد�ساتها  امل��دي��ن��ة 

الفل�سطينية العربية واالإ�سالمية امل�سيحية.
كل  ويف  وعليها،  القد�س  يف  املحتدمة  املعركة  اإن 
اأر���س فل�سطني وعليها، مل تبداأ فقط يوم احتالل 
مدينتنا املقد�سة عام 1967، ولكنها بداأت قبل ذلك 
بعقود عدة، وحتى قبل وعد بلفور الذي تاآمرت على 
راأ�سها بريطانيا  اإ�سداره الدول اال�ستعمارية وعلى 
اأوروب����ا  ال��ي��ه��ود يف  ب��ه��دف التخل�س م��ن  واأم���رك���ا، 
لهم  القومي  بالوطن  �سمي  م��ا  واإق��ام��ة  جهة،  م��ن 
يف فل�سطني من جهة اأخرى، ليكون خمفرا اأماميا 

لتاأمني م�سالح هذه الدول اال�ستعمارية.
ولقد رف�س �سعبنا املرابط يف بيت املقد�س واأكناف 
ب��ي��ت امل��ق��د���س، وع���د ب��ل��ف��وراال���س��ت��ع��م��اري ال��ع��دواين 
الظامل، وقاوم بكل الو�سائل االعتداءات على اأر�سنا 
اليهودية  الهجرة  ملوجات  ت�سدى  كما  ومقد�ساتنا، 
التي راحت دول الغرب تدفعها نحو فل�سطني، حيث 
االأي��ام  الفل�سطينية منذ  وامل��ق��اوم��ة  ال��ث��ورات  ب���داأت 
انتفا�سة  فكانت  امل�سوؤوم،  الوعد  تنفيذ  �سد  االأوىل 
اإبريل 1920 وثورة الراق يف اأغ�سط�س 1929 وثورة 
عام 1936 واالإ�سراب الكبر الذي ا�ستمر �ستة اأ�سهر 
والهجرة  الريطاين  اال�ستعمار  �سد  كانت  وكلها 
ال��ي��ه��ودي��ة، و���س��د االع����ت����داءات ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة على 
وب��ال��ذات  القد�س،  مدينة  يف  االإ�سالمية  املقد�سات 

حائط الراق.
ن��غ��ت��ن��م ف��ر���س��ة ان��ع��ق��اد م���وؤمت���ر ال��ق��د���س ال��ي��وم، 
لتقدم رواية حقيقية موثقة حول امل�سجد االأق�سى 
املبارك، مبا فيه حائط الراق، وهي رواية تدح�س 
اإليها االحتالل، فنحن  الرواية املزورة التي ي�ستند 
اأ�سحاب احلق يف فل�سطني ويف القد�س ويف امل�سجد 
االأق�سى املبارك، ونحن اأي�سا اأ�سحاب احلق الديني 
الراق،  حائط  يف  احل�سري  والقانوين  والتاريخي 

االأق�����س��ى،  امل�سجد  م��ن  ج��زء  اأ�سلفنا  كما  ه��و  ال���ذي 
ووقف اإ�سالمي �سحيح، وحقنا هذا قد قرره القراآن 
العظيم الذي اأعطى املكان ا�سمه وهويته، "�سبحان 
اإىل  احل���رام  امل�سجد  م��ن  لياًل  بعبده  اأ���س��رى  ال��ذي 
امل�سجد االأق�سى الذي باركنا حوله"، وهو حق اأقرته 
ا ال�سرعية الدولية ممثلة بع�سبة االأمم عام  لنا اأي�سً
ال��ت��ي حتدثنا عنها  ال���راق  ث���ورة  اأع��ق��اب  1930، يف 
اآنًفا، بل واعرتف به حتى كبار رجال الدين اليهود 
احل�سرية  امل�سلمني  مبلكية  �سهدوا  الذين  اآن���ذاك، 
للحرم القد�سي ال�سريف، مبا يف ذلك حائط الراق.
اأر�سل  اأن��ه ب�سبب تلك الثورة ث��ورة ال��راق،  ذل��ك 
جمل�س ع�سبة االأمم جلنة خا�سة مكونة من ثالث 
دول اأوروبية غربية هي ال�سويد و�سوي�سرا وهولندا، 
للبحث يف خلفيات واأ�سباب اندالع الثورة، ولتحديد 
 23 احلقوق يف حائط ال��راق. فعقدت هذه اللجنة 
اجتماعا ا�ستمعت خاللها اإىل �سهادات الع�سرات من 
52 �ساهدا  الدولية  امل�سلمني واليهود وال�سخ�سيات 
اأدل�����وا ب�����س��ه��ادات��ه��م اأم����ام ال��ل��ج��ن��ة، 21 م��ن ال��ي��ه��ود، 
�سلطة  م��ن  واح��د  و�ساهد  امل�سلمني،  م��ن  وث��الث��ون 
االن���ت���داب ال��ري��ط��اين، ك��م��ا اط��ل��ع��ت ع��ل��ى ع�سرات 
اأن ت�سدر  ال��ط��رف��ني، ق��ب��ل  امل��ق��دم��ة م��ن  ال��وث��ائ��ق 

مؤتمر القدس "صمود وتنمية"
عقدبمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي 

رفيع المستوى مؤتمراتحت شعار "القدس صمود وتنمية"، وذلك تنفيذا لتوصيات قمة الجزائر 
األخيرة، التي دعت إلى دعم وتعزيز صمود أهلها باعتبارهم خط الدفاع األول عن المدينة.
وقد حرصت الجامعة العربية على أن يكون البعد االقتصادي واالستثماري حاضرا بالتوازي 

مع المحور القانوني، باعتبار أن تعزيز االستثمار بالقدس والبلدة القديمة منها، أحد أساليب 
المقاومة والصمود، وفي هذا الصدد تمت دعوة عدد من المستثمرين واالتحادات العربية 
المعنية باالستثمار والصناديق السيادية وكل من له عالقة بالتنمية واالستثمار في العالم 

العربي للمساهمة في عملية دعم صمود المقدسيين، كما عرض المؤتمر قضية القدس على 
الرأي العام العالمي، خاصة ما يجري من انتهاكات وجرائم إسرائيلية ممنهجة، بهدف إفراغ 

المدينة من أهلها الفلسطينيين، إضافة لمحاوالت تهويد المسجد األقصى.

الرئيس أبو مازن: كلي ثقة وأمل بأن نكون في أعمالنا أيًضا بمستوى 
هذه القضية الكبيرة، وأن نبذل كل جهودنا من أجل حمايتها بكل األدوات 

السياسية واالقتصادية والقانونية
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تقريرها يف �سهر دي�سمر 1930.
ال�سبب  اأن  اإىل  تقريرها  يف  اللجنة  خل�ست  وقد 
املبا�سر يف ان���دالع ث���ورة ال���راق ك��ان اال���س��ت��ف��زازات 
واإىل  ملكيته،  وادع��اء  ال��راق  اليهودية عند حائط 
الراق  الذي ميثل حائط  كله،  الغربي  اأن احلائط 
واأن  وح��ده��م،  للم�سلمني  ملكيته  ت��ع��ود  منه  ج���زءا 
لكونه  فيه  العيني  احلق  اأي�سا  وحدهم  للم�سلمني 
ال�سريف  احل��رم  �ساحة  م��ن  يتجزاأ  ج��زءا ال  ي��وؤل��ف 
التي هي من اأمالك الوقف االإ�سالمي، وهذا ما ورد 

ن�سا يف تقرير اللجنة.
تعود  اأي�سا  للم�سلمني  اأن��ه  اللجنة  ق��ررت  كذلك 
املحلة  واأم��ام  اأم��ام احلائط  الكائن  الر�سيف  ملكية 
لكونه  للحائط،  املقابلة  امل��غ��ارب��ة  ب��ح��ارة  امل��ع��روف��ة 
موقوفا ح�سب اأحكام ال�سرع االإ�سالمي جلهات الر 

واخلر.
اأن اجل��ان��ب  ت��ق��ري��ره��ا  ال��ل��ج��ن��ة يف  وق����د ذك�����رت 
اليهودي مل يّدع يف اأي مرحلة من مراحل التحقيق 
اأي حق ملكية، ال يف حائط  له  اأن  ب��ه،  ال��ذي قامت 
له، وال يطالب  املجاور  املغاربة  ال��راق، وال يف حي 

باأي حق ملكية كهذا.
ونظرا لالأهمية الفائقة لقرار ع�سبة االأمم هذا، 

فاإننا ن�سعه اأمامكم كوثيقة تاريخية وقانونية.
ب��ل��ف��ور ون��ت��ائ��ج��ه، فقد  وك��م��ا رف�����س �سعبنا وع���د 
اأو  ق�سيتنا  ت�سفية  حم����اوالت  ك��ل  اأي�����س��ا  رف�����س��ن��ا 
اختزالها اأو تزييف وطم�س حقائقها، رف�سنا �سفقة 
ال�سفارة  نقل  نرف�س-  ن��زال  -وال  ورف�سنا  ال��ق��رن، 
كما  ال��ق��د���س،  اإىل  اأخ���رى  �سفارة  اأي  اأو  االأم��رك��ي��ة 
اإ�سرائيل  حم���اوالت   2017 يوليو  �سهر  يف  رف�سنا 
ل��و���س��ع ب����واب����ات اإل���ك���رتون���ي���ة ت��ت��ح��ك��م يف ال���دخ���ول 
اأه��ل��ن��ا يف  امل�سجد االأق�����س��ى، و���س��رب  اإىل  واخل����روج 
مب�سلميهم  والوحدة،  البطولة  اأمثلة  اأروع  القد�س 
وم�سيحييهم، يف الت�سدي لهذه املوؤامرة واإف�سالها، 
ال��وط��ن��ي��ة،  ب��ث��واب��ت��ن��ا  زل��ن��ا و���س��ن��ظ��ل متم�سكني  وم���ا 
مدافعني عن حقوقنا، مهما كانت الظروف، و�سوف 
اإرادة  ي��وم، وبكل ما منلك من  اليوم، وكل  نت�سدى 
وق����وة مل��خ��ط��ط��ات احل��ك��وم��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة االأك���ر 
االأق�سى  امل�سجد  ت�ستهدف  التي  وتطرفا،  عن�سرية 
ن��ن�����س��ى، يف ه��ذا  اأن  وم��ق��د���س��ات��ن��ا ك��اف��ة؛ وال مي��ك��ن 
ال�سياق، جرمية اإحراق امل�سجد االأق�سى عام 1969، 
وال مذبحة امل�سجد االإبراهيمي باخلليل عام 1994، 
ف�سال عن االعتداء على امل�ساجد والكنائ�س واملقابر 
جميعا  علينا  ي��ف��ر���س  م��ا  وامل�سيحية،  االإ���س��الم��ي��ة 
واجبات دينية و�سيا�سية واإن�سانية حلمايتها و�سون 

هويتها ووجودها.
لقد تعر�سنا يف املا�سي، وما زلنا نتعر�س الأكر 
ع��م��ل��ي��ة ت���زوي���ر ل��ت��اري��خ��ن��ا. ل��ق��د ق���ال���وا ح���ني ب���داأت 
موؤامراتهم الحتالل فل�سطني، اإنها اأر�س بال �سعب 
اأر�س، فهل كانت فل�سطني عر التاريخ  ل�سعب بال 

االت�ساالت  فواتر  على  فيها،  نقدية  وح��دة  اأ�سغر 
ال��ت��ي ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا امل���واط���ن���ون، ول��ق��د ب���داأن���ا نحن 
من  وننتظر  ذل���ك،  يف  باأنف�سنا  فل�سطني  دول���ة  يف 
الدعوة،  هذه  ينفذوا  اأن  وم�سلمني،  عربا  اأ�سقائنا، 
اأن  العربية  وال�سناديق  املوؤ�س�سات  من  ننتظر  كما 
القد�س وحماية هويتها  ع��ن  ال��دف��اع  واج��ب  ت���وؤدي 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة، م���ن خ���الل دع���م امل�����س��اري��ع 
التنموية يف فل�سطني، ويف مدينة القد�س بخا�سة؛ 
هذه امل�ساريع التي ت�سمنتها القرارات ال�سادرة عن 
اجلهات املخت�سة يف اجلامعة العربية، يف القطاعات 
وال�سياحة  واالإ���س��ك��ان  وال�سحة  كالتعليم  احليوية 

والثقافة وال�سباب واملراأة.
اأطلقتها  التي  ب��امل��ب��ادرة  ال�سياق،  ه��ذا  يف  ون�سيد 
موؤ�س�سة قد�سنا برعاية ال�سيخ الدكتور عبد العزيز 
بن عبد الرحمن اآل ثاين، و�سندوق وقفية القد�س 
و���س��ن��دوق مت��ك��ني ال��ق��د���س، ال��ت��ي ح�����س��دت متويال 
اإىل  اأمركي، وتنوي رفعها  70 مليون دوالر  بقيمة 
200 مليون دوالر خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة، 

لتمويل م�سروعات وقفية يف القد�س وفل�سطني.
يف  للم�ساهمة  اجلميع  ال�����س��دد،  ه��ذا  يف  ون��دع��و 
ل�سمود  دعما  واأمثالها،  الهامة  املبادرة  هذه  تعزيز 

اأهلنا يف القد�س وفل�سطني.
وخ��ت��اًم��ا، اأق����ول ل��ك��م ال��ق��د���س يف ال��ع��ي��ون و���س��وف 

تبقى يف العيون..
الثاين �سرورة  امللك عبداهلل  اأك��د جاللة  فيما    
ت��وح��ي��د اجل��ه��ود ال��ع��رب��ي��ة ل��دع��م ���س��م��ود االأ���س��ق��اء 

ا بال �سعب كما يزعمون حتى ياأتي هوؤالء لكي  اأر�سً
يحتلوها؟؟

ا  اأر�سً ت�سبح  اأن  اأرادوه���ا  اأنهم  االأم��ر هي  حقيقة 
اجلرائم  خ��الل  من  �سعبها  تهجر  عر  �سعب  بال 
اأن  بعد  ال�سعب،  ه��ذا  بحق  ارتكبوها  التي  وامل��ذاب��ح 
م��زده��رة  باحلياة  زاخ���رة  الفل�سطينية  امل���دن  ك��ان��ت 

ب�سعبها الذي عمرها وعا�س فيها اآالف ال�سنني.
ليل  ط��ال  مهما  تظهر  اأن  ب��د  ال  احلقيقة  والأن 
الكذب والتزوير، فقد قام خمرج اإ�سرائيلي اعتمادا 
وثائقي  فيلم  ب��اإن��ت��اج  اأي�����س��ا،  اإ�سرائيلي  م���وؤرخ  على 
ي�سجل �سهادات حية عن واحدة من هذه املذابح التي 
قرية  مذبحة  وه��ي   ،1948 ع��ام  اإ�سرائيل  ارتكبتها 
التي  حيفا،  مدينة  جنوب  الفل�سطينية  الطنطورة 
اأعدمت فيها قوات االحتالل ما يقارب مائتي اإن�سان 
وقامت  واالأطفال،  والن�ساء  الرجال  من  فل�سطيني 
بتهجر باقي مواطني القرية قبل تدمرها، وهذا 

ا. الفيلم اأمامكم اأي�سً
والالفت اأن هذا الفيلم يوثق اأي�سا �سهادات عدد 
ارتكاب  يف  �ساركوا  ال��ذي  االإ�سرائيليني  اجلنود  من 
اإح��دى وخم�سني  هذه املذبحة، التي هي مثال على 
هدم  جانب  اإىل  اإ�سرائيل،  ارتكبتها  اأخ��رى  مذبحة 
عن  فل�سطينية  قرية  خم�سمائة  من  اأك��ر  وتدمر 

بكرة اأبيها.
ك��م��ا ق��ل��ت ل��ك��م يف ب��داي��ة احل��دي��ث ع��ن ال��ق��د���س، 
ا مب�ستوى  كلي ثقة واأمل باأن نكون يف اأعمالنا اأي�سً
من  جهودنا  ك��ل  نبذل  واأن  الكبرة،  الق�سية  ه��ذه 

الق�سية  اأن  مبينا  اأر���س��ه��م،  ع��ل��ى  الفل�سطينيني 
الق�سايا  اأول��وي��ات  مقدمة  يف  �ستبقى  الفل�سطينية 

العربية.
دعم  األ��ق��اه��ا مب��وؤمت��ر  كلمة  واأ���س��اف جاللته يف 
ب��ال��ق��اه��رة،  ع��ق��د  وتنمية" ال���ذي  "�سمود  ال��ق��د���س 
"يرتبط حمور اجتماعنا اليوم بوجدان كل عربي، 
فبيت املقد�س، هو قبلة امل�سلمني االأوىل، وال ميكن 
واالزده���ار،  واال�ستقرار  بال�سالم  تنعم  اأن  ملنطقتنا 

والق�سية الفل�سطينية تراوح مكانها".
اأن احلفاظ على فر�س  امللك على  و�سدد جاللة 
اأ�سا�س حل الدولتني يتطلب وقف كل  ال�سالم على 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة واالق��ت��ح��ام��ات للم�سجد  االن��ت��ه��اك��ات 

االأق�سى املبارك/ احلرم القد�سي ال�سريف.
الزماين  التق�سيم  وح��ذر جاللته من حم��اوالت 
املن�سود،  ال�سالم  حتقيق  فر�س  تعيق  التي  واملكاين 
م�سيفا اأن اأية حماولة للم�سا�س بالو�سع التاريخي 
والقانوين القائم، �ستكون لها انعكا�سات �سلبية على 

اأمن وا�ستقرار املنطقة باأكملها.
االأردن  وق��وف  على  التاأكيد  امللك  جاللة  وج��دد 
"نطالب  وق��ال  الفل�سطينيني،  االأ�سقاء  جانب  اإىل 
املجتمع الدويل بتلبية حقوقهم العادلة وامل�سروعة، 
ال�سيادة  وذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  بقيام 
الرابع من حزيران  على خطوط  للحياة،  والقابلة 

عام 1967، وعا�سمتها القد�س ال�سرقية".
كل  ب��ذل  يف  م�ستمر  االأردن  اأن  جاللته  واأو���س��ح 
اجل���ه���ود حل��م��اي��ة ورع���اي���ة امل��ق��د���س��ات االإ���س��الم��ي��ة 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االأدوات  بكل  اأجل حمايتها 
والقانونية.

العربية  اأمتيها  اإىل  اليوم  بحاجة  القد�س  نعم، 
الرحال  اإليها  ي�سد  م��ن  اإىل  بحاجة  واالإ���س��الم��ي��ة، 
اأو  اأي��اًم��ا  ول��و  املقد�س،  رباطهم  اأهلها  ي�سارك  لكي 
اإليها  اإىل من ير�سل  اأنها بحاجة  حتى �ساعات، كما 
زيتا ي�سرج يف قناديلها، ويعزز �سمود املرابطني فيها 
ويف اأكنافها املباركة، هذا ما اأو�سى به نبينا الكرمي 
و���س��رورة  ديني  واج��ب  وه��و  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 

اإن�سانية ووطنية ال بد من اأدائها.
واأم�����ام ال��ت��ع��ن��ت االإ���س��رائ��ي��ل��ي، ومم��ار���س��ات��ه التي 
تخطت ك��ل اخل��ط��وط احل���م���راء، ���س��وف ن��ت��وج��ه يف 
املتحدة وهيئاتها  اإىل االأمم  القادمة  القليلة  االأي��ام 
املختلفة، مبا يف ذلك جمل�س االأمن الدويل لنطالب 
الدولتني  ح��ل  حماية  على  ي��وؤك��د  ق��رار  با�ست�سدار 
الكاملة  الع�سوية  فل�سطني  دول��ة  منح  خ��الل  م��ن 
يف االأمم املتحدة، ووق��ف االأع��م��ال االأح��ادي��ة، وعلى 
وغر  ب��اط��ال  كله  يعتر  ال���ذي  اال�ستيطان  راأ���س��ه��ا 
ق��ان��وين، واالل���ت���زام ب��االت��ف��اق��ي��ات امل��وق��ع��ة وق���رارات 
دويل  م��وؤمت��ر  لعقد  وال���دع���وة  ال��دول��ي��ة،  ال�سرعية 

لل�سالم.
فل�سطني حتتفظ  دول���ة  ف���اإن  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
بحقها، بل �ستوا�سل الذهاب اإىل املحاكم واملنظمات 

الدولية حماية حلقوق �سعبنا امل�سروعة.
اجلزائر  يف  االأخ���رة  العربية  القمة  اأق���رت  لقد 
دعوة الدول االأع�ساء لفر�س �سريبة القد�س بقيمة 

ال�سيانة  م�ساريع  وموا�سلة  القد�س،  يف  وامل�سيحية 
وكني�سة  امل���ب���ارك  االأق�����س��ى  امل�����س��ج��د  واالإع����م����ار يف 
عليها،  الها�سمية  الو�ساية  من  انطالقا  القيامة، 
للحفاظ ع��ل��ى ه��وي��ة امل��دي��ن��ة امل��ق��د���س��ة وع��روب��ت��ه��ا، 
وتثبيت �سمود املقد�سيني، وحماية حقوق امل�سلمني 

وامل�سيحيني يف ممار�سة �سعائرهم الدينية.
وتابع، "هذا عهد الر�سالة النبوية الها�سمية، كما 
علي، حني  بن  احل�سني  ال�سريف  ج��دي  ورثناه عن 

لبى نداء اأبناء فل�سطني، قبل اأكر من مئة عام".
امل�سوؤولية  ه��ذه  اإط���ار  ويف  اأن���ه  جاللته  واأ���س��اف 
التاريخية، فاإننا يف اململكة االأردنية الها�سمية، نقف 
القد�س  يف  امل�سيحيني  واأخواتنا  اإخواننا  جانب  اإىل 
لالنتهاكات  وت�سديهم  كنائ�سهم  على  احلفاظ  يف 
بالعهدة  التزامنا  على  ونوؤكد  عليها،  واالع��ت��داءات 
يف  امل�سرتك  والعي�س  الوئام  حفظت  التي  العمرية، 

القد�س، منذ اأكر من األف واأربعمئة عام.
واأع����رب ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ن ���س��ك��ره ل��الأم��ني ال��ع��ام 
جهودهم  على  وك��وادره��ا  العربية  ال���دول  جلامعة 
يف االإع��������داد ل��ل��م��وؤمت��ر ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع االأ����س���ق���اء 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، ال����ذي و���س��ف��ه ج��الل��ت��ه ب��امل��وؤمت��ر 
امل��ه��م، وال���ذي ي��اأت��ي يف وق��ت ي�ستدعي م��ن اجلميع 
االأرا�سي  يف  االأ�سقاء  �سمود  لدعم  اجلهود  تكثيف 

الفل�سطينية.
ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�س  عليه  اأك��د  ما  وهو 
التي  كلمته  خالل  العربية  م�سر  جمهورية  رئي�س 

األقاها يف رحاب جامعة الدول العربية، حيث قال:

الملك عبد اهلل الثاني: ستبقى القضية 
الفلسطينية في مقدمة أولويات القضايا 

العربية

الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه لمن المؤسف أن هذا »الصمود« أصبح 
وكأنه قدر تلك المدينة... فهي كما عانت في الماضي، ما زالت تعاني في 

الحاضر
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يف  ال��ي��وم  معكم  اأت��واج��د  اأن  وي�سعدين  ي�سرفني 
�سوًيا  لنوؤكد  العرب..  العربية.. بيت  الدول  جامعة 
دعمنا ل�سمود القد�س، ع�سب الق�سية الفل�سطينية، 
مدينة  الفل�سطينية..  ل��ل��دول��ة  ال��ن��اب�����س  وال��ق��ل��ب 
ال�����س��الم وم��ه��د االأدي�������ان.. ال��ت��ي ي�����س��ت��دع��ي ذك��ره��ا 
بامل�سجد  ال�سالة  �سور  والت�سامح..  التعاي�س  �سور 
بكني�سة  احل��ج  مب�ساهد  خمتلطة  امل��ب��ارك  االأق�سى 
اإ���س��راء  طريق  فيها  ام��ت��زج  التي  املدينة  القيامة.. 
النبي الكرمي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم مع درب 

ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم.
لل�سمود  عنواناً  التاريخ  عر  القد�س  كانت  لقد 
الذي يحمله ا�سم موؤمتر اليوم... واإنه ملن املوؤ�سف 
املدينة...  اأ�سبح وكاأنه قدر تلك  اأن هذا »ال�سمود« 
ف��ه��ي ك��م��ا ع���ان���ت يف امل���ا����س���ي، م���ا زال�����ت ت���ع���اين يف 

احلا�سر.
االأمم  وق����رارات  ال���دويل،  ال��ق��ان��ون  اخت�س  ولقد 
املتحدة املحورية، وكما مل يخت�س مدينة من قبل، 
تاأكيد  م��ن  ب���دءاً  القد�س،  ملدينة  القانوين  الو�سع 
جمل�س االأمن "اأنه ال يجوز اال�ستيالء على االأر�س 
بالقوة، واأن جميع االإجراءات الت�سريعية واالإدارية 
ال��ت��ي ات��خ��ذت م��ن ق��ب��ل اإ���س��رائ��ي��ل ب��اع��ت��ب��اره��ا ق��وة 
و�سع  اأو  تغر من معامل  اأن  والتي ميكن  احتالل، 
املدينة املقد�سة، لي�س لها �سالحية قانونية ومتثل 
انتهاكاً �سارخاً التفاقية جنيف الرابعة"... وانتهاًء 
تغيرات  باأية  اعرتافه  عدم  االأم��ن  جمل�س  بتاأكيد 
يف  مبا   ،1967 لعام  يونيو  من  الرابع  خطوط  على 
عليه  االت��ف��اق  يتم  م��ا  اإال  بالقد�س،  يتعلق  م��ا  ذل��ك 

بالتفاو�س.
يف ه���ذا ال�����س��ي��اق، ت��وؤك��د م�����س��ر جم����دداً موقفها 
اإ�سرائيلية  اإج���راءات  اأي��ة  واإدان���ة  رف�س  اإزاء  الثابت 
ملدينة  القائم  والقانوين  التاريخي  الو�سع  لتغير 
ال��ق��د���س وم��ق��د���س��ات��ه��ا.. ك��م��ا ت��وؤك��د ع��ل��ى الو�ساية 
ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى االأم����اك����ن امل��ق��د���س��ة االإ���س��الم��ي��ة 
وامل�سيحية يف القد�س، مبا يف ذلك امل�سجد االأق�سى 
ب��ك��ام��ل م�����س��اح��ت��ه ب��اع��ت��ب��اره م��ك��ان ع���ب���ادة خ��ال�����س��اً 

للم�سلمني.
الوخيمة  ال��ع��واق��ب  م��ن  التحذير  م�سر  وتعيد 
ال��ت��ي ق��د ت��رتت��ب ع��ل��ى االإخ����الل ب���ذل���ك... اأو على 
حم��اول��ة ا���س��ت��ب��اق اأو ف��ر���س اأم���ر واق���ع ي��وؤث��ر �سلباً 
اجلانبني  بني  النهائي  الو�سع  مفاو�سات  اأفق  على 

الفل�سطيني واالإ�سرائيلي.
لقد بادرت م�سر منذ اأكر من اأربعة عقود مبد 
ال��ع��دل..  على  قائم  �سالم  الإ���س��رائ��ي��ل..  ال�سالم  ي��د 
�ساملة  لت�سوية  التو�سل  على  العمل  اأ�سا�س  وعلى 
وعادلة، تعيد لل�سعب الفل�سطيني حقوقه امل�سروعة، 
مبا يف ذلك اإقامة دولته امل�ستقلة على حدود الرابع 

االح��ت��الل  حت��ت  مدينة  القد�س  �سوتنا:  ون�سمعه 
بواقع القانون ال��دويل.. ال جمال للجدل يف هذا.. 
اأو م��رك��زه��ا  ��ك��ن ت��غ��ي��ر و���س��ع��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي  وال ميمُ
با�ستعرا�سات  اأو  اأح���ادي���ة..  ب���اإج���راءات  ال��ق��ان��وين 
ي�سعى  داخلية  مكا�سب  �سوى  لها  هدف  ال  �سيا�سية 
يهدفون  متطرفة  ميينية  حكومة  يف  اأع�����س��اء  لها 

لت�سجيل النقاط مع ناخبيهم.
حقيقته،  على  ال��واق��ع  ي��رى  اأن  العامل  نريد من 
م��ا ي�سعى  ���درك خ��ط��ورة  يمُ واأن  واملمُ��ف��زع��ة..  املخجلة 
ويف  ال�سرقية،  ال��ق��د���س  يف  تكري�سه  اإىل  االح��ت��الل 
اأقول  وهنا  املبارك..  االأق�سى  ويف  القدمية،  البلدة 
وال�سعي  م�ساداً..  تطرفاً  اإال  يوِلد  ال  التطرف  اإن 
االإ�سالمي  وجهه  وطم�س  االأق�سى  "تق�سيم"  اإىل 
اال�سطرابات  اإذك��اء  اإىل  �سوى  يقود  لن  والعربي.. 

والعنف بال نهاية. 
اإننا نخاطب العامل كله من خالل هذا املوؤمتر.. 
مبحاوره الثالث؛ ال�سيا�سي والقانوين والتنموي... 
ل��ك��ي ن�����س��م��ع��ه ����س���وت ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني اخل��ا���س��ع��ني 
ل��الح��ت��الل.. وال��ع��رب ال��ذي��ن ي��دع��م��ون �سمودهم 
واجب  هو  ال�سمود  ه��ذا  تعزيز  اإن  ونقول  النبيل.. 
ب��ل ه��و واج���ب على  ال���ع���رب..  ك��ل  ع��ل��ى  وم�سئولية 
حم��ب��ي ال�����س��الم وداع���م���ي ال��ت�����س��ام��ح واالن���ف���ت���اح يف 
العامل على ات�ساعه.. فالقد�س جزء عزيز من تراث 
ا�ستمرار  و�سمان  احل�����س��اري...  واإرث��ه��ا  االإن�سانية 
الو�سع التاريخي والقانوين فيها دون تغير حلني 
ال��ت��و���س��ل ايل ���س��الم دائ���م ون��ه��ائ��ي ه��و ���س��م��ام اأم��ن 

لال�ستقرار االإقليمي والعاملي.
على  امل�ساركة  وتلك  الكثيف..  احل�سور  ه��ذا  اإن 
اأع���ل���ى م�����س��ت��وى م���ن ال���ق���ي���ادات ال��ع��رب��ي��ة ومم��ث��ل��ي 
اأن تو�سل  ال��دول��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة.. الب���د  امل��ن��ظ��م��ات 
وتراثها  باأهلها  القد�س،  ب��اأن  اأجمع  للعامل  ر�سالة 
ا���س��ت��م��رار  ل��ل��خ��ط��ر.. واأن  ت��ت��ع��ر���س  وم��ق��د���س��ات��ه��ا، 
القمعية  ال�سيا�سات  وا�ستمرار  احل��ال��ي��ة،  االأو���س��اع 
من  م��زي��د  اإىل  �سيف�سي  االح���ت���الل،  يتبعها  ال��ت��ي 

التوتر والعنف والكراهية. 
اإن حل الدولتني، وهو البديل العقالين الوحيد 
يتعر�س  الفل�سطيني-االإ�سرائيلي،  ال�سراع  الإنهاء 
ل��ت��ق��وي�����س مم��ن��ه��ج وم�����س��ت��م��ر ع��ل��ى ي���د االح���ت���الل 
االإ�سرائيلي.. ومن دون اأفق الإنهاء ال�سراع وحتقيق 
ال�سالم الدائم وال�سامل يف منطقتنا، فاإننا ال نرتك 
وعلى  وال���ي���اأ����س..  االإح���ب���اط  ���س��وى  للفل�سطينيني 
بجدية  وال��ع��م��ل  ال�سعي  ال��ع��امل  يف  ال�����س��الم  حمبي 
املتطرفني  اأي��دي  الدولتني من  اإنقاذ حل  اأج��ل  من 

وكارهي ال�سالم. 
وات��ف��ق امل�����س��ارك��ون يف م��وؤمت��ر دع���م ال��ق��د���س ويف 
والرئي�س  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�س  مقدمتهم 

من يونيو لعام 1967.. واأوؤكد هنا اأن عا�سمة الدولة 
الفل�سطيني  ال�سعب  اإليها  ويتطلع  يرت�سيها  التي 

وال�سعوب العربية �ستظل هي القد�س ال�سرقية.
ال��ي��وم على  اجتماعنا  ي��اأت��ي  اأن  امل��وؤ���س��ف  مل��ن  اإن���ه 
الق�سية  ت��واج��ه  وم��ت��اأزم��ة  ط��ارئ��ة  ظ���روف  خلفية 
االإقليمي..  االأم���ن  ت��ه��دد  وظ���روف  الفل�سطينية.. 
وتهدد مفهوم التعاي�س بني �سعوب املنطقة.. املفهوم 
امل��ا���س��ي��ة..  ال�����س��ن��وات  ع��ر  لتكري�سه  �سعينا  ال���ذي 
املخالفة  اجلانب  اأح��ادي��ة  االإج����راءات  ت�ستمر  حيث 
للمنازل،  وه��دم  ا�ستيطان  من  الدولية،  لل�سرعية 
وت��ه��ج��ر وم�������س���ادرة االأرا�����س����ي، وع��م��ل��ي��ات تهويد 
ممنهجة للقد�س، واقتحامات غر �سرعية للم�سجد 
للمدن  امل�ستمرة  االقتحامات  عن  ف�ساًل  االأق�سى، 
الفل�سطينية على نحو يزيد االحتقان على االأر�س 
يزيد من  كما  االأم��ن��ي��ة..  االأو���س��اع  بانفالت  ويهدد 
الدولتني..  حل  يعوق  اإمن��ا  تقدم  ما  كل  اأن  االأ�سف 
اأم��ام  باأكمله  االأو���س��ط  وال�����س��رق  ال��ط��رف��ني،  وي�سع 

خيارات �سعبة وخطرة.
لذلك، فاإنني اأغتنم هذه املنا�سبة لتجديد دعوتي 
العمل  ل�سرورة  ال�سالم  و�سركاء  ال��دويل  للمجتمع 
الظروف  وتهيئة  ال��دول��ت��ني،  ح��ل  اإن��ف��اذ  على  �سوياً 
فل�سطني  ب��ني  ال�����س��الم  عملية  ال�ستئناف  امل��الئ��م��ة 
الزاوية لتطلعات �سعوب  باعتباره حجر  واإ�سرائيل، 
واال���س��ت��ق��رار  االإق��ل��ي��م��ي  االأم�����ن  لتحقيق  امل��ن��ط��ق��ة 
الدولية  االأط���راف  اأدع��و  كما  ال�سلمي..  والتعاي�س 
يرتاكم  الذي  ال�سيا�سي،  للجمود  اال�ست�سالم  لعدم 

مع الزمن ويزيد من تعقيد الت�سوية يف امل�ستقبل.
اإن م�سر �ست�ستمر يف الدعوة ملعاجلة جذور االأزمة 
املتمثلة يف االحتالل.. ولن تاألو جهداً يف الدفاع عن 
احلقوق امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني الذي طالت 
العمل  اأجل هذا الهدف-  معاناته، و�ستوا�سل- من 
ال�سيا�سي..  امل�سار  اإحياء  الإع��ادة  ال�سراع  طريف  مع 
كما �سنوا�سل جهودنا للتعامل مع التحديات االآنية 
و�سنعمل مع جميع االأطراف على التهدئة بال�سفة 
دعم  يف  اجل��ه��ود  و�ست�ستمر  غ���زة..  وق��ط��اع  الغربية 
اإع��ادة اإعمار القطاع ودع��وة املجتمع ال��دويل لزيادة 
اإ�سهامه لتخفيف معاناة اإخوتنا الفل�سطينيني بغزة.
لل�سعب  اأق������ول  ب���ر����س���ال���ت���ني..  ك��ل��م��ت��ي  واأخ���ت���ت���م 
الفل�سطيني يف كافة بقاع االأر���س.. نعم لقد طالت 
معاناتكم وتاأخرت حقوقكم، وزادت اأزمات املنطقة.. 
اإال اأن ق�سيتكم الزالت اأولوية لدى م�سر والعرب، 
امل�����س��رتك، وج����زءاً  لعملنا  رئ��ي�����س��ي��اً  م��ك��ون��اً  وت��ظ��ل 
واإىل  ال��ع��رب��ي��ة..  ال�سخ�سية  وج����دان  يف  ي��ت��ج��زاأ  ال 
دول��ت��ك��م  اإق���ام���ة  يف  امل�����س��روع  ط��م��وح��ك��م  يتحقق  اأن 
داعمني  نظل  فاإننا  ال�سرقية،  القد�س  بعا�سمتها 

ل�سمودكم بالقد�س وبجميع اأركان فل�سطني.

امللك  االأردين  والعاهل  عبا�س  حممود  الفل�سطيني 
ع��ب��د اهلل ال���ث���اين واالأم�����ني ال���ع���ام جل��ام��ع��ة ال���دول 
ال��ع��رب��ي��ة اأح��م��د اأب����و ال��غ��ي��ط ع��ل��ى م�����س��روع ال��ب��ي��ان 

اخلتامي الذي ي�سمل 19 بندا وهي:
1 - الق�سية الفل�سطينية العادلة، ويف القلب منها 
العربية  لالأمة  املركزية  الق�سية  ال�سريف،  القد�س 
وامل��ت��م�����س��ك��ني ب��ال��ق��ان��ون ال����دويل وح��ق��وق االإن�����س��ان 
والعدل وامل�ساواة حول العامل.. ولن يتحقق ال�سالم 
ال��ع��ادل وال�����س��ام��ل واالأم����ن واال���س��ت��ق��رار يف منطقة 
ال�سرق االأو�سط، اإال بعد اأن ينال ال�سعب الفل�سطيني 
وعلى  للت�سرف،  القابلة  وغ��ر  امل�سروعة  حقوقه 
راأ���س��ه��ا ح���ق ال���ع���ودة وال��ت��ع��وي�����س وت��ق��ري��ر امل�سر 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي غر  واال���س��ت��ق��الل، وزوال االح��ت��الل 
كاملة  امل�ستقلة  فل�سطني  دول��ة  وجت�سيد  القانوين، 
ع��ام  املحتلة  الفل�سطينية  االأر�����س  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ادة، 
دول  جميع  ومطالبة  ال��ق��د���س  وعا�سمتها   ،1967
الفل�سطيني  ال�سعب  ن�سال  مع  بالت�سامن  العامل 
ب��دول��ة  ال��ع��ادل��ة، واالع�����رتاف  واالن��ت�����س��ار لق�سيته 
فل�سطني ومنحها حقها بالع�سوية الكاملة يف االأمم 

املتحدة.
العملي  ل��ل��ت��ح��رك  ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع  دع����وة   -  2
الفل�سطيني  لل�سعب  ال��دول��ي��ة  احل��م��اي��ة  ل��ت��وف��ر 
ومواجهة العدوان االإ�سرائيلي املتوا�سل على ال�سعب 
اال�ستيطان  فيها  مب��ا  ك��اف��ة،  باأ�سكاله  الفل�سطيني 
العن�سري  الف�سل  ونظام  االإ�سرائيلي،  اال�ستعماري 
االأم��ن  جمل�س  ومطالبة  التمييزية  واالإج������راءات 
لقراراته  الفعلي  التنفيذ  نحو  م�سوؤولياته  بتحمل 
ذات ال�سلة بالق�سية الفل�سطينية، مبا فيها قرارات 
وق��ف  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  و2334،  و1515  و338   242
القانونية  غر  االإ�سرائيلية  واملمار�سات  ال�سيا�سات 
امل�ستوطنات غر  واإزال��ة  الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وج����دار ال�����س��م وال��ت��و���س��ع، وال��ت��ي متثل 
املتحدة  االأمم  وق����رارات  ال���دويل  للقانون  ان��ت��ه��اك��اً 
واتفاقية جنيف الرابعة والراأي اال�ست�ساري ملحكمة 

العدل الدولية ال�سادر بتاريخ 9 / 7 / 2004.
واخلطط  ال�سيا�سات  اأن جميع  على  التاأكيد   -  3
تهدف  التي  القانونية  املمنهجة وغر  االإ�سرائيلية 
الباطل  االإ�سرائيلي  ال�سّم  على  ال�سرعية  الإ�سفاء 
هويتها  وت�سويه  ال�سرقية،  القد�س  ملدينة  والالغي 
العربية، وتغير تركيبتها الدميوغرافية وتقوي�س 
ال��ن��م��و ال�����س��ك��اين وال��ع��م��راين الأه��ل��ه��ا، وع��زل��ه��ا عن 
�سيا�سة  تكثيف  ذل��ك  يف  مبا  الفل�سطيني،  حميطها 
من  للمواطنني  الق�سري  والتهجر  امل��ن��ازل  ه��دم 
فيهم  مب��ن  املحتلة،  القد�س  مدينة  وب��ل��دات  اأح��ي��اء 
اأحياء  وباقي  ال�سيخ جراح  �سلوان وحي  بلدة  اأهايل 
ممنهجة  اإ�سرائيلية  حملة  �سمن  املدينة،  ومناطق 

كما اأتوجه الإ�سرائيل حكومة و�سعباً واأقول.. لقد 
بل  والتعاي�س،  ال�سالم  ثقافة  لتكري�س  الوقت  حان 
واالندماج بني �سعوب املنطقة.. واأنه لهذا الغر�س، 
التي  لل�سالم  العربية  باملبادرة  اأيدينا  مددنا  فقد 
و�سامل...  ع��ادل  ل�سياق  وفقاً  ذل��ك  حتقيق  ت�سمن 
ولنطوي  التنفيذ..  مو�سع  �سوياً  ن�سعها  فدعونا 
ال���ق���ادم���ة..  االأج�����ي�����ال  اأج������ل  م����ن  االآالم  ���س��ف��ح��ة 

الفل�سطينية واالإ�سرائيلية على حد �سواء.
ال��ع��ام جلامعة  اأك���د االأم����ني     ويف ذات االإط�����ار، 
الدول العربية اأحمد اأبو الغيط، اأن ق�سية فل�سطني 
يحدث  مل  ب�سكل  العرب  التي  جمعت  هي  والقد�س 
األقاها  التي  كلمته  ذل��ك يف  ورد  اأخ���رى،  ق�سية  مع 

خالل املوؤمتر حيث قال:
ج��م��ي��ع��اً  ب��ح�����س��رات��ك��م  اأرح������ب  اأن  ا���س��م��ح��وا يل 
يف اجل���ام���ع���ة ال���ع���رب���ي���ة.. ب���ي���ت ال�����ع�����رب.. ال���ع���رب 
مثلما  وال��ق��د���س  فل�سطني  ق�سية  الذينجمعتهم 
يف  احلا�سرة  القد�س  اأخ���رى..  ق�سية  جتمعهم  مل 
ال���وج���دان ال��ع��رب��ي واالإ����س���الم���ي، ح��ت��ى وه���ي حتت 
قبل،  من  احتاللها  التاريخ  �سهد  فقد  االح��ت��الل.. 
املت�سامح  احل�����س��اري  ال��ت��ع��ددي  لبث وجهها  م��ا  ث��م 
دداً، نا�سعاً جلياً، و�ساهداً على ما متثله  اأن عاد جممُ
هذه البوابة بني االأر�س وال�سماء من مكانة خا�سة 

لدى اأتباع الديانات ال�سماوية جميعاً.
الثقيلة  ال��وط��اأة  حت��ت  تئن  ال��ي��وم  القد�س  ولكن 
الحتالل غا�سم ال يكتفي باال�ستيالء على االأر�س، 
لتبديل الهوية و�سرقة الذاكرة،  اأي�ساً  واإمنا ي�سعى 

وطم�س التاريخ.
اتخذته  ل��ق��رار  تنفيذا  يمُعقد  ه��ذا  م��وؤمت��رن��ا  اإن 
امل��ا���س��ي...  نوفمر  يف  اجل��زائ��ر  يف  العربية  القمة 
بدعم �سمود اأهل املدينة املقد�سة.. اأهلنا املرابطني 
يف ال���ق���د����س، وال�������س���ام���دي���ن ب���ك���رام���ة يف م��واج��ه��ة 
���س��ي��ا���س��ات واإج�������راءات اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ال��غ��ة ال��ت��ط��رف 
الفل�سطينية..  ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  اإىل  ت��ه��دف 
وطم�س الوجه التعددي للمدينة.. وتهويدها، ب�سراً 
وحجراً.. واإفراغها من �سكانها الفل�سطينيني، عر 
القمع وت�سييق اخلناق وهدم املنازل وغر ذلك من 

االإجراءات املنافية للقانون الدويل االإن�ساين.
املقد�سيني  ���س��م��ود  ت��ع��زي��ز  ه��و  ه��دف��ن��ا  اإن  اأق����ول 
تلك  االأر����س..  ه��ذه  اأ�سحاب  الأنهم  اأر�سهم..  على 
م��راأى من  على  منها  اإخراجهم  ��راد  يمُ التي  بيوتهم 
العامل كله.. وهذا هو تاريخهم الذي يمُراد حموه.. 
العرب، م�سلمني  تاريخهم وتاريخنا جميعاً.. نحن 
املقد�سة  امل��دي��ن��ة  اإىل  نتطلع  ال��ذي��ن  وم�سيحيني، 
بخ�سوع بالغ وحمبة را�سخة يف القلوب.. الأنها جزء 

من ذاتنا وهويتنا الدينية واحل�سارية والقومية. 
اإننا، ومن خالل هذا املوؤمتر، نخاطب العامل كله.. 

العن�سري،  الف�سل  العرقي وتثبيت نظام  للتطهر 
وه���ي ان��ت��ه��اك��ات ف��ا���س��ح��ة ل��ل��ق��رارات ال��دول��ي��ة ذات 
ال�سلة، مبا فيها قرارات جمل�س االأمن 252 )1968( 

و267 )1969( و476 و478 )1980(.
- ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ح��م��اي��ة االأم����اك����ن امل��ق��د���س��ة   4
ووق��ف  ال��ق��د���س،  مدينة  يف  وامل�سيحية  االإ���س��الم��ي��ة 
الو�سع  تغير  اإىل  الرامية  االإ�سرائيلية  املحاوالت 
التاريخي والقانوين القائم يف مدينة القد�س، ويف 
ال�سريف،  القد�سي  احل��رم  املبارك  االأق�سى  امل�سجد 
وحماوالت تغير م�سماه، وتق�سيمه زمانياً ومكانياً، 
وت��ق��وي�����س ح��ري��ة ���س��الة امل�����س��ل��م��ني ف��ي��ه، وال�سعي 
ل��ت��ق��وي�����س اأ���س��ا���س��ات��ه وت���زوي���ر ت��اري��خ��ه م���ن خ��الل 
ال�سديدة  واالإدان����ة  حتته،  االإ�سرائيلية  احل��ف��ري��ات 
للم�سجد  وامل���ت�������س���اع���دة  امل���ت���ك���ررة  ل��الق��ت��ح��ام��ات 
وامل�سلني  حرمته  على  واالع��ت��داء  املبارك  االأق�سى 
االحتالل  حكومة  م�سوؤويل  قبل  من  فيه  االآم��ن��ني 
وال��ت��اأك��ي��د  امل��ت��ط��رف��ني،  وامل�ستوطنني  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
على رف�س االإج��راءات االإ�سرائيلية املمنهجة وغر 
ال��وج��ود  واإ���س��ع��اف  الكنائ�س  لتقوي�س  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
امل�سيحي يف املدينة املقد�سة، والتحذير من اأن هذه 
والتاريخي  القانوين  للو�سع  اجل�سيمة  االنتهاكات 
خمالفات  ت�سكل  القد�س،  مدينة  ملقد�سات  القائم 
خطرة لالتفاقات وااللتزامات الدولية ذات ال�سلة 
و�سيكون لها تبعات وانعكا�سات خطرة على االأمن 

وال�سلم الدوليني.
ال���ق���رارات  بتنفيذ  ال�����دول  ج��م��ي��ع  م��ط��ال��ب��ة   -  5
اخلا�سة بالق�سية الفل�سطينية، ال�سادرة عن االأمم 
"اليون�سكو"،  ملنظمة  التنفيذي  واملجل�س  املتحدة، 
والتي  لليون�سكو،  التابعة  ال��ع��امل��ي  ال���رتاث  وجل��ن��ة 
اأك�����دت ع��ل��ى اأن امل�����س��ج��د االأق�����س��ى امل���ب���ارك احل���رم 
القد�سي ال�سريف هو موقع اإ�سالمي خال�س لعبادة 
امل�سلمني فقط، وجزء ال يتجزاأ من مواقع الرتاث 
العاملي الثقايف، والتاأكيد على �سيادة دولة فل�سطني 
اأوقاف  اإدارة  على مدينة القد�س ومقد�ساتها، وحق 
االأردنية،  املبارك  االأق�سى  امل�سجد  و�سوؤون  القد�س 
والوحيدة  احل�سرية  القانونية  اجلهة  باعتبارها 
واحلفاظ  و�سيانته  اإدارت���ه  يف  احل��رم  عن  امل�سوؤولة 

عليه وتنظيم الدخول اإليه.
- مطالبة املجتمع الدويل بتحمل امل�سوؤوليات   6
الوقف  اأجل  واالإن�سانية من  واالأخالقية  القانونية 
يف  االإ�سرائيلية  اال�ستيطانية  للم�ساريع  ال��ف��وري 
مدينة القد�س، مبا فيها ما يمُ�سمى مبخطط مركز 
وم�سروع  القد�س  واجهة  وم�سروع  القد�س  مدينة 
داوود"،  "مدينة  وم�����س��روع  ال�سيليكون"  "وادي 
وم�سروع املنطقة ال�سناعية يف العي�سوية، وم�سروع 
ت�سوية  وم�����س��روع  للم�ستوطنني،  ال��ه��وائ��ي  القطار 

لقد كانت القدس عبر التاريخ عنوانًا للصمود الذي يحمله 
اسم مؤتمر اليوم... وإنه لمن المؤسف أن هذا »الصمود« 

أصبح وكأنه قدر تلك المدينة... فهي كما عانت في 
الماضي، ما زالت تعاني في الحاضر.

األمين العام أبو الغيط: إننا، ومن خالل هذا المؤتمر، نخاطب 
العالم كله.. ونسمعه صوتنا: القدس مدينة تحت االحتالل 
بواقع القانون الدولي.. ال مجال للجدل في هذا.. وال ُيمكن 

تغيير وضعها التاريخي أو مركزها القانوني بإجراءات أحادية..
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العقارات واالأمالك يف املدينة، والقوانني العن�سرية 
االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ال���ت���ي ت���خ���ول ���س��ل��ط��ات االح���ت���الل 
وم�سادرة  املقد�سيني،  اآالف  هوية  بطاقات  ب�سحب 
اأم��الك  "قانون  ب�  يمُ�سمى  ما  خ��الل  ممتلكاتهم من 
الباطلة  العن�سرية  االإج������راءات  ه���ذه  الغائبني"، 
ت��ه��دف اإىل �سلب امل��زي��د م��ن االأرا����س���ي وال��ع��ق��ارات 
وحمو  وحميطها،  القدمية  البلدة  يف  الفل�سطينية 

االآثار العربية يف مدينة القد�س املحتلة.
ال�����س��ي��ا���س��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  اإدان��������ة ورف���������س   -  7
العربية  الثقافة والهوية  املمنهجة لت�سويه وتغير 
واالإ����س���الم���ي���ة مل��دي��ن��ة ال���ق���د����س، ����س���واء م���ن خ��الل 
الفل�سطينية  والثقافية  الوطنية  املوؤ�س�سات  اإغ��الق 
وحم������اوالت ال�����س��ط��و ع��ل��ى ال�����رتاث ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 
التعليمية  امل��ن��اه��ج  تغير  حم���اوالت  خ��الل  م��ن  اأو 
مناهج  وف��ر���س  ال��ق��د���س،  م��دي��ن��ة  يف  الفل�سطينية 
���ّرف���ة ب����داًل م��ن��ه��ا، مب���ا يف ذل���ك االع���ت���داء على  حممُ
الطلبة واملدر�سني وتطبيق �سيا�سة احلب�س املنزيل.

واالإداري  التع�سفي  االعتقال  �سيا�سة  اإدان���ة   -  8
االإ���س��رائ��ي��ل��ي، واحل���رم���ان م���ن ال���ع���الج واالإه���م���ال 
ال��ط��ب��ي امل��ت��ع��م��د ال��ق��ات��ل ل��الأ���س��رى، وال��ت��ع��ب��ر عن 
الدعم لن�سال االأ�سرى لتحقيق حريتهم، ومطالبة 
املعنية،  واحلقوقية  ال��دول��ي��ة  والهيئات  املوؤ�س�سات 
بالتدخل العاجل الإلزام حكومة االحتالل بتطبيق 
الرابعة  واتفاقية جنيف  االإن�ساين  الدويل  القانون 
واتفاقية  التعذيب،  مناه�سة  واتفاقية   ،1949 لعام 
باحلقوق  اخل��ا���س  ال���دويل  والعهد  الطفل،  حقوق 
املدنية وال�سيا�سية، وال�سغط على اإ�سرائيل لالإفراج 
وجثامني  واملعتقلني  االأ���س��رى  جميع  ع��ن  ال��ف��وري 
ال�سهداء، ووقف �سيا�سة االإبعاد واالإقامة اجلرية، 
القوة  اإ���س��رائ��ي��ل،  ال��ت��ي متار�سها  امل��ن��زيل  واحل��ب�����س 
وا���س��ع ومم��ن��ه��ج �سد  ب�سكل  ب��االح��ت��الل،  ال��ق��ائ��م��ة 
اأطفال ون�ساء القد�س؛ بهدف زرع اخلوف يف وعيهم 

وتدمر م�ستقبلهم.
9 - رف�س اأي قرار يخرق املكانة القانونية ملدينة 
القد�س ال�سريف مبا ي�سمل فتح اأي مكاتب اأو بعثات 
على  ع���دوان���اً  ي�سكل  امل��دي��ن��ة؛ مم��ا  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة يف 
حقوق ال�سعب الفل�سطيني، وا�ستفزازاً مل�ساعر االأمة 
خ��ط��راً  وخ��رق��اً  وامل�سيحية،  االإ���س��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
لة. ّ للقانون الدويل وقرارات االأمم املتحدة ذات ال�سِ

ل��الأمم  العامة  اجلمعية  ب��ق��رار  الرتحيب   -  10
راأي  ب��ط��ل��ب  وال���ق���ا����س���ي   247/77 رق�����م  امل���ت���ح���دة 
الدولية حول ماهية  العدل  ا�ست�ساري من حمكمة 
وجود االحتالل اال�ستعماري االإ�سرائيلي على اأر�س 
الوجود،  املرتتبة على هذا  واالآث��ار  دول��ة فل�سطني، 
واملمار�سات غر القانونية املرتبطة به، وحث الدول 
العدالة  بقيم  املتم�سكة  ال���دول  وجميع  االأع�����س��اء 

ومبادئ القانون الدويل على م�ساندة دولة فل�سطني 
يف هذا امل�سعى، من خالل تقدمي مرافعات قانونية 
 ،2023  /  7  /  25 ت���اري���خ  ح��ت��ى  للمحكمة  خ��ط��ي��ة 

ومرافعات اأخرى �سفوية وفق اإعالن املحكمة.
اإجناز  الدولية على  املحكمة اجلنائية  - حث   11
مرتكبي  وحما�سبة  وم�ساءلة  اجل��ن��ائ��ي،  التحقيق 
وغرها  االإن�سانية،  �سد  واجلرائم  احل��رب،  جرائم 
م��ن اجل���رائ���م ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت��ه��ا وت��رت��ك��ب��ه��ا اإ���س��رائ��ي��ل 
بحق ال�سعب الفل�سطيني االأع��زل، مبا فيها جرائم 
املتوا�سل  واحل�سار  والعدوان  وال�سم،  اال�ستيطان 
ع��ل��ى ق���ط���اع غ�����زة، واالإع��������دام امل����ي����داين، وامل��ت��ع��م��د 
ل��ل��م��دن��ي��ني وال�����س��ح��ف��ي��ني وامل�����س��ع��ف��ني، وال��ت��ه��ج��ر 

الق�سري.
احلماية  بتوفر  ال��دويل  املجتمع  مطالبة   -  12
جمل�س  ق���راري  وتنفيذ  الفل�سطينيني،  للمدنيني 
االأمن رقم 904 )1994(، ورقم 605 )1987(، وقرار 
 ،)10-ES/RES/A )2018/20 اجلمعية العامة رقم
وحث دول وموؤ�س�سات املجتمع الدويل للم�ساركة يف 
اآلية فعالة  الفل�سطينيني، وت�سكيل  املدنيني  حماية 
وتقارير  العامة  اجلمعية  ق��رار  يف  ج��اء  م��ا  لتنفيذ 
االأمني العام لالأمم املتحدة، التي ت�سمنت خيارات 

قابلة للتطبيق حلماية املدنيني الفل�سطينيني.
قرار  بتنفيذ  املوؤمتر  البدء من خالل هذا   -  13
ع��ل��ى م�ستويي  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  جم��ل�����س ج��ام��ع��ة 
بت�سكيل  امل��ت��ع��اق��ب��ة،  دورات�����ه  وال�������وزاري، يف  ال��ق��م��ة 
جل��ن��ة ا���س��ت�����س��اري��ة م��ن خ���راء ال��ق��ان��ون ال����دويل يف 
اجلهود  دع��م  بهدف  العربية؛  ال��دول  جامعة  اإط��ار 
ال�سعب  اإن�ساف  اإىل  الهادفة  الفل�سطينية  وامل�ساعي 
اجل��رائ��م  ع��ن  امل�����س��وؤول��ني  وحم��ا���س��ب��ة  الفل�سطيني 
احل��ال��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة امل��رت��ك��ب��ة ب��ح��ق��ه، ع��ر اآل��ي��ات 
ال���ع���دال���ة ال���دول���ي���ة، وت���ق���دمي امل�������س���ورة ال��ق��ان��ون��ي��ة 

وامل�ساندة الفنية واملالية الالزمة لهذه امل�ساعي.
14 - التاأكيد على امل�سوؤولية العربية واالإ�سالمية 
اجل��م��اع��ي��ة جت����اه ال���ق���د����س، ودع�����وة ج��م��ي��ع ال����دول 
وامل���ن���ظ���م���ات وال�����س��ن��ادي��ق ال��ع��رب��ي��ة واالإ����س���الم���ي���ة 
وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل�����دين، اإىل ت��رج��م��ة ال��دع��م 
اإىل تدخالت عملية ت�سمل توفر الدعم  ال�سيا�سي 
واال�ستثمار،  التنمية  جم��ايل  يف  ال���الزم  والتمويل 
ال��ت��دخ��الت  اإط����ار  يف  ال������واردة  امل�����س��روع��ات  لتنفيذ 
ال���ذي  امل�����س��اري��ع(  )م��ل��ف   2025-2023 ال��ت��ن��م��وي��ة 
ق��ّدم��ت��ه دول����ة ف��ل�����س��ط��ني ل��ل��م��وؤمت��ر، وف����ق خطتها 
املدينة  الإن��ق��اذ  ت��ه��دف  ال��ت��ي  القطاعية،  التنموية 
اأهلها  �سمود  وتعزيز  مقد�ساتها  وحماية  املقد�سة 
وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا، يف م��واج��ه��ة اخل��ط��ط وامل��م��ار���س��ات 

االإ�سرائيلية لتهويد املدينة وتهجر اأهلها.
ال��دول  االأع�ساء يف جامعة  ال��دول  ت�سجيع   -  15

والقطاع  اال�ستثمار  بال�سراكة مع �سناديق  العربية 
اخلا�س العربي، على تاأ�سي�س اآلية متويل تطوعية 
لدعم  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ج��ام��ع��ة  اإط����ار  م�سرتكة يف 
تعزيز  اإىل  الهادفة  واملتو�سطة،  ال�سغرة  امل�ساريع 
من  ومتكينهم  مدينتهم،  يف  ال��ق��د���س  اأه���ل  �سمود 
م��واج��ه��ة ال�����س��ي��ا���س��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ه��ادف��ة اإىل 

تقوي�س وجودهم يف القد�س وتهجرهم منها.
لتنفيذ  الالزمة  االآليات  اإىل و�سع  الدعوة   -  16
العربية، بخ�سو�س  31 لقمة اجلزائر  الدورة  قرار 
اف  ت�سمُ حملية  نقدية  ملة  عمُ اأ�سغر  بقيمة  ال��ت��رع 
ع��ل��ى ف��ات��ورة ال��ه��ات��ف ال��ث��اب��ت وامل��ح��م��ول مل�سرتكي 

اخلدمة يف الدول العربية.
وحماية  رع��اي��ة  يف  االأردين  ال����دور  تثمني   -  17
و�سيانة املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س، 
اإطار الرعاية والو�ساية  للملك عبد هلل الثاين  يف 
ب���ن احل�����س��ني م��ل��ك امل��م��ل��ك��ة االأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة، 
والتعبر عن دعم دور اإدارة اأوقاف القد�س وامل�سجد 
االأق�����س��ى االأردن����ي����ة يف احل���ف���اظ ع��ل��ى احل����رم �سد 
اخلروقات واالعتداءات االإ�سرائيلية والتنويه بدور 
ملك  ال�ساد�س  حممد  امللك  برئا�سة   القد�س  جلنة 
اململكة املغربية، وتقدير اجلهود التي تبذلها وكالة 
بيت مال القد�س التابعة لها، والتقدير لكل اجلهود 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ه��ادف��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��دي��ن��ة ال��ق��د���س 
عا�سمة دولة فل�سطني، وهويتها العربية االإ�سالمية 
وامل�سيحية، ومقد�ساتها وتراثها الثقايف واالإن�ساين، 
اال�ستيطان  �سيا�سات  مواجهة  يف  موؤ�س�ساتها  ودع��م 

والتهويد والتزوير االإ�سرائيلية املمنهجة.
العامة  لالأمانة  والتقدير  ال�سكر  توجيه   -  18
جل��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، ع��ل��ى ال��ع��م��ل امل��خ��ل�����س 
وال��ن��اج��ح ل��ع��ق��د م���وؤمت���ر ال��ق��د���س رف��ي��ع امل�����س��ت��وى، 
ومتابعة  الإجن��اح��ه  ال�سرورية  ال�سبل  ك��ل  وت��وف��ر 

نتائجه.
- دعوة االأمني العام جلامعة الدول العربية   19
القد�س  موؤمتر  ونتائج  اأع��م��ال  اعتماد  على  للعمل 
جامعة  ملجل�س  القادمة  ال���دورة  يف  امل�ستوى،  رفيع 

الدول العربية.
جامعة  جمل�س  ق��رار  اإىل  البيان  م�سروع  واأ���س��ار 
 )31( ال��دورة  القمة،  م�ستوى  على  العربية  ال��دول 
���ق���دت مب��دي��ن��ة اجل����زائ����ر يف اجل��م��ه��وري��ة  ال���ت���ي عمُ
و2   1 ي��وم��ي  ال�سعبية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اجل��زائ��ري��ة 
وال��ذي ن�ّس على   ،)781 2022 )ق��رار رقم  نوفمر 
القد�س  مدينة  لدعم  امل�ستوى  رفيع  م��وؤمت��ر  عقد 
عا�سمة دولة فل�سطني، بهدف حمايتها ودعم �سمود 
اأهلها، على امل�ستوى ال�سيا�سي والقانوين والتنموي، 
االإ�سرائيلية  وامل��م��ار���س��ات  ال�سيا�سات  م��واج��ه��ة  يف 

العدوانية املمنهجة التي ت�ستهدف املدينة واأهله.

الملك عبداهلل الثاني: »نطالب المجتمع الدولي بتلبية 
حقوقهم العادلة والمشروعة، بقيام الدولة الفلسطينية 

المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط 
الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية«
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ال�����ش��رق��اوي،  ���ش��امل  حممد  للدكتور  كلمة  ويف 
املدير املكلف بت�شيري الوكالة، اأكد اأن هذه الأخرية 
"مبنهجية واقعية تقوم على  تعمل منذ اإحداثها 
م�شددا  والنتائج"،  ل���أه��داف  القبلي  الرت�شيم 
على اأن جمال تدخلها مو�شوم ب� "التقاطعاتالتي 
ت��ف��ر���ض واق��ع��ا خ��ا���ش��ا يف امل��دي��ن��ة، ويف ظ��ل حالة 
املوؤ�ش�شات" اإل  عمل  اأحيانا  ترهن  التي  املراوحة 
بواجباتها  القيام  على  "حتر�ض  ذل��ك،  رغم  اأنها، 
ال�شرعية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  بالتن�شيق  ال��ق��د���ض  يف 
الإ�ش�مية  الأوق����اف  دائ���رة  وم��ع  الفل�شطينية، 
�شاحبة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  الأردن���ي���ة  للمملكة  ال��ت��اب��ع��ة 

الو�شاية على املقد�شات يف املدينة".
يف  "تخ�ش�شت  ال��وك��ال��ة  اأن  امل��ت��ح��دث  واأب������رز 
التي  امللمو�شة،  الجتماعية  وامل�شاريع  ال��رام��ج 
يعود اأثرها املبا�شر على حياة ال�شكان يف قطاعات 
ال�شحة والتعليم والإعمار والثقافة والريا�شة"، 
وا�شعة ن�شب عينيها "امل�شاهمة يف تنمية الإن�شان 
املقد�شي، واإ�شاعة الأمل يف �شفوف اأجيال القد�ض، 
القدرات  وتنمية  والتدريب  للتمكني  برامج  عر 
موجهة خ�شو�شاً لفئات املراأة وال�شباب واليافعني 

والأطفال".
"اأهمية  ال�����ش��رق��اوي،  ح�شب  ال��وك��ال��ة،  وت���ويل 
خ��ا���ش��ة ل��رام��ج امل�����ش��اع��دة الج��ت��م��اع��ي��ة املُ��وج��ه��ة 
اإىل  احلاجة  و�شعية  يف  املقد�شي  املجتمع  لفئات 
امل�شاعدة، كالأيتام والأرامل واملطلقات والأ�شخا�ض 

امل�شنني والأ�شخا�ض ذوي الحتياجات اخلا�شة".
65  مليون دولر لتنفيذ 200 م�شروع

خ�ل 25 �شنة املا�شية، ك�شف تقرير احل�شيلة 
الذي ت�ه ال�شرقاوي، اأن "اإجمايل الترعات التي 
تو�شلت بها الوكالة بلغ حوايل 64،9 مليون دولر
يف دولر  مليون   22،3" اإىل  مة  مق�شَّ اأمريكي”، 

�شنف ترعات الدول، متثل منها م�شاهمة املغرب 
75 يف املائة، مببلغ يقارب 17 مليون دولر".

�شنف  يف  دولر  م��ل��ي��ون   27،1 ت��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 

يف  دولر  م��ل��ي��ون  و15،5  املوؤ�ش�شات"،  "ترعات 
�شنف "ترعات الأفراد".

بهذه  متكنت،  "الوكالة  اأن  ال�����ش��رق��اوي  واأك���د 
منها  ا�شتفادت  م�����ش��روع   200 تنفيذ  م��ن  امل��ب��ال��غ، 
اأحياء  �شمل  ب�شكل  املقد�شي،  املجتمع  فئات  كافة 
حمافظة القد�ض وُقراها، من �شمالها اإىل جنوبها 
بع�ض  اإىل  ام��ت��دت  ب��ل  غ��رب��ه��ا،  اإىل  �شرقها  وم��ن 

اأرياف املحافظة".

وبلغت كلفة امل�شاريع الجتماعية ما جمموعه 
ل��رام��ج  م��ن��ه��ا  امل���ائ���ة  يف   20 دولر،  م��ل��ي��ون   64
وم�������ش���اري���ع ال��ت��ع��ل��ي��م، مب����ا ف��ي��ه��ا ِم���ن���ح ل��ل��ط��ل��ب��ة 

املقد�شيني يف تخ�ش�شات خمتلفة.
وت����وزع����ت امل�������ش���اري���ع ع��ل��ى ق���ط���اع���ات الإع���م���ار 
والتعليم،  وال�شحة  العقارات،  وحيازة  والرتميم 
والف�حة والتجارة ودعم القت�شاد املحلي، وكذا 
وال�شباب  وال��ت��دوي��ن،  والن�شر  والثقافة  الإع����م 
والريا�شة والطفولة، اإ�شافة اإىل الدعم والتمكني 

اأن  ل��ف��ت ال�����ش��رق��اوي، يف م��ع��ر���ض ك��ل��م��ت��ه، اإىل 
اإذ مل   ،2011 �شنة  يف  توقفت  الدول  "م�شاهمات 
م�شاهمة  باأية  احل��ني  ذل��ك  منذ  الوكالة  تتو�شل 
املمول  املغربية هي  اململكة  لتبقى  دول��ة،  اأي��ة  من 
الوحيد لهذه املوؤ�ش�شة ب� %100 يف �شنف ترعات 
امل��ائ��ة يف �شنف ترعات  70 يف  وح���وايل  ال����دول، 

املوؤ�ش�شات والأفراد".
حُت��دد  الأ���ش��ا���ش��ي،  النظام  م��ن   16 امل���ادة  ح�شب 
"م�شاهمات  يف  التمويل  م�شادَر  الوكالة  قوانني 
الإ�ش�مي،  التعاون  منظمة  يف  الأع�شاء  ال��دول 

وم�شاهمات املوؤ�ش�شات والأفراد".
احتفالية "اليوبيل الف�شي"

يف �شياق مت�شل، نظمت وكالة بيت مال القد�ض 
ال�شريف، حتت رعاية امللك رئي�ض جلنة القد�ض، 
على مدى العام 2023، عددا من الأن�شطة املخّلدة 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ودخ��ول��ه��ا  25 ع��ام��ا ع��ل��ى هيكلة  مل����رور 
"انط�قة  ����ش���ع���ار:  ال��ع��م��ل حت���ت  ح��ي��ز  ال��ف��ع��ل��ي 
جديدة لرت�شيخ مكانة القد�ض ومركزها الديني 

واحل�شاري".
ول ت��خ��ط��ط ال��وك��ال��ة ف��ق��ط ل���ح��ت��ف��ال بهذه
الذكرى، ح�شب ال�شرقاوي، بل "تريد اأن جتعلها 
م�شتقبل  وا�شت�شراف  اإجن��ازات��ه��ا  لتقييم  فر�شة 
جت��ري  ال��ت��ي  العميقة  ال��ت��ح��ولت  ظ��ل  يف  عملها 
العمل  اآل��ي��ات  حتيني  تتطلب  وال��ت��ي  حولنا،  م��ن 

وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ش��ري��ة، وامل�������ش���اع���دة الج��ت��م��اع��ي��ة 
)الأيتام، الأرامل، الأ�شخا�ض امل�شنني، الأ�شخا�ض 

يف و�شعية اإعاقة(.
واعتبارا ل�إمكانيات التمويلية املتاحة، عاجلت 
القد�ض  يف  واملوؤ�ش�شات  ال�شكان  “طلبات  الوكالة 
ب�شفافية  واأنظمتها،  لقوانينها  حتتكم  مبعايري 
كاملة جتعل احل�شابات مفتوحة يف وجه ال�شركاء 
ويف وجه املترعني واملانحني ل�ط�ع على اأوجه 

�شرف الأموال"، ح�شب امل�شدر ذاته.
مالية،  موؤ�ش�شة  "باعتبارها  تخ�شع،  اأنها  كما 
لآليات الرقابة الداخلية التي ت�شطلع مب�شوؤولية 
اع��ت��م��اد وت��ن��ف��ي��ذ وت��ت��ب��ع امل�����ش��اري��ع، حت���ت �شلطة 
وكذا  املغربي،  اخلارجية  وزي��ر  برئا�شة  الو�شاية 
املجل�ض  يفر�شها  التي  اخلارجية  الرقابة  لآليات 

الإداري للوكالة، برئا�شة وزير املالية املغربي".
لة الوحيدة املغرب.. الدولة املُموِّ

   "ل ت�شع ال��وك��ال��ة ���ش��روط��ا ل��ت��ق��دمي ال��ع��ون 
وامل�شاعدة لأهل القد�ض وموؤ�ش�شاتهم، �شوى بقدر 
اإىل  الدعم  و�شول  من  التاأكد  معه  ت�شتطيع  ما 
ي�شجل  و�شطاء"،  دون  وم��ن  مبا�شرة  م�شتحقيه 
اأّي ر�شوم من  اقتطاع  "عدم  ذاته، موردا  امل�شوؤول 
اأموال الترعات املوجهة للم�شاريع، لأن ميزانية 
نة بدعم �شنوي من اململكة املغربية  الت�شيري ُموؤمَّ

مبليون دولر اأمريكي".

وت��ط��وي��ره��ا، وحت�����ش��ني م��ال��ي��ة ال��وك��ال��ة وت��ن��وي��ع 
م�شادر متويلها".

وخاطبت الوكالة جميع املوؤ�ش�شات القت�شادية 
لتاأمني  القد�ض  جلنة  يف  ال�شريكة  والجتماعية 
للوكالة،  الف�شي  اليوبيل  فعاليات  يف  م�شاركتها 
الرنامج  هند�شة  وفق  اخت�شا�شه،  جمال  يف  كل 
اأزيد  مب�شاركة  املا�شي،  ال�شهر  اإط�قه  مت  ال��ذي 
املرجعيات  مت��ث��ل  فل�شطينية  �شخ�شية   20 م��ن 
الدينية الإ�ش�مية وامل�شيحية، وروؤ�شاء جامعات، 
ورجال  واقت�شادية،  اجتماعية  موؤ�ش�شات  ومدراء 

اأعمال، واأكادمييني، واإع�ميني، وفنانني.
العاملي  اليوم  تزامنا مع  الوكالة،  كما برجمت 
نونر   29 يف  الفل�شطيني  ال�شعب  مع  للت�شامن 
ال���ق���ادم، ن���دوة دول��ي��ة يف ب��اري�����ض ح���ول م��و���ش��وع: 
"جلنة القد�ض: واقعية العمل وتوازنه يف حماية 

القد�ض واملقد�شات".
يذكر اأن الوكالة هي موؤ�ش�شة اإن�شانية اجتماعية 
الثاين  الراحل احل�شن  امللك  اأن�شئت مببادرة من 
1995، قبل �شروعها يف عملها الفعلي خ�ل  عام 
العام 1998، تعمل حتت الإ�شراف املبا�شر لرئي�ض 
ال�شاد�ض، على تنفيذ  امللك حممد  القد�ض،  جلنة 
يف  للم�شاهمة  ال��ق��د���ض  يف  اج��ت��م��اع��ي��ة  م�����ش��اري��ع 
موروثها  على  واحل��ف��اظ  املقد�شة  املدينة  حماية 

الديني واحل�شاري ودعم �شاكنتها.

إعداد: أمال التليدي

المصدر: هسبريس

احتفلت وكالةبيت مال القدس التابعة للجنة القدس التي يرأسها جاللة الملك محمد السادس، والمتفرعة عن منظمة التعاون 
اإلسالمي ومقرها الرباط بمرور خمسة وعشرين عاما على تأسيسهابيت مال القدس في المغرب.

وفي تخليدها لـ "اليوبيل الفضي" على هيكلتها ودخولها حيز العمل الفعلي في شتنبر 1998، استعرضت وكالة بيت مال القدس 
الشريف حصيلة عملها خالل الـ 25 عاما الماضية إلى متم 2022.

وكالة بيت مال القدس في تخليدها لليوبيل الفضي تقدم..

"حصيلة ربع قرن" من دعم صمود المقدسيين
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ا�ستقبل ال�سيد اأحمد اأبو الغيط، الأمني العام جلامعة الدول العربية، فخامة ال�سيد حممد 
اآخر التطورات  النظر حول  اللقاء تبادل وجهات  الليبي، و�سهد  الرئا�سي  املنفي، رئي�س املجل�س 

التي ت�سهدها ال�ساحة الليبية.
و�سرح جمال ر�سدي، املتحدث الر�سمي با�سم الأمني العام، اأن اأبو الغيط جدد يف م�ستهل اللقاء 
ا�ستعداد اجلامعة مل�ساعدة ودعم ليبيا يف كل م�سعى جاد وخمل�س يهدف اإىل توحيد كلمة الليبيني 
وامل�سي قدماً بالعملية ال�سيا�سية مبا يف�سي اإىل اإجراء النتخابات الوطنية املنتظرة من قطاع 

عري�س من ال�سعب، والتي تتيح جتديد �سرعية املوؤ�س�سات واإحالل ال�ستقرار الدائم يف البالد.
الو�سع يف ليبيا،  الليبي تناول يف حديثه تطورات  الرئا�سي  املجل�س  اأن رئي�س  املتحدث  ونقل 
ال�سيا�سية  امل�سارات  والقائمة على  الراهنة،  املرحلة  لأولويات احلل يف  �سيادته  روؤية  وا�ستعر�س 
والد�ستورية والقت�سادية، موؤكداً باأن م�سروع امل�ساحلة الذي يتبناه املجل�س هو م�سروع �سامل 

وطويل الأمد.
   كمااأكد خالل اللقاء،اأن اجلامعة م�ستمرة يف العمل لكل ما من �ساأنه احلفاظ على وحدة 
الأهم  املدخل  باعتبارها  امليلي�سيات  ودم��ج  ليبيا،  يف  الأجنبي  الع�سكري  التواجد  واإنهاء  البالد 

ل�ستعادة ال�ستقرار يف هذا البلد العربي.
كما ا�ستقبل الأمني العام، مبقر الأمانة العامة للجامعة، امل�ست�سار عقيلة �سالح، رئي�س جمل�س 
النواب الليبي، و�سهد اللقاء تبادل وجهات النظر ب�ساأن تطورات الو�سع يف ليبيا، وجدد اأبو الغيط 
خالل املقابلة، دعم جامعة الدول العربية لكل ما من �ساأنه الدفع قدماً مب�سار العملية ال�سيا�سية 
اأ�سا�سها  على  جترى  د�ستورية  قاعدة  و�سع  حول  احل��وار  ا�ستئناف  ذلك  مقدمة  ويف  البالد،  يف 

النتخابات.
كما �سّدد كذلك على اأهمية ال�سعي اجلاد من قبل جميع الفاعلني الليبيني لإنهاء كافة املظاهر 

التي تهدد وحدة البالد و�سيادتها و�سالمة اأرا�سيها.
ورحب اأبو الغيط مبا ذكره  رئي�س جمل�س النواب من اأهمية دور جامعة الدول العربية يف امللف 
الليبي، من خالل دعمها للجهود ال�ساعية اإىل دفع احلوار بني الليبيني، و�سوًل اإىل بلورة روؤية 

توافقية وبيئة مواتية لإجراء النتخابات املنتظرة.

لـــــيبيـا

المنتدى اإلقليمي السابع لالتحاد من أجل المتوسط
�سارك الأمني العام جلامعة الدول العربية 
املنتدى الإقليمي  اأبو الغيط يف  اأحمد  ال�سيد 
وال��ذي  املتو�سط،  اأج���ل  م��ن  ل��الحت��اد  ال�سابع 
انطلقت اأعماله يف بر�سلونة برئا�سة م�سرتكة 
ب����ني امل���م���ث���ل الأع����ل����ى ل���ل�������س���وؤون اخل���ارج���ي���ة 
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة الأم���ن���ي���ة ل���الحت���اد الأوروب�������ي، 
الها�سمية،  الأردن��ي��ة  اململكة  خارجية  ووزي���ر 
وبا�ست�سافة وزير خارجية ا�سبانيا ومب�ساركة 
منطقة  دول  خ���ارج���ي���ة  وزراء  م���ن  وا����س���ع���ة 

املتو�سط.
الغيط قال  اأب��و  العام  ويف ت�سريح لالأمني 
اإن هدف املنتدى هو تعميق التعاون والتكامل 
ب��ني �سفتي امل��ت��و���س��ط يف ع���دد م��ن امل��ج��الت 
اأه��م��ه��ا ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة وت��غ��ر امل��ن��اخ 
والتجارة، والتمويل، والبنية التحتية، وحركة 

الأفراد، والبحث والتعليم العايل.
واأ���س��اف ان ه��ذا الج��ت��م��اع ال����وزاري يعد 
ال��روؤى حول  وتبادل  للت�ساور  فر�سة مهمة 
بها  متر  التي  امل�سرتكة  التحديات  مواجهة 
منطقة الأورو- متو�سط، كما يتيح الفر�سة 
للنظر فيما مت اإجنازه ب�ساأن الأولويات التي 
حددها الوزراء لعدد من املجالت يف العوام 
وخطط  �سبل  بحث  اإىل  بالإ�سافة  ال�سابقة، 

العمل امل�ستقبلية.
املتو�سط -خالل  الغيط دول  اأب��و  وطالب 
كلمته اأمام املنتدى، بتكثيف العمل واجلهود 
ال�سعبة يف  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  امل�����س��رتك��ة 
امل��ن��ط��ق��ة، خ��ا���س��ة يف ظ���ل ال��و���س��ع ال����دويل 
امل�سطرب الذي فر�سته احلرب الأوكرانية.

مقديشيو
اأدان ال�سيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية ب�سدة الهجوم الذي �سنته حركة 
ال�سباب الإرهابية �سد فندق فيال روزا، الواقع يف حميط مقر الرئا�سة ال�سومالية بالعا�سمة مقدي�سيو، 
واأعرب الأمني العام عن خال�س التعازي لأ�سر ال�سحايا ومتنياته للجرحى وامل�سابني بال�سفاء العاجل.

واأكد الأمني العام، باأن اجلامعة العربية توؤكد على ت�سامنها الكامل مع ال�سومال حكومة و�سعباً 
يف مواجهة الإرهاب، وت�ساند كافة اجلهود اجلارية لجتثاث جذوره وا�ستعادة دور الدولة على جميع 

الأ�سعدة.

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

   اأحتفلت جامعة الدول العربية "باليوم العاملي 
يف  وذلك  الفل�سطيني"،  ال�سعب  مع  للت�سامن 
امل�ستوى  رفيعة  وثقافية  دبلوما�سية  فاعلية 

ا�ست�سافتها الأمانة العامة بالقاهرة. 
   واألقى اأبو الغيط بهذه املنا�سبة كلمة افتتاحية 
كلماٍت  اأي�ساً  �سهد  الذي  احلا�سد  املوؤمتر  اأمام 
فل�سطني  خارجية  وزير  من  كل  جانب  من 
املتحدة  الأمم  عن  وممثلني  املالكي،  ريا�س 
اإىل  اإ�سافة  املرق�سية،  ال�سريف والكرازة  والأزهر 
لدى  العربية  م�سر  جلمهورية  الدائم  املندوب 
وا�سعاً  ح�سوراً  الفاعلية  �سهدت  كما  اجلامعة. 
ال�سلك  وممثلي  كافة،  العربية  الدول  ملندوبي 
الدبلوما�سي الأجنبي بالقاهرة، ف�ساًل عن عدد 

من ال�سخ�سيات العامة.
اأبو الغيط انتقاداً ل�سمت     هذا وت�سمنت كلمة 
الإ�سرائيلية  اجلرائم  على  الدويل  املجتمع 
امل�ستمرة يف حق ال�سعب الفل�سطيني، وما ميار�سه 
مع  بارد،  بدم  للمدنيني  قتل  من  الحتالل 
ت�سعيد وترة الإعدامات امليدانية والقتحامات 
الظامل  احل�سار  عن  ف�ساًل  الأخرة،  الآونة  يف 
مليوين  من  اأكرث  على  اإ�سرائيل  تفر�سه  الذي 
عاماً  ع�سر  خلم�سة  غزة  قطاع  يف  فل�سطيني 

متوا�سلة.

   كما حر�س اأبو الغيط على حتية اأحرار العامل 
على  م�سراً  الفل�سطيني،  احلق  مع  املت�سامنني 
الأ�سرتالية  احلكومة  قرار  اإىل  خا�س  نحو 
قد  كانت  قرار  عن  الرتاجع  ب�ساأن  اجلديدة 
اتخذته حكومة �سابقة بنقل ال�سفارة الإ�سرائيلية 

اإقدام  مغبة  من  وحمذراً  الغربية،  للقد�س 
اإىل  �سفارتها  بنقل  خطوة  اتخاذ  على  دولة  اأي 
اتخذت  التي  الدول  ومطالباً  املحتلة،  القد�س 
تلك اخلطوة غر القانونية بالرتاجع عنها اأ�سوة 

باأ�سرتاليا.

العامل  دول  كلمته  يف  الغيط  اأبو  ودعا      
لتح�سل  الفل�سطينية  بالدولة  لالعرتاف 
املتحدة،  بالأمم  الكاملة  الع�سوية  على 
امل�ساعي  مُب�ساندة  للدول  نداء  وجه  كما 
ق�سية  لعر�س  الدبلوما�سية  الفل�سطينية 
الدولية،  العدل  حمكمة  على  الحتالل 
الأمل  ُيعطي  ما  هو  امل�سار  هذا  اأن  موؤكداً 
يتخَل  مل  العامل  باأن  الفل�سطيني  لل�سعب 
عن ق�سيته العادلة، واأن القانون الدويل مل 

يرتاجع اأمام منطق القوة والبط�س.
الدول  جلامعة  العام  الأمني  وكان      
الفل�سطيني  الوزير  ا�ستقبل  قد  العربية 
اإحياء يوم  ُقبيل بدء فاعليات  املالكي  ريا�س 
حيث  الفل�سطيني،  ال�سعب  مع  الت�سامن 
حول  الوزير  قدمه  خا�س  لعر�ٍس  ا�ستمع 
املخاطر املرتبطة بت�سكيل حكومة ميينية يف 
تبعات  اإ�سرائيل، وما ينطوي عليه ذلك من 
بالغة ال�سلبية على روؤية الدولتني. واأكد اأبو 
الغيط من جانبه اأهمية العمل على ترجمة 
مب�ساندة  الأخرة  اجلزائر  قمة  قرارات 
البطويل  �سمودهم  ودعم  الفل�سطينيني 
ا�سطالع  �سرورة  على  ُم�سدداً  الأر�س،  على 
مواجهة  يف  مب�سئولياته  الدويل  املجتمع 

جموح اليمني الإ�سرائيلي

ُنحيي أحرار العالم الذين انحازوا للعدل وندعو كافة الدول لالعتراف بالدولة الفلسطينية
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نيروبي
مشاركة البعثة في فعالية اليوم العالمي 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني

استراليا تتراجع عن االعتراف بالقدس 
الغربية عاصمة إلسرائيل

نروبي  يف  العربية  ال���دول  جامعة  بعثة  �ساركت 
الفل�سطيني،  ال�سعب  العاملي للت�سامن مع  اليوم  يف 
والذي عقد يف مقر مكتب الأمم املتحدة يف نروبي 
ح�سورياً وعرب تقنية الت�سال املرئي، اإىل جانب عدد 
من روؤ�ساء البعثات العربية والأجنبية بالإ�سافة اإىل 
ممثلني من قبل اخلارجية الكينية ومنظمة الأمم 

املتحدة. 
رح���ب ال�����س��ي��د ن��ا���س��ر م��و���س��ى ع��ج��ةم��دي��ر مكتب 
م��ن��ظ��م��ة المم امل��ت��ح��دة ب��ن��روب��ي ب��امل�����س��ارك��ني يف 
الأمم  ملنظمة  العام  الأم���ني  كلمة  واأل��ق��ى  الفعالية، 
املتحدة  الأمم  ملكتب  العام  املدير  عن  نيابة  املتحدة 
العاملي  باليوم  باأن الحتفال  اأ�سار  يف نروبي، حيث 
ال��ع��ام  ل��ه��ذا  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  م���ع  ل��ل��ت�����س��ام��ن 
والو�سع يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة ب�سكل عام 
ل يزال ميثل حتدياً لل�سالم والأمن الدوليني، واأن 
الأمل يف حتقيق ال�سالم �سئيل جداً، وعرب عن عميق 

حزنه من تزايد اأعداد املدنيني الفل�سطينيني الذين 
تزهق اأرواحهم يف دوامة العنف التي جتتاح ال�سفة 
الغربية املحتلة، واأ�ساف: باأنه كلما �سقطت �سحية 
الأط���راف  جميع  وح��ث  العنف،  وا�ستد  اخل���وف  زاد 
على الإق����دام ف���وراً على ات��خ��اذ اخل��ط��وات ال��الزم��ة 
ل��ل��ح��د م���ن م��ظ��اه��ر ال��ت��وت��ر وك�����س��ر ه����ذه ال���دوام���ة 
التي طال  النزاع  قائاًلباأن م�سببات  واأ�ساف  املميتة 
امل�ستوطنات  – كا�ستمرار الحتالل وتو�سيع  اأمدها 
– تزيد  وهدم املنازل واإخ��الء النا�س من م�ساكنهم 
من م�ساعر الغ�سب والياأ�س والإحباط، كما اأن غزة 
لت��زال ت��رزح حتت اإج���راءات اإغ��الق منهكة، وتعاين 
اإن�����س��ان��ي��ة، وك���رر دع��وت��ه للطرفني اإىل  اأزم�����ات  م��ن 
العمل من اأجل اإنهاء اإج��راءات الإغ��الق )احل�سار( 
امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى غ���زة وحت�����س��ني ال��ظ��روف املعي�سية 
الأون���روا  وك��ال��ة  ب��اأن  واأ���س��ار  الفل�سطينيني،  جلميع 
بالن�سبة  الأهمية  بالغ  حياة  �سريان  متثل  ت��زال  ل 

املانحة  باجلهات  م�سيداً  الفل�سطينيني،  لالجئني 
ملا تقدمه من دعم، وحث ال��دول املانحةعلى توفر 
الوكالة من  الكايف وامل�سمون حتى تتمكن  التمويل 
الوفاء بالولية املنوطة بها كاملة، موؤكداًباأن موقف 
بد  "ل  ال�ساأن  ه��ذا  وا�سح يف  املتحدة  الأمم  منظمة 
ينتهي"،  اأن  لالحتالل  بد  ول   - يتقدم  اأن  لل�سالم 
وتابع: "ونحن ثابتون يف التزامنا بتحقيق روؤية قيام 
اإىل  جنبا  تعي�سان   - وفل�سطني  اإ�سرائيل   - دولتني 
جنب يف �سالم واأمن، على اأن تكون القد�س عا�سمة 
لكال الدولتني"، واختتم كلمته قائال: فلنوؤكد معاً 
يف  الفل�سطيني  لل�سعب  ال��ث��اب��ت  دعمنا  ج��دي��د  م��ن 
�سعيه لتحقيق حقوقه غر القابلة للت�سرف وبناء 
م�ستقبل ينعم فيه اجلميع بال�سالم والعدل والأمن 

والكرامة".    
فيما اأعرب �ستيفن لوريتي، وزير مفو�س بوزارة 
اخلارجية الكينيةمن خالل كلمة احلكومة الكينية 
يف املنا�سبة، عن امتنانه للعالقات التاريخية والودية 
ثابتا  موقفها  �سيظل  واأك��د  الدولتني،  بني  القائمة 
الفل�سطيني،  ال�سعب  م�سر  تقرير  حل��ق  وداع��م��ا 
ب��اأن احلكومة  اإقامة دول��ة م�ستقلة، واأ�سار  وحقه يف 
الكينية �ستوا�سل جهودها من خالل املجتمع الدويل 

يف حتقيق ال�سالم الدائم بني فل�سطني واإ�سرائيل.
الفرحان  ال�سفرق�سى  ال�سيد  األقى  جانبه،  من 
���س��ف��ر دول�����ة ال���ك���وي���ت ب���ن���روب���ي وع��م��ي��د ال�����س��ل��ك 
الدبلوما�سي العربي يف كينيا كلمة يف املنا�سبة، واأ�سار 

بالنيابة عن املجموعة العربية، باأن الحتفال بهذه 
املنا�سبة والذي اأقرته اجلمعية العامة ملنظمة الأمم 
الت�سامن مع  اأه��م��ي��ة  ي��وؤك��د   1977 ع��ام  امل��ت��ح��دة يف 
وغر  امل�سروعة  حقوقه  ودع��م  الفل�سطيني  ال�سعب 
القابلة للت�سرف، واأكد باأن املجموعة العربية تقف 
مع القانون الدويل، وحترتم اإرادة الدول يف املقاومة 
العي�س  اأج���ل ال���س��ت��ق��الل وحقها يف  وال��ن�����س��ال م��ن 
فل�سطني  ا�ستقالل  ح��رة،وحت��ق��ي��ق  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  يف 
ب��ال��ك��ام��ل ع��ل��ى ح���دود ال��راب��ع م��ن ح���زي���ران/ يونيو 
1967، على النحو الذي دعت اإليه يف مبادرة ال�سالم 
 ،2002 ع��ام  خ��الل  العربية  القمة  واأق��رت��ه  العربية 
لنا جميعاً  ال��ي��وم يعترب فر�سة  ب���اأن ه��ذا  واأ���س��اف: 
لأنه ي�سلط ال�سوء على احلقيقة القا�سية واملتمثلة 
يف اأن فل�سطني ل تزال حتت الحتالل، واأن ال�سعب 
امل�سروعة  بعد على حقوقه  الفل�سطيني مل يح�سل 
غ��ر ال��ق��اب��ل للت�سرف ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال����ذي ح��ددت��ه 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة، وه���و احل���ق يف ت��ق��ري��ر م�سره 
الوطني  ال�ستقالل  يف  واحل��ق  خارجي،  تدخل  دون 
العودة  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  وحق  وال�سيادة، 
اإىل اأرا�سيهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وُحرموا 
م��ن��ه��ا، واأك����د ب���اأن امل��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة ت��ق��ف متحدة 
الفل�سطينية،واأنها  للق�سية  كافةالدعم  تقدمي  يف 
الهدف، ويف  ه��ذا  اأج��ل حتقيق  العمل من  �ستوا�سل 
اإىل  لالن�سمام  الفاعلة  اجلهات  جميع  دع��ا  اخلتام 
امل�سعى الرامي اإىل اإنهاء هذا الظلم وحتقيق ال�سالم 
والح��ت��الل  لال�ستعمار  ح��د  وو���س��ع  منطقتنا،  اإىل 
حلقوق  امل�ستمرة  الن��ت��ه��اك��ات  وتقوي�س  الأج��ن��ب��ي، 

الإن�سان يف الأرا�سي الفل�سطينية.
فيما األقى ال�سيد ال�سفرحازم �سبات �سفر دولة 
يف  الفل�سطيني  الرئي�س  كلمة  نروبي  يف  فل�سطني 
لق�سية  والداعمني  للح�سور  توجه  حيث  املنا�سبة، 
ف��ل�����س��ط��ني، وم���ن ي���وؤم���ن ب��ع��دال��ة ق�����س��ي��ة فل�سطني 
بخال�س ال�سكر والمتنان لهم، كما اأعرب عن جزيل 
ال�سكر للدول التي اأكدت باأغلبية �ساحقة على دعمها 
حلق تقرير م�سر ال�سعب الفل�سطيني، واأكد اأنه ل 
بد من ا�ستنها�س املجتمع الدويل جلهوده وتكثيف 
احتاللها  لإن��ه��اء  اإ�سرائيل  على  لل�سغط  م�ساعيه 
ووقف جرائمها، و�سدد على اأن ال�سعب الفل�سطيني 
لن يقبل بالقهر والظلم، و�سيوا�سل كفاحه امل�سروع 
�سد الحتالل ال�ستعماري لأر�سنا و�سعبنا، واأكد على 
التزام حكومته بالقانون الدويل وال�سرعية الدولية 
وا�ستعدادها للعمل مع املجتمع الدويل، مبا يف ذلك 
الرباعية الدولية وجمل�س الأمن الدويل، كما جدد 
ال�سالم  اإىل  اأيديها  ب��الده متد  ب��اأن حكومة  التاأكيد 
العادل وال�سامل،وعلى اأهمية عقد موؤمتر دويل حتت 
الدولية  لل�سرعية  ويحتكم  امل��ت��ح��دة،  الأمم  رع��اي��ة 
بهدف اإنهاء الحتالل وحل ق�سايا الو�سع النهائي 
كافة، وحتديد رزمة من ال�سمانات لتنفيذ ما يتفق 
عليه �سمن فرتة زمنية حمددة لتحقيق �سالم عادل 
الفل�سطيني حريته  ال�سعب  اإىل نيل  ي��وؤدي  و�سامل، 
وا�ستقالله يف دولته على حدود الرابع من حزيران 
1967 وعا�سمتها القد�س ال�سرقية، ويف اخلتام  عام 
اأك��د اأن��ه ل بد من ا�ستنها�س املجتمع ال��دويل لبذل 
على  لل�سغط  م�ساعيه  وتكثيف  اجل��ه��د  م��ن  امل��زي��د 

واأن��ه ل  ووق��ف جرائمها،  احتاللها  لإنهاء  اإ�سرائيل 
ميكننا اأن ننتظر من املحتل الإ�سرائيلي الذي يدعم 
ال�ستيطان واإرهاب امل�ستوطنني وي�سر على العدوان 
ويحتجز  ب��اأ���س��ران��ا،  وي��ن��ك��ل  �سعبنا  ���س��د  واحل�����س��ار 
اأن  اأطفالنا  ويهجر  بيوتنا  ويدمر  اأبنائنا  جثامني 

ي�ستيقظ يوما ويختار العدل وال�سالم.
واألقى ال�سيد ال�سفر د. خالد بن حممد الكثري 
رئي�س بعثة جامعة الدول العربية يف نروبي كلمة 
املنا�سبة،  العربية يف  ال��دول  العامة جلامعة  الأمانة 
ح��ي��ث ن��ق��ل يف ب��داي��ة كلمته حت��ي��ات م��ع��ايل الأم���ني 
العام جلامعة الدول العربية للم�ساركني والداعمني 
جامعة  التزام  على  اأك��د  كما  الفل�سطينية،  للق�سية 
الدول العربية بدعم الق�سية الفل�سطينية العادلة، 
غر  امل�سروعة  حلقوقه  ال��ك��ام��ل  دعمها  وموا�سلة 
القابلة للت�سرف، ودعوةاملُجتمع الدويل اإىل تقدمي 
الرباعية  اأ�سكال الدعم والإ�سناد لكي ت�ستعيد  كافة 
الق�سية  ه��ذه  نحو  بواجبها  وتقوم  دوره��ا،  الدولية 
بال�سافة  ال��دول��ي��ني،  وال�سلم  ب��الأم��ن  تتعلق  ال��ت��ي 
الدبلوما�سية  ال��ت��ح��رك��ات  ك��اف��ة  دع���م  ����س���رورة  اإىل 
دولة  مكانة  تعزيز  اأج��ل  من  والعربية  الفل�سطينية 
مقدمتها  وف���ى  ال��دول��ي��ة  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  فل�سطني 
فى  الكاملة  الع�سوية  على  فل�سطني  دول��ة  ح�سول 
ف��اع��اًل ف��ى الأ���س��رة  املُ��ت��ح��دة، لُت�سبح ع�����س��واً  الأمم 
الدولية، كما تناولت الكلمة اإ�سارة اإىل موا�سلة جي�س 
الحتالل الإ�سرائيلي قتل املدنيني الفل�سطينيني يف 
ال�سفة الغربية املحتلة بدم بارد مع ت�سعيد وترة 
الإعدامات امليدانية والقتحامات، واإطالق ع�سابات 
الفل�سطينيني  لتهديد حياة وممتلكات  امل�ستوطنني 
وال�سالمية  امل�سيحية  املقد�سة  الأم��اك��ن  وتدني�س 
الإ�سرائيلية،  وال�سرطة  اجلي�س  وحماية  بتج�سيع 
الأرا����س���ي  و���س��رق��ة  ال���س��ت��ي��ط��ان  �سيا�سة  وم��وا���س��ل��ة 
ما  ب��اأن  واأ���س��اف:  ال�سريف،  القد�س  مدينة  وتهويد 
زال هناك 5000 اأ�سر فل�سطيني يف �سجون الحتالل 

ي��ع��ان��ون اأق�����س��ى ظ���روف الأ���س��ر وا���س��ت��م��رار احل�سار 
الإ�سرائيلي اجلائر خلم�سة ع�سر عاماً متوا�سلة على 

اأكرث من ملويني فل�سطيني يف قطاع غزة.
�سفر  مي��وت  ن��دون��غ��و  ال�سفر  ال�سيد  األ��ق��ى  كما 
الحتفالية،  يف  كلمة  كينيا  يف  ال�سنغال  جمهورية 
الفل�سطينية  الق�سية  بدعم  اإلتزام بالده  اأكد  حيث 
والت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني يف مطالبتهم يف 
باحلقوق امل�سروعة، واأ�ساف باأن احلكومة ال�سنغالية 
مبمار�سة  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ب�سفتها  ق��ام��ت 
احلقوق غر القابلة للت�سرف لل�سعب الفل�سطيني، 
املتحدة،  الأمم  الأع�����س��اء يف منظمة  ال���دول  ب��دع��وة 
اأ���س��ح��اب امل�سلحة  ال���دول���ي���ة، وج��م��ي��ع  وال��رب��اع��ي��ة 
الآخرين اإىل م�ساعفة جهودهم والتزامهم من اأجل 

حتقيق حل الدولتني ب�سكل نهائي.
وقدمت ال�سيدة ال�سفرة �سقلني �سفرة باك�ستان 
يف نروبي كلمة رئي�س وزراء باك�ستان حول املنا�سبة، 
الثابت  ب��الده��ا  مب��وق��ف  مداخلتها  يف  اأك����دت  ح��ي��ث 
والذي  العادلة،  وق�سيته  الفل�سطيني  ال�سعب  جتاه 
اخلارجية،  باك�ستان  ل�سيا�سة  ثابتاً  مبداأ  دائما  كان 
واأ���س��اف��ت: ب���اأن ه���ذا ال��ي��وم ي��اأت��ي ل��ت��ذك��ر املجتمع 
ح��ل،  دون  ت����زال  ل  فل�سطني  ق�سية  ب����اأن  ال�����دويل، 
غر  حقه  بعد  يحقق  مل  الفل�سطيني  ال�سعب  واأن 
النحو  ع��ل��ى  م�����س��ره،  ت��ق��ري��ر  للت�سرف يف  ال��ق��اب��ل 
املتحدة،  الأمم  ق���رارات  خمتلف  يف  عليه  املن�سو�س 
الأخ��ر جتاه  الإ�سرائيلي  العدوان  كما حتدثت عن 
غزة يف اأغ�سط�س املا�سي، والذي اأ�سفر عن مقتل 50 
اأك��رث من  واإ�سابة  17 طفاًل،  فل�سطينياً مبن فيهم 
يتحمل  ب��اأن  ال���دويل  املجتمع  دع��ت  300 مدين،كما 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأرواح  ح��م��اي��ة  يف  م�سوؤوليته 
وحقوقه الأ�سا�سية، واأن يلعب دوره املطلوب يف اإيجاد 
حل عادل ودائم للق�سية الفل�سطينية، وفقاً لل�سرعية 

الدولية ل�سالح ال�سالم وال�ستقرار الدائمني.

يف اإطار ترحيب جامعة الدول العربية بقرار ا�سرتاليا الرتاجع عن العرتاف بالقد�س الغربية 
عا�سمة لإ�سرائيل، والذي اأقرته حكومة كانربا ال�سابقة، قام ال�سيد احمد اأبو الغيط، اأمني عام 
اجلامعة، باإر�سال خطاب �سكر ر�سمي اإىل ال�سيدة بيني وونغ وزيرة خارجية اأ�سرتاليا يف هذا ال�ساأن.
و�سرح جمال ر�سدي املتحدث الر�سمي با�سم الأمني العام، اأن خطاب اأبو الغيط ت�سمن �سكره 
ملوقف احلكومة اجلديدة بقيادة ال�سيد اأنتوين األبانيز رئي�س وزراء اأ�سرتاليا، لت�سحيح قرار كانت 
قد اتخذته احلكومة ال�سابقة  بالعرتاف بالقد�س الغربية عا�سمة لإ�سرائيل، كما اأعرب الأمني 
العام عن تقديره ل�سجاعة احلكومة الأ�سرتالية يف التم�سك مببادئ العدالة والقانون الدويل، 
موؤكداً على اأن حل الدولتني يظل ال�سيغة الوحيدة املتفق عليها واملن�سجمة مع القانون الدويل 
للتو�سل اإىل ت�سوية نهائية عادلة بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني، تنهي الحتالل وتقود اىل 
القد�س  وعا�سمتها   1967 يونيو  من  الرابع  خطوط  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  اقامة 

ال�سرقية.
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تخرج الدفعة 
40 لجامعة 

نايف للعلوم 
األمنية

ال�سنوي  احل��ف��ل  ال��ع��ام يف  الأم����ني  ال�سيد  ���س��ارك 
جل��ام��ع��ة ن��اي��ف، وال����ذي اأق��ي��م حت��ت رع��اي��ة �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمر عبد العزيز بن �سعود بن نايف 
العربية  باململكة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن 
نايف  جلامعة  الأع��ل��ى  املجل�س  ورئ��ي�����س  ال�سعودية 
تخريج  احلفل  �سهد  وق��د  الأمنية.  للعلوم  العربية 
245 طالباً وطالبة من الدفعة رقم 40، وذلك مبقر 

اجلامعة يف مدينة الريا�س.
ال��ع��ام كلمة  ال�سيد الأم���ني  األ��ق��ى  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
خ���الل احل��ف��ل، ت��ن��اول ف��ي��ه��ا ال����دور ال����ذي ت��ق��وم به 

ج��ام��ع��ة ن��اي��ف ك��ك��ي��ان ع��رب��ي يعنى ب��ب��ن��اء ال��ق��درات 
الب�سرية والبحث العلمي يف املجالت الأمنية.

اأن جامعة  اإىل  اإ�سارة  ت�سمنت كلمة الأمني العام 
الكوادر  تاأهيل  اأهمية  اأثبتت  الأمنية،  للعلوم  نايف 
الأم���ن���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م وف����ق اأح�����دث امل��ن��اه��ج 
واملمار�سات والنظم يف املجالت الأمنية على م�ستوى 
ال��ع��امل، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة ونقل 
اخلربة خا�سة يف جمالت الأمن ال�سيرباين و الأمن 

ال�سحي وغرها من املجالت الأمنية.
اأك��د الأم��ني العام علىاأن ال��دول العربية  كما 
����س���وي���اً يف جم�����ال ح��م��اي��ة  ال���ع���م���ل  اإىل  حت���ت���اج 
الكاذبة  املعلومات  ن�سر  خماطر  من  املجتمعات 
الجتماعي.  ال��ت��وا���س��ل  تكنولوجيا  با�ستخدام 
املعلومات  با�ستخدام  املرتبطة  التهديدات  ومن 
لن�سر  ه���دام  ح��رب��ي  ك�����س��الح  وال��زائ��ف��ة  املُ�سللة 

الفو�سى وبث الفتنة.
واأ�سار يف هذا ال�سياق اإىل ما مل�سه اجلميع يف 
ل��ه��ذا ال�سالح  اأث���ر م��دم��ر  ع��دة دول عربية م��ن 
ع��ل��ى ال�����س��ل��م الأه���ل���ي وال��ت��م��ا���س��ك امل��ج��ت��م��ع��ي... 
م��واج��ه��ة حمالت  الأه���م يف  ال�سد  ح��ائ��ط  اأن  و 
املوؤ�س�سات  اإع����داد  يف  يتمثل  املُ�سللة  املعلومات 
الأمنية والإعالمية لال�ستجابة ال�سريعة بتفنيد 
الأكاذيب ون�سر املعلومات ال�سحيحة على اأو�سع 

نطاق ممكن، وباأكرب قدر من ال�سفافية.
ع��ل��ىاإث��ر ذل���ك، ت��اب��ع احل�����س��ور ع��ر���س��اً مرئياً 
اإن�ساء  50 عاما على طرح فكرة  م��رور  مبنا�سبة 
ال�سرطة  ل��ق��ادة  الأول  امل��وؤمت��ر  يف  نايف  جامعة 
والأمن العرب الذي اأقيم عام 1972م يف مدينة 
العني بدولة الإم��ارات العربية املتحدة، وعر�ساً 
اآخراً عن تاأ�سي�س مركز اخلربة الإقليمي ملكافحة 
للتعاون  العربي  وامل��رك��ز  واجل��رمي��ة،  امل��خ��درات 

الفني يف اإدارة الهجرة واحلدود.

قمة دبي للسياحة الميسرة 
لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

لل�سياحة  دب��ي  العربية قمة  ال��دول  العام جلامعة  الأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  ال�سيد  افتتح     
املي�سرة لالأ�سخا�س ذوي العاقة والتي عقدت بدبي.

   وقد األقى اأبو الغيط كلمة وجه فيها ال�سكر اإىل �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد ال مكتوم رئي�س 
الكبر  دعمه  ال��دويل، على  الهمم  اأ�سحاب  اإك�سبو  وراع��ي معر�س  امل��دين  للطران  دبي  هيئة 
اأ�سحاب  دعم  اإىل  وتهدف  العربية،  اجلامعة  رعاية  حتت  ال�سادرة  با�ستقاللية  العي�س  ملبادرة 

الحتياجات اخلا�سة والتي ت�سكل اإحدى اأهم فئات املجتمع.
�سمو  ب�سحبة  اأفتتح  قد  العام  الأم��ني  ب��اأن  العام،  الأم��ني  با�سم  الر�سمي  املتحدث  و�سرح     
ال�سيخ معر�س اإك�سبو دبي اأ�سحاب الهمم يف دورته الرابعة، حيث اطلعوا على الأجنحة املختلفة 
والب��ت��ك��ارات  وامل���ب���ادرات  باملعر�س 
ذات ال�سلة بالتكنولوجيا احلديثة، 
�سواء تلك التي ابتكرها الأ�سخا�س 
ذوي الحتياجات اخلا�سة اأنف�سهم 
والتي  لهم،  الداعمة  املوؤ�س�سات  اأو 
ت�����س��ه��ل ح���ي���ات���ه���م وت����ع����زز ف��ر���س 
اإدم����اج����ه����م ب���امل���ج���ت���م���ع���ات ب�����س��ك��ل 

متكامل.
اأن جناح  اإىل  الإ����س���ارة     جت���در 
�سمي  ق��د  العربية  ال���دول  جامعة 
با�ستقاللية"،  ال��ع��ي�����س  "مبادرة 
ح���ي���ث ت�������س���م امل������ب������ادرة ع������دد م��ن 
موؤ�س�سات العمل العربي امل�سرتك، 
الالئق  العمل  ت��وف��ر  وت�ستهدف 
ل��الأ���س��خ��ا���س م��ن ه���ذه ال��ف��ئ��ة مبا 
التنمية  اأه����داف  تنفيذ  يف  ي�سهم 

امل�ستدامة 2030 ذات ال�سلة.
ه��ذا وق��د اأ���س��ار الأم���ني ال��ع��ام يف 
املي�سرة  ال�سياحة  اأن  اإىل  كلمته، 
ت���ع���د م����ن الأمن���������اط ال�����س��ي��اح��ي��ة 
دول  م�����ن  ال���ك���ث���ر  يف  ال������واع������دة 
الأ�سخا�س  �سيتمكن  حيث  العامل، 
من  اخل��ا���س��ة  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
التنقل  يف  بحقوقهم  ال���س��ت��م��ت��اع 
ل���زي���ارة الأم���اك���ن ال�����س��ي��اح��ي��ة على 
اأنها  واآم��ن، ف�سال عن  اأ�سهل  نحو 
بت�سغيلهم  م��ن��ه��ا  ج��ان��ب  يف  ت��ه��ت��م 

وكذا املبتكرين منهم.
اأن م�ساركة  ب��ال��ذك��ر     اجل��دي��ر 
ال�������س���ي���د الأم��������ني ال����ع����ام يف ه���ذه 
جلهوده  ا�ستمرارا  ت��اأت��ي  الفعالية 
يف دع����م ح��ق��وق الأ���س��خ��ا���س ذوي 
لالأ�سخا�س  الثاين  العربي  "العقد  املعنونة  �سيادته  مبادرة  خالل  من  اخلا�سة،  الحتياجات 
2023-2032، ويت�سمن هذا العقد مبادرة العي�س با�ستقاللية، كما تويل جامعة  ذوي العاقة 
الدول العربية اأهمية ق�سوى حلقوق الأ�سخا�س ذوي الحتياجات اخلا�سة من خالل اأجهزتها 
املتخ�س�سة ويف مقدمتها جمل�سي وزراء ال�سوؤون الجتماعية وال�سياحة العرب، وكذلك املنظمات 
العربية املتخ�س�سة وهم احتاد الغرف العربية والأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

البحري ومنظمة العمل العربية.

دعم الجامعة العربية لبنان لتجاوز التحديات الراهنة
ا�ستقبل ال�سيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية، 

ال�سيد ب�سام مولوي وزير الداخلية والبلديات اللبناين.
واأو�سح جمال ر�سدي املتحدث الر�سمي با�سم الأمني العام، اأن وزير 
الو�سع  العام حول  الأمني  لل�سيد  اللبناين قدم �سرحا وافيا  الداخلية 
الدعم  البالد من حتديات حتتاج فيها اىل كل  تواجهه  لبنان، وما  يف 
وامل�ساعدة من جانب الأ�سقاء العرب، موؤكدا اأن املنظومة العربية تظل 

�سمام الأمان للحفاظ على ا�ستقرار لبنان.
اجلامعة  موا�سلة  على  جانبه  م��ن  اأك���د  ال��ع��ام  الأم���ني  اأن  واأ���س��اف 

اأجل  من  ومواكبته  ودعمه  لبنان  م�ساعدة  يف  بدورها  القيام  العربية 
جتاوز التحديات الراهنة، م�سددا على �سرورة اأن يعمل اللبنانيون على 
توحيد كلمتهم واعالء امل�سلحة الوطنية، وكذلك الناأي بلبنان عن اأي 
جتاذبات اإقليمية تقو�س دوره يف حميطه العربي، والإ�سراع  بانتخاب 
رئي�س جديد للجمهورية، خا�سة واأن الو�سع احلايل ل يتحمل �سغوراً 
عملية  خطوات  اتخاذ  اإىل  حاجة  يف  البلد  اأن  وم�سيفا  ممتداُ،  رئا�سياُ 
وم��ل��م��و���س��ة ع��ل��ى �سعيد الإ����س���الح الق��ت�����س��ادي، وف��ت��ح ال��ط��ري��ق اأم���ام 

امل�ساعدات الدولية .
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التصعيد االسرائيلي في الضفة 
ينذر بانفجار خطير للوضع

ميار�سها  التي  الت�سعيد  حملة  العربية  ال��دول  جلامعة  العام  الأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  ال�سيد  اأدان 
الحتالل الإ�سرائيلي يف مدن ال�سفة الغربية، حمذرا من مغبة ا�ستهداف الفل�سطينيني وقتلهم بدم 
بارد، ومطالبا املجتمع الدويل بالتدخل حلماية املدنيني من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني ووقف اآلة القتل 

الإ�سرائيلية.
وقال اأبو الغيط، اأن الأيام الأخرة قد �سهدت مقتل خم�سة فل�سطينيني يف حوادث منف�سلة على يد 
قوات الحتالل، وت�ساعد معدل العنف منذ مطلع هذا العام مبا ينذر بانفجار الأو�ساع اإن مل يتم جلم 

هذا النفالت الإ�سرائيلي.
كما اأكد على اأن ما يجري من ت�سعيد ممنهج لي�س بعيدا عن �سعود اليمني الإ�سرائيلي وهيمنته على 
ال�سيا�سة الإ�سرائيلية، حمذرا من اأن ت�سدر عنا�سر بالغة التطرف للم�سهد ال�سيا�سي �ستكون له تبعات 

خطرة.
النحو اخلطر،  اأمنه على هذا  الزاوية وتهديد  اإىل  الفل�سطيني  ال�سعب  اأن دفع  الغيط  اأبو  واأ�ساف 
وحرمانه من اأي اأفق �سيا�سي ميكن التطلع له.. قد يف�سي اإىل انفجار عنيف للو�سع لن يكون يف م�سلحة 

اأي طرف.

مائدة مستديرة حول األمن الغذائي  ضمن أعمال قمة المنــــــــــــاخ بشرم الشيخ
العربية يف  الدول  العام جلامعة  الأمني  الغيط  اأبو  اأحمد  ال�سيد  �سارك 
الأمم  اتفاقية  اأط��راف  ملوؤمتر   27 ال��دورة  امل�ستوى من  رفيع  ال�سق  اأعمال 
املتحدة الإطارية لتغر املناخ، التي ا�ست�سافتها م�سر يف مدينة �سرم ال�سيخ.
و�سارك اأبو الغيط يف املائدة امل�ستديرة التي نظمتها م�سر بالتعاون مع 
الأمم املتحدة �سمن فعاليات قمة املناخ املخ�س�سة ملو�سوع الأمن الغذائي، 
املنظمات  وبع�س  ال���دول  وروؤ���س��اء حكومات  ق��ادة  م��ن  ع��دد  حيث ح�سرها 

الدولية. 
هذا وت�سمنت م�ساركته مداخلة اأ�سار خاللها اإىل اأن القمة العربية التي 
عقدت �سابقا يف اجلزائر ناق�ست مو�سوع الأمن الغذائي ب�سكل م�ستفي�س، 
اأن  واأ���س��اف  ال��راه��ن.  ال��وق��ت  العربية يف  املنطقة  تواجهه  اأه��م حت��د  كونه 
واملنظمات  ال��دول  بها  التي تقدمت  امل��ب��ادرات  ع��دد من  وافقت على  القمة 
العربية، كما اعتمدت الدرا�سة ال�سرتاتيجية التي قدمتها جامعة الدول 
العربية ب�ساأن تعزيز الأمن الغذائي العربي والتي ت�ستهدف، بالإ�سافة اإىل 

النمط  امل��وارد وتغير  ا�ستخدام  تر�سيد  اأخرى مثل  الإنتاج، عنا�سر  زيادة 
ال�ستهالكي وكذا البعد املناخي.

كما حتدث اأبو الغيط عن زيادة الفقر يف املنطقة العربية ب�سبب جائحة 
فرو�س كورونا امل�ستجد وما تبعها من اأزمات، حيث ارتفع عدد الفقراء اإىل 

ما يزيد عن ربع �سكان الوطن العربي.
اإىل مو�سوع التمويل بو�سفه م�سكلة  اأب��و الغيط يف حديثه  اأ�سار     كما 
رئي�سة حتول دون تنفيذ الربامج التي من �ساأنها تقلي�س الفجوة الغذائية 
العربية، م�سيفا يف ذات ال�سياق اأن الدول �ستعمل على جتنيد املوارد املتاحة 
اأي�سا اإىل م�ساعدة املجتمع  لدى موؤ�س�سات التمويل العربية، لكنها حتتاج 

الدويل لتحقيق اكتفاء غذائي م�ستدام.
   وجتدر الإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل اأن اأبو الغيط التقى خالل م�ساركته 
يف اأعمال ال�سق رفيع امل�ستوى من قمة املناخ، بعدد من قادة الدول العربية 

والأجنبية وال�سخ�سيات الدولية.

أبو الغيط يلتقي ميقاتي وبري ويشارك في 
منتدى االقتصاد العربي في بيروت

اأبو الغيط،  اأحمد  ال�سيد  اللبنانية جنيب ميقاتي  ا�ستقبل رئي�س احلكومة 
ال�سيا�سي  الو�سع  حول  الطرفان  اأجرى  حيث  احلكومي،  بال�سراي  وذلك 
ال�سبيل  ال�سيا�سي مبا مُيهد  الن�سداد  لبنان، وكيفية ك�سر  والقت�سادي يف 
و�سدد  البلد.  منها  ُيعاين  التي  ال�سعبة  القت�سادية  الأزمة  من  للخروج 
الأمني العام على م�ساندة اجلامعة العربية للبنان، وا�ستعدادها للقيام باأي 

دور ُيطلب منها لت�سهيل احلوار بني الفرقاء.
   كما حر�س الأمني العام اأبو الغيط على اللتقاء بال�سيد نبيه بري رئي�س 
الإجراءات  �سورة  يف  العام  الأمني  و�سع  الذي  اللبناين،  النواب  جمل�س 
رئي�س جديد  اإجنازها لنتخاب  املطلوب  ال�سيا�سية  والتوافقات  الد�ستورية 
�سغوراً  يتحمل  ل  لبنان  اأن  على  جانبه  من  الغيط  اأبو  واأكد  للجمهورية. 
رئا�سياً يطول اأمده، واأن انتخاب رئي�س جديد ُيعد مفتاحاً �سرورياً للبدء يف 

معاجلة الأزمة ووقف التدهور القت�سادي.
   و�سارك يف "منتدى القت�ساد العربي" الذي ُعقدت اأعماله ببروت، حيث 
األقى كلمة افتتاحية ركزت على التالزم بني امل�سارين ال�سيا�سي والقت�سادي 
التاأكيد على قدرة لبنان على جتاوز  ملعاجلة الو�سع اللبناين ال�سعب، مع 
املحن  على  التغلب  يف  هائلة  اإمكانات  من  اللبنانيون  به  يتمتع  ملا  الأزمة، 

كثراً ما اأبهرت العامل من قبل.
من  اأكرث  اليوم  لبنان  اإليه  يحتاج  ما  هو  الثقة  "ا�ستعادة  اأن  على  و�سدد 
يف  والأ�سدقاء  الأ�سقاء  من  والداعمني  امل�ستثمرين  ثقة  م�سى..  وقٍت  اأي 
احلكومة  يف  ذاته  اللبناين  ال�سعب  ثقة  كله  ذلك  وقبل  وخارجه،  الإقليم 

القيادات ال�سيا�سية ويف عزمها على ال�سر يف طريق الإ�سالح اإىل غايته".

   هذا ونا�سد اأبو الغيط يف كلمته خمتلف القيادات اللبنانية باللتفات اإىل 
خطورة اللحظة التي مير بها البلد و�سط ظرف دويل م�سطرب، مبا يفر�س 
على الفرقاء جتاوز كل النق�سامات واحتواءها، وو�سع م�سلحة لبنان فوق 
كل اعتبار. كما �سدد اأبو الغيط على حمورية دور اجلي�س، كموؤ�س�سة وطنية 
حاٍم  ك�سياٍج  الطائف  اتفاق  مركزية  وعلى  لبنان،  اأمن  �سيانة  يف  جامعة، 

لل�سلم الأهلي يف البالد.

�سارك ال�سيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام 
املوؤمتر  افتتاح  يف  العربية  الدول  جلامعة 
للتنمية  العربية  للمنظمة   21 ال�سنوي 
وزارة  مع  بالتعاون  نظم  والذي  الإدارية، 
"ا�ستدامة  عنوان  حتت  العمانية  العمل 
املوارد يف ظل التغرات املناخية و�سبل احلد 
م�سقط  يف  اإدارية"  روؤية  تاأثراتها:  من 

ب�سلطنة عمان.
فيها  اأثنى  كلمة  األقى  قد  الغيط  اأبو  وكان 
على عقد املوؤمتر، والذي �ساهمت خال�ساته 
يف تعزيز م�سار التحول الإداري اإىل اأ�ساليب 
اأكرث ا�ستدامة وقدرة على جمابهة الأزمات، 
لتبادل  ثمينة  فر�سة  يتيح  اأنه  اإىل  م�سراً 
الروؤى وا�ستعرا�س اأف�سل التجارب الإدارية 

العربية يف جمال جمابهة التغر املناخي.
 )COP27( املناخ  قمة  اإن  الغيط  اأبو  وقال 
مب�سر  ال�سيخ  �سرم  يف  موؤخراً  عقدت  التي 
و�سدر  ا�ستثنائية،  عربية  م�ساركة  �سهدت 
املكا�سب  بع�س  ت�سمنت  قرارات  عنها 
يف  �سيما  ل  النامية،  للدول  الن�سبية 
التكنولوجيا"  و"نقل  "التمويل"  جمالت 
والأ�سرار"،  اخل�سائر  "�سندوق  واإن�ساء 
نحو  اأوىل  خطوة  املكا�سب  هذه  معترباً 
اإىل  وم�سراً  املناخية،  العدالة  حتقيق 
حول  لالتفاق  اجلهود  موا�سلة  اأهمية 

اآلياتها التنفيذية.

الدور  اأهمية  على  العام  الأمني  اأكد  كما 
احلكومية  الإدارات  تلعبه  الذي  املركزي 
التنمية  برامج  لتنفيذ  العربية  الدول  يف 
امل�ستدامة وقيادتها بكفاءة وجناعة، واأ�ساف 
اأبو الغيط دعا اإىل البتعاد عن القراءة  اأن 
الختزالية لأزمة املناخ، م�سدداً على اأهمية 
وا�سرتاتيجيات  �ساملة  مقاربات  و�سع 
وطنية تتعاون يف تنفيذها كافة القطاعات 

احلكومية.
يعي�س  العامل  اأن  اإىل  الغيط  اأبو  واأ�سار 
مما  واملفاجئ،  امل�ستمر  التغر  ع�سر 
ي�سعب عمليات ال�ست�سراف والتنبوؤ، داعياً 
احلكومات اإىل تبني مناذج اإدارية ت�ستطيع 
القدرة  ومتتلك  با�ستمرار  الأو�ساع  تقييم 
ذات  يف  وم�سيفاً  والتكيف،  التاأقلم  على 
الأزمات يحتم على  اأن زيادة تواتر  ال�سياق 
جمايل  يف  قدراتها  بناء  العربية  الإدارات 
من  للحد  الطوارئ  واإدارة  املبكر  الإنذار 

خماطر الكوارث والأوبئة.
جتدر الإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل اأن املوؤمتر 
ال�سيد  رعاية معايل  اإليه عقد حتت  امل�سار 
حمافظ  البو�سعيدي  هالل  بن  �سعود 
مو�سوعات  عدة  وعالج  م�سقط،  مدينة 
احلكومي  العمل  تطوير  باآليات  تتعلق 

العربي ملجابهة اأزمة تغر املناخ.

مسقط
مؤتمر "استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية"
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ال��دول العربية  اأن  ال��دول العربية،  اأكد ال�سفر ح�سام زكي، الأم��ني العام امل�ساعد جلامعة 
ت�سعى للحفاظ على توازن �سعب يف عالقاتها الدولية يف �سوء ما فر�سته احلرب يف اأوكرانيا 
من حتديات ومع�سالت. واأ�ساف اأن الدول العربية تنحاز جلانب القانون الدويل وال�سرعية، 
خا�سة واأنها تنادي منذ عقود ب�سرورة حل الق�سية الفل�سطينية على اأ�سا�س مبادئ القانون 

والعدالة.
الثامنة،  املتو�سط يف ن�سخته  ال�سفر زكي خالل اجلل�سة الأوىل ملنتدى حوار  جاءت كلمة 
والذي ت�ست�سيفه العا�سمة الإيطالية روما. و�سارك يف اجلل�سة وزراء خارجية كل من اجلزائر 

والأردن واإيطاليا، حيث ركزت على الآثار املختلفة للحرب يف اأوكرانيا.
واأو�سح يف مداخلته اأن العامل الغربي يطالب كافة دول العامل الأخرى، ومن بينها الدول 
العربية،بالنحياز الكامل ملواقفه من احلرب يف اأوكرانيا، يف حني اأن الدول العربية، والكثر 
من دول العامل، لديها م�سالح خمتلفة، واأي�سا لديها اأوجه تعاون وعالقات مت�سعبة مع طريف 

النزاع، رو�سيا واأوكرانيا. م�سيفا اأن الأمر يتطلب نوعاً من التوازن الدقيق.
   كما اأ�سار اإىل اأن اجلامعة العربية �سكلت جلنة وزارية يف م�سعى حميد للو�ساطة بني رو�سيا 
واأوكرانيا، اإل اأنه تبني اأن الطرفني مل ي�سال بعد ملرحلة القبول باحلل التفاو�سي، واأن هناك 

رغبة يف ح�سم ال�سراع ميدانياً على الأر�س قبل القبول باحللول التفاو�سية.
وذكر ال�سفر ح�سام زكى اأن الأزمة الأوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا، كان من �ساأنها  
تبديد القناعة امل�ستقرة با�ستمرارية العوملة كنظام لالقت�سادالدويل، وكذلك ا�ستمرار حالة 
اأن هناك حاجة  ال��ب��اردة، م�سيفا  ال��دويل منذ نهاية احل��رب  امل�سهد  �ساد  ال��ذي  العام  ال�سالم 
ملواجهة هذه امل�سلمات يف �سوء التطورات الدولية املت�سارعة، وحتديداً ما تعر�ست له العوملة 
من حتديات اأو�سحت ه�سا�ستها واأ�سعفت الثقة يف اإمكانية العتماد عليها كاأ�سا�س لنظام عاملي 

م�ستقر .
عن  اأي�ساً  ك�سفت  اأوكرانيا  يف  احل��رب  اأن  العربية،  للجامعة  امل�ساعد  العام  الأم��ني  واأو�سح 
احلاجة لتوطيد العالقات و�سبكات التبادل �سواء فيما بني الدول العربية اأو بينها وبني اأوروبا 

على نحو خا�س، ل�سيما فيما يتعلق باإنتاج الطاقة والغذاء.

بيان ضد قرار نقل سفارة المملكة المتحدة إلى القدس
اأكد جمل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى 
املندوبني الدائمني على اأنه �سيكون هناك تداعيات 
اإذا  الأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سالم  عملية  على  �سلبية 
من  �سفارتها  نقل  على  املتحدة  اململكة  اأقدمت  ما 
العامل  بها  مير  ظروف  يف  القد�س،  اإىل  اأبيب  تل 

ت�ستدعي عدم خلق اأزمات جديدة.
املتحدة  اململكة  حكومة  املجل�س  يذّكر  واإذ 
الفل�سطينية  الق�سية  اإزاء  التاريخية  مب�سوؤوليتها 
فاإنه يدعوها اإىل اإعادة النظر ودرا�سة تداعيات مثل 
بالتزاماتها  املتحدة  اململكة  مذّكرا  اخلطوة،  هذه 
عملية  ويف  املنطقة  يف  الفاعل  ودورها  الدولية 
وحيداً  �سبيال  الدولتني  حل  واجتاه  ال�سالم، 
مبادرة  وفق  وال�سامل  العادل  ال�سالم  لتحقيق 
ال�سالم العربية لعام 2002، وقرار اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة رقم 194 لعام 1948.

ذات  الأمن  جمل�س  بقرارات  التذكر  يعيد  كما 
ال�سلة، وخ�سو�سا القرارات 456، 4761478، 2334، 
والتي توؤكد اأن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية 
التي ت�ستهدف تغير الو�سع القانوين والتاريخي 
اأو فر�س  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�سي  القائم يف 
واقع جديد عليها، لغية وباطلة، وخرقا �سريحا 
اتخاذ  عدم  على  ن�ست  والتي  املوقعة،  لالتفاقات 
اأي خطوات من �ساأنها ً امل�سا�س مبفاو�سات ق�سايا 

الو�سع النهائي ويف مقدمتها ق�سية القد�س. 
الآفاق  غياب  ا�ستمرار  من  املجل�س  ويحذر 
الأحادية  الإجراءات  ا�ستمرار  ظل  يف  ال�سيا�سية، 
املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإ�سرائيلية 
مفاو�سات  اإطالق  اإعادة  �سرورة  على  وم�سددا 
والقرارات  املرجعيات  اأ�سا�س  على  وفاعلة  جادة 
الدولية ذات ال�سلة ومبداأ الأر�س مقابل ال�سالم، 

وت�سعها  ال�سلمية،  العملية  بجدوى  الثقة  تعيد 
تفاو�سي  حلل  التو�سل  نحو  وا�سح  طريق  على 
الحتالل  ينهي  الذي  الدولتني،  حل  اأ�سا�س  على 
�سيادة  ذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  ويج�سد 
مت�سلة جغرافياًعلى خطوط الرابع من حزيران/ 
يونيو 1967،�سبيال وحيدا لإنهاء ال�سراع وحتقيق 

ال�سالم العادل وال�سامل.
دولة  م�ساندة  عزمه  على  املجل�س  يوؤكد  واإذ 
واملمار�سات  اخلطط  مواجهة  يف  فل�سطني 
مدينة  على  ال�ستيالء  اإىل  الهادفة  الإ�سرائيلية 
القد�س ال�سريف، وحماولت تغير هويتها العربية 
لل�سيا�سات  والت�سدي  وامل�سيحية،  الإ�سالمية 
الإ�سرائيليةالال�سرعية والتي متثل انتهاكاً �سارخاً 
العمل يف  اأهمية  للقانون الدويل، فاإنه ي�سدد على 
الدول العربية والإ�سالمية ومع الأطراف الفاعلة 

يف املجتمع الدويل، وال�سركاء الدوليني وتكري�س 
اأدوات ال�سيا�سة اخلارجية للحوؤول دون اإحداث اأي 
ملدينة  والتاريخي  القانوين  الو�سع  على  تغير 

القد�س.
كما يعيد املجل�س التاأكيد على جميع القرارات 
الدول  جامعة  جمال�س  عن  ال�سادرة  ال�سابقة 
املحتلة،  ال�سرقية  القد�س  مدينة  ب�ساأن  العربية 
واإدانته  عا�سمة دولة فل�سطني، مبا فيها رف�سه 
الدبلوما�سية  البعثات  لنقل  دولة  اأي  لقرار 
العملية  الإجراءات  جميع  واتخاذ  القد�س،  اإىل 
تنفيذا  اخلطوات  هذه  مثل  ملواجهة  الالزمة 
العربية  الوزارية  واملجال�س  القمم  لقرارات 

املتعاقبة.

حسام زكي: الدول العربية تسعى للحفاظ على توازن 
صعب في عالقاتها الدولية في ضوء الحرب في أوكرانيا

 مؤتمر الحوار المتوسطي بروما 

بعثة جامعة الدول العربية في نيروبي تحتفل باليوم العالمي للغة العربية
نروبي،  يف  العربية  ال���دول  جامعة  بعثة  نظمت 
ن��روب��ي  امل���ت���ح���دة يف  الأمم  م��ك��ت��ب  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
واملجموعة العربية بنروبي الحتفال باليوم العاملي 
ال���دول  ال��ع��رب��ي��ة، وذل���ك يف م��ق��ر بعثة ج��ام��ع��ة  للغة 

العربية. 
و�سارك يف الحتفال م�سوؤويل من وزراة اخلارجية 
العربية  الدبلوما�سية  ال��ب��ع��ث��ات  وروؤ����س���اء  الكينية، 
والأجنبية، ورجال الأعمال العرب والكينيني، وعدد 
احلكومية  الكينية  اجلامعات  واأ���س��ات��ذة  روؤ���س��اء  م��ن 
العربية  اجل��ال��ي��ات  م�ساركة  ج��ان��ب  اإىل  واخل��ا���س��ة، 

بكينيا.  
18 دي�سمرب م��ن ك��ل عام  ال��ع��امل يف ي��وم  ويحتفي 
"باليوم العاملي للغة العربية" باعتبار اللغة العربية 
اأح����د اأه����م اأرك�����ان ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف ل��ل��ب�����س��ري��ة، ولغة 
واملعرفة  العلوم  ولغة  الإ�سالمية  العربية  احل�سارة 

والآداب.
األقاها  افتتاحية  بكلمة  الحتفالية  ب����داأت  وق���د 
رئي�س  الكثري  حممد  بن  خالد  د.  ال�سفر  ال�سيد 
بعثة جامعة الدول العربية يف نروبي، كلمة الأمانة 
بال�سادة احل�سور، كما  العامة، حيث قام بالرتحيب 
قام بنقل حتيات معايل الأمني العام ال�سيد/ اأحمد اأبو 
الغيط اإىل ال�سادة امل�ساركني يف احتفالية اليوم العاملي 
العربية  اللغة  اعتماد  فيها  مت  وال��ذي  العربية  للغة 
و�سمن  امل��ت��ح��دة،  الأمم  يف  الر�سمية  ال��ل��غ��ات  �سمن 
لغات العمل يف الأمم املتحدة لت�ساهم اللغة العربية 
يف ن�سر ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف واحل�����وار ب��ني احل�����س��ارات، 
ال�ساملة وامل�ساملة واحلفاظ  املعرفة  وبناء جمتمعات 
البعثةحر�س  رئي�س  اأك��د  كما  الثقايف،  ال��رتاث  على 
معايل الأمني العام والأمانة العامة جلامعة الدول 

العربية يف متكني اللغة العربية وم�سوؤولية احلفاظ 
العربية  ب����اأن اجل��ام��ع��ة  اأ����س���ار  ك��م��ا  ون�����س��ره��ا،  عليها 
ال�سلة  ذات  وال��ربام��ج  الأن�سطة  من  العديد  نظمت 
العامة  الأم��ان��ة  واإط��الق  العربية،  باللغة  بالنهو�س 
العربية  باللغة  للنهو�س  العربية  ال�سرتاتيجية 
حتت �سعار: "التمكني للغة العربية رمز هويتنا واأداة 
اجلامعة  جمل�س  اإ���س��دار  اإىل  بالإ�سافة  تنميتها"، 
2022 قرار ب�ساأن  ال��وزاري يف �سبتمرب  على امل�ستوى 
العربية"  اللغة  "�سهر  مبادرة  اإط��الق  على  املوافقة 
خ���الل ال��ف��رتة م��ن 21 ف��رباي��ر اإىل 22 م��ار���س من 
ك��ل ع��ام، وال���ذي �ستقوم الأم��ان��ة العامة خ��الل هذا 
ال�سهر بالعديد من املبادرات والتكرميات وامل�سابقات 
باأن  كلمته  يف  واختتم  العربية،  باللغة  والحتفالت 
العربية  ال����دول  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
دعماً  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  ح��دة  على  كل  قدمت 

فنياً للحكومة الكينية واجلامعات الكينية، من خالل 
بناء  اإىل  تهدف  التي  ال��دوري��ة  وال��ربام��ج  الأن�سطة 
قدرات معلمي اللغة العربية يف كينيا، بالإ�سافة اإىل 
الكينيني للدرا�سة يف  الدرا�سية للطلبة  املنح  تقدمي 
الدول العربية، واأكد باأن اجلهود م�ستمرة مع كينيا 

للتعاون والتن�سيق امل�سرتك يف خمتلف املجالت.
���س��وؤون  رئ��ي�����س  ال�سيدة�سيفوناتيفار�س،  واأل���ق���ت 
املوظفني ممثل مكتب الأمم املتحدة بنروبي،والتي 
اللغة  واأن  وجمالها  العربية  اللغة  ث��راء  عن  اأعربت 
الإن�سان  بها  التي يتحدث  اللغات  اأق��دم  العربية من 
ق��رون ربطت  ب��اأن منذ  التاريخ، واأ�سافت،  منذ فجر 
خالل  من  البع�س  ببع�سها  ال�سعوب  العربية  اللغة 
لغة  وك��ان��ت  والفل�سفة،  وال�سعر  واملو�سيقى  الأدب 
الت�سال امل�سرتكة يف جمالت التجارة والفن والعلوم، 
واختتمت  يف كلمتها باأن احتفالنا اليوم يجب علينا 

املتبادل  والتفاهم  احل��وار،  ثقافة  تعزيزمبداأ  جميعاً 
والحتفال معاً بتنوع الأ�سرة الب�سرية.

كما األقى ال�سيد ال�سفر جرب بن علي الدو�سري، 
العربية  املجموعة  كلمة  بنروبي  قطر  دول��ة  �سفر 
ب��ن��روب��ي، وال����ذي ع��رب ع��ن ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره لبعثة 
اجلامعة العربية بنروبي على دعمهم واإ�سهامهم  يف  
اإجناح هذا اليوم العاملي للغة العربية، كما حتدث عن 
تاأثر اللغة العربية على اللغات  الأجنبية مبا يف ذلك  

اللغة ال�سواحيلية.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، األ��ق��ى ال�����س��ي��د حم��م��د ع��ب��د اهلل 
فيها  ذك��ر  �سعرية  ق�سيدة  العربية  اللغة  يف  الأ�ستاذ 
اأهمية اللغة العربية، بينما األقت الطالبة يقني فتح 

اهلل اجلدي ق�سيدة لل�ساعر علي اجلارم.
ورق��ة  ا�سحاق  ن��ور  علي  الدكتور  ال�سيد  ق��دم  كما 
بحثية بعنوان: "اللغة العربية والتوا�سل احل�ساري 
اأهمية  تناولت  وال��ت��ي  اأفريقيا"،  �سرق  يف  وال��ل��غ��وي 
التوا�سل احل�ساري لدى املجتمعات املختلفة، واأنها 
املعارف، كما حتدث عن  الآخ��ر وتبادل  و�سيلة لفهم 
تاريخ و�سول اللغة العربية يف منطقة �سرق اأفريقيا، 
ك��م��ا حت���دث ع��ن ال��ت��وا���س��ل ال��ث��ق��ايف يف ظ��ل ال��ت��ع��دد 
اللغوي، والتوا�سل التجاري العربي يف ظل اختالف 
اللغتني  ب��ني  ال�سعر  ال��ل��غ��وي يف  وال��ت��وا���س��ل  ال��ل��غ��ة، 

العربية وال�سواحلية
عبد  اهلل  عبد  الدكتور  ال�سيد  عر�س  اخلتام  ويف 
الآداب  بكلية  العربية  اللغة  اأ���س��ت��اذ  حم��م��د،  ال��ق��ادر 
اللغة  "اأثر  ب��ع��ن��وان:  ن���روب���ي، ورق����ة ع��م��ل  ج��ام��ع��ة 
اأن  اإىل  اأ���س��ار  حيث  الأخرى"،  اللغات  على  العربية 
يف  الأك���رب  الأث���ر  لهما  ك��ان  العربية  واللغة  الثقافة 
باأن  اأي�ساً  اأ�سار  ال�سواحلية،كما  اللغة  ون�ساأة  تكوين 
اللغة ال�سواحلية ماأخوذة من اللغة العربية يف العديد 

.% من كلماتها والتي جتاوزت اأكرث من 50 
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برعاية وحضور سمو األميرة بسمة بنت طالل..

دورات تدريبية لالطباء األفارقة في مجال 
مكافحة سرطان الجهاز الهضمي بالمملكة 

االردنية الهاشمية
للدول  الفنية  للمعونة  العربي  ال�سندوق  نفذ 
الأردنية  باململكة  تدريبية  دورات  ثالث  الإفريقية 
الإفريقية  الكوادر  من   15 عدد  ل�سالح  الها�سمية 
امل�سئولني  كبار  من  اأطباء  �سمت  امل�ستوى  عالية 
اجلهاز  جمعيات  وروؤ�ساء  امل�ست�سفيات  مديري  من 
جنوب  اأوغندا،  تنزانيا،  من  كل  من  اله�سمي 
مكافحة  جمال  يف  وال�سودان  نيجريا  اإفريقيا، 
كل  مع  بالتعاون  وذلك  اله�سمي،  اجلهاز  �سرطان 
للجهاز  اأو�سطية  ال�سرق  الإفريقية  اجلمعية  من 
للجهاز  الأردنية  واجلمعية   AMAGE اله�سمي 
اله�سمي وبالتزامن مع املوؤمتر العلمي التا�سع ع�سر 
رعاية  حتت  اله�سمي  للجهاز  الأردنية  للجمعية 
بعمان-  طالل  بنت  ب�سمه  الأمرة  �سمو  وح�سور 

اململكة الأردنية الها�سمية نوفمرب 2022.
مت افتتاح املوؤمتر و الدورات خالل افتتاح املوؤمتر 
العلمي للجمعية بح�سور �سمو الأمرة ب�سمة بنت 
لفيف  وح�سور  للموؤمتر  الر�سمية  الراعية  طالل 
اجلهاز  يف  املتخ�س�سني  العرب  الطب  ا�ساتذة  من 
اجلمعية  رئي�س  راأ�سهم  على  وال�سرطان،  اله�سمي 
ال�سرق  ورئي�س اجلمعية  اله�سمي  للجهاز  الأردنية 

اأو�سطية للجهاز اله�سمي.
ال�سخ�سيات  كبار  من  احلا�سرون  األقى  وقد 
اهمية  اإىل  فيها  ا�ساروا  كلمات  واحلكومية  العلمية 
ا�سادوا  كما  الهام  املجال  هذا  يف  التدريبية  الدورات 
والعربية  الدولية  املنظمات  به  تقوم  الذي  بالدور 
يف  ممثلة  العربية  الدول  جامعة  راأ�سها  وعلى 
ال�سندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، 
العلمية  اللجنة  رئي�س  نبعة  اأبو  نعيم  د.  واأكد 
للموؤمتر اأن ال�سندوق العربي للمعونة الفنية للدول 
الإفريقية يعد ال�سبب الرئي�سي يف م�ساركة متدربني 

اأفارقة لأول مرة يف هذا احلدث العلمي الهام.
واأ�سار رئي�س اجلمعية الإفريقية ال�سرق اأو�سطية 
يف كلمته اإىل التعاون امل�ستمر مع ال�سندوق العربي 
ال�سنوات  يف  الإفريقية  للدول  الفنية  للمعونة 
خالل  ينقطع  حتى  مل  والذي  املا�سية  اخلم�س 
اأن اجلمعية مل تكن لتحقق  جائحة كورونا، موؤكداً 
كل تلك الأن�سطة والربامج التدريبية التي نفذتها 
دون م�ساركة ال�سندوق يف تلك الأن�سطة، واأكد على 

رغبته يف اإ�ستمرار هذا التعاون.
طالل،  باإلقاء  بنت  ب�سمة  الأمرة  �سمو  وقامت 
لكل  �سكرها  جزيل  عن  خاللها  من  عربت  كلمة 
اأ�سادت بالدور  احلا�سرين ومتنت لهم التوفيق كما 
الذي تقوم به املنظمات الدولية لدعم هذه الأن�سطه، 
مرة  لأول  اأفارقة  اأطباء  مب�ساركة  �سموها  ورحبت 

هذه  ا�ستمرار  متنت  كما  باململكة،  مبوؤمترعلمي 
امل�ساركة.

واأخراً وجهت �سمو الأمرة �سكراً خا�ساً جلامعة 
اأحمد  ال�سيد  معايل  العام  واأمينها  العربية  الدول 
وزير  ال�سندوق  لها ممثلة  الغيط، حيث عربت  اأبو 
اأمنيات  خال�س  اإمام  عن  عادل  �سرين  مفو�س 
درع  باإهدائها  وقامت  وال�سداد  بالتوفيق  معاليه 
ال�سندوق العربي للمعونة الفنية الدول الإفريقية 

باإ�سم معاىل ال�سيد الأمني العام.
اجلهاز  اأمرا�س  على  اجلل�سات  يف  الرتكيز  مت 
الأو�سط  وال�سرق  اإفريقيا  دول  يف  والكبد  اله�سمي 
ل  املثال  �سبيل  فعلى  والأطفال.  البالغني  لدى 
الفرو�سية  الكبد  اأمرا�س  املوؤمتر  ناق�س  احل�سر 
على  الق�ساء  يف  م�سر  جتربة  ا�ستعر�س  حيث 
فرو�س �سي و املوقف احلاىل لالإ�سابة بفرو�س �سى 
اإفريقيا  اأوغندا واأورام اجلهاز اله�سمي يف غرب  يف 
واأورام القولون وامل�ستقيم يف منطقة جنوب ال�سحراء 
املخ�س�سة  اجلل�سة  يف  املوؤمتر  وناق�س  الإفريقية 
لأمرا�س الإ�سهال احلاد يف تنزانيا واأهمية ا�ستخدام 
الإلتهابات  ت�سخي�س  يف  البيولوجية  املوؤ�سرات 
بني  العالقة  مناق�سة  كما متت  القولون  املزمنة يف 
طفيليات اجلهاز اله�سمي ومر�س القولون الع�سبى 
املزمن  الإ�سهال  والعالج  الت�سخي�س  وم�ستجدات 
الناجت عن مر�س �سيلياك كما اأ�ستعر�س املوؤمتر يف 
مر�س  وبائيات  الكبد  ل�سرطان  املخ�س�سة  اجلل�سة 
لعالج  احلديثة  والطرق  م�سر  يف  الكبد  �سرطان 
كما  التداخلية  الأ�سعة  با�ستخدام  الكبد  �سرطان 
خالل  من  اإليه  التو�سل  مامت  املوؤمتر  اأ�ستعر�س 

برامج زراعة الكبد يف كل من م�سر وال�سودان.

اأ.  للموؤمتر  العربية  م�سر  جمهورية  وفد  تراأ�س 
د. ممدوح جرب رئىي�س اجلمعية البحثية امل�سرية 
ووفد  والكبد  اله�سمي  اجلهاز  اأمرا�س  لدرا�سة 
بون�سيانو  الربوفي�سر  تراأ�سة  الأوغندية  اجلمعية 
اأوكاما رئىي�س اجلمعية الأوغندية للجهاز اله�سمي 
عام  �سكرتر  بازى  د.�سوالح  تراأ�سه  تنزانيا  ووفد 
ووفد  والكبد  اله�سمي  للجهاز  التنزانية  اجلمعية 
جنوب اإفريقيا تراأ�سه الربفي�سر �ساندى توم�سون 
�سكرتر اأماج للدول الإفريقية ووفد دولة الإمارات 
العربية املتحدة تراأ�سه د.عدنان اأبو حمور �سكرتر 
اأماج لدول ال�سرق الأو�سط ووفد فل�سطني تراأ�سه د. 
حازم الأ�سهب رئىي�س اجلمعية الفل�سطينية للجهاز 
عبد  الربوفي�سر  تراأ�سه  ال�سودان  ووفد  اله�سمي 
ال�سودانية  اجلمعية  رئىي�س  نائب  الطيب  املنعم 
بروفي�سر  تراأ�سه  نيجريا  ووفد  اله�سمي  للجهاز 
للرابطة  الأ�سبق  الرئىي�س  اأوجو  �سيجن  اأوليو 

الإفريقية ال�سرق اأو�سطية اأماج.
اأ.د.اإليا�س ماخول  اأنه مت تكرمي  بالذكر  اجلدير 
ال�سندوق،  وخبر  باأماج  التدريب  جلنة  رئىي�س 
املنظمة  قبل  من  لإختياره  املوؤمتر  وقائع  �سمن 
العاملية للجهاز اله�سمي ليمنح اأرفع جائزة متنحها 
للمتخ�س�سني يف طب اجلهاز اله�سمي على ال�سعيد 
اله�سمي  اجلهاز  يف  الأ�ستاذية  جائزة  وهى  العاملى 
)ما�سرت دبليو جى اأو( حيث مت منحه اجلائزة بناء 
على تر�سيح من اأماج ملا قدمه من جهود يف م�سروعات 
بدعم من  الإفريقية  الدول  التي متت يف  التدريب 
ال�سندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية 

مما كان له اأثرا طيبا يف الو�ساط العلمية.

دورة تدريبية فى مجال الرى بالمملكة المغربية 
بالتعاون مع اإلتحاد اإلفريقي

للدول  الفنية  للمعونة  العربي  ال�سندوق  اختتم 
"احللول  ح��ول  تدريبية  دورة  الث��ن��ني،  الإفريقية، 
الفالحية"  اأكتوبر/  واملياه  ال��ري  لتدبر  الناجعه 
2022، وذل��ك بالتعاون مع كل من الإحت��اد  نوفمرب 
الإفريقي - مكتب احلبوب الغذائية وتنمية البحوث 
 ،SAFGRAD القاحلة   �سبه  املناطق  يف  ال��زراع��ي��ة 
التابع جلامعة  املياة  للبحوث حول  ال��دويل  واملعهد 

حممد ال�ساد�س.
ال����ري  17 م����ن م��ه��ن��د���س��ي  ال��������دورة  و�����س����ارك يف 
الفرانكوفونية  الإفريقية  ال��دول  من  املتخ�س�سني 
التالية وه��ي بنني وب���ورون���دي وال��ك��ام��رون وك��وت 
وموري�سيو�س  ومدغ�سقر  املتحدة  والقمر  دي��ف��وار 

والنيجر ورواندا وال�سنغال و�سي�سيل وت�ساد وتوجو.
امل��غ��رب��ي��ة، مب��دي��ن��ة بن  ال�����دورة باململكة  وع��ق��دت 
ج��ري��ر مب��ق��ر امل��ع��ه��د ال����دويل ل��ل��ب��ح��وث ح���ول امل��ي��اه 
حتت  ال�ساد�س  حممد  جلامعة  التابع   ANAFIDE
وال���ري  للتح�سينات  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  اإ����س���راف 

و�سرف املياه والبيئة.
خ����الل ال�������دورة، مت اإ����س���ت���خ���دام من���ًط���ا خم��ت��ل��ًط��ا 
التي  العملية  وال���زي���ارات  النظرية  ال��درا���س��ات  م��ن 
قدرات  بناء  منها  املو�سوعات،  من  العديد  ت�سمنت 
متخ�س�سي الري واإدارة املياه وال�سرف ال�سحي يف 
واإدارة  الري  واإدارة حلول  وتنفيذ  لت�سميم  اإفريقيا 
الفر�سة  وتوفر  الفعالة،  ال�سحي  وال�سرف  املياه 
وال�����س��رف  امل���ي���اه  اإدارة  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  ل��ل��ت��وا���س��ل 
الأفارقة  املهنيني  جت��ارب  من  والإ�ستفادة  ال�سحي، 

حول التكثيف الزراعي امل�ستدام.
وزي��ر مفو�س  كل من  ال���دورة بح�سور  وانعقدت 
العام  ال�سكرتر  اإم��ام وحممد بوعام،  �سرين عادل 
وال���ري  ال��ع��ق��اري��ة  للتح�سينات  ال��وط��ن��ي��ة  للجمعية 
الغني  وع��ب��د  باململكةاملغربية،  وال��ب��ي��ئ��ة  وال�����س��رف 
ال�����س��ه��ب��وين، م��دي��ر امل��ع��ه��د ال�����دويل لأب���ح���اث امل��ي��اه 
التخ�س�سات،   امل��ت��ع��ددة  ال�����س��اد���س  حم��م��د  بجامعة 
مكتب  رئي�س  املق�س  واأح��م��د  العمليات  اإدارة  مدير 

.SAFGRAD الإحتاد الإفريقى
من جانبها، رحبت ممثلة ال�سندوق، وزير مفو�س 
���س��ري��ن ع����ادل اإم�����ام ب��احل�����س��ور م��ت��م��ن��ي��ًة التوفيق 
للمتدربني، و�سكرت، اململكة املغربية على اإ�ست�سافة 
ه����ذا ال��ن�����س��اط ك��م��ا ن��ق��ل��ت خ��ال�����س حت���ي���ات م��ع��ايل 
ال�سيد الأمني العام جلامعة الدول العربية جلميع 
معاليه  يوليه  ال��ذي  الإهتمام  احلا�سرين مو�سحة 
الزراعة  الإفريقية خا�سة يف جم��ال  ال��ك��وادر  لدعم 
املتنوعة  ال�سندوق  لأن�سطة  وال��ري، وقدمت عر�ساً 
التنمية  م�ستويات  رف���ع  على  ت��رك��ي��زه  اإىل  م�سرة 
الب�سرية يف اإفريقيا من خالل رفع قدرات ومهارات 

ال�سعوب الإفريقية. 
و���س��ك��رت اإم�����ام مم��ث��ل��ي الإحت�����اد الإف���ري���ق���ي على 
ال�����س��ن��دوق من  م��ع  ال��ت��ع��اون  ب��اإ���س��ت��م��رار  اإهتمامهم 

خالل الأن�سطة امل�سرتكة التي يتم تنظيمها �سنوياً.
من  املتدربني  ممثل  كلمة  الختتام  حفل  و�سهد 
جمهورية ال�سنغال الذي �سكر جامعة الدول العربية 
والإحت������اد الإف���ري���ق���ي ع��ل��ى ال��ن�����س��اط امل��ن��ف��ذ واأ����س���اد 

مب�ستوى التدريب كما متنى نيابة عن زمالئه تنفيذ 
يف  ت�سهم  اأنها  حيث  م�ستمر  ب�سكل  مماثلة  اأن�سطة 
تنمية الكوادر الإفريقية التي حتتاج ملثل هذا الدعم.
األقى امل�سوؤولني املغاربة، كلمات رحبوا فيها بكافة 
ال��دول  جامعة  ب��دور  الإ���س��ادة  مع  امل�ساركني  ال�سادة 
العربية والإحتاد الإفريقي والر�سالة الهامة املنوطة 
الظروف  ظل  يف  الإفريقية  ال��ك��وادر  تنمية  يف  بهما 
اأكدا  كما  الإفريقية،  بلداننا  بها  متر  التي  ال�سعبة 
اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء م��اب��ني جامعة ال���دول  على 
العربية، فى اإطار ال�سندوق العربي للمعونة الفنية 

.SAFGRAD للدول الإفريقية والإحتاد الإفريقي
رئي�س مكتب  املق�س،  اأح��م��د  �سكر  وم��ن ج��ان��ب��ه،  
املغربية  اململكة   ،SAFGRAD الإف��ري��ق��ي  الإحت����اد 
م��ل��ك��اً وح��ك��وم��ة و ���س��ع��ب��اً، وك���اف���ة ال�����س��ادة اخل���رباء 
جم��ال  يف  خ��ربات��ه��م  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  واملتخ�س�سني 
ال��رى، مما كان له اأبلغ الأث��ر يف ا�ستفادة امل�ساركني، 
ال�سقيقة  بلدانهم  ال�سفر من  الذين حتملوا م�سقة 

لزيادة مهاراتهم وتبادل خرباتهم فيما بينهم . 
ورك����ز يف كلمته ع��ل��ى ال��ت��ع��اون امل�����س��ت��م��ر م���ا بني 
الإحتاد الإفريقي وجامعة الدول العربية من خالل 
ال�سندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية 
العربي  للتعاون  جت�سيداً  املا�سية  ���س��ن��وات  للع�سر 
التخرج  �سهادات  توزيع  اخل��ت��ام، مت  ويف  الإف��ري��ق��ي. 

على املتدربني
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مؤتمر اإلسكان العربي السابع 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة

�سارك ال�سيد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية يف افتتاح 
املوؤمتر ال�سابع لالإ�سكان العربي الذي ت�ست�سيف اأعماله جمهورية م�سر العربية 
يف العا�سمة الإداري��ة اجلديدة حتت �سعار " نحو مدن جديدة ذكية وم�ستدامة 

حتقق جودة احلياة".
اأ���س��اد فيها  اأب���و الغيط كلمة يف افتتاح اأع��م��ال امل��وؤمت��ر،  واأل��ق��ى الأم���ني ال��ع��ام 
بالإجنازات التي حققتها م�سر لبناء العا�سمة الإدارية اجلديدة وعدد من املدن 
اجلديدة الذكية، التي �ست�سكل واجهة م�سر احلديثة وم�ستقبلها. كما اأثنى على 
اجلهود التي بذلت لعقد موؤمتر الإ�سكان العربي بو�سفه من�سة لتبادل الأفكار 

واأف�سل اخلربات العربية والدولية لتطوير التجمعات العمرانية. 
واأ�سار اأبو الغيط يف كلمته اإىل اأن قمة املناخ ب�سرم ال�سيخ كانت حمطة فارقة يف 
تاريخ اجلهد الدويل ملجابهة تغر املناخ، اإذ حر�ست م�سر على طرح مو�سوعات 
تهم الدول العربية و�سعت حل�سد توافق دويل ب�ساأنها، م�سيفا اأن قطاع ال�سكن 
مل يكن غائبا عن اأجندة القمة، حيث اأطلقت عدداً من املبادرات واخلطط منها 

مبادرة "املدن امل�ستدامة لالأجيال القادمة" و "اأجندة �سرم ال�سيخ للتكيف". 
امل��دن بو�سفها جتمعات ت�ستقطب اليوم  اأهمية  كما حتدث الأم��ني العام عن 
اأنه رقم مر�سح لالرتفاع ب�سبب ا�ستمرار  اأزي��د من ن�سف �سكان العامل، م�سرا 
ظاهرتي النزوح والنمو ال�سكاين، ومنبهاً اإىل اأن املدن بالرغم من �سغر م�ساحتها 

اإل اأنها م�سوؤولة عن اإطالق نحو 70 يف املئة من الغازات.
   و�سرح اأبو الغيط اأن املنطقة العربية ت�سهد تو�سعا كبرا يف املدن واملناطق 
العمرانية اأكرث من غرها ب�سبب طبيعتها اجلغرافية وا�ستمرار النمو الدميغرايف 
اأن��ه ل  2050، حم��ذرا  العربي بحلول  العامل  �سكان  �سيت�ساعف عدد  اإذ  العربي، 

ميكن ال�ستمرار يف التعمر وفق نف�س الطرق التقليدية يف التخطيط والتنفيذ.
العتبار  بعني  ياأخذ  اأن  يجب  املن�سود  العمراين  التخطيط  اأن  اإىل  لفت  كما 
التحديات الناجمة عن املناخ وي�سع قواعد مرنة تتاأقلم معها وفق مناهج جديدة 
امل��وارد  اإدارة  النظيفة وحت�سن من  الطاقة  وتوفر  ال�سارة  النبعاثات  تقلل من 

الطبيعية املتاحة با�ستخدام التكنولوجيا الذكية.
ويف ختام كلمته، حر�س الأم��ني العام على تذكر كافة امل�سوؤولني عن قطاع 
املناخي،  التغر  جمابهة  معركة  يف  رئي�سيون  فاعلون  باأنهم  والتعمر  الإ�سكان 

م�سيفا اأنه على ثقة باأنهم قادرون على جتاوز تلك التحديات.

دورات تدريبية حول موضوعي سرطان الجهاز 
الهضمي والكبد بجمهورية تنزانيا اإلتحادية

الفنية للدول  العربي للمعونة  ال�سندوق   اإختتم 
الإفريقية  ثماين )08( دورات تدريبية بجمهورية 
ت��ن��زان��ي��ا الإحت����ادي����ة يف جم����ايل الإك��ت�����س��اف امل��ب��ك��ر 
املبكر  والإك��ت�����س��اف  وامل�ستقيم  ال��ق��ول��ون  ل�����س��رط��ان 
ومدينة  دارال�سالم  بكل من مدينة  الكبد  ل�سرطان 
زنزبار يف الفرتة من 19 اإيل 25 �سبتمرب 2022، حيث 
جمعية  اأع�ساء  من  اأ�ساتذة   6 باإيفاد  ال�سندوق  قام 
�سم�س  وع��ني  ق�سرالعيني  جامعتي  من   AMAGE
اللبنانية  ك��ازل��ك  جامعة  م��ن  اأ�ستاذ  اإىل  بالإ�سافة 
باملناظر  عمليات  ع���دة  واإج�����راء  ال�����دورات  لتنفيذ 
ل�سالح مر�سى تنزانيني من ذوي احلالت احلرجة.

4 دورات تدريبية مب�ست�سفى  اأوًل تنفيذ   لقد مت 
مناظر  بوحدة  ال�سالم  ب��دار  الوطني  موهيمبيلي 
فوق  ب��امل��وج��ات  الفح�س  ووح���دة  اله�سمي  اجل��ه��از 

ال�سوتية.
نظرية  حم��ا���س��رات  ال������دورات  ب��رن��ام��ج  ت�سمن   
اإط��ار من اأطباء  وجل�سات تدريب عملية ل�سالح 40 
واجل��ه��از  ال��ك��ب��د  يف  املتخ�س�سني  م���ن  ومم��ر���س��ات 
ال��ه�����س��م��ى م���ن م�����س��ت�����س��ف��ي م��وه��ي��م��ب��ي��ل��ى واأط���ب���اء 
ال�������س���الم ودودوم������ا  دار  الأخ�������رى يف  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
مت  كما  لتن�زانيا"،   اجل��دي��دة  الإداري�����ة  "العا�سمة 
منازي  مب�ست�سفى  اأخ���رى  تدريبية  دورات   4 تنفيذ 
25 طبيب  ل�����س��ال��ح  ب���زن���زب���ار  احل���ك���وم���ي  مم���وچ���ا 
ومم��ر���س��ة وت��اأه��ي��ل��ه��م م��ن اأج����ل اإ���س��ت��خ��دام اأج��ه��زة 
املناظر والأ�سعة اجلديدة  و�سيانتها، كما  مت تنفيذ 
عدد من العمليات باملنظار ل�سالح عدد من املر�سى 

التنزانيني من ذوي احلالت احلرجة.
خ�����الل ال���������دورات ق�����ام الأط�����ب�����اء امل���وف���دي���ن من 
ال�سندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية 
اإ�ستئ�سال  كيفية  على  التن�زانيني  الأطباء  بتدريب 
زوائد القولون باملنظار وتركيب الدعامات املعدنية 
باملنظار ملر�سى �سرطان املرىء كما قاموا بتدريبهم 
ع��ل��ى كيفية ت��رك��ي��ب ال��دع��ام��ات ب��ال��ق��ن��وات امل��راري��ة 
بتعاون  بالبنكريا�س  �سرطان  ب�سبب وجود  امل�سدودة 
فيما  التداخلية  الأ���س��ع��ة  خبر  م��ع  املناظر  خبر 
يعرف بتقنية املقابلة حيث اأفاد اأطباء وحدة املناظر 
العملية  ه��ذه  فيها  ال��ت��ي جت��رى  الثانية  امل���رة  ان��ه��ا 
منذ  ال�سندوق  زي��ارة خل��رباء  اأخ��ر  بعد  بامل�ست�سفى 

ثالثة اأعوام.
اإختتام الربنامج التدريبي بح�سور الروؤ�ساء   مت 
التنفيذيني للم�ست�سفيات ورئي�س اجلمعية التنزانية 
للجهاز اله�سمي ممثل وزارة ال�سحة، وروؤ�ساء اأق�سام 
الأ�سعة  وق�سم  اله�سمي  اجل��ه��از  مناظر  وح���دات 

الت�سخي�سية واأع�ساء هيئة التمري�س. 
وخ���الل م��را���س��م الإخ��ت��ت��ام، األ��ق��ى ك��ل م��ن رئي�س 
جمل�س اإدارة امل�ست�سفى ومدير وحدة املناظر كلمات 
اأثنوا من خاللها على جهود جامعة الدول العربية 
للدول  الفنية  للمعونة  العربي  ال�سندوق  ممثلة يف 
اأج��ل رفع كفاءة الأط��ب��اء، من خالل  الإفريقية من 
اإيفاد خرباء عرب لتدريب الطاقم الطبي بامل�ست�سفى 
كما عربوا عن تطلعهم اإىل ا�ستمرار دعم امل�ست�سفى 

خالل الأعوام القادمة.

وق����د األ���ق���ت مم��ث��ل��ة ال�����س��ن��دوق ال���وزي���ر مفو�س 
�سرين عادل اإمام كلمة قامت من خاللها بالتعريف 
خ��ا���س��ة يف جم��ال  املختلفه  واأن�����س��ط��ت��ه  ب��ال�����س��ن��دوق 
العام  الأم���ني  م��ع��ايل  اإه��ت��م��ام  واأك����دت على  ال�سحة 
الغيط  اأب���و  اأح��م��د  ال�سيد  العربية  ال���دول  جلامعة 
و ال�����س��ف��ر حم��ن��د ���س��ال��ح ل��ع��ج��وزي الأم�����ني ال��ع��ام 
امل�����س��اع��د م��دي��ر ع���ام ال�����س��ن��دوق ب��دع��م ه���ذا امل��ج��ال 
لالأ�سقاء  الفني  الدعم  مبوا�سلة  وع��دت  كما  الهام، 
من جمهورية تنزانيا الإحتادية من خالل الدورات 
التجربة  ت��ك��رار  و  وامل��م��ر���س��ات  ل��الأط��ب��اء  امل�ستمرة 
م�ستقباًل لرفع كفاءة الأطباء العاملني بامل�ست�سفى 
ح�سب طلبهم باإ�ستمرار هذا الدعم خالل ال�سنوات 
ال��ق��ادم��ة ن��ظ��راً حلاجتهم امل��ل��ح��ة ل��ت��اأه��ي��ل ال��ك��وادر 

الطبية يف عدة تخ�س�سات.
جت���در الإ����س���ارة اإىل اأن الأ���س��ات��ذة امل��وف��دي��ن من 
ال�����س��ن��دوق ق��د ���س��ارك��وا اأي�����س��اً يف ف��ع��ال��ي��ات امل��وؤمت��ر 
الثالث جلمعية اجلهاز اله�سمي واملناظر التنزانية 
 24 و   23 الأ���س��ب��وع يومي  اإنعقد خ��الل نف�س  ال���ذي 
حما�سرات   10 باإلقائهم   ، ال�����س��الم  �سبتمرب  بدار 
اله�سمي  واجل��ه��از  الكبد  �سرطان  جم��ال  يف  علمية 
وال���ت���ي مت��ث��ل ن�����س��ف حم���ا����س���رات امل����وؤمت����ر، وذل���ك 
ب��ح�����س��ور ع���دد ك��ب��ر م��ن اأط���ب���اء اجل��ه��از اله�سمي 
مما  الإحت��ادي��ة  تنزانيا  جمهورية  من  املتخ�س�سني 

كان له �سدى جيد لدى الأو�ساط الطبية بتنزانيا.
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األمانة العامة تشارك في 
األسبوع الكويتي في مصر

العربية  ال��دول  جلامعة  العامة  الأمانة  �ساركت 
الت�سال  اإدارة   – والت�����س��ال  الإع����الم  ق��ط��اع   –
"الأ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  يف  الج��ت��م��اع��ي-  وال��ت��وا���س��ل 
حتت  اأقيم  م�سر" ال��ذي  يف  ع�سر  الثالث  الكويتي 
جمل�س  رئي�س  مدبويل  م�سطفى  الدكتور  رعاية 
الوزراء بجمهورية م�سر العربيةبالقاهرة، بح�سور 
وال�سخ�سيات  وال�سفراء  ال���وزراء  ال�سادة  من  ع��دد 
وم�سرية  كويتية  جهات  ع��دة  ومب�ساركة  ال��ع��ام��ة، 

متثل خمتلف القطاعات.
خطابي/  اأح��م��د  ال�سفر  �سعادة  اأك��د  جهته  م��ن 
الأم�������ني ال����ع����ام امل�������س���اع���د رئ���ي�������س ق���ط���اع الع�����الم 
الكويتي  الأ���س��ب��وع  معر�س  اأهمية  على  والت�����س��ال 
القت�سادية  العالقات  ق��وة  يعك�س  حيث  م�سر،  يف 

وال�ستثمارية والتجارية بني الكويت وم�سر.
اجلامعة  م�ساركة  اأن  خطابي  ال�سفر  واأو���س��ح 
ال��ع��رب��ي��ة يف امل��ع��ر���س ت���اأت���ي م���ن م��ن��ط��ل��ق ث��واب��ت��ه��ا 
بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  ب�سرورة  الوا�سحة 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، وك��ذل��ك ت��ك��ري�����س ال��ت��ع��اون على 
ت��ع��اون  ك��ل  اأن  م�ستوى م��ت��ع��دد الأط�����راف، م��وؤك��دا 
على  اجلماعي  للتعاون  م�سافة  قيمة  ميثل  ثنائي 

م�ستوى الدول العربية.

زي��ارة  العربية  ال���دول  جامعة  ج��ن��اح  �سهد  وق��د 
م���ع���ايل امل��ه��ن��د���س اأح���م���د ���س��م��ر وزي�����ر ال��ت��ج��ارة 
معيط  حممد  ال�سيد  وم��ع��ايل  مب�سر،  وال�سناعة 
�سالح  حممد  اللواء  ومعايل  مب�سر،  املالية  وزي��ر 
ال���دي���ن وزي�����ر الإن����ت����اج احل���رب���ي مب�����س��ر، وم��ع��ايل 
ال��ل��واء خ��ال��د ف���ودة حم��اف��ظ ج��ن��وب �سيناء، وع��دد 
م��ن ال�����س��ف��راء ال��ع��رب وامل��ن��دوب��ني ال��دائ��م��ني ل��دى 
جامعة الدول العربية والدبلوما�سيني، اإىل جانب 
مبجال  واملهتمني  الإع��الم��ي��ني  م��ن  املعر�س  زوار 
وال�سياحة  والثقافة  والإع��الم  والتجارة  ال�سناعة 

والطب والطران والنفط.
وذكرت الوزير مفو�س جيهان اأ�سكناين – مدير 
– اأن الإدارة  اإدارة الت�سال والتوا�سل الجتماعي 
قامت بالإعداد والتنظيم للجناح اخلا�س بجامعة 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، وح��ر���س��ت ع��ل��ى ع��ر���س خمتلف 
)القت�سادي،  العامة  الأم��ان��ة  قطاعات  اإ���س��دارات 
الجتماعي، ال�سيا�سي، فل�سطني والأرا�سي العربية 
املنظمات  اإىل  بالإ�سافة  الع��الم(،  وقطاع  املحتلة، 
العربية املتخ�س�سة التابعة جلامعة الدول العربية 
)املنظمة العربية للتنمية الإداري��ة، منظمة العمل 
ال��ع��رب��ي��ة، م��ن��ظ��م��ة امل������راأة ال��ع��رب��ي��ة، والأك���ادمي���ي���ة 

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري(. 
واأ�سافت ا�سكناين اأن اجلناح حظي باإقبال كبر 
اإعجابا  ولقي  اأي���ام  الثالثة  م��دار  على  ال���زوار  م��ن 
وثناء منهم على جهود واإجنازات اجلامعة العربية 
ال���ت���ي جت�����س��دت يف ال��ك��ت��ب وامل����ج����الت وال��ك��ت��ي��ب��ات 

وال�سدارات املختلفة.
للتعريف  فر�سة  ميثل  املعر�س  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
بدور جامعة الدول العربية واأن�سطتها واإ�سهاماتها 
واجن����ازات����ه����ا يف ���س��ت��ى جم������الت ال���ع���م���ل ال��ع��رب��ي 
وال�سيا�سية،  والجتماعية،  القت�سادية،  امل�سرتك، 

والإعالمية، واملراأة والطفل.
العربية كاإ�سافة  وجاءت م�ساركة جامعة الدول 
حيث  م�سر،  يف  الكويتي  الأ�سبوع  لفعاليات  كبرة 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��دع��ي��م ال���ع���الق���ات ال��ع��رب��ي��ة يف �ستى 

املجالت.
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ال���دورة  ع��ن  اجلزائر" ال�����ص��ادر  "اإعالن  اأك���د 
ال�31 ملجل�س جامعة الدول العربية على م�صتوى 
ال��ق��م��ة يف خ��ت��ام اأع��م��ال��ه��اب��اجل��زائ��ر ال��ع��ا���ص��م��ة، 
يف  اأ�صكالها  بجميع  اخلارجية  التدخالت  رف�س 
ال��ع��رب��ي��ة، والتم�صك  ل��ل��دول  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����ص��وؤون 
عرب  العربية  للم�صاكل  العربية  احل��ل��ول  مب��ب��داأ 
تقوية دور جامعة الدول العربية يف الوقاية من 
على  والعمل  ال�صلمية،  بالطرق  وحلها  الأزم���ات 

تعزيز العالقات العربية - العربية. 
و���ص��دد ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�����ص��رك 
ال�����ص��الم العربية  ال�����ص��ام��ل، وال��ت��م�����ص��ك مب���ب���ادرة 
كخيار ا�صراتيجي لإنهاء الحتالل الإ�صرائيلي، 
اأ�صكالها،  بجميع  اخلارجية  التدخالت  ورف�����س 

الفل�صطينية  ال��ق�����ص��ي��ة  م��رك��زي��ة  "على  م���وؤك���دا 
الفل�صطيني غري  ال�صعب  والدعم املطلق حلقوق 
ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت�����ص��رف، مب���ا ف��ي��ه��ا ح��ق��ه يف احل��ري��ة 
وتقرير امل�صري وجت�صيد دولة فل�صطني امل�صتقلة 
يونيو  م��ن  ال��راب��ع  خ��ط��وط  على  ال�صيادة  كاملة 
1967، وعا�صمتها القد�س ال�صرقية، وحق العودة 
لقرار  وفقا  الفل�صطينيني  لالجئني  والتعوي�س 
لعام   194 رق��م  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 

.1948
والتم�صك مببادرة ال�صالم العربية لعام 2002 
بال�صالم  واللتزام  واأولوياتها،  عنا�صرها  بكافة 
ال���ع���ادل وال�����ص��ام��ل ك��خ��ي��ار ا���ص��رات��ي��ج��ي لإن��ه��اء 
العربية،  الأرا���ص��ي  لكافة  الإ�صرائيلي  الحتالل 

مبا فيها اجل��ولن ال�صوري وم��زارع �صبعا وتالل 
ك��ف��ر ���ص��وب��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وح���ل ال�����ص��راع ال��ع��رب��ي-
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى اأ���ص��ا���س م��ب��داأ الأر�����س مقابل 
ال�صرعية  وق�����رارات  ال����دويل  وال��ق��ان��ون  ال�����ص��الم 

الدولية ذات ال�صلة.
   ودع��ااإىل �صرورة موا�صلة اجلهود وامل�صاعي 
ال����رام����ي����ة حل���م���اي���ة م���دي���ن���ة ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة 
وم��ق��د���ص��ات��ه��ا، وال���دف���اع عنها يف وج���ه حم���اولت 
الحتالل املرفو�صة واملدانة لتغيري دميغرافيتها 
وهويتها العربية الإ�صالمية وامل�صيحية والو�صع 
ذلك  يف  مب��ا  فيها،  القائم  وال��ق��ان��وين  التاريخي 
التاريخية حلماية  الها�صمية  عرب دعم الو�صاية 
اأوق��اف  واإدارة  وامل�صيحية  الإ�صالمية  املقد�صات 
ل��وزارة  التابعة  املبارك  الأق�صى  و�صوؤون  القد�س 
الأوقاف واملقد�صات الإ�صالمية الأردنية ب�صفتها 
جلنة  دور  وك���ذا  احل�صرية  ال�صالحية  �صاحبة 
الدفاع عن مدينة  القد�س يف  القد�س وبيت مال 

القد�س ودعم �صمود اأهلها.

قطاع  عن  الإ�صرائيلي  احل�صار  برفع  وطالب 
غ���زة واإدان�����ة ا���ص��ت��خ��دام ال��ق��وة م��ن ق��ب��ل ال�صلطة 
وجميع  الفل�صطينيني،  �صد  بالحتالل  القائمة 
امل���م���ار����ص���ات ال��ه��م��ج��ي��ة مب����ا ف��ي��ه��ا الغ���ت���ي���الت 
عن  ب��الإف��راج  واملطالبة  التع�صفية  والع��ت��ق��الت 
ج��م��ي��ع الأ����ص���رى وامل��ع��ت��ق��ل��ني، خ��ا���ص��ة الأط���ف���ال 

والن�صاء واملر�س وكبار ال�صن.
اأك��د "اإعالن اجلزائر" على تبني ودعم     كما 
الع�صوية  على  للح�صول  فل�صطني  دول��ة  توجه 
الكاملة يف الأمم املتحدة، ودعوة الدول التي مل 
بذلك،  القيام  اإىل  فل�صطني  بدولة  بعد  تعرف 
م��ع ���ص��رورة دع���م اجل��ه��ود وامل�����ص��اع��ي القانونية 
الح��ت��الل  حما�صبة  اإىل  ال��رام��ي��ة  الفل�صطينية 
�صد  واجل��رائ��م  احل��رب  جرائم  على  الإ�صرائيلي 
الإن�صانية التي اقرفها ول يزال يف حق ال�صعب 

الفل�صطيني.
واأ����ص���اد ب��اجل��ه��ود ال��ع��رب��ي��ة امل��ب��ذول��ة يف �صبيل 
بتوقيع والرحيب  الفل�صطيني  ال�صف  توحيد 
“اإعالناجلزائر" على  الفل�صطينيني  الأ���ص��ق��اء 

املنبثق عن"موؤمتر مل ال�صمل" من اأجل حتقيق 
عقد  ال����ذي  الفل�صطينية"،  ال��وط��ن��ي��ة  ال���وح���دة 
باجلزائر خالل الفرة من 11-13 اأكتوبر 2022، 
م��وؤك��دا ���ص��رورة ت��وح��ي��د ج��ه��ود ال����دول العربية 
للت�صريع يف حتقيق هذا الهدف النبيل، ل �صيما 

عرب مرافقة الأ�صقاء الفل�صطينيني نحو جت�صيد 
اخلطوات املتفق عليها �صمن الإعالن.

وف��ي��م��ا ي��خ�����س الأو����ص���اع يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، 
العمل  تعزيز  "اإعالن اجلزائر" العمل على  اأك��د 
العربي  القومي  الأمن  امل�صرك حلماية  العربي 
مب��ف��ه��وم��ه ال�����ص��ام��ل وب���ك���ل اأب����ع����اده ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
والق��ت�����ص��ادي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة وال��ط��اق��وي��ة وامل��ائ��ي��ة 
والبيئية، وامل�صاهمة يف حل واإنهاء الأزم��ات التي 
متر بها بع�س الدول العربية، مبا يحفظ وحدة 
الدول الأع�صاء و�صالمة اأرا�صيها و�صيادتها على 
يف  �صعوبها  تطلعات  ويلبي  الطبيعية  م��وارده��ا 

العي�س الآمن الكرمي.
و�صدد على رف�س التدخالت اخلارجية بجميع 
العربية  ل��ل��دول  الداخلية  ال�����ص��وؤون  يف  اأ�صكالها 
للم�صاكل  ال��ع��رب��ي��ة  احل���ل���ول  مب���ب���داأ  وال��ت��م�����ص��ك 
العربية  ال��دول  جامعة  دور  تقوية  عرب  العربية 
يف الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق ال�صلمية، 
العربية،  العربية-  العالقات  والعمل على تعزيز 
التي  امل�����ص��اع��ي واجل��ه��ود  الإط�����ار،  مثمنا يف ه���ذا 
ت��ب��ذل��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، ل�صيما 
العربي  الت�صامن  حتقيق  بهدف  الكويت،  دول��ة 

واخلليجي.
واأعرب "اإعالن اجلزائر" عن الت�صامن الكامل 
لإنهاء  الهادفة  الليبي ودعم اجلهود  ال�صعب  مع 
ليبي(  )ل��ي��ب��ي-  م��ن خ���الل ح��ل  الليبية  الأزم����ة 
واأمن  اأمنها  يحفظ وحدة و�صيادة ليبيا وي�صون 
جوارها، ويحقق طموحات �صعبها يف الو�صول اإىل 
اأ�صرع وقت ممكن لتحقيق  تنظيم النتخابات يف 

ال�صتقرار ال�صيا�صي الدائم.
واأكد دعم احلكومة ال�صرعية اليمنية ومباركة 
اجلهود  ودع��م  الرئا�صي  القيادة  جمل�س  ت�صكيل 
املبذولة للتو�صل اإىل حل �صيا�صي لالأزمة اليمنية 
وفق املرجعيات املعتمدة مع الت�صديد على �صرورة 
نحو  اأ�صا�صية  كخطوة  الإن�صانية  الهدنة  جتديد 
�صيا�صية  ت�صوية  حتقيق  اإىل  ال��ه��ادف  امل�صار  ه��ذا 
وا�صتقراره  اليمن و�صيادته  �صاملة ت�صمن وحدة 
و���ص��الم��ة اأرا���ص��ي��ه واأم����ن دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي 
ورف�س جميع اأ�صكال التدخل اخلارجي يف �صوؤونه 

الداخلية.
ق��ي��ام  ����ص���رورة  اإىل  اجلزائر"  "اإعالن  ودع����ا 
الدول العربية بدور جماعي قيادي للم�صاهمة يف 
جهود التو�صل اإىل حل �صيا�صي لالأزمة ال�صورية 
وم���ع���اجل���ة ك���ل ت��ب��ع��ات��ه��ا ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة والأم���ن���ي���ة 
والإن�����ص��ان��ي��ة والق��ت�����ص��ادي��ة، مب��ا ي�صمن وح��دة 
�صورية و�صيادتها ويحقق طموحات �صعبها ويعيد 

لها اأمنها وا�صتقرارها ومكانتها اإقليميا ودوليا.
العراق  يف  الد�صتورية  احلياة  بتن�صيط  ورح��ب 
مبا يف ذلك ت�صكيل احلكومة وال�صادة بجهودها 
وال��ت��ن��م��ي��ة  ال����ص���ت���ق���رار  اإىل حت��ق��ي��ق  ال���رام���ي���ة 
ال�صعب  وت��ط��ل��ع��ات  اآم����ال  وجت�صيد  الق��ت�����ص��ادي��ة 

القمة العربية الــ 31 قمة لم الشمل العربي
رحب قادة الدول العربية في القمة العربية التي عقدت بالجزائر، بمبادرة الرئيس 

الجزائري عبد المجيد تبون، باختيار "لم الشمل" عنوانا للقمة العربية.
وفى هذا السياق نرصد أهم قرارات وتوصيات إعالن الجزائر الصادر عن القمة العربية.
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ال���ع���راق���ي، م���ع ت��ث��م��ني ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي حققها 
ال��ع��راق يف دح��ر التنظيمات الإره��اب��ي��ة وال���ص��ادة 
ال��ب��الد  ���ص��ي��ادة  ع��ن  ال��دف��اع  يف  �صعبه  بت�صحيات 

واأمنها.
م��ع  ال���ت�������ص���ام���ن  اجلزائر"  وجدد"اإعالن 
اجل���م���ه���وري���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اأم��ن��ه��ا 
وا���ص��ت��ق��راره��ا ودع����م اخل���ط���وات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا 
والبحرية  الربية  اأقاليمها  على  �صيادتها  لب�صط 
بتنفيذ  لبنان  ت��ق��وم  لأن  التطلع  ع��ن  والإع����راب 
النواب  جمل�س  يقوم  واأن  املطلوبة  الإ�صالحات 

بانتخاب رئي�س جديد للبالد.
ك���م���ا ج�����دد ال����دع����م جل���م���ه���وري���ة ال�������ص���وم���ال 
ال��ف��ي��درال��ي��ة م���ن اأج�����ل ت��وط��ي��د دع���ائ���م الأم����ن 
ال��ع��رب��ي��ة يف  ال����دول  وال���ص��ت��ق��رار ع��رب م�صاهمة 
جمال  يف  ال�صومالية  الوطنية  ال��ق��درات  تعزيز 
مكافحة الإرهاب ومتكني هذا البلد ال�صقيق من 
املرحلة  يف  يواجهها  التي  للتحديات  ال�صتجابة 
الراهنة، ل�صيما من جراء اأزمة اجلفاف احلادة.

امل��ت��وا���ص��ل��ة لتحقيق     واأي�����ص��ا دع���م اجل���ه���ود 
ح����ل ���ص��ي��ا���ص��ي ب����ني ج��ي��ب��وت��ي واإري������ري������ا ف��ي��م��ا 
يتعلق ب��اخل��الف احل����دودي وم��و���ص��وع الأ���ص��رى 

اجليبوتيني.
ك��م��ا اأك����د ����ص���رورة امل�����ص��اه��م��ة يف دع����م ال����دول 
�صيا�صية  ب��ظ��روف  اأو مت��ر  م���رت  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
تواجه  التي  تلك  اأو  �صعبة،  واقت�صادية  واأمنية 
الطبيعية،  الكوارث  ج��راء  من  ا�صتثنائية  ح��الت 
من خالل تعبئة الإمكانيات املتاحة وفق خمتلف 
ال�صيغ املطروحة ثنائيا وعربيا واإقليميا ودوليا.

من  خالية  منطقة  اإن�صاء  �صرورة  على  و�صدد 
الأ���ص��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة واأ���ص��ل��ح��ة ال��دم��ار ال�صامل يف 
عليها،  املتفق  للمرجعيات  وفقا  الأو�صط  ال�صرق 
داع��ي��ا ج��م��ي��ع الأط������راف امل��ع��ن��ي��ة اإىل الن�����ص��م��ام 
النووية  الأ�صلحة  انت�صار  ع��دم  معاهدة  وتنفيذ 
ال��ت��ي ت��ظ��ل ح��ج��ر الأ���ص��ا���س للنظام ال����دويل ملنع 

انت�صار هذه الأ�صلحة.
تعزيز  يخ�س  فيما  اجلزائر"،  "اإعالن  واأك���د 
وع�����ص��رن��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�������ص���رك، الل���ت���زام 
العمل  وع�صرنة  تعزيز  م�صار  يف  ق��دم��ا  بامل�صي 
العربي امل�صرك والرقي به اإىل م�صتوى تطلعات 
جديد  نهج  وف��ق  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�صعوب  وط��م��وح��ات 
اأولوياته  يوؤازر الأطر التقليدية لي�صع يف �صلب 

هموم وان�صغالت املواطن العربي.
بها  التي تقدم  البناءة  املقرحات  اأي�صا  وثمن 
والرامية  تبون،  املجيد  عبد  اجلزائري  الرئي�س 
اإىل تفعيل دور جامعة الدول العربية يف الوقاية 

م��ن ال��ن��زاع��ات وح��ل��ه��ا وت��ك��ري�����س ال��ب��ع��د ال�صعبي 
وتعزيز مكانة ال�صباب والبتكار يف العمل العربي 

امل�صرك.
واأك����د ����ص���رورة اإط����الق ح��رك��ي��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة بني 
املجتمع  وفعاليات  الر�صمية  العربية  املوؤ�ص�صات 
خالل  من  احلية،  وق��واه  اأطيافه  بجميع  امل��دين 
خلق ف�����ص��اءات ل��ت��ب��ادل الأف��ك��ار وال��ن��ق��ا���س املثمر 
واحل�����وار ال��ب��ن��اء ب��ه��دف ت��وح��ي��د اجل���ه���ود ل��رف��ع 

التحديات املطروحة مب�صاركة اجلميع.
ودعا اإىل اللتزام مب�صاعفة اجلهود لتج�صيد 
م�������ص���روع ال��ت��ك��ام��ل الق���ت�������ص���ادي ال���ع���رب���ي وف��ق 
ملقومات  الأم��ث��ل  ال�صتغالل  تكفل  �صاملة  روؤي���ة 
التي  الثمينة  ول��ل��ف��ر���س  ال��ع��رب��ي��ة  الق��ت�����ص��ادات 
التجارة  ملنطقة  الكامل  التفعيل  بهدف  تتيحها، 
الحت��اد  لإقامة  متهيدا  الكربى  العربية  احل��رة 

اجل��م��رك��ي ال��ع��رب��ي، م��وؤك��دا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تظافر 
اجل���ه���ود م���ن اأج�����ل ت��ع��زي��ز ال����ق����درات ال��ع��رب��ي��ة 
اجل��م��اع��ي��ة يف جم����ال ال���ص��ت��ج��اب��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات 
امل���ط���روح���ة ع���ل���ى الأم�������ن ال���غ���ذائ���ي وال�����ص��ح��ي 
منوها  املناخية،  التغريات  ومواجهة  والطاقوي 
العمل  ملاأ�ص�صة  ال��ت��ع��اون  اآل��ي��ات  تطوير  ب�����ص��رورة 

العربي يف هذه املجالت.
ال���ع���الق���ات م���ع دول اجل����وار  وف��ي��م��ا ي��خ�����س 
بناء  اجلزائر" �صرورة  "اإعالن  اأكد  وال�صراكات، 
عالقات �صليمة ومتوازنة بني املجموعة العربية 
الإ�صالمي  حميطها  فيه  مبا  ال��دويل،  واملجتمع 
والإف���ري���ق���ي والأورو-م���ت���و����ص���ط���ي، ع��ل��ى اأ���ص�����س 
والتعاون  والثقة  اجل���وار  ح�صن  ق��واع��د  اح���رام 
املثمر واللتزام املتبادل باملبادئ املكر�صة يف ميثاق 
راأ�صها احرام �صيادة الدول  املتحدة وعلى  الأمم 

وعدم التدخل يف �صوؤونها الداخلية.
و�صدد على اأهمية منتديات التعاون وال�صراكة 
ال��ت��ي جت��م��ع ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة مبختلف 
ال�����ص��رك��اء ال���دول���ي���ني والإق��ل��ي��م��ي��ني ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ج�صور  وم��د  ال�صيا�صي  للت�صاور  هامة  ف�����ص��اءات 
ال��ت��وا���ص��ل وب��ن��اء ���ص��راك��ات م��ت��وازن��ة ق��ائ��م��ة على 

الحرام والنفع املتبادلني.
"اإعالن  ال��دول��ي��ة،اأك��د  الأو���ص��اع  يخ�س  وفيما 
ال�صاحة  على  املت�صاعدة  التوترات  اأن  اجلزائر" 
اأي وقت م�صى  اأكرث من  ال�صوء  الدولية ت�صلط 
احلوكمة  اآل��ي��ات  يف  الهيكلية  الخ���ت���اللت  ع��ل��ى 
�صمن  ملعاجلتها  امللحة  احل��اج��ة  وع��ل��ى  العاملية 
مقاربة تكفل التكافوؤ وامل�صاواة بني جميع الدول 

وت�صع حدا لتهمي�س الدول النامية.
العربية  ال��دول  اأكد على �صرورة م�صاركة  كما 
اجل��دي��دة  ال��دول��ي��ة  املنظومة  م��ع��امل  �صياغة  يف 
اأوكرانيا،  وب��اء كورونا واحل��رب يف  لعامل ما بعد 
فاعل ل  من�صجمة وموحدة وكطرف  كمجموعة 
لتقدمي  وال��ك��ف��اءات  والإم��ك��ان��ي��ات  الإرادة  ت��ع��وزه 
مع  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف  واإي��ج��اب��ي��ة  فعلية  م�صاهمة 
العربي  وباملوقف  النحياز  اللتزام مببادئ عدم 
امل�����ص��رك م��ن احل����رب يف اأوك���ران���ي���ا ال����ذي يقوم 
خيار  لتفعيل  وال�صعي  القوة  ا�صتعمال  نبذ  على 
ال�صالم عرب النخراط الفعلي ملجموعة الت�صال 
اجل��زائ��ر، م�صر،  ت�صم  )ال��ت��ي  العربية  ال��وزاري��ة 
 ، ال���ع���راق  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  الأردن، 
وال�صودان والأمني العام جلامعة الدول العربية( 

�صيا�صي  حل  لبلورة  الرامية  الدولية  اجلهود  يف 
املتحدة  الأمم  ميثاق  مبادئ  مع  يتوافق  لالأزمة 
املعنية، مع  الأمنية لالأطراف  ال�صواغل  ويراعي 
الدولية، منوها يف هذا  املنظمات  ت�صيي�س  رف�س 
العربية  ال��دول  بها  التي قامت  بامل�صاعي  ال�صياق 

الأخرى مثل اململكة العربية ال�صعودية.
امل��ت��وازن��ة  ال�صيا�صة  اجلزائر"  "اإعالن  وث��م��ن 
اأج��ل �صمان  "اأوبيك" من  انتهجها حتالف  التي 
ال��ع��امل��ي��ة للطاقة وا���ص��ت��دام��ة  ا���ص��ت��ق��رار الأ����ص���واق 
ال���ص��ت��ث��م��ارات يف ه���ذا ال��ق��ط��اع احل�����ص��ا���س �صمن 
الدول  اقت�صادية ت�صمن حماية م�صالح  مقاربة 

املنتجة وامل�صتهلكة على حد �صواء.
واأكد �صرورة توحيد اجلهود ملكافحة الإرهاب 
والتطرف بجميع اأ�صكاله وجتفيف منابع متويله 
والعمل على تعبئة املجتمع الدويل �صمن مقاربة 
م��ت��ك��ام��ل��ة الأب���ع���اد ت��ق��وم ع��ل��ى الل���ت���زام ب��ق��واع��د 
امل��ت��ح��دة ذات  ال����دويل وق�����رارات الأمم  ال��ق��ان��ون 
ال�صركاء  مبطالبة  يتعلق  فيما  �صيما  ل  ال�صلة، 
ب��ع��دم ال�����ص��م��اح ب��ا���ص��ت��خ��دام اأرا���ص��ي��ه��م ك��م��الذ اأو 
�صد  اإرهابية  اأعمال  لدعم  اأو  للتحري�س  من�صة 

دول اأخرى.
ب���ال���ت���ح���رك���ات  اجلزائر"  "اإعالن  ورح�������ب 
واملبادرات احلميدة التي قامت وتقوم بها العديد 
اأج���ل احل��د م��ن انت�صار  ال���دول العربية م��ن  م��ن 
ال��ت��وت��رات  ح���دة  وت��خ��ف��ي��ف  "ال�صالموفوبيا" 
واحل��وار  الآخ���ر  واح���رام  الت�صامح  قيم  وترقية 
بني الأدي��ان والثقافات واحل�صارات واإع��الء قيم 
العي�س معا يف �صالم التي كر�صتها الأمم املتحدة 
مب���ب���ادرة م��ن اجل���زائ���ر، ورح����ب يف ه���ذا ال�صياق 
ب���ال���زي���ارة ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ق��دا���ص��ة ب��اب��ا ال��ف��ات��ي��ك��ان 
ف��ران�����ص��ي�����س اإىل مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن، وم�����ص��ارك��ت��ه 
والإم������ام الأك�����رب ال��دك��ت��ور اأح���م���د ال��ط��ي��ب �صيخ 
امل�صلمني  رئي�س جمل�س حكماء  ال�صريف  الأزه��ر 
يف "ملتقى البحرين ..حوار ال�صرق والغرب من 

اأجل التعاي�س الإن�صاين".
ال��ذي  ال��ه��ام  اجلزائر" ال���دور  "اإعالن  وث��م��ن 
التحديات  معاجلة  يف  العربية  ال���دول  ب��ه  ت��ق��وم 
الكربى التي تواجه الب�صرية على غرار التغريات 
"ال�صرق  مببادرة  ال�صدد  هذا  يف  واأ�صاد  املناخية، 
الأو�صط الأخ�صر" التي اأطلقتها اململكة العربية 

ال�صعودية.
واأكد اأهمية ا�صطالع الدول العربية بدور بارز 
يف تنظيم التظاهرات الدولية الكربى التي ت�صكل 
الدولية،  للعالقات  ومهيكلة  رئي�صية  حمطات 
معربا يف هذا ال�صدد عن دعم م�صر التي ت�صتعد 
ال��دول الأط��راف  ال��دورة )27( ملوؤمتر  لحت�صان 
يف التفاقية الإطارية لالأمم املتحدة حول تغري 

.)COP27( املناخ
تتاأهب  قطرالتي  دولة  م�صاندة  عن  اأعلن  كما 
لحت�صان نهائيات بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم 

2022 والثقة التامة يف قدرتها على تنظيم ن�صخة 
ورف�س حمالت  العاملية  التظاهرة  لهذه  متميزة 

الت�صويه والت�صكيك املغر�صة التي تطالها.
واأك��������د دع������م ا����ص���ت�������ص���اف���ة امل���م���ل���ك���ة امل��غ��رب��ي��ة 
املتحدة  الأمم  لتحالف  التا�صع  العاملي  للمنتدى 
للح�صارات، يومي 22-23 نوفمرب 2022 مبدينة 
فا�س، كما اأكد دعم دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف التح�صري لحت�صانالدورة)28( ملوؤمتر الدول 
الأط��راف يف التفاقية الإط��اري��ة ل��الأمم املتحدة 
حول تغري املناخ ، وتاأييد تر�صيح مدينة الريا�س، 
معر�س  ل�صت�صافة  ال�صعودية،  العربية  باململكة 

اإك�صبو 2030.
واأعرب القادة العرب يف "اإعالن اجلزائر" عن 
املجيد  عبد  اجل��زائ��ري  للرئي�س  المتنان  عميق 
تنظيم  قيمة يف  م��ن جهود  بذله  م��ا  على  ت��ب��ون، 
حكمة  بكل  العربية  القمة  اج��ت��م��اع��ات  وت�صيري 
وتب�صر ودوره يف تعميق الت�صاور واإحكام التن�صيق 
ال�صتحقاق  ه��ذا  لنجاح  ال�صروط  كافة  وت��وف��ري 
وتوافقية  اأخوية  روح  �صادته  الذي  الهام  العربي 
مثالية، مع التقدير الكبري لإ�صهاماته ومبادراته 
يف  متميزة  حمطة  القمة  ه��ذه  م��ن  جعلت  ال��ت��ي 

م�صرية العمل العربي امل�صرك.
 ، اجلزائر"  ق��م��ة  "اإعالن  ن�����س  م�صتهل  ويف 
اأ�صار القادة العرب اإىل ا�صتلهام التاريخ امل�صرك 
اأبهى  يف  جتلى  ال��ذي  العربي  الت�صامن  وو�صائج 
العربية  وال���دول  ال�صعوب  التفاف  خ��الل  �صوره 
الفاحت  ثورة  اإبان  ال�صعب اجلزائري  ن�صال  حول 
ت�صحيات  من  تخللها  وم��ا  اخلالدة  نوفمرب  من 
اجلزائريني  اإخوانهم  ن�صرة  يف  العرب  الأ�صقاء 
اتخ�ذها  التي  التاريخية  ال��ق��رارات  وا�صتذكار   ،
القادة العرب يف جميع القمم ال�صابقة، مبا فيها 
تلك التي انعقدت باجلزائر يف مراحل مف�صلية 
مت  ال��ت��ي  واملكت�صبات  العربية،  الأم���ة  ت��اري��خ  م��ن 
حتقيقها ب�صفة جماعية يف تلك املحطات ل�صالح 

ق�صايا الأمة العربية والعمل العربي امل�صرك.
ون��ب��ه��وا اإىل ال���ظ���روف ال��دق��ي��ق��ة وال��ت��ط��ورات 
امل��ت�����ص��ارع��ة ع��ل��ى ال�����ص��اح��ة ال��دول��ي��ة وم���ا تنبئ به 
حالة ال�صتقطاب الراهنة من بوادر اإعادة ت�صكيل 
م��وازي��ن ال��ق��وى، م��ع ك��ل م��ا يحمله ه��ذا الو�صع 
من خماطر على الأمن القومي العربي وكيانات 
الأوطان العربية وا�صتقرارها وما ميليه ذلك من 
امل�صالح  على  للحفاظ  اجل��ه��ود  توحيد  حتمية 
امل�صركة والتموقع كفاعل موؤثر يف ر�صم معامل 
ن��ظ��ام دويل ج��دي��د ي��ق��وم ع��ل��ى ال��ع��دل وامل�����ص��اواة 

ال�صيادية بني الدول.
ورح������ب ال�����ق�����ادة ال����ع����رب مب�����ب�����ادرة ال��رئ��ي�����س 
اجل����زائ����ري ع��ب��د امل��ج��ي��د ت���ب���ون، ب��اخ��ت��ي��ار "مل 

ال�صمل" عنوانا للقمة العربية.
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من جهتها، اأو�صحت الأمني العام امل�صاعد رئي�س 
اأب��و  ق��ط��اع ال�����ص��وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة للمجل�س ه��ي��ف��اء 
غ��زال��ة، اأن ال��ب��ن��ود ال��ت��ي ���ص��رف��ع اإىل ال��ق��م��ة مت�س 
ال��ظ��رف  ال��ع��رب��ي، ل �صيما يف ظ��ل  ح��ي��اة الإن�����ص��ان 
الراهن مع اآثار جائحة كورونا، وانعكا�صات الأزمات 

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال�����ص��ف��ري ح�����ص��ام زك����ي الأم����ني 
ال���ع���ام امل�����ص��اع��د جل��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة اإن�����ه مت 
التفاق بني وزراء اخلارجية العرب على كافة بنود 
ال��ذي يرفع للقادة، دون مزيد من  ج��دول الأعمال 

التفا�صيل.
جنالء  الليبية  اخلارجية  وزي��رة  قالت  ب��دوره��ا، 
اإدراج  مت  اإن��ه  لل�صحفيني،  ت�صريحات  يف  املنقو�س، 
اأزمة بلدها �صمن جدول الأعمال من خالل الدعوة 
اإىل التعجيل بالنتخابات واإنهاء املراحل النتقالية.
واأ�صارت اإىل اأن الرئا�صة اجلزائرية املتوازنة كانت 

حا�صمة يف ا�صتيعاب اخلالفات املطروحة.
حميد  العربية  باجلامعة  اجلزائر  مندوب  وكان 
اأعمال  ب��اأن ج��دول  �صابق  ق��د �صرح يف وق��ت  �صبرية 
القمة العربية اأدرج فيه كل الأزمات العربية، وعلى 
بندا تخ�س ق�صايا   24 اإىل جانب  فل�صطني،  راأ�صها 

اأخرى. 
اجتماعات  العا�صمة اجلزائرية  انطلقت يف  وقد 

املجل�س  تكليف  مت  اأن��ه  وك�صفت  اجليواإ�صراتيجية، 
ق��رارات��ه  ال���دول الأع�����ص��اء بتنفيذ  اآل��ي��ة تلزم  بو�صع 

املتعلقة مبنطقة التجارة احلرة العربية الكربى.
ق��رار يحث  كما مت التفاق خ��الل الجتماع على 
ال��دول العربية على الت�صريع بالنتهاء يف اإج��راءات 

وزراء اخلارجية العرب التح�صريية للقمة العربية 
يف دورتها ال� 31 التي مت عقدها يومي الأول والثاين
 وجاء اجتماع وزراء اخلارجية العرب الذي عقد 
ب��امل��رك��ز ال����دويل ل��ل��م��وؤمت��رات ع��ب��د اللطيف رح��ال 
جدول  م�صروع  لعتماد  يومني،  م��دى  على  ا�صتمر 

الأعمال والنظر يف م�صاريع القرارات واإقرارها، 
ت�صلم  ل��الج��ت��م��اع��ات،  الأوىل  اجلل�صة  ب��دء  وم��ع 
رئا�صة  وزير اخلارجية اجلزائري رمطان لعمامرة 
الدورة من نظريه التون�صي عثمان اجلرندي، الذي 

تراأ�صت بالده القمة العربية يف دورتها ال� 30.
ويف كلمة له يف افتتاح الجتماعات، اأ�صاد اجلرندي 
اأج��ل  م��ن  اجل��زائ��ر  بذلتها  ال��ت��ي  احلثيثة  باجلهود 
الإعداد للقمة العربية يف دورتها ال� 31 وتهيئة كامل 

الظروف لإجناح هذا ال�صتحقاق الهام.
العربي  العامل  واأن��ظ��ار  ال��ي��وم،  "جنتمع  واأ���ص��اف 
من  �صتطرحه  وم��ا  القمة  ل��ه��ذه  موجهة  وال���دويل 
مزمنة،  باتت  التي  الأزم���ات  من  للخروج  مقاربات 

الت�صديق على اتفاقية تنظيم النقل وعمولة العبور 
بني الدول العربية ق�صد اإدخاله حيز التنفيذ.

وات��ف��ق امل�����ص��ارك��ون يف الج��ت��م��اع ع��ل��ى ع���دة بنود 
مبواجهة  تتعلق  اأخ��رى  وبنود  اجتماعي  طابع  ذات 
التحديات ال�صحية والإن�صانية التي متر بها بع�س 

الدول العربية.
وت��راأ���س وف��د دول���ة فل�صطني يف الج��ت��م��اع وزي��ر 
وزير  وم�صاعد  الع�صيلي،  خالد  الوطني  القت�صاد 
واملالية  القت�صادية  لل�صوؤون  واملغربني  اخلارجية 
م�صطفى الربغوثي، ومدير عام العالقات الدولية 
���ص��ه��ا ع��و���س اهلل، ووك��ي��ل وزارة  ب�����وزارة الق��ت�����ص��اد 
دائ��رة  ومدير  خمي�س،  عا�صم  الجتماعية  التنمية 

املنظمات اإ�صراء ملم.

وحت���دي���د م���وق���ع ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة م���ن ال��ت��ح��ولت 
من  ين�صاأ  فيما  منظمتنا  ودور  امل�صتجدة  العاملية 
�صبقه  الت�صكل عما  ب�صدد  حتالفات يف عامل جديد 

طارحا حتديات جديدة".
اإىل  حتولت  العربية  املنطقة  اإن  لعمامرة،  وق��ال 
التي  الأجنبية،  القوى  من  ع��دد  بني  �صراع  �صاحة 
اجلمود  ب�صبب  مراحلها  باأ�صعب  قوله  ح�صب  متر 
التي  الدول  اإىل م�صاعدة عدد من  ال�صيا�صي، داعيا 
ت��ع��اين م��ن ���ص��ع��وب��ات ظ��رف��ي��ة اق��ت�����ص��ادي��ة ك��ان��ت اأو 
ال�����ص��وؤون  ال��ت��دخ��ل يف  ع���دم  م��ع  اأم��ن��ي��ة،  اأو  �صيا�صية 
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��دول واح�����رام ���ص��ي��ادت��ه��ا اجل��زائ��ري��ة 
وزراء  اجتماعات  واختتمت  العربية.  للقمة  متهيدا 
بتوافق  اجل��زائ��ري��ة  العا�صمة  يف  ال��ع��رب  اخلارجية 
املقرر  العربية  للقمة  النهائي  الأعمال  على جدول 

عقدها.
واأ�صاف لعمامرة، اأن الأو�صاع الع�صيبة التي مير 
وال�صومال  واليمن  و�صوريا  ليبيا  يف  الأ���ص��ق��اء  بها 
ت�صتوقفنا  اأن  ي��ج��ب  ول��ب��ن��ان  ال�����ص��ودان  يف  وك��ذل��ك 

ل�صتدراك ما فاتنا من جهود.
ك��ث��ريا ع��ل��ى م�صاهمة  ت��ع��ول  اأن اجل��زائ��ر  وذك����ر، 
اجل��م��ي��ع يف ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ان��ط��الق��ات 
يتجاوز  نهج  وف��ق  امل�صرك  العربي  للعمل  جديدة 

املقاربات التقليدية لت�صتجيب ملتطلبات احلا�صر.
يجب  عاملنا  ي�صهدها  التي  "التطورات  اأن  واأك��د، 
اليوم  مت��ر  التي  الفل�صطينية  الق�صية  تن�صينا  األ 
فر�س  يف  املحتل  مت���ادي  و���ص��ط  مراحلها  باأ�صعب 

�صيا�صة الأمر الواقع".
اجل��زائ��ر  قمة  يف  اجلميع  على  "نعول  واأ���ص��اف، 
لبدء نهج جديد يف العمل العربي امل�صرك، ونرجو 

اأن تتكلل اجتماعاتنا بالنجاح والتوفيق".
للدفع  اجل��ه��ود  "م�صاعفة  ���ص��رورة  على  و���ص��دد 
مب�����ص��ارات ال�����ص��ل��م وامل�����ص��احل��ة ال��ت��ي ي��ج��در ب��ه��ا اأن 

تنطلق فعال من البيت العربي".
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال الأم����ني ال��ع��ام جل��ام��ع��ة ال���دول 
القمة  اإن  ل��ه،  كلمة  يف  الغيط،  اأب��و  اأح��م��د  العربية 
تتطلع لرجمة واقعية لتفاق اجلزائر )للم�صاحلة 
الفل�صطينية  الأط������راف  وال���ت���زام  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة( 

ببنوده.
اجلدير بالذكر اأنه يف 13 اأكتوبر، وقعت الف�صائل 
للم�صاحلة،  اجل��زائ��ر  اإع���الن  وثيقة  الفل�صطينية 
اأج��ل حتقيق  ال�صمل من  اأعمال موؤمتر مل  يف ختام 

الوحدة الوطنية الفل�صطينية.

في ختام اجتماعه على مستوى الوزراء

في ختام اجتماعه على مستوى الوزراء

المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي 
بالجزائر  يصادق على 24 بندا

وزراء الخارجية العرب يتوافقون على 
جدول األعمال

صادق المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي، في ختام اجتماعه على مستوى 
الوزراء، بالجزائر العاصمة، على 24 بندا لرفعها إلى القمة العربية. 

وأوضح وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، عقب االجتماع، أن هذه البنود التي تمت 
المصادقة عليها باإلجماع تضمنت عدة توصيات حول ملفات اقتصادية واجتماعية، 

في مقدمتها ملف األمن الغذائي العربي، وتفعيل المنطقة الحرة، وتسريع إنشاء 
االتحاد الجمركي العربي.

انطلقت اجتماعات وزراء الخارجية العرب في العاصمة الجزائرية بتوافق على جدول 
األعمال النهائي للقمة العربية التي عقدت في األول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، 

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطانلعمامرة، عقب نهاية االجتماعات التي انطلقت، 
إن االجتماعات سمحت بالتوصل إلى نتائج توافقية بعد مشاورات ثرية ومعمقة.
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عقدت ثالث قمم )عربية، وخليجية، و�سعودية( 
العربية  باململكة  الريا�ض  مدينة  يف  ال�سني  مع 
 ،2022/12/-9  -7 م��ن  ال��ف��رة  خ��الل  ال�سعودية 
العربية  اململكة  وه��و  امل�سيف  البلد  م��ن  ب��دع��وة 
ال�����س��ع��ودي��ة، وحت��م��ل ال��ب��ي��ان��ات اخل��ت��ام��ي��ة للقمم 
الثالث خال�سة ما اتفق عليه امل�ساركون اإزاء ما 
املو�سوعات  ح��ول  ح���وارات  اأو  مناق�سات  م��ن  دار 
ج��دول  يف  اإدراج��ه��ا  على  اتفقوا  ال��ت��ي  الرئي�سية 
التح�سريية،والتي  االجتماعات  خالل  اأعمالهم 
ع�����ادة م���ا ت�����س��ب��ق اج���ت���م���اع ال���ق���م���ة. ووق�����ع خ���ادم 
احلرمني ال�سريفني، والرئي�ض ال�سيني �سي جني 
ال�ساملة  اال�سراتيجية  ال�سراكة  اتفاقية  بينغ، 

"خطة  توقيع  مت  ك��ذل��ك  وال�����س��ني،  اململكة  ب��ني 
املواءمة" بني روؤية اململكة 2030 ومبادرة احلزام 
اتفاقية  والطريق، كما وقع اجلانبان على )12( 
ل��ل��ت��ع��اون يف جم��االت  ت��ف��اه��م حكومية  وم��ذك��رة 
اللغة  وتعليم  والق�ساء،  الهيدروجينية،  الطاقة 
ال�سينية، واالإ�سكان، واال�ستثمار املبا�سر، واالإذاعة 
وال��ت��ل��ف��زي��ون، واالق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي، وال��ت��ن��م��ي��ة 
االإخبارية،  والتغطية  والتقيي�ض،  االقت�سادية، 
واالإدارة ال�سريبية، ومكافحة الف�ساد. باالإ�سافة 
بني  تفاهم  وم��ذك��رات  اتفاقيات   )9( توقيع  اإىل 
ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي واخل����ا�����ض، وت���وق���ي���ع )25( 
اتفاقية ومذكرة تفاهم بني ال�سركات يف البلدين.

و�����س����وف ن����ح����اول م����ن خ�����الل ه�����ذه ال����ق����راءة 
التحليلية الوقوف على ن�ض البيانات اخلتامية، 
قراءة  وتقدمي  الثالث،  القمم  عن  �سدرت  التي 
تلك  حملتها  ال��ت��ي  واأب��ع��اده  ال�سيا�سي  للخطاب 
النحو  وعلى  اأرب��ع��ةحم��اور،  خ��الل  م��ن  البيانات 

االآتي:
املحور الأول:

البناء ال�صكلي لن�صو�ص البيانات الثالث:
ال�سينية  العربية  للقمة  اخلتامي  البيان  جاء 
للقمة  اخل���ت���ام���ي  وال���ب���ي���ان  ك��ل��م��ة،   )1642( يف 
والبيان  كلمة،   )1139( يف  ال�سينية  اخلليجية 
 )2804( يف  ال�سينية  ال�سعودية  للقمة  اخلتامي 

كلمة. توزع البناء ال�سكلي لتلك البيانات الثالث 
اإىل؛ املقدمة، والعر�ض، واخلامتة.

املقدمة: 
زمانها  يف  القمة  اإىل  ال��دع��وة  �سبب  ت�سمنت 
ومكانها، وهنا اأ�سارت البيانات الثالث اإىل اأن انعقاد 
هذه القمم الثالث يهدف اإىل تطوير العالقات 
ال��ع��رب��ي وال�����س��ي��ن��ي يف خمتلف  ب���ني اجل��ان��ب��ني 
امل��ج��االت. وت��ع��زي��زاً الأوا���س��ر ال��ت��ع��اون امل�سرك، 
بني  اال�سراتيجية  ال�سراكة  بعالقات  واالرتقاء 
التنموية  واخلطة  وال�سيني،  العربي  اجلانبني 
للمدة  ال�سيني  العربي  التعاون  ملنتدى  الع�سرية 
عام  عليها  التوقيع  مت  التي   ،2024  –2014 من 
2014، واإعالن بكني واالإعالن التنفيذي العربي 
والطريق"  "احلزام  مب��ب��ادرة  اخل��ا���ض  ال�سيني 
اللذين مت التوقيع عليهما عام 2018، وانطالقاً 
م���ن ال���رغ���ب���ة امل�����س��رك��ة يف االرت����ق����اء ب��ع��الق��ات 
اإىل  ال�سينية  العربية  اال�سراتيجية  ال�سراكة 
اأرح��ب، والدفع بالتعاون القائم بني الدول  اآفاق 
التقدم،  من  اأعلى  م�ستوى  نحو  ال�سني  العربية 
مبا يخدم امل�سالح امل�سركة، ويعزز جهود الدول 
الع�سر  حتديات  مع  للتعاطي  التنموية  العربية 
امل�سركة،  تطلعاتها  حتقيق  يف  وُي�سهم  اجلديد، 

و�سمان م�ستقبل االأجيال ال�ساعدة.

العر�ص: 
القمة  بها  خ��رج��ت  ال��ت��ي  التو�سيات  ت�سمنت 
البيان  وت�سمن  ف��ق��رة،   )23( ال�سينية  العربية 
ال�سينية )18( فقرة،  اخلتامي للقمة اخلليجية 
وت�����س��م��ن ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي ل��ل��ق��م��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
ال��ب��ي��ان��ات  ت�سمنت  ك��م��ا  ف��ق��رة.   )22( ال�سينية 
ال�ساأن  التالية:يف  للمو�سوعات  عر�ض  اخلتامية 
ال��ث��ن��ائ��ي، يف جم���ال ال��ط��اق��ة، وال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، 
ويف امل��ج��ال امل����ايل، ويف جم���ال امل��ي��اه وال���زراع���ة، 
وتعزيز ال�سراكة يف املجاالت املتعلقة باالت�ساالت 
واالقت�ساد الرقمي واالبتكار والف�ساء، ويف جمال 
وتطوير  وتعزيز  اللوج�ستية،  واخل��دم��ات  النقل 
ال��ت��ع��اون يف ق��ط��اع��ي ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ع��دي��ن، ويف 
املجال الدفاعي واالأمني، وتعزيز التعاون الدويل 
امل�سرك ملكافحة جرائم الف�ساد العابرة للحدود 
املجال  ويف  ال�سحة،  جم��ال  ويف  اأ�سكاله،  بجميع 
الثقايف، ويف جمال التعليم، ويف املجال االإعالمي.

ويف ال�ساأن االإقليمي والدويل.ويف ال�ساأن ال�سيا�سي 
العربي، الق�سية الفل�سطينية - اليمن - �سوريا - 
ال�ساأن  االإي���راين.ويف  ال�ساأن  ال��ع��راق.ويف   - لبنان 

االأفغاين.والو�سع يف اأوكرانيا.
اخلامتة: 

جاءت خامتة البيانات اخلتامية الثالث ب�سكل 

بروتوكويل حملت ال�سكر للمنظمني قيادة و�سعبا 
ع��ل��ى اال���س��ت��ق��ب��ال، وال�����س��ي��اف��ة، وح�����س��ن التنظيم 
التزامهم  على  ال��ق��ادة  وتاأكيد  اجل��ي��د،  واالإع����داد 

بانعقاد اجتماعهم جمدداً يف امل�ستقبل.
املحور الثاين:

للقمم  اخل��ت��ام��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  م�����ص��ام��ن 
الثالث:

موا�سلة  اأهمية  على  االأطراف/اجلانبان  اأك��د 
يف  ال�سينية  ال�سعودية  للعالقات  االأولية  اإعطاء 
التعاون  عالقتهما اخلارجية، وو�سع منوذج من 
امل�سرك  والك�سب  املتبادلة  واملنفعة  والت�سامن 
تعزيز  على  امل�سرك  حر�سهم  النامية،  ل��ل��دول 
العربية  ال����دول  ب��ني  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ة 

وال�سني، وعلى ما يلي:
1 - احرام حق �سعوب العامل يف اختيار الطرق 
ل��ت��ط��وي��ر ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال��ن��ظ��م االج��ت��م��اع��ي��ة 
الوطنية  ظروفها  مع  تتنا�سب  التي  وال�سيا�سية 

باإرادتها.
2 - الق�سية الفل�سطينّية تظل ق�سية مركزية، 
اأ�سا�ض حل  اإيجاد حل عادل ودائ��م على  وتتطلب 

الدولتني.
اإىل  الرامية  اإ�سرائيل  ممار�سات  بطالن   -  3

تغيري الو�سع يف القد�ض.

هناء السيد كتبت:

ثالث قمم )عربية، وخليجية، وسعودية( 
مع الصين في مدينة الرياض

تشهد العالقات العربية الصينية تطورا ملحوظا وتسير بوتيرة منتظمة نحو مزيد من التعاون والتفاهم في مختلف 
المجاالت وهو مايعكس أهمية انعقاد القمم الثالث )عربية، وخليجية، وسعودية( في ظل التطورات اإلقليمية والدولية 

األخيرة والسير نحو تعزيز العالقات المشتركة وبحث آفاق التعاون االقتصادي والتنموي.

قراءة تحليلية للبيانات الختامية للقمم مع الصين
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التاأكيد يف ه��ذا االإط���ار على ع��دم �سرعية   - 4
امل�ستوطنات االإ�سرائيلّية يف االأرا�سي الفل�سطينّية 

واالأرا�سي العربّية املحتّلة.
املتمثلة  للب�سرية  امل�سركة  القيم  - تكري�ض   5
يف ال�������س���الم وال��ت��ن��م��ي��ة واالإن���������س����اف وال���ع���دال���ة 

والدميقراطية واحلرية.
ال��دول الداخلية  6 - رف�ض التدخل يف �سوؤون 

بذريعة احلفاظ على الدميقراطية.
7 - تعزيز ال�سراكة اال�سراتيجية بني الدول 
ال�سامل  التعاون  على  القائمة  وال�سني  العربية 

والتنمية امل�سركة مل�ستقبل اأف�سل.
8 - تعميق التعاون العربي ال�سيني يف خمتلف 
امل���ج���االت م��ن خ���الل االآل���ي���ات ال��ق��ائ��م��ة يف اإط���ار 

ال�سيني". العربي  التعاون  "منتدى 
9 - تعزيز ال�سراكة اال�سراتيجية القائمة بني 
جمل�ض التعاون وال�سني، واعتمدوا خطة العمل 

امل�سرك للفرة القادمة )2023 2027-(.
ا���س��ت��م��رار احل�����وار اال���س��رات��ي��ج��ي بني   - 10
اجلانبني على جميع امل�ستويات، ملناق�سة الق�سايا 

ذات االهتمام امل�سرك وتن�سيق املواقف حيالها.
11 - الدعم املتبادل مبا يحقق امل�سالح امل�سركة 

للجانبني، حيث تدعم ال�سني جهود دول املجل�ض 
اأرا�سيها واحلفاظ على  ل�سيانة �سيادتها ووحدة 
املتكاملة،  التنمية  وحتقيق  وا�ستقرارها،  اأمنها 
لتنمية  ال�����س��ني  ج��ه��ود  املجل�ض  دول  ت��دع��م  ك��م��ا 
اأرا�سيها،  و�سالمة  �سيادتها  و�سيانة  اقت�سادها 

وااللتزام مببداأ ال�سني الواحدة.
12 - ال��ت��ع��اون يف جم���االت ال��ط��اق��ة وال��ت��ج��ارة 
والتكنولوجيا  وال�سناعة  وامل��ال��ي��ة  واال���س��ت��ث��م��ار 

املتقدمة والف�ساء وال�سحة.
13 - تعزيز احلوار بني احل�سارات والتوا�سل 
املختلفة،  ال��ث��ق��اف��ات  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة  واال���س��ت��ف��ادة 

واحلفاظ على التنوع احل�ساري.
14 - اأ�ساد القادة بنجاح دولة قطر يف ا�ست�سافة 

بطولة كاأ�ض العامل لكرة القدم 2022م.
كان م�سدره، ورف�سهم  اأياً  اإدانةاالإرهاب   - 15
ل��ك��اف��ة اأ���س��ك��ال��ه و����س���وره، وال��ع��م��ل ع��ل��ى جتفيف 

م�سادر متويله.
لتحقيق  اجل��ه��ود  ك��اف��ة  ت�سافر  اأه��م��ي��ة   -  16
ال�سالم واالأم��ن واال�ستقرار واالزده��ار يف جميع 
ال�سلم واالأم��ن  ا�ستتباب  واأول��وي��ة  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 

الدوليني.

العربية  االإم������ارات  دول����ة  م�����س��اع��ي  دع���م   -  17
اجلزر  لق�سية  �سلمي  حل  اإىل  للتو�سل  املتحدة 

الثالث.
18 - التغري املناخي.

امل�����س��رك  امل�����ايل، وال���ت���ع���اون  امل���ج���ال  19 - يف 
امل�����س��رك  ال��ع��م��ل  "اإطار  م���ب���ادرة  اإجن�����اح  ل��دع��م 
تعليق  الديون مبا يتجاوز نطاق مبادرة  ملعاجلة 
مدفوعات خدمة الدين" التي �سادق عليها قادة 
برئا�سة  املجموعة  قمة  يف  الع�سرين  جمموعة 

اململكة.
20 - يف جمال املياه والزراعة.

املتعلقة  امل���ج���االت  يف  ال�����س��راك��ة  ت��ع��زي��ز   -  21
ب���االت�������س���االت واالق���ت�������س���اد ال���رق���م���ي واالب���ت���ك���ار 

والف�ساء.
22 - يف جمال النقل واخلدمات اللوج�ستية.

ق��ط��اع��ي  ال���ت���ع���اون يف  وت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��ز   -  23
ال�سناعة والتعدين.

24  - يف املجال الدفاعي واالأمني.
25 - تعزيز التعاون الدويل امل�سرك ملكافحة 

جرائم الف�ساد العابرة للحدود بجميع اأ�سكاله.
ال��ث��ق��ايف،  وامل���ج���ال  ال�����س��ح��ة،  26 - يف جم����ال 

واملجال التعليم، واملجال االإعالمي.
موا�سلة  وال���دويل،  االإقليمي  ال�ساأن  يف   -  27
�سون  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  وتكثيف  التن�سيق 
التن�سيق  وا���س��ت��م��رار  ال��دول��ي��ني،  واالأم����ن  ال�سلم 

اإىل  وال��دع��وة  ال�سلة،  ذات  املنظمات  يف  بينهما 
البناء مبا يحقق مقا�سد ومبادئ ميثاق  احلوار 
للعالقات  االأ���س��ا���س��ي��ة  وامل���ب���ادئ  امل��ت��ح��دة،  االأمم 

الدولية.

ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  االإي��������راين،  ال�������س���اأن  28 - يف 
النووي،  اإي��ران  برنامج  �سلمية  ل�سمان  امل�سرك 
ودعوة اإيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 
االنت�سار،  واملحافظة على منظومة عدم  الذرية، 
واح��رام مبادئ ح�سن اجل��وار، وعدم التدخل يف 

ال�سوؤون الداخلية للدول.
29 - يف ال�ساأن االأفغاين، اأكدا على اأهمية دعم 
كل ما يحقق االأمن واال�ستقرار يف اأفغان�ستان، مبا 
للجماعات  م��الذاً  اأفغان�ستان  ت�سبح  اأال  ي�سمن 

االإرهابية واملتطرفة.
اأك��دا  اأوك��ران��ي��ا،  يف  بالو�سع  يتعلق  فيما   -  30
على اأهمية ت�سوية اخلالفات بالو�سائل ال�سلمية، 
الت�سعيد  خلف�ض  املمكنة  اجل��ه��ود  جميع  وب��ذل 
مبا ي�سهم يف اإعادة االأمن واال�ستقرار، ويحد من 

التداعيات ال�سلبية لهذه االأزمة.
31 - الق�سية الفل�سطينية، اإيجاد اأفق حقيقي 
وف��اع��ل��ة لتحقيق  م��ف��او���س��ات ج���ادة  اإىل  ل��ل��ع��ودة 
ال�����س��الم وف���ق���اً مل���ب���داأ ح���ل ال���دول���ت���ني، وق�����رارات 
ال�سالم  وم��ب��ادرة  ال�سلة،  ذات  الدولية  ال�سرعية 
حقه  الفل�سطيني  لل�سعب  يكفل  مب��ا  ال��ع��رب��ي��ة، 
يف اإق���ام���ة دول���ت���ه امل�����س��ت��ق��ل��ة ع��ل��ى ح����دود 1967م 

وعا�سمتها القد�ض ال�سرقية.
الكامل  اأك��دوا دعمهم  اليمني،  ال�ساأن  - يف   32
للجهود الرامية للتو�سل اإىل حل �سيا�سي لالأزمة 

اليمنية. 
ت��ك��ث��ي��ف اجل��ه��ود  ال�������س���وري،  ال�������س���اأن  33 - يف 
للتو�سل اإىل حل �سيا�سي لالأزمة ال�سورية يحفظ 

وحدة �سوريا و�سالمة اأرا�سيها.
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على  اأك��دا حر�سهما  اللبناين،  ال�ساأن  يف   -  34
اأمن وا�ستقرار ووحدة االأرا�سي اللبنانية، واأهمية 
والت�ساور  واحل��وار  الالزمة،  االإ�سالحات  اإج��راء 

مبا ي�سمن جتاوز لبنان الأزمته.
ا�ستمرارهما يف  اأك��دا  العراقي،  ال�ساأن  35 - يف 
تقدمي الدعم جلمهورية العراق، ورحبا بت�سكيل 
احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة اجل���دي���دة. ك��ذل��ك اح���رام 
ال��ع��راق ���س��ي��ادة دول���ة ال��ك��وي��ت وح��رم��ة اأرا���س��ي��ه��ا 

وااللتزام بقرارات جمل�ض االأمن.
ما  لأب��رز  اإعالمي  ر�صد  الثالث:  املحور 
القمم  ح��ول  العربية  ال�صحف  تناولته 

الثالث:
حظيت زيارة الرئي�ض ال�سيني �سي جني بينج، 
اململكة العربية ال�سعودية، وما �ساحبها من عقد 
باهتمام  وخليجية"،  وعربية  "�سعودية  قمم   3
اأبعاد  تناولت  التي  العربية  ال�سحف  م��ن  كبري 

الزيارة، اقت�سادًيا و�سيا�سًيا.وعلى النحو االآتي:
���س��ّدَرت  ال�سعودية،  "الريا�ض"  �سحيفة   -  1
�سفحتها االأوىل بعنوان "قمم الريا�ض الثالث.. 
تاأ�سي�ض امل�ستقبل"، واأكدت اأن اململكة اأر�ض تثمر 
الريا�ض  يف  قمم   3 ان��ع��ق��اد  واأن  للجميع  اخل��ري 
العالقات  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت  واقعي.  اأم��ر 
تقدًما  موؤخًرا  ال�سعودية" �سهدت   - "ال�سينية  
�سريك  اململكة  اأن  مو�سحة  امل��ج��االت،  جميع  يف 

ا�سراتيجي لل�سني.
اأهمية  اأك��دت  "الراأي" االأردن��ي��ة،  2 - �سحيفة 
ال���ت���ع���اون ال��ع��رب��ي ال�����س��ي��ن��ي ل��ت��ج��اوز االأزم������ات، 
ومناق�سة �سبل تعزيز العالقات لتحقيق التنمية 
امل���ج���االت ك��اف��ة، و���س��ل��ط��ت ال�سوء  واالزده������ار يف 
ال�سالم  ن�سر  يف  لالإ�سهام  ال�سينية  امل�ساعي  على 
ت�سافر  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال���دول���ي���ني،  وال��ت��ن��م��ي��ة 

اجلهود الإيجاد حلول �سيا�سية لالأزمات والق�سايا 
االإقليمية.  

اإىل  اأ����س���رات  االأو����س���ط،  ال�����س��رق  �سحيفة   -  3
الذي  احلرير"،  ل�"طريق  ال�سعودي  االحت�سان 
وال���ت���ع���اون على  ال���راب���ط  اإىل حت�����س��ني  ي���ه���دف 
نطاق وا�سع ميتد عرب القارات، والتحرك للدفع 
ب��ال��ت�����س��ارك يف ب��ن��اء احل�����زام االق��ت�����س��ادي ل��ه��ذه 
الطرق، وخماطبة ويل العهد ال�سعودي الرئي�ض 
ال�سيني �سي جني بينج وقادة املنطقة باأن العرب 
و�سلطت  وال��ن��ه�����س��ة،  ال��ت��ق��دم  ع��ل��ى  �سيت�سابقون 
ب�ساأن  ال�سيني  الرئي�ض  ت�سريحات  على  ال�سوء 
ع��ادت  ال��ت��ي  العربية"   - "ال�سينية   ال��ع��الق��ات 

بفوائد ملمو�سة للجانبني.
على  رك���زت  البحرينية،  االأي����ام  �سحيفة   -  4
اأن  اأك��د  ال��ذي  عي�سى  ب��ن  حمد  امللك  ت�سريحات 
وح����دة ال�����س��ف مل��ج��ل�����ض ال��ت��ع��اون ���س��م��ام االأم����ان 
وركيزة اال�ستقرار، واأ�سارت اإىل موقف البحرين 
باالإ�سافة  الواحدة،  ال�سني  مبداأ  دعم  الثابت يف 
اإىل ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري واال���س��ت��ث��م��اري 

والعلمي مع بكني.  
5 - �سحيفة اخلليج االإماراتية، و�سفت القمة 
للتنمية  جديدة  مرحلة  باأنها  العربية  ال�سينية 
واأك��دت  العربية،  وال��ب��الد  ال�سني  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
اأن دول اخلليج م�سدر موثوق للطاقة يف العامل، 
ومتميًزا  كبرًيا  تطوًرا  ت�سهد  العالقات  اإن  حيث 
والتفاهم  التعاون  بوترية مت�سارعة نحو  وت�سري 

امل�سرك.
ال�سحف امل�سرية، وجاءت عناوينها على النحو 
الإع���ادة  خ��ط��وة  ال�سينية  العربية  القمة  االت���ي: 
الإقرار  ت�سعى  م�سر  الدولية،  التحالفات  ت�سكيل 
نظام دويل اأكرث عدالة، قادة اخلليج: االأمن املائي 

مل�سر وال�سودان جزء ال يتجزاأ من االأمن القومي 
ا�ستمرار  م��ن  قلقها  ع��ن  ت��ع��رب  م�سر  ال��ع��رب��ي، 
اأف���ردت  ك��م��ا  الفل�سطيني.  ال�سعب  ���س��د  ال��ع��ن��ف 
�سحف )االأه�����رام( و)االأخ���ب���ار( و)اجل��م��ه��وري��ة( 
وقائع  لتغطية  والداخلية  الرئي�سية  �سفحاتها 
ال�سي�سي  الرئي�ض  بني  ال�سينية  امل�سرية  القمة 
ونظريه ال�سيني �سي جني بينج، اإ�سافة اإىل لقاء 
ال�����س��وداين،  �سياع  حممد  م��ع  ال�سي�سي  الرئي�ض 
ال��ع��راق يف )ال��ري��ا���ض(  رئ��ي�����ض وزراء ج��م��ه��وري��ة 
ال�سينية  العربية  القمة  يف  امل�سرية  وامل�ساركة 

االأوىل.
ويف اخلتام، يرى غالبية املحللني، اأن االإعالن 
اخلتامي للقمة العربية ال�سينية االأوىل، وبقدر 
ال�سراكة  لتعزيز  م�سركة  روؤى  م��ن  يحمل  م��ا 
اال���س��رات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى االق��ت�����س��ادي بني 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وال�����س��ني، وحت��دي��د اآل��ي��ات��ه��ا يف 
م��ن��ت��دى ال���ت���ع���اون ال��ع��رب��ي ال�����س��ي��ن��ي، ب���ق���در ما 
التحديات  ب�ساأن  برامج عمل حمددة  اإىل  يحتاج 
العربية، ال �سيما  املنطقة  التي تواجه  ال�سيا�سية 
بتهديدات دول اجلوار وم�سروعاتها  يتعلق  فيما 
عربية  روؤي���ة  �سياغة  يتطلب  م��ا  وه��و  املتنامية. 
االإقليمية  القوى  �سيا�سات  مع  للتعامل  موحدة 
والقوى الكربى جتاه املنطقة حتى ال يتم الدفع 
مب��ق��درات��ه��ا يف اأت���ون ���س��راع دويل حم��ت��دم، بدت 
االأمريكي  الرئي�ض  بتاأكيد  مالحمه  من  جوانب 
والتنمية،  ل��الأم��ن  ج��دة  قمة  يف  بايدن"،  "جو 
من  تن�سحب  ل��ن  وا���س��ن��ط��ن  ب����اأن   ،2022 ي��ول��ي��و 
اأو  رو�سيا  متلوؤه  فراًغا  وت��رك  االأو���س��ط  ال�سرق 

ال�سني اأو اإيران.
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العقل 
والكتابة

بينما كان رجل ورع حكيم حاد الذكاء حاضر البديهة سريع الجواب يتابع أخبار 
الظهيرة، فإذا بخبر استوقفه واسترعى انتباهه عندما أعلنت المذيعة أنه 

حوالي 23 مليار من الخطابات القصيرةsms  يتم تداولها كل 24 ساعة، هذا 
الخبر شكل له صدمة معرفية بل وأذهله من كثافة وقوة التبادل والتواصل في 

الزمن الحالي. فكيف وصل العالم واإلنسان إلى هذا المستوى الرفيع والكثيف 
55من التواصل؟

مصطفى الحارثي
باحث في األنثروبولوجيا السياسية
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ب���آالف  ذل��ك  والقراءةوقبل  الكت�بة  اخ��راع  �سنة خلت، مت  اآالف   5 فقبل 
الواقعتني  اأو  الن�ر، هذين احلدثني  ال�سنني مت اكت�س�ف  اأوماليني  ال�سنني 
احل�����س���رة  م��ع���مل  ت�سكيل  ويف  احل����يل  االإن�����س���ن  ع��ق��ل  ت�سكيل  يف  �س�همت� 
االإن�س�ن  لكن  �سنة،  اآالف   5000 الكت�بة مت منذ  اخ��راع  وب�لطبع  احل�لية. 
الع�قل ح�سب علم�ء االأنرثوبولوجي� ظهر قبل 300 األف �سنة، فكيف ك�نوا 

يتوا�سلون يف غي�ب القراءة والكت�بة كم� هو معمول به اليوم؟ 
ف�الإن�س�ن الع�قل HOMOSAPIEN مل يكن يحت�ج اإىل هذا الكم اله�ئل 
ال��ذاك��رة  ن��ذرت��ه���، فك�نت  اأو  اأو قلته�  ل��ع��دم وف��رت��ه���  امل��ع��ل��وم���ت  ت��ب���دل  م��ن 
�سف�هي�  املجتمع  فك�ن  قي�م.  اأح�سن  املهمة  بهذه  تقوم  ب���أن  كفيلة  الب�سرية 
يعتمد على نقل املعلومة من فرد اإىل فرد داخل الع�سرية اأو داخل القبيلة، 
االآخرب�سكل  من  ي�ستقبله�  ك�ن  التي  املعلوم�ت  يتذكر  اأن  االإن�س�ن  فح�ول  
اأول  فك�ن  افرا�سية(،  اأو  مكتوبة   ( الو�س�ئط  اإىل  احل�جة  ب��دون  مب��سر 
ع���ن ط��ري��ق  امل��ع��ل��وم��ة  ل��ت��خ��زي��ن  اأول حم����ول���ة حمت�سمة  وك����ن���ت  اإره��������ص 

عن  اأي  املو�سيقى،  و  ال��ران��ي��م  و  االأه���زي��ج 
اأو  الرانيم  اأو  ف�ملو�سيقى  امل�سموع،  طريق 
الت�ريخ  يف  حم���ول��ة  اأول  �سكلت  االأه����زي���ج 
االأوىل  العقل  مغ�مرة  يف  حم���ول��ة  اأول  اأو 
طريق  عن  م�سركة  هوية  وخللق  للتذكر 
االأه���زي��ج وع��ن طريق  ال�سمع وع��ن طريق 
ال��ران��ي��م و امل��و���س��ي��ق��ى،الأن االإي���ق����ع اأق���رب 
حركة م�سموعة ال�ستيع�ب االإن�س�ن ) حركة 
حفيف  البحر،  اأم���واج  حركة  القلب،  دق���ت 
األفه�  و  داأب  الأ���س��وات  ك�سكل   )... االأ�سج�ر 
االإن�س�ن، ف�عتمد عليه� لتخزين املعلومة و 

ب�لت�يل التذكر.
يحفظون  االأطف�ل  ب�أن  نالحظ  فح�لي�، 
�سعوبة  وي��ج��دون  ت�مة  ب�سهولة  املو�سيقى 
ال�����درو������ص، الأن  ك���ب���رية يف ح��ف��ظ وت���ذك���ر 
عليه�  التدرب  على  االإن�س�ن  ذاأب  املو�سيقى 
منفرة،  بطبيعته�  ال���درو����ص  اأم����  ت���ري��خ��ي��� 
اإال  االأطف�ل  ت�سعف  اأن  ف�لذاكرة ال حت���ول 

فيم� ينتج اللذة. 
�سف�هي  انتقل من جمتمع  املجتمع  لكن 

اإىل جمتمع اأر�سيفي و ب�ل�سبط مع املجتمع ال�سومري الذي ك�ن يتواجد يف 
ح�س�رة الهالل اخل�سيب، اأو احل�س�رة امليزوبوط�مية بني دجلة و الفرات، 
الأن تلك املنطقة ك�نت توفر اال�ستقرار و ك�نت تتوافر فيه� 24 ع�سبة اأو نبتة 
ق�بلة لالأكل من طرف االإن�س�ن، مم� �سجعه على الفالحة وعلى اال�ستقرار، 
اأول  فك�نت  التجربة،  و  املق�رنة  و  التمحي�ص  وعلى  التفكري  على  و�سجعه 
حم�ولة اإن�س�نية للفل�سفة وبداية احل�س�رة والتعمري لدرجة اأن اأول مدينة 
بنيت يف الت�ريخ ك�نت يف هذه احل�س�رة،و هذه املدينة ك�نت ت�سمى الق�سبة 
وك�نت اأزقته� �سيقة جدا خم�فة بط�ص قط�ع الطرق وخم�فة هجوم القب�ئل 
والع�س�ئر االأخرى، وك�نت الن�س�ء ال يتنقلون اإال عرب االأ�سطح خم�فة اأن يتم 
الهجوم عليهن، اأو يتم �سرقتهن من طرف الع�س�ئر االأخرى. و ب�لطبع هذه 
املدينة ك�ن ال بد له� من نظ�م والبد له� من م�سك دف�تر وم�سك حم��سبة 
والقط�ين،  القطيع واحلبوب  ونوع  القطيع  ملعرفة عدد  وتنظيم حم��سبي 
ال��ع���ئ��الت واختالفه�،  فلكرثة اخل���ريات م��ن ح��ب��وب وق��ط���ين وم��ع ك��رثة 
 ،LA RICHESSE الغنى  ك�ن البد من تنظيم هذه اخل��ريات وتنظيم هذا 

العقل، ف�لعقل  ال�سنع، لذا البد من ح�سور  االإب��داع و  الكت�بة و  يف عملية 
ك�ن غ�ئب� وبداأ حم�ولته االأوىل مع الر�سم التخطيطي ثم انتقل اإىل الرمز 
  ACROPHONIE التعبريي، ثم مع خلق حروف الهج�ء ثم مع االأ�سوات
اأقوى ع�سلة داخل ج�سم االإن�س�ن،  االأ�سوات املعربة، كم� يعترب الل�س�ن هو 
اإىل  عنه�  التعبري  املعلوم�ت�ملراد  ب��ل��ورة  و  ا�ستخراج  مهمة  ب��ه  ين�ط  الأن��ه 
اأ�سوات، هن� برع الل�س�ن الب�سري يف عملية  L’ACROPHONIE، اأي عملية 

ا�ستخراج االأ�سوات و اإعط�ئه� معنى معني.
 "BORN TO RUN" ال��ك��ب���ر يف ك��ت���ب��ه  ال��ع��ل��م���ء  اأح���د  ت�����س���ءل  ك��م��� ق��د 
قبيلة  در�ص   ،CHRISTOPHER MCDONALD لكري�ستوفر م�كدون�لد 
يف ا�سرالي� ت�سمى " ترااوم�را" وطرح ت�س�وؤل حول: مل�ذا ال ي�س�ب الغزال 
ب�لتمزق الع�سلي لكن االإن�س�ن ي�س�ب به؟ فبعد بحث كبري وم�سن تو�سل 
من  يحد  قد  اأحي�ن�  ح��ف���ة،ف���الخ��راع  مي�سون  القبيلة  تلك  �سك�ن  اأن  اإىل 

قدرات اجل�سد لكن اخراع الكت�بة قد زاد من قدرات اجل�سد. 
ي�سمىLYREيتواجد  ط����ئ���ر  وه����ن�����ك 
يف ا���س��رال��ي���،وه��و ال��ط���ئ��ر ال��وح��ي��د ال��ذي 
ي�ستطيع ترجمة كل م� ي�سمعه من اأ�سوات 
االإن�س�ن  و���س��وت  امل��ي���ه  وخ��ري��ر  ك�ملو�سيقى 
وي��خ��رج��ه مب��ح���ك���ة غ��ري ع���دي��ة، ب��ستثن�ء 
االإن�س�ن فهو الط�ئر الوحيد الذي ا�ستط�ع 
اأن يطور هذه امللكة ح�سب اأطروح�ت علم�ء 

االأنرثوبولوجي�.
اأ���س��ه��م م�س�همة  ف���ل��ع��ق��ل  اأ���س��ل��ف��ت،  ك��م��� 
فع�لة يف �سبط النظ�م الع�م يف الكت�بة ويف 
نقراأ  ف���ل��ق��راءة عندم�  وال���ت���الوة،  ال��ق��راءة 
نتلو  ع��ن��دم���  وال���ت���الوة  االأوىل،  احل�����روف 

الكلمة تلو الكلمة.
مبدى  العقل  ق��وة  وتق��ص  ق��وة،  ف�لعقل 
قن�ع�ته،  تن��سب  ال  ال��ت��ي  احلقيقة  حتمل 
من  جمموعة  م��ن  مكونة  القبيلة  فك�نت 
االأفراد و الع�س�ئر و ك�نت تتفق على قن�عة 
م� و قد تكون هذه القن�عة خم�لفة للواقع 
اأو خم�لفة حلقيقة علمية، لكن اتف�ق قبيلة 
جمتمعية  حقيقة  اأو  قبلية  حقيقة  ين�سئ 

البد اأن ينخرط فيه� اجلميع اإم� عن قن�عة اأو عن نف�ق و اإال �سوف يرف�ص 
اإىل االآن ك�ن  و يع�قب و يطرد من القبيلة، فكل االأ�سخ��ص الذين ع��سوا 
القبيلة رغم عدم قن�عتهم و غري  ب�أنهم يتفقون مع  اأجدادهم يتظ�هرون 
يف  العقل  ق��وة  فك�نت  اآن����ذاك،  القبيلة  يف  امل��ت��داول��ة  احلق�ئق  م��ع  متفقون 

الت�أقلم، و ك�نت قوة الذاكرة يف مد العقل ب�ملعلوم�ت ق�سد الت�أقلم.
ف�لذاكرة ك�نت تخزن املعلوم�ت ب�سكل طفيف، لكن بعد القراءة و الكت�بة 
عن  نتكلم  هن�  املخزنة،  ب�ملعلوم�ت  وفري  و  غني  اآخ��ر  م�سدر  العقل  اأ�سبح 
 SAVOIR DUاأو  LE STOCKAGE DU SAVOIR املعلوم�ت  تخزين 
انتقل  و  االأكل وال�س�أنوالتغذية ب�سفة ع�مة،  اأي تخزين   ،STOCKABLE
اأو املعرفة. و هن� لعب العقل  االإن�س�ن اإىل تخزين �سيء اآخر و هو املعلومة 
دورا مهم� يف هذا التخزين عن طريق الذاكرة، الأن الذاكرة قبل اآالف ال�سنني 
ا�سطر  �سعيف  خم��زون  ذات  ذاك���رة  ك�نت  الكت�بة،  و  ال��ق��راءة  اإح���داث  قبل 
ف�أ�سبحت  الذاكرة،  امل�سم�ر ويطور هذه  اأن يدخل يف هذا  الدم�غ  و  العقل 
والذاكرة  امل��دى  طويلة  وال��ذاك��رة  االإجرائية  وال��ذاك��رة  ال�سمنية،  ال��ذاك��رة 

اإىل  يرمز  فك�ن  التنظيم،  يف  مهم�  دورا  تلعب  وال��رم��ز  ال�سورة  ف�أ�سبحت 
البقرة براأ�ص البقرة واإىل �سورة الدج�جة ب�سورة الدج�جة اإىل غري ذلك 
اأول  ال�����س��ورة  ال��رم��وز ب�عتب�ر  ال��رم��وز، واإىل غ��ري ذل��ك م��ن  م��ن ال�سور و 
م�سرك غري م�سموع، و ك�نت ال�سورة ال ميلكه� كل فرد يف الع�سرية فك�نت 
م�س�عية لكل فرد احلق يف النظرة اإليه� و ا�ستغالله� و التمتع به�، فك�نت اأول 
�سكل من اأ�سك�ل اخلريات هي ال�سورة  اإ�س�فة اإىل اأن كل �سخ�ص ك�ن يفهمه� 
للتوا�سل.   احلقيقية  ال��ب��داي��ة  �سكل  م���  وه��و  معن�ه�  وي���درك  وي�ستوعبه� 
الر�سم هذه  و حم�ولة  ير�سمه�،  اأن  ويح�ول  ال�سورة  يدرك  ك�ن  ف�الإن�س�ن 
و   PICTOGRAMME"بيكتوغرام“ االأنرثوبولوجي�  ي�سمى يف علم  اأو م� 
هو ر�سم تخطيطي ير�سم على اجلدران وعلى االأ�سج�ر، وهي �سورة يح�ول 
�سيء  اإىل  ذاكرته  وترمز  ر�سمه� يف  التي  ال�سورة  اأن يح�كي  االإن�س�ن  فيه� 
اأو يريد تنظيمه جمتمعي�. هن� ك�نت  معني يريد احلف�ظ عليه يف ذاكرته 
و�سور  تعبريية  رم��وز  اإح���داث  للكت�بة’ فتم  االأوىل  وال�����س��رارة  االنطالقة 
ت��ع��ب��ريي��ة ب��ك��ث��ري، ف������إذا ك���ن��ت ب��ي��روغ��رام 
ف���إن  ال��ب��ي��ت  ت��ر���س��م   PICTOGRAMME
ير�سم   IDEOGRAMMEااليديوغرام
يجري،  طفل  ير�سم  البيت:  داخ��ل  احل��ي���ة 
امراأة جميلة تطل من �سرفة املنزل... فهذه 
ال�سورة اأعطته� احلي�ة، هن� بداأ "االديوغرام

تقدمت  عندم�  لكن   "IDEOGRAMME
م��ل��ك��ة ال��ت��ج��ري��د ع��ن��د االإن�������س����ن وال��ت��ج��رد 
امل��ج��رد، مت يف  اإىل  املج�سد  م��ن  واالن��ت��ق���ل 
حي�ة  يف  وال��ف���رق��ة  ب�ل�سبط  اللحظة  ه��ذه 
اإح��داث حروف الهج�ء االإن�س�ن، مت خلق و 
ب�حلروف  ب���داأت  وال��ت��ي   ،L’ALPHABET
اإىل  االإ���س���رة  مت  مبتغ�ة  �سورة  لكل  االأوىل 
 B االأول  ف�لبيت ه��و  ب���حل��رف  ك��ل ���س��ورة 
عن  ع��ب���رة  ه��ي  الفرن�سية  ب�للغة    B ال  و 
ع��م���رة ���س��غ��رية ج����دا، و األ����ف A ه��ي راأ����ص 
ف��ب��داأت احل��روف عب�رة عن  بقرة معقوف  
 " ك�نت موجودة يف  التي  للر�سوم�ت  رم��وز 
" و قبله�   IDEOGRAMMEاالإيديوغرام
البيتوغرام PICTOGRAMME" وت�سمى 
 ACROPHONIE و انتقلت اإىلL’ALPHABET ح�لي�احلروف االأبجدية
وهي  االأ�سوات التي حتيل على الرموز و ال�سور و الر�سوم�ت التخطيطية 

االأوىل.
اأن يربط بني ال�سوت والرمز لفهم  ففي هذه املرحلة، ا�ستط�ع االإن�س�ن 
املعنى، فج�سم الب�سر قد ت�بع وواكب هذا التطور يف كت�ب�ته، الأنه مل ولن 
يت�أتى هذا من دون متوفرات اجل�سد، واأهم م� وفر اجل�سد يف هذه العملي�ت 
يف  ح��رة  اليد  اأ�سبحت  وحيث  ال��ي��د،  ه��ي  لالإن�س�نية  العديدة  االخ��راع��ي��ة 
اأ�سبع يف اليد  اأق��وى  اأ�سبع يف اليد وهو ال�سب�بة، فهو  التع�مل معه� واأه��م 
الأن جميع  احليوان�ت ال متلك ال�سب�بة ف�الإن�س�ن هو الك�ئن الوحيد الذي 
ميلك ال�سب�بة، فعندم� مي�سك ب�لقلم مي�سكه ب�ل�سب�بة والتحكم يف جميع 
االإبداع�ت الب�سرية ال بد من تدخل ال�سب�بة واليد احلرة التي ن�ستعمله�. 
الكت�بة، ف�ليد  اإبداع  امله�م �س�هم ب�سكل مب��سر يف  اليد للقي�م بهذه  فتفرغ 
تقوم ب�لفعل اأم� العمل فتقوم به ال�سب�بة يف اليد اأم� ال�سنع فتقوم به ال�سب�بة 
اأ�سبح العقل يتدخل  اإب��داع البد من تدخل العقل. هن�  واليد والعقل، فهو 

ق�سرية املدى، فلعبت الذاكرة االإجرائية دورا مهم� يف احلف�ظ و ا�ستمرار 
النوع الب�سري، فقوة الذاكرة االإجرائية حت�فظ لن� على امله�رات اجل�سدية 
املكت�سبة و على كيفية مواجهة العدو اخل�رجي مواجهة ج�سدية، مت هن�ك 
تعلم  كيفية  و  ال��ق��راءة  بكيفية  لن�   التي حتتفظ  وه��ي  ال�سريحة  ال��ذاك��رة 
القراءة و الكت�بة واإال ف�إن االإن�س�ن لن  ي�ستطيع اأن بتعلم كيف يكتب ويقراأ، 
 LA �ليبني اأن العقل و الدم�غ دائم� يف تكيف مع الوق�ئع اجلديدة الأن دائم
 CONSCIENCE EST TOUJOURS EN RETARD PAR APPORT
اأم�  ل��الأح��داث،  ب�لن�سبة  مت�أخر  دائم�  AUX EVENEMENTS.ف�لوعي 
عن  عب�رة  هو  ف�حلدث  له�،  ي�ستعد  وقد  به�  يتنب�أ  قد  العقل  ف���إن  الوق�ئع 
واقعة غري مط�بقة للق�نون كواقعة �سقوط الط�ئرة يف الي�ب�ن مثال، الأن 
ق�نون اجلدب اأو الق�نون الذي مت به �سنع الط�ئرة فيه خلل يف املحرك مثال، 
هذا اخللل تذكره ال�سح�فة وينتهي هن�. اأم� الوق�ئع فهي عب�رة عن اأحداث 
ت�ريخية تولد قوانني تغري من م�س�ر الب�سرية واالإن�س�نية، ف�حلرب الع�ملية 
ال��ث���ن��ي��ة وح���رب  ال��ع���مل��ي��ة  االأوىل واحل�����رب 
قوانني،  وتغري  تنتج  اإجنلرا  يف  ال��وردت��ني 
العقل،  ه��و  به�  يتنب�أ  اأن  ي�ستطيع  وال���ذي 
والعقل يقوم بهذه املهمة مب�س�عدة القراءة 
واالآل��ي��ت��ني  الو�سيلتني  ف��ه��ذي��ن  وال��ك��ت���ب��ة. 
املهمتني يف عملية ا�ستخراج العقل للقوانني 
االخ���راع  وه���ذا  الت�ريخية،  ال��وق���ئ��ع  ع��رب 
جمتمع  خ��ل��ق  يف  ���س���ه��م  وال���ق���راءة  للكت�بة 
فمع  ال��ف��ر���ص،  فيه  تت�س�وى  دمي��وق��راط��ي 
غوتنربغ"  "يوه�ن  م��ع  الطب�عة  اخ���راع 
"م�رك  ال��ق��راءة، ومع اخ��راع  مت دمقرطة 
 "  MARK ZUCKERBERGزوكربريغ
وال��ك��ل  امل��ع��ل��وم��ة  دم��ق��رط��ة  مت  للفي�سبوك 

اأ�سبح يتداوله� بحرية. 
ف�لقراءة والكت�بة مل ت�سلم ت�ريخي� من 
 MANDARIN كلغة  الطبقي  االح��ت��ك���ر 
م��ث��ال، ح��ي��ث ك���ن��ت ���س��ري��ح��ة م���ن النخبة 
التي تتقن وتكتب�للغة، لدرجة  واالأ�سر هي 
التعقيد  من  لدرجة  و�سلت  اللغة  ه��ذه  اأن 
اللغة  هذه  بقيت  لذا  يتقنه�،  اأن  الع�دي  االإن�س�ن  على  ي�ستحيل  وال�سعوبة 

حكرا على الطبق�ت وال�سرائح املي�سورة.
وم���ع اخ����راع ال��ك��ت���ب��ة و ال���ق���راءة ويف غ��ي���ب امل��ط��ب��ع��ة، مت ظ��ه��ور حرفة 
يتق��سون  الن�س�خني  ه��وؤالء  ك���ن  املقد�سة،حيث  للكتب  ال�سيم�  الن�س�خني 
اأجورهم على كل حرف مكتوب بدل الكلمة املكتوبة، لذلك ك�نوا ي�سيفون 
بع�ص احلروف التي ال تنطق و ال حمل له� وال تغري املعنى فظهر احل�سو 

.LA REDONDANCEواالإطن�ب PLEONASME
 EMOJIويف الزمن احل�يل اخرع العقل التوا�سلي رموزا جديدة ت�سمى
PICTOGRAMME له� نف�ص الوقع و الت�أثري واملعنى، كم� ر�سمت يف ع�سر

.IDEOGRAMME وع�سرااليديوغرام
لالإن�س�ن  وفر  ال��ذي  م�سرك،  ومعنى  اإح�س��ص  اأول  ب�عتب�ره�  ف�ل�سورة 
ال�سورة  ه��ذه  تعترب  حيث  مت�س�و،  ب�سكل  واال���س��ت��غ��الل  واحل��ي���زة  التمتع 
املفر�ص  م��ع  العقل  تع�طي  يف  ال��ن��وع��ي  ال��ت��ط��ور  نحو  االأوىل  االن��ط��الق��ة 

VIRTUEL، اأو االنطالق من املج�سد اإىل املجرد.
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امل�����س��اع��د للجامعة  ال���ع���ام  اأك����د الأم�����ن  وق����د 
رئي�س  خ��ط��اب��ي  ر���س��ي��د  اأح��م��د  ال�سفري  ال��ع��رب��ي��ة 
الإعالم  اأن  باجلامعة،  والت�سال  الإع��الم  قطاع 
ال����راأي  لت�سكيل  ف��اع��ل��ة  اأداة  اأ���س��ك��ال��ه  مبختلف 
واإ�ساعة  احل��وار  ج�سور  ملد  كونية  وو�سيلة  العام 
املختلفة،  الثقافات  بن  والتفاهم  التقارب  قيم 
اأ���س��ا���س��ي يف حتقيق  ك�����س��ري��ك  دوره  ع���ن  ف�����س��اًل 
اأهداف التنمية امل�ستدامة، كما اأن الإعالم يف ظل 

اأ�سبح  الرقمية  للتكنولوجيات  الوا�سع  النت�سار 
عامال موؤثرا يف حياة الأفراد واملجتمعات.

اأمام  األقاها  التي  كلمته  واأ�سار خطابي خالل 
اجل��ل�����س��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ل��ق��اء ال��ت�����س��اوري ل���وزراء 
الإع�����الم ال��ع��رب ع��ل��ى ه��ام�����س احل��ف��ل اخلتامي 
 ،"2022 العربي  ل��الإع��الم  عا�سمة  ل�"طرابل�س 
ال���ع���رب  الإع��������الم  وزراء  جم��ل�����س  ح���ر����س  اإىل 
ع��ل��ى ج��دول  امل��ط��روح��ة  الق�سايا  ت��ظ��ل  اأن  ع��ل��ى 

اأع��م��ال��ه م��ع��رة ع��ن ال��واق��ع ال��ع��رب��ي، ومتفاعلة 
م��ع ان�����س��غ��الت وت��ط��ل��ع��ات ال�����س��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة يف 
تعبئة  بجانب  واملوؤ�س�سات،  القانون  دول��ة  اإط���ار 
امل�سرتكة  ق�سايانا  خل��دم��ة  اجلماعية  اجل��ه��ود 
احل�سارية  كينونتنا  ومقومات  �سورتنا  وتثمن 

بن الأمم.
وزراء  جم��ل�����س  دورات  ���س��ه��دت  "لقد  وت���اب���ع: 
الإعالم خالل ال�سنوات الأخرية اإطالق العديد 

دائ��م��ة  ع��ا���س��م��ة  ت�سميتها  ع��ن  ف�����س��ال  امل��ق��د���س��ة، 
ل��الإع��الم ال��ع��رب��ي ب��ال��ت��وازي م��ع اخ��ت��ي��ار عا�سمة 

اأخرى كل عام.
يعد  الإع������الم،  ع��ا���س��م��ة  "لقب  اأن  واأو����س���ح     
تكرميا وتكليفا من قبل جمل�س وزراء الإعالم يف 
الوقت ذاته"، متابعا: " اإنه تكرمي جلهود عا�سمة 
واإجن��ازات ملمو�سة يف  اأداء متميزا  عربية قدمت 
احلقل الإعالمي، وهو تكليف لإلقاء ال�سوء على 

جهودهاون�ساطاتها
اإ�سفاء  مع  كاملة،  �سنة  م��دار  على  الإعالمية 
الُبعد العربي عليها مت�سيا مع توجيهات جمل�س 
عوا�سم  ب��اأن  اعتزازه  عن  معربا  الإعالم"،  وزراء 
الإع�����الم ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة اب���ت���داًء م��ن القد�س 
وم������روراً ب��ب��غ��داد وال���ري���ا����س ودب����ي ب��ره��ن��ت على 

ا�ستحقاقها لهذا اللقب الرفيع.
كما حر�س على تهنئة طرابل�س بجدارتها لهذا 
وتعددية  وتنوع  يتنا�سب مع حيوية  الختيار مبا 
يعك�س  ومب��ا  الليبي،  والثقايف  الإع��الم��ي  امل�سهد 

اعتماد ميثاق  الطموحة من قبيل   املبادرات  من 
الإعالمية  وال�سرتاتيجية  الإع��الم��ي،  ال�سرف 
العربية  الإع��الم��ي��ة  اخلريطة  ووثيقة  العربية، 
ال��ت��ح��رك  وخ���ط���ة   ،2030 امل�����س��ت��دام��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
وال�سرتاتيجية  اخل����ارج،  يف  ال��ع��رب��ي  الإع���الم���ي 
الإره���اب  ملكافحة  امل�سرتكة  العربية  الإع��الم��ي��ة 

والتطرف ون�سر ثقافة ال�سالم".
العربي"  الإع��الم  "عا�سمة  م�سروع  اإىل  واأ�سار 
كاأحد اأبرز املبادرات التي اعتمدها املجل�س خالل 
دورته العادية )47( يف 2016 بهدف اإلقاء ال�سوء 
على العمل الإعالمي الوطني يف الدول الأع�ساء 
وفتح اآفاق م�ساريع مثمرة للتعاون الإعالمي بن 

الدول العربية.
اأ�سكاله  ولفت اإىل اأن الإعالم اأ�سحى مبختلف 
كونية  وو�سيلة  ال��ع��ام  ال���راأي  لت�سكيل  فاعلة  اأداة 
التقارب والتفاهم  ملد ج�سور احلوار واإ�ساعة قيم 
ك�سريك  دوره  املختلفة، ف�سال عن  الثقافات  بن 
امل�ستدامة،  التنمية  اأه����داف  حتقيق  يف  اأ���س��ا���س��ي 
لف��ت��ا اإىل اأن الإع����الم يف ظ��ل الن��ت�����س��ار ال��وا���س��ع 
يف  موؤثرا  عامال  اأ�سبح  الرقمية  للتكنولوجيات 

حياة الأفراد واملجتمعات.
ك��م��ا ن���وه ب��اأن��ه ت��اأك��ي��داً ع��ل��ى م��رك��زي��ة الق�سية 
وزراء  اختار جمل�س  فقد  امل�سروعة،  الفل�سطينية 
لالإعالم  عا�سمة  اأول  -القد�س-  العرب  الإع��الم 
والطابع  الوجدانية  املكانة  عن  تعبريا  العربي، 
ال��ت��اري��خ��ي وال���ق���ان���وين اخل���ا����س ل���ه���ذه امل��دي��ن��ة 

الوئام  دعائم  ويوطد  الوطنية،  الهوية  مكونات 
مع  مت�سيا  واأم���ل  بثقة  امل�ستقبل  نحو  وال��ت��وج��ه 

�سعار الحتفالية "ليبيا بعيون متفائلة".
امليالدية  ال�سنة  اإ���س��راق��ة  اأن���ه م��ع     كما وذك���ر 
اجل��دي��دة، ف��اإن ب��ريوت التي اختريت من جمل�س 
وزراء الإعالم عا�سمة لالإعالم العربي عن 2023 
التنوع  م��ن  اإط���ار  ال��ق��ومي يف  امل�سار  ه��ذا  �ستكر�س 
ليبيا وهي  والبتكار، معربا عن تطلعه يف رحاب 
اأف�سل  غد  نحو  املجيد،  ا�ستقاللها  بعيد  حتتفل 
بعون من اهلل وبعزمية اأبنائها  بروح من التالحم 
قدما  للم�سي  العليا  الوطنية  بامل�سلحة  والتعلق 
والوحدة  والنماء  البناء  رهانات  ك�سب  درب  على 

وال�ستقرار.
من جانب اآخر، منح احلفل اخلتامي لفعاليات 
/طرابل�س عا�سمة لالإعالم العربي للعام 2022/، 
ال�سحفية الفل�سطينية الراحلة �سريين اأبو عاقلة 

جائزة ال�سرايا احلمراء لل�سحافة العربية.
ي�سار اإىل اأن مهرجان احلفل اخلتامي لفعاليات 
 ،2022 ل�سنة  العربي  لالإعالم  عا�سمة  طرابل�س 
انطلق يف 18 دي�سمر يف اإطار تنفيذ القرار ال�سادر 
الإع��الم  وزراء  ملجل�س   /51/ العادية  ال��دورة  عن 
�سم  حيث   ،2021 ع��ام  يونيو   16 بتاريخ  ال��ع��رب، 
برنامج هذه الحتفالية ندوات وملتقيات واأورا�س 
عمل، ف�سال عن اأن�سطة ثقافية واإعالمية وفنية، 

اإىل جانب ت�سليم اجلوائز التقديرية. 

إعداد: أ.ت

يمنح الراحلة شيرين 
أبو عاقلة جائزة 
السرايا الحمراء 

للصحافة العربية:

مهرجان طرابلس عاصمة اإلعالم العربي
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وق����ال ال�����س��ي��د اأح��م��د اأب����و ال��غ��ي��ط الأم����ن ال��ع��ام 
والعتزاز  بالفخر  “اأ�سعر  العربية  ال��دول  جلامعة 
ال��ذي يقام حتت رعاية  مل�ساركتي يف هذا الحتفال 
ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال�����س��ي�����س��ي رئ��ي�����س 
ال�سرح  ه��ذا  بناء  م�سرية  اإن  واأ���س��اف  اجلمهورية، 
ب��داأت بنظرة طموحة طرحت يف رحاب  الأكادميي 

جامعة الدول العربية عام 1970".
ال��دك��ت��ور جمال  ج��ه��ود  الغيط"اأن  اأب���و  واأ���س��اف 

الإج���ال  ك��ل  ت�ستحق  الأك��ادمي��ي��ة  موؤ�س�س  خمتار 
والتقدير، اإذ رعي الأكادميية منذ بدايتها وحر�س 
ع��ل��ى ب��ن��اء اخل��ط��وة ت��ل��و اخل���ط���وة، م�����س��رياً اإىل اأن 
ع��ل��ى خطى  ���س��ارت  ل��اأك��ادمي��ي��ة  احل��ال��ي��ة  الإدارة 
اجلامعات  م�ساف  يف  حالياً  واأ�سبحت  املوؤ�س�سن 

املعرتف بها دولياً.
وت���اب���ع الأم�����ن ال���ع���ام "لقد ك��ن��ت ���س��اه��داً على 
م�ستقبل  و�سيكون  العلمي  ال�����س��رح  ه��ذا  جن��اح��ات 

هذه الأكادميية اأكرث اإ�سراقاً وازدهاراً، اأن ما ن�سهده 
بخال�س  اأت��وج��ه  والتقدير،  التحية  ي�ستحق  اليوم 
ال��غ��ف��ار، وجميع  ع��ب��د  اإ���س��م��اع��ي��ل  ل��ل��دك��ت��ور  ال�سكر 
ال��ع��ام��ل��ن ب��الأك��ادمي��ي��ة ع��ل��ى ج��ه��وده��م، وعملهم 
الدوؤوب، فهي بحق منوذج ناجح للمنظمات العربية 

املتخ�س�سة".
واأك����د اأب���و ال��غ��ي��ط اأن ث���روة ال��ع��امل ال��ع��رب��ي هي 
ا�ستثمار  عرب  مير  العربية  دولنا  رخ��اء  واإن  �سبابه 

اأن الأكادميية �ستوا�سل  اأثق يف  هذه ال��رثوة، وقال 
م�سريتها الريادية.

م���ن ج��ان��ب��ه ه��ن��اأ ال��دك��ت��ور اأمي����ن ع��ا���س��ور وزي���ر 
الأكادميية  اأ�سرة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
على مرور 50 عاماً، وقال " لقد �سرفت الأكادميية 
بتف�سل فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�س 
اجل��م��ه��وري��ة ل��ه��ذا الح��ت��ف��ال ال����ذي ي��ت��واك��ب مع 

اجتماعات وزراء النقل العرب".
اآليات  اإح���دى  تعد  الأك��ادمي��ي��ة  واأ���س��اف عا�سور، 
املتميزة  الأذرع  واأح�����د  امل�����س��رتك  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل 
بال�سكر لكل من  جلامعة ال��دول العربية، متوجهاً 
���س��اه��م يف من��و وت��ط��ور ه���ذا ال�����س��رح العلمي حتى 

اأ�سبح يف هذه املكانة املرموقة.
الغفار  عبد  اإ�سماعيل  ال��دك��ت��ور  رح���ب  وب����دوره 
وقال  باحل�سور،  الأكادميية  رئي�س  فرج  اإ�سماعيل 
ولقد �سرفت الأكادميية بتف�سل فخامة الرئي�س/ 
عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية م�سر العربية 
)دولة املقر( برعايته لهذا الحتفال، مما جعل منه 
يوماً من اأيام الفخر والعتزاز يف تاريخ الأكادميية 
والرعاية لاأكادميية من  الدعم  تاأكيد ملدى  وهو 
وهو  وموؤ�س�سات،  رئي�س�اً  العربية  م�سر  جمهورية 
لتقدير فخامته  ت�سريف لاأكادميية كونه عنواناً 
للدور املحوري الذي تقوم به الأكادميية يف خدمة 
ال���دول  ج��ام��ع��ة  جمل�س  اأع�����س��اء  ال�سقيقة  ال����دول 
نتقدم  جميعاً  ح�سراتكم  با�سم  ون��ح��ن  ال��ع��رب��ي��ة، 

لفخامته بخال�س اآيات ال�سكر والتقدير والحرتام 
على هذه الرعاية.

"واإذا كانت الأكادميية قد  واأ�ساف عبد الغفار: 
ف��اإن  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف  والتميز  ال��ت��ق��دم  حققت 
ف�سل جامعة الدول العربية بقيادة ال�سيد اأحمد اأبو 
الغيط اأمن عام اجلامعة ف�سل لبد اأن نقدره حق 
الأكادميية يف كل جمالتها وهي  واأن تعمل  ق��دره 
اأهل لهذا الف�سل، اإن الأمن العام كان دائماً يتابع 
اأعمال الأكادميية ويدعمها ويدفع دائماً لانطاق 

يف طريق الرقي".
"لقد �سهدت الأك��ادمي��ي��ة نقلة نوعية     وت��اب��ع، 
اأ���س��ب��ح��ت من�سة  اإذ  ل��ل��درا���س��ة اجل��ام��ع��ي��ة  ج��دي��دة 
اأع�����س��اء  م��ن  م��ت��م��ي��زة  جت��م��ع حت��ت مظلتها نخبة 
هيئة التدري�س والكوادر الب�سرية، وهو الأمر الذي 
حقق قفزات تطويرية متاحقة على مدى فرتات 
ال�سيا�سة  يف  التطوير  �سمولية  لتحقيق  متعاقبة 
التعليمية والتاأهيل والتدريب يف ظل ع�سر الثورة 
ال�سطناعي، حققت  الذكاء  ال�سناعية ومتطلبات 
تقييماً مميزاً يف ت�سنيف QS خال عام 2022، وقد 
اخلم�س  تقييم  على  وب��ج��دارة  الأكادميية  ح�سلت 
اأك��رب  م��ن   QS وتعد  للجامعة،  ع��ام  كتقييم  جن��وم 
جهتن لتقييم اجلامعات يف العامل، وبذلك تعترب 
اأول جامعة على م�ستوى جامعات  اأول  الأكادميية 
م�سر حت�سل على تقييم 5 جنوم يف �سبع موؤ�سرات 

خمتلفة �سمن تقييم.
ترتيب  يف  نوعية  نقلة  الأك��ادمي��ي��ة  حققت  كما 
وعاملياً  حملياً  امل�ستويات  خمتلف  على  اجلامعات 
ج��ودة  يف  ال��ع��ايل  للتعليم  التاميز  لت�سنيف  وف��ق��اً 
التعليم، وهو من اأكرب اأربعة نظم لتقييم اجلامعات 
املركز  الأكادميية  احتلت   ،2022 عام  ففي  العاملية، 
 36 ب��ن  م��ن  م�سر  ج��ام��ع��ات  م�ستوى  ع��ل��ى  الأول 
جامعة   100 بن  من   14 واملركز  م�سرية،  جامعة 
العامل  112 على م�ستوى جامعات  واملركز  عربية، 

من بن 1406 جامعة دولية.
واأ�سار اإىل اأن الأكادميية حققت تقدماً يف تقييم 
يوليو 2022 اخلا�س بالت�سنيف الدويل للجامعات 
اأن  وبعد   ،2075 اإىل  لي�سل   WEBOMETRICS
 ،5140 ه��و   2011 ع��ام  الأك��ادمي��ي��ة يف  ترتيب  ك��ان 
وذلك من اإجمايل 31 األف جامعة، واملركز 23 من 
بن 683 جامعة يف �سمال اإفريقيا، واملركز 50 من 
64 م��ن بن  اإف��ري��ق��ي��ة، وامل��رك��ز  2049 جامعة  ب��ن 

1346 جامعة عربية.
ت�سمن احلفل، ا�ستعرا�س اأبرز النماذج املتميزة 
اإىل ج��ان��ب  امل���ج���الت وال��ت��خ�����س�����س��ات  يف خم��ت��ل��ف 
طابور عر�س جمموعات طلبة كلية النقل البحري 
والتكنولوجيا لل�سنوات الدرا�سية املختلفة حاملن 
العربية  الأك��ادمي��ي��ة  وعلم  العربية،  ال���دول  اأع���ام 
جانب  اإىل  والتكنولوجيا  ال��ب��ح��ري  النقل  وكلية 
ال��ب��ح��ري��ة وال��ل��ي��اق��ة البدنية  ع��رو���س ل���اإ����س���ارات 

والدفاع عن النف�س.

كتبت: ن . م

األكاديمية العربية تحتفل بمرور 50 عامًا 
على تأسيسها باليوبيل الذهبي

شهد األمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، احتفال األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
باليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على تأسيسها.

أقيم االحتفال بمقر األكاديمية الرئيسي بأبي قير بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور أيمن عاشور وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي، وزراء النقل العرب أعضاء الجمعية العامة لألكاديمية، محافظ اإلسكندرية اللواء محمد الشريف، 

مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين 
بجمهورية مصر العربية قائد القوات البحرية، قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

أبو الغيط: لقد كنت شاهدًا على نجاحات هذا الصرح العلمي 
وسيكون مستقبل هذه األكاديمية أكثر إشراقًا وازدهارا

إسماعيل عبد الغفار: شهدت األكاديمية نقلة نوعية جديدة للدراسة 
الجامعية إذ أصبحت منصة تجمع تحت مظلتها نخبة متميزة من أعضاء 

هيئة التدريس والكوادر البشرية
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ن��اق�����ش االج��ت��م��اع ع�����دًدا م���ن امل��و���ض��وع��ات التي 
وذات  امل�����ض��رك،  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  تفعيل  يف  ت�ضهم 
املختلفة،  باأمناطه  العربي  النقل  بقطاع  العالقة 
وتنفيذ  الفل�ضطيني  االقت�ضاد  دع��م  راأ�ضها  وعلى 
اخلطة اال�ضراتيجية لتنمية القطاعني يف القد�ش 

.)2022-2018(
كما ناق�ش االجتماع املو�ضوعات التي تخدم قطاع 
النقل )ب��ري وب��ح��ري وج���وي(، ففي جم��ال النقل 
الربي متت مناق�ضة اآخر امل�ضتجدات حول االتفاقية 
العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بني الدول 

ب��ال��ق��رار رقم  العربية وع��ربه��ا، واالإح���اط���ة ع��م��اًل 
)2327( ال�ضادر عن املجل�ش االقت�ضادي واجلماعي 
2022/2/10 ب�ضاأن اعتماد  يف دورته )109( بتاريخ 
ال��دول  ب��ني  )ال��ران��زي��ت(  بالعبور  النقل  اتفاقية 
اإلكرونية  من�ضة  اإن�ضاء  وبحث  املعدلة،  العربية 
عربية للنقل الربي على الطرق بني الدول العربية 

تخدم اأطراف العملي��ة التجاري��ة.
كما ا�ضتعر�ش االجتماع درا�ضة توحيد موا�ضفات 
بني  العاملة  لل�ضاحنات  املحورية  واالأوزان  االأبعاد 
العربية، ومتطلبات حتديث وتفعيل موقع  ال��دول 

ال�����ض��الم��ة ال��ط��رق��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ل��ق��رار ال�����ض��ادر عن 
بتكليف  ال��ع��رب  النقل  وزراء  ملجل�ش   )34( ال���دورة 
االحت��اد العربي للنقل ال��ربي، بالتن�ضيق مع جلنة 
االأمم املتحدة االقت�ضادية واالجتماعية لغربي اأ�ضيا 
لل�ضالمة  متكامل  عربي  مر�ضد  الإن�ضاء  )اإ�ضكوا( 

الطرقية.
رقم  للقرار  البحريوتنفيذاً  النقل  جم��ال  ويف 
)2349( ال�ضادر عن املجل�ضاالقت�ضادي واالجتماعي 
يف دورته )110( ناق�ش املجل�ش فيما يخت�ش بامل�ضودة 
البحري  النقل  تنظيم  اتفاقية  مل�ضروع  ال�ضاد�ضة 

للركاب والب�ضائع بني الدول العربية.
   وناق�ش اأي�ضا جمل�ش وزراء النقل العرب، �ضبل 
متويل تكلفة درا�ضة اجلدوى ال�ضاملة مل�ضروع اإن�ضاء 
�ضناعة  جم��ال  لدعم  بيانات  وق��اع��دة  عربية  اآل��ي��ة 
واأهمية  العربية،  ال���دول  يف  ال�ضفن  وب��ن��اء  اإ���ض��الح 

والتطوير  البحث  لدعم  عربي  �ضندوق  تاأ�ضي�ش 
االجت��اه��ات  م��ع  ليتما�ضى  اال�ضطناعي  ال��ذك��اء  يف 
احل��دي��ث��ة يف ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���اء اال���ض��ط��ن��اع��ي يف 
يف  وم�ضتقبلها  وال��ل��وج�����ض��ت��ي��ات  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع��ات 
اال�ضر�ضادي  الدليل  اإىل  اإ�ضافة  العربية،  املنطقة 
ل��ل��ت��داب��ر االح����رازي����ة يف ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ال��ع��رب��ي 
االأمانة  اأعدته  الذي  الطوارئ  للتعامل مع حاالت 

العامة جلامعة الدول العربية.
ويف جم�����ال ال���ن���ق���ل اجل������وي ن���اق�������ش االج���ت���م���اع 
اعتماد امل�ضودة املعدلة التفاقية تبادل االإعفاء من 
على  اجلمركية  )ال�ضرائب(  والر�ضوم  ال�ضرائب 
املعدلة،  العربي  اجل��وي  الناقل  وم��ع��دات  ن�ضاطات 
باالإ�ضافة اإىل دعم كل من اململكة العربية ال�ضعودية 
وجمهورية م�ضر العربية للر�ضح لع�ضوية جمل�ش 
للفرة  ال��ث��ان��ي��ة(  )ال��ف��ئ��ة  ع��ن  "االإيكاو"  منظمة 
)2023-2025(، كما ناق�ش املجل�ش الوزاري املبادئ 
العامة العربية لتوحيد اإج��راءات ت�ضجيل واعتماد 
اللقاحات وا�ضتخدامها بني الدول العربية اعتماد 

بنود جدول االأعمال.
الوزير،"اإن  ك��ام��ل  املهند�ش  النقل  وزي���ر  وق���ال 
النقل يعد اأحد اأهم عنا�ضر التطور يف العامل من 
النمو االقت�ضادي واالجتماعي  تاأثره على  خالل 
للدول واملجتمعات" جاء ذلك خالل انعقاد الدورة 

العادية رقم )35( ملجل�ش وزراء النقل العرب.
واأ�ضاف الوزير اأن جميع القطاعات االقت�ضادية 

املختلفة  النقل  لنظم  التحتية  البنية  على  تعتمد 
اإج��راءات  ال�ضبكات والربط بينها وت�ضهيل  وتوفر 
التبادل التجاري، مبا  حركة نقل الب�ضائع وزي��ادة 
انتقال  وي�ضجع  االقت�ضادية  التنمية  على  ي�ضاعد 
تي�ضر  ي�ضهم يف  كما  االأم���وال لال�ضتثمار،  روؤو����ش 
لكافة  دولنا  بني  فيما  التنقل  يف  املواطنني  حركة 
وال�ضياحية  وال��ت��ج��اري��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة  االأغ���را����ش 

والتثقيفية والرفيهية والدينية والعالجية.
واأو����ض���ح اأن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال��ع��امل 
حالًيا تفر�ش تكاتف اجلميع حملًيا ودولًياً للتغلب 
تقليدية  اأو�ضاع غر  مع  والتعامل  تاأثراتها  على 
تفتقر لال�ضتقرار واليقني، لكن النجاح يظل رهيًنا 
بقدرتنا على التاأقلم مع االأو�ضاع اجلديدة، والعمل 
على جتاوز اآثار االأزمة احلالية الكبرة للتخفيف 
من تداعياتها من خالل تعزيز التعاون والرابط 

بني دولنا و�ضعوبنا. 
تتخطى  امل�ضرية  النقل  وزارة  روؤي���ة  اإن  وت��اب��ع 
جمرد نقل الركاب والب�ضائع اإىل امل�ضاركة الفعالة 
يف ت��ر���ض��ي��خ م��ف��ه��وم ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة ل��ل��دول��ة 
لتحقيق التوازن املطلوب بني املتطلبات االجتماعية 
مت  ال��روؤي��ة  ه��ذه  ولتنفيذ  والبيئية،  واالقت�ضادية 
اتباع �ضيا�ضة مرنة ومتطورة �ضاملة، ت�ضمل التو�ضع 
االإقليمي  النقل لربط م�ضر مبحيطها  و�ضائل  يف 
وال��دويل، من خالل تطوير خمتلف و�ضائل النقل 
ال��ت��وا���ض��ل وال��ت��ع��اون لتحقيق  لتحقيق م��زي��د م��ن 

م�ضاحلنا امل�ضركة. 
بتعزيز  ك��ب��ًرا  اه��ت��م��اًم��ا  ت���ويل  م�ضر  اأن  واأك����د 
التعاون مع الدول العربية ال�ضقيقة يف كل املجاالت 
العربي  امل�ضتوى  فعلى  النقل،  ويف مقدمتها قطاع 
ال�����ض��ودان  م��ع  للتعاون  خطة  بتنفيذ  م�ضر  ت��ق��وم 
وادي  مليناء  الر�ضيف احل��ايل  ال�ضقيق لرفع كفاءة 
للمالحة  ال��ن��ي��ل  وادي  ه��ي��ئ��ة  دور  لتفعيل  ح��ل��ف��ا 
النهرية لتظل ج�ضًرا للتوا�ضل بني �ضعبي البلدين 
الذي  ال�ضككي  الربط  م�ضروع  وكذلك  ال�ضقيقني، 
انتقل من مرحلة الدرا�ضات اإىل مرحلة التنفيذ ملا 
زي��ادة حركة  البلدين من خالل  يعود بالنفع على 

نقل الركاب والب�ضائع.
اأن هناك تعاوًنا وثيًقا مع االأردن والعراق  واأك��د 
م��ن خ���الل ���ض��رك��ة اجل�����ض��ر ال��ع��رب��ي يف اإط����ار اآل��ي��ة 
الهامة..  امل�ضروعات  من  عدد  يف  الثالثي  التعاون 
ال���ذي ي�ضهده قطاع  ال��ت��ع��اون وال��ت��ط��ور  اإىل  الف��ًت��ا 
النقل مع االأ�ضقاء بدول جمل�ش التعاون اخلليجي 

خا�ضًة يف اال�ضتثمار مب�ضروعات النقل املختلفة.
ا�ضت�ضافت موؤمتر  قد  اأن م�ضر  الوزير  واأ�ضاف 
ب�ضاأن  االإط��اري��ة  املتحدة  االأمم  االأط���راف التفاقية 
يف  حتقق  م��ا  على  للبناء    )COP27( امل��ن��اخ  تغر 
الكبر  االهتمام  �ضوء  يف   2021 جال�ضكو  موؤمتر 
االقت�ضاد  نحو  للتوجه  ال��ع��امل  دول  توليه  ال���ذي 

الدورة 35 لمجلس وزراء النقل العرب

انطلقت أعمال اجتماعات الدورة الـ 35 لمجلس وزراء النقل العرب، بمقر األكاديمية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باإلسكندرية، برعاية أحمد أبو الغيط 
األمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك برئاسة جمهورية العراق التي تسلمت 

رئاسة الدورة الحالية من المملكة األردنية الهاشمية رئيس الدورة السابقة.

وزراء النقل العرب: النقل دعامة أساسية من دعائم التقدم 
وجزء ال يتجزأ من التطوير الحضري
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البيئية  املخاطر  لتقليل  كا�ضراتيجية  االأخ�ضر 
وحماية كوكبنا وحتقيق التنمية امل�ضتدامة.

وتابع، اإن م�ضر تخطط لزيادة ن�ضبة امل�ضروعات 
حالًيا   15% من  العامة  موازنتها  يف  اخل�ضراء 
ال�ضارة  االنبعاثات  ن�ضبة  خلف�ش   ،50% لنحو 
اأن  حيث  النظيفة،  الطاقة  ال�ضتخدام  والتحول 
وال�ضناعة(  والنقل  )الكهرباء  الطاقة  قطاعات 
متثل ن�ضبة %70 من انبعاثات غازات االحتبا�ش 

احلراري يف م�ضر.
ولفت اإىل اأن قطاع النقل ياأتي يف املرتبة الثانية 
بعد قطاع الكهرباء تاأثًرا على البيئة وا�ضتهالًكا 
ال�ضارة،  الكربونية  لالنبعاثات  واإنتاًجا  للطاقة 
اإج��م��ايل  م��ن   23% بن�ضبة  ال��ن��ق��ل  ي�ضهم  ح��ي��ث 

انبعاثات الطاقة.
امل��ن��اخ  ال���ي���وم وق�����ض��ي��ة ت��غ��ر  "جنتمع  وق�����ال: 
اأهمية  العاملية  الق�ضايا  اأك���ر  اإح���دى  اأ�ضبحت 
اأنظار وعقول العامل نحو  واإحل��اًح��ا، حيث تتعلق 
خلق بيئة نظيفة وم�ضتدامة ومناخ اأكر ا�ضتجابة 
للحياة  امل��وات��ي��ة  وال���ظ���روف  ال�����ض��ع��وب  ملتطلبات 
اإ�ضرار مبوارد عاملنا، والتي  والعمل والنمو، دون 
وجعلها  وا�ضتثمارها،  تنميتها  على  العمل  يتعني 

اأكر ا�ضتدامة".
"اأنه من ح�ضن الطالع جن��اح م�ضر  واأ���ض��اف: 
يف اإن���ه���اء م��ف��او���ض��ات م���وؤمت���ر امل���ن���اخ امل��اراث��ون��ي��ة 
امل��ك��ث��ف��ة ب�����ض��رم ال�����ض��ي��خ، ب��ال��ت��و���ض��ل الت���ف���اق ط��ال 
انتظاره يق�ضي باإن�ضاء �ضندوق ملواجهة اخل�ضائر 
على  النامية  ال���دول  مل�ضاعدة  ي��ه��دف  واالأ����ض���رار 
مواجهة التحديات املناخية ال�ضخمة، وهو جناح 
تاريخي جلميع االأط��راف ياأتي بعد 27 عاما من 
املطالب امل�ضتمرة من قبل ال��دول النامية، واالآن 
م�ضوؤولياته،  اجلميع  لتحمل  ف��ارق��ة  حلظة  ه��ي 
وخ���ط���وة م��ه��م��ة ن��ح��و حت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة وم��وؤ���ض��ر 
مفقودة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الثقة  ب��ن��اء  الإع����ادة  �ضيا�ضي 

بينالدول".
االأردنية  باململكة  النقل  من جهته.. قال وزير 
اأبو ال�ضمن، اإنه  الها�ضمية املهند�ش ماهر حمدي 
بها  م��ر  التي  اال�ضتثنائية  ال��ظ��روف  م��ن  بالرغم 
اأن��ن��ا متكنا  اإال  املا�ضيني  ال��ع��ام��ني  ال��ع��امل خ��الل 
من حتقيق املزيد من االإجن���ازات على م�ضتويات 
العربي  العمل  وتعزيز  النقل  مبجاالت  التعاون 

امل�ضرك.
العراق  بجمهورية  النقل  وزي���ر  ق��ال  ب����دوره.. 
ال�ضعداوي،  رزاق  الدكتور  ال��دورة احلالية  رئي�ش 
اإن ما ي�ضهده العامل من متغرات م�ضبوقة على 
اليوم  اجتماعنا  يجعل  املا�ضيني  العامني  م��دار 
اأوراقنا  لرتيب  �ضانحة  وفر�ضة  واجبة  �ضرورة 
يف ع���امل ت��ت�����ض��ارع وت���ره اأح���داث���ه مم��ا ن��ت��ج عنها 
اأوج��ه ال�ضعف  تداعيات خطرة، كما ك�ضفت عن 

باملنظومة االقت�ضادية.
ون��اق�����ش االج��ت��م��اع ع���دًدا م��ن امل��و���ض��وع��ات التي 
وذات  امل�����ض��رك  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  تفعيل  يف  ت�ضهم 
املختلفة،  باأمناطه  العربي  النقل  بقطاع  العالقة 
وتنفيذ  الفل�ضطيني  االقت�ضاد  دع��م  راأ�ضها  وعلى 
اخلطة اال�ضراتيجية لتنمية القطاعية يف القد�ش 

.)2022-2018(
تخدم  ال��ت��ي  امل��و���ض��وع��ات  االج��ت��م��اع  ناق�ش  كما 
قطاع النقل )ب��ري وب��ح��ري وج���وي(، ففي جمال 
امل�ضتجدات حول  اآخ��ر  ال��ربي متت مناق�ضة  النقل 
االت��ف��اق��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م ن��ق��ل ال���رك���اب على 
ال��ط��رق ب��ني ال���دول العربية وع��ربه��ا، واالإح��اط��ة 
املجل�ش  ع��ن  ال�ضادر   )2327( رق��م  بالقرار  عماًل 
بتاريخ  دورت���ه )109(  واجل��م��اع��ي يف  االق��ت�����ض��ادي 
بالعبور  النقل  اتفاقية  اعتماد  ب�ضاأن   2022/2/10
املعدلة، وبحث  العربية  ال��دول  )ال��ران��زي��ت( بني 
اإلكرونية عربية للنقل الربي على  اإن�ضاء من�ضة 
الطرق بني الدول العربية تخدم اأطراف العملي��ة 

التجاري��ة.
موا�ضفات  توحيد  درا���ض��ة  ال����وزراء  وا�ضتعر�ش 
بني  العاملة  لل�ضاحنات  املحورية  واالأوزان  االأبعاد 
الدول العربية، ومتطلبات حتديث وتفعيل موقع 
ال�����ض��الم��ة ال��ط��رق��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ل��ق��رار ال�����ض��ادر عن 
بتكليف  العرب  النقل  وزراء  ملجل�ش   )34( ال���دورة 
االحت��اد العربي للنقل ال��ربي بالتن�ضيق مع جلنة 
لغربي  واالجتماعية  االقت�ضادية  املتحدة  االأمم 
اأ���ض��ي��ا )اإ����ض���ك���وا( الإن�����ض��اء م��ر���ض��د ع��رب��ي متكامل 

لل�ضالمة الطرقية، ويف جمال النقل البحري.
�ضبل  ال��ع��رب  ال��ن��ق��ل  وزراء  ن��اق�����ش جمل�ش  ك��م��ا 
متويل تكلفة درا�ضة اجلدوى ال�ضاملة مل�ضروع اإن�ضاء 
�ضناعة  جم��ال  لدعم  بيانات  وق��اع��دة  عربية  اآلية 
واأهمية  العربية،  ال��دول  يف  ال�ضفن  وبناء  اإ���ض��الح 
والتطوير  البحث  لدعم  عربي  �ضندوق  تاأ�ضي�ش 
االجت��اه��ات  م��ع  ليتما�ضى  اال�ضطناعي  ال��ذك��اء  يف 
احل��دي��ث��ة يف ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���اء اال���ض��ط��ن��اع��ي يف 
يف  وم�ضتقبلها  وال��ل��وج�����ض��ت��ي��ات  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع��ات 
اإ�ضافة اإىل الدليل اال�ضر�ضادي  املنطقة العربية، 
ل��ل��ت��داب��ر االح����رازي����ة يف ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ال��ع��رب��ي 
اأعدته االأمانة  للتعامل مع حاالت الطوارئ الذي 

العامة جلامعة الدول العربية.
ويف جم����ال ال��ن��ق��ل اجل�����وي ن��اق�����ش االج��ت��م��اع 
اع��ت��م��اد امل�����ض��ودة امل��ع��دل��ة التفاقية ت��ب��ادل االإع��ف��اء 

اجلمركية  )ال�ضرائب(  وال��ر���ض��وم  ال�ضرائب  م��ن 
ع��ل��ى ن�����ض��اط��ات وم���ع���دات ال��ن��اق��ل اجل����وي ال��ع��رب��ي 
املعدلة، باالإ�ضافة اإىل دعم كل من اململكة العربية 
للر�ضح  ال��ع��رب��ي��ة  م�ضر  وج��م��ه��وري��ة  ال�����ض��ع��ودي��ة 
)الفئة  ع��ن  "االإيكاو"  منظمة  جمل�ش  لع�ضوية 
يناق�ش  ك��م��ا   ،)2025-2023( ل��ل��ف��رة  ال��ث��ان��ي��ة( 

املجل�ش الوزاري املبادئ العامة.
وت��ن��اول  االج��ت��م��اع ع���ددا م��ن امل��و���ض��وع��ات التي 
وذات  امل�����ض��رك  ال��ع��رب��ي  العمل  تفعيل  يف  ت�ضاهم 
املختلفة،  باأمناطه  العربي  النقل  بقطاع  العالقة 
وتنفيذ  الفل�ضطيني،  االقت�ضاد  دع��م  راأ�ضها  وعلى 
يف  ال��ق��ط��اع��ي��ة  للتنمية  اال���ض��رات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
اآخر  جانب  اإىل   ،)2022  -  2018( القد�ش  مدينة 
نقل  لتنظيم  العربية  االتفاقية  ح��ول  امل�ضتجدات 
العربية وعربها،  ال��دول  الطرق بني  الركاب على 
ال�����ض��ادر عن  رق���م )2327(  ال���ق���رار  وا���ض��ت��ع��را���ش 
امل��ج��ل�����ش االق��ت�����ض��ادي واجل��م��اع��ي يف دورت�����ه 109 
بتاريخ 10 / 2 / 2022 ب�ضاأن اعتماد اتفاقية النقل 

بالعبور "الرانزيت" بني الدول العربية املعدلة.
من�ضة  اإن�������ض���اء  ال���ع���رب  ال��ن��ق��ل  وزراء  ون��اق�����ش 
بني  الطرق  على  ال��ربي  للنقل  عربية  اإلكرونية 
اأط��راف العملية التجارية،  ال��دول العربية لتخدم 
ف�ضال عن درا�ضة توحيد موا�ضفات االأبعاد واالأوزان 
العربية،  ال��دول  بني  العاملة  لل�ضاحنات  املحورية 
وم��ت��ط��ل��ب��ات حت���دي���ث وت��ف��ع��ي��ل م���وق���ع ال�����ض��الم��ة 
 34 ال���دورة  عن  ال�ضادر  للقرار  تنفيذا  الطرقية، 
ملجل�ش وزراء النقل العرب بتكليف االحتاد العربي 
املتحدة  االأمم  جلنة  مع  بالتن�ضيق  ال��ربي،  للنقل 
)اإ�ضكوا(  اآ�ضيا  لغربي  واالجتماعية  االقت�ضادية 
الإن�ضاء مر�ضد عربي متكامل لل�ضالمة الطرقية. 

رقم  ال��ق��رار  لتنفيذ  اأي�ضا  املناق�ضات  وتطرقت 
2349 ال�ضادر عن املجل�ش االقت�ضادي واالجتماعي 
ال�ضاد�ضة  امل�����ض��ودة  يخ�ش  فيما   )110( دورت����ه  يف 
للركاب  ال��ب��ح��ري  النقل  تنظيم  اتفاقية  مل�����ض��روع 
وال��ب�����ض��ائ��ع ب���ني ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، و���ض��ب��ل متويل 
اآلية  اإن�ضاء  تكلفة درا�ضة اجلدوى ال�ضاملة مل�ضروع 
عربية وقاعدة بيانات لدعم جمال �ضناعة اإ�ضالح 
تاأ�ضي�ش  واأهمية  العربية،  ال��دول  يف  ال�ضفن  وبناء 
الذكاء  البحث والتطوير يف  �ضندوق عربي لدعم 
اال�ضطناعي، ليتما�ضى مع االجتاهات احلديثة يف 
النقل  قطاعات  يف  اال�ضطناعي  الذكاء  تطبيقات 

واللوج�ضتيات وم�ضتقبلها يف املنطقة العربية.
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و�أو�������ض������ح وك����ي����ل ج���ام���ع���ة ن����اي����ف ل��ل��ع��اق��ات 
خال  �حلرف�ش  عبد�لعزيز  بن  خالد  �خلارجية 
تنفيًذ�  تنظم  �حللقة  �أن  �الف��ت��ت��اح��ي��ة،  �جلل�ضة 
ل��اإ���ض��ر�ت��ي��ج��ي��ات و�خل��ط��ط �ل��ع��رب��ي��ة �الأم��ن��ي��ة، 
ومنها �خلطُة �الإعاميُة �لعربيُة للتوعية �الأمنية 
و�لوقايِة من �جلرمية، و�خلطط �ملرحلية لبنود 
�لتي  �الإره����اب  ملكافحة  �لعربية  �ال�ضر�تيجية 
�أنها  كما  �لعرب،  �لد�خلية  وزر�ء  جمل�ش  �أقرها 
بني  �الإ�ضر�تيجية  �ل�ضر�كة  نطاق  مَن  �ضِ تعقد 
مظلِة  حت��َت  �مل�ضرك  �لعربي  �لعمل  موؤ�ض�ضاِت 
مع  �مل�ضتمر  �لتعاون  وكذلك  �لعربية،  �جلامعِة 
�الأمانة �لفنية ملجل�ش وزر�ء �الإعام �لعرب �لذي 
نظم يف �إط��اره �لعديد من �ملنا�ضط يف دولة �ملقر 
ع�ضو  ب�ضفِة  �جل��ام��ع��ُة  حتظى  حيث  وخ��ارج��ه��ا، 
ٍمر�قٍب يف جمل�ش وزر�ء �الإعام �لعرب، �لذي كلف 
�الإ�ضر�تيجية  بتطوير  موؤخًر�  �جلامعة  �لعرب 
 �الإع����ام����ي����ة مل���ك���اف���ح���ة �الإره�����������اب و�ل���ت���ط���رف.

على  �ل��ت��ع��رِف  �إىل  تهدف  �حللقة  �أن  �إىل  و�أ���ض��ار 
يف  �لقومي  و�الأم���ن  ب��االإره��اب  �ملتعلقة  �لق�ضايا 
و�ضائل �الإعام، و�لتعامل مع �ملتغري�ت �جلديدة 
ع��ن��د ���ض��ن��اع��ة �مل��ح��ت��وى �الإذ�ع������ي و�ل��ت��ل��ف��زي��وين 
و�ل��ت��ك��ي��ف ع��ن��د ت��ق��دمي��ه ع��ر �الإع�����ام �ل��رق��م��ي 
�جلديد، باالإ�ضافة �إىل تطوير قدر�ت �مل�ضاركني 
م���ن م��ع��دي �ل���ر�م���ج �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة و�الإذ�ع����ي����ة 
بر�مج  و����ض��ت��ع��ر����ش  �الإره�����اب،  ق�ضايا  ت��ن��اول  يف 
�ضناعة  خالها  من  يتم  �لتي  �حلديثة  �لتقنية 
�لر�مج  نوعية  باإبر�ز  �أي�ضا  تعنى  كما  �ملحتوى، 
�الإره���اب،  ق�ضايا  وتعالج  �لو�ضطية  تخدم  �لتي 
وت��و���ض��ي��ح �أه��م��ي��ة �ل�����ض��ر�ك��ات �ل��دول��ي��ة يف ت��ن��اول 
ق�����ض��اي��ا �الإره���������اب، وك���ذل���ك م��ن��اق�����ض��ة �الآل���ي���ات 
 �مل��ائ��م��ة ل���دع���م �ل���ت���ع���اون �الإع����ام����ي �الأم���ن���ي.

�ش  �ملتخ�ضّ �الأم��ن��ي  �الإع���ام  �أن  �حلرف�ش،  و�أك���د 
�ملنظمة  �جلرمية  �أمن���اِط  ت��ط��ور�ُت  فر�ضته  علم 
ليتكامَل مع جهود كافة موؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملدين 
و�لدينية  و�ل��رب��وي��ة  و�الجتماعية  �الإع��ام��ي��ة 
 ملكافحة هذه �لظو�هر �الإجر�مية و�لوقاية منها.
ه��ذه  ت�ضهم  �أن  �أم��ل��ه يف  ع��ن  �حل��رف�����ش  و�أع�����رب 
�جل���ه���ود يف �ل���دف���ع ن��ح��و م���زي���د م���ن �اله��ت��م��ام 
�لعلمية و�لتقنية  �لنوعية ومقت�ضياتها  باجلودة 
�الأمني  و�الإع��ام  �الإع��ام  لتطوير  و�الإعامية، 
يف �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة، و����ض���رورة ق��ي��ام �مل��وؤ���ض�����ض��ات 
�الإع���ام���ي���ة ب��ت��ب��ن��ي م��ف��ه��وم )�الأم�����ن م�����ض��وؤول��ي��ة 
�جلميع( وت�ضمينه يف خمرجاتها بال�ضكل �لفني 
فائق �جلودة، و�لعمل على �إجناح �الإ�ضر�تيجيات 
�الإعامية  �مل�ضتجد�ت  �إز�ء  �الإعامية  �لعربية 
و�الأم���ن���ي���ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ف��ك��ري��ة، �إ����ض���اف���ة �إىل 
�لعربية  �الأم��ن��ي��ة  �الأج��ه��زة  ب��ني  �لتن�ضيق  �أهمية 
و�جل�����ه�����ات �الإع����ام����ي����ة �مل���خ���ت�������ض���ة، م����ن �أج����ل 
�ل����ت����ز�م �الإع�������ام ب���ق���و�ع���د �ل��ن�����ض��ر وت�����ض��ري��ع��ات��ه 
و��ضت�ضد�ر مو�د قانونية ولو�ئح وقر�ر�ت الزمة 
مل��اح��ق��ة �ل��و���ض��ائ��ل �الإع���ام���ي���ة �مل��ح��ر���ض��ة على 
�الإ���ض��اع��ات �ملغر�ضة.  �جل��رمي��ة و�ل��ف�����ض��اد ون�����ض��ر 

و�الت�ضال  �الإع��ام  قطاع  رئي�ش  �أ�ضاد  جهته  من 
�ل�ضفري  �لعربية  �لدول  �لعامة جلامعة  باالأمانة 
�مل��ه��م و�لرئي�ش  ب��ال��دور  �أح��م��د ر���ض��ي��د خ��ط��اب��ي، 
للعلوم  �لعربية  نايف  جامعة  به  ت�ضطلع  �ل��ذي 
�الأمنية يف جمال مكافحة �الإرهاب منذ عقود من 
�أن �حللقة  خال بحوثها وبر�مج عملها، موؤكًد� 
�لعربية ذ�ت  �لقمم  ق��ر�ر�ت  �إط��ار تنفيذ  تاأتي يف 
يف  �ل��ع��رب  �الإع���ام  وزر�ء  جمل�ش  وق���ر�ر  �ل�ضلة 
بالتعاون  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  منوًها   ،52 رق��م  دورت��ه 
�ل��ب��ن��اء ب���ني �جل��ام��ع��ة �ل��ع��رب��ي��ة وج��ام��ع��ة ن��اي��ف 
عن  م��وؤخ��ًر�  �أثمر  �ل��ذي  �الأمنية  للعلوم  �لعربية 
�الإ�ضر�تيجية  حتديث  يف  نايف  جامعة  �إ���ض��ه��ام 
و�لتطرف،  �الإره��اب  ملكافحة  �لعربية  �الإعامية 
 جل��ع��ل��ه��ا �أك������ر م����اءم����ة ل����ت����ط����ور�ت �ل��ع�����ض��ر.
للعلوم  �لعربية  نايف  جامعة  �إن  �ل�ضفري،  وق��ال 
�الأمنية ت�ضطلع ب�ضفتها ع�ضو� مر�قبا يف جمل�ش 
وزر�ء �الإعام �لعرب بدور هام يف جمال حماربة 
�الإرهاب و�لتطرف و�لتي �نخرطت منذ عقود، من 
�جلاد  �لتعامل  يف  عملها  وبر�مج  بحوثها  خال 
م��ع ه���ذه �ل��ظ��اه��رة �خل��ط��رية مبختلف �أب��ع��اده��ا 
و�الإعامية.  و�الجتماعية  و�لفكرية   �الأم��ن��ي��ة 

كيفية تناول القضايا المتعلقة باإلرهاب واألمن القومي في وسائل اإلعالم

دور معدي البرامج التلفزيونية واالذاعية
نظمت جامعة نايف العربية للعلوم األمنية في إطار برنامج عملها لعام 2022 و بالتعاون مع قطاع اإلعالم واالتصال ) األمانة 

الفنية لوزراء االعالم العرب(، نظمت الحلقة العلمية "دوُر ُمعدي البرامج التليفزيونية واإلذاعية وكيفية تناول القضايا المتعلقة 
ب "اإلرهاب واألمن القومي في وسائل اإلعالم" بمقر الجامعة، بحضور خبراء في مجاالت اإلعالم ومكافحة اإلرهاب من 15 دولة 

عربية ومركز الدراسات اإلستراتيجية، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة اإلمام محمد بن سعود 
بالمملكة العربية السعودية.

الحلقة تهدف إلى التعرِف على القضايا 
المتعلقة باإلرهاب واألمن القومي في وسائل 

اإلعالم والتعامل مع المتغيرات الجديدة عند 
صناعة المحتوى اإلذاعي والتلفزيوني

نجاة المرابى
إعداد:
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و�أ�ضاد بالتعاون �لبناء بني جامعة نايف وجامعة 
بفاعلية يف حتديث  ي�ضهم  �ل��ذي  �لعربية  �ل��دول 
ملكافحة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإع���ام���ي���ة  �ال���ض��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�الإره�������اب، وج��ع��ل��ه��ا �أك����ر م���اءم���ة م���ع حت���والت 
م�ضمونا  و�إعطائها  و�لرقمي،  �الإعامي  �مل�ضهد 
تنفيذية. وب���ر�م���ج  خ��ط��ط  خ���ال  م��ن   ملمو�ضا 
و�أو�ضح �أن هذه �ال�ضر�تيجية تعد وثيقة مرجعية 
�مل�ضرك  �الإع��ام��ي  �لعمل  تطوير  �ضعيد  على 
من حيث �عتماد خطاب �إعامي م�ضوؤول لتنمية 
�لوعي �ملجتمعي �ضد �حلمات �مل�ضللة، وتثمني 
�ضورتنا �جلماعية لدى �الآخر �نطاقا من قيمنا 
وتقاليدنا �الأ�ضيلة، �لقائمة على ثقافة �لت�ضامح 
 ونبذ �لكر�هية ورف�ش نزعات �لتع�ضب و�الإكر�ه. 

وق��������ال �ل�������ض���ف���ري خ����ط����اب����ي، �إن��������ه ي���ت���ع���ني ع��ل��ى 
�الأج��������ه��������زة �ل����وط����ن����ي����ة �مل���خ���ت�������ض���ة �حل����ر�����ش 
ع���ل���ى �ل����ت����ع����اون �ل����وث����ي����ق و�مل���ن���ت���ظ���م يف ن��ط��اق 
م��ن��ف��ت��ح وحم���ك���م، لتنوير  م��وؤ���ض�����ض��ات��ي  ت��و����ض��ل 
�ل�������ر�أي �ل���ع���ام وت���ق���دمي �مل��ع��ط��ي��ات �ل�����ض��روري��ة 
م�����ض��د�ق��ي��ة. م��و���ض��وع��ي��ة وذ�ت  ب���ر�م���ج   الإن���ت���اج 
�قتناع  على  �لعربية  �ل��دول  بجامعة  �أننا  و�أو�ضح 
�أ�ضا�ضي  عامل  مكوناته  بكل  �الإع���ام  ب��اأن  ر����ض��خ 
ود�عم ملو�جهة ظاهرة �الإرهاب و�لتطرف ون�ضعى، 

�لعام  �الأم��ني  لتوجيهات  تنفيذ�  موقعه،  من  كل 
ملتابعة  �لغيط  �أبو  �أحمد  �لعربية  �ل��دول  جلامعة 
ق�����ر�ر�ت جمل�ش �جل��ام��ع��ة و�مل��ج��ال�����ش �ل���وز�ري���ة 
�ملعنية ببالغ �الهتمام، متطلعني ملزيد من �لعمل 
مبا  �ل�ضركاء  كل  مع  �لوثيق  و�لتن�ضيق  �مل�ضرك 
فيها جامعة نايف �لعربية للعلوم �الأمنية، الإثر�ء 
�ل��ه��ادف  �ل��ت��وع��وي  و�ل��ع��م��ل  �الت�ضالية  �لعملية 
�ل�ضباب  وخا�ضة  �لعربية  جمتمعاتنا  لتح�ضني 
 ���ض��د خم��اط��ر �ل��ت��ط��رف و�الن��ك��م��ا���ش �ل��ف��ك��ري.
و�أع������رب �ل�����ض��ف��ري خ��ط��اب��ي، ع���ن ت��ط��ل��ع��ه �إىل �أن 
ت�����ض��ك��ل �مل��ن��اق�����ض��ات و�ل���ع���رو����ش يف ه����ذه �حل��ل��ق��ة 
دور  يكر�ش  مب��ا  �الجت���اه  ه��ذ�  يف  قيمة  م�ضاهمة 
�الإع�����ام �ل��ع��رب��ي يف حم��ارب��ة �الإره������اب، جم��دد� 
�ل�����ض��ك��ر جل��ام��ع��ة ن��اي��ف ع��ل��ى م��ب��ادرت��ه��ا �مل��ق��درة 

�ل��ن��ج��اح. ك��ام��ل  متمنيا  �لفعالية  ه���ذه   لتنظيم 
ملكافحة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  مكتب  م��دي��ر  �أل��ق��ى  ث��م 
�مل����خ����در�ت و�جل���رمي���ة ل�����دول جم��ل�����ش �ل��ت��ع��اون 
�خل��ل��ي��ج��ي �ل��ق��ا���ض��ي �ل��دك��ت��ور ح���امت ع��ل��ي، كلمة 
�مل���ت���ح���دة  �الأمم  ب���ا����ض���م  ب��ال�����ض��ك��ر  ف���ي���ه���ا  ت����ق����دم 
�لعربية  نايف  وجامعة  �لعربية  �ل��دول  جلامعة 
ل���ل���ع���ل���وم �الأم����ن����ي����ة �ل�������ض���ري���ك �الإ����ض���ر�ت���ي���ج���ي، 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م �حل��ل��ق��ة �ل��ت��ي ت��ت��ط��رق الأح����د �أه���م 
 �مل��و���ض��وع��ات �مل��ط��روح��ة ع��ل��ى �ل�����ض��اح��ة �ل��ع��امل��ي��ة،.
و�الت�����ض��ال بجامعة  �الإع����ام  كلية  وق���دم  عميد 
�الإم��ام حممد بن �ضعود �الأمري �الأ�ضتاذ �لدكتور 
�ضعود ورق��ة  حول  �آل  �ضعود بن حممد  �ضعد بن 
�الأم����ن  ت��ع��زي��ز  يف  �ل��رق��م��ي  �الإع������ام  "�أهمية 
تهدف  �لعلمية  �حللقة  �أن  على  و�أك��د  �لفكري“، 

السفير خطابي : أتطلع أن تشكل المناقشات 
والعروض في هذه الحلقة مساهمة قيمة في 

هذا االتجاه بما يكرس دور اإلعالم العربي في 
محاربة اإلرهاب

ب��االإره��اب  �ملتعلقة  �ل��ق�����ض��اي��ا  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  �ىل 
و�الأمن �لقومي يف و�ضائل �الإعام، و�لتعامل مع 
�ملتغري�ت �جلديدة عند �ضناعة �ملحتوى �الإذ�عي 
و�لتلفزيوين، و�لتكيف عند تقدميه عر �الإعام 
من  �مل�ضاركني  ق��در�ت  وتطوير  �جلديد  �لرقمي 
تناول  يف  و�الإذ�عية  �لتلفزيونية  �لر�مج  معدي 
ق�ضايا �الإرهاب، وتوؤكد �حلقة �لعلمية على �إبر�ز 
وتعالج  �لو�ضطية  ت��خ��دم  �ل��ت��ي  �ل��ر�م��ج  نوعية 
�لعربية  نايف  �أن جامعة  وق��ال  �الإره��اب.  ق�ضايا 
للعلوم �الأم��ن��ي��ة، و�ن��ط��اق��ا م��ن ك��ون��ه��ا �جل��ه��از 
و�جلهة  �لعرب،  �لد�خلية  وزر�ء  ملجل�ش  �لعلمي 
و�خلطط  �ال���ض��ر�ت��ي��ج��ي��ات  تنفيذ  �ليها  �مل��وك��ل 
�الكادميية  �الأمنية من خال بر�جمها  �لعربية 
و�ل���ت���دري���ب���ي���ة و�ل��ب��ح��ث��ي��ة و�الأن�������ض���ط���ة �ل��ع��ل��م��ي��ة 
لرجمة هذ� �الهتمام مبو�ضوع �الإعام �الأمني، 
ملمو�ش  و�ق���ع  �إىل  �الإره����اب  مكافحة  يف  ودوره 
ي�ضهم يف تعزيز مفهوم �الأمن �لفكري �لذي يعد 
�أح��د �أول��وي��ات ب��ر�م��ج جامعة ن��اي��ف، و�أ���ض��اف �أن 
�الإع��ام  تبنى مفهوم  �أول من  هي  نايف  جامعة 
ب���ادرت جامعة  ل��ه، وق��د  �أ�ض�ش  �الأم��ن��ي و�أول م��ن 
��ضتحد�ث  �إىل  �الأم��ن��ي��ة  للعلوم  �ل��ع��رب��ي��ة  ن��اي��ف 
�الأمني  �الإع���ام  يف  متخ�ض�ضة  �أكادميية  بر�مج 

لتاأهيل خمت�ضني يف هذ� �ملجال �ملهم.
�أع��ق��ب��ت��ه��ا ورق�����ة ع��م��ل ق��دم��ه��ا م���دي���ر �مل��ك��ت��ب 
�لعربي للتوعية �الأمنية و�الإعام مبجل�ش وزر�ء 
"دور  ح��ول  خلف  �أ�ضامة  �للو�ء  �لعرب  �لد�خلية 
�لتن�ضيق مع  �لعربي يف  �الأم��ن��ي  �الإع���ام  �أج��ه��زة 
لتناول  و�لتلفزيونية"،  �الإذ�عية  �لر�مج  معدي 

ق�ضايا �الإرهاب و�الأمن.
ون��اق�����ض��ت ورق���ة �ل��ع��م��ل �مل��ق��دم��ة م��ن �ل��دك��ت��ور 
للعلوم  �لعربية  نايف  جامعة  من  بلبي�ش  فا�ضل 
ل���اإره���اب  �الإع����ام����ي  "�لتاأطري  ع���ن  �الأم���ن���ي���ة 
�مل��ز�ل��ق،  و�ل��ب�����ض��ري:  �ل�ضمعي  �الإع���ام  م��ن قبل 
و�حللول"،  و�مل��ع��اجل��ة  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �مل�����ض��وؤول��ي��ة 
بجهاز  �الإع��ام��ي  �ملحتوى  �إد�رة  مدير  ق��دم  ث��م 
�إذ�عة وتلفزيون �خلليج �الأ�ضتاذ عبد �هلل بن علي 
�الإعامية  �ملعاجلة   " مو�ضوعها  ورق��ة  �لقحط 
�الإرهاب  لق�ضايا  �لعربية  و�لتلفزيونية  �الإذ�عية 

و�الأمن �لقومي و�أ�ضاليب تطويرها".
بعنو�ن:  ورق���ة  �خلليج  تلفزيون  ج��ه��از  وق���دم 
�أجهزة �الإعام �الأمني �لعربي يف �لتن�ضيق  "دور 
م���ع م��ع��دى �ل���ر�م���ج �الإذ�ع����ي����ة و�ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
لتناول ق�ضايا �الإرهاب و�الأمن �لقومي باالإعام 
�لتقليدي و�جلديد"، �أكد من خالها على �أهمية 

الرتباطها  نظر�ً  �أهميتها  وتاأتى  �لعلمية  �حللقة 
توؤثر  �لتي  �لرئي�ضية  �ملو�ضوعات  باأحد  �لوثيق 
" قدرة  يف  و�ملتمثل  �لعربي  �لقومي  �الأم��ن  على 
وحقوقها  �أم��ن��ه��ا  ع��ن  �ل��دف��اع  يف  �لعربية  �الأم���ة 
 .. �أر��ضيها"  على  و�ضيادتها  ��ضتقالها  و�ضيانة 
�ملتعلقة  للق�ضايا  �الإع��ام��ي  "�لتناول  وه��و  �أال 

باالإرهاب"،
�ل��ق��وم��ي �لعربي  �أن �الأم���ن  و�أ���ض��اف �جل��ه��از، 
�لتي  و�لتهديد�ت  �لتحديات  من  �لعديد  يو�جه 
�الأم��ن  على  �ضلباً  ت��وؤث��ر  كما  �إج��م��ااًل  عليه  ت��وؤث��ر 
�ل��وط��ن��ي ل��ك��ل دول����ة ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ح����دة، وت�ضكل 
�لقومي  لاأمن  كبري�ً  تهديد�ً  �الإره���اب  ح��و�دث 
�لعربي.. �إذ يوؤثر �لفكر �ملتطرف و�لفهم �خلاطئ 
و�الإرهابية  �ملتطرفة  �جلماعات  قبل  من  للدين 
�أي جمتمع، الأنه يهدد  �أمن و��ضتقر�ر  �ضلباً على 
�لتما�ضك و�لر�بط بني خمتلف فئاته وطو�ئفه، 
ويقع �لعبء �الأكر على �أجهزة �ل�ضرطة ملكافحة 
�أ�ضبحت  ح���و�دث �الإره����اب بكل ���ض��وره��ا، و�ل��ت��ي 
و�ضعوبها،  �لعامل  دول  يهدد  كبري�ً  خطر�ً  متثل 
ت��ق��وم بها  ب��ل  ف��ردي��ة  ت��ع��د جم���رد عمليات  �إذ مل 
تنظيمات م�ضلحة ت�ضتخدم �لتكنولوجيا �حلديثة 
مو�جهة  �إىل  حت��ت��اج  و�ل��ت��ي  عملياتها،  تنفيذ  يف 
فيها  تت�ضارك  وحديثة  مبتكرة  باأ�ضاليب  �ضاملة 

كافة �جلهات ملو�جهة هذه �لظاهرة �خلطرية.
للعلوم  �ل��ع��رب��ي��ة  ن��اي��ف  ج��ام��ع��ة  �أن  �إىل  ي�����ض��ار 
�الأم��ن��ي��ة �ن��ط��اق��اً م���ن ك��ون��ه��ا �جل���ه���اَز �لعلمي 
�مل��وك��ل  و�جل��ه��ة  �ل��ع��رب  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزر�ء  ملجل�ش 
�الإ�ضر�تيجيات  من  �لعلمي  �ل�ضق  تنفيذ  �إليها 
�الأمنية �لعربية، فاإنها ت�ضعى من خال بر�جمها 
�الأك��ادمي��ي��ة و�ل��ت��دري��ب��ي��ة و�ل��ب��ح��ث��ي��ة و�الأن�����ض��ط��ة 
�لعلمية لرجمة هذ� �الهتمام مبو�ضوع �الإعام 
و�ق��ع  �إىل  �الإره�����اب  م��ك��اف��ح��ة  ودوره يف  �الأم���ن���ي 
�لفكري  �الأم��ن  تعزيز مفهوم  ي�ضهم يف  ملمو�ش، 
�ل���ذي يعد م��ن �أول��وي��ات ب��ر�م��ج �جل��ام��ع��ة، حيث 
"�الإعام  مفهوم  تبنى  م��ن  �أوَل  �جلامعُة  كانت 
وتعمل  وع��م��ل��ت  ل���ه،  �أ���ض�����ش  م��ن  و�أوَل  �الأمني" 
�لعلمية  �أن�����ض��ط��ت��ه��ا  ت��ر���ض��ي��خ��ه م���ن خ����ال  ع��ل��ى 
�جلامعة  عملها  برنامج  ويت�ضمن  و�لتدريبية، 
با�ضتمر�ر �لعديد من مو�ضوعات �الإعام �الأمني 
و�الأمن �لفكري ومكافحة �الإرهاب، وكذلك عر 
يف  خمت�ضني  تاأهيل  بهدف  �الأكادميية  بر�جمها 
�إثر�ء �ملكتبة �لعربية  �أ�ضهمت يف  هذ� �ملجال، كما 
�ملتخ�ض�ضة بالعديد من �لبحوث و�لدر��ضات �لتي 
تعالج مو�ضوع �الإعام �الأمني يف �لعامل �لعربي 

وفق منهجية �إعامية مو�ضوعية ومتزنة، �ضعياً 
يكت�ضب  ب��ات  جم��اٍل  يف  متخ�ض�ضني  تاأهيل  نحو 

�أهمية متز�يدة يف ع�ضرنا �حلا�ضر.
�لوقاية  باالإعام ودوره يف  �ملتعلق  �الإط��ار  ويف 
�ل�ضامل،  مبفهومه  �الأم��ن  وتعزيز  �جلرمية  من 
ف��ق��د ن��اق�����ض��ت �جل��ام��ع��ة م���ن خ���ال ك��ل��ي��ات��ه��ا 99 
ل��ق��اًء   19 وع��ق��دت  ودك���ت���ور�ه،  ماج�ضتري  ر���ض��ال��ة 
تدريبًيا،  برناجًما   29 ونظمت  علمًيا،  وم��وؤمت��ًر� 
و15 حما�ضرًة، باالإ�ضافة �إىل �إ�ضد�ر 37 �إ�ضد�ًر� 
ع��ل��م��ًي��ا حم��ك��ًم��ا و120 ب��ح��ًث��ا وم���ق���ااًل م��ن خ��ال 
 11 �لعلمية و�الإعامية كما �ضاركت يف  دورياتها 

فعالية �إقليمية ودولية يف هذ� �ملجال
وم���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت �ل���دك���ت���ورة �إمي�����ان رج���ب، 
رئي�ش وحدة �لدر��ضات �الأمنية يف مركز �الأهر�م 
ومدر�ش  و�الإ�ضر�تيجية  �ل�ضيا�ضية  للدر��ضات 
�أن  �ل��ع��ل��ي��ا  �لع�ضكرية  ن��ا���ض��ر  �أك��ادمي��ي��ة  يف  ز�ئ���ر 
�كت�ضحت جّل  عاملية  �إىل ظاهرة  �الإره���اب حت��ول 
م��ت��ف��اوت��ة، وُتطالعنا  ب��درج��ات  �مل��ع��م��ورة  �أ���ض��ق��اع 
من  �لكثري  عن  باأنباء  �ملختلفة  �الإع���ام  و�ضائل 
�لعقود  يف  ز�دت  �ل��ت��ي  و�الإره����اب  �لعنف  �أح����د�ث 
�الأخ���رية. وم��ع �أن جوهر �الإره���اب يبقًى و�ح��د�، 
�إذ يقوم على �لعنف �أو �لتهديد بالعنف، من �أجل 
بّث �خلوف و�إدخال �لبلبلة يف �ملجتمع با�ضتهد�ف 
�حلكم  نظام  �أو  موؤ�ض�ضات  �أو  جماعات  �أو  �أف���ر�د 
ف��اإن  حم���ّدد،  �ضيا�ضي  ّه���دف  َ لتحقيق  منه  �ضعيا 
�أ�ضكال �الإرهاب تتِّ�ضم بالتّعدد و�لّتنّوع �لكبريين.

لاإعام وظيفة حيوية مهمة الإب��ر�ز خمتلف 
�أوج���ه �حل��ي��اة و�ل��ظ��و�ه��ر �الإن�����ض��ان��ي��ة، وم��ن �أب��رز 
ظاهرة  ن�ضاطها  بتغطية  يعنى  �ل��ت��ي  �ل��ظ��و�ه��ر 
�لتفاعل  و���ض��ي��ط��ا يف  �الإع�����ام  ب���ات  �إذ  �الإره������اب، 
�أف��ر�د�  �ملتلقي، وممار�ضي �الإره��اب  بني �جلمهور 

وجماعات.
�الأول���وي���ة خ��ال  ذ�ت  �ل��ق��وم��ي  �الأم����ن  ق�ضايا 

�ملرحلة �لر�هنة. 
دور �الإعام يف ق�ضايا �الأمن �لقومي.

�الإ�ضكاليات �ملتعلقة مبعاجلة �الإعام لق�ضايا 
�الأمن �لقومي.

خ��ال  �الأول���وي���ة  ذ�ت  �ل��ق��وم��ي  �الأم����ن  ق�ضايا 
�ملرحلة �لر�هنة. 

دور �الإعام يف ق�ضايا �الأمن �لقومي.
�الإ�ضكاليات �ملتعلقة مبعاجلة �الإعام لق�ضايا 

�الأمن �لقومي.
�خلر�ت �لدولية. 

السفير خطابي : إن التعاون البناء بين جامعة نايف وجامعة الدول العربية 
يسهم بفاعلية في تحديث االستراتيجية اإلعالمية العربية لمكافحة 
اإلرهاب وجعلها أكثر مالءمة مع تحوالت المشهد اإلعالمي والرقمي 

وإعطائها مضمونا ملموسا من خالل خطط وبرامج تنفيذية
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يعتربها  ال�سيربانية  اليوم  عليه  يطلق  ما  اأن 
ال��ب��ع�����س احل����رب احل��دي��ث��ة ال��ت��ي مت��ث��ل هاج�س 
ال��ع�����س��ر، وي����رى ب��ع�����س اخل�����رباء يف امل��وؤ���س�����س��ات 
يف  ت�سن  ال��ت��ي  احل����روب  يف  ال��ف��وز  اأن  الع�سكرية 
للطرف  امل�ستقبل�سيكون  يف  اأو  احلا�سر  ال��وق��ت 
ال�����ذي مي��ت��ل��ك الإم���ك���ان���ي���ة ع��ل��ى اإت����ق����ان احل���رب 

املعلوماتية .
كلمة اأن  اإىل  وال���درا����س���ات  الأب���ح���اث  وٌت�����س��ر 
""Cyber ال�سيربانية هي ترجمة حرفية لكلمة
التي   ""Cybernetics كلمة  م��ن  م�ستقة  وه��ي 
ت��وا���س��ل  ل��و���س��ف كيفية  امل��ا���س��ي  اُ���س��ت��خ��دم��ت يف 
الآلت والكائنات احلية مع بع�سها. وقد ظهرت 
لأول مرة يف عام 1948 على يد عامل الريا�سيات 
الأمريكي نوربرت ويرن "Norbert wiener" يف 
 Control and communication in the كتابه 
تطرق  وال��ذي    ""animal and the machine
ف��ي��ه اإىل م��و���س��وع ال��ت��ح��ك��م والت�����س��ال يف ع��امل 
احل���ي���وان والآل�������ة، وق����د ت�����س��ور وي����رن ال��ك��ائ��ن��ات 
وت�سيطر  تت�سل  اأنظمة  اأنها  على  والآلت  احلية 

ويوؤثر بع�سها يف بع�س . 
قد  وي��رن  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  بع�س  ُت�سر  كما 
ا�ستوحى هذه الكلمة من اللغة اليونانية حتديداً 
من كلمة Kubernetes"" وهي تعني رجل الدفة 
واأن   .  "governor" املتحكم  اأو   ""steersman
ه����ذه ال��ك��ل��م��ة ق���د اُ���س��ت��خ��دم��ت ���س��اب��ق��اً م���ن قبل 
حماوراته  اأثناء  اأف��اط��ون  اليوناين  الفيل�سوف 

عن فن قيادة ال�سفينة.
 )Cyber( ك��ل��م��ة اأك�����س��ف��ورد  ق��ام��و���س  وي���َع���رف 
باأنها: "�سفة لأي �سي مرتبط بثقافة احلوا�سيب 

اأو تقنية املعلومات واأنظمة التحكم الآيل" . 

اأغلبها  العربية، فلم ت�سر  اللغة  اأما قوامي�س 
اإىل م�سدر كلمة �سايرب )Cyber( �سوى ما ورد يف 
ال�سبط،  باأنها علم  اإذ يعرفها:  )امل��ورد(  قامو�س 

 .)Cybernetics( وم�سدرها
وتختلف امل�سطلحات التي تقرتن بال�سيربانية 
وف����ق����اً ل��ل��م��ج��ال ال������ذي ُت�������س���ت���خ���دم ف���ي���ه، ح��ي��ث 
ال�سيربانية  الهجمات  م�سطلح  البع�س  يتبنى 
يف  ي������دور  مل����ا  ك��ت��و���س��ي��ف   )Cyber Attacks(
الآخر  البع�س  يتبنى  بينما  الفرتا�سي.  العامل 
Cyberspace(  ( ال�سيرباين  الف�ساء  م�سطلح 

الإنرتنت و�سبكات  اإىل  ُي�ستخدم لاإ�سارة  والذي 
افرتا�سي.  اأو  وهمي  ف�ساء  وك��اأن��ه��ا  الت�����س��الت 
بالعديد  ال�سيربانية  تقرتن  ذلك  اإىل  بالإ�سافة 

من امل�سطلحات، اأبرزها ما يلي: 
:)Cyber Terrorism( الإرهاب ال�سيرباين •
اأو  ال��ع��دوان  ب��اأن��ه  ُي��ع��رف الإره����اب ال�سيرباين 
التخويف اأو التهديد املادي اأو املعنوي با�ستخدام 
دول  م��ن  ال�����س��ادرة  ���س��واء  ال�سيربانية،  الو�سائل 
ال�سيرباين  الف�ساء  الأف��راد عرب  اأو  اأو جماعات، 
با�ستغال  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات  بع�س  .وت��ق��وم 
ال��ف�����س��اء ال�����س��ي��رباين ع���ن ط��ري��ق ال��ق��ي��ام ب�سن 
بق�سد  املعلوماتية  ال�سبكات  خ��ال  من  هجمات 

والنظم  ال�سيربانية  وال��ب��ي��ان��ات  امل��واق��ع  ت��دم��ر 
املعلوماتية  بالبنية  ال�سرر  واإحل��اق  املعلوماتية، 
الهجمات  اأه��داف  بني  وم��ن  وتدمرها  التحتية 
الإره���اب���ي���ة يف ع�����س��ر امل��ع��ل��وم��ات ث��اث��ة اأه����داف 
وال�سيا�سية،  الع�سكرية،  الأه���داف  ه��ي:  اأ�سا�سية 
امل��ع��ل��وم��ات  ث���ورة  والق��ت�����س��ادي��ة، ويف ظ��ل ع�سر 
جت���د الأه������داف ال��ث��اث��ة ن��ف�����س��ه��ا، وع��ل��ى راأ���س��ه��ا 
مراكز القيادة والتحكم الع�سكرية، ثم موؤ�س�سات 

امل��ن��اف��ع ك��م��وؤ���س�����س��ات ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه، وم���ن ثم 
ت���اأت���ي امل�������س���ارف والأ�����س����واق امل���ال���ي���ة، ع��ل��ى راأ�����س 
اإرادة  املتنازعة وذل��ك لإخ�ساع  الأط��راف  اأه��داف 
الإره���اب  ويتخذ  ال��دول��ي��ة،  واملجتمعات  ال�سعوب 
ال�����س��ي��رباين اأ����س���ك���اًل ع���دة م��ن��ه��ا: ن�����س��ر وت��ب��ادل 
املعلومات،  �سبكة  خال  من  الإرهابية  املعلومات 
اإن�����س��اء امل���واق���ع الإره��اب��ي��ة ال�����س��ي��ربان��ي��ة، تدمر 
املواقع والبيانات ال�سيربانية والنظم املعلوماتية، 
ال��ت��ه��دي��د وال����رتوي����ع ال�����س��ي��رباين، وال��ت��ج�����س�����س 

ال�سيرباين. 
:)Cyber Crimes( ال�سيربانية  • اجلرائم 

ع��ن طريق  ال��ت��ي حت�سل  اجل��رائ��م  بها  يق�سد 
فعل  كل  عن  عبارة  وهي  واحلوا�سيب،  الإنرتنت 
با�ستخدام  القيام  طريق  عن  يتم  عنه،  امتناع  اأو 
اأدوات التقنيات ال�سيربانية واأ�ساليب ال�سيربانية 
وي�ستلزم  عنه  نهى  اأو  امل�سرع  اأق���ره  مل��ا  باملخالفة 

اأو  الفعل  توقيع ج��زاء جنائي على من قام بهذا 
امتنع عن القيام به. 

:)Cyber Power( ال�سيربانية  • القوة 
ُت���ع���رف ب���ال���ق���درة ع��ل��ى ال���ت���اأث���ر يف ال��ف�����س��اء 
للح�سول م��ن خ��ال��ه على  ال�����س��ي��رباين ع��م��وم��اً 
نتائج حمددة ي�سعى الطرف الذي يقوم بعملية 
واإدارت���ه���ا  عليها  وال�����س��ي��ط��رة  للح�سول  ال��ت��اأث��ر 
اإىل مكا�سب معينة  ال��و���س��ول  اأج���ل  م��ن  وذل���ك   ،

�سيا�سية اأو اقت�سادية اأو اجتماعية.
:)Cyber Security( ال�سيرباين  • الأمن 

وهو امل�سطلح الأكرث تداوًل يف وقتنا احلا�سر 
القانونية  وال��ه��ي��اك��ل  الأط����ر  جم��م��وع��ة  وي�سكل 
بالإ�سافة  العمل،  �سر  واإج���راءات  والتنظيمية، 
امل�سرتكة  والتكنولوجية  التقنية  الو�سائل  اإىل 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  وال���ع���ام،  اخل���ا����س  ل��ل��ق��ط��اع��ني 
املحلي والدويل، التي ترمي اإىل حماية الف�ساء 

ال�سيرباين، من خال الرتكيز على �سمان توافر 
و�سرية  خ�سو�سية  وح��م��اي��ة  امل��ع��ل��وم��ات،  اأن��ظ��م��ة 
بالأمن  الهتمام  وميثل  ال�سخ�سية،  املعلومات 

ال�سيرباين جزء من الأمن القومي للدولة. 
:)Cyber War( ال�سيربانية  • احلرب 

الف�ساء  يف  ع��دائ��ي��ة  عمليات  ���س��ّن  بها  يق�سد 
اأغرا�س خمتلفة  اإىل حتقيق  ال�سيرباين، تهدف 
ت�سم على �سبيل املثال اخرتاق نظام معني وجمع 
اأو نقل اأو تدمر اأو تغير اأو ت�سفر البيانات، اأو 
اإجراء اأو تعديل العمليات التي يتحكم بها اجلهاز 
احلا�سوبي املخرتق اأو التاعب بهذه العمليات . 

كما يعرفها البع�س على اأنها:" هجوم متعمد 
اأو  اإ���س��ع��اف  اأو  اأو خ����داع  ت��ع��ط��ي��ل ع��م��ل  ب��غ��ر���س 
الت�سالت  و�سبكات  الكمبيوتر  اأنظمة  ت��دم��ر 
الأنظمة  تلك  يف  املوجودة  والربامج  واملعلومات 
ال��ت��ي مت��ر م��ن خالها" .ك��م��ا قد  ال�����س��ب��ك��ات  اأو 

السيبرانية
الحرب الحديثة

يتسابق العالم في خضم عهد جديد من المواجهات التي تعتمد بشكل كبير على 
التكنولوجيا الحديثة، التي تفرض آليات وأطر جديدة، حيث ولى زمن االعتماد الكلي 

 بدء الخليقة، 
ُ
على األساليب والوسائل التقليدية في المواجهات التي عهدناها منذ

وقد تولد عن التكنولوجيا الحديثة سباق تسلح من نوع خاص، ربما يكون األسرع 
واألقل تكلفة مادية وبشرية.

ُيعرف اإلرهاب السيبراني بأنه العدوان أو 
التخويف أو التهديد المادي أو المعنوي 

باستخدام الوسائل السيبرانية سواء الصادرة 
من دول أو جماعات

وحدة الشاعري



7029

ت�ستهدف العمليات ال�سيربانية النظم الع�سكرية 
توليد  وحم��ط��ات  امل��ع��ل��وم��ات،  ب�سبكات  املرتبطة 
نظم  القت�سادية،  التحتية  البنية  واملاء،  الطاقة 

املوا�سات ونظم الت�سالت .
هي  ُتعد  التي  الو�سائل  من  جمموعة  وهناك 

الأكرث ا�ستخداماً لتنفيذ العمليات ال�سيربانية:
:)Logic Bomb( 1 - برامج القنابل املنطقية

تعد مبثابة برنامج ينفذ يف حلظة حمددة، اأو 
�سبكة  يف  و�سعه  ويتم  منتظمة،  زمنية  ف��رتة  يف 
يف  ح��ال��ة  اأو  ظ���روف  حت��دي��د  ب��ه��دف  معلوماتية 
م�سمون النظام؛ بغية ت�سهيل تنفيذ العمل غر 
امل�سروع، كاإدراج تعليمات يف نظام الت�سغيل للبحث 
عن عمل معني يكون حماًّ لاعتداء، كاأن ت�سعى 
قنبلة منطقية اإىل البحث عن حرف )A(، يف اأي 
تكت�سفه،  وعندما  بالدفع،  اأم���ًرا  يت�سمن  �سجل 
هذا  اإزال����ة  على  تعمل  منطقية  متتالية  حت��رك 

احلرف من ال�سجل. 
:)Worm Software( 2 - برامج الدودة

اأّي��ة فجوات  ت�ستغل  باأنها  الربامج تعرف  هذه 
حا�سب  م��ن  لتنتقل  الآيل،  احل��ا���س��ب  ت�سغيل  يف 
اآثاراً  لتحدث  باأكملها،  ال�سبكة  اآخر، مغطية  اإىل 
الت�سغيل،  ونظم  وال��ربام��ج،  للملفات،  تخريبية 
وب���روت���وك���ولت الت�������س���ال .وم����ن اأم��ث��ل��ة ب��رام��ج 
والتي   ،”Internet Warm“�ب يعرف  ما  ال��دودة 
روبت  يدعى  اأمريكي  طالب  متكن  طريقها  عن 
درا�سات عليا يف جامعة كورنيل  "طالب  موري�س 
بولية نيويورك" من تدمر 16 األف حا�سب اآيل 
وت��رت��ب على هذا  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  منت�سر يف 
الهجوم خ�سائر متثلت يف تاأخر الأبحاث لفرتة 
بلغت  بتكاليف  الربجمة  واإع���ادة  طويلة،  زمنية 

عدة مايني من الدولرات .
 Programs( الآيل  احل��ا���س��ب  ف��رو���س��ات   -  3

 :)Virus
ل��ل��ح��ا���س��ب الآيل يف  ال��ق��وم��ي  امل���رك���ز  ع��ّرف��ه��ا 
"برنامج  ب��اأن��ه��ا:  امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة  ال���ولي���ات 
مهاجم ي�سيب اأنظمة احلا�سبات، باأ�سلوب مياثل 
التي  احليوية  الفرو�سات  اأ�سلوب  كبر  حد  اإىل 
ت�����س��ي��ب الإن�������س���ان، ح��ي��ث ي���ق���وم ه����ذا ال��ربن��ام��ج 
برنامج  طريق  ع��ن  الآيل  احلا�سب  يف  بالتجول 
ن�سخه  ينتج  اأح��ده��ا  يجد  وعندما  م�ساب،  غ��ر 
م��ن نف�سه ل��ت��دخ��ل ف��ي��ه، ح��ي��ث ي��ق��وم ال��ربن��ام��ج 
الفرو�س، ومن  اأوام��ر  بتنفيذ  بعد  فيما  امل�ساب 
الختفاء،  على  الفائقة  ق��درت��ه  خ�سائ�سه  اأه���م 
والن��ت�����س��ار، والخ�������رتاق، وق���درت���ه ع��ل��ى ت��دم��ر 
تق�سيم  . ومي��ك��ن  ب��اأك��م��ل��ه  الآيل  ن��ظ��ام احل��ا���س��ب 
ال�����ذي ت�سببه  ال�����س��رر  ال���ف���رو����س���ات م���ن ح��ي��ث 
)الفرو�سات املرافقة -الفرو�سات ال�ستبدالية- 
ف��رو���س امل��اك��رو- ال��ف��رو���س��ات امل��ت��ح��ول��ة(، ومن 
احلا�سب  ب��اأج��ه��زة  حتدثها  ال��ت��ي  الأ���س��رار  حيث 
بقطاع  اأ�����س����راراً  ت�����س��ب  )ف��رو���س��ات  اإىل:  الآيل 

التي  الفرو�سات   - امللفات  فرو�سات  الت�سغيل- 
ت�سبب اأ�سرار متعددة - الفرو�سات الطفيلية(. 

 Denial of( اخل���دم���ة  اإن����ك����ار  ه��ج��م��ات   -  4
:)Service Dos

ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ه��ج��م��ات ت��ت��م ب���اإغ���راق امل��واق��ع 
يجري  التي  ال��ازم��ة،  غ��ر  البيانات  م��ن  ب�سيل 
ن�سرها،  على  تعمل  متخ�س�سة  بربامج  اإر�سالها 
ازدح������ام يف  اأو  اخل���دم���ات  ب�����طٍء يف  اإىل  ف���ت���وؤدي 
املرور على هذه املواقع؛ في�سعب بالتايل و�سول 

امل�ستخدمني اإليها. 
:)Trojan Horses( اأح�سنة طروادة -  5

هو عبارة عن برنامج �سغر خُمتبئ يف برنامج 
ويقوم  العالية،  ال�سعبية  ذات  الربامج  من  كبر 
ببع�س املهام اخلفية كاأن يعمل على ن�سر دودة اأو 
اإذ ل ميكن  فرو�س، وهو مربمج مبهارة عالية، 
اكت�ساف وجوده، حيث يعمل دائماًعلى م�سح اآثاره 
يعمل  ما  وغالباً  تخريبية،  �سفة  حتمل  ل  التي 
اإ�سعاف قوى الدفاع لدى ال�سحية لي�سهل  على 
مثًا  يقوم  ك��اأن  بياناته،  و�سرقة  اخ��رتاق جهازه 

ب��اإر���س��ال ب��ي��ان��ات ع��ن ال��ث��غ��رات امل��وج��ودة يف نظام 
ما، وكذلك اإر�سال كلمات املرور ال�سرية اخلا�سة 
بكل ما هو ح�سا�س من خمزون معلومات الطرف 
اخ��رتاق  من  متكن  الفرو�س  وه��ذا  امل�ستهدف.  
اأرب���ع دول  اأج��ه��زة احلوا�سيب الآل��ي��ة يف  وت��دم��ر 
اأوروب����ي����ة ه����ي: اإجن����ل����رتا وال����رنوي����ج وال�����س��وي��د 

والدامنارك. 
:)Spoofing IP Address( 6 - برامج اخلداع

هي عبارة عن نوع من الختطاف التقني الذي 
ي�سمح للمخرتق امل�ستخدم ت�سغيل احلا�سب الآيل 
يف حني يظهر كم�سيف موثوق به، اأي اأنه يوؤدي 
اأنها  يبدو  املعلومات بحيث  اإىل ت�سليل م�ستقبل 
الواقع  يف  اأنها  حني  يف  معينة  جهة  من  مر�سلة 
م��ر���س��ل��ة م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى؛ الأم����ر ال����ذي ي�سمح 
م�ستقبلها  ويجعل  ال�سبكة  اإىل  املعلومة  بدخول 
ي��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا دون م���ع���رف���ة ه���وي���ة م��ر���س��ل��ه��ا 
احلقيقة،  الهوية  اإخ��ف��اء  خ��ال  فمن  احلقيقي، 
وم��وارد  الكمبيوتر  �سبكات  اإىل  ال��و���س��ول  ميكن 

ال�سبكة .

تمكن طالب أمريكي يدعى روبت موريس 
»طالب دراسات عليا في جامعة كورنيل بوالية 
نيويورك« من تدمير 16 ألف حاسب آلي منتشر 

في الواليات المتحدة
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تقع اإلمارات العربية المتحدة في غرب آسيا على الساحل 
الشرقي لشبه الجزيرة العربية، ممتدة بين خطي عرض 
22 و26,5 درجة شمااًل وخطي طول 51 و56,5 شرق 

خط غرينتش. يحد دولة اإلمارات شمااًل الخليج العربي، 
وشرقًا خليج عمان وسلطنة عمان، وتحدها جنوبًا المملكة 

العربية السعودية وسلطنة عمان، وغربًا دولة قطر 
والمملكة العربية السعودية، يبلغ طول الحدود البرية 

مع الدول المجاورة 876 كم، 457 مع المملكة السعودّية 
و410 مع سلطنة عمان، إلى جانب حدود متنازع عليها مع 

قطر بطول 19 كم2، ويمتد ساحل اإلمارات مسافة 644 
كيلومترًا على الساحل الجنوبي من الخليج العربي، بادئًا من 

قاعدة شبه جزيرة قطر غربًا، وحتى رأس مسندم شرقًا. 
وجميع اإلمارات السبعة تتقاسم شاطئ الخليج ما عدا إمارة 

الفجيرة التي تمتد سواحلها على خليج عمان بطول 90 
كيلومترًا، وتبلغ مساحة اإلمارات 83.600 كم2، وتشكل 

إمارة أبو ظبي القسم األكبر من أراضي الدولة إذ تشمل 
إجمالي مساحتها 86.77 % من المساحة الكلية لإلمارات، 
أما أصغر اإلمارات فهي إمارة عجمان وتبلغ مساحتها 285 

كم2، ويعتبر الدرهم اإلماراتي هو العملة الوطنية الرسمية 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، ويرمز اليه رسميًا في 

اللغة اإلنجليزية بالحروف AED، إضافة على اختصارات 
أخرى غير رسمية.

إعداد: أمال التليدي
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الإمارات العربية املتحدة
حظيت اإم��ارة اأبو ظبي كعا�صمة لدولة الإم��ارات 
العربية املتحدة وذات اأكرب عدد �صكان الإماراتباهتمام 
كبري،و�صميت بهذا الإ�صم لأنها كانت موطن الظباء، 
اأحد ال�صيادين قام با�صطياد ظبي  باأن  اأي�صاً  وقيل 
يف تلك اجلزيرة بعد عناء، وملا اأم�صكه كان متعباً من 
العط�ش، فذهب يبحث عن بئر، فلما وجده كان البئر 
قد جف، فمات ال�صياد والظبي واكت�صفت جثتاهما 
البئر )ابوظبي(، هذا  البئر، ف�صمي  فيما بعد قرب 
اإح��دى  ت��زال  ما  اإذ  النار"،  "اأم  ت�صمى قدمياً  وكانت 

القرى فيها حتمل هذا ال�صم.
اإىل  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ت�صمية  ت��رج��ع 

الإمارات ال�صبع التي �صكلت احتاداً فيما بينها، وهي: 
اإم���ارة اأبوظبي واإم���ارة دب��ي واإم���ارة عجمان واإم���ارة 
القيوين  اأم  واإم����ارة  اخليمة  راأ����ش  واإم����ارة  ال�صارقة 

واإمارة الفجرية.
امل��ت��ح��دة على يد  ق��ام��ت دول���ة الإم�����ارات العربية 
لبى  حيث  ال�صبع،  الإم���ارات  حكام  املوؤ�ص�صني  الآب���اء 
حكام الإم���ارات الأخ���رى دع��وة ال�صيخ زاي��د وال�صيخ 

را�صد لين�صموا اإىل الحتاد. 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان

رئ��ي�����ش ال���دول���ة وح��اك��م اإم�����ارة اأب���و ظ��ب��ي �صابقاً، 
وموؤ�ص�ش دولة الإمارات العربية املتحدة.

.)2004-1918(

ال�صيخ را�صد بن �صعيد اآل مكتوم
حاكم اإمارة دبي �صابقاً)1990-1912(.

ال�صيخ خالد بن حممد القا�صمي
حاكم اإمارة ال�صارقة �صابقاً)1972-1931(.

ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي
حاكم اإمارة عجمان �صابقاً)1981-1902(.

ال�صيخ اأحمد بن را�صد املعال
حاكم اإمارة اأم القيوين �صابقاً)1981-1908(.

ال�صيخ �صقر بن حممد القا�صمي
حاكم اإمارة راأ�ش اخليمة �صابقاً)2010-1918(.

ال�صيخ حممد بن حمد ال�صرقي
حاكم اإمارة الفجرية �صابقاً)1974-1908(.

م����ع اق�������راب م���وع���د الن�������ص���ح���اب ال���ربي���ط���اين، 
اجتمع حكام الإمارات ال�صبع املت�صاحلة لبحث قيام 
اأعلن  1971م،  ع��ام  الثاين من دي�صمرب  الحت���اد،ويف 
و�صمت  املتحدة،  العربي��ة  الإم����ارات  دول��ة  قيام  عن 
�صتة من الإم��ارات املت�صاحلة وهي دب��ي، وال�صارقة، 
وعجمان، واأم القيوين، والفجرية. وتقديراً جلهوده 
ودوره القيادي وحنكته، اختار اأ�صحاب ال�صمو حكام 
الإمارات ال�صيخ زايد لرئا�صة دولة الإمارات العربية 
ل��ل��دول��ة، وه��و  رئ��ي�����ش  اأول  ب��ذل��ك  امل��ت��ح��دة، لي�صبح 
املوؤ�ص�ش".  "الأب  الدائم  لقبه  اأك�صبه  ال��ذي  املن�صب 
اإىل  راأ����ش اخليمة  اإم����ارة  ان�صمت  وق��ت لح���ق،  ويف 

الحتاد بتاريخ 10 فرباير عام 1972م.
ب��ع��د ال��ت��ج��رب��ة ال��ن��اج��ح��ة لحت���اد الإم������ارات، وم��ا 

�صهدته من تطور كنتيجة طبيعية جلهودموؤ�ص�صها، 
والتي  ككل  اخلليج  منطقة  اإىل  زاي���د  ال�صيخ  نظر 
م�صركة،  وث��ق��اف��ة  واق��ت�����ص��ادي��ات  ع�����ادات  جتمعها 
وراأى �صموه �صرورة ت�صكيل جمل�ش تعاوين لتن�صيق 

اجلهود ومواجهة التحديات اجلديدة يف املنطقة.
اقت�ساد دولة الإمارات

ببيئة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة  تتميز 
ق��ادرة  م�صتقرة،  و�صيا�صية  واقت�صادية،  ا�صتثمارية، 
على موا�صلة النمو القت�صادي رغم حالت الركود 
التي ي�صهدها القت�صاد العاملي عرب فرات خمتلفة، 

والراجعات يف اأ�صعار النفط.
ف��ف��ي ال�����ص��اب��ق، اع��ت��م��د اق��ت�����ص��اد امل��ن��ط��ق��ة ب�صكل 
وال�صيد، وجت��ارة  ال��واح��ات،  ال��زراع��ة يف  على  كبري 
ال��ت��م��ور، وال���ل���وؤل���وؤ. ول��ك��ن ب��ع��د اك��ت�����ص��اف ال��ن��ف��ط يف 
احلياة  هيكل  يف  ج��ذري  تغيري  ح��دث  اخلم�صينات، 
الق��ت�����ص��ادي��ة يف دول���ة الإم������ارات، ���ص��اع��ده��ا يف ذل��ك 
موقعها ال�صراتيجي، والإنفاق احلكومي و�صيا�صات 
احلكومة  وتوا�صل  القت�صادي.  التنويع  يف  الدولة 
املعرفة  قائم على  اقت�صاد  اإىل  النتقال  جهودها يف 
التنظيمي  الإط����ار  وت��ع��زي��ز  الب��ت��ك��ار،  ت�صجيع  ع��رب 

للقطاعات الرئي�صية.
ال�صيادية  ال�صناديق  موؤ�ص�صة  لت�صنيفات  ووف��ق��اً 
ا����ص���ت���ث���م���ارات  درا������ص�����ة  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة   )SWFI(
احلكومات، واإح�صاءات اأكرب ال�صناديق ال�صيادية يف 
اأكرب  اأب��و ظبي لال�صتثمار من  يعترب جهاز  العامل، 
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الأو���ص��ط،  ال�����ص��رق  منطقة  يف  ال�صيادية  ال�صناديق 
واأكرب خام�ش �صندوق يف العامل مببلغ يقدر ب� 792 

مليار دولر اأمريكي.
الأونكتاد  العاملي  ال�صتثمار  لتقرير  اأي�صا  وفقاً 
لعام 2014 )باللغة الإجنليزية(، تتبواأ دولة الإمارات 
وذلك  لال�صتثمار  وحمفزة  واع��دة  كبيئة   11 املركز 

لالأ�صباب التالية:
م��رن��ة،  اق��ت�����ص��ادي��ة  ب��ق��وان��ني  ال���دول���ة  تتمتع   •

و�صهولة يف ممار�صة الأعمال.
ال����دولر  م��ق��اب��ل  الإم��������ارات  ع��م��ل��ة  • ا���ص��ت��ق��رار 

الأمريكي و�صهولة حتويلها.
• عدم فر�ش اأي قيود على اإعادة ت�صدير الأرباح، 

اأو راأ�ش املال.
• الت�صريعات ال�صريبية املواتية.

القت�صادية  واملناطق  احل���رة،  املناطق  م��زاي��ا   •
املتخ�ص�صة يف الدولة.

• الكلفة املناف�صة للعمالة.
ال�صلة  وثيقة  ب��ع��الق��ات  الإم�����ارات  دول���ة  ترتبط 
مع جمعيات ورابطات جتارية وذلك لدعم مركزها 
الذي يتبنى اقت�صاد حر ومفتوح، ولعب يف التجارة 

الدولية والتناف�صية.
التنويع القت�سادي

تقليل  اإىل  ت�صعى  ال��ت��ي  احل��ال��ّي��ة  ال�صيا�صة  ُرغ���م 
العتماد على الرثوات الطبيعية ل تزال ال�صادرات 
يف  وخا�صة  وال��غ��از  النفط  على  كبري  ب�صكل  تعتمد 
اإمارة اأبو ظبي، ففي �صنة 2003 اأنتجت الإمارات 2،3 
% من الإنتاج يركز  ا اإل اأن 85  مليون برميل يومًيّ
اإم��ارات��ي دبي  اأ�صا�ًصا يف  اأب��وظ��ب��ي وال��ب��اق��ي  اإم���ارة  يف 
وال�صارقة والتي يقدر اخلرباء اأن احتياطاتها �صتنفد 

يف اأقل من 10 �صنوات.
وت�صهد الإم��ارات حاليا طفرة عقارية كربى مع 
ارتفاع اأ�صعار النفط، ويقدر حجم امل�صاريع العقارية 
اإم��ارة  350 مليار دولر،ك��م��ا حاولت  الإن�صاء ب  قيد 
اقت�صادها  تنويع م�صادر  الأخ��رية  ال�صنوات  دب��ي يف 
و�صرعت يف  الطبيعية،  امل��وارد  على  اعتماده  وتقليل 
فندق  اأ�صهرها  من  �صخمة  �صياحية  م�صاريع  اإن�صاء 
ال��ع��امل،  اأط����ول مبنى يف  وب���رج خليفة  ال��ع��رب  ب���رج 
اإ�صافًة اإىل اإن�صاء �صوق م�صرفية وت�صجيع ال�صتثمار 
مبلكية  كال�صماح  خا�صة  ت�صريعات  ع��رب  الأج��ن��ب��ي 
الأجانب لالأرا�صي ملدة ت�صل اإىل 99 �صنة. كما تعد 
منطقة جبل علي من املناطق املزدهرة يف اإمارة دبي 
وذلك  �صركة   2000 من  اأك��رث  مقار  على  حتتوي  اإذ 
املزمع  مكتوم(  اآل  كبريمطار  دويل  م��ط��ار  ل��وج��ود 
العميقة )ميناء جبل علي(  املياه  اإن�صاوؤه وميناء يف 
للتجارة احلرة )املنطقة احلرة  اإىل منطقة  اإ�صافة 
يف جبل علي( والتي تخلو من اأي �صرائب مفرو�صة. 
وه��ي م��ن امل��واق��ع اجل��اذب��ة لال�صتثمار ال��ع��امل��ي. كما 
وت�صتحوذ  العامل  للذهب يف  �صوق  اأك��رب  دب��ي  تعترب 

على 40 باملئة من جتارته العاملية.

ا�صراتيجّية  جن��اح  اأن  على  حمللني  اآراء  وتتفق 
التنويع القت�صادي قد ح�صن النمو القت�صادي من 
التقلبات التي ت�صهدها اأ�صواق النفط العاملّية، بحيث 
�صار القت�صاد الإماراتي اأقل انك�صاًفا اأمام التداعيات 
ال�صلبّية الناجمة عن اأي انخفا�صات يف اأ�صعار النفط، 
تهداأ  ب��اأن  توقعات  ورود  من  الرغم  وعلى  وبالتايل، 
وترية النمو القت�صادي يف الدول اخلليجية نتيجة 
تتوقع  الآراء  اأن  اإل  النفط،  اأ�صعار  يف  النخفا�صات 
دوًرا  الإم����ارات  يف  النفطي  غ��ري  القطاع  يلعب  ب���اأن 

ا لأي تراجعات حُمتملة يف اأ�صعار النفط، وهو  معو�صً
الأمر الذي من �صاأنه اأن يحافظ على دميومة النمو 
القت�صادي. و�صاعدت البنية التحتية املتطورة، التي 
الإم����ارات  دول���ة  ت�صبح  اأن  يف  الأع���م���ال،  اأداء  ت�صهل 
العربية املتحدة مق�صًدا لل�صركات العاملية الراغبة يف 

تو�صيع تواجدها يف املنطقة.
ال�سياحة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
ن����ظ����راً ل���ت���ع���دد م����ع����امل الإم������������ارات ال�����ص��ي��اح��ي��ة 
وا�صتقطاباً  ���ص��ه��رة  اأك���رثه���ا  �صنذكر  وال��رف��ي��ه��ي��ة، 

لل�صياح.   
جامع ال�سيخ زايد الكبري

يعد جامع ال�صيخ زايد الكبري رابع اأكرب م�صاجد 
ال���ع���امل، وم���ن اأه����م م��ع��امل اأب����و ظ��ب��ي، ح��ي��ث يت�صع 
امل�صجد هو  األ��ف ُم�صّلي. ما مييز ه��ذا   40 حل��وايل 

ت�صميمه الفاخر، فهو مزّين بالف�صيف�صاء والذهب، 
كما اأنه ي�صم اأكرب �صجادة يف العامل، ويعد من اأجمل 

الأماكن ال�صياحية يف اأبو ظبي.
ق�سر احل�سن

ويعك�ش  ال��ع��ا���ص��م��ة  ت��اري��خ��ي يف  اأق����دم مبنى  ه��و 
متوا�صلة  ب�صورة  اأب��و ظبي  يف  والإجن����ازات  التاريخ 
منذ القرن الثامن ع�صر ولغاية اليوم، اإذ ي�صتقطب 

ال��ع��دي��د م���ن ال�������زوار ���ص��ن��وي��اً ن��ظ��راً 
لت�صميمه اجلميل، ولكرثة املهتمني بالتاريخ.

عامل فرياري اأبوظبي
ه��ي مدينة م��اله��ي م��ن ف���رياري تقع يف جزيرة 
اأبو ظبي. هذا وميتد عامل فرياري  يا�ش يف مدينة 
ابوظبي على م�صاحة ت�صل اىل 200،000 مر مربع، 

اأك���رب مدينة م��اله��ي مغطاة يف  ث��اين  مم��ا يجعلها 
العامل.

متحف اللوفر
من متاحف اأبو ظبي املميزة والفريدة من نوعها 
نذكر متحف اللوفر اأبو ظبي الذي مت افتتاحه عام 
رائ��ع،  معماري  بت�صميم  املتحف  ه��ذا  ميتاز   .2007
وي�صم قطع فنية عاملية وحملية جتمع بني الثقافة 
الغربية وال�صرقية، كما ميكنك ال�صتمتاع بالأن�صطة 

واملعار�ش الفنية التي تقام يف املتحف.
   كما ا�صتهرت اإمارة دبي بوجهات الت�صوق العاملية 
وتع�صف  العامل  ت�صابق  التي  املعمارية  وبهند�صتها 
بعيداً عن املناطق ال�صمالية يف الإمارات، فهي واحدة 
م��ن اأك��رث م��دن ال��ع��امل �صهرة واق��ب��اًل م��ن ال�صياح. 
ُيذكر اأن ا�صم دبي هو ت�صغري لكلمة دبا التي تعني 
اجلراد الذي مل تثبت له الأجنحة بعد، ويعود �صبب 

ت�صميتها بذلك لنت�صار اجلراد فيها اآنذاك.
برج خليفة

برج خليفة الغني عن التعريف هو اأطول برج يف 
و�صط  ويقع يف  م��راً   828 ارتفاعه  يبلغ  اإذ  ال��ع��امل، 
مدينة دبي. ي�صتمل الربج على العديد من املطاعم 
وال���ف���ن���ادق، ك��م��ا وي��ق��ع ب��ق��رب دب���ي م����ول، اأك��رب 
جممع جتاري يف العامل 

م�صاحًة.
نافورة دبي

ل���ن ن��ب��ت��ع��د ك���ث���رياً عن 
ب��رج خليفة ودب��ي م��ول، اإذ 
الراق�صة  دب��ي  نافورة  تقع 
اأطول  بالقرب منهما، فهي 
ن���اف���ورة راق�����ص��ة يف ال��ع��امل. 
ي��ت��م��ي��ز ت�����ص��م��ي��م ال���ن���اف���ورة 
بخم�ش دوائر تطلق املياه اإىل 
ارتفاعات عالية ميكن روؤيتها 

من م�صافة تزيد عن 30 كم.
نخلة جمريا

ب���ات���ت ن��خ��ل��ة ج���م���ريا رم�����زاً 
واأي���ق���ون���ة ع��امل��ي��ة، ف��ه��ي ج��زي��رة 
ات��خ��ذت ���ص��ك��ل ن��خ��ل��ة اأق��ي��م��ت يف 
ميناء اخلليج، وهي ت�صتمل على 
من  والعديد  ال�صكنية  ال��ع��ق��ارات 
كما  الرفيهية،  واملرافق  املطاعم 
ب���ات���ت واح�����دة م���ن اأك�����رث امل��ن��اط��ق 

ا�صتقطاباً لل�صياح يف دبي.
برواز دبي

يقع برواز دبي يف حديقة زعبيل يف 
دبي، وهو اأحد اأهم املعامل ال�صياحية 
املوجودة يف الإم��ارة ،ويعود ذلك اىل 
موقعه املميز وارتفاعه ال�صاهق الذي 
ي��وف��ر ل���ك ف��ر���ص��ة م�����ص��اه��دة امل��ن��اظ��ر 
اأجمل  والتقاط  الأّخ����اذة  البانورامية 

ال�صور.
بحرية خالد ال�سارقة

امل�صاريع  اأج��م��ل  م��ن  ال�صارقة  خ��ال��د  ب��ح��رية  تعد 
ملمار�صة  ال���زوار  اأم��ام  الفر�صة  تتيح  اإذ  ال�صارقة،  يف 
العديد من الأن�صطة، بالإ�صافة اىل نافورة البحرية 
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اأمتار، وتقدم العديد من العرو�ش   9 البالغ طولها 
املائية اجلميلة.

متحف ال�سارقة للفنون
ي�صتمل متحف ال�صارقة للفنون على اأكرث من 500 
قطعة فنية اأثرية، كما يعد واح��داً من اأكرب قاعات 
ي�صم  وال���ذي  اخلليج،  منطقة  يف  الفنية  العرو�ش 

العديد من الأعمال الفنية املوزعة على طابقني.
حممية الزوراء الطبيعية بعجمان

ال��زوراء الطبيعية يف عجمان على  متتد حممية 
البحرية، وت�صتمل على  الواجهة  7 كم من  م�صاحة 
60 نوعاً من الطيور والأ���ص��م��اك، وتعترب  اأك��رث من 

واحدة من اأبرز معامل عجمان الطبيعية.
درمي لند ام القيوين

القيوين،  اأم  امل��اله��ي يف  م��دن  م��ن  العديد  هناك 

ومنها درمي لند التي تعترب واحدة من اأجمل معامل 
ام القيوين، فهي حديقة مائية فاخرة توفر الكثري 
املغامرات.  ه��واة  تنا�صب  التي  املائية  الأن�صطة  من 
متتد هذه احلديقة على م�صاحة 250 كم، مّما يتيح 
كركوب  ممتعة،  مائية  اأن�صطة  ع��دة  جتربة  ل��ل��زوار 
الأمواج وال�صباحة والتنزه بالقوارب املائية وغريها.

�سمال جلفار
جلفار هي قرية �صغرية ت�صم مئات القبور التي 
تعود ملا قبل الإ�صالم، وتعترب واحدًة من اأهم املواقع 
الأث���ري���ة يف دول���ة الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، كما 
اكُت�صف موؤخراً يف القرية العديد من املواد امل�صنوعة 
والأ�صلحة  احلجرية  والأواين  الفخار  مثل  ي��دوي��اً، 

القدمية.
حديقة عني م�سب الكربيتية بالفجرية

مواقع  م��ن  الفجرية  م�صب  ع��ني  حديقة  تعترب 
يق�صدها  وال��ت��ي  ال��ف��ج��رية،  يف  العالجية  ال�صياحة 
اجل��ّم��ة على  الكربيتية  امل��ي��اه  لفوائد  ن��ظ��راً  ال����زوار 
الأم��را���ش، مثل  بع�ش  ع��الج  ت�صاعد يف  اإذ  اجل�صم، 

الروماتيزم ونزلت الربد.
�ساحة م�سارعة الثريان

من  الفجرية  يف  ال��ث��ريان  م�صارعة  �صاحة  تعترب 
�صديداً  ازدحاماً  ت�صهد  اإذ  للبع�ش،  امل�صلية  الأماكن 

اأب��رز  حتت�صن  اأن��ه��ا  كما  وال�����زوار،  ال�صياح  قبل  م��ن 
�صكان  ا�صتهر  ال��ت��ي  ال��راث��ي��ة  ال�صعبية  الن�صاطات 

الفجرية مبمار�صتها منذ مئات ال�صنني.
الثقافة يف الإمارات 

ثقافة الإمارات العربية املتحدة متنوعة وناب�صة 
الإ�صالمية  بالثقافة  رئي�صي  ب�صكل  تتاأثر  باحلياة 
وال���ع���رب���ي���ة يف ال��ه��ن��د���ص��ة امل���ع���م���اري���ة، وامل��و���ص��ي��ق��ى، 
ملكونات  اإ�صافة  احل��ي��اة،  ومن��ط  واملطبخ،  واملالب�ش، 
من  ع��دد  يف  تلتقي  التي  املتنوعة  الأخ���رى  املجتمع 
العادات الجتماعية،  الطعام،  اللبا�ش،  عنا�صرها يف 

املنا�صبات، واملو�صيقى مع ثقافة باقي دول اخلليج.
العني  م��دي��ن��ة  يف  ال��ع��ني  واح���ة  اليون�صكو  �صمت 
ك���اأول موقع  ال��ع��امل��ي  ل��ل��راث  الإم��ارات��ي��ة لقائمتها 
اعُتمدت  عام2014   ويف  اإ���ص��اف��ت��ه،  جت��ري  اإم���ارات���ي 
من  الإ���ص��الم��ي��ة  للثقافة  عا�صمة  ال�صارقة  مدينة 
املنظمة الإ�صالمية للربية والعلوم والثقافة،  قبل 
واختارت اليون�صكو ذات املدينة عا�صمة عاملية للكتاب 

يف عام 2019.
تنوع الإمارات م�سدر غناها الثقايف

الأزياء الإمارتية
لطاملا كانت دولة الإمارات العربية املتحدة موطن 
ثقافات ي�صم ما يزيد عن 200 جن�صية، وهي تعرف 
بالراث الغني من كل �صيء، وُتعد الأزي��اء ال�صعبية 
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اأو املالب�ش التقليدية اإحداها رمزاً لكل بلد وعنواناً 
ل��ه��وي��ت��ه��ا ال��ت��ي مت��ي��زه��ا ب��ني ال�����دول، ومُت���ّث���ل ع���ادًة 
لأبنائها.  والقت�صادية  الجتماعية  احلياة  م�صتوى 
اأما باحلديث عن املالب�ش التقليدية لدولة المارات 
فنجدها ذات طابع اإ�صالمي عربي بت�صاميم خليجية 
جتمع بني احل�صمة وال���راث، كما واأنها تتميز عن 

غريها باألوانها وزخرفتها وموديالتها الفريدة.
اإىل  الإم������ارات  التقليدية  امل��الب�����ش  وت��رم��ز  ه���ذا 
وتقاليد  ع���ادات  م��ن  تت�صمنه  مب��ا  العربية  الهوية 
ومعتقدات دينية اإ�صالمية، حيث يتمّثل زي الرجال 
ُي��ع��رف با�صم  ال��ق��ط��ن الأب��ي�����ش  ب��ث��وب م�صنوع م��ن 
الد�صدا�صة اأو الكندورة، وهو ثوب ف�صفا�ش وطويل 
ي�صل اإىل الكاحل، ذلك بالإ�صافة اإىل الغرة، وهي 
عبارة عن �صال اأبي�ش يغطي الراأ�ش، واأي�صاً العقال 
يخ�ش  فيما  اأم���ا  ال��غ��رة.  لتثبيت  ُي�صتخدم  ال���ذي 
عليها  فيطلق  التقليدية،  للبنات  الم���ارات  مالب�ش 
ا�صم العباءة اأو اجلالبية، وهي عبارة عن رداء طويل 
اأ�صود اللون، بالإ�صافة اإىل �صال اأ�صود لتغطية الراأ�ش.

للن�صاء  التقليدية  الإم�����ارات  مالب�ش  وتتمّيز     
بزخرفتها وتطريزها باخليوط الذهبية والف�صية، 
متعددة  ازي���اء  وه��ي  القطنية،  الأقم�صة  وا�صتخدام 
يف  تختلف  اأنها  كما  املختلفة،  املنا�صبات  مع  تتوافق 
م�صمياتها تبعا ملنا�صبتها، ونوعية القما�ش امل�صتعمل 
يف تف�صيلها. يتكون زي امل��راأة يف الإم���ارات من عّدة 
اإىل  انتقاًل  ال��راأ���ش،  لغطاء  ال�صيلة  من  ب��دءاً  قطع، 
العباءة  اإىل  و���ص��وًل  ال��ث��وب،  اأو  الن�صائية  ال��ك��ن��دورة 

وال�صروال والربقع. 
اأك��رث ما مييز املالب�ش التقليدية     وُيعد الربقع 
من  ت�صنعيه  يتم  اإذ  بالن�صاء،  اخلا�صة  الإم���ارات  يف 
الهند.  م��ن  ا���ص��ت��رياده  يتم  خم�ص�ش  روق���ي  قما�ش 
يهدف ارتداء الربقع اإىل تغطية احلاجبني والأنف 
والفم، ويجدر بالذكر اأنه يتوفر باألوان متعددة، مثل 
الكحلي اأو الربونز، اإل اأن اللون الأ�صفر الذهبي هو 
املتوا�صعة  الطبقة  ن�صاء  ترتدي  ا�صتخداماً.  الأكرث 
ن�صاء  ترتدي  بينما  ع���ادًة،  الأخ�صر  باللون  الربقع 
الطبقة املتو�صطة الربقع باللون الأ�صفر، كما واأنه 
نظراً  الرثية  للطبقات  احلمر  باللون  برقع  يتوفر 

لثمنه الباهظ.
الأكل الإماراتي التقليدي 

ع���ل���ى م����ر ال����ت����اري����خ، ك���ان���ت الأك��������الت ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
الإماراتية تتاألف من حلم الإبل اأو املاعز والأ�صماك 
البدو  �صم  ال��ع��رب.  بحر  م��ن  ا�صطيادها  يتم  التي 
ال��غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام��ه��م  امل���ع���ق���دة اإىل  ال���ك���رب���وه���ي���درات 
اأجل الرحالت الطويلة  للح�صول على الطاقة من 
عرب ال�صحراء. بالن�صبة للتجار فقد كانوا ي�صرون 
التوابل الهندية بكرثة. قد تالحظ اأن اللحم والأرز 
ي�صكالن معظم الأطباق الرئي�صية اإىل جانب التوابل 

العطرية مثل الكركم والزعفران والهيل والقرفة.
عادات ال�سيافة يف الإمارات

القهوة والتمر: تتج�صد ثقافة الإمارات يف عادات 
هذه  ولأه��م��ي��ة  وال��ت��م��ر،  بالقهوة  الإم���ارات���ي  ال�صنع 
دل��ه قهوة على  ال��ع��ادات والتقاليد �صتالحظ وج��ود 
الدرهم الإماراتي. يرحب املواطنون بالزوار بتقدمي 
التمر اإىل جانب القهوة الماراتية املمزوجة بالهيل 
اأك����واب ���ص��غ��رية. لقد ك��ان��ت التمور  وال��زع��ف��ران يف 
م�صدر التغذية يف املنطقة لعدة قرون، ومن اجلدير 
بالذكر اأن دولة الإمارات تتميز بوفرة اأ�صجار النخيل 

فيها.

الأطباق التقليدية الإمارتية:   
يحظى كل من الهري�ش واملكبو�ش ب�صعبية كبرية 
بني املواطنني والوافدين على حد �صواء، يتم �صنع 
ال��ه��ري�����ش ع���ن ط��ري��ق ط��ه��ي ال��ل��ح��م ب��ال��ق��م��ح حتى 
اأرز حم�صر  املكبو�ش من  يتكون  ميتزجان، يف حني 
املميزة،  بالبهارات  الأرز  يغمر  ال�صمك.  اأو  باللحوم 
وي�صاف الليمون املجفف اإليه اأي�صاً ملنحه نكهة �صهية 

ومميزة.
الريا�سات ال�سعبية الإماراتية

الإماراتية  الريا�صات الراثية  الكثري من  ن�صاأت 
منذ زمن البدو، ويجدر بالذكر اأن الكثري منها ثقايف 
اأكرث مما هو ريا�صي، فقد �صارك البدو يف بع�ش هذه 
الأن�صطة للبقاء على قيد احلياة ولي�ش لق�صاء وقت 

الفراغ. ولعله من املثري لالإعجاب اأن الراث يردد 
بني ال�صكان املعا�صرين الذين ي�صتمتعون مب�صاهدة 

هذه الريا�صة وامل�صاركة بها.
�سباق اجلمال

�صباق اجلمال هي ريا�صة �صهرية يف دولة الإمارات 
اخلليجي،  التعاون  جمل�ش  ودول  املتحدة  العربية 
حيث كان البدو يقيمون �صباق الهجن يف الإم��ارات 

ل��الح��ت��ف��ال مب��ن��ا���ص��ب��ات ال���زف���اف اأو 
للتنقل  مهمة  اجل��م��ال  وك��ان��ت  اخل��ا���ص��ة،  املنا�صبات 
وال��ط��ع��ام وامل�������اأوى. وق����د ح��اف��ظ��ت الإم�������ارات على 
ما  التاريخية،وكثرياً  الأهمية  ذات  الريا�صة  ه��ذه 
جميع  يف  اجل��م��ال  ب�صباقات  الإم��ارات��ي��ون  ي�صتمتع 
املدن الكربى، حيث ي�صل عدد �صباقات اجلمال اإىل 

اأنحاء  جميع  يف  �صباق  م�صمار   15 يتوفر   .14000
الإمارات، ويقام مو�صم �صباق اجلمال يف الإمارات كل 

عام من اأكتوبر حتى اأبريل.
ال�سيد بال�سقور

ال�صقور  ال�صيادين يف جذب  مهارات  اختبار  يتم 
با�صتخدام الطعم خالل وقت قيا�صي

لدولة  الوطني  الطائر  هو  ال�صقر  يعترب  حيث 
يحتوي  اإذ  لالإمارات  الر�صمي  وال�صعار  الإمارات،بل 
العلم على �صقر ذهبي. متثل الطيور رمزاً لل�صجاعة 
والقوة وكالهما اأ�صا�صي للثقافة الإماراتية وكل ما 

متثله.
يقوم ال�صيادون بتدريب وتربية طيورهم بعناية 
و�صيلة  اأو  ه��واي��ة  مبثابة  منهم  البع�ش  ويعتربها 
بال�صقور.  ال�صيد  وفعاليات  معار�ش  يف  للم�صاركة 
جلذب  البع�ش  بع�صهم  �صد  ال�����ص��ي��ادون  يتناف�ش 
طيورهم بالفري�صة احلية. فيما يقوم البع�ش الآخر 
املخ�ص�صة  اجلمال  م�صابقات  يف  �صقورهم  باإ�صراك 

التي تعقد يف املعر�ش الدويل لل�صيد والفرو�صية.
�سباق اخليل

�صباق اخليل هي ريا�صة وطنية مف�صلة يف دولة 
الفرو�صية  اأن��دي��ة  من  العديد  ت�صم  التي  الإم���ارات 
وم���راف���ق ال�����ص��ب��اق��ات ذات امل�����ص��ت��وى ال��ع��امل��ي، وت��ع��ود 
اأ�صول اخليول العربية اإىل �صبه اجلزيرة 
ال��ع��رب��ي��ة، وق���د ك��ان��ت ذات يوم 
و�صيلة نقل يثق بها الركاب يف 
تطورت  ما  �صرعان  ال�صحراء، 
الأم������ور ل��ي�����ص��ب��ح رك����وب اخل��ي��ل 
مب���ث���اب���ة ����ص���ب���اق ع���ل���ى م�����ص��ت��وى 
ع���امل���ي ي��ت��م��ت��ع ب���ه الإم���ارات���ي���ون، 
ح��ي��ث ي��ع��رف ك���اأ����ش دب����ي ال��ع��امل��ي 
العامل.  يف  �صباق خيل  اأك���رب  ب��اأن��ه 
امل��ا���ص��ي، ك��ان��ت بطولة  ال��ع��ام  ففي 
كاأ�ش دبي العاملية 2017 واحدة من 
اأغ��ن��ى ب��ط��ولت ���ص��ب��اق��ات اخل��ي��ل يف 
العامل،حيث مت تقدمي جوائز تقدر 
اأم��ري��ك��ي  دولر  م��الي��ني   10 بقيمة 

خالل تلك البطولة.
الغو�ص احلر

للبقاء  و�صيلة  ك���ان  احل���ر  ال��غ��و���ش 
على قيد احلياة يف املا�صي، ولكنه اأ�صبح 
اإحدى الريا�صات التي متار�ش يف دولة 
الإم�����ارات، حيث ك��ان الإم��ارات��ي��ون قبل 
يف  ال��ل��وؤل��وؤ  ع��ن  يبحثون  النفط  اكت�صاف 
دخٍل  م�صدر  ك��ان  اإذ  اأ�صهر،  لعدة  البحر 
مربح يتطلب مهارة و�صجاعة. حالياً، يعد 
و�صيلة  م��ن  ب���دًل  ريا�صة  مبثابة  الغو�ش 
لك�صب العي�ش، وهو من الأن�صطة املف�صلة 
الإمارات،وحتت�صن  �صكان  معظم  ِقبل  من 
مثل  احل��ر  للغو�ش  م�صابقات  ع��دة  املنطقة 
بطولة ف��زاع، حيث يتم دع��وة غوا�صني من 
دوليني  وغوا�صني  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  دول 

للم�صاركة بهده البطولة �صنوياً.
اآل  ال�صيخ �صلطان بن زاي��د  يتميز مهرجان �صمو 
الإم��ارات��ي��ة  وال��ري��ا���ص��ات  بالتقاليد  ال��راث��ي  نهيان 

ال�صعبية مبا يف ذلك �صباقات الهجن وال�صقور.



8081

جبال أكاكوس أو تدرارت أكاكوس
هي جبال صخرية، تقع جنوب غرب ليبيا فيما كان يعرف 

ب«فزان«وضمن الصحراء الكبرى، وأقرب مدينة إليها هي غات 
األثرية.

يوجد في أكاكوس مجموعة مختلفة من المناظر الطبيعية، من 
الرياح الرملية الملونة إلى األقواس الصخرية واألحجار الضخمة إلى 

الوديان،ومن أهم المواقع في المنطقة قوس »افازاجار« وقوس »تن 
خلجة«. ورغم أن المنطقة من أشد المناطق القاحلة في الصحراء 

الكبرى إال أنه يوجد بها بعض النباتات مثل نبات »الكالوتروبيس«.
وتشتهر المنطقة بكهوفها القديمة، كما أنها غنية بمجموعة 

من المنحوتات واللوحات المرسومة على الصخر أعلنت من قبل 
اليونسكو كموقع للتراث العالمي في العام1985  بسبب أهمية 

هذه اللوحات والمنحوتات، والتي يعود تاريخ بعضها إلى 21,000 
عام،حيث تعكس ثقافة وطبيعة التغيرات في المنطقة.

 اللوحات والمنحوتات هي لحيوانات مثل الزرافات والفيلة 
والنعام والجمال وأيضا مجموعة من الناس واألحصنة، صور رجال 
تصور مواضح الحياة المختلفة لإلنسان القديم مثال في حالة عزف 

الموسيقى والرقص.
منذ عام 1958، تاريخ العثور على مومياء وان موهي جاج في 

جبال أكاكوس جنوب غرب ليبيا يبلغ عمرها نحو 5600 عام. 
ويكمن سر ذلك في أن هذا التاريخ يسبق بنحو 1500 عام زمن 

التحنيط المسجل في الحضارة المصرية القديمة الذي ترجع بداياته 
إلى )2250 – 2750( قبل الميالد، ما دفع العلماء إلى أعادة النظر 
في االعتقاد الذي كان سائدا بأن التحنيط في القارة اإلفريقية بدأ 
في مصر، والدفع بفرضية جديدة ترجح أن يكون مصدره إحدى 

الحضارات السابقة المجهولة التي نشأت في المنطقة المعروفة اآلن 
بليبيا على مدى 20000 عام.

مومياء »وان موهى جاج« أو المومياء السوداء، عثرت عليها بعثة 
آثار إيطالية برئاسة فابريزيو موري عام 1958 أثناء التنقيب 
في كهف صخري صغير، يقع في وادي »تشوينت« في سلسلة 

جبال »أكاكوس« جنوب مدينة »غات« الليبية القريبة من الحدود 
الجزائرية.

وهذه المومياء الفريدة المحفوظة اآلن بمتحف السرايا الحمراء 
بالعاصمة طرابلس تعود لطفل صغير أسمر البشرة، يقدر عمره 

فت جثته بعناية في جلد ظبي، وقد اتخذت 
ُ
بعامين ونصف العام، ل

لفت بأعشاب برية بغرض 
ُ

وضع الجنين، ونزعت أحشاؤها وغ

حمايتها من التعفن والتحلل.
المختصون يشددون على أن عملية تحنيط دقيقة جرت لهذا 

الطفل، مشيرين إلى أن وجود شق على طول البطن والصدر 
استخرجت من خالله جميع األحشاء واألعضاء الداخلية، مرجحين 
أن تكون قد أضيفت مواد عضوية في داخل الجثة لحمايتها من 
التعفن، كما ُيشار إلى اكتشاف نقوش ورسوم لحيوانات مختلفة 

تمثل تماسيح وزرافات وأبقار وأغنام على بعد 30 مترًا من المكان 
الذي ُعثر فيه على المومياء.

وتم اكتشاف، أيضًا على بعد أمتار، بناء دائري من الصخور بقطر 
3 أمتار استخدم كموقد للنار تقدم فيه القرابين، إضافة إلى مذبح 

قريب، ما يشير إلى وجود حضارة بطقوس متكاملة.

إعداد: أ.ت
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وق�������ال ال����دك����ت����ور اأح����م����د زاي��������د، م����دي����ر م��ك��ت��ب��ة 
االإ���ض��ك��ن��دري��ة، اإن االب����داع وال��ف��ن اأ���ض��ي��اء ���ض��روري��ة، 
مدين  جمتمع  الإق��ام��ة  �ضبيل  ف��ا  املجتمع  لتنمية 
الفن  اأن  واأو���ض��ح  مكانة.  للفنون  ك��ان��ت  اإذا  اإال  ح��ر 
تق�ض  التي  التطرف  اأ���ض��ك��ال  لكل  �ضد  حائط  يعد 
ال�ضنوات  اأن  اإىل  الف��ت��اً  ال��ع��رب��ي��ة،  املجتمعات  ظهر 
التدين خاطئة تتجه  املا�ضية �ضهدت متدد الأ�ضكال 
اإىل املا�ضي على عك�ض الفن الذي تدفع احلياة اإىل 

االأمام.
واأ�ضار الدكتور اأحمد زايد، اإىل اأن هناك عاقات 
���ض��ائ��ك��ة ب����ن ال���ف���ن وال�����ض��ي��ا���ض��ة ف��ك��اه��م��ا ي��دع��ي 
�ضخ�ضي  اإب����داع  ه��و  ال��ف��ن  اأن  مبينا  اال���ض��ت��ق��ال��ي��ة، 
خمتلفة.  ب��اأ���ض��ك��ال  وينعك�ض  ي��ظ��ه��ر  ق��د  وامل��ج��ت��م��ع 
وقال اإن الفن ُي�ضنع داخل �ضوق يخ�ضع لراأ�ض املال 

ويخ�ضع لل�ضراعات ومن هنا تثار اأ�ضئلة كثرية حول 
عاقة الفن باجلمهور واملبدع ذاته، وهذه العاقة 
مهمة ويجب اأن نهتم بها، الأن الراأ�ضمالية كانت لها 

فائدة حيث وفرت للفن الكثري من التكنولوجيا.
حول  املطروحة  االأ�ضئلة  جت��اوز  الفن  اأن  واأو�ضح 
وظائفه االجتماعية واأ�ضبح جزءا من احلياة يطل 
علينا باأ�ضكال خمتلفة. وتطرق زايد اإىل عاقة الفن 
القوة  اإنتاج  ال�ضيا�ضة هي  اأن  اإىل  بال�ضيا�ضة، م�ضرياً 
ل�ضبط حركة املجتمع، وتقوم بدعم حركة االإبداع يف 
املجتمع وبالتايل اأي�ضا ي�ضتخدم الفن حل�ضد الهمم 

والطاقة لدى ال�ضعوب يف بع�ض االأوقات.
بدورها طالبت الدكتورة نيفن م�ضعد، ب�ضرورة 
�ضديدة  لهجمة  يتعر�ض  الأن��ه  للفن  االعتبار  اإع���ادة 
من تيارات حمافظة يدركون متاماً قدرة الفن على 

تنوير املجتمع والتاأثري فيه، يف الوقت نف�ضه هناك 
الفن يف ت�ضكيل  ت��درك قيمة  ب��داأت  املنطقة  دواًل يف 
وعياملجتمع. واأ�ضافت اأن الربط بن الفن وال�ضيا�ضة 
مك�ضب، فعندما ُطرح مو�ضوع ربط الفن بال�ضيا�ضة 
كانت هناك مقاومة من االأكادميين ولكن اأ�ضبحنا 
جن��د ع����دداً م��ت��زاي��داً م��ن ال���درا����ض���ات ال��ت��ي تتناول 

العاقة بن هذه املجاالت.
الفن  ب��ن  م�����ض��رك��ة  م�����ض��اح��ات  "هناك  وت��اب��ع��ت 
وال�ضيا�ضة والت�ضور باأن الفن هو اأداة لل�ضيا�ضة غري 
ي��وؤرخ  �ضحيح الأن��ه��ا ع��اق��ة يف االجت��اه��ن، فالفن 
االأ�ضل يف  اأن  اإىل  واأ�ضارت  ا".  اأي�ضً املجتمع  لظواهر 
اخليال  على  قيود  فر�ضت  فكلما  احلرية  هو  الفن 
اأ���ض��ب��ح ال��ف��ن م�����ض��ن��وع��اً ول��ي�����ض ن��اب��ع، ف��ال��ف��ن م���راآه 

للمجتمع تعك�ض �ضيئاته وكذلك حما�ضنه.

الدين،  �ضرف  دري��ة  ال��دك��ت��ورة  قالت  م��ن جانبها 
رئ��ي�����ض جل��ن��ة ال��ث��ق��اف��ة واالإع�����ام مبجل�ض ال��ن��واب، 
ف���راغ ولكن م��ن خ��ال حميط  الفن ال ينتج يف  اإن 
اأي تغريات  اأن  يتكون من �ضيا�ضة وثقافة، مو�ضحة 
اإىل  واأ���ض��ارت  الفني.  االإن��ت��اج  ت��وؤث��ر على  املجتمع  يف 
فهو  ال�ضينما  اإنتاج  �ضروط  يف  يتدخل  اجلمهور  اأن 
ام��وال  بدفع  يقوم  الأن��ه  ال�ضينما  نوعية  يف  يتحكم 
مقابل امل�ضاهدة، فاجلمهور امل�ضري يبحث عن نف�ضه 

داخل العمل الفني.
االإنتاج  على  رقابة  هناك  تظل  اأن  اأهمية  واأك���دت 
بن  يجمع  الأن����ه  خ���ط���ورة،  م��ن  ل��ه��ا  مل��ا  ال�ضينمائي 
امل�ضاهدين.  ع��ق��ول  يف  ويتغلغل  وال�����ض��ورة  ال�����ض��وت 
ت��ع��ر ع��ن ال�ضلطة  ال��رق��اب��ي��ة  ال��ق��وان��ن  اإن  وق��ال��ت 
ال�ضيا�ضية، فالدولة تتدخل يف �ضناعة االأف��ام عر 
املحظورات الرقابية ويظهر مدى حرية املجتمع من 

القوانن الرقابية املو�ضوعة.
اأ����ض���رف زك����ي، نقيب املهن  اأك����د ال��دك��ت��ور  ب����دوره 
ناعمة  ق���وة  ت��ع��د  الأن��ه��ا  ال��ف��ن��ون  اأه��م��ي��ة  التمثيلية، 
الفن  يف  م��وج��ودة  ال�ضيا�ضة  اأن  اإىل  م�ضريا  ل��ل��دول، 
الناعمة.  وقوتها  ال�ضعوب  اأدوات  اأح��د  يعد  وال��ف��ن 
واأو�ضح اأن م�ضل�ضل االختيار خلق حالة من االنتماء 
لدى املواطنن فعندما يغيب الفن تتاأثر ال�ضيا�ضة، 
اإي��ج��اب��ًي��ا.  دوًرا  يلعب  اأن  ا�ضتطاع  ال��ف��ن  م�ضيفا:" 
وال��درام��ا، يف  وال�ضينما  امل�ضرح  اأهمية  ع��ن  وحت��دث 
املعيقة  القوانن  وكذلك  ال�ضلبية  الظواهر  تغيري 
للحياة، قائا:" ل�ضت موؤمًنا بالرقابة والفن يغري 

القوانن".

"السياسة والفن" ضمن حوارات 
مكتبة اإلسكندرية

انعقدت بمكتبة اإلسكندرية ندوة بعنوان "السياسة والفن.. عالقات جدلية وسياقات مشتركة"، وذلك في ثاني جلسات سلسلة 
الحوارات التي ينظمها مركز الدراسات االستراتيجية بمكتبة اإلسكندرية. شارك في الندوة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة 

اإلسكندرية والدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس النواب، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، 
وأدارت الحوار الدكتورة نيفين مسعد، األستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية.

المصدر: النشرة اإلخبارية لمكتبة اإلسكندرية

مكتبة اإلسكندرية
في معرض القاهرة الدولي للكتاب

دورت��ه  يف  للكتاب  ال��دويل  القاهرة  معر�ض  يف  العام  ه��ذا  االإ�ضكندرية  مكتبة  ت�ضارك 
الرابعة واخلم�ضن بالعديد من املطبوعات، وذلك يف جناح للعر�ض واآخر للبيع، وينطلق 
املعر�ض يف 25 يناير 2023 مبركز م�ضر للمعار�ض الدولية بالتجمع اخلام�ض، وي�ضتمر 

حتى 6 فراير 2023.
للكتاب،  ال��دويل  القاهرة  اأح��دث مطبوعاتها يف معر�ض  االإ�ضكندرية  وتعر�ض مكتبة 
وكتاب  الثاين("،  )اجلزء  "اإ�ضكندريات  وكتاب  ال�ضكندري"،  االحتاد  "نادي  كتاب  ومنها 
"توت عنخ اآمون"، وكتاب "جميات الفراعنة". كما تقدم املكتبة خال املعر�ض العددين 
الرابع واخلام�ض من جملة "ذاكرة العرب"، وكتاب "بوكو حرام: حتليل االأزمة"، وكتاب 
)373-420م("، وكتاب " كيف يفكر العامل؟:  وكتاباته،  القدي�ض جريوم  "املراأة يف حياة 

نظرة على تاريخ الفل�ضفة يف العامل".
وجدير بالذكر، اأن املكتبة ُتفرد م�ضاحة كبرية لعر�ض اإ�ضداراتها الدورية، ومن اأهمها 
و�ضل�ضلة  امل�ضري،  الوطني  والتاريخ  والهوية  بالراث  ُتعنى  م�ضر"التي  "ذاكرة  جملة 
"مرا�ضد" املتخ�ض�ضة يف علم االجتماع الديني، و"اأوراق"التي تتخ�ض�ض يف الدرا�ضات 
جمال  يف  حمكمة  علمية  اأبحاًثا  ت�ضم  "اأبجديات" التي  حولية  عن  ف�ضًا  امل�ضتقبلية، 

درا�ضات الكتابات واخلطوط، و�ضل�ضلة "كرا�ضات قبطية" املهتمة بالراث القبطي.

إعداد: أ.ت
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�أن   2023 �أه����م �مل��اح��ظ��ات ح���ول ت��وق��ع��ات  ل��ع��ل 
عاملنا  يف  تنح�سر  �أو  قليا  تبتعد  �لكبرية  �لأزم���ات 
�لعربي باملقارنة مبا كانت عليه �لأو�ساع منذ عقد 
معاناة  من  بالرغم  �أن��ه  �أي�سا  ناحظ  كما  تقريبا. 
�لقارة �لأفريقية من �أو�ساع متعلقة بالفقر وتاأخر 
�ل�سيا�سية  �لره��ا���س��ات  وبع�ض  �لتنمية  م��وؤ���س��ر�ت 
�أن �لقارة  �إل  خا�سة يف منطقة �ل�ساحل و�ل�سحر�ء 
يتعلق  فيما  متقدمة  م��ر�ك��ز  حت��ت��ل  ل  �لأف��ري��ق��ي��ة 

بتوقعات �لأزمات �لكبرية و�ملوؤثرة لعام 2023.

االأزمة االقت�صادية يف العامل 
�لتي  �ملو�سوعات  �أه��م  من  �لعاملي  �لقت�ساد  يعد 
ت��وؤرق �حلكومات و�ل�سعوب ملا مرت به من حتديات 
وعلى  �ملعي�سة  �أث��رت على م�ستوى  كبرية وج�سيمة، 
ج����ودة ون��وع��ي��ة �خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة. ول��ك��ن �لأزم����ة 
�أفكار� وحلول، وخلقت  �لقت�سادية �لعاملية طرحت 
و�ل�ستفادة  در��ستها  علينا  تفر�ض  ج��دي��دة  فر�سا 

منها.
�لعاملية  �لقت�سادية  �لأزم���ة  مظاهر  �أه���م  ولعل 

نتيجة  �ل��ك��وك��ب  �أ���س��اب  �ل���ذي  �ملخيف  �لتباطوؤ  ه��و 
�إغ��اق  من  )كوفيد19(  ك��ورون��ا  جائحة  فر�سته  ملا 
و�إج����ر�ء�ت �ح��ر�زي��ة وح��ال��ة �ل��ذع��ر �حلقيقية من 
�أع��د�د �لإ�سابات و�لوفيات يف كل باد  جر�ء �رتفاع 
ب�سكل  و�ل��ت��ن��ق��ل  �ل�سفر  ت��وق��ف ح��رك��ة  �ل���ع���امل، م��ع 
���س��ب��ه ت���ام ت���اأث���رت ق��ط��اع��ات ك��ب��رية وم��ه��م��ة ومنها 
�لطري�ن و�لنقل �لربي و�لبحري �لتي �أثرت ب�سكل 
 Supplyلإمد�د� ���س��ا���س��ل  ع��ل��ى����س��ط��ر�ب  ���س��خ��م 
�لأن�سطة  �لعاملية، وحدت من   Chain Disruption

�ل�سناعية و�لتجارية جعل من م�سرية �لتعايف منها 
حتدي كبري ماز�ل يكبح موؤ�سر�ت �لقت�ساد �لعاملي 

ب�سكل عام. 
يف�سر �لكثري من �لباحثني ما يحدث يف �لقت�ساد 
�لدومينو" Domino Effect�لتي  "بظاهرة  �لعاملي 
وق��وع  بعد  تباعا  �مل��ر����س��ة  �لقطع  فيها  تت�ساقط 
فيتهاوى  �أخ��رى  على  ت�سقط  �لتي  �لأوىل  �لقطعة 
�أ�سابت  كل ما يتبعها. ونتيجة للتد�عيات �ملذكورة، 
ظاهرة �لت�سخم �لقت�ساد �لعاملي حيث �سحت �ل�سلع 
نتيجة ل�سطر�ب �سا�سل �لإمد�د وتباطاأت �حلركة 
�ل�سناعية وبالتايل �رتفعت �لأ�سعار ب�سكل مبالغ فيه 
مما �أثر ب�سكل مبا�سر على �مل�ستهلكني من جمتمعات 
�لقطع  �أو  �مل��ت�����س��ل��ة  �حل��ل��ق��ات  ���س��ي��اق  ويف  و�أف�������ر�د. 
�ملر��سة �لتي توؤثر يف بع�سها تفاعات �لبور�سات 
�لعاملية و�أ�سو�ق �ملال �أي�سا مبوؤ�سر�ت �سلبية �حلقت 
ف��ز�دت من  خ�سائر كبرية للمتعاملني من خالها، 

تعقيد�ت �لأزمة �لقت�سادية �لعاملية. 
�آث��ار �جلائحة على  وق��د عرب �لبنك �ل��دويل عن 
 COVID-19 جائحة  "�أر�سلت  �ل��ع��امل��ي  �لق��ت�����س��اد 
موجات من �ل�سدمة يف �لقت�ساد �لعاملي وت�سببت يف 
�أكرب �أزمة �قت�سادية عاملية منذ �أكرث من قرن. �أدت 
�لأزمة �إىل زيادة كبرية يف عدم �مل�ساو�ة د�خل �لبلد�ن 
�لتعايف  �أن  �إىل  �لأولية  �لدلئل  ت�سري  بينها.  وفيما 
من �لأزمة �سيكون متفاوًتا مثل �آثارها �لقت�سادية 
و�لفئات  �لنا�سئة  �لقت�ساد�ت  حتتاج  حيث  �لأولية، 
�ملحرومة �قت�سادًيا �إىل مزيد من �لوقت للتعايف من 

خ�سائر �لدخل و�سبل �لعي�ض �لتي ي�سببها �لوباء.
قوبل  �ل�سابقة،  �لأزم���ات  من  �لعديد  عك�ض  على 

كبرية  �قت�سادية  �سيا�سية  با�ستجابة  �ل��وب��اء  ظهور 
�لتخفيف من  عام يف  ب�سكل  ناجحة  كانت  وحا�سمة 
ومع  �لق�سري.  �مل��دى  على  �لب�سرية  �لتكاليف  �أ�سو�أ 
��ا خماطر  �أي�����سً �ل��ط��ارئ��ة  ذل���ك، خلقت �ل���س��ت��ج��اب��ة 
�لدين  م�ستويات  يف  �لهائلة  �لزيادة  مثل   - جديدة 
�لعام و�خلا�ض يف �لقت�ساد �لعاملي - و�لتي قد تهدد 
�لنتعا�ض �لعادل من �لأزمة �إذ� مل يتم �لتعامل معها 

ب�سكل حا�سم.
تفاقم عدم �مل�ساو�ة د�خل �لبلد�ن وفيما بينها

ب�سكل  �سديدة  للوباء  �لقت�سادية  �لآث����ار  ك��ان��ت 
خا�ض يف �لقت�ساد�ت �لنا�سئة، حيث ك�سفت خ�سائر 
�ل���دخ���ل �ل��ن��اج��م��ة ع���ن �ل���وب���اء ع���ن ب��ع�����ض ج��و�ن��ب 
وفاقمت  م�سبًقا  �مل��وج��ودة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �له�سا�سة 
من  �أ�سبح   ،2020 ع��ام  يف  �ل��وب��اء  �نت�سار  م��ع  منها. 
تكن  مل  و�ل�سركات  �لأ���س��ر  من  �لعديد  �أن  �لو��سح 
و�مل��دة.  �حلجم  بهذ�  دخ��ل  �سدمة  لتحمل  م�ستعدة 
ت�سري �لدر��سات �مل�ستندة �إىل بيانات ما قبل �لأزمة، 
50 يف �ملائة من  �أك��رث من  �أن  �إىل  على �سبيل �ملثال، 
تكن  مل  و�ملتقدمة  �لنا�سئة  �لقت�ساد�ت  يف  �لأ���س��ر 
قادرة على �حلفاظ على �ل�ستهاك �لأ�سا�سي لأكرث 

من ثاثة �أ�سهر يف حالة فقد�ن �لدخل".
ول����ك����ن �ن���ت�������س���ار �ل�����وب�����اء وف����ر�����ض �لإج�����������ر�ء�ت 
�لح��ر�زي��ة وتفعيل خطط �ل��ط��و�رئ �أج��رب �لعامل 
على �إيجاد حلول وفر�ض جديدة و�بد�عية لوجوب 
ت�ساعفت  �لأزم������ة  ف���خ���ال  �حل���ي���اة.  ����س��ت��م��ر�ري��ة 
�لب�سرية  �عتماد  وز�د  �للكرونية  �لتجارة  �أحجام 
و�خلدمات  �ملحال  و�أ�سبحت  �لنرنت،  �سبكة  على 
�ل�سبيل  �ل��و�ج��ه��ات �لف��ر����س��ي��ة ه��ي  �مل��ت��اح��ة على 
وهي �ملاذ �لذي �آذن بع�سر جديد وثبت من �أهمية 
 ."Online Commerce"للكرونية� �ل��ت��ج��ارة 
وب����دوره �أ�س�ض ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ت��ج��ارة و�خل��دم��ات 
�لبيع  منافذ  على  �لعتماد  م��ن  قلل  جديد  ل��و�ق��ع 
تكاليف كبرية  بدورها خف�ست من  و�لتي  �لفعلية، 
يف �لعمالة و�لطاقة و�لإيجار�ت وغريها من تكاليف 
جمالت  �لإلكرونية  �لتجارة  و�سعت  كما  متعلقة. 
�لتوزيع  وخدمات  �لب�سائع  تخزين  جم��ال  جديدة 
و�لتو�سيل، كما �أ�سهمت يف تطوير برجميات حديثة 
ت�ساهم  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  م��ن  م��ك��ون��ات  حت��ت��وي 
�سبكة  على  �لتجارية  �ل��ت��ب��ادلت  جت��ارب  ت�سهيل  يف 

�لنرنت. 
ول��ع��ل ���س��م��ن �أخ���ب���ار �ل���وب���اء �مل��ه��م��ة ه���و نهو�ض 
قطاعات �ل�سناعات �لدو�ئية و�ل�سحية ب�سكل غري 
م�سبوق، حيث ظهر �أن �أكرب �لفائزين نتيجة للوباء 
وم�سنعي  للقاحات  �مل�سنعة  �لأدوي���ة  �سركات  كانت 
و�مل��و�د  و�لعاجات  و�لأدو�ت  �لطبية  �مل�ستح�سر�ت 
�أرب���اح تاريخية م��ن خال  �ل��ذي��ن حققو�  �مل��ط��ه��رة، 

األزمات العالمية والعربية.. الجزء )1(

ماذا يمكن أن نتوقع في 2023؟
هذا المقال ال يدعي قراءة المستقبل بأدق تفاصيله، أو عرض تنبؤات كالتي يطرحها العرافون، ولكنه يطرح عناوين الموضوعات 

واألحداث التي تشكل نقاط اهتمام ومتابعة لدى العديد من المهتمين بقضايا االقتصاد والسياسة حول العالم. ولكثير من هذه 
األحداث والموضوعات واألزمات جذور في واقعنا وحاضرنا، وقد عايشنا فصوال منها أو مراحل مختلفة فيها، تؤكد على ضرورة 

البحث فيها وفهم أبعادها لنتمكن من وضع توقعات موضوعية تساعدنا على رسم خرائط ووضع خطط وأهداف مستقبلية راجحة 
وقابلة للتحقيق.

زياد عبيد
إدارة اإلعالم -قطاع االعالم واالتصال
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�أي�سا  تكد�ست  ب��ل  �لأر���س��ي��ة،  �ل��ك��رة  غطت  مبيعات 
�ل�ستباقي  للتفكري  نتيجة  �مل��خ��ازن  يف  ب�سائعهم 
و�ل���وق���ائ���ي و�خل�����وف م���ن �إع�����ادة �ن��ت�����س��ار �ل���وب���اء يف 
�مل�ستقبل �لقريب. كما ظهرت �آثار �ملخلفات �ل�سحية 
�مللوثة من كمامات وقفاز�ت وغريها من مو�د طبية 
�لتخل�ض  �أرج��اء كثرية، نتيجة لعدم  ��ستهاكية يف 
�ل�سلبة �لطبية، وهو  �إد�رة للمخلفات  �لأمن و�سوء 
�أي�سا ما بات يوؤرق �لعلماء و�لباحثني من �حتمالية 
�لتد�بري  �ت��خ��اذ  ل��اإخ��ف��اق يف  �ل��وب��اء  �نت�سار  �إع����ادة 

�ملائمة للتخل�ض �لآمن من هذه �ملهدد�ت.  
�ل��رئ��ي�����س��ي��ة للجائحة  �مل���ر�ح���ل  �أم�����ا وق����د م����رت 
و�إجر�ء�تها �لحر�زية، حتاول �حلكومات �لنهو�ض 
�لتي  و�لتنموية  �لقت�سادية  �لتبعات  على  و�لتغلب 
على  ي�ستوجب  ما  وه��و  �سنتان،  يقرب من  ملا  �أجلت 
و�أفر�د  ومنظمات  وموؤ�س�سات  �جلميع من حكومات 
�تخاذ تد�بري وعمل بر�مج ت�ستهدف حتقيق معدلت 
منو حتد من �أث��ار �لأزم��ة �لقت�سادية �لعاملية. كما 
عني  يف  ي�سع  م�سرك  عمل  �أي�سا  �ل��ع��امل  يتطلب 
فقر�  �لأك��رث  و�ملجتمعات  �ل�سعوب  معاناة  �لعتبار 
مبا يف ذلك �إعادة �لتفكري يف بر�مج و�أهد�ف �لتنمية 

�مل�ستد�مة.
االأزمة ال�صحية – ا�صتمرار �صبح كوفيد 19 

املتحور
بعد �أن �أعلنت منظمة �ل�سحة �لعاملية �نتهاء �أزمة 
�جلائحة ومرور �لعامل من �أ�سيق ممر�تها وتنف�ض 
�جل��م��ي��ع �ل�����س��ع��د�ء ب��ان��ك�����س��ار �ل���وب���اء، ب����د�أت �ل���دول 
و�حلكومات تخفيف �لقيود و�لإجر�ء�ت �لحر�زية، 
وقال رئي�ض منظمة �ل�سحة �لعاملية، "لقد �قرحت 
�لدول �لأع�ساء �أكرث من 300 تعديل على 33 مادة 
من مو�د �للو�ئح �ل�سحية �لدولية �لبالغ عددها 66 
مادة، وعلى خم�سة من ماحقها �لت�سعة. وبالإ�سافة 
حت �ست مو�د جديدة وملحق جديد  �إىل ذلك، �قررُ
�ملا�سة  �ملقرحة �حلاجة  �لتعديات  و�ح��د، وتعك�ض 
حت�سني  بغية  �لدولية  �ل�سحية  �للو�ئح  تعزيز  �إىل 
تنطوي  �لتي  �لعامة  �ل�سحة  �أح���د�ث  م��ن  �لوقاية 
على خطر �لنت�سار دولياً و�لتاأهب و�ل�ستجابة لها.  
وقد حددت �للجنة �لعديد من �ملو��سيع �ل�ساملة، 
و�ل�سيادة  و�ل��ث��ق��ة  و�ل�سفافية  �لإن�����س��اف  فيها  مب��ا 
و�ل���ت���ع���اون و�مل�������س���اع���دة، ب��ه��دف رئ��ي�����س��ي ي��ت��م��ث��ل يف 
حماية �ل�سحة �لعامة. ولحظت �للجنة، على وجه 
على  تنطوي  �ملقَرحة  �لتعديات  �أن  �خل�سو�ض، 
نية قوية بتعزيز �مل�ساءلة و�لمتثال لّلو�ئح."ورّحب 
لأنها  �ملقرحات  تيدرو�ساأدهانومغربي�سو�ض"بهذه 
لت �إليها  كانت من بني �لنتائج �لرئي�سية �لتي تو�سّ
جلنة �ملر�جعة �ل�سابقة �ملعنية باأد�ء �للو�ئح �ل�سحية 

�لدولية �أثناء جائحة كوفيد19-. 
وبالرغم من �لتحرك �لعاملي �إىل مرحلة �لتعايف 

"�لعملة �مل�سفرة" هي نقود رقمية لمركزية تعتمد 
Bitcoinو�أ�سهرها بيتكوين .blockchain على تقنية
و�إيرثرومEthereum، ولكن هناك �أكرث من 19000 
عملة م�سفرة خمتلفة متد�ولة.�لعملة �مل�سفرة هي 
على  م��رك��زي��ة،  ول  وم�سفرة  رقمية  ت��ب��ادل  و�سيلة 
�أو �ليورو، ل توجد �سلطة  عك�ض �لدولر �لأمريكي 
�مل�سفرة  �لعملة  قيمة  على  وحتافظ  تدير  مركزية 
بدًل من ذلك، يتم توزيع هذه �ملهام على نطاق و��سع 

بني م�ستخدمي �لعملة �مل�سفرة عرب �لإنرنت.
�ل�سلع  ل�سر�ء  �مل�سفرة  �لعملة  ��ستخد�م  ميكنك 
و�خلدمات �لعادية، على �لرغم من �أن معظم �لنا�ض 
ي��ف��ع��ل��ون يف  ك��م��ا  �مل�����س��ف��رة  �ل��ع��م��ات  ي�ستثمرون يف 
�لأ�سول �لأخرى، مثل �لأ�سهم �أو �ملعادن �لثمينة. يف 
حني �أن �لعملة �مل�سفرة فئة �أ�سول جديدة ومثرية، 
حيث  باملخاطر  حمفوًفا  ي��ك��ون  ق��د  �سر�ئها  �أن  �إل 
يجب عليك �إجر�ء قدر ل باأ�ض به من �لبحث لفهم 

كيفية عمل كل نظام ب�سكل كامل".
هذ� وتعر�ست بع�ض �لعمات �مل�سفرة لتذبذبات 
ك��ب��رية �أحل��ق��ت ب��ال��ب��ع�����ض خ�����س��ائ��ر م��ال��ي��ة �سخمة، 
تدر�ض  �لبحثية  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �حل��ك��وم��ات  وم��از�ل��ت 
�ل��ظ��و�ه��ر �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ذه �ل��ع��م��ات و�آث����اره����ا على 
�أو  و�إم��ك��ان��ي��ة �لع��ت��م��اد عليها  �ل��ع��امل��ي،  �لق��ت�����س��اد 

�لذعر حول  ن�سر  �ل��ذي  �لوباء  كبوة  و�لنهو�ض من 
�لعامل،�إل �أن �لهو�ج�ض ظلت تبدد �لتفاوؤل �لعاملي. 
ح��ي��ث ���س��ارع �ل��ع��ل��م��اء بن�سر �أب���ح���اث ح���ول ف��ريو���ض 
�نت�ساره،  �إمكانية  من  حمذرين  �لقرود"  "جدري 
ومن بعده جاء �آخرين كرث روجو� لحتمالت �نت�سار 
وج��اء  �لكوفيد19.  م��ن  فتكا  �أك���رث  ج��دي��دة  �أوب���ئ���ة 
ورج��ل  �مل��ل��ي��اردي��ر  �ملت�سائمني  جمموعة  ر�أ����ض  على 
�لأعمال و�لتكنولوجيا �ل�سيد "بيل جيت�ض" موؤ�س�ض 
برجميات "ميكرو�سوفت" �لأكرث �سهرة، حيث �أعلن 
يف حديث له �أنه يرجح حدوث �نت�سار لوباء �أكرث فتكا 
يف �مل�ستقبل، و�أن على �لعامل �أن يكون �أكرث ��ستعد�د� 
�لربع  �ل��ع��امل فوجئ يف  �لأح����د�ث. ولكن  ه��ذه  ملثل 
�لأخري من عام 2022 من �إعان جمهورية �ل�سني 
لفريو�ض  ح��الت جديدة  ع��ودة ظهور  �ل�سعبية عن 
كورونا يف بع�ض �ملدن �ل�سينية، مما �أدى باحلكومة 
نحو  �سارمة  �إج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �إىل�إع�����ادت  �ل�سينية 
�لعمل  لإع���ادة  بالإ�سافة  �ل�سني،  و�إىل  م��ن  �ل�سفر 
لبلوغ  نتيجة  و�ل��وق��ائ��ي��ة  ب���الإج���ر�ء�ت �لح���ر�زي���ة 
36 مليون حالة.  �أع���د�د �لإ���س��اب��ات �جل��دي��دة بنحو 
وت�سري هذه �لأخبار �أن �لعامل مل يتخل�ض كليا من 
�أركان  �لوباء �لذي ما ز�ل ي�سجل ح�سور� يف بع�ض 

�ملعمورة.      
العمالت امل�صفرة  

جت��ارة  ن�ساأت  �ملا�سية،  �خلم�ض  �لأع����و�م  وخ���ال 
�جتذبت  م�سفرة"،  �لكرونية  "عمات  يف  جديدة 
و�مل��غ��ام��ري��ن.  �مل�ستثمرين  م��ن  ب��ه��ا  ب��اأ���ض  ل  �أع�����د�د 
ث��رو�ت  �لعمات  ه��ذه  وق��ت ق�سري حققت  وخ���ال 
�لعامل  رج���ال  �أث���رى  �أح���د  �أن  حتى  للبع�ض،  هائلة 
�سركة  لأ�سهر  �لتنفيذي  �لرئي�ض  ما�سك"  "�إيلون 

"ت�سا"  �ل��ع��امل  يف  �لكهربائية  �ل�سيار�ت  ل�سناعة 
حقق �أرباح تقدر باملليار�ت يف �لتجارة بهذه �لعمات 

�جلديدة. 
�لعمات  ه��ذه  �أن   ،Forbesفوربز جملة  وت��ق��ول 

��ستخد�مها ب�سكل �آمن ل يت�سبب يف �نهيار �قت�سادي 
وم���ايل ع��امل��ي ق��د ي��ك��ون ك��ارث��ي. ول ت���ز�ل �لعمات 
�لغالبية  ع��ل��ى  ن�سبيا  ب��ع��ي��دة  وت��ع��ام��ات��ه��ا  �مل�����س��ف��رة 
م��و�زي  م�سار  ت�سكل  �سارت  �أي�سا  ولكنها  �لعظمى، 
يف �لقت�ساد �لعاملي ل ميكن جتاهله ويجب �حلذر 
م��ن �آث���اره يف ح��ال ح��دوث �مل��زي��د م��ن �لتذبذبات �أو 
�لرتباكات يف �أ�سو�قه �لتي قدد ت�سبب يف �أ�سر�ر غري 

متوقعة!!  
القر�صنة ال�صيربانية – اإعادة ال�صاعة 

�سهد �لقرن �حلادي و�لع�سرين يف �للفية �لثالثة 
ت��ر���س��ي��خ ل��ل��ب��ع��د �لف���ر�����س���ي و�لل����ك����روين �ملبني 
"�لنرنت"،  �ل��ع��امل��ي��ة  �لعنكبوتية  �ل�سبكة  ح���ول 
وب���ات���ت ن�����س��ب��ة �ل��ت��ع��ام��ات و�ل���ت���ف���اع���ات �ل��ع��امل��ي��ة 
جم��الت  كافة  يف  و�أ�سا�سا  و�ق��ع��ا  �ل�سبكة  ه��ذه  على 
"�لع�سر  �ل���ظ���اه���رة  ه�����ذه  ع���ل���ى  و�أط����ل����ق  �حل����ي����اة. 
�أو  "�سيرب�ين"ب�سفة  كلمة  �ل�سيرب�ين"،وتف�سر 
�ل��ك��م��ب��ي��وت��ر وتكنولوجيا  ث��ق��اف��ة  ���س��م��ات  م��ن  ���س��م��ة 
ب��ات موطنا  �ل���ذي  و�ل��و�ق��ع �لف��ر����س��ي  �ملعلومات 
و�حلكومية  و�ملجتمعية  �ل��ف��ردي��ة  �مل��ع��ام��ات  لأه���م 
و�ل��دول��ي��ة، ك��الأم��ن و�مل�����س��ارف وت��خ��زي��ن �لبيانات 
و�ل�سيطرة  �ل��ق��ي��ادة  و�أن��ظ��م��ة  و�لإع����ام  و�ملعلومات 
على كافة �خلدمات كالطاقة و�ملطار�ت و�لقطار�ت، 

بالإ�سافة للتطبيقات يف كافة �أركان �حلياة �ليومية 
للب�سر. وقد �ساهم �لع�سر �ل�سيرب�ين يف تغيري كثري 
من �ملمار�سات �لتي كنا نظنها �أبدية، و�ساهمت �أي�سا 
�لتطبيقات �ل�سيرب�نية يف �خت�سار �لزمن، بالإ�سافة 
لتوفري �سخم للمو�رد وم�ساعفة �سرعات �لت�سال 
و�لتو��سل، مما �ساهم يف �سياغة منط جديد للحياة 
�أبعد  يف  ي��دور  وعيا مبا  �أك��رث  عاملا  �أظهر  �لع�سرية 
نتيجة  �سغرية  قرية  �لعامل  �أ�سبح  حيث  �أط��ر�ف��ه، 

للقدر�ت �ل�سيرب�نية �لهائلة. 
ما  �أبعد  �لفر��سي  ببعده  �جلديد  �لعامل  لكن 
�نتقلت  حيث  مثالية،  �أو  منوذجية  حالة  عن  يكون 
�أي�سا  �ل�سلبية  �ليه �سريعا كافة �ملمار�سات �لب�سرية 
و�أط���و�ر  �ملخالفات و�جل��ر�ئ��م  �أ���س��ك��ال  ت�سمل  و�ل��ت��ي 
�ل�سيرب�ين  �لف�ساء  م�ستغلة  �ل��ق��ان��ون،  ع��ن  خ���روج 
�لذي مل يتم تاأمينه ب�سكل مطلق �أو كامل. و�سرعان 
�أبعاد جديدة لل�سبكة �لعنكبوتية �لعاملية  ما ظهرت 
وهي   ،Deep Web"لعميق� "�لنرنت  ب  ع��رف��ت 
�أو  �مل��رئ��ي  غ��ري  �ل��وي��ب  �أو  �ل��ع��م��ي��ق��ة  �ل��وي��ب  �سبكة 
�أج��ز�ء من �سبكة �لويب �لعاملية  �لويب �ملخفي، هي 
حمرك  بر�مج  بو��سطة  حمتوياتها  فهر�سة  تتم  ل 
"�لويب  عك�ض  ع��ل��ى  ه���ذ�  �لقيا�سية.  �ل��وي��ب  ب��ح��ث 
ي�ستخدم  �سخ�ض  لأي  مي��ك��ن  و�ل����ذي  �ل�سطحي"، 
جو�نب  لتكون  بالإ�سافة  �إليه.  �لو�سول  �لإنرنت 
"�لنرنت  يعرف  ب��ات  للمعلومات  �لعاملية  لل�سبكة 
هي  �ملظلمة  �ل��وي��ب  و�سبكة   ،Dark Web �ملظلم" 
حم���ت���وى �ل���وي���ب �ل��ع��امل��ي �مل���وج���ود ع��ل��ى �ل�����س��ب��ك��ات 
ولكنها  �لإنرنت  ت�ستخدم  �لتي  �ل�سبكات  �ملظلمة: 

تتطلب بر�مج �أو تكوينات �أو �إذًنا حمدًد� للو�سول.
�لفر��سي  �لعامل  من  �ملظلمة  �لثنايا  هذه  ويف 
�ل�سياق  �خلارجة عن  �لن�ساطات  �لكثري من  جتري 
ت�ستغل يف  �أن  و�لتي ميكن  �لقانون،  و�خل��ارج��ة عن 
�لإرهابية  �لهجومات  ومنها  �جلر�ئم  �أب�سع  �رتكاب 
وت��ن��ف��ي��ذ �أع����م����ال م���ن ���س��اأن��ه��ا �لإ������س�����ر�ر مب�����س��ال��ح 
�إط���ار  ب��ال��ع��امل ك��ك��ل. ويف  جم��ت��م��ع��ات ودول وح��ت��ى 
و�ملعنيني  �خل��رب�ء  متكن  �حلثيثة،  �لأمنية  �جلهود 
تعريف ظو�هر  �ل�سيرب�ين من  �لأم��ن  يف جم��الت 
تلك  وه��ي   ،yberCrime �ل�سيرب�نية"  "�جلرمية 
ك��اأد�ة  �حلا�سوب  �أو  �لكمبيوتر  فيها  ي�ستخدم  �لتي 
�رتكاب  مثل  قانونية،  غ��ري  �أخ���رى  غ��اي��ات  لتحقيق 
�لح���ت���ي���الأو �لجت�����ار يف �مل�����و�د �مل���ح���ظ���ورة و���س��رق��ة 
�أو  �ل��ه��وي��ات،  �سرقة  �أو  �لفكرية  �مللكية  و��ستغال 
�لهجوم  �أو  �ملالية  �جلر�ئم  �أو  �خل�سو�سية  �نتهاك 
على �ملن�ساآت و�ملوؤ�س�سات بغر�ض �لتهديد �أو �لبتز�ز 

�أو �ل�سر�ر ب�سكل متعمد. 
وخ�����ال �ل��ع��ق��دي��ن �مل��ا���س��ي��ني، ت���ط���ورت ق����در�ت 
ع�سابات وجمموعات �جلرمية �ملنظمة و�خلارجني 
ع���ن �ل���ق���ان���ون، و�أ���س��ب��ح �ل���ع���امل �ل�����س��ي��رب�ين مهدد 
�ملمار�سات  هذه  �أخطر  وتعد  �خلطرية.  باملمار�سات 
�ل��ت��ي ت��ه��دد �أرو�ح �ل��ب�����س��ر م��ب��ا���س��رة وت��ه��دد �أم��ن��ه��م 
و��ستقر�رهم عن طريق �لإخال بالأنظمة �لدقيقة 
�ل��و����س��ع  �ل���دم���ار  �أ���س��ل��ح��ة  �إد�رة  ت�����س��ت��خ��دم يف  �ل��ت��ي 
�أو �ل�����س��ام��ل. وي��ح��ذر �خل����رب�ء م��ن �إم��ك��ان��ي��ة متكن 
�جلماعات �لإرهابية �أو �لإجر�مية من �رتكاب عمل 
قد يهدد �لأمن و�ل�ستقر�ر يف �لعامل خال �ل�سنو�ت 

�لقادمة. 

مصنعي المستحضرات الطبية واألدوات 
والعالجات والمواد المطهرة حققوا أرباح تاريخية 

من خالل مبيعات غطت الكرة األرضية

يحذر الخبراء من إمكانية تمكن الجماعات 
اإلرهابية أو اإلجرامية من ارتكاب عمل قد 

يهدد األمن واالستقرار في العالم
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يف  ب���د�أ  �لبيتكوين  �سعر  �أن  ب��ال��ذك��ر،  و�جل��دي��ر 
�أمريكية.  �سنتات  بب�سعة   2009 يف  ظهوره  بد�ية 
ويجب �تخاذ �حليطة و�حلذر من �لتعامل بالعملة 
عليها  ي��ن��ط��وي  مل���ا  "�لبيتكوين"  �الف���ر�����س���ي���ة 
�ال�ستقر�ر  ع��دم  عليها  يغلب  حيث  خم��اط��ر،  م��ن 
�ملبادالت  يف  �أ�سعارها  قيمة  يف  �ل�سديد  و�لتذبذب 
و�مل�����س��ارب��ات �ل��ع��امل��ي��ة )غ���ر �مل��ر�ق��ب��ة(، �ل��ت��ي تتم 
عليها مما يجعل �ال�ستثمار بها حمفوفاَ باملخاطر 
وينذر باحتمالية �خل�سارة �ملفاجئة لكامل قيمتها. 
ويبدو �أن هذ� بال�سبط هو �ل�سبب �لرئي�سي ور�ء 
"�لبيتكوين"  ت��د�ول  بور�سات  بغلق  �ل�سني  ق��ر�ر 
حيث  �الف��ر����س��ي��ة،  �لعملة  بهذه  �ل��ت��د�ول  ومنع 
له  يرجع  حتكيم  �أو  �لقانون  �إىل  �للجوء  �سعوبة 
�سرقات  حول  نز�عات  حدوث  حال  يف  �مل�ستثمرون 

�أو تزوير.  
اأوال: م�شتقبل انت�شار"بيتكوين"والعمالت 

الرقمية:
�ل���دول  يف  �ل��رق��م��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ة  �ن��ت�����س��ار  م�ستقبل 

�لعربية:
�ل��رق��م��ي��ة  �ل���ع���م���ات  �مل���ت���وق���ع رو�ج  ل��ي�����س م���ن 
وبيتكوين يف �لدول �لعربية، نظر�َ لعو�مل عديدة 
�لبنية  �أول��ه��ا ع��دم وج��ود �ط��ار رقابي لها ونق�س 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة يف �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة ل���ت���د�ول �ل��ع��م��ات 
�لرقمية على نطاق و��سع، وكذلك �لوعي �ملحدود 
ع��ن كيفية �ل���ت���د�ول ب��ه��ا وت���ف���اوت �ل�����س��ع��ر وع��دم 

��ستقر�ره و�لتبني �ملحدود لها. 

مما  �لرقمية،  �لعمات  على  �لطلب  زي��ادة  وعليه 
على  �ملركزية  و�لبنوك  �حلكومات  على  �سي�سغط 
�سيطرتهم )مما  �إدر�ج��ه��ا حتت  �لبعيد من  �مل��دى 
يتم �لتفكر فيه بالفعل حالياَ(. ومما ال �سك فيه، 
�لتقليدية �سلباَ مع زيادة  �أ�سو�ق �لعمات  �ستتاأثر 
معدالت �لبطالة يف �لقطاعات �لتقليدية و�لقطاع 
�ملايل و�مل�سريف على �ملدى �لق�سر. و�سنت �جلهات 
�لبيتكوين  �سد  حملة  �حل��ك��وم��ات  يف  �لتنظيمية 
و�أولها �ل�سني )و�لتي كانت مركز�َ رئي�سياَ للعملة 
يف �لبد�ية ولكن منعت تد�ولها يف �سبتمرب 2017(، 
�إىل فر�س تد�بر رقابية  �أخرى  ودفعت حكومات 
�ملتحدة  و�ل���والي���ات  �ل��ي��اب��ان  م��ث��ل  عليها  ج��دي��دة 

�الأمريكية و�أ�سر�ليا وكند� و�أوروبا. 
بيتكوين  ح��ول  �الآر�ء  يف  ت�سارب  يوجد  وعليه، 
من  �لرغم  فعلى  ع��ام،  ب�سكل  �لرقمية  و�لعمات 
��ستخد�مها  فاإن  تد�ولها  �حلكومات  بع�س  رف�س 
�لفعلي لي�س قا�سر�َ على تاأييد �حلكومات بل على 
�ملتقدمة  �ل���دول  حكومات  بع�س  وت��رى  �ملجتمع، 
�الأكرث تقدماَ يف �ملجال �ل�سناعي و�ملايل وخا�سة 
يف  �لهائل  �لتقدم  مو�كبة  �أهمية  و�أملانيا،  هولند� 
ت�سهيل  يف  و��ستخد�مها  �حل��دي��ث��ة  �لتكنولوجيا 

م�شتقبل العمالت الرقمية يف العامل 
يوجد �سعوبة يف توقع م�سر �لعمات �لرقمية 
�سد  ق��وى  مهب  يف  �أنها  حيث  "بيتكوين"،  خا�سة 
وج����ذب م��ن ���س��اأن��ه��ا �أن ت��وؤث��ر يف ���س��ع��ود وه��ب��وط 
من  �ل��رغ��م  وعلى  و�سعرها.  عامليا  تد�ولها  ن�سب 
مميز�تها يف رفع كفاءة عمليات �لدفع و�لت�سوية، 
ق��ر�ر�  �أخ��رى  وحكومات  �ل�سني  حكومة  �أ���س��درت 
بع�س  ويردد  �الفر��سية.  �لعملة  تد�ول  باإلغاء 
�مل�ستهلكني ��ستبد�لها بالعملة �لر�سمية يف عمليات 
�ل�����س��ر�ء وخ��ا���س��ة �ل�����س��ر�ء �الآج�����ل، ح��ي��ث �أن���ه من 
تتاأثر  "بيتكوين" �أن  قيمة  تذبذب  �ملمكن يف ظل 
وذلك  م�سعفة،  �أ�سعاف  �إىل  �مل�ستهلك  مديونية 
على  �ل�سيطرة  �إم��ك��ان��ي��ة  وع���دم  �لعملة  له�سا�سة 
�ل�سوق deregulation �أو �للجوء للق�ساء يف حالة 

�النهيارو�خل�سارة. 

مما  و�ملالية  �لتجارية  �ملعامات  وحماية  وتاأمني 
ي�سرع يف �لنمو �القت�سادي. حتى �أن بع�س �لدول 
يف  �لبلوكت�سني  تكنولوجيا  مم��ي��ز�ت  �أهمية  ت��رى 
�النتخابات  �إد�رة  يف  �ملعلومات  وحماية  �لتوثيق 
نف�س  ويف  و�ل��ت��وث��ي��ق.  و�لتعليم  �ل�سحة  وجم���ال 
�لوقت، يرى �لبع�س �الآخر، �أنه ال يز�ل تبني تلك 
�مل�ستثمر، وتقوم  باملخاطر على  �لعمات حمفوفاَ 
منها  و�لتحذير  ت��د�ول��ه��ا  مبنع  ع��دي��دة  حكومات 
�ل��ت��ي منعتها  �لرقمية  �مل��ال��ي��ة  �ل��ع��رو���س  وخ��ا���س��ة 
ووج��ود  قانونية،  غر  الأنها  �ل�سني  يف  �ل�سلطات 
�سعوبة يف �لتحكيم �أو �لتقدم ب�سكوى حال حدوث 
ب�سلطة  مرتبطة  غ��ر  الأن��ه��ا  ���س��رق��ات  �أو  ن��ز�ع��ات 
م��رك��زي��ة، و�أي�����س��ا الإم��ك��ان��ي��ة ت��اأث��ره��ا ���س��ل��ب��اَ على 
�ل�سيا�سي  ناحيةو�الجتماعي  �ملايل من  �ال�ستقر�ر 

و�الأمن �لقومي من ناحية �أخرى. 
ويوجد قلق من �حتمالية ��ستخد�مها من قبل 
�جل��ه��ات غ��ر �حل��ك��وم��ي��ة و�مل��ن��ظ��م��ات �الإج��ر�م��ي��ة 
ت�ستغل �سعف  ه��ذه �جلهات  �أن  و�الإره��اب��ي��ة، حيث 
�لبنى �لتحتية للدول وت�ستخدم �لعمات �لرقمية 
حمكمة  مالية  باأنظمة  تتمتع  ال  �ل��ت��ي  �ل���دول  يف 
�لتاأثر  م��ن  لتتمكن  �ل��ن��ام��ي��ة،  �ل���دول  يف  خا�سة 

ثانيَا: التاأثري الدويل
ت��اأث��ر�َ  �لرقمية  و�ل��ع��م��ات  بيتكوين  ي��وؤث��ر  ال 
يقع  الأن��ه  �لعاملي،  �مل��ايل  �ال�ستقر�ر  على  مبا�سر�َ 
خ���ارج ن��ط��اق رق��اب��ة �ل��ب��ن��وك �مل��رك��زي��ة و�مل��ع��ام��ات 
�أ����س���ول، ولكن  ب���اأي  م��رب��وط  ف��ه��و غ��ر  �لر�سمية 
�ملمكن  م��ن  عليه  �الإق��ب��ال  وزي���ادة  �له�سة  طبيعته 
ب�سبب  للم�ستثمرين  تت�سبب يف خ�سائر فادحة  �أن 
�ل�سعرية  وتقلباته  �ملحتملة  �لقر�سنة  عمليات 
يتم  ومرجعيات  قو�نني  وج��ود  عدم  مع  �ملفاجئة، 
�للجوء لها يف حالة �النهيار �أو �الإفا�س، وي�ساهم 
و�نخفا�س  �ملالية  �الأ�سو�ق  �ل�سيولة من  يف خروج 
�مل��ب��ا���س��ر يف  �أو  �ل��ط��ل��ب ع��ل��ى �ال���س��ت��ث��م��ار �حلقيقي 
�لدول مما يبطئ عجلة �لتنمية خا�سة يف �لدول 
وقيمة  �لنقدية  �ل�سلطات  يهدد  �أن��ه  كما  �لنامية، 
�ل��ع��م��ات و�ال���س��ت��ق��ر�ر �ل��ن��ق��دي، ح��ي��ث ل��ن يكون 
���س��ي��ط��رة �ل�سلطات  �ل��ع��م��ات حت��ت  �ل��ط��ل��ب ع��ل��ى 
�ل��ن��ق��دي��ة ع��ل��ى �مل����دى �ل��ب��ع��ي��د ب��ع��د �زدي������اد طلب 
ملا  �الفر��سية،  �لعملة  على  و�ل�سركات  �الأف���ر�د 
�ل�سرعة  مثل  ومم��ي��ز�ت  �سريعة  �أرب���اح  من  توفره 
و�ل��ك��ف��اءة و�الأم�����ان و�خل�����س��و���س��ي��ة. وم���ن ناحية 
�أخرى، �أعد�د وكمية بيتكوينات �لتي يتم تد�ولها 
حالياَ ويف �مل�ستقبل حمدودة ومتناهية، مما يوفر 
�لت�سخم،  �ل��دويل من حدوث  ح�سانة لاقت�ساد 
ول��ك��ن �زدي�����اد �ل��ط��ل��ب ع��ل��ى �ل��ع��م��ل��ة �ل��رق��م��ي��ة يف 
و�زده��ار  �سرعة  �إىل  �سيوؤدي  و�نت�سارها  �مل�ستقبل 
�ل�سلع و�خلدمات بني �لدول  �لتبادل �لتجاري يف 

باملخدر�ت  �الإجتار  �أجل  �ل�سيادة �حلاكمةمن  على 
و�لب�سر و�الإرهاب.  

وم����ن �مل�����س��اك��ل �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة �ل���ت���ي ���س��ت��و�ج��ه��ه��ا 
�ل���ع���م���ات �ل���رق���م���ي���ة، ع�����دم �إم���ك���ان���ي���ة ح��م��اي��ت��ه 
ل��ل��خ�����س��و���س��ي��ة �خل���ا����س���ة مب�����س��ت��خ��دم��ي��ه يف ظل 
�ت��خ��اذ ح��ك��وم��ات ع��دي��دة م���وؤخ���ر�َ ت��د�ب��ر الإدر�ج 
�لنظامية،  �لرقابة  حتت  �لرقمية  �لعمات  ه��ذه 
وتاأمني  وت��د�ول  ت�سغيلها الإ���س��د�ر  تكلفة  و�رت��ف��اع 
خماطر  وكذلك،  �سريع.  ب�سكل  �مل�سفرة  �لعمات 
توقعات ح��دوث خلل  ب�سبب  وق��ت مبكر  تبنيها يف 
وهو  حاليا  لها  �مل�ستخدمة  �لقطاعات  �أ���س��و�ق  يف 
�الأرب���اح  م��ن  �لتحقق  وع���دم  بالفقاعة،  ي��ع��رف  م��ا 
ع��ل��ى �مل����دى �ل��ط��وي��ل، و���س��ع��وب��ة حت��دي��د �ل��ت��اأث��ر 
�ل��دويل يف �لوقت �حل��ايل. و�سي�ستمر  �القت�سادي 
من  �ل��رغ��م  على  �لرقمية  �ل��ع��م��ات  على  �لطلب 
�ملعوقات �حلالية �لتي تو�جهها من قبل �حلكومات 
على  �لطلب  ال�ستمر�ر  نظر�َ  �ملفاجئة،  و�لنك�سات 
�الأ���س��و�ق  مثل  �لقانونية  غر  �لربحية  �الأن�سطة 

�ل�سود�ء و�ل�سلع �ملمنوعة.

، خاصة بعد دعم كبار المستثمرين لها مثل ايلون مسك، حيث أنه سمح لشراء 
َ
 مؤخرا

َ
 كبيرا

َ
القت العمالت الرقمية رواجا

سيارته تيسال بهذه العملة. وتتصدر عملة البيتكوين وااليثيريومقائمة العمالت الرقمية وهم ضمن 19000 عملة رقمية 
أخرى متداولة عبر منصات تداول العمالت الرقمية المختلفة.وتواجه هذه العمالت تحدياتمختلفة خاصة بعد قرار حكومات 
عديدة منعها وأهمهم الصين، حيث أن أكثر من 20 % من التداوالت بها عالمياتتم من خاللها، وكذلك قلة تداولها من قبل 

المستخدمين يرجعلحداثتها وتعقيدهاوكلفتها اللوجستية وجوانب أخرى،تشمل مخاطر تتعلقباألمن المعلوماتي والقومي من 
ناحية ومخاطرها وتقلباتها السعرية العالية.كما أنها ليست مدعومة من البنوك المركزية أواية جهة رقابية حكومية كالعملة 

الورقية، ويتم تداولها عبر المنصات اإللكترونية وليس لها وجود مادي.أما من ناحية فوائدها، فمن خصائصها حماية سرية 
هوية مستخدميها وعدم االفصاح عنها،ويبلغ سعر البيتكوين الواحد اليوم 627.333 جنيه مصري أي 21،203080 ألف دوالر، 

حيث أنه اقترب من السعر الذي وصل له في عام 2018. 

آية حجازي
سكرتير ثاني بقطاع 
الشؤون االقتصادية

العملة االفتراضية "البيتكوين" 
بين الخيال والواقع
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حلظات ال تن�سى 
وع���ا����ش ع�����ش��اق ك����رة ال���ك���رة 29 ي��وم��ا م���ن املتعة 
التي �شتبقى  الكثري من الأح��داث،  الكروية �شهدت 

عالقة يف اأذهان من تابعوا مناف�شات البطولة.
وو�شف رئي�ش الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، 
"اأف�شل ك��اأ���ش  ب��اأن��ه��ا  ال��ب��ط��ول��ة  اإن��ف��ان��ت��ي��ن��و،  ج��ي��اين 
"الإيرادات  اأن  اإنفانتينو  واأو�شح  التاريخ".  عامل يف 
ون�شف  م��ل��ي��ارات   7 بلغت  احل��ال��ي��ة  للن�شخة  امل��ال��ي��ة 
املليار دولر، بزيادة قدرها مليار دولر عن الن�شخة 

ال�شابقة يف مونديال رو�شيا 2018".
تابعوا  م��ن  ع��دد  اأن  اإىل  )الفيفا(  اأرق����ام  وت�شري 

�شا�شات  ع��ر   ،2022 ق��ط��ر  ال��ع��امل  ك��اأ���ش  م��ب��اري��ات 
ال��ت��ل��ف��از وال��و���ش��ائ��ط ال��رق��م��ي��ة، ب��ل��غ ن��ح��و 5 مليار 

م�شاهد.
وقد اأكد م�شوؤولو )الفيفا( اأن عدد متابعي املباراة 
النهائية و�شل اىل نحو مليار ون�شف املليار م�شاهد 
ف��اإن عدد  التقديرات  واإن �شحت ه��ذه  العامل  ح��ول 
مونديال قطر  يف  اخلتامية  املباراة  �شاهدوا  الذين 
2022 جت���اوز ع���دد م�����ش��اه��دي ن��ه��ائ��ي ك��اأ���ش ال��ع��امل 
رو�شيا 2018، بني فرن�شا وكرواتيا، والذي و�شل عدد 

متابعيه اإىل نحو 1.12 مليار م�شاهد حول العامل.
�أول ن�سخة عربية من  "قطر ت�ست�سيف 

�لبطولة"
ومتكنت قطر من ا�شت�شافة اأول ن�شخة عربية من 
املونديال. وللتغلب على درجات احلرارة املرتفعة، يف 
الحتاد  ال�شيف، جلاأ  �شهور  اخلليج خالل  منطقة 
ال�شتاء،  �شهور  خ��الل  البطولة  تنظيم  اإىل  ال��دويل 
وبهذا تكون الن�شخة القطرية اأول ن�شخة �شتوية من 

املونديال.
العامل  كاأ�ش  ا�شت�شافة  اأن  امل�شادر  وذك��رت بع�ش 
كلفت قطر نحو 220 مليار دولر، اأي ما يعادل نحو 
60 �شعف امليزانية التي اأنفقتها دولة جنوب اإفريقيا 

على كاأ�ش العامل 2010.
اإن�����ش��اء بنية  واأُن��ف��ق��ت معظم ه��ذه الأم����وال على 
حتتية، مثل �شبكة جديدة للمرتو يف الدوحة ومطار 
دويل وطرق جديدة، ف�شال عن بناء نحو 100 فندق 

ومرافق ترفيهية.
بتكلفة  جديدة  مالعب  �شبعة  قطر  اأن�شاأت  كما 
ت�شل اإىل 6.5 مليار دولر. وعك�ش ت�شميم املالعب 

الثقافة العربية اخلليجية.
مونديال  ك��ان   ،  2022 قطر  العامل  كاأ�ش  وقبل 
ب�  التكلفة  الأع��ل��ى م��ن حيث  2014 ه��و  ال��رازي��ل 
ب�   2018 رو�شيا  مونديال  ث��م  دولر،  مليار   15.5

11.4 مليار دولر.
"�أد�ء مبهر للمنتخب �ملغربي"

ف���اج���اأ امل��ن��ت��خ��ب امل��غ��رب��ي ال���ع���امل ب��ن��ج��اح��ه يف 
البطولة،  النهائي من  اإىل دور ن�شف  الو�شول 
كاأول فريق عربي واإفريقي ينجح يف الو�شل اإىل 

هذه املرحلة منذ انطالق البطولة عام 1930.
ومت����ك����ن امل���ن���ت���خ���ب امل����غ����رب����ي م�����ن ت�����ش��در 
البلجيكي  املنتخب  على  بفوزين  جمموعته 
وامل���ن���ت���خ���ب ال���ك���ن���دي وت����ع����ادل م����ع امل��ن��ت��خ��ب 
من  الأطل�ش"  "اأ�شود  متكن  ث��م  ال��ك��روات��ي، 
ثم   ،16 دور  يف  الإ����ش���ب���اين  امل��ن��ت��خ��ب  اإزاح������ة 
اإل  ب��رف��اق رون��ال��دو يف دور رب��ع النهائي،  الإط��اح��ة 
لقب  حامل  الفرن�شي،  باملنتخب  ا�شطدموا  اأن��ه��م 
كاأ�ش العامل يف ن�شخة 2018، والذي متكن من اإنهاء 
م�شرية "اأ�شود الأطل�ش" عند الدور ن�شف النهائي 
ليحقق بعدها املركز الرابع عامليا بعد اخل�شارة من 

كرواتيا.
و�شم املنتخب املغربي يف �شفوفه عددا كبريا من 
حكيمي،  اأ�شرف  اأبرزهم  من  املحرتفني،  الالعبني 
لعب نادي باري�ش �شان جريمان الفرن�شي، ون�شري 
م�����زراوي، لع���ب ب��اي��رن م��ي��ون��خ الأمل�����اين، و�شفيان 
اأمرابط، لعب فيورنتينا الإيطايل، وحكيم زيا�ش، 

لعب ت�شيل�شي الإجنليزي، وغريهم.

محمد عصام

ارباح مالية بالجملة .. والمغرب يحرج الكبار .. ومونديال أكثر مالءمة لألسر 
والمرأة" شعار كأس العالم 2022

مونديال قطر كله مكاسب والعرب 
الفائز األكبر

أختتمت فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022 بفوز المنتخب األرجنتيني على نظيره الفرنسي بضربات الترجيح، في مباراة تعد 
أحد أفضل النهائيات على اإلطالق، شهدت تألق نجم راقصي التانجو، ليونيل ميسي، ونجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي.

ليتمكن ميسي من الفوز بكأس العالم للمرة األولى في تاريخه. وتعد مشاركة ميسي، في قطر 2022، الخامسة له في منافسات 
بطولة كأس العالم, ويرى محبو النجم األرجنتيني أن فوزه وحمله لكأس العالم جاء تتويجا لمسيرة كروية حافلة لالعب مميز، أمتع 

محبي الساحرة المستديرة حول العالم.
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ولعل اخلرات الكبرية التي يتمتع بها الالعبون 
املغاربة مكنتهم من الالعب بندية كبرية اأمام جنوم 

بلجيكا واإ�شبانيا والرتغال وفرن�شا وكرواتيا. 
الركراكي،  وليد  الوطني،  مدربهم  متكن  كذلك 
من خلق نظام لعب ق��وى مل تتمكن غالبية الفرق 
اأع�شاء  روح جتان�ش بني  اخرتاقه، كذلك خلق  من 
اإىل  املغربي  للمنتخب  املتميز  الأداء  واأدى  الفريق، 
التفاف عربي جماهريي متتع بها "اأ�شود الأطل�ش" 

خالل البطولة.
مقبول،  ب�شكل  العربية  املنتخبات  اأدت  وباملجمل، 
ولعله من املالحظ اأن الفريقني اللذين متكنا من 
الو�شول اإىل املباراة النهائية تلقى كل منهما هزمية 
ال�شعودي  املنتخب  متكن  كما  ع��رب��ي،  منتخب  م��ن 
دور  ورف��اق��ه يف  بهزمية مي�شي  ال��ع��امل  م��ن مفاجاأة 
امل��ج��م��وع��ات بنتيجة ه��دف��ني م��ق��اب��ل ه���دف واح���د، 
املنتخب  ه��زمي��ة  م��ن  التون�شي  املنتخب  متكن  كما 

الفرن�شي بهدف مقابل ل �شيء يف دور املجموعات.
"خروج بع�ض �لفرق �لكبرية من دور 

�ملجموعات"
من  الكثري   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���ش  بطولة  و�شهدت 
امل���ف���اج���اآت، ك���ان اأب���رزه���ا خ����روج ف���رق ك��ب��رية ك��ان��ت 
مر�شحة للفوز بالبطولة من الدور الأول، ولعل اأبرز 
املنتخبات التي مل تتمكن من جتاوز دور املجموعات، 
املنتخب الأمل��اين الذي توج �شابقا بالبطولة يف اأربع 

ن�شخ منها، كان اآخرها عام 2014. 

ويرى البع�ش اأن ان�شغال املنتخب الأملاين باأ�شياء 
غري كرة القدم كانت ال�شبب وراء هذا اخلروج املبكر.
للمنتخب  ال���ب���اه���ت  الأداء  لف���ت���ا  ك�����ان  ك���ذل���ك 
امل��ج��م��وع��ات،  دور  م��ن  اأي�����ش��ا  وخ���روج���ه  البلجيكي 
اأحد الفرق املر�شحة للفوز بالبطولة،  اأنه كان  رغم 
وقدمت فرق اأ�شيوية واإفريقية مباريات كبرية اأمام 
منتخبات عريقة، ولعل اأبرز هذه املنتخبات، املنتخب 
الياباين ال��ذي متكن من هزمية املنتخبني الأمل��اين 
بالنتيجة  والإ���ش��ب��اين  واح���د  ه��دف  مقابل  بهدفني 
ا�شتطاع  ال��ذي  الكامريوين  املنتخب  كذلك  نف�شها. 
كاأ�ش  لقب  على  حا�شل  الرازيلي،  املنتخب  هزمية 

العامل 6 مرات، بنتيجة هدف واحد مقابل ل �شيء.
"كاأ�ض عامل دون �سغب و�أكرث مالءمة 

لالأ�سر و�ملر�أة"
ب��ع��دم ت�شجيل  ومت��ي��ز ك��اأ���ش ال��ع��امل ق��ط��ر 2022 

حالت �شغب ومواجهات جماهريية مقارنة بكوؤو�ش 
الكثري من  �شهدت  �شابقة  اأوروبية  وم�شابقات  عامل 

حالت العنف بني م�شجعي الفرق املتناف�شة.
"�شتاديا" باملنظمة  مل�����ش��روع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق���ال 
الدولية لل�شرطة اجلنائية )الإنرتبول(، فالح عبد 
ن�شخة  تنظيم  "قطر جنحت يف  اإن  ال��دو���ش��ري،  اهلل 
من بطولة كاأ�ش العامل، هي الأكرث اأمانا، يف تاريخ 

املونديال".
ونقلت و�شائل اإعالم �شهادات عن بع�ش امل�شجعات، 
ب�شعورهن بالرتياح اأثناء ح�شورهن املباريات وعدم 
تعر�شهن مل�شايقات. كما اأظهرت الكثري من ال�شور 

ح�شور عائالت باأكملها مل�شاهدة املباريات.
منع  ف��اإن  اإجنليزيات،  م�شجعات  لتجارب  وطبقا 
داخ��ل  الكحولية  للم�شروبات  القطرية  ال�شلطات 
اأك��رث مالءمة  اأن تكون الأج��واء  "�شاعد يف  املالعب 

لعبي  احتفال  امل��الي��ني  و�شاهد  والأ�شر"،  للن�شاء 
وعائالتهم  وال��دات��ه��م  م��ع  بالفوز  املغربي  املنتخب 
املنتخب  لعبو  احتفل  كذلك  املباريات.  انتهاء  بعد 

الأرجنتيني، برفقة اأ�شرهم، بالفوز بالبطولة.
وت��ع��د ق��ط��ر اأول دول����ة ع��رب��ي��ة و���ش��رق اأو���ش��ط��ي��ة 
ت�شت�شيف املونديال. ومنح كاأ�ش العامل 2022 فر�شة 
جل��م��اه��ري ك���رة ال��ق��دم ح���ول ال��ع��امل ل��ل��ت��ع��رف على 

الثقافة العربية من خالل الحتكاك املبا�شر.
و�سائل �لتو��سل �الجتماعي

كما �شجلت �شفحات beIN SPORTS على و�شائل 
و�شلت  حيث  قيا�شية،  اأرق��ام��اً  الجتماعي  التوا�شل 
اإىل  الإن��رتن��ت  عر  البطولة  فيديوهات  م�شاهدات 
عام  يف  م�شاهدة  مليون   121 ب���  مقارنة  مليار   1.1
 5.5 امل��ن�����ش��ورات  م�����ش��اه��دة  م��ع��دل  ب��ل��غ  بينما   ،2018
مليار، وو�شلت التفاعالت اإىل 400 مليون )ل ت�شمل 
و40  م�شاهدة  مليون   235 ب���  مقارنة  ���ش��ات(،  �شناب 

مليون تفاعل يف عام 2018.
الر�شمي  الناقل  beIN SPORTS، ب�شفتها  واأدت 
للبطولة، دوراً مهماً يف الرتويج للبطولة التاريخية. 
امل�شبوق  غري  الإقبال  امل�شاهدات  اإح�شائيات  وتوؤكد 
من جانب ع�شاق كرة القدم يف املنطقة على البطولة 
الأوىل يف  للمرة  ُت��ق��ام  وال��ت��ي  ك��ام��ل  ل�شهر  امل��م��ت��دة 
 beIN SPORTS العامل العربي، حيث وفرت �شبكة
للمباريات مع نخبة  الأ�شلي  البث  فر�شة م�شاهدة 

املحللني  اأف�����ش��ل  اآراء  على  والط����الع  املعلقني  م��ن 
ال�����ش��ب��ع املخ�ش�شة  ق��ن��وات��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ني م���ن خ���الل 

للبطولة وباأربع لغات خمتلفة.
�رباح باجلملة 

امل��ال��ي��ة املحققة  ال��ع��وائ��د  ال�����ش��دد، بلغت  ويف ه��ذا 
دولر،  مليار   17 نحو  ال��ع��امل  ك��اأ���ش  ا�شت�شافة  م��ن 
قد  ك���ان  وم�شتقبلية،  اآن���ي���ة  خمتلفة  ع���وائ���د  وه���ي 
توقع املنظمون اأن تتحقق من خالل تنظيم اأحداث 
الإط��الق  على  والأ�شهر  الأك��ر  الريا�شية  البطولة 
على م�شتوى العامل، ويف مقدمة هذه العائدات الآنية 
تلك التي �شتتحقق من خالل الدخل املايل من اإنفاق 
القادمني اإىل قطر ملتابعة كاأ�ش العامل الذين اأكدت 
تقديرات اإح�شائيات اللجنة املنظمة اأن عددهم بلغ 
نحو 1.2 مليون زائ��ر، وكذلك من مبيعات التذاكر 

التي قاربت حاجز الثالثة ماليني تذكرة.
17 مليار دولر، هو رقم  ب�  ورقم العائدات املقدر 
مل ت�شل اإليه اأي دولة ا�شت�شافت البطولة من قبل، 

وميثل اأعلى عوائد يف تاريخ كاأ�ش العامل.
ول تقت�شر العوائد والفوائد املالية املحققة على 
وخ��راء  للبطولة  املنظمة  للجنة  ووف��ق��اً  ب��ل  ذل���ك، 
مقومات  ع���ززت  احل���دث  ا�شت�شافة  ف���اإن  القت�شاد 
التنمية امل�شتدامة يف القت�شاد القطري من خالل 
القت�شادي  الأداء  على  البطولة  ع��ائ��دات  انعكا�ش 

لدولة قطر على املديني املتو�شط والبعيد.

وبح�شب الأرقام الر�شمية املعلنة، تقدر العائدات 
امل��ال��ي��ة امل��ب��ا���ش��رة م��ن تنظيم ب��ط��ول��ة ك��اأ���ش ال��ع��امل 
FIFA قطر 2022 بنحو 8 مليارات ريال )2.2 مليار 
طويلة  القت�شادية  ال��ع��ائ��دات  ت��ق��در  فيما  دولر(، 
الأجل، خالل الفرتة من 2022 اإىل 2035 بنحو 9.9 
مليار ريال )2.7 مليار دولر(، و�شط ارتفاع عائدات 

ال�شياحة، خالل فعاليات كاأ�ش العامل وما بعدها.
وي��ع��ت��ر ق��ط��اع��ا ال���ط���ريان وال�����ش��ي��اف��ة م��ن اأك��ر 
الأب���رز،  الريا�شي  احل��دث  تنظيم  م��ن  امل�شتفيدين 
اأن��ه ب�شبب النطباع اجليد عن دول��ة قطر يف  ذل��ك 
من  ن�شخة  لأف�����ش��ل  ال��رائ��ع  التنظيم  على  ق��درت��ه��ا 
الإط����الق، وع��ل��ى متيزها  ك��اأ���ش ع��امل على  نهائيات 
ال�شتفادة  فاإن هذه  التحتية  بنيتها  وقوة  وتطورها 
على  اإيجاباً  �شيوؤثر  البطولة، وذلك  بعد  �شتتوا�شل 
وبالتايل  ال��دول��ة،  ل��زي��ارة  ال�شياح  تدفق  ال��زي��ادة يف 

زيادة يف دخل قطاعي الطريان وال�شيافة.
�شينمو  قطر  اقت�شاد  اأن  اإىل  التوقعات  وت�شري 
زخم  بف�شل  و2023،   2022 يف  ب��امل��ائ��ة   3.4 بن�شبة 
ا�شت�شافة كاأ�ش العامل الذي �شيعزز مركز قطر على 
خريطة ال�شياحة العاملية، وهو ما ظهر بو�شوح على 
الن�شف  يف  ال��دول��ة  يف  ال�شياحة  قطاع  ومن��و  تطور 
الأول من عام 2022، اإذ ظلت مق�شداً �شياحياً حيوياً 
يف املنطقة، وقدر الحتاد الدويل لكرة القدم اأن نحو 
5 مليارات �شخ�ش عر العامل �شاهدوا مباريات كاأ�ش 
ي�شعى  اأن  املمكن  وم��ن   ،2022 قطر   FIFA ال��ع��امل 
انتهاء  بعد  ال��دول��ة  ل��زي��ارة  �شخ�ش  مليون   40 نحو 
املالية  البطولة، وكل هذا يعزز من حجم العائدات 

املرتبطة با�شت�شافة قطر لكاأ�ش العامل.
 وكان نا�شر اخلاطر، الرئي�ش التنفيذي لبطولة 
ك�شف، يف وقت  قد   ،2022 FIFA قطر  العامل  كاأ�ش 
ح�شلت   التى  القت�شادية  ال��ع��ائ��دات  اأن  ع��ن  �شابق، 
عليها دولة قطر من تنظيم املونديال ت�شل اإىل 17 

مليار دولر.
ح�شلت  ق��ط��ر  اإن  ل��ه  ت�شريح  يف  اخل��اط��ر  وق���ال 
على عائدات يف اأثناء البطولة وبعدها، ومنها زيادة 
التي و�شعت  املعايري  اأهم  ال�شائحني، وهو من  عدد 

لدرا�شة العائد املادي.
املباريات  على  تقت�شر  ل��ن  "املتابعة  اأن  واأ���ش��اف 
والأم��اك��ن  ال��دول��ة  على  الرتكيز  �شيتم  لكن  ف��ق��ط، 
"كافة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  والرتفيهية"  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
الدول التي ا�شت�شافت البطولة ا�شتفادت من زيادة 
التذاكر  وب�شاأن  ورو�شيا"،  الرازيل  مثل  ال�شياحة، 
ل��دخ��ول امل���الع���ب، اأو����ش���ح اخل��اط��ر اأن ع��دده��ا بلغ 
اأك���ده  م��ا  وه���و  جميعها،  بيعت  ت��ذك��رة،  مليون   3.1
الحتاد الدويل لكرة القدم  ر�شمياً، كما اأكد رئي�شه 
�شاعدت  البطولة  اأن  اإنفانتينو  جياين  ال�شوي�شري 
يف زيادة الإيرادات املالية على مدى ال�شنوات الأربع 
دولر،  مليار   7.5 بلغ  قيا�شي  م�شتوى  اإىل  املا�شية 
ل�"فيفا"  الأك��ر  الدخل  العامل م�شدر  كاأ�ش  اإذ تعد 
التي مل تتجاوز ميزانيتها للبطولة 1.7 مليار دولر، 
املالية،  للجوائز  دولر  مليون   440 ب��ني  م��ا  م��وزع��ة 
و322 مليوناً للم�شروفات الت�شغيلية، و247 مليوناً 
عوائد  لرنامج  ماليني  و209  التلفزيوين،  للنقل 
الأندية، و478 مليون دولر مل�شروفات اأخرى كتذاكر 

ال�شفر وال�شيافة وغريها.



أحمد رشيد خطابي
األمين العام المساعد

رئيس قطاع اإلعالم واالتصال

السفير :

بالمملكة  التي نظمت مؤخرا  العربي  لملتقى قادة اإلعالم  الثامنة  الدورة  العربية في  الدول  شاركت جامعة 
البناءة  األردنية الهاشمية، برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراءالدكتور بشر الخصاونة في إطار المبادرات 
لهذا الملتقى، برئاسة أمينه العام السيد ماضي الخميس لتعميق الحوار والبحث عن أفضل المقاربات، للتعاطي 

مع التحوالت التي يعرفها المشهد اإلعالمي.

إن هذه التحوالت تثير تساؤالت حول صناعة اإلعالم وطبيعة الواقع اإلعالمي العربي ومستقبله، انطالقا 
من االستخدام المتزايد للتطبيقات التكنولوجية التي زادت انتشارا مع جائحة »كورونا«، األمر الذي أدى إلى 
انحسار ما يسمى ب »اإلعالم التقليدي«، ودفع بالكثير من الصحف لالحتجاب أو اللجوء للنظام الرقمي األقل 

كلفة واألكثر سرعة واألكثر قدرة على التنافسية والتسويق التجاري.

وفي هذا اإلطار، يجدر التذكير أن وسائل اإلعالم، خضعت عبر التاريخ لنوع من التعايش بين مختلف أشكالها 
والتطبيقات  األنترنت  ظهور  حين  إلى  التلفزيونية  والقنوات  واإلذاعات  والوكاالت  والمجالت  بالصحف  بدءا 

اإللكترونية التي اكتسحت بدون حدود، حياة األشخاص والمجتمعات عبر شبكات ومنصات التواصل. 

وأمام ما أضحى يشوب البيئة الرقمية من استخدامات غير قانونية تتنافى مع النظام العام والحريات، كان 
من الضروري التفكير في وضع أو تحديث القوانين المنظمة للممارسة اإلعالمية وحمايتها من مختلف أشكال 

التجاوزات دون المساس بحرية التعبير ودمقرطة الحق في االتصال.

ومن هذه الزاوية، يتعين بجانب إحكام البعد التشريعي، ترسيخ ثقافة رقمية مالئمة لدى صناع اإلعالم، بما 
يمكن من التوظيف األمثل لهذا الفضاء بتأمين حرية التعبير باعتبارها ركنا أساسًيا من الحريات العامة وبين 
واجب االلتزام بالمسؤولية األخالقية، مؤكدا على الدور المؤثر لإلعالم التربوي والحاجة إلدراجه في المقررات 

التعليمية والمعاهد اإلعالمية المتخصصة.

وفي هذا الصدد، يجدر التذكير أن مجلس وزراء اإلعالم العرب بالتعاون مع المنظمات واالتحادات اإلعالمية 
التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية،جعل من بين أولوياته إشكاالت اإلعالم اإللكتروني وانعكاساته 
على المحيط االجتماعي، وخاصة من حيث المحافظة على مقومات هويتنا وقيمنا الحضارية والثقافية، ومحاربة 

خطاب الكراهية والعنف والتطرف، فضال عن احتواء األخبار الزائفة والتضليل اإلعالمي.

ملتقى قادة اإلعالم العربي


	01
	03
	04-05
	06-12
	13-25
	26-27
	28-43
	44-49
	50-54
	55-57
	58-59
	60-61
	62-64
	65-67
	68-70
	71-79
	80-81
	82-83
	84-87
	88-89
	90-93
	94

