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العدد الثاين ع�صر- مار�س 2021

الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية 
على مستوى وزراء الخارجية

أبوالغيط: وضعت نصب عيني 
في المقام األول الحفاظ 

على هذا البيت العربي الذي 
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بيت العرب .. انطالقة متجددة
شهدت اآلونة االخيرة، دينامية واضحة للدبلوماسية العربية تحت مظلة »بيت العرب«، تمثلت في االجتماع 
الطارئ لوزراء الخارجية في 8 فبراير2021، الذي بدد الشكوك ونفض الهواجس بتأكيد المجموعة العربية على 
أن القضية الفلسطينية العادلة تظل في كل الظروف أولية األولويات، وتحظى بالدعم الثابت من أجل تجسيد 

الدولة الوطنية المستقلة، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومرتكزات المبادرة العربية للسالم.

كما شكلت الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 3 مارس، فرصة أخرى 
لتكريس جدية التعامل مع األزمات المستعصية للمنطقة، ورفع التحديات الجيو - سياسية للبلدان العربية، 
الدورة تميزت بشكل خاص بتجديد الثقة في شخص األمين العام السيد أحمد أبوالغيط، الذي  علما أن هذه 

تولى هذه المهمة الرفيعة منذ 2016 في ظروف معقدة وصعبة وانتقالية يدرك الجميع طابعها االستثنائي.

إن هذا القرار الذي اتخذ باإلجماع، عالمة تقدير وتجاوب مع توجهات المقاربة الواقعية التي اعتمدت خالل 
واليته األولى، حفاظا على التماسك الضروري الحتواء األزمات وإخماد بؤر التوترات، التي اشتعلت في سياق 
العربية،  الدول  لبعض  السيادية  المقومات  ضربت  والتي  العربي«،  »بالربيع  سمي  لما  الوخيمة  التداعيات 

وأدخلتها في دوامة من االضطرابات التراجيدية.

تلكم األوضاع الهشة التي تفاقمت بفعل تزايد التدخالت الخارجية من كل حدب في الشأن العربي بشكل 
غير مسبوق، مهددة األمن واالستقرار اإلقليمي، والتي تصدت لها الجامعة العربية بكل حزم، من منطلق واجب 

حماية األمن الجماعي، والتزاما بروح ومنطوق الميثاق وأحكام االتفاقيات ذات الصلة.

إلطالق  الملحة  الحاجة  األعضاء-  الدول  مع  كامل  -بتعاون  خاصة  أهمية  المقاربة  هذه  أولت  ذلك،  وبموازاة 
والحقوقية،  والثقافية  االقتصادية واالجتماعية  المجاالت  ومتابعة تنفيذ استراتيجيات وبرامج طموحة في 
فضال عن تطوير وتحديث أساليب عمل هياكل جهاز األمانة العامة لضمان نجاعة األداء المهني، وتعزيز آليات 

الرقابة، وتوطيد قواعد الشفافية والمحاسبة طبقا لألنظمة واللوائح المعمول بها.

والثابت، أن تكريس الدور الحيوي لألمانة العامة وقوتها االقتراحية، يبقى في المقام األول رهينا ومرتبطا 
ارتباطا وثيقا بمدى انسجام المواقف والرؤى بين األطراف العربية، بما يمكنها من ممارسة الصالحيات المخولة 

لها.

ومن هنا، فإن صالبة هذه المنظمة العريقة تكمن في قوة أعضائها، ومن شأن المبادرات الهادفة إلى بلورة 
مشاريع اندماجية، وإطالق شراكات متقدمة وخالقة في الفضاء العربي فسح المجال أمام مد جسور الترابط 
بين الدول العربية، سعيا وراء بناء مستقبل جماعي أفضل، أكثر تضامنا وقدرة على التفاعل مع قضايا المنطقة، 

وأكثر تأثيرا وتماثال مع انشغاالتها التنموية.

أحمد رشيد خطابي
األمين العام المساعد

المشرف على قطاع اإلعالم واإلتصال

السفير :



تنويه: اأي اآراء مذكورة اأو وردت فى املجلة متثل 
راأي الكاتب والتعك�س بال�رضورة راأي املجلة اأو 

االأمانة العامة جلامعة الدول العربية

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

مدير اإدارة االإعالم

املدير امل�صوؤول

مدير التحرير

املرا�صالت:
ميدان التحرير - االأمانة العامة

جلامعة الدول العربية - القاهرة - 
جمهورية م�رض العربية

تليفون: 25750522 - 20225750517
فاك�س:  0020225740331

الطباعة :
مطابع جامعة الدول العربية

33 �صارع 14 املعادي

ن�صيمة �رضيط

اآمال التليدي
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لبنان يطالب 
بالتعويض 

وإسرائيل تتهم 
إيران

الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية على 
مستوى وزراء الخارجية

أي اقتصاد ينتظر 
الدول العربية 

في عالم ما بعد 
كورونا؟

 كارثة بيئية 
تضرب البحر 

األبيض المتوسط

رئي�س التحرير

رئي�س قطاع االإعالم واالت�صال
د.قي�س العزاوي

الحكامة الديمقراطية في 
على  المدرسة المغربية  وأثرها  

التربية على  حقوق اإلنسان

دراسة



آمال التليدي

عيد المرأة:
 خلق عالم أكثر شموال للجميع

العقبات  من  الكثري  العربية  امل��راأة  تعرت�ض  القوانني،  و�سندان  والتقاليد  الأع��راف  مطرقة  بني   
والتحديات خالل م�سرية ن�سالها من اأجل حتقيق امل�ساواة يف احلقوق والواجبات مع الرجل. حتّديات مل 
تثن املراأة عن الن�سال واملقاومة وال�ستمرار يف معركة احلقوق، يف ظل مناٍخ عا�سٍف يتقاذفه مّد الثورة 
الندماج  نحو  الن�ساء  حملت  حديثة،  قدمية  تاريخّية  معركٌة  الذكورية.  ال�سلطات  وجزر  الن�سوّية 
يف �سّتى املجالت واأعانتهّن على التمكني من حقوقهّن �سيًئا ف�سيًئا، رغم تعّث خطواتها بفعل العوائق 

واملوؤثرات الجتماعية والثقافية والقت�سادية وال�سيا�سية.
 فعلى الرغم من الثقافة املجتمعّية ال�سائدة يف الدول العربّية التي تخف�ض �سقف طموحات املراأة 
ا، باملوازاة مع القوانني التي حتبي ال�سلطات الأبوية، ا�ستطاعت املراأة العربية  وت�سع لها اإطاًرا وظيفًيّ
خالل ال�سنوات القليلة املا�سية حتقيق قفزة لفتة على م�ستوى متكينها يف املجتمع، جت�ّسدت من خالل 

جمموعة من الإجنازات يف خمتلف الأ�سعدة.
يف  الن�ساء  انخرطت  اأن  بعد  املاألوف،  التقليدي  الإطار  �سياق  خارج  املراأة  اأدوار  قولبة  اأعاد  واقٌع 
اأدوار ووظائف كان بع�سها حكًرا على الرجال �سابًقا. اليوم، وبعد معارك كثرية خا�ستها الن�ساء، مل 
تعد الكثري من الوظائف املتعارف عليها كمجالت ذات هوية ذكورية حم�سورة بالرجال، بل اأ�سبحنا 
وال�ستثمار،  والإن�ساءات  وال�سناعة  التجارة  قطاعات  ويف  العام  النقل  جمال  يف  يعملن  ن�ساًء  ن�ساهد 
والجتماعية  القت�سادية  امليادين  �ستى  يف  وريادّية  قيادّية  مراكز  ت�سغل  اأن  املراأة  ا�ستطاعت  كما 

والرتبوية وغريها.
الّتكّيف  على  قدرتها  امل��راأة  اأثبتت  وال�سيا�سية،  والقت�سادية  الجتماعية  الظروف  تطّور  ومع   
والندماج وحتقيق تقّدم ملحوظ يف خمتلف املجالت. ففي نف�ض الوقت الذي اأثبتت فيه املراأة جناحها 
الأعمال،  ريادة  الإنتاج وعامل  اقتحام كافة جمالت  البيت والأ�سرة، متكّنت من  وكفاءتها يف رعاية 
والو�سول اإىل املنا�سب الق�سائية، واقتحام املجالت العلمية ومن بينها عامل الف�ساء، كما �ساركت يف 
واأثبتت  واحلقوقية،  املدنية  والن�ساطات  والإن�سانية  واخلدماتية،  واملجتمعية  التطوعية  الأعمال 
�سجاعتها ومتيزها يف العمل الإعالمي، بالإ�سافة اإىل درا�ستها العلوم ال�سرعية و�سلوعها يف اأمور الدين.
و�سغلت  امل�ستويات،  خمتلف  على  امل�سلحة  القوات  يف  النخراط  من  املراأة  متكّنت  ذلك،  على  عالوة 

منا�سب �سيا�سية قيادية على امل�ستوى املحلي والدويل.
 ويف ظّل اجلائحة ال�سحية التي اجتاحت العامل، لعبت املراأة دوًرا حا�سما يف احلفاظ على ال�سحة 
العامة. ويرى املراقبون اأن دور املراأة كنموذج ناجح يف املجال ال�سحي جتلى بو�سوح من خالل م�ساهمتها 
يف تبني اأف�سل املمار�سات الوقائية ال�سحية املنزلية، مثل دعم الإقبال على حمالت التطعيم وامل�ساهمة 

يف الت�سدي لنت�سار الأمرا�ض.
وقد خّلفت جائحة كورونا العديد من البطولت امللحمية، حيث كانت الن�ساء جنبا اىل جنب مع 
اأبطال يف ال�سفوف الأوىل يت�سّدين بكّل �سجاعة  الرجال يف عملية الت�سدي لنت�سار اجلائحة، وكّن 
الت�سحية  يف  ال�ستمرار  عن  اجلائحة  فر�ستها  التي  التحديات  تثنهّن  ومل  بالعامل،  فتك  لفريو�ض 

والعطاء.
اأنه  اإىل  فيه  ت�سري   ،ForeignPolicyالأمريكية بولي�سي«  »فورين  جملة  ن�سرت  ال�سياق،  هذا  يف 
على الرغم من اأن »�سّناع القرار ل ينظرون عادة اإىل املراأة كعامل موؤثر يف وجه الأزمات، ول يعتمدون 
كثريا على دورها يف ال�ستجابة للم�سكالت الطارئة«، اإل اأن »ثّلة من القيادّيات تفّوقن على نظرائهن 
من الرجال خالل اجلائحة، واأثبنت مكانتهّن املحورية وقدرتهن على التعامل مع الأزمات«. م�سرية اإىل 
العامل هن من  العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية والإر�ساد الجتماعي على م�ستوى  % من  اأن »70 
الن�ساء. كما ت�ساهم الن�ساء من خالل العمل املاأجور وغري املاأجور باأكث من 3 تريليونات دولر �سنوًيا 
يف قطاع ال�سحة العاملي« ما يوؤيد الدور احلا�سم للمراأة يف املجال ال�سحي وا�ستجابتها ال�سريعة يف وقت 

الأزمات.

35

52

76

علينا أن نقر بأن ما يجمع دول 
حوض البحر األبيض المتوسط 

أكثر بكثير مما يفرقها

تسعة وأربعون عاما من 
الريادة

الرجل الذي باع ظهره

األمين العام لالتحاد من أجل 
المتوسط السفير ناصر كامل:

األكاديمية العربية للعلوم 
والتكنولوجيا والنقل البحري.. 

قضية إنسانية حققت صدى 
عربي وعالمي خالل عامين
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بناء على مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية 
مصر العربية، بشأن  إعادة ترشيح السيد أحمد أبو 

الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية لوالية ثانية، 
واستنادا إلى المقتضيات ذات الصلة  بالميثاق، قرر 

مجلس الجامعة خالل  الدورة 155  باإلجماع  تزكية هذا 
الترشيح.

وقد تولى األمين العام مسؤولية األمانة العامة منذ 
2016 في ظرفية عربية انتقالية بالغة التعقيد. ومنذ لك 

الحين ، بذلت جامعة الدول العربية جهودا  متواصلة 
للحفاظ على تماسك المنظومة العربية، والدفاع عن 
مصالحها الحيوية، وتحديث هياكل وآليات عملها.

وبتزامن مع إحياء الذكرى 76 لتأسيس جامعة الدول 
العربية ، عقد األمين العام اجتماعا  مع  األمناء العامين 
المساعدين رؤساء القطاعات و المدراء، شكل مناسبة 

لعرض رؤيته الطموحة لالرتقاء بمسيرة العمل العربي 
المشترك وآفاقه المستقبلية، وفق االستراتجيات  

والمبادرات المطروحة في هذا الشأن بتعاون وتنسيق مع 
الدول األعضاء .

وفي هذا السياق، حث األمين العام على بذل مزيد من 
الجهود وتقديم المقترحات الكفيلة بتعزيز األداء المهني، 

مشيرا إلى حرصه على تحسين ظروف العمل في إطار 
استكمال مشروع توسيع المقر الجاري إنجازه على قدم وساق.

أحمد أبوالغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية لفترة جديدة
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إعداد: آ.ت

مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة
���س��ارك��ت ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة يف م���ؤمت��ر ب��روك�����س��ل اخل��ام�����س لدعم 
30 مار�س اجل��اري، عرب تقنية  م�ستقبل �س�ريا واملنطقة، وال��ذي عقد ي�م 
والأمم  الأوروب����ي  الحت���اد  م��ن  لكل  م�سرتكة  برئا�سة  كنفران�س،  الفيدي� 
املتحدة. وتناول امل�ؤمتر �سبل ح�سد الدعم الدويل مل�ا�سلة تقدمي امل�ساعدات 
امل�ست�سيفة  ال��دول  ودع��م  �س�ريا  وخ��ارج  داخ��ل  ال�س�ري  لل�سعب  الإن�سانية 

على  والتاأكيد  ال�س�ريني،  وال��ن��ازح��ني  لالجئني 
لل�سراع  ���س��ام��ل  �سيا�سي  حل��ل  ال��ت������س��ل  اأه��م��ي��ة 
ق���رار جمل�س الأم��ن  ���س���ري��ا مب��ا ين�سجم م��ع  يف 

الدويل 2254.  
واأو����س���ح ال�����س��ف��ر ح�����س��ام زك���ي الأم�����ني ال��ع��ام 
اأن   ،" امل���ؤمت��ر  يف  األقاها  التي  الكلمة  يف  امل�ساعد 
الأزمة ال�س�رية ممتدة عرب ع�سر �سن�ات وتنتقل 
من مرحلة لأخرى من مراحل �سراعها، حاملة 
كن ت�س�ره من املعاناة الإن�سانية  معها قدراً ل يمُ
وت��زاي��د م��ع��دلت ال��ل��ج���ء وال��ف��ق��ر، وال��ت��دخ��الت 
ال�طنية  املقدرات  و�سياع  والحتالل،  اخلارجية 
لهذه الدولة العربية العزيزة "، م�سراً اإىل " اأن 
اأخطر ما يمُعاين منه ال�س�ري�ن الي�م ه� ما يكن 
ما يجري  وك��اأن  الأزم���ة،  على  بالعتياد  ت�سميته 
لقد  وت�سريد قد �سار و�سعاً طبيعياً..  دمار  من 
ن�سف  ال�سراع.. حيث  اأج���اء  كامل يف  ن�ساأ جيٌل 

ال�سكان خارج ال�طن، و2.4 ملي�ن طفل خارج التعليم ". 
 كما اأ�سار  اإىل " اأن الأعمال الع�سكرية لزالت م�ستمرة خا�سة يف ال�سمال 
ال�س�ري، و�سط تفاهمات ه�سة ل�قف اإطالق النار"، حمذراً من اأن " الت�اجد 
الأجنبي على الأرا�سي ال�س�رية يرت�سخ ب�س�رة اأكرب �س�اء من قبل الق�ى 

ا�ستطاعت  الإرهابية  والتنظيمات  الدولية،  الق�ى  اأو  املحيطة  الإقليمية 
اإعادة تنظيم �سف�فها من جديد وعاودت ن�ساطها بق�ة، اإذ مل تتغر البيئة 

ال�سيا�سية والجتماعية التي اأفرزتها من الأ�سل ". 
واأ�ساف اأن " العملية ال�سيا�سية ت�سهد �سع�بات يف ظل تعرث اأعمال اللجنة 
الد�ست�رية، والأزمة الإن�سانية تت�ساعد حدتها مع متدد غر م�سب�ق لرقعة 
الفقر يف ظل تده�ر الأو�ساع القت�سادية، ووباء 
% من  ك�فيد – 19، وت�سر التقديرات اإىل اأن 90 

ال�س�ريني يعي�س�ن حتت خط الفقر".  
واأك��د ال�سفر ح�سام زكي يف ختام الكلمة اأن " 
الظروف  ه��ذه  كل  تتابع  العربية  ال��دول  جامعة 
اآثارها  والتي متتد  كثب،  ال�سعبة عن  والأو�ساع 
وت��داع��ي��ات��ه��ا اإىل ج����اره���ا ال��ع��رب��ي، وت��زي��د من 
الدول  ت�اجهها  التي  ال�سخمة  التحديات  عبء 
ال�س�ريني وبالذات  امل�ست�سيفة لالأ�سقاء  العربية 
لبنان والأردن، وهي تتطلع اإىل املزيد من الدعم 
جله�د الإغاثة الإن�سانية لل�سعب ال�س�ري داخل 

وخارج �س�ريا ".  
" حترك  اإىل  العربية  اجل��ام��ع��ة  دع����ة  وج���دد 
اإن��ه��اء ه��ذا ال�����س��راع امل��ري��ر وفقا  دويل ج��اد نح� 
لقرار جمل�س الأمن 2254 ومبا ي�سمن احلفاظ 
وا�ستقرارها  اأرا�سيها  ووح��دة  �س�ريا  �سيادة  على 
والع��ت��داءات  ال��ت��دخ��الت  لكافة  الرف�س  جم���دداً  الإقليمية"،  و�سالمتها 
الأرا�سي  داخ��ل  اإقليمية  دول  ق���ات  ت�اجد  تعزز  ترتيبات  ولأي��ة  اخلارجية 
جديد  واق��ع  تر�سيخ  اأو  دي�غرافية  تغيرات  فر�س  وت�ستهدف  ال�س�رية، 

على الأر�س ".

حسام زكي: أخطر 
مايغاني منه السوريون 

اليوم هو ما يمكن 
تسميته باالعتياد على 

األزمة وكأن مايجري من 
دمار وتشريد قد صار 

وضعا طبيعيا
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اجتماع  األمين العام أبو الغيط مع رؤساء 
بعثات جامعة الدول العربية في الخارج

عقد ال�سيد اأحمد اأب� الغيط الأمني العام جلامعة 
الدول العربية، اجتماعاً م��سعاً ظهر الي�م الثنني 
مع روؤ�ساء بعثات اجلامعة باخلارج، وذلك يف �سياق 
ن�ساط  العامة لتط�ير  الأمانة  تبذله  ال��ذي  اجلهد 
واأداء بعثاتها اخلارجية وال�ق�ف على �سبل تعظيم 
تربط  التي  الأط���راف،  ومتعددة  الثنائية  العالقات 
بني اجلامعة والدول واملنظمات الدولية والإقليمية 

التي ي�جد متثيل للجامعة لديها.
وك�����ان اأب������ ال��غ��ي��ط ق���د ا���س��ت��ه��ل ه����ذا الج��ت��م��اع، 
ك�نفران�س،  الفيدي�  تقنية  عرب  تنظيمه  مت  ال��ذي 
ب��الإ���س��ادة ب���ال���دور ال���ذي ت��ق���م ب��ه ب��ع��ث��ات اجلامعة 
العربية باخلارج، خا�سة يف ظل الظروف والأو�ساع 
واأثنى  ك���رون��ا،  جائحة  تفر�سها  التي  ال�ستثنائية 
على املجه�د الذي ي�سطلع به روؤ�ساء واأع�ساء هذه 
وتنفيذ  للجامعة  العليا  الأه���داف  دف��ع  يف  البعثات 
اأول���ي��ات��ه��ا الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة وف���ق م��ا ت��ق��رره ال���دول 
الأع�����س��اء وتكلف ب��ه م��ن اأع��م��ال م��ن قبل الأم��ان��ة 
ال�سفراء  جمال�س  م��ع  ال�ثيق  وبالتن�سيق  العامة، 

العرب يف الع�ا�سم اخلارجية.
ك��م��ا وج���ه اأب����� ال��غ��ي��ط روؤ����س���اء ب��ع��ث��ات اجل��ام��ع��ة 
باخلارج بتكثيف جه�دهم يف �سبيل ت�طيد العالقات 
م���ع ال�����دول وامل��ن��ظ��م��ات امل��ع��ت��م��دي��ن ل��دي��ه��ا خ��دم��ًة 
للم�سالح العربية امل�سرتكة، وكذا الت��سع يف اإقامة 
روابط ال�سداقة واآليات التعاون يف املجتمعات التي 
ال��ربمل��ان��ات واملجال�س  يعمل�ن بها، مب��ا يف ذل��ك م��ع 
الأعمال،  رج��ال  وجمعيات  وجمتمعات  الت�سريعية، 
والغرف التجارية املختلفة، ومراكز الفكر والأبحاث، 
واملعاهد الثقافية، وامل�ؤ�س�سات الإعالمية، وغر ذلك 

من دوائر التاأثر و�سنع القرار.
ك��م��ا ���س��دد اأب���� ال��غ��ي��ط ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال����دور ال��ذي 
تنفيذ  متابعة  باخلارج، يف  بعثات اجلامعة  به  تق�م 
وتط�ير جممل اخلطط والربامج القائمة يف اإطار 
منتديات التعاون امل�ؤ�س�سية التي جتمع بني اجلامعة 
ذل��ك مع  ل��ه��ا، مب��ا يف  ال�سريكة  واملنظمات  وال����دول 
ال�سني ورو�سيا والهند والإحتاد الأوروب��ي والإحتاد 
اأم���ري���ك���ا اجل��ن���ب��ي��ة،  الأف���ري���ق���ي وجم���م����ع���ة دول 
املتحدة  الأمم  امل��سعة مع  ال�سراكة  اإىل  وبالإ�سافة 

واأجهزتها ووكالتها املختلفة.  
روؤ�ساء  باطالع  ال�سياق،  ه��ذا  الغيط يف  اأب���  وق��ام 
ب��ع��ث��ات اجل��ام��ع��ة ب���اخل���ارج ع��ل��ى جم��م��ل اأول����ي���ات 
وجم������الت ت��رك��ي��ز اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة يف امل��رح��ل��ة 
ال�سلة  ذات  ال���ت���ط����رات  اآخ����ر  م�����س��ت��ع��ر���س��اً  امل��ق��ب��ل��ة، 
الأزم����ات  ت�س�ية  وج��ه���د  الفل�سطينية،  بالق�سية 
العربي  وال���دور  وليبيا،  واليمن  �س�ريا  م��ن  ك��ل  يف 
القت�سادي يف  وال��ت��ع��ايف  وال���س��ت��ق��رار  الأم���ن  لدعم 
يف  ال��ع��ام  الإقليمي  وامل�سهد  وال�����س���م��ال،  ال�����س���دان 
منطقة ال�سرق الأو�سط، وعالقات اجلامعة بالق�ى 
الت�جهات  بخ�س��س  وت�قعاته  املختلفة،  الدولية 
املتحدة  لل�ليات  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  الرئي�سية 
اإىل  اإدارة الرئي�س املنتخب ج� بايدن،  بعد تن�سيب 
امل�سرتك  العربي  العمل  منظ�مة  ا�ستجابة  جانب 
للتحديات التي فر�ستها جائحة ك�رونا على الدول 

واملجتمعات العربية.
اأب��� الغيط خ��الل الجتماع     ه��ذا، وق��د ا�ستمع 
اإىل ع��ر���س م��ن روؤ����س���اء ب��ع��ث��ات اجل��ام��ع��ة ب��اخل��ارج 
ح�ل الدور الذي تق�م به البعثات، تنفيذاً لأهداف 

جملة  قدم�ا  كما  العام،  اأمينها  وتكليفات  اجلامعة 
من املقرتحات التي ترمي اإىل تط�ير عالقة العمل 
ب��ني البعثات اخل��ارج��ي��ة والأم���ان���ة ال��ع��ام��ة واأج��ه��زة 
امل�سرتك  العربي  للعمل  خدمة  املختلفة،  اجلامعة 
وتعظيماً للعالقات التي جتمع اجلامعة باملنظمات 

والدول املختلفة ال�سريكة لها.
اأن اجلامعة العربية لديها     جتدر الإ���س��ارة اإىل 
25 بعثة تعمل حالياً باخلارج ما بني بعثة دبل�ما�سية 
ومركز ومكتب ات�سال ومكتب، منها بعثات معتمدة 
اأو مراقبة لدى الأمم املتحدة يف ني�ي�رك وجنيف 
اأبابا، والإحتاد  وفيينا، والإحت��اد الأفريقي يف اأدي�س 
الأوروبي يف بروك�سل، وبعثات معتمدة لدى ع�ا�سم 
خمتلفة يف اأوروبا واآ�سيا واأفريقيا واأمريكا ال�سمالية 

واجلن�بية.

االنتخابات الفلسطينية
رحب ال�سيد اأحمد اأب� الغيط، الأمني العام جلامعة الدول العربية، باإ�سدار الرئي�س 
الفل�سطيني حمم�د عبا�س )اأب�مازن( مر�س�ماً باإجراء النتخابات الفل�سطينية، الرئا�سية 
مهماً  دع��م��اً  اخل��ط���ة  ه��ذه  معترباً  التحرير،  ملنظمة  ال�طني  وللمجل�س  والت�سريعية 

للم�قف الفل�سطيني، وقراراً حكيماً بت�حيد ال�سف واإعادة ترتيب البيت من الداخل. 
   وقد اأكد اأب� الغيط، اأن جتاوب الف�سائل الفل�سطينية مع هذا التط�ر الهام، يمُ�سر 
التي طال  الفل�سطينية  امل�ساحلة  �سيمثل خط�ة على طريق  النتخابات  اإج��راء  اأن  اإىل 
م�قف  لإ�سعاف  النق�سام  ا�ستغالل  اإىل  �سعى  طاملا  الح��ت��الل  اأن  واأ���س��اف  انتظارها. 

الفل�سطينيني، واأن اإنهاء النق�سام يمُعزز من ق�ة امل�قف الفل�سطيني.  
ال�ستحقاقات  ب��اإج��راء  الفل�سطيني  ال��ق��رار  دع��م  اإىل  الدولية  ال��ق���ى  كافة  دع��ا  كما 
اأن املرحلة املمُقبلة حتتاج اإىل نهج جديد لإطالق عملية �سلمية على  النتخابية، م�ؤكداً 
اأر�سية حل الدولتني، وعلى اأ�سا�س املرجعيات الدولية والقان�نية املعروفة، مبا يق�د اإىل 
اإنهاء الحتالل واإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود الرابع من ي�ني� 1967، 

وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.
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القمة الخليجية
ال��دول  جلامعة  العام  الأم��ني  الغيط،  اأب���  اأحمد  ال�سيد  رح��ب 
التي عقدت  التعاون اخلليجي  العربية، مبخرجات قمة جمل�س 
يف مدينة العال باململكة العربية ال�سع�دية، م�ؤكداً يف ت�سريحات 
فعال  "اأي حت��رٍك  اأن  اخلليجية  بالقمة  م�ساركته  �سحفية عقب 
النظام  �سالح  يف  وي�سب  العربية  الأج�����اء  ت�سفية  اإىل  ي����ؤدي 
العربي اجلماعي ه� حمل ترحيب، كما يعزز من ق�ة اجلامعة 

العربية وتاأثرها".
العامل  ت�اجه  التي  ال�سخمة  التحديات  اأن  �سك  "ل  واأ�ساف: 
العربي ت�ستدعي راأب ال�سدع يف اأ�سرع وقت وحتقيق الت�افق بني 
العربي وينبغي  الأم��ن  العربية تخ�سم من  الإخ���ة، فاخلالفات 

جتاوزها يف اأ�سرع وقت".
الإيجابية  العمل على تعزيز هذه احلالة  اأهمية  اأكد على  كما 
التي ت�لدت عن قمة العال، والبناء عليها من خالل تعزيز الثقة،  
اأجل  املعنية، من  العربية  ال��دول  بها  التي قامت  ومثمنا اجله�د 
العمل على اإنهاء اخلالفات العربية يف ت�قيت ع�سيب ي�اجه فيه 

العرب حتديات م�سرية.

 إلحياء مسار السالم
ً
 فاعال

ً
نتوقع من أوروبا دورا

  ا�ستقبل ال�سيد اأحمد اأب� الغيط، الأمني العام جلامعة الدول العربية، ال�سيدة "�س�زانا تري�ستال" 
معها وجهات  تبادل  للجامعة، حيث  العامة  الأمانة  وذل��ك مبقر  ال�سالم،  لعملية  الأوروب��ي��ة  املبع�ثة 

النظر ح�ل امل�سار امل�ستقبلي لعملية ال�سالم يف �س�ء ت�يل الإدارة الأمريكية اجلديدة.
الإ�سرائيلي،  الفل�سطيني  النزاع  املبدئية حيال  الأوروبية  للم�اقف  الغيط عن تقديره  اأب�    وعرب 
اأن�سطة  من  اإ�سرائيل  به  تق�م  ما  ج��راء  الأر����س  على  فعلي  تاآكل  من  الدولتني  حل  له  يتعر�س  وم��ا 

الأرا���س��ي  يف  متزايدة  ا�ستيطانية 
املحتلة يف كل من ال�سفة الغربية 
اأهمية  �سيفاً  ممُ ال�سرقية،  والقد�س 
م���ا ي���ق����م ب���ه الحت������اد الأوروب�������ي 
العمل  �سعيد  على  ك��ذل��ك  ودول���ه 
الإن���������������س�������اين وت�������ق�������دمي ال�����دع�����م 
للفل�سطينيني، مبا يف  القت�سادي 
ذلك الالجئني يف الأرا�سي املحتلة 

والدول املجاورة.
  ك��م��ا اأك�����د اأب������ ال��غ��ي��ط خ��الل 
اأوروب��ي  ل��دور  التطلع  اللقاء، على 
اإح��ي��اء  ف��ّع��ال��ي��ة ع��ل��ى �سعيد  اأك���رث 
الطرفني  ب��ني  ال�سلمية  العملية 
ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي والإ�����س����رائ����ي����ل����ي، 
وو����س���ع���ه���ا ع���ل���ى امل�������س���ار ال�����س��ل��ي��م 
امل���ؤ���س�����س ع��ل��ى امل���ح���ددات ال��دول��ي��ة 
ال�سرعية  مقررات  وعلى  املعروفة، 

الدولية وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�سلة.
الق�سية  حيال  الأوروب��ي��ة  ال�سيا�سات  ح���ل  الأوروب��ي��ة  املبع�ثة  لعر�س  الغيط  اأب���  ا�ستمع  فيما    
الفل�سطينية، وخطط التحرك يف امل�ستقبل، م�ؤكدا من جانبه على اأهمية و�سع هذه الق�سية املح�رية 
املمُقبلة، و�سرورة التحرك ب�سكل مت�سافر وبتن�سيق  اأجندة عمل املجتمع الدويل يف الفرتة  على قمة 
اأفٍق زمني وا�سح، بغر�س  اإحياء حل الدولتني كاأ�سا�س لعملية تفاو�سية ذات  اأجل  عربي-اأوروبي من 

حل النزاع ولي�س جمرد اإدارته.

المبعوثة األوروبية لعملية السالم:

الأم��ني  الغيط  اب���  اأح��م��د  ال�سيد  اأدان 
العام جلامعة الدول العربية العتداءات 
حمافظة  ا�ستهدفت  ال��ت��ي  ال�����س��اروخ��ي��ة 
ارب���ي���ل م�����س��اء ي����م 15 ف���رباي���ر اجل����اري، 
ب���اع���ت���ب���اره���ا ت�����س��ك��ل ت�����س��ع��ي��دا خ��ط��را 
ي�����س��ت��ه��دف ال���ن���ي���ل م����ن ه���ي���ب���ة ال����دول����ة 
العراقية وتق�ي�س الأمن وال�ستقرار يف 

اقليم كرد�ستان العراق.
ه�����ذا وق�����د اأك������د الأم�������ني ال����ع����ام ع��ل��ى 
اأه��م��ي��ة جت����اوز اخل���الف���ات ال��ق��ائ��م��ة بني 
اأج���ل ت�حيد اجله�د  اأرب��ي��ل وب��غ��داد م��ن 
والت�سدي  امل�سرتكة،  التحديات  مل�اجهة 
اأم��ن  ت�ستهدف  التي  الآث��م��ة  للمحاولت 
وا�ستقرار العراق، م�سددا على اأن ا�ستقرار 
اإقليم كرد�ستان العراق يعد ركيزة مهمة 

بالن�سبة ل�ستقرار العراق.
ت�سامن  اإىل  ال���ع���ام  الأم�����ني  دع���ا  ك��م��ا 
اجلامعة العربية مع العراق يف حربه �سد 
الإرهاب، ودعم جه�د احلك�مة العراقية 
واخل��ط���ات ال��ت��ي تتخذها يف ك��ل م��ا من 
العراقية  ال��دول��ة  هيبة  يحفظ  ان  �ساأنه 
و�سيادة العراق، وي�سهم يف ا�ستعادة الأمن 

وال�ستقرار يف كافة رب�عه.

أبو الغيط يدين 
االعتداءات الصاروخية 
التي استهدفت اربيل
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 اأك���د ال�سيد اأح��م��د اأب���� ال��غ��ي��ط، الأم����ني ال��ع��ام جلامعة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، اأن 
الفل�سطينيني عان�ا خالل ال�سن�ات الأرب��ع املا�سية من �سغ�ط غر م�سب�قة 
اأن الق�سية الفل�سطينية  مار�ستها �سدهم الإدارة الأمريكية املنق�سية، م�سيفاً 
تعر�ست لن�ع من التجاهل املتعمد، ومن تطبيق نهج غر مت�ازن وينظر اإىل 
الق�سية بعني واحدة فرى احلق�ق من زاوية الطرف الإ�سرائيلي وحده، وكاأن 
الطرف الآخر – ال�اقع حتت الحتالل – لي�س م�ج�داً اأو كاأن املطل�ب منه ه� 

جمرد متا�سي مع ما يفر�س عليه فر�ساً.
26 اجل��اري ملناق�سة  ج��اءت كلمة ال�سيد الأم��ني العام يف جل�سة عقدت الي�م 
قدت  "احلالة يف ال�سرق الأو�سط، مبا فيها يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة"، وعمُ
اجلل�سة برئا�سة ت�ن�سية، ومب�ساركة رفيعة امل�ست�ى من وزراء خارجية فل�سطني 

ورو�سيا واأيرلندا والرنويج.  

البد من تصحيح المسار وإطالق 
عملية سلمية حقيقية

دفع مسار التسوية في ليبيا
العام  الأمني  الغيط  اأب�  اأحمد  ال�سيد  ا�ستقبل 
جل��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ي���ان ك���ب��ي�����س امل��ب��ع���ث 
ناق�سا  ح��ي��ث  ليبيا،  امل��ت��ح��دة يف  ل���الأمم  اخل��ا���س 
دفع  و�سبل  الليبية  ال�ساحة  على  التط�رات  اآخ��ر 
م�سار الت�س�ية لل��س�ل اإىل حل �سيا�سي متكامل 

لل��سع يف البالد.
وقد اأكد خالل اللقاء، التزام اجلامعة الكامل 
مبرافقة الأ�سقاء يف ليبيا يف كل جهد يرمي اإىل 
خال�سة  ووطنية  متكاملة  ت�س�ية  اإىل  الت��سل 
املبذولة  للجه�د  وم�ساندتها  الليبية،  ل��الأزم��ة 
ل���س��ت��ك��م��ال ا���س��ت��ح��ق��اق��ات امل��رح��ل��ة ال��ت��م��ه��ي��دي��ة، 
لل�سلطة  امل��ب��ك��ر  التن�سيب  خ���الل  م��ن  وخ��ا���س��ة 
اخل��ط���ات  بقية  وت��ن��ف��ي��ذ  اجل���دي���دة،  التنفيذية 
امل��ن�����س������س ع��ل��ي��ه��ا يف خ���ارط���ة ال���ط���ري���ق ال��ت��ي 
اع��ت��م��ده��ا م��ل��ت��ق��ى احل�������ار ال�����س��ي��ا���س��ي ال��ل��ي��ب��ي، 
الرئا�سية  النتخابات  اإج��راء  اإىل مرحلة  و�س�ًل 
والت�سريعية التي ت�افق الليبي�ن على عقدها يف 

دي�سمرب القادم.
ك��م��ا ����س���دد اأب������ ال��غ��ي��ط ع��ل��ى اأن ك���اف���ة ه��ذه 
تكن  مل  م��ا  بالنجاح  تتكلل  اأن  يكن  ل  اجل��ه���د 
ه��ن��اك بيئة اأم��ن��ي��ة م���ات��ي��ة وح��ا���س��ن��ة ل��ه��ا، وه��� 
تنفيذ جممل  ال�سروع يف  ي�ست�جب  ال��ذي  الأم��ر 
الأر���س،  النار على  اإط��الق  وق��ف  اتفاق  ترتيبات 
واإخ����راج ك��اف��ة ال��ق���ات الأج��ن��ب��ي��ة وامل��رت��زق��ة من 
الذي  التهديد  ومعاجلة  الليبية،  الأرا�سي  كافة 
متثله امليلي�سيات واجلماعات امل�سلحة على عملية 

النتقال التي متر بها الدولة الليبية.
وج������دد ل��ل��م��ب��ع���ث الأمم�������ي دع�����م وم�����س��ان��دة 
على  ب��ه، وحر�سها  ي��ق���م  ال���ذي  ل��ل��دور  اجلامعة 

اجلامعة  بني  والتكاملي  امل�سرتك  العمل  تعظيم 
والأمم املتحدة يف �سبيل دفع جه�د الت�س�ية على 
مبا  والقت�سادية،  والأمنية  ال�سيا�سية  م�ساراتها 
يف ذل��ك ع��رب تعزيز ه��ذا اجل��ه��د يف اإط���ار عملية 
التي  الرباعية  اللجنة  غطاء  حتت  وك��ذا  برلني، 
جتمع اجلامعة بالأمم املتحدة والإحتاد الأوروبي 

والإحتاد الأفريقي.
   ومن ناحيته عرب  ك�بي�س عن تقديره للدور 
الذي تق�م به اجلامعة العربية ودولها الأع�ساء 
يف  وخا�سة  الليبية،  الأزم��ة  ت�س�ية  جله�د  دعماً 
ه���ذه امل��رح��ل��ة ال��ه��ام��ة وال��دق��ي��ق��ة ال��ت��ي ت�سهدها 
ع��م��ل��ي��ة الن��ت��ق��ال يف ال���ب���الد ب��ع��د اخ��ت��ي��ار ق��ي��ادة 
جمل�س  وا�ستعداد  اجلديدة،  التنفيذية  ال�سلطة 
الن�اب الليبي لالنعقاد للت�س�يت على منح الثقة 

رئي�س  بها  تقدم  التي  ال�طنية  ال�حدة  حلك�مة 
واأهمية  ال��دب��ي��ب��ة،  احلميد  عبد  املكلف  ال�����زراء 
الليبيني  م��راف��ق��ة  يف  ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع  ت���ح��د 
يف  النتخابات  وعقد  تنظيم  هدف  اإىل  لل��س�ل 

م�عدها املقرر نهاية العام اجلاري.
التعاون  بت�ثيق  ال��ت��زام��ه  على  ك�بي�س  واأك���د 
املتحدة  والأمم  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  ب��ني  ال��ق��ائ��م 
دفعاً لكل هذه اجله�د يف �سياق اللتزام الأ�سيل 
للمنظمتني باحلفاظ على �سيادة ووحدة اأرا�سي 
الدولة الليبية ودعم كل ما يكنها من ا�ستعادة 
بني  النق�سام  ح��ال��ة  وينهي  وا���س��ت��ق��راره��ا  اأم��ن��ه��ا 
اأب���ن���ائ���ه���ا ب���ع���ي���داً ع���ن ك���اف���ة اأ����س���ك���ال ال��ت��دخ��الت 

الع�سكرية الأجنبية يف البالد.
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 و�سدد يف كلمته على اأن املجتمع الدويل، ممثاًل يف جمل�س الأمن لزال يعترب – 
وبالإجماع – حل الدولتني ال�سيغة ال�حيدة املقب�لة لإنهاء النزاع بني الفل�سطينيني 
والإ�سرائيليني، ولزال يرى اأن ال�ستيطان غر �سرعي وغر قان�ين، ولزال ينظر 
اإىل اإعالن القد�س عا�سمة لإ�سرائيل ب��سفه اإجراء غر قان�ين، ويخالف منطق 
احلل عرب التفاو�س، ولزال يرى اأن حدود 1967 لبد اأن متثل املرجعية يف تعيني 

احلدود امل�ستقبلية بني دولة اإ�سرائيل والدولة الفل�سطينية امل�ستقلة.
 واأو�سح اأن املرحلة املقبلة تتطلب جهداً م�سرتكاً من جانب جميع الأطراف املعنية 
بال�سالم يف ال�سرق الأو�سط، من اأجل اإعادة التاأكيد على حل الدولتني مبرجعياته 
الأمريكية  الإدارة  لقيام  نتطلع  "اإننا  واأ���س��اف:  عليها.  واملتفق  املعروفة  الدولية 
اإع��ادة العملية  اجلديدة بت�سحيح الإج��راءات وال�سيا�سات غر امليدة، والعمل على 
ال�سيا�سية اإىل م�سار مثمر. مبا ينح الأمل جمدداً لل�سعب الفل�سطيني يف اأن املجتمع 
الدويل �س�ف ين�سف م�سعاه النبيل ون�ساله الط�يل من اأجل احلرية وال�ستقالل.

 وفى ختام كلمته، حر�س على الرتحيب بقرار الرئي�س اأب�مازن عقد النتخابات 
الفل�سطينية، م�ؤكداً اأنها خط�ة مهمة على طريق ت�حيد ال�سف الفل�سطيني، داعياً 
املجتمع الدويل لدعم القرار الفل�سطيني وامل�ساهمة يف ت�سهيل اإجراء النتخابات يف 
كافة الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، مبا فيها القد�س ال�سرقية التي �سهدت انعقاد 

ثالث انتخابات فل�سطينية يف ال�سابق.

اأن منتدى  ال��دول العربية،  اأب� الغيط، الأم��ني العام جلامعة  اأحمد  اأكد ال�سيد 
الأخ�ة الإن�سانية يمُعد مبادرة مبتكرة ومتجددة اأثبتت التط�رات الأخرة اأن العامل 
لرعايتها  املتحدة  العربية  الإم����ارات  اإىل  ال�سكر  م�جهاً  اإليها،  احل��اج��ة  اأم�����س  يف 
للفكرة، ولدعمها لإطالق وثيقة الأخ�ة الإن�سانية يف 2019 التي وقع عليها كل من 
اأن  ف�سيلة الإم��ام الأكرب �سيخ الأزه��ر، وقدا�سة بابا الكني�سة الكاث�ليكية، معترباً 

هذه ال�ثيقة خط�ة كبرة للتعاي�س امل�سرتك واحل�ار بني الأديان.
العام  ال�سكرتر  ج�تري�س،  اأنط�ني�  من  كل  اإىل  تهنئة  الغيط  اأب���  وج��ه  كما 
لالأخ�ة  زاي��د  بجائزة  ف�زهما  على  زياتني  اب��ن  لطيفة  ولل�سيدة  املتحدة،  ل��الأمم 
الإن�سانية، عن جه�دهما امل�ؤثرة يف ن�سر ال�سالم والإخاء والتعاي�س بني احل�سارات.

وحر�س على امل�ساركة يف ال��دورة الأوىل من املنتدى العاملي لالأخ�ة الإن�سانية، 
4 فرباير اجل��اري، و�سارك فيها  الي�م  قدت افرتا�سياً  وذل��ك عرب جل�سة نقا�س عمُ
عدٌد من القادة العامليني من بينهم "ماريا ا�سبين�زا" الرئي�سة ال�سابقة للجمعية 

ال��ع��ام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة.
اأم��ام  مداخلته  يف  وتناول 
امل���ن���ت���دى امل���خ���اط���ر ال��ت��ي 
ت�ساعد  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ن��ط���ي 
ال�������ت�������ي�������ارات امل���ت���ط���رف���ة 
وال�����س��ع��ب���ي��ة ع��ل��ى �سعيد 
ال��ع��امل، وال����دور اخلطر 
ال���������ذي ت���ل���ع���ب���ه و����س���ائ���ل 
يف  الجتماعي  الت�ا�سل 
اأح��ي��ان ك��ث��رة، يف تعميق 
ال������س�����ت�����ق�����ط�����اب ون�������س���ر 
م���ؤك��داً  الكراهية،  ثقافة 
امل���ت���ط���رف  اخل����ط����اب  اأن 
م�ج�د لالأ�سف يف جميع 

الأ�سا�س،  يف  التعليم  برامج  خ��الل  من  م�اجهته  ويتعني  واحل�����س��ارات،  الثقافات 
واأي�ساً عرب حتديث اخلطاب الديني.

ا�ستقبل ال�سيد اأحمد اأب� الغيط، الأمني العام جلامعة الدول المنتدى العالمي لألخوة اإلنسانية
مبارك  نايف  الدكت�ر  ال�سيد-  العامة،  الأم��ان��ة  مبقر  العربية 
احلجرف، الأمني العام ملجل�س التعاون اخلليجي، وذلك يف اإطار 

زيارة يق�م بها الأخر للقاهرة.
مل التط�رات العربية والتحديات التي ت�اجه  تناول اللقاء جممُ
العاملية  التغرات  �س�ء  يف  خا�سة  الأ�سعدة،  كافة  على  املنطقة 
التي ت�ستلزم تكثيفاً للتعاون والتن�سيق على امل�ست�ى العربي، كما 
عرب خالل اللقاء عن اقتناعه بالدور الكبر الذي يلعبه جمل�س 
العربي،  ال�سرح  يف  اأ�سا�سية  لبنة  باعتباره  اخلليجي،  التعاون 
التعاون  اأن جناح جمل�س  وركيزة مهمة للعمل امل�سرتك، م�ؤكداً 

ه� اإ�سافة للجامعة العربية من دون �سك.
التحرك  كيفية  ح���ل  تباحثا  ال��ط��رف��ني  اأن  امل�����س��در  واأو���س��ح 
العربية وجمل�س  اجلامعة  بني  التن�سيق  تعزيز  اأج��ل  من  عملياً 
امل�سرتكة  املباحثات  وتكثيف  اخل��ربات  تبادل  التعاون من خالل 

ح�ل خمتلف الق�سايا وامللفات.
هذا وقد حر�س خالل اللقاء التاأكيد على اأهمية البناء على 
الأج���اء  اأن ت�سفية  �سيفاً  املا�سي، ممُ ال�سهر  العمُال  ما مت يف قمة 

العربية تخدم العمل العربي امل�سرتك، وتعزز من حي�يته.
العراق  خارجية  وزي��ر  الغيط  اأب���  ا�ستقبل  اآخ��ر،  جانٍب  وم��ن 
ال�سيد ف�ؤاد ح�سني، حيث تباحث الطرفان ح�ل خمتلف الق�سايا 
العربية، وتبادل وجهات النظر يف �ساأن م�اقف الإدارة الأمريكية 

اجلديدة حيال املنطقة.
وزير  وهبة،  �سربل  ال�سيد  للجامعة  العام  الأم��ني  التقى  كما 
وجهات  ال��ط��رف��ان  ت��ب��ادل  حيث  للبنان،  وامل��غ��رتب��ني  اخل��ارج��ي��ة 

النظر يف �ساأن اآخر تط�رات الأزمة اللبنانية.
انعقاد  ���س���ء  يف  للقاهرة  العربيني  ال���زي��ري��ن  زي���ارة  وت��اأت��ي 
غر  دورة  يف  ال����زاري  امل�ست�ى  على  العربية  اجلامعة  جمل�س 

عادية غداً الثنني من اأجل دعم الق�سية الفل�سطينية.

أبو الغيط يستقبل األمين العام 
لمجلس التعاون الخليجي

ويلتقي وزراء كٍل من العراق ولبنان
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العربية،  ال���دول  ال��ع��ام جلامعة  الأم���ني  الغيط،  اأب���  اأح��م��د  ال�سيد   رح��ب 
على  ال��ق��اه��رة  ا�ست�سافته  ال��ذي  الفل�سطينية  الف�سائل  ح���ار  ��خ��رج��ات  مبمُ
هد لإجراء  الذي يمُ املطل�ب  الت�افق  اأن احل�ار حقق  مدار ي�مني، م�ؤكداً 

النتخابات املمُقبلة، الت�سريعية والرئا�سية، يف اأج�اء اإيجابية.
م�سراً  املهم،  الت�قيت  ه��ذا  يف  احل���ار  رعايتها  على  مل�سر  ال�سكر  وق��دم 
ال�قت قد  واأن  الفل�سطيني،  امل�قف  اأن النق�سام طاملا مثل خ�سماً من  اإىل 
الكبر للرئي�س  تقديره  بامل�ساحلة والنتخابات معاً، م�ؤكداً  حان لتجاوزه 
ال�سيا�سية بقراره عقد النتخابات، وداعياً  العملية  اأطلق هذه  عبا�س الذي 
كافة الف�سائل الفل�سطينية اإىل الإم�ساك بهذه الفر�سة وعدم تف�يتها عرب 

اللتزام الدقيق مبا مّت التفاق عليه.
ال�سرعية  اأج���ل جت��دي��د  م��ن  ��ث��ل خ��ط���ة مهمة  الن��ت��خ��اب��ات متمُ اأن  واأك����د 
ل�سمان  كل جهٍد ممكن من  بذل  اإىل  ال��دويل  املجتمع  داعياً  الفل�سطينية، 
انعقاد النتخابات يف كافة الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، مبا فيها القد�س 
لزمة ب�اقع  ال�سرقية، م�سدداً على اأن اإ�سرائيل -كدولة قائمة بالحتالل- ممُ
القان�ن الدويل بعدم و�سع العراقيل اأمام �سر العملية النتخابية يف عم�م 

الأرا�سي املحتلة.
اأب�  عن  العربية  ال��دول  جلامعة  العامة  بالأمانة  م�س�ؤول  م�سدر  ونقل 
الغيط ق�له اإن اجلامعة �ستقف اإىل ج�ار فل�سطني يف هذه املرحلة ال�سيا�سية 
�سر  �سيتابع�ن  العربية  اجلامعة  ِق��ب��ل  م��ن  مراقبني  اأن  م���ؤك��داً  ال��ه��ام��ة، 
اأنه  اإىل  العملية النتخابية يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، م�سراً 
يت�قع م�ساركة كبرة تعك�س ال�عي ال�سيا�سي لل�سعب الفل�سطيني، واإدراكه 

لأهمية هذه املحطة يف امل�سار الن�سايل من اأجل بناء الدولة امل�ستقلة.
جاءت كلمات اأب� الغيط عقب ا�ستقباله الل�اء جربيل الرج�ب، اأمني �سر 
اللجنة املركزية حلركة فتح، يف مقر الأمانة العامة باجلامعة العربية، حيث 
تبادل الطرفان وجهات النظر يف �ساأن كيفية البناء على الجتماع ال�زاري 
قد بالقاهرة قبل ي�مني، والذي عك�س اإرادة عربية وا�سحة  الطارئ الذي عمُ
لإ�سناد امل�قف الفل�سطيني، والتاأكيد على اللتزام بث�ابت الق�سية، والعمل 
ال��دول��ة  واإق��ام��ة  الح��ت��الل  ان��ه��اء  اإىل  ت��ق���د  تفاو�سية  اإط���الق عملية  على 
القد�س  وعا�سمتها  ي�ني�67،  من  الرابع  حدود  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

ال�سرقية.
وا�سحة  بر�سالة  بعث�ا  العرب  ال����زراء  اأن  العام  الأم��ني  �سرح  وق��د  ه��ذا 
للعامل عرب اجتماعهم الأخر باأنه عندما يتعلق الأمر بفل�سطني فاإن العرب 

يتحدث�ن ب�س�ٍت واحد، ويتبن�ن نف�س النهج.

األمين العام خالل استقباله جبريل الرجوب:
نتائج حوار الفصائل إيجابية ويتعين على الجميع االلتزام بها

الدعم العربي لعملية 
االنتقال في السودان

اأب� الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية ال�سيدة  التقى ال�سيد اأحمد 
اأعمال  ان��ط��الق  ال�����س���دان، وذل��ك قبيل  امل��ه��دي وزي���رة خارجية  م��رمي ال�سادق 

جمل�س اجلامعة الذي يعقد على م�ست�ى وزراء اخلارجية.
وقد جدد تهنئته للمهدي على تعيينها وزيرة للخارجية، واأثنى كذلك على 
ت�سكيل احلك�مة ال�س�دانية اجلديدة برئا�سة الدكت�ر عبد اهلل حمدوك يف اأعقاب 
الت�قيع على اتفاق ج�با لل�سالم يف ال�س�دان، و�سدد على التزام اجلامعة مب�ا�سلة 
م�ساندتها للدولة ال�س�دانية وم�ؤ�س�ساتها، ووق�فها مع كل اأهل ال�س�دان يف �سبيل 

ا�ستكمال ا�ستحقاقات عملية النتقال ال�سيا�سي املهمة التي متر بها البالد.
كما بحث مع املهدي عدداً من الق�سايا الإقليمية ذات الأهمية امل�سرتكة، اإذ 
اأب� الغيط التزام اجلامعة الثابت باحلفاظ على احلق�ق املائية لكل من  جدد 
املبذول  للجهد  وم�ساندتها  النه�سة  �سد  مبلف  يت�سل  فيما  وال�����س���دان  م�سر 
يراعي م�سالح  الق�سية  ه��ذه  وق��ان���ين وملزم ح���ل  ع��ادل  اتفاق  اإىل  للت��سل 
كافة الأطراف، كما اأكد اأب� الغيط التزام اجلامعة الكامل ب�سيادة ووحدة اأرا�سي 
التي  امل�سروعة  الإج���راءات  لكافة  اجلامعة  م�ساندة  وج��دد  ال�س�دانية،  الدولة 
اأرا�سيه، معرباً عن  ال�س�دان لب�سط �سيادته واإنفاذ �سلطته على كامل  يتخذها 
اأمله يف اأن يتم ت�س�ية الأزمة القائمة على احلدود ال�س�دانية الأثي�بية بالطرق 

ال�سلمية وعرب احل�ار وب�سكل يحرتم �سيادة ال�س�دان على كامل اأرا�سيه.

   كما عربت املهدي من ناحيتها عن خال�س تقدير الدولة ال�س�دانية للجهد 
الذي تق�م به اجلامعة العربية دعماً لل�س�دان، والتزامها مبرافقة اأهل ال�س�دان يف 
عب�ر حتديات املرحلة الراهنة، وا�ستكمال عملية النتقال ال�سيا�سي يف البالد، كما 
اأكدت املهدي على حر�س ال�س�دان على ال�سطالع مب�س�ؤولياته يف اإطار اجلامعة 
العربية، ودعم كل جهد ي�سب يف تعزيز العمل العربي امل�سرتك، واحلفاظ على 

الأمن الق�مي العربي وامل�سالح العليا للعامل العربي.
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تشكيل حكومة جديدة 
في السودان

التصعيد الحوثي في مأرب 

بت�سكيل  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول  ج��ام��ع��ة  رح���ب���ت 
عنها  اأعلن  التي  اجلديدة  ال�س�دانية  احلك�مة 
رئ��ي�����س ال��������زراء ال���دك���ت����ر ع��ب��د اهلل ح��م��دوك 
واع���ت���م���ده���ا جم��ل�����س ال�������س���ي���ادة الن���ت���ق���ايل يف 
اجتماعه اأم�س الثنني برئا�سة الفريق اأول ركن 

عبد الفتاح الربهان.
ه���ذا وق���د اأث���ن���ى م�����س��در م�����س���ؤول ب��الأم��ان��ة 
العامة للجامعة على الروح ال�طنية وال�سراكة 
ال��ت���اف��ق��ي��ة ال��ت��ي حت��ل��ت ب��ه��ا خمتلف الأط��ي��اف 
ال�����س���دان��ي��ة لإمت�����ام ه����ذه اخل���ط����ة ال��ه��ام��ة يف 
النتقالية  املرحلة  ا�ستحقاقات  ا�ستكمال  �سبيل 
وم�����س��رة ال�����س��الم يف ال���ب���الد، جم�����دداً ال��ت��زام 
احلك�مة  مل�ساندة  جه�دها  مب�ا�سلة  اجلامعة 
كل  يف  ال�س�دانية  ال��دول��ة  وم�ؤ�س�سات  اجل��دي��دة 
م��ا ي��دع��م اأم���ن ال�����س���دان وا���س��ت��ق��راره وتعافيه 

القت�سادي وجناح عملية انتقاله ال�سيا�سي.
   وبهذه املنا�سبة وجه ال�سيد اأحمد اأب� الغيط 
الأمني العام للجامعة برقية اإىل الدكت�ر عبد 
احلك�مة  ت�سكيل  ع��ل��ى  لتهنئته  ح��م��دوك  اهلل 
ال�سيدة  اإىل  مماثلة  ر�سالة  وجه  كما  اجلديدة، 
وزيرة  تعيينها  مبنا�سبة  املهدي  ال�سادق  مرمي 

للخارجية.

   ه��ن��اأ  ال�سيد اأح��م��د اأب���� ال��غ��ي��ط، الأم����ني العام 
بالنجاح  الإم�����ارات  دول���ة  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول  جلامعة 
الكبر الذي حتقق بدخ�ل م�سبار الأمل على مدار 
اأن ه��ذا الإجن���از املهم ي��اأت��ي تت�يجاً  امل��ري��خ، م���ؤك��داً 
رعتها  وع��ل��م��ي��ة  تعليمية  ون��ه�����س��ة  م��ع��ريف  ل��رتاك��م 

احلك�مة عرب �سن�اٍت وعق�د.
ال��ف��ري��دة،  الف�سائية  امل��ه��م��ة  ه���ذه  ب����اأن  واأ����س���اف 
ت�سع  اإجن��ازه��ا�  الإم���ارات���ي على  الفريق  ال��ت��ي عمل 
العرب على خريطة التميز العاملي يف املجال املعريف، 
املعا�سرة  اللتحاق بركب احل�سارة  وت�ؤكد قدرتهم 
الأذه���ان ما  اإىل  وتمُعيد  وامل��ع��ريف،  العلمي  يف جانبها 
�سبقت اإليه احل�سارة العربية من فت�حاٍت علمية يف 

ع�سرها الزاهر.

اإلمارات.. وصول 
مسبار األمل للمريخ

الت�سعيد  العربية، من مغبة  الدول  العام جلامعة  الأمني  الغيط،  اأب�  اأحمد  ال�سيد  حذر 
الآلف،  امل�سئ�لية عن ت�سريد ع�سرات  م��اأرب، حمماًل جماعة احل�ثيني  احل�ثي يف مدينة 
للخطر  لالجئني،  مع�سكراٍت  يقطن�ن  ال��ذي  املدنيني،  م��ن  الآلف  مئات  حياة  وتعري�س 

ال�سديد.
واأكد اأن جماعة احل�ثي ا�ستفادت من تغراٍت معينة على ال�ساحة الدولية، واأنها ت�سعى 
�سدداً  لتحقيق مكا�سب �سيا�سية عرب ت�سعيد ع�سكري ي�ستهدف مناطق ماأه�لة بال�سكان، ممُ

على اأن هذا الت�سعيد اخلطر يجعل ا�ستئناف العملية ال�سيا�سية اأ�سعب واأبعد مناًل.
واأ�ساف اأن احلل ال�سيا�سي يقت�سي ابتداًء وقفاً ف�رياً للعمليات الع�سكرية، داعياً احل�ثي 
اإىل اللتزام ب�قٍف كامل لإطالق النار، على كافة اجلبهات، مبا يف ذلك وقف الهجمات التي 

ما زال يمُبا�سرها �سد اأهداف على اأرا�سي اململكة العربية ال�سع�دية.
اأن  تاأكيده  الغيط  اأب�  العربية عن  الدول  العامة جلامعة  بالأمانة   ونقل م�سدر م�س�ؤول 
اآن  قد  واأن��ه  الت�سعيد،  الالزمني حيال خف�س  وامل�سئ�لية  اللتزام  اأظهرت  التحالف  ق���اِت 
الأوان لتحميل الطرف احل�ثي امل�سئ�لية كاملًة عن تده�ر اأو�ساع اليمنيني واإطالة معاناة 

املاليني جراء ا�ستمرار ال�سراع.
 واأ�ساف امل�سدر اأن الأزمة الإن�سانية يف اليمن تمُ�سكل م�سدر قلق كبر للجامعة العربية، 
حيث من املقرر اأن ي�سارك اأمينها العام يف م�ؤمتر دعت له الأمم املتحدة، برئا�سة م�سرتكة 
من ال�س�يد و�س�ي�سرا مطلع ال�سهر القادم، من اأجل ح�سد نح� 4 مليارات دولر مطل�بة من 
املانحني الدوليني مل�اجهة الأزمة الإن�سانية باليمن والتي طالت نح� 24 ملي�ن ن�سمة من 

اأبنائه.

أبو الغيط يلتقي وزير خارجية اليمن عبر 
فيديو كونفرانس

اأب��� الغيط، الأم��ني العام جلامعة ال��دول العربية، بالدكت�ر اأحمد ع��س بن     التقى ال�سيد اأحمد 
مبارك وزير خارجية اليمن عرب تقنية "فيدي� ك�نفران�س"، حيث تناول اللقاء اآخر م�ستجدات ال��سع 

اليمني يف ظل ا�ستقرار حك�مة الكفاءات ال�سيا�سية، ومبا�سرتها ل�سلطتها يف عدن.
   هذا وقد عرب اأب� الغيط لل�زير اليمني خالل اللقاء، عن دعم اجلامعة العربية الكامل للحك�مة 
برعاية  ال�سرعية،  النتقايل واحلك�مة  املجل�س  الريا�س بني  اتفاق  التي جاءت على خلفية  اجلديدة، 

اململكة العربية ال�سع�دية.
   كما اأكد خالل احلديث على ادانة اجلامعة  ملحاولت احل�ثيني ترويع احلك�مة وم�س�ؤوليها عرب 
الأعمال الإرهابية على غرار التفجرات التي �سهدها مطار عدن يف ي�م و�س�ل احلك�مة اجلديدة لعدن.
   كما �سدد يف حديثه مع ال�زير بن مبارك، على اأن ت�سكيل حك�مة الكفاءات تعد خط�ة مهمة على 
طريق ت�حيد جبهة ال�سرعية يف م�اجهة احل�ثيني، م��سحاً اأهمية العمل ب�سكل حثيث على ا�ستعادة ثقة 

ال�سعب اليمني، وحت�سني م�ست�ى املعي�سة، وم�اجهة ال��سع الإن�ساين ال�سعب الذي تمُعاين منه البالد.
   ورحب اأب� الغيط تاأكيده خالل اللقاء على ا�ستعداد الأمانة وهيئات منظ�مة العمل العربي املختلفة 
ووكالتها املتخ�س�سة التعاون ب�سكل كامل مع كافة اجله�د التي تق�م بها احلك�مة من اأجل النه��س 

بامل�ؤ�س�سات اليمنية، وحت�سني معي�سة امل�اطنني.
   ومن ناحيته اأبلغ "بن مبارك" الأمني العام على التط�رات اليمنية، عرب عر�ٍس مف�سل لل�سع�بات 
اأجل ا�ستقرار ال��سع، وم�اجهة التهديدات التي  التي ت�اجه احلك�مة احلالية، وخططها للعمل من 

ت�سكلها ميل�سيات احل�ثيني التي ترتبط باأجندة اإيرانية وا�سحة.
   واأكد الأمني العام للجامعة من جانبه دعمه للعملية ال�سيا�سية التي يق�دها مبع�ث الأمم املتحدة 
للحل  والتمهيد  الثقة،  بناء  يف  بداية  نقطة  يك�ن  م�سرتك  اإعالن  اإىل  الت��سل  اأجل  "جريفيث" من 
ال�طني  احل���ار  رجات  وخممُ  ،2216 القرار  مقدمتها  ويف  الأممية،  القرارات  من  اأ�سا�س  على  ال�سيا�سي 

ال�سامل، ومقررات املبادرة اخلليجية واآليتها التنفيذية.
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تعزيز الدعم العربي والدولي للدولة الصومالية
ا�ستقبل ال�سيد اأحمد اأب� الغيط الأمني العام 
جل��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ي��د ح�����س��ن معلم 
خليف وزير الدولة ال�س�مايل ل�س�ؤون الرئا�سة 
حممد  ال�س�مايل  للرئي�س  اخل��ا���س  واملبع�ث 

عبد اهلل فرماج�.
اللقاء  ال�س�مايل  ال���زي��ر  ا�ستهل  وق��د  ه��ذا 
بنقل حت��ي��ات وت��ق��دي��ر ال��رئ��ي�����س ف��رم��اج��� لأب��� 
الغيط، وللدور الذي تق�م به اجلامعة العربية 
لتمكني  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  لل�س�مال  دع��م��اً 
الأم��ن  دع��ائ��م  تثبيت  م��ن  ال�س�مالية  ال��دول��ة 
وال�ستقرار يف رب�ع البالد، ومعاجلة التحديات 
م�سرة  وا�ستكمال  ت�اجهها،  التي  القت�سادية 

بناء م�ؤ�س�سات الدولة ال�طنية.
اإىل  خطية  ر���س��ال��ة  بت�سليم  ال���زي��ر  ق��ام  كما 
الأم�����ني ال���ع���ام م���ن ال��رئ��ي�����س ف��رم��اج���، اأع���رب 
املقدم  العربي  الدعم  اأن هذا  فيها عن ثقته يف 
لل�س�مال �سيت�ا�سل ويتعزز يف املرحلة املقبلة، 
خا�سة واأن ال�س�مال ير الآن مبرحلة دقيقة 
ت�ستلزم ح�سد مزيداً من امل�ساندة لتمكني الدولة 

من ال�سطالع مبهامها، مبا يف ذلك عرب دعم 
الح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف  وامل�����س��اه��م��ة  م���ازن��ت��ه��ا، 
الإن�سانية وال�سحية لل�سعب ال�س�مايل، ل�سيما 
التي خلفتها م�جة اجلفاف  التداعيات  يف ظل 

وكذا تف�سي جائحة ك�رونا يف البالد.
اأب��� الغيط بنقل حتياته     وم��ن ناحيته ق��ام 
اجلامعة  ال��ت��زام  واأك���د  ف��رم��اج���،  الرئي�س  اإىل 
ال��ع��رب��ي��ة ال���ك���ام���ل مب���ا���س��ل��ة دع��م��ه��ا ل��ل��دول��ة 
اأمنها  م��ن  ي��ع��زز  م��ا  ك��ل  وم�ساندة  ال�س�مالية 
التهديد  م���اج��ه��ة  م��ن  ويكنها  وا���س��ت��ق��راره��ا، 
الإرهابي جلماعة ال�سباب، ويدفع عجلة التعايف 

القت�سادي يف البالد.
   وذكر اأب� الغيط اأن اجلامعة �س�ف ت�ستمر 
للدولة  ال��دع��م  م��ن  م��زي��د  ج��ه���ده��ا حل�سد  يف 
الأع�����س��اء،  ال���دول  م��ن  باعتبارها  ال�س�مالية 
وك���ذا م��ن منظمات ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�����س��رتك، 
لل�س�مال،  الأول���ي��ة  ذات  الح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
ووف����ق ال����ق����رارات امل��ت��ع��ددة ذات ال�����س��ل��ة ب��دع��م 
على  اجلامعة  جمل�س  عن  ال�سادرة  ال�س�مال 

األمين العام:

المشروع الوطني الفلسطيني يقف على أرض ثابتة، 
ويتعين صيانته وتجديده

القضية الفلسطينية تعرضت الختبار قاس 
وهناك فرصة لتصحيح المسار

ال���دول  ال��ع��ام جل��ام��ع��ة  ا�ستقبل الأم����ني     
ال��ع��رب��ي��ة اأح��م��د اأب���� ال��غ��ي��ط ال�����س��ي��د نيك��س 
دن��دي��ا���س وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ي���ن��اين، وال��ذي 

كان يق�م بزيارة القاهرة.
   وق��د رح��ب ب��زي��ارة وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ملقر 
اجل���ام���ع���ة، م�����ؤك����دا ح���ر����س اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى 
التي  واملتميزة  املمتدة  العالقة  على  احلفاظ 
تربطها مع الي�نان التي متثل اإحدى الدول 
املهمة يف اإطار الحتاد الأوروبي والن�سطة يف 
العتبار  يف  اأخ���ذاً  الدولية،  العالقات  �ساحة 
اأوجه التعاون املتعددة التي تربط اجلانبني يف 
والثقافية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت 
وم�اقف الي�نان التقليدية امل�ساندة للق�سايا 

العربية، وعلى راأ�سها الق�سية الفل�سطينية.
   ت���ن���اول ال��ل��ق��اء خم��ت��ل��ف ال��ق�����س��اي��ا ذات 
بالعالقات  الرتقاء  و�سبل  امل�سرتك  الهتمام 
الأع�ساء على  الي�نان واجلامعة ودولها  بني 
يف  مبا  املقبلة،  املرحلة  خالل  الأ�سعدة  كافة 
الأم��ن وال�ستقرار  �سبيل دعم جه�د  ذلك يف 
والتنمية وت�س�ية الأزمات يف املنطقة العربية.
   واأك����د الأم����ني ال��ع��ام ع��ل��ى اأه��م��ي��ة العمل 
ع��ل��ى اإن�����س��اء اآل��ي��ة ت��ع��اون ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ي���ن��ان��ي��ة واحل���ف���اظ ع��ل��ى دوري���ة 
الت�ساور ال�سيا�سي من اجل تن�سيق امل�اقف يف 
ف�ساًل  والدولية،  الإقليمية  املحافل  خمتلف 
التحديات  كافة  ح�ل  التباحث  م�ا�سلة  عن 

امل�سرتكة للجانبني.
   ك��م��ا ت����داول م��ع ال���زي��ر ال��ي���ن��اين ح���ل 
اأك��د على دعم  اآخ��ر التط�رات يف ليبيا، حيث 
اجلامعة العربية لل�سلطة التنفيذية اجلديدة 
الن�اب  جمل�س  ينعقد  اأن  يف  اأمله  عن  معرباً 
ال�حدة  حلك�مة  الثقة  منح  على  للت�س�يت 
ت��ت���ا���س��ل اجل��ه���د  ال���ط��ن��ي��ة اجل���دي���دة، واأن 
النق�سام وت�حيد م�ؤ�س�سات  اإنهاء حالة  نح� 
اإجراء النتخابات املقررة  اإىل  الدولة و�س�ًل 

نهاية العام اجلاري.

العالقات العربية اليونانية
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اأك�����د ال�����س��ي��د اأح���م���د اأب������ ال���غ���ي���ط، الأم����ني 
الق�سية  اأن  ال��ع��رب��ي��ة،  ال����دول  ال��ع��ام جل��ام��ع��ة 
وقا�ٍس  رهيٍب  لختبار  تعر�ست  الفل�سطينية 
خالل الأع�ام املا�سية ب�سبب �سيا�سٍة اأمريكية 
اإ�سرائيلية،  بعي�ٍن  للق�سية  نظرت  حفة  جممُ
ج�هره،  اأو  ال�����س��راع  لتاريخ  اعتبار  دون  م��ن 
اأو ملبادئ العدالة والإن�����س��اف.       واأ�ساف اأن 
امل�سار  ه��ذا  لت�سحيح  الي�م  تل�ح  ر�سة  فمُ ثمة 
باإطالق عملية �سلمية حقيقية ت�ستهدف احلل 
النهائي العادل للق�سية ولي�س جمرد ا�ستمرار 

التفاو�س العبثي.
 جاءت كلمات اأب� الغيط خالل افتتاح اأعمال 
م�ؤ�س�سة  اأمناء  ملجل�س  ع�سر  الثالث  الجتماع 
ي��ا���س��ر ع���رف���ات، وه���ي م���ؤ���س�����س��ٌة ع��رب��ي��ة تمُعنى 
للزعيم  وال�سيا�سي  الن�سايل  الإرث  ب�سيانة 
الفل�سطيني الراحل، ويرتاأ�س جمل�س اأمنائها 
الأ�سبق  ال��ع��ام  الأم���ني  م������س��ى،  ع��م��رو  ال�سيد 
العامة  اأم��ان��ت��ه��ا  وي��ت���ىل  ال��ع��رب��ي��ة،  للجامعة 

ال�سفر الدكت�ر نا�سر القدوة.
 و��������س�������دد خ���������الل ك����ل����م����ت����ه، ع�������رب ت���ق���ن���ي���ة 
الحتالل  م�سروع  اأن  على  فيدي�ك�نفران�س، 
ماأزق  يف  الحتالل  دولة  �سي�سع  وال�ستيطان 
ت���اري���خ���ي ح��ق��ي��ق��ي، ف���ب���دائ���ل ح���ل ال��دول��ت��ني 
ل���ن ت���ك����ن يف ���س��ال��ح اإ����س���رائ���ي���ل، وا���س��ت��م��رار 
ال������س��ع ال��ق��ائ��م ل��ي�����س خ���ي���اراً، لأن الأو����س���اع 

�سيتح�ل  قريب  وعما  تتغر،  الدي�غرافية 
الفل�سطيني�ن اإىل اأغلبية بني النهر والبحر.

اأن  اجل��م��ي��ع  ي��ع��ي  اأن  "لبد  واأ�����س����اف:      
��ت��اح��اً اإىل الأب����د،  ح���ل ال��دول��ت��ني ل���ن ي��ظ��ل ممُ
فالفل�سطيني�ن قد ينف�س�ن عنه اإذا مل يجدوا 

اأفقاً �سيا�سياً وا�سحاً لتحقيقه يف امل�ستقبل".
 وتابع الأمني العام للجامعة: "يقف امل�سروع 
فه�  ثابتة  اأر����س  على  الفل�سطيني  ال���ط��ن��ي 
م�سروع ن�سال مدين ي�ستهدف حقاً م�سروعاً 
ومطل�ب  كافة..  العامل  �سع�ب  عليه  ح�سلت 
م��ن��ا ال���ي����م، ل��ي�����س ف��ق��ط احل���ف���اظ ع��ل��ى ه��ذا 
امل�سروع ال�طني، ولكن العمل على جتديده يف 

الفكر والعمل على حٍد �س�اء".
الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����س  م��ب��ادرة  اأن  واأك����د     
النتخابات،  بعقد  )اأب������ازن(  عبا�س  حم��م���د 
ال�طني  وللمجل�س  وال��رئ��ا���س��ي��ة  الت�سريعية 
��ث��ل خ��ط���ة م��ه��م��ة من  مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر، متمُ
وجتديد  الفل�سطيني،  امل�����س��روع  جتديد  اأج��ل 
من  البيت  وترتيب  الفل�سطينية،  ال�سرعية 
الفل�سطينية  الف�سائل  كافة  داع��ي��اً  ال��داخ��ل، 
تف�يتها  وع��دم  الفر�سة  بهذه  الإم�����س��اك  اإىل 
اإليه  الت��سل  ال��دق��ي��ق مب��ا مت  الل��ت��زام  ع��رب 
يف ات��ف��اق��ات ال��ق��اه��رة الأخ�����رة، وح��ت��ى تك�ن 
��ب��ن��ى ع��ل��ي��ه��ا يف  الن��ت��خ��اب��ات املمُ��ق��ب��ل��ة خ��ط���ة يمُ

الداخل واخلارج.

م�ا�سلة  ج��ان��ب  اإىل  وذل���ك  ال��ق��م��ة،  م�ست�ى 
اإعفائه  يف  ال�س�مال  مل�ساعدة  املبذول  اجلهد 

من دي�نه العربية واخلارجية.
   كما ت��داول مع ال���زي��ر ال�س�مايل ح�ل 
ال�����س���م��ال،  يف  ال�سيا�سية  امل�����س��ت��ج��دات  اآخ����ر 
وخ���ا����س���ة ف��ي��م��ا ي��ت�����س��ل ب���اجل���ه����د امل��ب��ذول��ة 

ل��ت�����س��ج��ي��ع واإجن��������اح احل��������ار ب����ني احل��ك���م��ة 
لل��س�ل  ال�س�مالية  وال���لي��ات  الفيدرالية 
اإىل ت����اف���ق وط��ن��ي ع��ري�����س ي�����س��م��ح ب���اإج���راء 
النتخابات املنتظرة يف البالد يف اأقرب فر�سة 
وب�سكل ي�سب يف م�سلحة ال�سعب ال�س�مايل 

كافة.

رحبت جامعة الدول العربية بت�س�يت جمل�س 
ال��ي���م الأرب���ع���اء ع��ل��ى م��ن��ح الثقة  الليبي  ال��ن���اب 
حل��ك���م��ة ال����ح���دة ال���ط��ن��ي��ة اجل���دي���دة يف ليبيا، 
م�سيدًة ب�سفة خا�سة بالت�افق العري�س الذي ميز 
النقا�سات التي دارت بني اأع�ساء املجل�س والأغلبية 
الكبرة التي نالتها الت�سكيلة احلك�مية التي تقدم 

بها رئي�س ال�زراء عبد احلميد الدبيبة.
  واأعلن م�سدر م�سئ�ل بالأمانة العامة للجامعة 
ال��دور الذي ا�سطلع به  باأن اجلامعة تثمن عالياً 
ت�حيد  اأج��ل  من  ال��ن���اب  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س 
الرئي�سي والهام،  املجل�س واإمت��ام هذا ال�ستحقاق 
واأعرب عن اأمله يف اأن يتم الآن ال�سروع يف تن�سيب 
فر�سة  اأق����رب  يف  اجل���دي���دة  التنفيذية  ال�سلطة 
ب��ق��ي��ادة رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��رئ��ا���س��ي حم��م��د املنفي 

ورئي�س احلك�مة عبد احلميد الدبيبة.
واأك���د امل�����س��در على ال��ت��زام اجل��ام��ع��ة مب�ا�سلة 
ليبيا  يف  الأ���س��ق��اء  وم�ساندة  مرافقة  يف  جه�دها 
امل��رح��ل��ة  ا���س��ت��ح��ق��اق��ات  ب��ق��ي��ة  ا���س��ت��ك��م��ال  �سبيل  يف 
الليبية،  ال��دول��ة  م�ؤ�س�سات  وت�حيد  التمهيدية، 
تنفيذ  من  اجلديدة  التنفيذية  ال�سلطة  ومتكني 
الن�اب  جمل�س  قبل  من  بها  املكلفة  املهام  جممل 
ووفق خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى احل�ار 
النتخابات  اإج��راء  اإىل  و�س�ًل  الليبي،  ال�سيا�سي 

ال�طنية املقررة نهاية �سهر دي�سمرب القادم.
املجتمع  اأهمية ت�حيد جه�د  اإىل  امل�سدر  ودعا 
الدويل يف هذه اللحظة الدقيقة خلف هذه امل�سرة 
الأمم  رعاية  وحتت  اخلال�سة،  وال�طنية  الليبية 
التي  املهمة  النتقال  عملية  اإجن��اح  بغية  املتحدة، 
عانت  التي  النق�سام  حالة  واإن��ه��اء  ليبيا  بها  متر 
منها طيلة الأع�ام ال�سابقة، وبال�سكل الذي يعيد 
اأ�سكال  كافة  ع��ن  بعيداً  الكاملة،  �سيادتها  لليبيا 
التدخالت اخلارجية والت�اجد الع�سكري الأجنبي 

على كامل اأرا�سيها.

الجامعة العربية ترحب 
بمنح الثقة لحكومة 

الوحدة الوطنية 
الجديدة في ليبيا



16

اجتماع التحالف الدولي 
لمكافحة داعش

اأب� الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية ال�سيد  ا�ستقبل ال�سيد اأحمد 
حممد عبد الرزاق حمم�د وزير ال�سئ�ن اخلارجية والتعاون الدويل بجمه�رية 

ال�س�مال الفيدرالية والذي يق�م حالياً بزيارة للقاهرة. 
جممل  تناول  اللقاء  ب��اأن  للجامعة  العامة  بالأمانة  م�س�ؤول  م�سدر  و�سرح 
التط�رات على ال�ساحة ال�س�مالية واجله�د التي تبذلها احلك�مة الفيدرالية 
يف �سبيل تثبيت الأمن وال�ستقرار ودفع عجلة التنمية والتعايف القت�سادي يف 
مل�ؤ�س�سات  دعماً  العربية  اجلامعة  به  تق�م  ال��ذي  ال��دور  بحث  اإىل جانب  البالد 

الدولة ال�س�مالية لتمكينها من جتاوز التحديات التي ت�اجهها. 

واأكد اأب� الغيط لل�زير ال�س�مايل التزام اجلامعة مب�ا�سلة جه�دها لدعم كل 
ما يعزز من الأمن وال�ستقرار يف ال�س�مال، ويكنه من مكافحة تهديد حركة 
ال�سباب الإرهابية، وي�ساعده على تنفيذ اأول�ياته يف جمال الإ�سالح القت�سادي 
العربية  ال�س�مال  دي���ن  معاجلة  يخ�س  م��ا  ذل��ك  يف  مب��ا  التنم�ية،  وب��راجم��ه 
واخلارجية؛ كما دعا اأب� الغيط اإىل م�ا�سلة احل�ار البناء بني خمتلف الأطراف 
ال�س�مالية ب�سكل يعزز من ال�حدة ال�طنية يف البالد ويف�سي اإىل ت�افق وطني 

عري�س لإجراء النتخابات امل�ؤجلة يف اأقرب فر�سة. 
واأ�ساف امل�سدر اأن وزير اخلارجية ال�س�مايل نقل من ناحيته حتيات الرئي�س 
حممد عبد اهلل فرماج� لأب� الغيط وتقدير احلك�مة الفيدرالية للجه�د التي 
ت�سطلع بها اجلامعة العربية ودولها الأع�ساء دعماً لل�س�مال وم�ؤ�س�ساته واأهله، 
واأب��دى تطلعه لزيادة هذا الدعم العربي املقدر للبالد وخا�سة يف هذه املرحلة 

الهامة من م�سرة انتقالها.

�ساركت اجلامعة العربية يف اجتماع التحالف الدويل �سد داع�س، والذي عقد 
عرب تقنية الفيدي� كنفران�س، وتناول الجتماع الإجن��ازات التي مت حتقيقها 
والتحديات الراهنة املتعلقة مبكافحة التنظيم الإرهابي، واأوجه الدعم الذي 
تقدمه ق�ات التحالف والدول الأع�ساء يف �سبيل ا�ستعادة ال�ستقرار يف املناطق 

املحررة خا�سة يف العراق و�س�ريا يف اإطار ال�سندوق الئتماين املخ�س�س لهذا 
الغر�س والذي ت�ساهم فيه الدول الأع�ساء يف التحالف الدويل. 

وعر�س ال�سفر ح�سام زكي الأمني العام امل�ساعد يف املداخلة التي األقاها يف 
الجتماع املخاوف حيال الأن�سطة الإرهابية الأخرة على ال�ساحتني ال�س�رية 
م�سرحا  الأخ��رة  الأ�سهر  خالل  ال�س�رية  البادية  اأ�سبحت  حيث  والعراقية، 
لعمليات التنظيم الإرهابي، كما �سهدت ال�ساحة العراقية تط�را مقلقا للغاية 
للتنظيمات  النائمة  اخلاليا  بتن�سيط  يتعلق  فيما  اجل��اري  العام  بداية  منذ 
العا�سمة  قلب  بعملية مزدوجة طالت  القيام  اإىل حد متكنها من  الإرهابية 
العراقية بغداد يف يناير املا�سي، رغم اجله�د الدوؤوبة التي تق�م بها احلك�مة 
العراقية، بدعم من التحالف الدويل، ملكافحة الإرهاب وب�سط الأمن، م�سرا 
اىل خط�رة ال��سع يف عدد من خميمات ومراكز احتجاز عنا�سر تنظيم داع�س 
يف �س�ريا خا�سة يف خميم "اله�ل"، والذي ي�سكل بيئة حا�سنة ون�اة لعنا�سر 

اإرهابية يف امل�ستقبل.
وحذر من خماطر ع�دة تنظيم داع�س على ال�سلم والأمن الدوليني، واأكد 
ال���زاري، من حيث  م�قف اجلامعة العربية وفقا لقرارات جمل�س اجلامعة 
الإرهابية يف  التنظيمات  ت�سنها  التي  الإجرامية  العمليات  اأ�سكال  كافة  ادان��ة 
الدول العربية ويف كافة دول العامل، والتنديد بكل الأن�سطة التي متار�سها تلك 
التنظيمات املتطرفة حتت اأي �سعارات دينية اأو طائفية اأو مذهبية اأو عرقية. 
املتطرف  الفكر  ال��دويل يف جم��ال مكافحة  التعاون  تعزيز  اإىل  �سيادته  ودع��ا 
مت�يل  م�سادر  ملكافحة  الدولية  اجله�د  من  املزيد  وب��ذل  ج���ذوره،  واق��ت��الع 
عمليات  ودع��م  ال��ن��زاع��ات،  ت�س�ية  مقدمتها  ويف  منابعه،  وجتفيف  الإره����اب، 

التنمية ال�ساملة للمناطق املدمرة.  

االستقرار والتنمية في الصومال
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   ���س��رح ال�سيد اأح��م��د اأب���� ال��غ��ي��ط، الأم���ني 
ال���ع���ام جل��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، يف ال��ذك��رى 
“ال��سع  اأن  ال�س�رية  الأزم��ة  العا�سرة لن��دلع 
ال�����س���ري م��اأ���س���ي وي��ث��ل ج��رح��اً م��ف��ت���ح��اً يف 
ق��ل��ب الأم����ة ال��ع��رب��ي��ة، واأن اأب���ع���اده الإن�����س��ان��ي��ة 
على  بظاللها  تمُلقي  والأمنية  وال�سرتاتيجية 
امل�سرق”. خ��ا���س��ة يف  ك��ل��ه��ا،  ال��ع��رب��ي��ة   امل��ن��ط��ق��ة 
الإن�سانية  “الكلفة  اأن  العام  الأم��ني  واأ�ساف     
�سكان  فن�سف  الأ�سف..  الأه��م مع  لالأزمة هي 
ال���ب���الد ه���م ف��ع��ل��ي��اً ب���ني لج����ئ ون�������ازح، ون��ح��� 
والق��ت�����س��اد  التعليم،  خ���ارج  ط��ف��ل  م��ل��ي���ن   2.4
التبعات  ب��اأن  ِعلماً  لها  يمُرثى  ح��اٍل  يف  ال�س�ري 

�س�ريا  تتحملها  الالجئني ل  لأزم��ة  الإن�سانية 
وح���ده���ا.. واإمن����ا ع���دد م��ن ال����دول م��ن بينهما 
على  الالجئني  ت�ست�سيف ماليني  عربية  دوٌل 
الأخرة بدورها  وتمُعاين  الأردن ولبنان،  راأ�سها 
�ساغطة”. و�سيا�سية  اقت�سادية  ظ���روف   م��ن 
الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ت��ب��ع��ات  “ ه����ذه  اأن  واأو�����س����ح     
ت��دف��ع جميع  اأن  امل��ه���ل��ة لب���د  والق��ت�����س��ادي��ة 
الأط������راف امل��ت���رط��ة يف ال���ن���زاع ال�����س���ري اإىل 
وق���ف���ة ����س���ادق���ة م���ع ال������ذات واأن ت���ع���رتف ب���اأن 
ت���دخ���ل الأط���������راف ال���دول���ي���ة والإق���ل���ي���م���ي���ة يف 
ال����ن����زاع ال�������س����ري ق����د اأط�������ال اأم���������ده.. وخ��ل��ق 
م�����س��ال��ح لأط�����راف يف ا���س��ت��م��راره ع��ل��ى ح�ساب 

اأب�����ن�����اء ال�������س���ع���ب ال���������س�����ري ال����ذي����ن ي���دف���ع����ن 
اأب��ن��ائ��ه��م. وم�ستقبل  م�ستقبلهم  م��ن   ال��ث��م��ن 
“اإن �س�ريا دول��ٌة عربية     وتابع الأم��ني العام 
حمل  لي�ست  وعروبتها  اجل��ام��ع��ة،  يف  م�ؤ�س�سة 
ن��ق��ا���س، و���س��ي��ادت��ه��ا وا���س��ت��ق��الل��ه��ا - م��ث��ل كافة 
ال����دول الأع�����س��اء يف اجل��ام��ع��ة - رك���ٌن م��ه��م يف 
وت��ع��ل��ي��ق ع�س�يتها  ال��ع��رب��ي،  ال��ق���م��ي  الأم����ن 
باجلامعة لي�س و�سعاً دائماً بل يتعني التفكر 
بل”. ال�سمُ ب��ك��اف��ة  ���س���ري��ا  م�����س��اع��دة  ك��ي��ف��ي��ة   يف 
   ك��م��ا ���س��دد ب��ق���ل��ه ع��ل��ى اأن جت��م��ي��د ال������س��ع 
��ث��ل ح���اًل، لأن ال��سع  ال�����س���ري ل يمُ امل��ي��داين 
القائم يثل نزيفاً م�ستمراً على كل الأ�سعدة، 
املدنية  واملعار�سة  ال�س�رية  احلك�مة  مطالباً 
بالت�سامي ف�ق منطق الغالب واملغل�ب، لأنه ل 

كن ك�سب حرٍب على ح�ساب خ�سارة ال�طن. يمُ

العادية )54(  ال���دورة  اأع��م��ال  انطلقت     
اجلل�سة  يف  ال��ع��رب  ال�سحة  وزراء  ملجل�س 
مبملكة  ال�سحة  وزي���رة  بكلمة  الفتتاحية 
ال��ب��ح��ري��ن ال�����س��ي��دة ف��ائ��ق��ة ال�����س��ال��ح رئي�س 
فيها  هناأت  ال� )53(، حيث  ال�سابقة  ال��دورة 
ال�سيد اأحمد اأب� الغيط الأمني العام جلامعة 
الدول العربية مبنا�سبة التجديد له لفرتة 
يف  بالت�فيق  التمنيات  ل��ه  مقدمة  ج��دي��دة 
الدول  اأج��ل  من  والتنم�ي  ال�سيا�سي  عمله 
التي  امل�س�ؤولية  اإىل  اأ���س��ارت  كما  ال��ع��رب��ي��ة، 
اتخذتها جتاه اأهمية الأمن ال�سحي، حيث 
حّملت وزراء ال�سحة العرب املن�س�ون حتت 
م�س�ؤولية  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ج��ام��ع��ة  مظلة 
ع��ظ��ي��م��ة، جت����اه اأه���م���ي���ة الأم������ن ال�����س��ح��ي، 
وتعزيز جه�د ال�ستجابة ملكافحة الأمرا�س 
املتف�سية، مبينة خالل فرتة تراأ�سها للدورة 
ملجل�س  الفنية  الأمانة  من  وبدعم  ال�سابقة 
وزراء ال�سحة العرب، مت ال�سعي على تكثيف 
اجله�د ملتابعة تنفيذ القرارات ال�سادرة عن 
مب�اجهة  املرتبطة  تلك  �سيما  ول  املجل�س 

جائحة ك�فيد- 19. 
   ون�هت باأهمّية الرتكيز على الدرو�س 
ال��دول  واجهتها  التي  واملع�قات  امل�ستفادة، 
وذل��ك  اجل��ائ��ح��ة،  لهذه  اإدارت��ه��ا  العربية يف 
م��ن خ���الل امل�����س��ارك��ة ب��اخل��ط��ط وال��ت��ج��ارب 
الناجحة مل�اجهتها، واأهمية تعزيز الأنظمة 
ال�����س��ح��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
م���ن خ���الل ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��ط���ي��ر اأن��ظ��م��ة 
ع��ام��ة،  ب�����س���رة  الطبية  العلمية  ال��ب��ح���ث 
ق��درات  وتط�ير  خا�سة،  ب�س�رة  وال�بائية 
الأدوي���ة  �سناعة  جم��ال  يف  العربية  ال���دول 

واللقاحات واملعدات الطبية وال�قائية.

منظمة  ب��ق��رار  ال�سحة  وزي����رة  واأ����س���ادت 
ال�سحة العاملية بتخ�سي�س عام 2021 عاًما 
دولياً للعاملني ال�سحيني، الذين ي�ستحق�ن 
الكثر، كما دعت اجلميع اإىل تقدمي التحية 
لكافة اأبطال ال�سف�ف الأمامية يف مكافحة 
ك�رونا )ك�فيد- 19(، الذين بذل�ا ولزال�ا 
يبذل�ن ق�سارى جه�دهم لدرء هذا ال�باء، 
مطالبة باأهمية اإ�سدار بيان خا�س لت�سجيع 
دولنا  ال�سحة يف  العاملني مبجال  وحتفيز 

العربية.
كلمات كل  الفتتاحية  وت�سمنت اجلل�سة 
من الأم��ني العام ووزي��رة ال�سحة وال�سكان 
املكتب  رئ��ي�����س  ال��ع��رب��ي��ة  م�سر  ب��ج��م��ه���ري��ة 
ال��ع��رب،  ال�سحة  وزراء  ملجل�س  التنف�يذي 
وال����س���ت���اذ ف������زى امل���ه���دي، وزي�����ر ال�����س��ح��ة 
ب��اجل��م��ه���ري��ة ال��ت���ن�����س��ي��ة رئ��ي�����س ال�����دورة 

العادية )54(.
اإق��رار ومناق�سة بن�د جدول  هذا وقد مت 
الأعمال والتي ت�سمنت 20 بنًدا، مت التباحث 
الأع�ساء، حيث  الدول  كافة  فيها مب�ساركة 
مت الرتكيز �سمن هذه البن�د على تداعيات 
على   )19 )ك�فيد  امل�ستجد  ك�رونا  جائحة 
املنطقة العربية يف املجال ال�سحي، والتعاون 
العربي ال�سيني يف املجال ال�سحي، وكذلك 
جائحة  مل�اجهة  الأمريكي  العربي  التعاون 
 ف���رو����س ك����رون���ا امل�����س��ت��ج��د )ك���ف��ي��د 19(.
    وق��د اأخ��ت��ت��م الج��ت��م��اع بعر�س ال��ق��رارات 
العمل  تعزيز  على  اأك��دت  والتي  اخلتامية، 
ع��ل��ى منهجية  امل��ب��ن��ي  امل�������س���رتك  ال���ع���رب���ي 
وا�سحة يف التعامل مع هذا املر�س وتطبيق 
الإج��راءات ال�قائية التي من �سانها تقليل 

ن�سب الإ�سابة.

الدورة العادية 54

دع����ت ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ج��م��ي��ع ال��ف��رق��اء 
ال�سيا�سيني يف لبنان اإىل “اإعالء امل�سلحة ال�طنية، 
وال��ع��م��ل ب�سكل ���س��ري��ع ع��ل��ى اإن���ه���اء ح��ال��ة الن�����س��داد 

ال�سيا�سي التي تفاقم من معاناة ال�سعب اللبناين”.
   و�سرح ال�سفر ح�سام زكي الأمني العام امل�ساعد 
ورئ��ي�����س م��ك��ت��ب الأم�����ني ال���ع���ام اأن “ الأم�����ني ال��ع��ام 
الغيط، ي�ست�سعر قلقاً كبراً جراء  اب�  اأحمد  ال�سيد 
ت�حي  �سجالت  م��ن  ال�سيا�سية  ال�ساحة  ت�سهده  م��ا 
ال��ت��اأزم مالحمه  ال��ب��الد نح� و���س��ع �سديد  ب��ان��زلق 

باتت وا�سحة للعيان”.
واأ�ساف، “ اأجدد ا�ستعداد اجلامعة العربية للقيام 
باأي �سيء يطلب منها لراأب ال�سدع احلايل، و�س�ل 
اىل معادلة مت�افق عليها متكن الرئي�س املكلف من 
ت�سكيل حك�مته دون تعطيل وفق املبادرة الفرن�سية 
التي ايدها جمل�س اجلامعة يف اجتماعه الأخر ي�م، 
الخت�سا�سيني  مب��ه��ارة  تعمل  اأن  ت�ستطيع  حك�مة 
على اإنقاذ لبنان من و�سعه املاأزوم احلايل، عرب تنفيذ 
ال�سعب  اإ�سالحات �سرورية تلبي تطلعات ومطالب 

اللبناين”.

في الذكرى العاشرة الندالع األزمة السورية

الجامعة العربية: مستعدون 
للتدخل لمساعدة لبنان على 

تجاوز األزمة الراهنة
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حتت �سعاره املراأة يف القيادة: حتقيق م�ستقبل 
العامل هذا  مت�ساو يف عامل ك�فيد- 19"، يحتفل 
ال�س�ء  لت�سليط  وذل��ك  العاملي،  امل��راأة  العامبي�م 
على اإجنازات الن�ساء ح�ل العامل اأثناء ت�اجدهن 
يف ال�سف�ف الأوىل من م�اجهة جائحة ك�فيد، 
والتاأكيد على اأهمية وج�د املراأة يف م�اقع �سنع 
للدورة  الأول���ي��ة  ذو  امل��س�ع  مع  متا�سياً  القرار 
" نح�  امل��ت��ح��دة  ب����الأمم  امل����راأة  65 للجنة و���س��ع 
للمراأة  والفعالة  الكاملة  وامل�ساركة  القرار  �سنع 
اأ�سكال  جميع  على  والق�ساء  العامة،  احل��ي��اة  يف 
ومتكني  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  لتحقيق  العنف، 

جميع الن�ساء والفتيات".
اأن   19 ك���ف��ي��د-  اأث��ن��اء جائحة  ه��ذا وق��د تبني 
اأوق���ات  يف  ال��ق��رار  �سنع  منا�سب  يف  ن�ساء  وج����د 
الأزم�������ات، م���ن ���س��اأن��ه اأن ي����ؤث���ر ب�����س��ك��ل اإي��ج��اب��ي 
ع��ل��ى ق����درة احل��ك���م��ات ع��ل��ى ال���س��ت��ج��اب��ة لتلك 
الأزم���������ات، م���ن خ����الل و����س���ع ���س��ي��ا���س��ات تعك�س 
الق�سايا  امل��ت��ن���ع��ة، ومت�����س  ال��ت��ج��ارب احل��ي��ات��ي��ة 
الن�ساء، مثل  ت�ؤثر ب�سكل مبا�سر على حياة  التي 
وت�س�ية  القت�سادية  والتنمية  وال�سحة  التعليم 

النزاعات. 
على  ال�س�ء   19 ك�فيد-  اأزم��ة  �سلطت  كذلك 
الدور الهام املن�ط به للخطط ال�طنية لتنفيذ 
ق��رار جمل�س الأم���ن 1325، ح���ل امل���راأة والأم��ن 
وال�سالم يف ت�سريع وت�سهيل ال�ستجابة للك�ارث 
اأهمية  وعلى  منها،  والتعايف  والأوب��ئ��ة  الطبيعية 
اإ�سراك الن�ساء يف عملية �سنع ال�سيا�سات واإعداد 

تلك اخلطط ال�طنية على جميع امل�ست�يات.
اأب���� غ��زال��ة، الأم��ني  ال�سفرة هيفاء  واأك���دت    
ال���ع���ام امل�����س��اع��د ل��ل�����س���ؤون الج��ت��م��اع��ي��ة ح��ر���س 
امل�ساواة  بتحقيق  التزامها  على  العامة  الأم��ان��ة 
ب���ني اجل��ن�����س��ني وال��ن��ه������س ب���اأو����س���اع ال��ن�����س��اء يف 

املنطقة العربية.
وي��ع��د الح��ت��ف��ال ه��ذا ال��ع��ام، فر�سة ل��الإ���س��ادة 
يف  الن�ساء  قدمتها  التي  ال�ستثنائية  بامل�ساهمات 
ال�ستجابة العاملية جلائحة ك�فيد- 19 يف املنطقة 
وب�سكل خا�س  ال��ق��ط��اع��ات،  ك��اف��ة  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة، 
ال�سحية،  وال��رع��اي��ة  الطبية  الط�اقم  ع�س�ات 
ال�سف�ف  امل��ت���اج��دة يف  الأم��ن��ي��ة  امل���ؤ���س�����س��ات  ويف 
الأج��ل،   املمتدة  اجلائحة  هذه  مل�اجهة  الأمامية 
واأي�ساً الن�ساء العامالت واملعيالت الالتي ت�لني 
م�����س���ؤول��ي��ات ت���زاي���دت م��ن اأع���م���ال ال��رع��اي��ة غر 
مدف�عة الأجر داخل الأ�سرة، حلماية كبار ال�سن 
والأط��ف��ال وامل��ر���س��ى، وه��� الأم���ر ال��ذي ت�افقت 

عليه جميع الدول الأع�ساء. 
العربي"  "البيان  ت���ن���اول   الط����ار  ه���ذا  وف���ى   
ال���������س����ادر ع����ن الج����ت����م����اع الإق���ل���ي���م���ي ال���ع���رب���ي 
امل��ت��ح��دة  الأمم  امل������راأة يف  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ت��ح�����س��ري 
بالتعاون  العامة  الأم��ان��ة  نظمته  ال��ذي  )د.65(، 
مع هيئة الأمم املتحدة للمراأة، والذي مت اعتماده 
من قبل جلنة املراأة العربية على امل�ست�ى ال�زاري 
بتاريخ 11 فرباير 2021، النقاط الرئي�سية التي 
هذا  يف  العربية  املنطقة  اأول���ي��ات  عليها  ترتكز 
عن  ال�سادر  البيان  ه��ذا  باإلقاء  و�ستق�م  ال�ساأن، 
جلنة املراأة العربية ال�سفرة د. هيفاء اأب� غزالة- 
م�سجلة  كلمة  امل�ساعد- من خالل  العام  الأم��ني 
و�سع  للجنة  الفتتاحية  اجلل�سة  خ��الل  تعر�س 

املراأة بالأمم املتحدة )د.65(.
���س��رورة  على  العربي"  "البيان  اأك���د  وب����دوره 
العنف  ملناه�سة  ال��الزم��ة  ال��ت��داب��ر  كافة  ات��خ��اذ 
ح�ل  النمطية  ال�س�ر  اإن��ه��اء  وع��ل��ى  امل����راأة،  �سد 
املراأة، وكذلك ت�فر احلماية الجتماعية للن�ساء 
وت�����س��ه��ي��ل و���س���ل��ه��ن اإىل اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة، 
وجميعها ق�سايا هامة تتقاطع مع دعم م�ساركة 
املراأة يف احلياة العامة، وو�س�لها اإىل م�اقع �سنع 
القرار يف كافة املجالت،  ويف هذا الإطار �ستنظم 
الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة، ف��ع��ال��ي��ة ج��ان��ب��ي��ة ع��ل��ى هام�س 

ب��الأمم  امل��راأة  ( للجنة و�سع  ال��دورة )65  اأعمال 
املتحدة  بعن�ان "معاً لإنهاء العنف �سد املراأة يف 
املنطقة العربية"، وذلك بتاريخ 25 مار�س 2021 
وبالتعاون مع كاًل من هيئة الأمم املتحدة للمراأة 
وامل��ف������س��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة ل�����س���ؤون 

الالجئني و�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان.
اجلامعة  جمل�س  اع��ت��م��د  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
العادية  دورت��ه  يف  اخلارجية  وزراء  م�ست�ى  على 
)155( والتي عقدت بتاريخ 3 مار�س 2021، كاًل 
" ا�سرتاتيجية وخطة عمل ال�سبكة العربية  من 
ل��سيطات ال�سالم"، والتي اأعدتها الأمانة العامة 
والتي   للمراأة،  املتحدة  الأمم  هيئة  مع  بالتعاون 
تعد الأوىل من ن�عها يف هذا املجال وتعترب ن�اة 
هامة لدعم م�ساركة املراأة يف عمليات �سنع القرار 

والتفاو�س.
لل�قاية  ال��ع��رب��ي��ة  "ال�سرتاتيجية  وك��ذل��ك   
وال�ستجابة ملناه�سة كافة اأ�سكال العنف يف و�سع 
الن�ساء  ���س��د  اجلن�سي  ال��ع��ن��ف  وخ��ا���س��ة  ال��ل��ج���ء 
والفتيات، "والتي اأعدها الأمانة العامة بالتعاون 
مع املف��سية ال�سامية ل�س�ؤون الالجئني، تاأكيداً 
�سد  العنف  ملناه�سة  العمل  على  حر�سها  على 
واأوق��ات  امل�سلحة  النزاعات  اأثناء  وحمايتها  امل��راأة 

ما بعد النزاع. 

تحت شعار "المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساٍو في عالم  “كوفيد- 19” 

تحتفل الجامعة العربية باليوم العالمي للمرأة
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وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية القضية الفلسطينية 
والهوية العربية للقدس المحتلة

تراأ�ست دولة قطر ب�سخ�س وزير خارجيتها ال�سيخ حممد بن عبدالرحمن اآل 
ثاين، اجتماعات الدورة العادية 155 ملجل�س جامعة الدول العربية على امل�ست�ى 

ال�زاري، والتي انطلقت يف مقر جامعة الدول العربية يف القاهرة.
ال��دورة م�سروع جدول الأعمال الذي ت�سمن ت�سعة بن�د  وناق�ست اجتماعات 
الفل�سطينية،  والق�سية  امل�سرتك،  العربي  العمل  مقدمتها  يف  ي��اأت��ي  رئي�سية، 
ال��ت��ط���رات  ال���ذي ي�سمل متابعة  ال��ب��ن��د  ال��ع��رب��ي-الإ���س��رائ��ي��ل��ي، وه����  وال�����س��راع 
مبادرة  وتفعيل  الإ�سرائيلي،  العربي  وال�سراع  الفل�سطينية  للق�سية  ال�سيا�سية 
ال�سالم العربية، والتط�رات والنتهاكات الإ�سرائيلية يف مدينة القد�س املحتلة، 
ومتابعة م�ازنة دولة فل�سطني و�سم�د ال�سعب الفل�سطيني، والأمن املائي العربي 

و�سرقة اإ�سرائيل للمياه يف الأرا�سي العربية املحتلة.
كما ت�سمن جدول الأعمال بندا ح�ل ال�س�ؤون العربية والأمن الق�مي العربي، 
ويندرج حتته الت�سامن مع لبنان، ومناق�سة تط�رات الأو�ساع يف �س�ريا وليبيا 
واليمن، واأمن املالحة واإمدادات الطاقة يف منطقة اخلليج العربي، ودعم ال�سالم 
ال��دول  بع�س  ل�سيادة  والإي��ران��ي��ة  الرتكية  والنتهاكات  ال�����س���دان،  يف  والتنمية 

العربية.
خماطر  الأع��م��ال  ج��دول  تناول  الدولية،  ال�سيا�سية  بال�س�ؤون  يتعلق  وفيما 
الت�سلح الإ�سرائيلي على الأمن الق�مي العربي وال�سالم الدويل، واإن�ساء املنطقة 
ال�سرق  يف  ال�سامل  ال��دم��ار  اأ�سلحة  من  وغرها  الن�وية  الأ�سلحة  من  اخلالية 
الأو�سط، والعالقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية، ومنها م�سرة 
التعاون العربي الإفريقي، وال�سراكة الأوروبية-املت��سطية، والتعاون بني جامعة 

الدول العربية ومنظمة الأمم املتحدة وجمل�س الأمن الدويل.
حيث  الجتماعي،  ال�ساأن  اإىل  ال���دورة  اجتماعات  تطرقت  اأخ��رى  ناحية  من 

العراقيني  والنازحني  العربية  ال��دول  يف  داخليا  النازحني  دع��م  ق�سية  تناولت 
ب�سكل خا�س، وم�سروع ال�سرتاتيجية العربية لل�قاية وال�ستجابة ملناه�سة كافة 
والفتيات،  الن�ساء  �سد  اجلن�سي  العنف  وخا�سة  اللج�ء  و�سع  يف  العنف  اأ�سكال 
وم�سروع ا�سرتاتيجية ال�سبكة العربية للن�ساء و�سيطات ال�سالم، وتعديل م�سمى 

جلنة حق�ق الإن�سان العربية اإىل "جلنة امليثاق العربي حلق�ق الإن�سان".
جدول  ت�سمن  حيث  ال���دورة،  نقا�سات  من  ن�سيبا  القان�ين  لل�ساأن  ك��ان  كما 
الأم��ن  و�سيانة  مكافحته،  و�سبل  ال���دويل  الإره����اب  ح���ل  م��س�عات  الأع��م��ال 

الق�مي العربي ومكافحة الإرهاب، وتط�ير املنظ�مة العربية ملكافحة الإرهاب.
   وع��ل��ى هام�س اج��ت��م��اع��ات ال����دورة، عقد ك��ل م��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة امل�سري 
املالكي  ري��ا���س  والفل�سطيني  ال�سفدي  اأي���ن  الأردين  ون��ظ��ره  �سكري  �سامح 
التحرير  ق�سر  يف  امل�سرية  اخلارجية  وزارة  مبقر  ثالثيًّا،  ت�ساوريًّا  اجتماًعا 
بالقاهرة، ناق�س�ا خالله جمم�عة من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك مبا فيها 
اأوجه التعاون امل�ستمر، وحاز ملف ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط وم�سر الق�سية 
ال�����زراء  واأع����رب  ال��ث��الث��ي��ة.  املناق�سات  م��ن  الأك����رب  اجل��ان��ب  على  الفل�سطينية 
الثالثة عن تطلعهم لنخراط الأطراف املعنية بفاعلية يف ملف عملية ال�سالم، 
وال�سعي نح� الت��سل اإىل ال�سالم ال�سامل والعادل والدائم الذي ي�سمن اإقامة 
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من ي�ني� 1967، 
وعا�سمتها القد�س ال�سرقية. كما �سدد ال�زراء على �سرورة وقف جميع الأن�سطة 
ال�ستيطانية الإ�سرائيلية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، مع التاأكيد على اأن 
عمليات ال�ستيطان تق��س من فر�س الت��سل حلل الدولتني، ف�ساًل عما متثله 

من انتهاك لقرارات ال�سرعية الدولية والقان�ن الدويل.
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إطالق مفاوضات جديدة للتوصل لحل القضية الفلسطينية
األوضاع العربية ودعم القضيةالفلسطينية محور نقاش االجتماع الطارئ

�سهدت املنطقة العربية يف الآونة الأخرة اأحداثا 
م�حد  ع��رب��ي  م���ق��ف  ب��ل���رة  ا�ست�جبت  مت�سارعة، 
ال�����س��اأن  ال��ت��دخ��الت اخل��ارج��ي��ة يف  ل��ل��ح��ي��ل���ل��ة دون 
العربي، و�سرورة وق�ف الدول العربية �سفا واحدا 
والتم�سك  املتكررة،  الإ�سرائيلية  النتهاكات  مل�اجهة 
بامل�قف العربي اإزاء حق�ق ال�سعب الفل�سطيني وفقا 
لقرارات الأمم املتحدة واملرجعيات اخلا�سة بعمليات 
ال�سالم ومبادرة ال�سالم العربية، ويف هذا الإطار دعا 
تفاو�س  عملية  اإط��الق  اإىل  العرب  اخلارجية  وزراء 
الحتالل  ودول��ة  الفل�سطيني  اجلانب  بني  جديدة 
الإ�سرائيلي، وقد جاء ذلك خالل الجتماع الطارئ 
تلبية  القاهرة،  العامة يف  الأمانة  ال��ذي عقد مبقر 
ال��دول  كافة  وتاأييد  والأردن،  م�سر  من  كل  لطلب 

الأع�ساء.
العادية  دورت��ه غر  ال����زاري يف  الجتماع  ح�سر 
جمه�رية  وبرئا�سة  العامة،  الأمانة  مبقر  املنعقدة 
ال��ع��رب  ال�����س��ادة وزراء اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  م�����س��ر 

ومب�ساركة الأمني العام جلامعة الدول العربية.
12 بندا يتعلق  اإ���س��دار  اإىل  وق��د خل�س الجتماع 

بالق�سية الفل�سطينية.
العربية كمجم�عة  ال��دول  اأن  ال����زراء، على  اأك��د 
حت���ت م��ظ��ل��ة ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ت���داف���ع عن 
م�سالح م�����س��رتك��ة، وع���ن الأم����ن ال��ق���م��ى ال��ع��رب��ي، 
و�سط التفاعالت والتط�رات املختلفة على ال�ساحة 
ال��دول��ي��ة، مب��ا ي��ح���ل دون ال�����س��غ���ط وال��ت��دخ��الت 
اأج��ن��دات  لتحقيق  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  ال��ق���ى  م��ن 
العربية،  امل�سالح  الق�ى على ح�ساب  وم�سالح تلك 
وت�سعى للحفاظ على مفه�م و منطق الدولة تامينا 
داخل  النق�سام  منطق  عن  بعيدا  ال�سع�ب،  ل�حدة 
املجتمعات العربية، والتاأكيد على �سرورة وج�د دور 
عربى جماعى فاعل فى مقاربة التحديات القليمية 

وجه�د حل الأزمات التى تع�سف باملنطقة.
اأع����اد امل��ج��ل�����س، ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��رك��زي��ة الق�سية 
والتاأكيد  ال��ع��رب��ي��ة،  ل��ل��دول  بالن�سبة  الفل�سطينية 
جم�����دداً ع��ل��ى ال���ت���زام ك��اف��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة بدعم 
القابلة  وغر  امل�سروعة  الفل�سطينى  ال�سعب  حق�ق 
الع�دة  وحق  امل�سر  تقرير  راأ�سها  وعلى  للت�سرف، 
واإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة كاملة ال�سيادة، 
وعا�سمتها  ي�ني�/1967،  م��ن  ال��راب��ع  ح���دود  على 
اإيجاد حل  والتاأكيد على �سرورة  ال�سرقية،  القد�س 
ق��رار  وف��ق  الفل�سطينيني  الالجئني  لق�سية  ع��ادل 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 194.
بحل  العربية  ال���دول  مت�سك  على  ال�����زراء،  �سدد 
الدولتني الذى يج�سد الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة 
وق��رارات  ال��دويل،  القان�ن  اأ�سا�س  ال�سيادة على  ذات 
ال�سرعية الدولية ذات ال�سلة ومبادرة ال�سالم العربية 
التى اأقرت عام 2002 بكامل عنا�سرها ومبداأ الأر�س 
ال�حيد  ال�سبيل  احلل  هذا  واعتبار  ال�سالم،  مقابل 
لتحقيق ال�سالم العادل والدائم فى منطقة ال�سرق 
الأو�سط، ومطالبة اجلانب الإ�سرائيلى بال�ستجابة 

ملبادرة ال�سالم العربية.
ال��دف��اع  العربية  ال���دول  ال�����زراء، م�ا�سلة  اأع��ل��ن 
اأرا�سيها  على  ال�سيادة  يف  فل�سطني  دول���ة  ح��ق  ع��ن 
مقد�ساتها،  وحماية  ال�سرقية،  القد�س  وعا�سمتها 
على  الها�سمية  ال��ساية  دور  اأهمية  على  والتاأكيد 
الأماكن املقد�سة الإ�سالمية وامل�سيحية فى القد�س، 
فى حماية هذه املقد�سات، ويف احلفاظ على اله�ية 
والقان�نى  ال��ت��اري��خ��ى  وال������س��ع  للمدينة  العربية 
القد�س  اأوق��اف  اإدارة  اأن  والتاأكيد على  القائم فيها، 
و�س�ؤون امل�سجد الأق�سى املبارك الأردنية هى اجلهة 
ال�حيدة املخ�لة اإدارة هذه املقد�سات و�س�ؤونها كافة، 
القد�س  جلنة  ب��ه  تق�م  ال��ذى  ال���دور  على  والتاأكيد 
ووكالة بيت مال القد�س ال�سريف )الذراع التنفيذى 
للجنة( ف��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ه���ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ودع��م 
�سم�د املقد�سيني فى الدفاع عن حق�قهم امل�سروعة.
اأو  اأك��د ال����زراء، الرف�س العربى لأي��ة م�سروعات 
حق�ق  تنتهك  اجلانب  اأح��ادي��ة  اإ�سرائيلية  خط�ات 
ال���دوىل  ال��ق��ان���ن  وت��خ��ال��ف  الفل�سطينى  ال�����س��ع��ب 
واإع��ادة  بديل عنه،  ال��ذى ل  الدولتني  وتق��س حل 
ال�سرعية  ب��ق��رارات  الل��ت��زام  ���س��رورة  على  التاأكيد 
ال��دول��ي��ة وف���ى م��ق��دم��ت��ه��ا ق������رارات جم��ل�����س الأم���ن 
اأن�سطة  اإىل ال�قف الف�رى والكامل لكافة  الداعية 
ال���س��ت��ي��ط��ان مب��ا ف��ى ذل���ك ف��ى ال��ق��د���س ال�سرقية، 

ل�سيما قرار جمل�س الأمن 2334.
وحث ال�زراء، كل الأطراف الدولية، مبا فى ذلك 
الأمم املتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خط�ات 
م�سداقية  ذات  مفاو�سات  اإط���الق  اأج��ل  م��ن  عملية 
تعالج جميع ق�سايا احلل النهائى تف�سى اإىل اإنهاء 
املحتلة  الفل�سطينية  الإ�سرائيلى لالأر�س  الحتالل 
عام 1967، والتى حتقق ال�سالم العادل و ال�سامل على 
الأط��راف  بجه�د  والرتحيب  الدولتني،  حل  اأ�سا�س 
ال��ع��ادل  ال�سالم  عجلة  ل��دف��ع  والإقليمية  ال��دول��ي��ة، 
الذى يثل خيارا ا�سرتاتيجياً عربياً، والتاأكيد على 
واأط���راف  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  ال���لي��ات  دور  اأهمية 
ال��رب��اع��ي��ة ال��دول��ي��ة ف��ى ه���ذا الإط�����ار، وع��ل��ى اأهمية 
اإط��الق  اإع��ادة  ال��دوىل فى ت�سهيل  انخراط املجتمع 

مفاو�سات �سالم ذات م�سداقية بناء على املرجعيات 
الدولية املعتمدة تفتح الأفق مل�ستقبل اأف�سل لل�سعب 
الفل�سطينى ول�سع�ب املنطقة بال�ستناد اإىل املبادرة 

العربية لل�سالم.
ال���زراء، بقرار الدائرة التمهيدية الأوىل  ورحب 
للمحكمة اجلنائية الدولية القا�سى باأن الخت�سا�س 
الإقليمى للمحكمة اجلنائية الدولية فى فل�سطني 
ي�سمل الأرا�سى الفل�سطينية التى احتلتها اإ�سرائيل 
منذ عام 1967، وهى قطاع غزة وال�سفة الغربية مبا 

فيها القد�س ال�سرقية.
فل�سطني،  دول���ة  ب��ق��رار  اأي�سا  ال�����زراء  رح��ب  كما 
اإطار  فى  الأخ��رة  وبالتط�رات  النتخابات  باإجراء 
الفل�سطينية،  امل�ساحلة  لتحقيق  املبذولة  اجل��ه���د 
والرتحيب بكل اجله�د التى تبذل من اأجل تاأمني 

امل�ساحلة الكاملة بني الفل�سطينيني.
باللتزامات  لل�فاء  احلاجة  على  ال����زراء،  واأك��د 
املتعاقبة  العربية  القمم  مقررات  مب�جب  النا�سئة 
�سبكة  وتفعيل  فل�سطني،  دول���ة  م���ازن��ة  دع��م  ب�ساأن 

الأمان املالية باأ�سرع وقت ممكن.
الذى  الهام  بالدور  ال���زارى  الإجتماع  اأ�ساد  وقد 
وت�سغيل  لإغ���اث���ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  وك���ال���ة  ب���ه  ت��ق���م 
ت�فر  ف��ى  "الأونروا"  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني 
امل�ساعدات الإن�سانية واخلدمات الأ�سا�سية لالجئني 
ال�فاء  على  ال���دوىل  املجتمع  وح��ث  الفل�سطينيني، 
ب��ال��ت��زام��ات��ه جت���اه ه���ذه ال���ك��ال��ة ال��دول��ي��ة م��ن اأج��ل 
ال��ذى  الكبر  امل��اىل  العجز  جت��اوز  على  م�ساعدتها 
بقرار  لها  املمن�ح  بالتف�ي�س  والإي��ف��اء  منه  تعانى 

اإن�سائها.
و�سدد ال�زراء على اأهمية ت�ا�سل الدول العربية 
بالتن�سيق مع الع�س� العربى فى جمل�س الأمن مع 
اأط��راف الرباعية الدولية وجميع الأط��راف امل�ؤثرة 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ه��ذه ال��ق�����س��ي��ة حل��ث��ه��ا ع��ل��ى الن���خ���راط 
ت�س�يتها،  اإىل  الت��سل  على  العمل  فى  انتظار  دون 
وال���ط���ل���ب اإىل الأم������ني ال���ع���ام اإج�������راء الت�������س���الت 
ال��ق��رار وتقدمي  ملتابعة تنفيذ  ال��الزم��ة  وامل�����س��اورات 

تقرير اإىل املجل�س فى هذا ال�ساأن.
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ال��دورة )50(  اأعمال  العربية  ال��دول  العام جلامعة  الأم��ني  الغيط  اأب���  اأحمد  ال�سيد  تراأ�س 
الأكاديية  فرع  من  ح�س�ريا  انعقدت  التي  امل�سرتك،  العربي  للعمل  العليا  التن�سيق  للجنة 
العربية للعل�م والتكن�ل�جيا والنقل البحري بالقرية الذكية، وعرب اآلية الفيدي� ك�نفران�س.
و قد افتتح الأمني العام اأعمال اللجنة حيث األقى كلمة، اأ�سار فيها اإىل حجم الآثار ال�سلبية 
تتطلب مزيداً  والتي  ا�ستمرار جائحة ك�رونا،  ب�سبب  العربية  الدول  تتحملها  التي  والأعباء 
من اليقظة واجله�د لدعم �سم�د املجتمعات العربية. كما اأكد على اأهمية حم�ر هذه الدورة 
التي تناولت ب�سكل اأ�سا�سي م��س�ع "التح�ل الرقمي يف القت�سادات العربية" ملا له من اأهمية 
يف تط�ير الدول العربية اقت�سادياً واجتماعياً، و�سدد يف ذات ال�سياق على اأهمية بناء القدرات 

ال�طنية يف جمال اأمن املعل�مات ومكافحة القر�سنة اللكرتونية.
ورحب ال�سيد الأمني العام يف كلمته اأي�ساً مب�ساركة الدكت�ر طالل اأب� غزالة رئي�س م�ؤ�س�سة 
طالل اأب� غزالة العاملية �سيفاً علي اللجنة والذى عر�س عدة مبادرات واأفكار ب�ساأن التعاون بني 
املنظمات العربية املتخ�س�سة والقطاع اخلا�س يف جمال البحث العلمي علي وجه اخل�س��س.
تناول الجتماع عدداً من امل��س�عات الهامة، حيث اطلع ال�سيد الأمني العام على الأوراق 
وامل�ساهمات والأفكار العملية التي تقدمت بها املنظمات العربية املتخ�س�سة ملجابهة فرو�س 

ك�رونا، وت�سريع وترة التح�ل الرقمي يف الدول العربية.
لإن�ساء  اأب� غزالة  الدكت�ر طالل  وت�سجيعها ملقرتح  �سعادتها  اللجنة عن  اأعربت  وقد  هذا 
جامعة رقمية حتت مظلة جامعة الدول العربية وت�سجيع بناء وتعزيز املزيد من ال�سراكات بني 

املنظمات العربية والقطاع اخلا�س العربي يف جمال البحث العلمي وال�سيرباين.
جتدر ال�سارة ايل اأن اللجنة تعقد ب�سكل ن�سف �سن�ي برئا�سة ال�سيد الأمني العام وع�س�ية 
ال�سادة املدراء العامني وروؤ�ساء املنظمات العربية املتخ�س�سة، وهي اأعلى هيئة �سمن منظ�مة 
العمل العربي امل�سرتك وتهدف اإىل تعزيز التن�سيق والتعاون بني كافة امل�ؤ�س�سات العاملة حتت 

مظلة جامعة الدول العربية.

الدورة العادية )50( للجنة التنسيق العليا 
للعمل العربي المشترك

جامعة الدول العربية تدعو إلى تهدئة الوضع على الحدود السودانية األثيوبية
تط�رات  بالغ  بقلق  تتابع  اجلامعة  اأن  العربية  ال��دول  جلامعة  العامة  بالأمانة  م�س�ؤول  م�سدر  �سرح 
الأو�ساع على احلدود بني ال�س�دان واأثي�بيا والتقارير والت�سريحات التي �ساحبتها ب�ساأن وق�ع ا�ستباكات 

ع�سكرية بني الدولتني.
واأعلن امل�سدر عن التزام اجلامعة الكامل والثابت ب�سيادة ووحدة اأرا�سي دولها الأع�ساء، م�ؤكداً يف هذا 
ال�سدد على وق�ف اجلامعة مع ال�س�دان يف كل ما يتخذه من اإجراءات م�سروعة للحفاظ على �سيادته على 

اأرا�سيه وب�سط �سلطته واإدارته عليها.
ودعا امل�سدر اإىل الرتكاز على احل�ار ملعاجلة هذا امل�قف يف اأقرب فر�سة تاأ�سي�ساً على الرغبة املعلنة 
للدولتني يف حله بالطرق ال�سلمية وب�سكل يحرتم �سيادة ال�س�دان على كامل اأرا�سيه ويعيد عالقات التعاون 

وج�س�ر ح�سن اجل�ار بني اجلانبني.

���س��رح م�����س��در م�����س���ؤول ب��الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة 
تتابع  اجلامعة  ب��اأن  العربية،  ال��دول  جلامعة 
يف  ال�سيا�سيني  ال��ق��ادة  ج��ه���د  كبر  باهتمام 
ال�س�مالية،  وال�ليات  الفيدرالية  احلك�مة 
من اأجل الت��سل اإىل اتفاق للم�سكالت التي 
ت����اج���ه ال��ت��ح�����س��ر ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة يف 
البالد يف �س�ء من�ذج 17 �سبتمرب النتخابي، 
مدينة  يف  عقدت  التي  الجتماعات  واآخ��ره��ا 

ط��سمريب فرباير املا�سي.
واأثنى امل�سدر على انفتاح جميع الأطراف 
املناق�سات ح�ل  على النخراط يف مزيد من 
ا�ستئناف هذا  اأه��م��ي��ة  اإىل  ودع���ا  الأم����ر،  ه��ذا 
احل������ار ب�����س��ك��ل ع��اج��ل ل��ل��ت������س��ل اإىل ات��ف��اق 
اأقرب  يف  ال�طنية  النتخابات  باإجراء  ي�سمح 
يتفادى  ال���ذي  النح�  وع��ل��ى  ممكنة،  فر�سة 
اأو جزئية  انتخابية م�ازية  اأي��ة عملية  متاماً 
اأو اأية اإجراءات اأخرى تفتقر اإىل اتفاق وطني 

عري�س.
ورح�����ب امل�������س���در يف ه����ذا الإط�������ار ب��دع���ة 
ال��رئ��ي�����س حم��م��د ع��ب��د اهلل ف���ارم���اج���� لعقد 
حل  اإىل  ال�سريع  للت��سل  الت�ساوري  احل���ار 
ت�افقي ي�سب يف م�سلحة ال�سعب ال�س�مايل 
كافة ويعزز من الأمن وال�ستقرار يف البالد، 
جمدداً التزام اجلامعة العربية مب�ساندة كافة 
حتقيق  اإىل  ترمي  التي  ال�س�مالية  اجله�د 
ال�سامل، وحماربة الإرهاب،  الت�افق ال�طني 
وا���س��ت��ك��م��ال م�����س��رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة 

والجتماعية.

الجامعة العربية 
تدعو إلى االستئناف 

العاجل للحوار 
الصومالي
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الغيط،  اأب���  اأحمد  ال�سيد  ا�ستقبل 
الأمني العام جلامعة الدول العربية، 
�سعد  املكلف  اللبناين  ال���زراء  رئي�س 
احل�����ري�����ري، وذل������ك مب���ق���ر الأم����ان����ة 
يف  العربية،  ال���دول  جلامعة  العامة 

اإطار زيارة يق�م بها للقاهرة.
وقد تناول اللقاء،  ال��سع اللبناين 
تاأليف  م�ستجدات  اآخ��ر  ذل��ك  مب��ا يف 
��ع��لَ��قمُ  احل��ك���م��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وال���ت���ي يمُ
اإخ���راج  يف  الأم����ل  اللبناني�ن  عليها 
البلد من اأزمته الراهنة ووقف نزيف 
خالل  م���ؤك��دا  القت�سادي،  التده�ر 
ت�اكب  العربية  اجلامعة  اأن  اللقاء، 
كما  ال�سعب  املخا�س  ه��ذا  يف  لبنان 
�سابقة  مف�سلية  حم��ط��ات  يف  فعلت 
اأن  احلديث، م�سيفاً  لبنان  تاريخ  يف 
اجلامعة تقف اإىل ج�ار لبنان خا�سة 
يف �س�ء ما ي�اجهه ال�سعب اللبناين 
م����ن م���ع���ان���اة غ����ر م�����س��ب���ق��ة ج����راء 
ح��ال��ة ال�����س��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ت��ده���ر 
البلد  منها  يعاين  التي  القت�سادي 
والذي تظهر اأعرا�سه ب�سكل متزايد 
ع���ل���ي ن���ح���� م����ا ح�����دث يف ط��راب��ل�����س 
م�ؤخراً، م�سراً اإىل اأن ال�سعب يت�قع 
يجتمع�ا  اأن  اللبنانية  القيادات  من 

على كلمة �س�اء خلدمة م�ساحله.
اأن انقاذ  اأب� الغيط على  كما �سدد 
املرحلة،  الأول�ية يف هذه  لبنان يعد 
ال�سيا�سية  الأط���ي���اف  ك��اف��ة  م��ن��ا���س��داً 
تنحية اخلالفات ومنطق املحا�س�سة 
ال�����س��ي��ق ج���ان���ب���اً واإع��������الء م�����س��ل��ح��ة 
الالزمة  امل���اءم��ات  وتقدمي  ال�طن، 
لإجن������اح رئ��ي�����س ال��������زراء امل��ك��ل��ف يف 
الخت�سا�سيني،  من  حك�مة  تاأليف 
تك�ن مهمتها انقاذية يف املقام الأول، 
��ع��ب��د ال��ط��ري��ق اأم����ام اأ���س��دق��اء  ومب���ا يمُ
لبنان يف املجتمعني العربي والدويل 
لنت�سال  ال�����س��روري  ال��دع��م  لتقدمي 

البلد من اأزمته.

أبو الغيط :
انقاذ لبنان 

أولوية

اأب���� الغيط  ب��ن��اًء ع��ل��ى دع����ة م��ن ال�سيد اأح��م��د 
قد الجتماع  الأمني العام جلامعة الدول العربية، عمُ
العربية  ال��دول  جامعة  بني  العام  للتعاون  التا�سع 
ومف��سية الإحتاد الأفريقي مبقر الأمانة العامة 
للجامعة بالقاهرة، وذلك حتت الرئا�سة امل�سرتكة 
م��سى  ال�سيد  وم��ع��ايل  الغيط  اأب����  اأح��م��د  لل�سيد 
الأفريقي،  الإحت���اد  مف��سية  رئي�س  حممد  فقيه 

ومب�ساركة كبار م�سئ�يل اجلانبني.
اأوج���ه عالقات  ا�ستعرا�س  ال�����س��دد، مت  ه��ذا  ويف 
التعاون املتميزة بني جامعة الدول العربية والإحتاد 
الأفريقي يف �ستى املجالت والقطاعات ذات الأهمية 
اأهمية ال�ستمرار  امل�سرتكة للجانبني، واتفقا على 
يف متتني وتط�ير هذه العالقة خلدمة الأه��داف 

العليا امل�سرتكة للمنظمتني.
اإل��ي��ه��ا م�سرة  ال��ت��ي و�سلت  امل��رح��ل��ة  ت��ن��اول  كما 
تعزيز  �سبل  وبحثا  الأف��ري��ق��ي��ة  العربية  ال�����س��راك��ة 
فعالياتها تاأ�سي�ساً على الروابط التاريخية وجذور 
ال��ع��الق��ات امل��م��ت��دة ب��ني ال���دول وال�����س��ع���ب العربية 
بذلت  التي  اجل��ه���د  ا�ستعر�سا  حيث  والأف��ري��ق��ي��ة، 
حتى تاريخه يف �سبيل تنفيذ مقررات القمة العربية 
الأفريقية الرابعة التي عقدت عام 2016 يف مالب� 
امل�سرتكة  وال��ربام��ج  واخلطط  ال�ست�ائية،  بغينيا 
التي ترمي اإىل دفع الن�ساط والعمل التكاملي بني 
اجلانبني العربي والأفريقي على ال�سعيد ال�سيا�سي 
والق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي وال��ت��ن��م���ي وال��ث��ق��ايف، 
وت��ط��ل��ع��ا اإىل ان��ع��ق��اد ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة الأف��ري��ق��ي��ة 

اخلام�سة بالريا�س يف اململكة العربية ال�سع�دية.

بحث اجلانبان التط�رات والق�سايا ذات الهتمام 
يف الف�ساء العربي الأفريقي امل�سرتك، واحلاجة اإىل 
تكثيف اجله�د العربية والأفريقية املبذولة لت�س�ية 

الأزمات ومعاجلة التحديات ال�اقعة يف املنطقة.
ك��م��ا ات��ف��ق��ا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تكثيف ال��ع��م��ل م��ن اأج��ل 
م�سار  ا�ستكمال  ع��ل��ى  ليبيا  يف  الأط�����راف  م�����س��ان��دة 
ج�انبها،  بكافة  الليبية  لالأزمة  ال�سلمية  الت�س�ية 
ال���ن���اج���ح لعملية  ال���������س�����دان ع���ل���ى الإمت��������ام  ودع������م 
لتثبيت  ال�س�مال  مع  وال�ق�ف  ال�سيا�سي،  انتقاله 
دع��ائ��م الأم���ن وال���س��ت��ق��رار يف ك��اف��ة اأرج����اء ال��ب��الد؛ 
القرن  منطقة  يف  الأو���س��اع  جممل  ا�ستعر�سا  كما 
ال��ت��ع��اون  ت�سجيع ج��ه���د  اإىل  الأف��ري��ق��ي، واحل��اج��ة 
والتكامل وح�سن اجل�ار يف املنطقة، وتبادل الروؤى 
يف هذا اخل�س��س ح�ل التط�رات على احلدود بني 
النه�سة  �سد  مفاو�سات  و�سر  واأث��ي���ب��ي��ا،  ال�����س���دان 
التي يرعاها الإحتاد الأفريقي بني م�سر وال�س�دان 
واأثي�بيا، وت�س�ية اخلالفات القائمة بني ال�س�مال 

وكينيا.
وع����رب ال�����س��ي��د اأح���م���د اأب������ ال��غ��ي��ط ع���ن خ��ال�����س 
دعماً  الأف��ري��ق��ي  ل��الحت��اد  الثابت  للم�قف  تقديره 
لل�سعب  امل�سروعة  واحل��ق���ق  الفل�سطينية  للق�سية 
ثبات  على  فقيه  م��سى  ال�سيد  واأك���د  الفل�سطيني، 
والق�سية  فل�سطني  م��ن��ا���س��رة  يف  الإحت�����اد  م���ق��ف 
العادلة لل�سعب الفل�سطيني اإىل اأن ينال حريته وتقام 

الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة.
   كما اتفق اجلانبان على عقد الجتماع العا�سر 
للتعاون العام بني جامعة الدول العربية ومف��سية 

الإحتاد الأفريقي خالل عام 2022 يف اأدي�س اأبابا.

األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
ومفوضية اإلتحاد األفريقي
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جامعة الدول العربية وحكومة اليابان وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي يعقدون مائدة مستديرة بشأن السياسات

حول أهمية التحول الرقمي لبناء مستقبل أفضل في المنطقة العربية لما بعد كوفيد- 19

 اإن التح�ل الرقمي عاماًل رئي�سياً يف تعايف املنطقة 
العربية من اأزمة ك�فيد- 19 و�سعيها للم�سي قدماً 
اأه��داف التنمية امل�ستدامة وال�ساملة -  نح� حتقيق 
تلك الكلمات كانت خامتة اجتماع املائدة امل�ستديرة 
رف��ي��ع��ة امل�����س��ت���ى ب�����س��اأن ال�����س��ي��ا���س��ات ح����ل ال��ت��ح���ل 
ال��رق��م��ي يف ���س��ي��اق ال��ت��ع��ايف م���ن وب����اء ك���ف��ي��د- 19 
 2021/3/17 قدت ي�م  والتنمية امل�ستدامة، والتي عمُ
عرب تقنية الفيدي� ك�نفران�س وا�ست�سافتها جامعة 
الدول العربية، واحلك�مة اليابانية وبرنامج الأمم 
امل��ت��ح��دة الإمن���ائ���ي ال���ي����م، مب�����س��ارك��ة مم��ث��ل��ني من 
وك��الت  من  لفيف  اإىل  بالإ�سافة  الثالثة  ال�سركاء 
وغرها  البحثية  وامل��راك��ز  الأخ���رى،  املتحدة  الأمم 

من املنظمات الأخرى التي تعمل يف املنطقة.
 ���س��رح��ت ال�����س��ي��دة خ��ل��ي��دة ب�������زار، الأم�����ني ال��ع��ام 
العربية  ل��ل��دول  الإق��ل��ي��م��ي  املكتب  وم��دي��ر  امل�ساعد 
لدى برنامج الأمم املتحدة الإمنائي قائلة "اإن اأزمة 
على  اأك��دت   )19 )ك�فيد-  امل�ستجد  ك�رونا  فرو�س 
احلاجة امللحة لل�سروع يف حت�ل رقمي �سامل يف �ستى 
اأرجاء املنطقة العربية". واأردف��ت قائلة "اإن جامعة 
للقيادة يف هذا  رائ��ع��اً  م��ث��اًل  العربية قدمت  ال���دول 
املجال، حيث مت�سي قدماً يف رقمنة جميع اأعمالها 
وعملياتها بدعم مقّدم من احلك�مة اليابانية. وي�سر 
فر�سة  له  تتاح  اأن  الإمن��ائ��ي  املتحدة  الأمم  برنامج 

تي�سر هذا التح�ل".
 اف��ت��ت��ح��ت امل���ائ���دة امل�����س��ت��دي��رة ال�����س��ب��ك��ة ال��رق��م��ي��ة 
اجلديدة واملعدات اخلا�سة بها يف مقر الأمانة العامة 
ل�فاء  ال��دول العربية يف القاهرة. واإظهاراً  جلامعة 
التح�ل  يف  بال�سروع  بتعهدها  الإقليمية  املنظمة 
اإ�سالحاً  الرقمي  التحديث  مبادرة  �سملت  الرقمي، 
كاماًل للبنية التحتية لتكن�ل�جيا املعل�مات يف مقر 
الدبل�ما�سيني  تدريب  عن  ف�ساًل  العامة،  الأم��ان��ة 
ال  لدى جامعة الدول العربية على ال�ستخدام الفعَّ

لتكن�ل�جيا املعل�مات والت�سالت يف مكان العمل.
 و�سرح ال�سفر ح�سام زكي، الأمني العام امل�ساعد 
باأن  الإدراك  "يتزايد  قائاًل  العربية  الدول  جلامعة 
التح�ل الرقمي اأ�سبح ل غنى عنه، وخا�سة يف ظل 
ال��دول  جامعة  وتعمل   .19 ك�فيد-  جائحة  تف�سى 
)الإ���س��ك���ا،  �سركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ح��ال��ي��اً  العربية 
العربية  واملنظمة  ل��الت�����س��الت،  ال����دويل  والحت����اد 
حتديث  على  وامل��ع��ل���م��ات(  الت�����س��ال  لتكن�ل�جيات 
وتكن�ل�جيا  لالت�سالت  العربية  الإ�سرتاتيجية 
كما  وت��ن��ف��ي��ذه��ا.   2026-2022 ل��ل��ف��رتة  امل��ع��ل���م��ات 
العربي  الحت��اد  العربية مع  ال��دول  تتعاون جامعة 
"الإ�سرتاتيجية العربية  لالقت�ساد الرقمي لتنفيذ 
اإطار عمل  لالقت�ساد الرقمي"، ومع الإ�سك�ا ب�ساأن 
الأجندة الرقمية العربية لعام 2030. واأردف قائاًل 
"اإن جامعة الدول العربية تعمل اأي�ساً على تط�ير 

املعل�مات  لتكن�ل�جيا  التحتية  البنية  كفاءة  ورف��ع 
يف الأمانة العامة حتى تتمكن من م�اكبة التح�ل 
الرقمي العاملي"، حيث انتهت جامعة الدول العربية 
التحتية  البنية  جتديد  اأع��م��ال  تنفيذ  م��ن  م���ؤخ��راً 
برنامج  ِقبل  م��ن  املدع�مة  املعل�مات  لتكن�ل�جيا 
الأمم املتحدة الإمنائي واليابان، والتي �س�ف تتيح 

لالأمانة العامة بالعمل على نح� اأكرث كفاءة.
كبر  ب�سكل  الرقمية  الأدوات  اأهمية  ت��زاي��د  م��ع   
ب�سبب تف�سي ال�باء، اأظهرت املائدة امل�ستديرة، التي 
ال��ي���م، رغ��ب��ة املنطقة  اف��رتا���س��ي  ��ق��دت على نح�  عمُ
الرقمنة  نح�  ال��ت���ج��ه  ب�����س��رورة  و���س��ع���ره��ا  امللحة 
والتطرق اإىل الفر�س والتحديات املحتملة التي قد 
ت�اجهها يف امل�ستقبل. كما ناق�ست املائدة امل�ستديرة - 
ب�سكل خا�س - حتديات الفج�ات الرقمية الآخذة يف 
الزدياد، وخماطر الأمن ال�سيرباين، ومدى اأهمية 

هذه  مل�اجهة  وال���دويل  الإقليمي  والتن�سيق  الدعم 
التحديات.

 ���س��رح ال�����س��ف��ر م��ا���س��اك��ي ن���ك��ي، ���س��ف��ر ال��ي��اب��ان 
اأن  "يكن  ق��ائ��اًل  ال��ع��رب��ي��ة  ل���دى ج��م��ه���ري��ة م�سر 
امل�سافة  القيمة  زي���ادة  اإىل  الرقمي  التح�ل  ي����ؤدي 
ل��ل��خ��دم��ات يف ال��ع��دي��د م���ن امل���ج���الت، مب���ا يف ذل��ك 
ال�سحة، والرفاهية والتعليم، وخا�سة يف مرحلة ما 
الأدوات  ا�ستخدام  اليابان  وحت��اول  ك�فيد19-،  بعد 
الرقمية لزيادة فعالية م�ساريع الدعم التي تقّدمها 
اأن  ينبغي  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن  العربية.  املنطقة  يف 
نك�ن على دراية مبخاطر التكن�ل�جيا الرقمية، ول 
ا�ستغالل  عن  ف�ساًل  الإلكرتونية،  الهجمات  �سيّما 
م��سحاً  واأ�ساف  ال�سيرباين"،  الأم��ن  �سعف  نقاط 
ال���ث���الث رك���ائ���ز الأ���س��ا���س��ي��ة لإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة الأم���ن 
ال�سيرباين يف اليابان وهي "تعزيز �سيادة القان�ن"، 
و"تعزيز تدابر بناء الثقة" و"التعاون من اأجل بناء 

القدرات".
قدت على نح�  عمُ التي   - امل�ستديرة  املائدة  تعترب   
رفيع  احل���ار  �سل�سلة  يف  الرابعة   - الي�م  افرتا�سي 
ال�����س��راك��ة  ا�ست�سافتها  يف  ���س��ارك  وال��ت��ي  امل�����س��ت���ى، 
اختتام  بعد  ب���داأت  وال��ت��ي   ،2019 ع��ام  منذ  الثالثية 
بنجاح،  الأول  ال��ي��اب��اين  ال��ع��رب��ي  ال�سيا�سي  احل����ار 
�سل�سلة  وت��ه��دف   .2017 �سبتمرب  يف  ��ق��د  عمُ وال����ذي 
اج��ت��م��اع��ات امل���ائ���دة امل�����س��ت��دي��رة اإىل ت��ع��زي��ز اأوا���س��ر 
التعاون بني اليابان والدول العربية واإن�ساء من�سة 
ح�ار ب�ساأن ال�سيا�سات تت�سمن الأول�يات وال�س�اغل 

املتعلقة بالتنمية ذات الهتمام امل�سرتك يف املنطقة.
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فلسطين،  دولة  رئيس  عباس،  محمود  الرئيس  إصدار  يمّثل 
وانتخابات  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  إجراء  مراسيم 
الفلسطينية  الفصائل  واتفاق  الفلسطيني،  الوطني  المجلس 
خالل اجتماعهم في القاهرة برعاية كريمة من جمهورية مصر 
العربي  والترحيب  الُمقررة  المواعيد  في  إجرائها  على  العربية، 
البيت  لترتيب  األهمية  غاية  في  فرصة  بها،  الكبير  والدولي 
لمرحلة  والتأسيس  الشرعية  تجديد  عبر  الفلسطيني،  الداخلي 
لمواجهة  والجهود،  والرؤى  المواقف  توحيد  عنوانها  جديدة 
اإلسرائيلي،  االحتالل  في  الُمتمثلة  والتحديات  المخاطر 
الفلسطيني،  الشعب  أبناء  بحق  الُمتواصل  لعدوانه  والتصّدي 

واعتداءاته الصارخة على ُمقدراته وحقوقه المشروعة.
الدول  لجامعة  العامة  األمانة  وإن 
اللحظة األولى، رحبت بهذه  العربية ومنذ 
مصلحة  من  تحمله  بما  المهمة  الخطوة 
القضية  تخدم  فلسطينية،  وطنية 
الشعب  وحقوق  العادلة  الفلسطينية 
الفلسطيني، وقد أكد السيد األمين العام، 
ستقف  العربية  الدول  جامعة  أن  على 
المرحلة  هذه  في  فلسطين  جانب  إلى 
دعم  على  أكد  كما  الهامة،  السياسية 
مؤكداً  المهم،  االستحقاق  لهذا  الجامعة 
العربية  الجامعة  ِقبل  من  مراقبين  أن 
االنتخابية  العملية  سير  سيتابعون 
غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  من  كل  في 
من  وانطالقًا  فلسطين  دولة  لدعوة  تلبيًة 
بالنسبة  الفلسطينية  القضية  مركزية 
لألمة العربية واحتاللها، ُمقدمة أولويات 
إلى  ُمشيراً  الُمشترك،  العربي  العمل 

للشعب  السياسي  الوعي  تعكس  كبيرة  مشاركة  يتوقع  أنه 
الفلسطيني، وإدراكه ألهمية هذه المحطة في المسار النضالي 
من أجل بناء الدولة المستقلة. كما دعا المجتمع الدولي إلى بذل 
األراضي  كافة  في  االنتخابات  انعقاد  لضمان  ممكن  جهٍد  كل 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشدداً على أن 
إسرائيل -كدولة قائمة باالحتالل- ُملزمة بواقع القانون الدولي 

عموم  في  االنتخابية  العملية  سير  أمام  العراقيل  وضع  بعدم 
األراضي المحتلة.

لقد عكس حجم إقبال المواطنين الفلسطينيين على التسجيل 
لالنتخابات بنسبة تجاوزت 90 % إرادة الشعب الفلسطيني الجادة 
في الذهاب إلى هذا االستحقاق، وُممارسة حقه الدستوري في 
الُمقبلة  المرحلة  طبيعة  لتقرير  االنتخابات،  في  بصوته  اإلدالء 
لجامعة  العام  األمين  معالي  توجيهات  على  وِبناًء  وُممثليه، 
األمانة  العربية. وبناء على رغبة دولة فلسطين، ستقدم  الدول 
إلنجاح  الدعم  أشكال  كافة  العربية  الدول  لجامعة  العامة 
المهم،  االنتخابي  االستحقاق  هذا  ودعم  االنتخابية،  العملية 
حيث أن الجامعة حاليًا في فترة التحضير واستكمال االستعداد 
من  العرب  المراقبين  من  بعثة  إلرسال 
لُمتابعة  العربية،  الجنسيات  ُمختلف 
الُمقبلة  الفلسطينية  االنتخابات 

بمراحلها الُمختلفة.
أن  إلى  اإلشارة  بالذكر،  وجدير 
دعم  مجال  في  طويل  باٌع  لها  الجامعة 
الدول  في  االنتخابية  االستحقاقات 
للجان  التوصيات  وتقديم  العربية، 
بهدف  الوطنية،  العليا  االنتخابات 
االنتخابية  العمليات  إيجابيات  تعزيز 
وتالفي أية سلبيات تطرأ عليها، كما أن 
الُمراقبين من ُمنتسبي الجامعة العربية 
والخبرة  الكفاءة  من  قدر  أعلى  على 
واإلجراءات  الدولية  بالمعايير  وااللتزام 
الوطنية في ُمتابعة العملية االنتخابية، 
الدعم  أشكال  لتقديم  استعداد  وعلى 
لهم  وغالبيتهم  والُمتابعة،  الفني 
تجارب سابقة في متابعة االنتخابات سواء في الدول العربية 
ُمكّثفة،  تدريبات  على  حصولهم  إلى  باإلضافة  العربية،  غير  أو 
في  العاملة  الدولية  والهيئات  المؤسسات  مع  خبرات  وتبادل 
مجال االنتخابات، ولن تّدخر األمانة العامة جهداً في سبيل دعم 
وإنجاح االنتخابات الفلسطينية الُمقبلة، باعتبارها خطوة غاية 

في األهمية في حماية المشروع الفلسطيني. 

د.سعيد أبو علي
األمين العام الُمساعد – رئيس قطاع فلسطين 
واألراضي العربية الُمحتلة لمجلة “بيت العرب”

السفير

ستقدم األمانة 
العامة لجامعة 

الدول العربية كافة 
أشكال الدعم 
إلنجاح العملية 

االنتخابية، ودعم 
هذا االستحقاق 

االنتخابي

االنتخابات الفلسطينية
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وتعهدت بن�ضودا باإجراء التحقيق "ب�ضكل م�ضتقل وحيادي ومو�ضوعي 
اأن مكتبها  اإلى  اإثبات الحقيقة"، م�ضيرة  اأجل  اأومحاباة، من  دون خوف 
"�ضيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المنا�ضب، في �ضوء 
وع��بء  المتاحة،  ال��م��وارد  وقلة  ك��ورون��ا،  بجائجة  المتعلقة  التحديات 

العمل الثقيل المطلوب من المحكمة اإنجازه".
العام للمحكمة  الدع��اء  يلزم مكتب  الأ�ضا�ضي  اأن ميثاق روما  واأك��دت 
اإلى المكتب،  اإذا اأحالت اأي دولة ع�ضو في الميثاق ق�ضية  بفتح تحقيق 

ووجود اأ�ضا�س منطقي لبدء التحقيق".
العامة  المدعية  اأق���رت  اأن  �ضبق  اأن  بعد  ال��ه��ام  ال��ق��رار  ه��ذا  اأت��ى  وق��د 
اإج���راء  ف��ي  لل�ضروع  معقول  "اأ�ضا�س  ب��وج��ود   2019 ع��ام  ف��ي  للمحكمة 

تحقيق في الحالة في فل�ضطين"، وباأن "جرائم 
حرب قد ارتكبت اأو ُترتكب في ال�ضفة الغربية 
لكنها  غ��زة،  وقطاع  ال�ضرقية  القد�س  فيها  بما 
البت  للمحكمة  التمهيدية  ال��دائ��رة  من  طلبت 

في نطاق الخت�ضا�س الإقليمي للمحكمة.
وي��ف��ت��ح ه���ذا ال���ق���رار ال��ج��دي��د ال��ط��ري��ق اأم���ام 
المدعية العامة لالنتقال من مرحلة التحقيق 
الأول������ي اإل����ى م��رح��ل��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ع����دد من 
ال�ضتيطان  اأبرزها  اإليها،  اأحيلت  التي  الملفات 
والجرائم التي ارتكبت في الحرب على غزة في 

عام 2014.
وبداأت الجهود الفل�ضطينية بدعم عربي، قبل 
العدالة  تحقيق  طريق  على  �ضنوات  �ضبع  نحو 

ال��ج��ن��ائ��ي��ة ع��ب��ر ال��م��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة 
 2014 ع���ام  اأواخ�����ر  ف��ي  دول���ة فل�ضطين  ب��ت��وق��ي��ع 
وبعد  للمحكمة،  الموؤ�ض�س  روما"  "ميثاق  على 
عام  ر�ضميا  روم��ا  ميثاق  اإل��ى  فل�ضطين  ان�ضمام 
التحقيق  الجنائية  المحكمة  من  طلبت   2015
في "ارتكاب اإ�ضرائيل جرائم حرب وجرائم �ضد 
 ،2014 ع��ام  غ��زة  الحرب على  الإن�ضانية" خ��الل 
للمدنيين،  ال��ق�����ض��ري  وال��ت��ه��ج��ي��ر  وال���ض��ت��ي��ط��ان 
الغربية وقطاع  ال�ضفة  الفل�ضطينيين في  وقتل 

غزة.
المدعية  ق��ررت   ،2014 عام  �ضبتمبر من  وفي 
"بدرا�ضة  البدء  بن�ضودا  فاتوا  للمحكمة  العامة 
اأولية للحالة في فل�ضطين"، قبل اأن تتو�ضل في 

محمد مصطفى الحلو
مستشار بقطاع فلسطين

ارتكاب إسرائيل جرائم 
حرب وجرائم ضد 

اإلنسانية" خالل الحرب 
على غزة عام 2014، 

واالستيطان والتهجير 
القسري للمدنيين

جرائم االستيطان اإلسرائيلي أمام 
المحكمة الجنائية الدولية 

وأخيرا وبعد طول انتظار، أكدت الدائرة التمهيدية 
للمحكمة الجنائية الدولية في 5 فبراير 2021 اختصاصها 
اإلقليمي وواليتها القضائية على األراضي الفلسطينية، 

باعتبار أن دولة فلسطين عضو في ميثاق روما 
األساسي، حيث أعلنت المدعية العامة للمحكمة 

الجنائية "فاتو بنسودا" فتح اإلدعاء العام للمحكمة 
الجنائية الدولية تحقيقا رسميا في ارتكاب جرائم 

محتملة في األراضي الفلسطينية منذ منتصف يونيو 
عام 2014.
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نهاية عام 2019 اإلى "وجود جرائم حرب، وما زالت ترتكب في الأرا�ضي 
الفل�ضطينية".

من  طلبت  الجرائم،  تلك  في  ر�ضمي  تحقيق  فتح  وقبل  بن�ضودا  لكن 
الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية تاأكيد وليتها الق�ضائية على 
الأرا�ضي الفل�ضطينية، وهو ما ح�ضمته �ضهر فبراير الما�ضي باعتبار اأن 

دولة فل�ضطين ع�ضو في ميثاق روما الأ�ضا�ضي.
ولقد لقي هذا القرار ترحيبا فل�ضطينيا وا�ضعا، فقد علقت الخارجية 
الفل�ضطينية على قرار فتح التحقيق اأنها "خطوة طال انتظارها، وتخدم 
كاأ�ضا�ضات ل غنى  والم�ضاءلة  العدالة  لتحقيق  ال��دوؤوب  فل�ضطين  م�ضعى 
عنها لل�ضالم"، م�ضيفة اأن "مكافحة الإفالت من العقاب، وردع مرتكبي 
التحقيق ب�ضكل �ضريع، وذلك لأن الجرائم  اإج��راء  هذه الجرائم يتطلب 
ووا�ضعة  وممنهجة  م�ضتمرة  الإ�ضرائيلي  الح��ت��الل  ق��ادة  يرتكبها  التي 

النطاق".
ال��ت��ام  "تعاونها  ف��ي  ب��ال���ض��ت��م��رار  الفل�ضطينية  ال��خ��ارج��ي��ة  وت��ع��ه��دت 
وال�ضتعداد لتقديم اأي م�ضاعدة مطلوبة تنفيذاً للتزاماتها كدولة طرف 

في ميثاق روما، بما يخدم تحقيق العدالة لل�ضعب الفل�ضطيني".
رقم  ق��راره  ال���وزاري قي  الم�ضتوى  الجامعة على  رح��ب مجل�س  ولقد 
الأولى  التمهيدية  الدائرة  بقرار   2021/3/3 بتاريخ   )155( د.ع   8599-
تحقيق  فتح  �ضرعة  على  المحكمة  وح��ث  ال��دول��ي��ة،  الجنائية  للمحكمة 
جنائي في جرائم الحرب والجرائم �ضد الإن�ضانية التي ارتكبتها وترتكبها 
اإ�ضرائيل بحق ال�ضعب الفل�ضطيني الأعزل، بغية م�ضاءلة مجرمي الحرب 

في حكومة وجي�س الحتالل وعدم اإفالتهم من العقاب.
من جهته رحب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية اأحمد اأبو 
الغيط، في بيان �ضحفي له بتاريخ 2021/3/4، باإعالن المدعية العامة 

بالتحقيق  قرارها  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
ف���ي الن���ت���ه���اك���ات وال���ج���رائ���م ���ض��د الإن�����ض��ان��ي��ة 
ذلك  اأن  معتبرا  الفل�ضطينيين،  �ضد  المرتكبة 

ُيمثل دليال جديدا لإدانة الحتالل وجرائمه.
ين�ضجم  القرار  اأن  العام  الأمين  واأك��د معالي 
انحيازا  ويعك�س  ال��دول��ي��ة  ال��ع��دال��ة  م��ب��ادئ  م��ع 
لالإن�ضانية وتجردا من جانب الُمدعية العامة، 
واأي�������ض���اً م���ن ج���ان���ب ق�����ض��اة ال��م��ح��ك��م��ة ال��ذي��ن 
الولية  الأول��ى،  التمهيدية  الدائرة  ق��رروا، في 
المرتكبة  النتهاكات  على  للمحكمة  الق�ضائية 
من جانب �ضلطات الحتالل في ال�ضفة الغربية 

وغزة. 
علي  اأب���و  �ضعيد  ال�ضفير  �ضعادة  اأك���د  وب���دوره 
فل�ضطين  قطاع  رئي�س  الم�ضاعد  العام  الأمين 
ال��م��ح��ت��ل��ة -ف����ي ت�ضريح  ال��ع��رب��ي��ة  والأرا�����ض����ي 
اخت�ضا�س  ع��ن  تعبر  ال��ق��رار  م�ضامين  اأن  ل��ه- 

ال�ضرعية  لقرارات  وت�ضتجيب  الدولية  الجنائية  المحكمة  وم�ضوؤوليات 
الدولية، كما تمثل بادرة مهمة خا�ضة في هذا الظرف الأكثر اإلحاحا في 
ظل ما تتعر�س له فل�ضطين من جرائم حرب وجرائم �ضد الإن�ضانية بما 
فيها محاولت �ضلطات الحتالل المت�ضارعة �ضم الأرا�ضي الفل�ضطينية 
ودعا  ك��ورون��ا،  وب��اء  مواجهة  في  اأجمع  العالم  ان�ضغال  م�ضتغلة  المحتلة 
�ضعادته المجتمع الدولي بكامل هيئاته اإلى متابعة النتائج المهمة لهذا 
القرار والتركيز على مبداأ الم�ضاءلة وتحديد الم�ضوؤولين عن النتهاكات 
والجرائم التي ترتكب يوميا بحق ال�ضعب الفل�ضطيني، مطالبا المحكمة 
الجنائية العمل على ا�ضتكمال هذه الخطوة بال�ضرعة والفعالية الالزمة 

لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة الدولية 
وقرارات ال�ضرعية الدولية التي توؤكد على �ضرورة 

توفير الحماية الدولية لل�ضعب الفل�ضطيني.
اإع����الن المدعية  اإ���ض��رائ��ي��ل  ب��ال��م��ق��اب��ل، رف�����ض��ت 
ادعى  حيث  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  العامة 
اأنه  نتنياهو  بنيامين  الإ�ضرائيلي  ال���وزراء  رئي�س 
متعهدا  والنفاق"  ال�ضامية  ل��م��ع��اداة  "خال�ضة 
اإ�ضرائيل  "دولة  اأن  واأ���ض��اف  اإلغائها،  على  بالعمل 
تتعر�س لهجوم"، وادعى نتنياهو اأي�ضا "اإن لهاي 
ولي�ضت  �ضيا�ضية،  هيئة  اأن��ه��ا  اأخ����رى  م���رة  اأث��ب��ت��ت 

موؤ�ض�ضة ق�ضائية".
اأي�����ض��ا ف���ي ت��غ��ري��دة ل���ه ع��ب��ر �ضفحته  وادع������ى 
الحرب  ج��رائ��م  المحكمة  "تتجاهل  تويتر:  على 
اإ�ضرائيل،  دولة  الحقيقية، وبدل من ذلك تالحق 

وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقد�س حكم القانون".
الجنائية  المحكمة  ق��رار  من  الخوف  من  حالة  اإ�ضرائيل  في  وت�ضود 
الإ�ضرائيليين  مئات  اإن  غانت�س،  بيني  الدفاع  وزي��ر  �ضرح  فقد  الدولية، 
بمن فيهم هو نف�ضه "قد يخ�ضعون لتحقيقات في جرائم حرب"، متوقعا 

اعتقال مئات الإ�ضرائيليين اإذا ا�ضتمر التحقيق. 
اأ�ضمتها  ما  بايدن عن  الأميركي جو  الرئي�س  اإدارة  اأعربت  من جهتها 
الخارجية  وزارة  با�ضم  الناطق  و�ضرح  ال��ق��رار،  من  جدية"  "مخاوف 
الأميركية نيد براي�س لل�ضحافيين في وا�ضنطن "اإن الإدارة تراجع القرار 
الذي اأ�ضدرته هيئة من ثالثة ق�ضاة من الدائرة التمهيدية الأولى في 

خطوة طال انتظارها، 
وتخدم مسعى 

فلسطين الدؤوب 
لتحقيق العدالة 

والمساءلة كأساسات 
ال غنى عنها للسالم
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المحكمة لتاأكيد اأنها يمكن اأن تمار�س اخت�ضا�ضها 
ال�ضرقية  والقد�س  الغربية  ال�ضفة  في  الق�ضائي 
وغزة"، وفيما يبدو تناق�ضا �ضرح في الوقت ذاته 
"اإننا ن�ضارك اأهداف المحكمة في تعزيز الم�ضاءلة 

عن اأ�ضوء الجرائم التي عرفتها الإن�ضانية".
ولحقا اأ�ضدر براي�س بيانا اأ�ضار فيه اإلى القرار، 
معتبرا اأنه "عندما ادعى الفل�ضطينيون الإن�ضمام 
اإل���ى ن��ظ��ام روم���ا الأ���ض��ا���ض��ي ف��ي ع��ام 2015 ، فاإننا 
ذات  كدولة  موؤهلون  الفل�ضطينيين  اأن  نعتبر  لم 
كدولة  الم�ضاركة  اأو  المحكمة  لع�ضوية  ���ض��ي��ادة 
اأع��رب  كما  الدولية"،  وال��ك��ي��ان��ات  المنظمات  ف��ي 
المحكمة  م��ح��اولت  ب�����ض��اأن  ج��دي��ة  "مخاوف  ع��ن 
الجنائية ممار�ضة وليتها الق�ضائية على الأفراد 
المتحدة  الوليات  اأن  اإلى  الإ�ضرائيليين" م�ضيراً 

باأن اخت�ضا�س المحكمة يجب اأن يقت�ضر  القائل  الموقف  دائماً  "اتخذت 
على الدول التي توافق عليها، اأو التي يحيلها اإليها مجل�س الأمن التابع 

لالأمم المتحدة".
الدولي  القانون  الإ�ضرائيلي جرائم حرب بموجب  ال�ضتيطان  جرائم 

وهي موثقة وجاهزة للتحقيق والم�ضاءلة اأمام المحكمة:
 196 الغربية  ال�ضفة  ف��ي  الح��ت��الل  �ضلطات  اأق��ام��ت   ،1967 ع��ام  منذ 
م�ضتوطنة ت�ضمل م�ضتوطنات القد�س اإلى جانب نحو 120 بوؤرة ا�ضتيطانية 

ع�ضوائية، وي�ضكن تلك الم�ضتوطنات ما يزيد على 850 األف م�ضتوطن.
ول��ق��د ت�ضاعف ال���ض��ت��ي��ط��ان خ��ا���ض��ة خ���الل ح��ك��م ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي 

ال�ضابق، دونالد ترامب، اإ�ضافة اإلى ت�ضريع الحتالل قانون �ضرعنة البوؤر 
ال�ضتيطانية وغيرها من القوانين العن�ضرية كقانون "تق�ضيم القد�س".

الأرا���ض��ي  وم�����ض��ادرة  والتنكيل  القمع  اأع��م��ال  تتوا�ضل  ذل���ك،  ظ��ل  ف��ي 
وهدم المباني وم�ضادرة الأرا�ضي والممتلكات الفل�ضطينية، كما يتوا�ضل 
بحق  الم�ضتوطنين  ع�ضابات  تقوده  ال��ذي  المنظم  ال�ضرائيلي  الإره��اب 

ال�ضعب الفل�ضطيني تحت رعاية وحماية جي�س الحتالل.
وي��وؤك��د خ��ب��راء ال��ق��ان��ون ال��دول��ي اأن ج��رائ��م ال���ض��ت��ي��ط��ان الإ���ض��رائ��ل��ي 
وترحيل ال�ضكان ونقلهم اإلى ال�ضفة الغربية وفر�س القانون الإ�ضرائيلي 
الجنائية  اأم��ام  الإ�ضرائيلي  التي تدين الحتالل  الأدل��ة  اأحد  عليها، يعد 
الدولية وهي ترقى اإلى جرائم حرب بمقت�ضى القانون الدولي كاتفاقية 
جنيف الرابعة والنظام الأ�ضا�ضي للمحكمة وقرارات الأمم المتحدة، كما 
يعتبرون اأن خطر ال�ضتيطان وانتهاكاته م�ضتمرة ول تحتاج اإلى الوقت 

الكبير لإثباتها كالق�ضايا الأخرى.
الجنائية  المحكمة  مع  للمتابعة  الوطنية  اللجنة  ع�ضو  اعتبر  فقد 
اأمام محققي  الأ�ضهل  ال�ضتيطان هو  "ملف  اأن  �ضعوان جبارين  الدولية 
ما  ب�ضبب  روم��ا،  ميثاق  وف��ق  ح��رب  جريمة  باعتباره  الجنائية  المحكمة 
اإلى الإقليم  ي�ضكله من تهجير ق�ضري ونقل لل�ضكان من دولة الحتالل 
مذكرات  الدولية  الجنائية  المحكمة  ت�ضدر  اأن  اأي�ضا  وتوقع  المحتل"، 
توقيف بحق م�ضوؤولين اإ�ضرائيليين لكن "لي�س خالل اأ�ضابيع اأو اأ�ضهر"، 
م�ضيفا اأن "محققي المحكمة �ضيعكفون على درا�ضة وطلب معلومات في 
العمل  الفل�ضطينيين  التي �ضيحققون فيها وهو ما يتطلب من  الملفات 

ب�ضكل منظم، وال�ضتعانة بخبراء في القانون الجنائي الدولي".
العربية  الدرا�ضات  الخرائط في جمعية  دائ��رة  ب��دوره مدير  اأك��د  كما 
بالقد�س، الدكتور خليل التفكجي، اأن ملف ال�ضتيطان جاهز للتحقيق فيه 
واعتبر  الدولية"،  الجنائية  المحكمة  قبل  من 
اأنه من اأكثر الملفات الموثقة بالأدلة التي تدين 
الحتالل، خا�ضة اأن هناك اأكثر من جهة تجمع 
بيانات واأدلة حوله، واأو�ضح التفكجي اأن الملف 
فمن  تقديمه،  ف��ي  ال�ضلطة  ا�ضتمرت  ح��ال  ف��ي 
ممار�ضاته  اأن  خا�ضة  الح��ت��الل،  اإدان���ة  الممكن 

ال�ضتيطانية م�ضتمرة على الأر�س.
ال�ضعبي  العمل  دائ��رة  اأك��د مدير   من جانبه، 
في هيئة مقاومة الجدار وال�ضتيطان، عبد اهلل 
الدولية  الجنائية  المحكمة  قرار  اأن  اأبو رحمة، 
ي�ضجع ع��ل��ى م��الح��ق��ة الح���ت���الل ع��ل��ى ت��ج��اوزه 
ال�ضتيطان،  اأن�ضطة  خالل  من  الدولي  القانون 
وت���ه���ج���ي���ره ق�����رى ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة ك���م���ا ح�����دث ف��ي 
ت��ج��م��ع ال���خ���ان الأح����م����ر، وق���ري���ة ح��م�����ض��ة في 
ل�ضحيفة  رحمة  اأب��و  و�ضرح  ال�ضمالية،  الأغ���وار 
اخت�ضا�س  �ضمن  اأ�ضبحنا  "الآن  "فل�ضطين": 
المحكمة الجنائية الدولية، واأ�ضبح من ال�ضهل اإدانة الحتالل من خالل 
تفعيل ملف ال�ضتيطان الذي �ضبق وتقدمت به ال�ضلطة اإلى المحكمة"، 
ال��دول��ي��ة من  الجنائية  المحكمة  اأم����ام  الح��ت��الل  اإدان����ة  اأن  اإل���ى  ول��ف��ت 
وهناك  جاهزا،  الملف  لكون  اأول��وي��ة،  تكون  اأن  يجب  ال�ضتيطان،  خ��الل 
اإدانة ال�ضتيطان، واعتباره جريمة حرب مخالفة لكل  اإجماع دولي على 

القوانين".
الأرا���ض��ي  ف��ي  ال�ضتيطان  ف��ي  ت��رى  ل  اإ�ضرائيل  اأن  الخبراء  وي�ضيف 
المحتلة جريمة حرب، ول يوجد ما يجّرمه في القانون ال�ضرائيلي ولم 
تفتح اأي تحقيقات حوله، بل على العك�س، هو ال�ضيا�ضة الر�ضمية للحكومة، 

جرائم االستيطان 
اإلسرائيلي جرائم 

حرب بموجب القانون 
الدولي وهي موثقة 

وجاهزة للتحقيق 
والمساءلة أمام 

المحكمة
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لذا، �ضيكون التحقيق ب�ضاأن ال�ضتيطان الأ�ضهل قانونيا، اإذ اأن المعايير 
وقد  فيها،  ج���دال  ول  وا���ض��ح��ة  ال�ضتيطان  تجريم  ب�����ض��اأن  القانونية 
�ضددت عليها في قرارات كثيرة اأذرع الأمم المتحدة المختلفة بما فيها 
مجل�س الأمن ومجل�س حقوق الإن�ضان ومحكمة العدل الدولية، كما اأن 
التحقيق في هذا المو�ضوع �ضيكون اأقل تعقيدا ب�ضبب كون ال�ضتيطان 

�ضيا�ضة ر�ضمية للدولة، فاإن الوثائق التي تتعلق 
به  اأم��روا  الذين  الإ�ضرائيليين  والم�ضوؤولين  به 
و���ض��دق��وا عليه ون��ف��ذوه م��وج��ودي��ن م��ن �ضغار 
ال�ضباط في الإدارة المدنية ووزارة الدفاع اإلى 

رئي�س الوزراء.
اأم��ام  ال��ج��ه��ود  تتركز  اأن  المهم  م��ن  ول��ذل��ك 
ال��م��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة ل��ل��و���ض��ول اإل����ى م��ق��ا���ض��اة 
من  واإدان��ت��ه��م،  الإ�ضرائيليين  ال��ح��رب  مجرمي 

خالل:
ت��ع��زي��ز ع��م��ل ف��ري��ق م��ن خ��ب��راء قانونيين   -
وح���ق���وق���ي���ي���ن ودب���ل���وم���ا����ض���ي���ي���ن واإع���الم���ي���ي���ن 
اإع���داد  اأج���ل  فل�ضطينيين وع���رب ودول��ي��ي��ن م��ن 
ملفات توثق وتك�ضف جرائم الحتالل وعر�ضها 

على المحكمة.
الدولية  الق�ضائية  الولية  مبداأ  ا�ضتخدام   -
في  بما  ذل���ك،  يتيح ق�ضاوؤها  ال���ذي  ال���دول  ف��ي 
الم�ضار  لهذا  الفل�ضطيني  الق�ضاء  تهيئة  ذل��ك 
باعتبار فل�ضطين باتت طرفا تعاقديا في اأحكام 
العدل  محكمة  اإل��ى  واللجوء  جنيف،  اتفاقيات 

الدولية ب�ضفتها محكمة ذات اخت�ضا�ضين، ا�ضت�ضاري وق�ضائي، ا�ضتفادة 
من �ضابقة اإقليم كو�ضوفو.

- موا�ضلة تن�ضيق المواقف والخطوات مع مجل�س الأمن والعمل من 
خالل مجل�س ال�ضفراء العرب ومجل�س �ضفراء الدول الإ�ضالمية والأمانة 
العامة لحركة عدم النحياز، والتحاد الفريقي، ومن خالل الت�ضاور 
ال��دول الأع�ضاء في مجل�س الأم��ن، وذلك  مع 
الراف�س لال�ضتيطان  الدولي  الموقف  لتاأكيد 

والداعم لحقوق ال�ضعب الفل�ضطيني.
- ح�ضد كل الطاقات والخبرات والمنظمات 
اأج��ل  م��ن  وال��دول��ي��ة  وال��ع��رب��ي��ة  الفل�ضطينية 
التحرك ب�ضورة م�ضتقلة على �ضعيد المحكمة 
بما فيها المنظمات غير الحكومية ومنظمات 
اإلى هدف  الو�ضول  ل�ضمان  المدني  المجتمع 
اأم��ام  الإ�ضرائيليين  الحرب  مجرمي  مقا�ضاة 

المحكمة تحقيقا للعدالة واإن�ضافا لل�ضحايا.
ع��م��ل��ي��ة جمع  ف���ي  ال�����ض��ح��اي��ا  ت��ف��ع��ي��ل دور   -
ال�ضتيطان  ب��ج��رائ��م  ملفات  واإع����داد  وت��وث��ي��ق 

الإ�ضرائيلي.
- اإدم���������اج ال����ج����رائ����م ال����ت����ي ت����دخ����ل ���ض��م��ن 
العقوبات  ق��ان��ون  �ضمن  المحكمة  اخت�ضا�س 
على  المرتبة  لاللتزامات  وفقا  الفل�ضطيني، 
دولة فل�ضطين بموجب ميثاق روما والتفاقات 

الدولية.

حشد كل الطاقات 
والخبرات والمنظمات 
الفلسطينية والعربية 

والدولية من أجل 
التحرك بصورة مستقلة 
على صعيد المحكمة 

بما فيها المنظمات غير 
الحكومية ومنظمات 

المجتمع المدني
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76عاما من الصمود وسط التحديات 
والصعوبات

تأسيس جامعة الدول العربية

وحدة العرب ولم شملهم أهم األهداف التى ظلت جامعة الدول 
العربية على ترسيخها طوال السنوات الماضية

تلك  مدار  على  جهده  قصارى  بذل  الذي  العربي  البيت  ذلك  تأسيسها،  علي  عاما   76 بمرور  العربية  الدول  جامعة  تحتفل 
المنطقة  لدول  الشاملة  التنمية  وتحقيق  العربية،  القضايا  عن  للدفاع  األولى  والجهة  العرب،  وحدة  رمز  ليكون  السنوات 
وشعوبها، وبالفعل قررت عدد من الدول العربية أن يكون لهم وحدة عربية ناطقة بلسان العرب، وحدة عربية شاهدة على 

تعاون العرب مهما اختلف الزمن وزادت العقبات واألحداث العربية المؤلمة.

لمياء جمال
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بينهم  يوحد  كيان  �إن�شاء  �إىل  ي�شعون  �لعرب  كان  �لأربعينات،  بد�ية  ففي 
�جتاه،  كل  من  بهم  حتدق  �لتي  �لأخطار  ومو�جهة  �ل�شمل،  مل  على  ويعمل 
تو�فقت �أحالمهم مع بيان وزير �خلارجية �لربيطاين �إيدن، �لذي �أعلن فيه 

تاأييد حكومة بالده �آمال �لوحدة �لعربية و��شتعد�دها ملعاونة �لعرب. 
ومن هنا �ألقى م�شطفى �لنحا�س رئي�س �لوزر�ء �مل�شري خطابا يف جمل�س 
�أمر  لبحث  �لعرب  للقادة  موؤمتر�  عقد  �إىل  م�شر  �شعي  فيه  �أعلن  �ل�شيوخ، 
�لوحدة �لعربية، ويف �لأردن جاءت ت�شريحات �مللك عبد�هلل �لأول متو�فقة مع 

ما دعا �إليه.
و�لعر�ق  ولبنان  �ل�شعودية  من  كال   1942 �شبتمرب   5 يف  �لقاهرة  ودعت 
و�شرق �لأردن و�شوريا و �ليمن، لإيفاد مندوبني عنها لتبادل �لر�أي يف مو�شوع 
�إىل ممثل عن �لفل�شطينيني،  �إ�شافًة  �لوحدة، وت�شكلت من هوؤلء �ملندوبني، 
�لإ�شكندرية،  يف  �أ�شبوعني  �متد�د  على  �جتماعاتها  عقدت  حت�شريية  جلنة 

وبد�أت مرحلة عرفت با�شم "م�شاور�ت �لوحدة �لعربية".
وعاد وزير �خلارجية �لربيطاين ليجدد بقوة ما �شبق �أن �أكده يف عام 1941، 
1943، يوؤكد فيه م�شاعدة بريطانيا لقيام  �أ�شدر بيانا ثانيا يف فرب�ير  حيث 

�جلامعة �لعربية.
�مل�شري مع كل من  �لوزر�ء  رئي�س  �لنحا�س  �جتماع م�شطفى  ذلك  �أعقب 
جميل مردم بك رئي�س �لوزر�ء �ل�شوري، وب�شارة �خلوري رئي�س �لكتلة �لوطنية 
هدف  فيما  بعد،  فيما  �للبنانية  للجمهورية  رئي�شا  �أ�شبح  �لذي  لبنان  يف 
وترعاهم،  �لعربية  �لدول  كافة  حتت�شن  عربية  جامعة  �إن�شاء  �إىل  �لجتماع 
تعدد  عليها مع  �جلاد  �لعمل  وبد�أ  وتنمو،  �لفكرة  تنت�شر هذه  بد�أت  وبالفعل 

�لأفكار حول �ل�شورة �لتي �شوف يظهر بها هذ� �لكيان �لوليد.
وجاءت �خلطوة �لكبرية يف  7 �كتوبر عام 1944 بالتوقيع على بروتوكول 
و�شوريا  �لأردن  و�شرق  ولبنان  م�شر  حكومات  روؤ�شاء  قبل  من  �لإ�شكندرية 
�إن�شاء  حول  �ملبادئ  من  عدد  على  �لإ�شكندرية  وثيقة  ن�شت  بينما  و�لعر�ق، 
�لتي  �ملبادئ  وهي  �مل�شتقلة،  �لعربية  �لدول  �شتجمع  �لتي  �ملنظمة  وت�شيري 

ت�شمنها ميثاق �جلامعة فيما بعد.
ويف 22 مار�س 1945 كان �لتوقيع على �ل�شيغة �لنهائية لن�س "ميثاق جامعة 
�لدول �لعـربية" من قبل روؤ�شاء حكومات خم�س دول عربية، هي لبنان وم�شر 
�لن�شخة  على  بعد  فيما  �ل�شعودية  وقعت  ثم  و�شوريا،  �لأردن  و�شرق  و�لعر�ق 

�لأ�شلية. 
وتاألف �مليثاق من 20 مادة حددت مقا�شد �جلامعة و�لأطر �لأ�شا�شية لنظام 
�لبهو  يف  �لتاريخية  �لوثيقة  هذه  على  �لتوقيع  مر��شم  جرت  وقد  عملها، 
�لرئي�شي لـ ق�شر �لزعفر�ن يف �لقاهرة، و�ختيار عبد �لرحمن عز�م �أميناً عاماً 
للجامعة، ليكون �أول �أمني عام يف تاريخ �جلامعة �لعربية وتوىل �ملن�شب �إىل 

�شنة 1952.
امليثاق 

مالحق  وثالثة  مادة،  وع�شرين  ديباجة  من  �جلامعة  ميثاق  تاألف  وقد 
خا�شة: 

مندوًبا  �جلامعة  جمل�س  �ختيار  وت�شمن  بفل�شطني،  خا�س  �لأول  �مللحق 
عنها للم�شاركة يف �أعماله حلني ح�شولها على �ل�شتقالل.

وبالتايل  �مل�شتقلة،  غري  �لعربية  �لدول  مع  بالتعاون  خا�س  �لثاين  �ملحلق 
غري �مل�شرتكة يف جمل�س �جلامعة. 

�مللحق �لثالث و�لأخري، فهو خا�س بتعيني �ل�شيد عبد �لرحمن عز�م �لوزير 
عامني.  ملدة  للجامعة  عام  �أمني  كاأول  �مل�شرية،  �خلارجية  بوز�رة  �ملفو�س 
و�أ�شارت �لديباجة �إىل �أن �لدول ذ�ت �ل�شلة و�فقت على �مليثاق بهدف تدعيم 
مبا  و�ل�شيادة،  �ل�شتقالل  �حرت�م  من  �إطار  يف  �لعربية،  و�لو�شائج  �لعالقات 

يحقق �شالح عموم �لبالد �لعربية.
 1945/3/22 يف  �لعربية  �لدول  جامعة  ميثاق  على  �لتوقيع  مت  وقد  هذ� 
�لأحز�ب  ممثل  �لتوقيع  جل�شة  وح�شر  �لعربية،  �لدول  مندوبي  قبل  من 
بالعيد  �لحتفال  يوم  هو  عام  كل  من  مار�س   22 يوم  و�أ�شبح  �لفل�شطينية 

�ل�شنوي جلامعة �لدول �لعربية.

ورغم تعاقب �لأحد�ث وتغري �لأنظمة و�ل�شيا�شات يف �لدول �لعربية على 
مر 75 عاًما، كان من �ملالحظ مت�شك كافة �لدول �لأع�شاء بالنتماء �إىل هذه 
�أجله، فا�شتمرت  �ملنظمة، ودفعها لت�شطلع بالدور �لتكاملي �لذي ن�شاأت من 
�ملنظمة يف �لتو�شع و�لتطور و��شتمرت �لدول �لعربية يف �لن�شمام �إليها كلما 
�لعربية هي بيت  �لدول  ��شتقاللها، لت�شبح جامعة  ح�شلت دولة منهم على 

�لعرب �جلامع لكل �أع�شائه و�حلامل لآمال وطموحات �شعوبه.
بيان 

ويفيِ بيان �أ�شدرته �لأمانة �لعامة للجامعة �لعربية، ورد فيه �أنه طو�ل �لعقود، 
عملت �جلامعة �لعربية على بذل كل �جلهود رغم �لتحديات و�ل�شعوبات �لتي 
�لعربية  �جلامعة  حر�شت  فقد  �مل�شرتك.  �لعربي  �لعمل  م�شرية  �عرت�شت 
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خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية، ويف ظل ما �شهده �لعامل �لعربي من ��شطر�بات �أمنية 
�لعربي  �لت�شامن  دعم  �أجل  من  �لعمل  مو��شلة  على  و�جتماعية،  و�شيا�شية 
لالأمن  �شوناً  و�ملو�قف  �جلهود  وتن�شيق  �خلارجية،  �لتدخالت  مو�جهة  يف 
�جلماعي و�ل�شتقر�ر �لإقليمي، وحفاظاً على �شيادة �لدول �لعربية ووحدتها 

و�شالمة �أر��شيها.
مبو�ز�ة ذلك، فقد و��شلت �جلامعة �لعربية دورها كمن�شة جامعة لتن�شيق 
�ملعي�شي  �لو�قع  �شلب  مت�س  �لتي  و�ل�شرت�تيجيات  و�ملبادر�ت  �ل�شيا�شات 
للمو�طن �لعربي يف �ملجالت �لقت�شادية و�لجتماعية و�لثقافية، وذلك من 
ظل  وفى  �ملتخ�ش�شة.  �لعربية  و�ملنظمات  �ملختلفة  �لوز�رية  �ملجال�س  خالل 
جائحة كورونا �لتي ت�شببت تد�عياتها يف �رتباكات غري م�شبوقة، تعمل �جلامعة 
�لعربية على تن�شيق �جلهود وو�شع روؤى م�شتقبلية للتحرك �جلماعي �لفاعل 
و�لجتماعي،  �لقت�شادي  �مل�شتويني  على  للجائحة  �ل�شلبية  �لآثار  لحتو�ء 

وتعزيز �ل�شتجابة �لعربية يف مو�جهة �أزمات �شبيهة يف �مل�شتقبل.
كما ورد يف �لبيان، �أن �لأمانة �لعامة للجامعة �لعربية، وهى حتيي ذكرى 
دد �لتز�مها �لر��شخ بتعزيز  �ليوم �لهام يف تاريخ �لعمل �لعربي �مل�شرتك، جتجُ
دعائم هذ� �لبيت �لعريق، و�حلفاظ على وحدته وحيويته ليبقى ف�شاء للحو�ر 
و�لتالقي و�لتفاعل �لبناء ل�شت�شر�ف م�شتقبل �أف�شل لل�شعوب �لعربية جميعاً.
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�سوف نحاول من خالل الآتي تحليل الأهمية الكبرى للمعلومات كقوة 
موؤثرة في ال�ساأن العام محليًّا ودوليًّا، واإبراز مفاهيم ومخاطر الت�سليل 
اتخاذ  في  القوي  وتاأثيره  المجتمع  تطور  على  وانعكا�ساته  الإع��الم��ي 
القرار ال�سيا�سي �سلًبا اأو اإيجاًبا وخا�سة على م�ستوى العالقات الدولية. 
كما نركز في التجاه نف�سه على مخاطر الأخبار الوهمية التي ُتبث ب�سكٍل 
مق�سود اأو غير مق�سود ودورها في ت�سميم الحياة ال�سيا�سية والجتماعية 
ب�سكل خا�ص  الهتمام  وابتزازها، مع  ال��دول  ال�سغط على  وفي ممار�سة 

بالمنطقِة العربية.
اأهمية المعلومات في المجتمع..

مثَّل تطوُر مفهوِم المعلومات المحرَك الرئي�سي لتطور نمط المجتمع 
الإن�ساني الذي تدّرج من المجتمع الزراعي، مروًرا بالمجتمع ال�سناعي، 
ويتفق  ال��ي��وم.  تفا�سيله  نعي�ُص  ال��ذي  المعلومات  مجتمع  اإل��ى  وو���س��ول 
الإن�ساني  للن�ساط  الفقري  العموَد  اليوم،  تمثل،  المعلومات  اأن  الجميع 
وف��ي  وال�سيا�سية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  اأب���ع���اده  �سمن 
المعلومات  امتالك  واأ�سحى  وال���دول.  ال�سعوب  بين  العالقات  م�ستوى 
اأف��راد، منظمات،  القوة، �سواء كانت �سادرة عن  ال�سمَة الأ�سا�سية لمظهر 

موؤ�س�سات، �سركات، اأو دول.
التكنولوجيا  �سهدته  ال��ذي  الرهيب  التطور  ومع  الأ�سا�ص،  هذا  وعلى 
�ُسّبهت  والع�سرين،  ال��ح��ادي  ال��ق��رن  وب��داي��ة  الع�سرين  ال��ق��رن  نهاية  ف��ي 

ال��م��ع��ل��وم��ات ب���»ال��ط��اق��ة ال��ج��دي��دة« ال��ت��ي تلعب 
العالم.  واإدارة  النفوذ  اإن��ت��اج  ف��ي  الأك��ب��ر  ال���دور 
اأن ُتبنى البرامُج  اأ�سبح من ال�ستحالة  اأنه  كما 
وال�ستراتيجيات وُتّتخذ القراراُت، �سائبة كانت 
تهم  اق��ت�����س��ادي��ة،  اأو  ك��ان��ت  �سيا�سية  خ��اط��ئ��ة،  اأم 
والعتماد  ال��رج��وع  دون  من  ال��ح��رب،  اأو  ال�سلم 

على المعلومات.
اأ�سبحت المعلومات تمّثل  وفي هذا التجاه، 
ال�����س��الَح ال��ج��دي��د ال����ذي ب��ف�����س��ل ال���ق���درة على 
وا�ستعماله في جميع  امتالكه وح�سن توظيفه 
المجالت، توفر ل�ساحبه اأدوات التفوق والقدرة 
من  وتزيد  والنجاح،  والتفاو�ص  المناورة  على 
اأ�سباب تمّكنه في ال�سراع وال�سيطرة على الآخر 

)الفرد، المجموعة، ال�سعب، الحكومة.. الخ( في معناه ال�سو�سيولوجي. 
الوقت، هو امتالك ل�سالح قوي ذي  المعلومات، في نف�ص  لكن امتالك 
وجهين، يمكن اأن ُي�سلح وُيقّرب، بقدر ما يمكن اأن ُيبعد وُيدّمر. ما جعل 
على  تعتمد  ع�سكرية(  �سيا�سية،  )اقت�سادية،  اأ�سكالها  بمختلف  الحروب 
�سمن  الإعالمي  الت�سليل  م�سار  الأحيان  اأغلب  في  وتنتهج  المعلومات، 

اأطر وا�ستراتيجيات واأهداف معينة.
حرب المعلومات والت�ضليل الإعالمي..

اإن حرَب المعلومات كانت ول تزال في قلب ال�سراعات التي تن�ساأ بين 
بين  اأعم  وب�سكل  ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية محليًّا،  المكونات 
اأو القوى الإقليمية والدولية. وت�ستخدم حرب المعلومات ب�سكل  الدول 
بهدف  والت�سليل  المغالطة  في  وكذلك  الإقناع  بهدف  التاأثير  في  عام 

ال�سيطرة والتحكم. 

اأو  اأهداف ع�سكرية  اإن مفهوم الت�سليل الإعالمي �سمن  وفي الواقع، 
يعّبر عن ممار�سة قديمة  بل  اللحظة،  وليد  لي�ص  ودبلوما�سية،  �سيا�سية 
القرن الخام�ص قبل  اإذ و�سف الجنرال ال�سيني )Sun Tzu( منذ  جّدا، 
الميالد الحرب باأنها »فن للخداع«، واأ�ساف »اإن فن الحرب الأ�سمى هو 
على محتوى  مبنيٌّ  ال�سياق  هذا  في  والخداع  قتال«،  دون  العدو  اإخ�ساع 
وطريقة اإدارة المعلومات. وبالتالي فاإن الت�سليل الإعالمي في مفهومه 

الأ�سلي هو تقنية ع�سكرية تهدف اإلى اإخ�ساع العدو باأقل التكاليف.
فعلى �سبيل المثال، وجد هتلر في )Gleiwitz( �سنة 1939 والتي كانت 
الحادثة  )تمثلت  للحرب  ذريعة  وم�سّللة  مغلوطة  معلومات  على  مبنية 
في تنّكر جنود األمان في زي معار�سين بولنديين وتنفيذهم لهجوم على 
قوية  حجة  توفير  هدفها   ،)Gleiwitz( األمانية  اإذاع��ي��ة  اإر���س��ال  محطة 
لقرار هتلر باحتالل بولندا، وبعدها وا�سل الزحف على اأوروبا، وا�ستمرت 
بعدها الحرب العالمية الثانية التي بلغ عدد �سحاياها 60 مليوَن قتيل، 

حينئذ. العالم  �سكان  تعداد  اإجمالي  من  اأي ما يعادل 2.5% 
ن��ت��ذك��ره، ه��و م�سهد ال�سور المفبركة  ن��زال  ال��ذي ل  وال��م��ث��ال الآخ���ر 
التي قّدمها وزير الخارجية الأمريكية الأ�سبق، كولين باول، اأمام الأمم 
ال��ع��راق لأ�سلحة دم��ار �سامل،  ام��ت��الك  2003 ح��ول  ف��ي م��ار���ص  المتحدة 
اإلى  اأدى  الع�سرين،  القرن  في  عالمي  اإعالمي  ت�سليل  اأكبر  يعد  وال��ذي 
احتالل بلد عربي م�سلم من دون حق، ونتج عنه تدمير وتقتيل وتهجير 
لبلد و�سعب اأعزل ل حول له ول قوة اأمام كذب وقوة 

وبط�ص الوليات المتحدة الأمريكية وحلفائها.
الت�سليل  م��ف��ه��وم  تلخي�ص  يمكن  وب��اخ��ت�����س��ار 
الإع����الم����ي ع��ل��ى اأن�����ه ال���ت���الع���ب ب����ال����راأي ال���ع���ام، 
المعلومات  واإدارة  معالجة  مع  �سيا�سية،  لأغرا�ص 
الناعمة،  ال��ق��وى  وتلعب  ملتوية.  ط��رق  بوا�سطة 
اأ�سكالها  بمختلف  الإع����الم  و���س��ائ��ل  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى 
المهمة  الرئي�سي في تنفيذ هذه  ال��دوَر  وقنواتها، 
�سواء كان ذلك ب�سورة مق�سودة اأو غير مق�سودة. 
اأكثر  الإعالمي  الت�سليل  ممار�سات  اأ�سبحت  كما 
انت�سارا ورواجا محليا وعالميا بف�سل ال�ستخدام 
ال��م��ك��ث��ف وال��م��ت��ن��ام��ي ل��و���س��ائ��ل الإع�����الم ال��رق��م��ي 
وو���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي. واأ���س��ب��ح��ت ه��ذه 
الموؤ�س�سية،  التقليدية  الإع���الم  و�سائل  على  مقت�سرة  غير  الممار�سة 
المعروفة باحترامها للحد الأدنى للمعايير المهنية واأخالقيات المهنة، 
بع�سها معروف  لأف��راد ومجموعات،  يومية  اإلى ممار�سات  تجاوزتها  بل 
وبع�سها الآخر غير معروف، بع�سها يت�سرف ب�سكل ذاتي، وبع�سها الآخر 
معّقدة  و�سعية  نعي�ص  اأ�سبحنا  بحيث  ن��اف��ذة،  لأط���راف  كواجهة  يعمل 
تتداخل  عندما  وخ�سو�سا  وال��خ��ط��اأ،  ال�سح  بين  التمييز  فيها  ي�سعب 
ال��راأي وع��دم التفريق بين دور  الأم��ور مع مبادئ الحق في التعبير عن 
ون�ساطات  للتدوين  ال��ح��رة  والممار�سة  المهنية  الإع��الم��ي��ة  الموؤ�س�سة 
ذهن  في  والت�سليل  الإع��الم  بين  والخلط  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

المتلقي.
 Fake( هذه الو�سعية المعّقدة اأفرزت ما اأ�سبح يعرف بالأخبار الوهمية
اأنها »ق�سة  »Time Magazine« على  التايم  تعّرفها مجلة  التي   )News

تستخدم حرب 
المعلومات بشكل 

عام في التأثير بهدف 
اإلقناع وكذلك في 

المغالطة

حرب المعلومات والتضليل اإلعالمي
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كاذبة، غالًبا ما تكون ذات �سورة غير طبيعية، تم اإن�ساوؤها لتتم م�ساركتها 
عبر  الإع��الن��ات  اإي���رادات  توليد  بغر�ص  الإنترنت  على  وا�سع  نطاق  على 
اأو �سركة،  اأو حركة �سيا�سية  اأو ت�سويه �سخ�سية عامة  حركة �سير الويب 
بالتزييف  اليوم  ُيدعى  ما  للتكنولوجيا  الكبير  التطور  اأف��رز  كما  اإل��خ«. 
و�سور  فيديو  تزييف  في  اأ�سا�سا  ُي�ستعمل  ال��ذي   )Deep Fake( العميق 

وا�سع  ب�سكل  وم�ساركتها  �سيا�سيين  اأو  لم�ساهير 
على   CNBC �سبكة  تعّرفه  وال��ذي  الإن��ت��رن��ت،  على 
اأنه »التكنولوجيا التي ت�ستخدم لإقناع النا�ص حول 

�سيء ما يكون غير �سحيح«.
وان���ت�������س���ر ه�����ذا ال����ن����وع م����ن الأخ�����ب�����ار ال��وه��م��ي��ة 
والتزييف العميق محليًّا وعالميًّا، واقترن باأحداث 
التغطية  مثل  النطاق  وا�سَع  جدل  اأحدثت  عديدة 
�سنة  الأمريكية  الرئا�سية  لالنتخابات  الإعالمية 
2016، والتغطية الإعالمية لمو�سوع البريك�سيت، 
وك���ذل���ك ال��ت��غ��ط��ي��ة الإع���الم���ي���ة ل��م��ع��ظ��م ال��ح��روب 
والأزم��������ات ح����ول ال��ع��ال��م وخ��ا���س��ة ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة 

العربية، وبعد انتهاء الحرب الباردة.
وتبقى الأخبار الوهمية، »البن المدلل« لحرب 

المعلومات، لما تتميز به، ك�سالح اإعالمي، من تاأثيٍر بالٍغ في الراأي العام 
وانت�سار �سريع، وكلفة متوا�سعة. حّتى اأنها اأ�سبحت ال�سالَح المف�سل في 
اإدارة العالقات الدولية والتعامل مع الحروب والأزم��ات. وتدخل ح�سب 
ي�سمى  ما  اأو  الرابع  الجيل  ح��روب  اأدوات  حزمة  �سمن  الباحثين  عديد 

بالحروب الالمتماثلة.
دكتاتورية �ضركات التكنولوجيا والمعلومات والإعالم

ول يمكن لحرب المعلومات والت�سليل اأن تتطور وت�ستمر ك�سالح في 
اإدارة العالقات الب�سرية والعالقات بين الدول، من دون الدور المحوري 
الواقع،  وفي  والمعلومات.  التكنولوجيا  �سركات  تلعبه  ال��ذي  والرئي�سي 
اإنتاج ون�سر و�سير المعلومات  هذه ال�سركات تتحكم في مفا�سل عمليات 

محليًّا ودوليًّا.
قواعد  العالم،  في  والمعلومات  التكنولوجيا  �سركات  كبريات  وتمتلك 

بيانات لأكبر عدد ممكن من �سكان العالم، فهي ُتخّزن جميع المعلومات 
المرتبطة بهم من بيانات و�سور وفيديو ومرا�سالت اإلكترونية، وعمليات 
اليومي،  �سلوكهم  وُتحّلل  الرقمية،  ن�ساطاتهم  وتراقب  اإلكترونية،  بحث 
تحولت  المثال،  �سبيل  فعلى  ث��ال��ث.  لطرف  الفكرية  توجهاتهم  وتبيع 
بعد  العالم  في  ب�سرية  بيانات  قاعدة  اأكبر  اإل��ى  موؤخرا  في�سبوك  �سركة 
 WhatsApp، Instagram،(. ا�ستحواذها على ثالثة تطبيقات اأخرى وهي

)Messenger
يعني  ال��ذي   )GAFAM( اخت�سار  الأخ��ي��رة  ال�سنوات  ف��ي  انت�سر  كما 
 Google، Apple، Facebook،( خم�ص اأكبر �سركات تكنولوجية في العالم
اأمريكية عالمية ل �سّك في  Amazon، Microsoft(. وهي كلها �سركات 
والتطور  القت�سادية  التنمية  حيث  م��ن  تلعبه  ال���ذي  الإي��ج��اب��ي  ال���دور 
والبتكار العلمي والتكنولوجي، لكنها في نف�ص الوقت ت�سيطر من دون 
منازع على �سرايين التكنولوجيا والمعلومات... وبلغت قيمتها ال�سوقية 
مجمعة �سنة 2018، 4.1 تريليونات دولر، اأي ما ي�ساهي الناتج المحلي 
لألمانيا، بريطانيا اأو فرن�ساii، وميزانيتها مجّمعة تتجاوز ميزانية دول 
وال�سعوب  العالم  دول  باقي  ت�سع  وبالتالي  باأكملها...  الإفريقية  القارة 

تحت �سيطرتها ب�سكل اأو باآخر.
ه���ذه ال�����س��ي��ط��رة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ت��ح��ول��ت ���س��ي��ئ��ا ف�����س��ي��ئ��ا اإل����ى ن���وع من 
بامتالك  المادية، بل  بالقوة  ُتمار�ص  التي ل  التكنولوجية  الديكتاتورية 
المعلومات وتوجيهها. فالم�سحك المبكي اأنه 
ل في�سبوك فر�ص علينا ن�سر اأخبارنا وق�س�سنا 
اأمازون فر�ص علينا  و�سورنا على من�سته، ول 
فر�ص  ج��وج��ل  ول  من�سته  عبر  ال�سلع  ���س��راء 
للقيام  بحثه  م��ح��رك  ا���س��ت��خ��دام  اأي�����س��ا  علينا 

بعمليات بحث تخ�ص بحوثنا و�سوؤوننا.
�سحر  بعملية  ت��ك��ون  م��ا  اأ���س��ب��ه  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإن 
فيه  تختلف  ج��دي��د،  ع�سر  عبيد  اإل���ى  حولتنا 
العبد  بين  التقليدية  وال��ح��ق��د  ال��ك��ره  ع��الق��ة 
وال�����س��ي��د، ل��ت�����س��ب��ح ع��الق��ة ح���ب ي�����س��ت��ف��ي��د من 
خاللها العبد ويزيد فيها ال�سيد ثراءه بف�سل 
ذهبا  تدر  التي  الإع��الن��ات  الجارف من  ال�سيل 
الم�ستخدمين  نحن  خلقناها  قد  نكون  والتي 
بف�سل ن�ساطاتنا الرقمية اليومية على من�سات اأ�سيادنا. هذا هو النموذج 

الجديد من ال�ستعباد الُمخّير في زمن العولمة ومجتمع المعلومات.
عالقة  التكنولوجيا  واأ���س��ي��اد  الم�ستخدمين  بين  ال��ع��الق��ة  ك��ان��ت  اإن 
�سركات  ا�ستغالل  هو  الخطير  الأم��ر  لكن  بذلك،  باأ�ص  فال  راب��ح-راب��ح، 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل��ب��ي��ان��ات ال��م�����س��ت��خ��دم��ي��ن وت��وظ��ي��ف��ه��ا ف���ي ع��م��ل��ي��ات غير 
اأيديولوجي  �سيا�سي  هو  ما  ومنها  تجاري،  اقت�سادي  هو  ما  منها  معلنة 
واأمني. وبالرغم مّما تّدعيه �سركات التكنولوجيا من احترامها لبيانات 
هذا  ف��ي  ال��ت��ج��اوزات  اأن  الأح����داث  اأثبتت  الم�ستخدمين،  وخ�سو�سيات 
�سنودن  اإدوارد  واأكبر ف�سيحة جاءت عن طريق  ت��زال.  ال�ساأن تكّررت ول 
�سنة  الأمريكية،  بالمخابرات  ال�سابق  العميل   ،)Edward Snowden(
معلومات   The Guardian ج��ري��دة  م��ع  بالتن�سيق  ب  ���س��رَّ عندما   ،2013
ح�ّسا�سة عن اأنظمة تج�س�ص ت�ستخدمها وكالة الأمن القومي الأمريكية 

سميرة رجب
كاتبة عربية

تبقى األخبار الوهمية، 
المدلل« لحرب  »االبن 

المعلومات، لما تتميز 
به، كسالح إعالمي 

للتأثير في الرأي العام



34

ح�سلت  ال��ت��ي   )Prism، XKeyscore، Tompora( م��ث��ل   )NSA(
من  للم�ستخدمين  ح�ّسا�سة  بيانات  على  مبا�سرة  ب�سورة  بمقت�ساها 
 AOL، Apple، Facebook، Google،( وهي  تكنولوجية  �سركات  �سبع 
مرا�سالت  البيانات،  .وت�سمل   )  Microsoft، Paltalk، Skype،Yahoo
البريد الإلكتروني، المحادثات ال�سوتية، عمليات البحث عبر محركات 

البحث، ن�ساطات الت�سفح على الإنترنت، الخ...
الكونجر�ص  اأم��ام  في�سبوك  �سركة  موؤ�س�ص  َمُثل  نف�سه  الإط���ار  وف��ي 
2015 لتف�سير النقد الموجه  الأمريكي واأمام البرلمان الأوروبي �سنة 
الم�ستخدمين.  وبيانات  الخ�سو�سية  حماية  ف��ي  وث��غ��رات  ل��ت��ج��اوزات 
ووعد  الم�ساألة  ه��ذه  تخ�ص  ثغرات  بوجود  في�سبوك  موؤ�س�ص  واعترف 
بالبيانات  بالتالعب  مبا�سر  غير  اإق���رار  ال��واق��ع  ف��ي  وه��و  بمعالجتها. 
والمعلومات �سمن اأطر تجارية و�سيا�سية معّينة، و�سمن حرب معلومات 

غير معلنة.
خاللها  فمن  الأ�سا�ص،  في  �سيبرانية  حرب  المعلومات،  حرب  وتعدُّ 
وبقطع النظر عّمن يقوم بها اأو يقف وراءها، يتم �سرقة واإتالف البيانات 
والإ�سرار بالبنية التحتية التكنولوجية لل�سركات والموؤ�س�سات والدول. 

وينتج عنها اأي�سا اإ�سرار بالقت�ساد وبالم�سالح 
الحيوية للدول.

اأخيًرا، ال�سوؤال الأكثر اإلحاحا هو اإذا افتر�سنا 
على  ت�سيطر  العالمية  التكنولوجيا  �سركات  اأن 
ب��ي��ان��ات الأف�������راد وال��م��ج��م��وع��ات م���ن ال��ن��اح��ي��ة 
ال���ق���درة ع��ل��ى معالجتها  ال��ت��ق��ن��ي��ة، ف��ه��ل ل��دي��ه��ا 
توظفها  اأو  معينة  ات��ج��اه��ات  �سمن  وتوجيهها 

لخدمة اأجندات اأو م�ساريع �سيا�سية معّينة؟
رّب���م���ا، ل��ي�����ص ل��دي��ن��ا اإج���اب���ة وا���س��ح��ة ودق��ي��ق��ة 
ح���ول ه���ذا ال�������س���وؤال، ل��ك��ن ال��م��وؤك��د اأن ���س��رك��ات 
الأمريكية  منها  وخا�سة  العالمية  التكنولوجيا 
ه��ي ط���رف اإل����ى ج��ان��ب اأط�����راف ع��دي��دة �سمن 

المعلومات فيها  التي تمثل  الرابع،  الجيل  الالمتماثلة، حرب  الحرب 
ع�سب عمليات ال�سراع والأزمات والحروب.

الت�ضليل الإعالمي... الأخبار الوهمية... المنطقة 
العربية..

للت�سليل  عر�سة  المناطق  اأكثر  من  العربية  المنطقة  تكون  وربما 
تعدُّ  تاريخية،  ولأ�سباب  لأنها  الوهمية،  الأخ��ب��ار  وممار�سة  الإع��الم��ي 
المنطقة الأكبر اأهمية من الناحية الجيو�سيا�سية والجيوا�ستراتيجية. 
اأن��ه��ا ك��ان��ت ول ت���زال ف��ي ع��م��ق الأزم�����ات وال�����س��راع��ات الإقليمية  ك��م��ا 

والدولية.
على  الحروب  في  الممار�ص  الإع��الم��ي  الت�سليل  قواعد  طّبقنا  ول��و 
على  الممار�سات  ه��ذه  ح��ول  كبيرا  تطابقا  لوجدنا  العربية  المنطقة 

اأر�ص الواقع، �سوف نحاول اإيجازها فيما يلي:
1 - ت�سويه �سمعة كل ما هو جيد في البلد المناف�ص/ العدو: واأهم ما 
يتم ت�سويهه هو تاريخ العرب وقيمهم الأخالقية والدينية والح�سارية 
التي كانت ول ت��زال م��ن اأه��م ُبنى ال��ع��رب ك��اأم��ة عبر ال��ت��اري��خ... وه��ذا 
اأنف�سنا  اأبطال في جلد الذات، فاأ�سبحنا نكره  اإلى كوننا  الأمر يحيلنا 
العربية.  ال�سخ�سية  �سمة  اإل��ى  وو���س��ول  لبا�سنا  من  بداية  وتاريخنا، 

الوطنية �سرب  ثقافاتنا  وت��راث في  اأ�سالة  نعتبر كل ما هو  واأ�سبحنا 
الإع���الم  ال��ح�����س��ارة.. وب��ذل��ك نجحت و�سائل  واب��ت��ع��اد ع��ن  م��ن الجهل 
الغربية، خ�سو�سا، �سمن ا�ستراتيجيات الت�سليل الإعالمي على اإل�ساق 
تهمة الإرهاب الإ�سالمي في �سعوبنا، وي�سار لنا بالبنان، لمجرد كوننا 

م�سلمين.
في  الم�ستهدف  البلد  ف��ي  الحاكمة  الطبقات  ممثلي  اإ���س��راك   -  2
غير  اأو  مق�سود  ب�سكل  الأم���ر  ه��ذا  ك��ان  ومهما  قانونية:  غير  اأع��م��ال 
التي  المحلية  الإع��الم  وو�سائل  الغربية  الإع��الم  و�سائل  ف��اإن  مق�سود، 
تعتبر نف�سها »ثورية« رّوجت لإبراز ال�سخ�سيات ال�سيا�سية الم�ستهدفة 
ا�ستثناء، ك�سخ�سيات  التاريخية، من دون  اإلى الرموز  من راأ�ص النظام 
التاريخية  الرموز  اإ�سقاط  اأو فا�سدة.. وبذلك ينجح الإعالم في  ه�سة 
الم�ستهدفة  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  وت�سويه  جهة،  م��ن  والح�سارية 
اأخ��رى..  جهة  من  وم��ادي��ا  معنويا  واإع��دام��ه��ا  ومحاكمتها  ل�ستبعادها 

وهذا مثال من اأمثلة كثيرة وعديدة.
المواطنين  لزدراء  وت�سليمها  الحاكمة  القيادات  �سمعة  ت�سويه   -  3
ع��ن��دم��ا ي��ح��ي��ن ال���وق���ت: وع��ل��ى ه���ذا الأ����س���ا����ص، ���ُس��ّوه��ت ���س��م��ع��ة م��ئ��ات 
بالرغم  بلدانهم  وخ���ارج  داخ���ل  ال��ع��رب  ال��ق��ادة 
م���ن ال��خ��دم��ات وال��ت�����س��ح��ي��ات ال��ت��ي ق��ّدم��وه��ا 
المواطنين  اأمام  الأمور  واختلطت  لأوطانهم. 
الذين، في خ�سم حرب المعلومات والت�سليل 
ق��ادري��ن على  ي��ع��ودوا  ل��م  الإع��الم��ي المحكم، 

التمييز بين ال�سح والخطاأ.
الم�ستوى  على  البينية  الخالفات  ن�سر   -  4
الوطني والإقليمي في المنطقة الم�ستهدفة: 
البينية  ال��خ��الف��ات  م��ن  العظمى  الغالبية  اإن 
ال���ع���رب���ي���ة، وع�����دم ال���ت���واف���ق ���س��م��ن ح�����س��اب��ات 
وقبلية  وع��رق��ي��ة  طائفية  وان��ق�����س��ام��ات  �سيقة 
واأيديولوجية و�سيا�سية، وزيادة التباعد العربي 
والت�سليل  المعلومات  حرب  اأ�سا�سا  تغذيها  النظر،  اأوج��ه  اقتربت  كلما 
التاريخ في  اأخرى نجحت على مر  الإعالمي، بجانب تقنيات �سيا�سية 

الإيقاع ب�سحاياها.
في  ت��اري��خ��ه��م  م��ن  واج��ت��ث��اث��ه��م  التقاليد  ���س��د  ال�����س��ب��اب  تحفيز   -  5
ال��ذات،  جلد  م�ساألة  م��ع  الأم���ر  ه��ذا  ويتقاطع  الم�ستهدفة:  المنطقة 
بالتهمي�ص  ال�سباب  واإي��ه��ام  الكبار  على  ال�سغار  تاأليب  اإل��ى  بالإ�سافة 
وعدم لعب الدور الأكبر في الحياة الجتماعية وال�سيا�سية. ولي�ص من 
 ،2011 منذ  اأحداثا  �سهدت  التي  العربية  ال��دول  معظم  اأن  الم�ستغرب 

رفعت �سعار »ثورة ال�سباب«.
اإلى فهم  اأنه في خ�سم الفتقار  اإلى  وفي الأخير، ل بد من الإ�سارة 
يمكن  ل  الإع���الم���ي،  الت�سليل  وخ��ب��اي��ا  المعلومات  ح��رب  ح��ول  دق��ي��ق 
ل�سعوب ودول المنطقة اأن تحمي نف�سها من خطر محدق ل ُت�سَتخدم 
فيه الأ�سلحة التقليدية، بل اأ�سلحة جديدة ذكية ل مادية، تن�سوي تحت 
الحروب الالمتماثلة من الجيل الرابع، وهي اأفتك من اأجيال الحروب 
ال�سابقة، لأنها غير ملمو�سة، �سريعة النت�سار وقوية التاأثير على الراأي 
وثقافي  و�سيا�سي  اجتماعي  وو�سع  وفكري  علمي  فقر  ويقابلها  العام، 

ه�ّص ومعّر�ص لالهتزاز في اأي لحظة.

تعدُّ حرب المعلومات، 
حرب سيبرانية في 

األساس، فمن خاللها 
وبقطع النظر عّمن يقوم 

بها أو يقف وراءها
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أمال التليدي حاورته:

علينا أن نقر بأن ما يجمع دول حوض البحر 
األبيض المتوسط أكثر بكثير مما يفرقها

بمناسبة اعتماد الخطة االستراتيجية الجديدة لسياسة الجوار األوروبية التي تمتد حتى 2027، أجرت مجلة "بيت 
العرب" حوارا مع األمين العام لالتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، إللقاء الضوء على دالالت وآفاق التعاون 

مع الفضاء األوروبي والدول المتوسطية والتجمعات اإلقليمية بما فيها جامعة الدول العربية.

األمين العام لالتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل:

إن األمن واالستقرار لن يتحققا من خالل سباقات التسلح أو الحمائية 
االقتصادية أو غلق الحدود ما بين الدول
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ناق�ش  للمر�أة  �لعالمي  باليوم  �حتفاء� 
في  �لمتو�سط  �أج��ل  م��ن  �الت��ح��اد  م��وؤخ��ر� 
بين  �لم�ساو�ة  تعزيز  كيفية  دولية،  ندوة 
�لجن�سين في �لمنا�سب �لقيادية بالمنطقة 
خال�سات  �أبرز  عن  ماذ�  متو�سطية،  �الأورو 
�لفجوة،  �سد  يمكن  كيف  �ل��دول��ي؟  �للقاء 
�لمر�أة  وتمكين  �لقيادية  �لمنا�سب  فجوة 

لتحقيق �لم�ساو�ة في �سنع �لقر�ر؟
�أج���ل تمكين  - حقيقة تعمل دول��ن��ا ج���ادة م��ن 
�لمر�أة، لكنها مع ذلك لم ت�ضل بعد �إلى و�ضعها 
ب�ضيطة  ن�����ض��ب��ة  �إال  ت�����ض��غ��ل  ال  ف��ه��ي  �ل��ط��ب��ي��ع��ي، 
����ض���و�ء ع��ل��ى �ل�ضعيد  �ل��ق��ي��ادي��ة  �ل��م��ن��ا���ض��ب  م���ن 
�أو �الجتماعي، ومن تم  �ل�ضيا�ضي  �أو  �القت�ضادي 
�أهمية �لعمل في هذ� �لمجال وهو ما يدخل فيما 
�ل�ضيا�ضات، ومن هذ�  �لتاأثير على  ن�ضميه مجال 
و�فقت  وقد  للر�ضد،  �آلية  �أن�ضاأنا  نحن  �لمنطلق 
كل دول �لمنطقة على �أن تكون م�ضاركة في هذه 
منتظم  وب�ضكل  �ل��دول  تر�ضد هذه  �الآلية، حيث 
وب��ا���ض��ت��خ��د�م �إح�����ض��ائ��ي��ات دق��ي��ق��ة م���دى �ل��ت��ق��دم 
ل��ل��م��ر�أة،  �الق��ت�����ض��ادي��ة  ب��ال��م�����ض��ارك��ة  يت�ضل  فيما 
كما  �لقر�ر.  و�ضنع  �لقيادة  منا�ضب  �إل��ى  و�ضوال 
و�لفتيات  �لن�ضاء  �ضد  �لعنف  ق�ضية  مع  نتعامل 
ناجحة  وطنية  �ضيا�ضات  لنبني  �أخ���رى،  وق�ضايا 
�لمر�أة في  �لمزيد من تمكين  �إلى  توؤدي  وفعالة 
�لعمل  ���ض��وق  ف��ي  �ن��خ��ر�ط��ه��ا  وم���ن  مجتمعاتنا، 

ب�ضكل فعال.
كيف يعمل �التحاد كعامل محفز لتطوير 
�لن�ساء  متابعة  تتم  وك��ي��ف  �لم�ساريع، 
خ�سو�سا  �لمقاوالت  بم�ساريع  �لمتقدمات 

منها �لمتو�سطة و�ل�سغيرة؟
 ه���ذ� �ل��ن��م��وذج ه��و م��ا ن��ح��اول �ل��ق��ي��ام ب��ه في 
تمكين  خ���ال  م��ن  متو�ضطية،  �الأورو  منطقة 
�الق��ت�����ض��ادي وخ��ا���ض��ة ما  �ل�ضعيد  ع��ل��ى  �ل���م���ر�أة 
ومن  �ل��م��ق��اوالت،  �أو  �الأع��م��ال  ر�ئ���د�ت  ن�ضميهن 
ه����ذ� �ل��م��ن��ظ��ور ل��دي��ن��ا ع�����دد� م���ن �ل���ب���ر�م���ج من 
و�أي�ضا  �لقدر�ت،  رفع  على  �أ�ضا�ضا  يركز  ما  بينها 
و�القت�ضادية  �الجتماعية  �الأو���ض��اع  مع  �لتكيف 
�لتقنية  �ل��م��ه��ار�ت  و�إك�����ض��اب��ه��ن  وف��ق��ا لكل دول���ة، 
�لجائحة  تد�عيات  مع  للتعامل  و�لتكنولوجية، 

على �ل�ضعيد �القت�ضادي.
 43 �أن  يوؤكد  �لمتو�سط  �أجل  من  �التحاد 
% هي ن�سبة �لبطالة بين �ل�سابات، ون�سبة 
�أخرى هي م�ساركة �لن�ساء بالمنطقة و�لتي 
�أنحاء  جميع  في  نوعها  من  �الأق��ل  تعتبر 
�لعالم، �إذ� هناك تحديات كبيرة �أمام هذه 
�لف�ساء  في  بالن�ساء  �لخا�سة  �لموؤ�سر�ت 

�الأورو متو�سطي؟
للغاية،  كبير�  تحديا  ه��ذ�  يعتبر  تاأكيد  بكل   
ف��ي منطقتنا  �ل��ن�����ض��اء  ف��ق��ط م��ن   %  20 �ن  ذل���ك 
منخرطا في �ضوق �لعمل، وبالتالي ن�ضبة �لبطالة 

و�الإقليمي  �لوطني  �لم�ضتوى  على  �ضو�ء  منظم 
ل��خ��ل��ق �ل���وظ���ائ���ف وت��م��ك��ي��ن �ل����م����ر�أة و�إك�����ض��اب��ه��ا 
و�لدر��ضات  �لموؤ�ضر�ت  كل  و�أن  �لمهار�ت، خا�ضة 
ت�ضير، وبو�ضوح، �إلى �أن �نخر�ط �لمر�أة في �ضوق 
و�قت�ضادية  تنموية  نه�ضة  �إل��ى  ���ض��ي��وؤدي  �لعمل 

ومالية غير م�ضبوقة ببلد�ننا في �لم�ضتقبل.
كيف تقيمون م�سار �ل�سر�كة �لمتو�سطية 

منذ �نطالقه؟
و�لذي  �الأورو-متو�ضطية،  �ل�ضر�كة  م�ضار  �إن   
بات يعرف بم�ضار “بر�ضلونة” ن�ضبة �إلى �لمدينة 
�ل��ت��ي ���ض��ه��دت �ن��ط��اق��ه ع���ام 1995، �ح��ت��ف��ل في 
وع�ضرين  بخم�ضة  �لما�ضي  �ل��ع��ام  م��ن  نوفمبر 
ع��اًم��ا ع��ل��ى ب��د�ي��ت��ه، م��م��ا ���ض��ك��ل ف��ر���ض��ة منا�ضبة 
�لقوة  وعنا�ضر  نقاط  وتحديد  �لم�ضار،  لتقييم 
�لمزيد  ب��ذل  يتعين  �ل��ت��ي  و�لم�ضائل  ج��ه��ة،  م��ن 
من  �لمئات  توجد  فاليوم  تجاهها.  �لجهد  م��ن 
�ل���م���ب���ادر�ت �الإي��ج��اب��ي��ة �ل��ت��ي خ��رج��ت م���ن رح��م 
ه����ذ� �ل��م�����ض��ار، ح��ي��ث ت���ط���ورت ���ض��ب��ك��ات �ل��ت��ع��اون 
على  مبا�ضر  ب�ضكل  و�أث����رت  ت��دري��ج��ًي��ا  �الإق��ل��ي��م��ي 
�لمبادر�ت  من  بد�ية  �لمو�طنين،  مايين  حياة 
�لمتو�ضطية  �ل�ضر�كات  بف�ضل  �لقائمة  �لمحلية 
�إلى �لم�ضاريع �الإقليمية و��ضعة �لنطاق. وهذ� ال 
تاأتي  �لذكرى  فهذه  �ضعوبات،  وج��ود  ع��دم  يعني 
بالمنطقة،  كبيرة  ����ض��ط��ر�ب��ات  ي�ضهد  وق��ت  ف��ي 
ت��ف��اق��م م��ن��ه��ا ج��ائ��ح��ة غ��ي��ر م�����ض��ب��وق��ة ذ�ت �آث���ار 
�الأزمة  في  ولعل  �ضديدة.  و�جتماعية  �قت�ضادية 
�ل�����ض��ح��ي��ة �ل��ح��ال��ي��ة ت��ذك��ي��ر ج���اد ب��ال��ح��اج��ة �إل���ى 
تعاون ملمو�س عبر �لحدود وبين �لمجتمعات، �إذ 
�ضتحدد ��ضتجابتنا �لجماعية مدى �ضرعة تعافي 
مع  تعاملنا  حيث  م��ن  �أب��ع��د  ه��و  وم��ا  �لمنطقة، 
�لتحديات �لملحة بعيدة �الأمد مثل �أزمة �لمناخ 
و�ت�ضاع �لفجوة �القت�ضادية و�الجتماعية ما بين 

دول �لمنطقة، بل ود�خل �لمجتمعات �لو�حدة. 
 و�أت�������ض���ور ف���ي ه����ذ� �الإط�������ار �أن�����ه م���ن �ل��م��ه��م 

%، وه��ذه �الأرق��ام   43 �ل��ى  �لن�ضاء هنا ت�ضل  بين 
مقلقة �إذ� ما �أ�ضفنا �لجائحة و�أثرها، فقد فقدت 
�لن�ضاء �أكثر من 700 �ألف فر�ضة عمل فقط منذ 
بد�أنا نعاني من �آثار هذه �لجائحة على �ل�ضعيد 
�إل��ى عمل فعال  ث��م، �لحاجة  �الق��ت�����ض��ادي، وم��ن 
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�أذكر  ��ضتد�مة و�ضمواًل للجميع.  �أكثر  مجتمعات 
ولي�س  �لمثال  �ضبيل  على  �ل��م��ب��ادر�ت،  ه��ذه  م��ن 
�أجل  من  �لمر�أة  تمكين  تعزيز  م�ضروع  �لح�ضر، 
منطقة  ف��ي  وم�ضتد�مة  �ضاملة  �ضناعية  تنمية 
على  بالتركيز  �إفريقيا،  و�ضمال  �الأو�ضط  �ل�ضرق 
و�الأردن  و�ل��ج��ز�ئ��ر  ف��ي م�ضر  �الأع��م��ال  ر�ئ����د�ت 
باالإ�ضافة  وتون�س،  وفل�ضطين  و�لمغرب  ولبنان 
�ل�ضحية،  �لرعاية  ف��ي  �ل��م��ر�أة  ح��ق  م�ضروع  �إل��ى 
�ل�ضحة  منظمة  م��ع  – بالتعاون  يهدف  و�ل���ذي 
تقلي�س معدل حدوث مر�ضين  – �إلى  �لعالمية 
�لثدي  �ضرطان  وهما  �لن�ضاء،  ي�ضيبان  خبيثين 
�لناجمة عنهما  و�ضرطان عنق �لرحم، و�لوفيات 
ف��ي �أل��ب��ان��ي��ا و�ل��ج��ب��ل �الأ����ض���ود و�ل��م��غ��رب، وذل��ك 
�ضاملة  ��ضتر�تيجية  وتنفيذ  ت�ضميم  خ��ال  من 
�ل�ضيا�ضات  م��ع  ب��االت�����ض��اق  �لمر�ضين  لمكافحة 
وزر�ء  �لتز�مات  �لوطنية، ومع  �لعامة  و�لخطط 
ت��ع��زي��ز دور  ب�����ض��اأن  �لمتو�ضط  �أج���ل  �الت��ح��اد م��ن 
حق  ب�ضمان  وخ�ضو�ضاً  �لمجتمع،  ف��ي  �ل��م��ر�أة 

�لمر�أة في �لرعاية �ل�ضحية �لكافية.
 وال ي��م��ك��ن ل��ن��ا �إغ���ف���ال �الأث�����ر �ل��ك��ب��ي��ر �ل���ذي 
�ل��م��ر�أة  19 ع��ل��ى و���ض��ع  خلفته ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د- 
تكبد  ف��ي  �لجائحة  ت�ضببت  حيث  �لمنطقة،  ف��ي 
فادحة،  لخ�ضائر  و�قت�ضادنا  وحياتنا  مجتمعاتنا 
�أن �الأزم�����ات ت��وؤث��ر ب�ضكل  �إل���ى  وت�����ض��ي��ر �ل���دالئ���ل 
19 لي�س  وكوفيد-  �لجن�ضين،  على  محايد  غير 
��ضتثناًء من ذلك، حيث �ضتفقد �لمر�أة في �لعالم 
700 �ألف فر�ضة عمل ب�ضبب  �لعربي وحده نحو 
�ل��ج��ائ��ح��ة. وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن �ل��ن�����ض��اء ���ض��و�ء 
�لعامات في  �أو  �لممر�ضات  �أو  �الأعمال  ر�ئ��د�ت 
عملن  و�لزر�عة قد  �ل�ضحية  �ل��رع��اي��ة  م��ج��ال 
فقط  كلل، لي�س  ب��ا  �ل��ع��ال��م،  �أن��ح��اء  جميع  ف��ي 
�أكثر  ا لت�ضكيل م�ضتقبل  �أي�ضً لمكافحة �لوباء بل 
م�ضاو�ة و�ضمولية، وكن في طليعة �لمعركة �ضد 
�لوباء، �إالاَّ �أن �أ�ضو�تهن ظلت مهملة في كثير من 

�الأحيان خارج طاولة �ضنع �لقر�ر.
 وق���د ن��ظ��م �الت��ح��اد �الأ���ض��ب��وع �ل��م��ا���ض��ي ن��دوة 
�لقيادية،  �لمنا�ضب  ف��ي  “�لمر�أة  ع��ن��و�ن  تحت 
يعاني  ع��ال��م  ف��ي  بالم�ضاو�ة  تت�ضم  منطقة  نحو 
�لتي  �لتحديات  لمناق�ضة  من �آثار كوفيد - 19”، 
تو�جهها �لن�ضاء و�لفتيات في طريقهن للو�ضول 
�لمناق�ضات  �لقيادية، حيث �ضمت  �لمنا�ضب  �إلى 
م��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن �أ����ض���ح���اب �ل��م�����ض��ل��ح��ة 
و�لجهات �لفاعلة من مختلف �لقطاعات، بهدف 
للمنا�ضب  �لجن�ضانية  �لحو�جز  �أ�ضباب  تحليل 

�ل��ت��ن��وي��ه ب����اأن م��ن��ط��ق��ة �ل��م��ت��و���ض��ط، ق���د ���ض��ه��دت 
م��د�ر  ع��ل��ى  �ال�ضتثنائية  �الأح�����د�ث  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�ل�ضنو�ت �لما�ضية ما بين �لتحديات �القت�ضادية 
�الإقليمية، ما ي�ضعب معه  و�ل�ضيا�ضية و�الأزم��ات 
قيا�س تاأثير �لجهود �الإقليمية، بما فيها �ل�ضر�كة 
�الأورو متو�ضطية، على �أر�س �لو�قع. وعلى �لرغم 
�أجل �لمتو�ضط  من ذلك، فقد تبنى �التحاد من 
م��ن��ذ ن�����ض��اأت��ه ب��رن��ام��ج ع��م��ل �إي��ج��اب��ي ق��ائ��م على 
و�ال�ضتقر�ر  �لم�ضتد�مة  �لتنمية  بجهود  �لدفع 
منطقة  خلق  ف��ي  �لم�ضاهمة  ب��ه��دف  �الإق��ل��ي��م��ي، 
و�ل�ضام  باالأمن  �ضعوبها  تتمتع  متو�ضطية  �أورو 
و�لرفاهية. وهو من �أجل ذلك ال يعمل بمفرده، 
و�إنما بالتعاون مع منظومة متكاملة من �لدول 
لتوحيد  �لمعنية،  و�الأطر�ف  و�ل�ضركاء  �الأع�ضاء 
�لملفات  حول  م�ضتركة  روؤى  و�ضياغة  �لم�ضاعي 

ذ�ت �الأولوية في �لمنطقة.
�أوؤك��د بثقة، �أن �التحاد من �أجل   و�أ�ضتطيع �أن 
�لتر�ضيخ  �لتحديات في  �لمتو�ضط قد نجح رغم 
قائمة  �لمتو�ضط  �ضفتي  بين  حقيقية  ل�ضر�كة 
ع��ل��ى �ل��م�����ض��او�ة �ل��ت��ام��ة، وم��م��ث��ل��ة ف���ي �ل��رئ��ا���ض��ة 
�ل��م�����ض��ت��رك��ة ب��ي��ن �ل�����ض��م��ال و�ل��ج��ن��وب. ك��م��ا نجح 
�ل��م�����ض��اع��ب ف���ي ج��م��ع �الأط������ر�ف �لمعنية  رغ���م 
و�ل��وزر�ء من �ل��دول �الأع�ضاء في عدد كبير من 
�الجتماعات �لوز�رية �ل�ضيا�ضية و�لقطاعية، �لتي 
�لتو�ضيات  من  �لعديد  وتبني  �إق��ر�ر  في  نجحت 
بالفعل  �لتنفيذ  دخلت حيز  �لتي  �لعمل  وخطط 
ف��ي م��ج��االت م��ت��ن��وع��ة، م��ث��ل �ل��ت��وظ��ي��ف و�لعمل 
وتمكين �لمر�أة و�لتعليم �لعالي و�لبحث �لعلمي 

�الأزرق،  و�القت�ضاد  �لعمر�نية  و�لتنمية  و�لنقل 
وغيرها من �لمجاالت.

�لعالمي  �ل��ي��وم  منا�سبة  نحيي  ون��ح��ن 
ل��ل��م��ر�أة، م��ا ه��ي روؤي��ت��ك��م وخ��ط��ة عملكم 
و�لثقافي  �الجتماعي  بالو�قع  للنهو�ش 

للن�ساء في �لمنطقة؟
 تحتل �لمر�أة موقًعا متقدًما على ر�أ�س �الأهد�ف 
�ال�ضتر�تيجية لاتحاد من �أجل �لمتو�ضط، حيث 
�إقليمية  �أج���ن���دة  وت��وط��ي��د  ب��ن��اء  �أج���ل  م��ن  نعمل 
باعتبارهما  و�لن�ضاء  �ل�ضباب  لتمكين  م�ضتركة 
�ل��م��ح��رك��ي��ن �ل��رئ��ي�����ض��ي��ي��ن ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��م��ن��ط��ق��ة 
م��ب��ادر�ت  ع��دة  �الت��ح��اد  يتبنى  كما  و��ضتقر�رها. 
وم�����ض��روع��ات ل��ت��ع��زي��ز �ل��م�����ض��ارك��ة �الق��ت�����ض��ادي��ة 
و�الجتماعية و�لمدنية للن�ضاء و�ل�ضباب كعنا�ضر 
بناء  �أج���ل  م��ن  �ل��ب�����ض��ري��ة،  �لتنمية  ف��ي  رئي�ضية 

من المهم التنويه بأن منطقة المتوسط، قد شهدت العديد من األحداث 
االستثنائية على مدار السنوات الماضية ما بين التحديات االقتصادية 

والسياسية واألزمات اإلقليمية
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�لقيادية، وعر�س �أف�ضل �لممار�ضات حول كيفية 
تعزيز تبوء �لن�ضاء و�لفتيات لتلك �لمنا�ضب في 

جميع �أنحاء �لمنطقة.
�أخ��رى، فاإن �التحاد يتبنى مبادرة   ومن جهة 
ر�ئدة، هي فريدة من نوعها في �لمنطقة، من �أجل 
�إن�ضاء �آلية �لر�ضد �الأولى على م�ضتوى �لمتو�ضط 
�ل�ضيا�ضات  ل��و���ض��ع  �ل���ازم���ة  �ل��ب��ي��ان��ات  ل��ت��وف��ي��ر 
تنفيذ  ودع���م  �لعلمية،  �لبيانات  �إل���ى  �لم�ضتندة 
�أهد�ف �لتنمية �لم�ضتد�مة �لمتعلقة بالنوع، من 
خال تحديد �لموؤ�ضر�ت �لتي ت�ضاعد على �إبر�ز 
تنوع ق�ضايا �لنوع �الجتماعي في �لمنطقة لدعم 
�لم�ضتويين  على  �لق�ضايا  ه��ذه  ور���ض��د  تحليل 
�الإقليمي و�لوطني. وتقوم �الآلية باالعتماد على 
�لمنا�ضب  �إلى  �لمر�أة  و�ضول  لر�ضد  موؤ�ضًر�   20
�القت�ضادية  و�لم�ضاركة  �لقر�ر،  و�ضنع  �لقيادية 
و�لفتيات،  �لن�ضاء  �لعنف �ضد  ومناه�ضة  للمر�أة، 
تحليل  خ��ال  من  �لنمطية،  �لقو�لب  ومكافحة 
�لحياة  �ل�ضاملة و�لم�ضاركة في  �لقانونية  �الأطر 
�لعامة و�لتوظيف و�لم�ضاركة �القت�ضادية، �ضمن 

�أمور �أخرى.
من  �الت��ح��اد  لم�ستقبل  تنظرون  كيف 
�أجل �لمتو�سط وخا�سة ما يتعلق بدوره في 

��ستتباب �الأمن و�ال�ستقر�ر �الإقليميين؟
يتحققا من خال  و�ال�ضتقر�ر لن  �الأم��ن   �إن 
�ضباقات �لت�ضلح �أو �لحمائية �القت�ضادية �أو غلق 
�لحدود ما بين �لدول، وغيرها من �لحلول �لتي 
تبنتها �ل����دول ف��ي �ل��ق��رن �ل��م��ا���ض��ي، ول���م ت���وؤدي 
�إل���ى �ل��م��زي��د م��ن ع��دم �ال���ض��ت��ق��ر�ر. فالحو�ر  �إال 
و�لتعاون و�لتكامل ما بين دول �الإقليم هم �ل�ضبيل 
�لم�ضتركين  و�الأم��ن  �لرفاهية  لتحقيق  �لوحيد 
ل�ضعوبنا. و�التحاد من �أجل �لمتو�ضط، بع�ضويته 
و�ضرق  وج��ن��وب  �ضمال  م��ن  دول��ة   42 ت�ضمل  �لتي 
ق��درة  �الأك��ث��ر  �لموؤ�ض�ضي  �الإط���ار  ه��و  �لمتو�ضط، 
ع��ل��ى تحقيق ه���ذه �الأه�����د�ف م��ن خ���ال ب��ر�م��ج 
�لتي  و�لمبادر�ت  و�لم�ضروعات  و�لحو�ر  �لتعاون 
يرعاها، �ضو�ء ما بين �لدول و�لحكومات، �أو على 
م�ضتوى �لفاعلين غير �لحكوميين و�الأكاديميين 

و�لبرلمانيين ورو�د �الأعمال وغيرهم.
م��خ��اط��ر  ل���م���و�ج���ه���ة  �ل���ج���ه���ود  ت�����ض��اف��ر  �إن   
لتوطين  �الإق��ل��ي��م��ي  �ل��ت��ع��اون  �أو  �ل��م��ن��اخ،  ت��غ��ي��ر 
�الندماج  تعزيز  �أو  �الإقليم،  في  �الإن��ت��اج  �ضبكات 
�القت�ضادي وحرية �لحركة في �لمنطقة، وكلها 
�أجل  م�ضائل تدخل في �ضميم عمل �التحاد من 
�لمتو�ضط، هو ما �ضيحقق �الأمن و�ال�ضتقر�ر في 

�لمنطقة.
�أن �التحاد قطع خطو�ت موفقة  �لثابت 
و�لثقافي  �لح�ساري  �لتقارب  طريق  على 
رغم  �لمتو�سط  �الأبي�ش  �لبحر  �سفتي  بين 
خالل  م��ن  وخا�سة  �لقائمة،  �لتحديات 
برلمانيين  من  �لحكوميين  غير  �لفاعلين 

قبل   2019/2018 �لجامعي  �ل��ع��ام  �ضهد  وق��د 
وط��ال��ب��ة،  ط��ال��ًب��ا   1070 ت�ضجيل  �ل��ج��ائ��ح��ة،  ب���دء 
% م��ن��ه��م ف��ي ب��ر�م��ج ت��ب��ادل طابي   80 ���ض��ارك 
هيئة  �أع�����ض��اء  يخ�س  وفيما  مختلفة.  دول  ف��ي 
خارج  من   )%  46( تقريًبا  فن�ضفهم  �لتدري�س، 
�لمغرب ويمثلون 15 جن�ضية مختلفة من �ضمال 

و�ضرق وجنوب �لمتو�ضط.
�لتنمية  لتحقيق  عملكم  خطة  ه��ي  م��ا 
�لتلوث  م��ح��ارب��ة  و�آل���ي���ات  �ل��م�����س��ت��د�م��ة، 
من  �نطالًقا  �لبحري،  �لمجال  في  وخا�سة 
حماية  في  �لمتو�سطية  �ل��دول  �لتز�مات 
�أحكام  وخا�سة  مغلق  �ل�سبه  �لبحر  ه��ذ� 

�تفاقية بر�سلونة؟
�إن��ن��ا ن��و�ج��ه �ل��ي��وم و���ض��ًع��ا غ��ي��ر م�ضبوق على   
تحديات  م��ن  يفر�ضه  وم��ا  �ل��م��ن��اخ  تغير  �ضعيد 
و�الق��ت�����ض��ادي��ن  �لم�ضتد�مة  بالتنمية  مرتبطة 
�إقليمية  ح��ل��واًل  يتطلب  م��ا  و�الأزرق،  �الأخ�����ض��ر 
��ضتجابات  ت��وف��ي��ر  �أج����ل  م��ن  وج���ه���وًد� ج��م��اع��ي��ة 
فعالة، فعلينا �أكثر من �أي وقت م�ضى �أن نعزز من 
�أوجه �لتكامل بين �لموؤ�ض�ضات �لمرتبطة بم�ضار 
بر�ضلونة و�أهد�فها، ومنحها �لم�ضاحة و�لو�ضائل 
�ل��ح��و�ر  ولتعميق  �لمعرفة،  م��ن  �لمزيد  الإن��ت��اج 

نسبة البطالة بين النساء هنا تصل الى 43%،
وهذه األرقام مقلقة إذا ما أضفنا الجائحة وأثرها

و�أكاديمية.  فكرية  ونخب  مدني  ومجتمع 
�الأورو  �ل��ج��ام��ع��ة  م�����س��اه��م��ة  م���دى  ف��م��ا 

متو�سطية بفا�ش في هذ� �التجاه؟
 ل��ق��د ح��ق��ق �الت��ح��اد ن��ج��اح��ات ك��ب��ي��رة ف��ي ه��ذ� 
�ل�ضدد، وعلينا �أن نقر باأن ما يجمع دول حو�س 
�ل��ب��ح��ر �الأب���ي�������س �ل��م��ت��و���ض��ط �أك���ث���ر ب��ك��ث��ي��ر مما 
يفرقها، وعليه فاإنه يكفي خلق �الإطار �لمنا�ضب 
�أن  جميًعا  لندرك  �لمختلفين  �لفاعلين  لجميع 
�لح�ضار�ت �لمتو�ضطية خرجت جميعها من بيئة 
و�لثقافية  �لح�ضارية  باختافاتها  وهي  و�ح��دة، 
و�لتجان�س.  �لتقارب  �ضديد  ح�ضاري  �أ�ضل  نتاج 
و�أزع���م �أن �الت��ح��اد م��ن خ��ال ع��دة م��ب��ادر�ت قد 
�ضعوب  بين  للتقريب  �لمنا�ضبة  �الأر�ضية  و�ضع 
متو�ضطية  �الأورو  �ل��ج��ام��ع��ة  وت��ع��د  �ل��م��ت��و���ض��ط، 
ف���ي ف��ا���س �أح����د �ل��م�����ض��روع��ات �ل���ر�ئ���دة ف���ي ه��ذ� 
�لمجال. فهي تعمل على تحقيق �لتبادل �لثقافي 
من�ضة  و�إن�����ض��اء  �لمنطقة  ���ض��ب��اب  ب��ي��ن  و�ل��ع��ل��م��ي 
مقاربتها �الإقليمية  تبرز  حيث  م�ضتركة،  بحثية 
�ل��م��ت��ف��ردة م���ن خ����ال ت��ن��وع ج��ن�����ض��ي��ات �لطلبة 
بمحتوى �لبر�مج  وك����ذل����ك  و�ل���م���وظ���ف���ي���ن، 
�لدر��ضية، �لذي يركز بوجه خا�س على مو��ضيع 

�لنمو و�الندماج في �لمنطقة �الأورومتو�ضطية.
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حتى نتمكن �ضوًيا من �لعمل على مو�جهة �أ�ضباب 
�القت�ضادية  �لتنمية  كانت  �ضو�ء  �لتحديات  هذه 
و�الج��ت��م��اع��ي��ة غ��ي��ر �ل��ك��اف��ي��ة، �أو ت��غ��ي��ر �ل��م��ن��اخ 
�أو �الأزم���ات  �أ�ضباب �لهجرة  �أه��م  �أح��د  ب��ات  �ل��ذي 
و�ل�ضر�عات. ومنطقنا في هذ� �الإطار هو منطق 
�أو�ضع و�أ�ضمل بكثير من منطق �الإجر�ء�ت �الأمنية 

ومر�قبة �لحدود. 
 م���ن ج��ه��ة �أخ�������رى، ف�����اإن ���ض��م��ي��م م�����ض��روع��ن��ا 
ذك��رت  كما  �ال�ضتر�تيجية،  و�أه��د�ف��ن��ا  �لم�ضترك 
ونطمح  و�ل�ضباب،  بالمر�أة  �لنهو�س  هو  �ضابًقا، 
�لتعليم  خ���ال  م��ن  �ضبابنا  ف��ي  �ال���ض��ت��ث��م��ار  �إل���ى 
وخ��ل��ق ف��ر���س ع��م��ل الئ��ق��ة للجميع، م��ن خ��ال 
هذ�  ف��ي  ويهمني  ومتقاطعة.  متنوعة  م��ب��ادر�ت 
�ضريك  ه��م  �ل�����ض��ب��اب  �أن  �إل����ى  �أ���ض��ي��ر  �أن  �ل�����ض��دد 
لكافة  �التحاد  و�ضع  عند  ��ضت�ضارته  يتم  رئي�ضي 
ونعمل  �لمهمة.  و�لم�ضروعات  �ال�ضتر�تيجيات 
ت�ضمل  لل�ضباب  ��ضتر�تيجية  و���ض��ع  على  ح��ال��ًي��ا 
�لل�ضيق  بالتن�ضيق  �ل�ضت  �التحاد  عمل  مجاالت 

مع �لمنظمات �ل�ضبابية حول �لمنطقة. 
ما ر�أيكم في �الأجندة �لجديدة ل�سيا�سة 
�ل��ج��ن��وب  دول  م���ع  �الأوروب����ي����ة  �ل���ج���و�ر 

�لمتو�سطي )�لعربية(؟
ل��م��ن��ط��ق��ة  �ل����ج����دي����دة  �الأج������ن������دة  ه������ذه  �إن   
�ل��م��ت��و���ض��ط و�ل���ت���ي ت��ت�����ض��م��ن   خ��ط��ة �ق��ت�����ض��ادي��ة 
و��ضتثمارية �ضاملة لتحفيز �النتعا�س �الجتماعي 
و�القت�ضادي طويل �الأجل في جنوب �لمتو�ضط، 
قد و�ضعت بعد م�ضاور�ت عميقة ومكثفة مع دول 
جنوب �لمتو�ضط، وذلك   الإع��ادة �إطاق �ل�ضر�كة 
�أنها  �ضخ�ضًيا  و�أق���در  وتعزيزها.  �ال�ضتر�تيجية 
�أج���ن���دة ط��م��وح��ة وم��ب��ت��ك��رة، و�أرح�����ب ع��ل��ى وج��ه 
�لخ�ضو�س بثقة �التحاد �الأوروبي �لمتجددة في 
دور �التحاد من �أجل �لمتو�ضط   �لذي ال غنى عنه 
لتعزيز �لتعاون �الإقليمي، وكمنتدى حو�ر متميز 

ما بين دول �لمتو�ضط. 
�ل�����ض��ر�ك��ة �لمتجددة    �أن ه���ذه  ث��ق��ة ف��ي   وك��ل��ي 
وخطتها �القت�ضادية و�ال�ضتثمارية �ضت�ضاعد على 
مو�جهة �لتحديات �لملحة �لتي تو�جه منطقتنا 
توحيد  �إل���ى  ت��ه��دف  �ل��ج��دي��دة  فالخطة  �ل��ي��وم. 
�لجهود في مكافحة تغير �لمناخ وت�ضريع �لتحول 
�لم�ضتركة  �لمعالجة  �إل���ى  ب��االإ���ض��اف��ة  �ل��رق��م��ي، 
ما  �لوحدة  وتعزيز  و�لهجرة،  �لق�ضري  للتهجير 
�لجنوبي  �لجو�ر  �الأوروب��ي و�ضركاء  بين �التحاد 

من �أجل تر�ضيخ �ل�ضام و�الأمن في �لمتو�ضط. 
 وتبّين هذه �الأجندة �لجديدة �أن �أوروبا تدرك 
�الزده����ار  ف��ي  مبا�ضر  ب�ضكل  �لم�ضاهمة  �أه��م��ي��ة 
�لطويل،  �لمدى  على  �لمنطقة  في  و�ال�ضتقر�ر 
و�القت�ضادي  �الجتماعي  �لتعافي  في  �ضيما  وال 
�إيجابي في  �أي تغيير  19، الأن  �أزمة كوفيد-  من 
على  �الإيجابية  �آث���اره  �ضيوؤتي  �لمتو�ضط  جنوب 

�لمنطقة ككل.

بين �ضفتي �لبحر �الأبي�س �لمتو�ضط. وهذ� هو 
�لمتو�ضط    �أجل  �التحاد من  يفعله  بالتحديد ما 
بين  �ل��ع��اق��ات  تقوية  خ��ال  م��ن  تاأ�ضي�ضه  منذ 
�التحاد �الأوروبي ودول جنوب و�ضرق �لمتو�ضط، 
ب���روح ج��دي��دة م��ن �ل��ت��ع��اون وم���ن خ���ال تقديم 
�الأ�ضباب  يعالج  وتعاون عملي  تنظيًما  �أكثر  �إطار 

�لجذرية لاأزمات �لتي نو�جهها. 
فبر�ير  في  �التحاد  نظم  �لمثال  �ضبيل  فعلى   
�لما�ضي �لموؤتمر �لوز�ري �لثاني حول �القت�ضاد 
ع��م��ل  خ���ط���ة  ت��ب��ن��ي  ف����ي  ن���ج���ح  و�ل�������ذي  �الأزرق، 
م�����ض��ت��رك��ة ب���اأه���د�ف م��ح��ددة م��ن �أج����ل مكافحة 
�لمرتبطة  للوظائف  و�لترويج  �لبحري  �لتلوث 
ق��ط��اع��ي  �إل�����ى  ب���االإ����ض���اف���ة  �الأزرق،  ب��االق��ت�����ض��اد 
كما  �لم�ضتد�مة.  و�ل�ضياحة  �ل�ضمكي  �ال�ضتزر�ع 
�ضيتم ق��ري��ًب��ا ع��ق��د �ج��ت��م��اع��ي��ن وز�ري���ي���ن، ح��ول 
في  و�لمناخ  �لبيئة  وحول  �لبرتغال،  في  �لطاقة 
م�ضر، حيث �ضتمكننا هذه �الجتماعات من و�ضع 
لل�ضنو�ت  �لم�ضترك  للعمل  و�أدو�ت  موحدة  روؤي��ة 
�الت��ح��اد من  ف��اإن  ذل��ك،  �إل��ى  باالإ�ضافة  �لقادمة. 
متفاوتة  ل��دول  جامعة  كمن�ضة  �لمتو�ضط  �أج��ل 
�اللتز�مات  في  وبالتالي  �القت�ضادي  �لنمو  في 
�لخا�ضة باتفاق باري�س للمناخ، يعتبر �إطار ممتاز 
�ل�ضمال  دول  بين  �لتقارب  من  �لمزيد  لتحقيق 
�لخا�ضة  �الجتماعات  �إنجاح  �أج��ل  من  و�لجنوب 
�لمتحدة  �الأم��م  �تفاقيات  في  �الأط���ر�ف  بالدول 

لتغير �لمناخ و�لتنوع �لبيولوجي. 
�إن�ضاء  �أج��ل �لمتو�ضط     وق��د دع��م �التحاد من 

عالم   600 م��ن  �أك��ث��ر  ت�ضم  ر�ئ����دة  علمية  �ضبكة 
م��ت��خ�����ض�����س ع��م��ل��و� الأك���ث���ر م���ن ث����اث ���ض��ن��و�ت 
تاأثير  �أول تقرير علمي عن  �إ�ضد�ر  ونجحو� في 
تغير �لمناخ في حو�س �لبحر �الأبي�س �لمتو�ضط، 
وهو �لتقرير �لذي �أحدث �ضجة هائلة بما �أظهره 
منطقة  في  للو�ضع  دقيق  ور�ضد  خا�ضات  من 
�لمتو�ضط �لتي تعاني من �رتفاع درجات �لحر�رة 
وت�ضهد  �ل��ع��ال��م،  ب��اق��ي  م��ن   %  20 بن�ضبة  �أع��ل��ى 
�أح���د �أع��ل��ى م��ع��دالت ت��ر�ج��ع �ل��ت��ن��وع �لبيولوجي 
�لتقرير  ل��ق��ر�ءة ه��ذ�  �أدع��وك��م  �ل��ب��ح��ري.  خا�ضة 
�لثري بتمعن، و�أ�ضجع كافة �لحكومات وو��ضعي 
�ل�ضيا�ضات في �لمنطقة على �أخذ تو�ضياته بعين 

�العتبار.
ماهي تد�بير �التحاد من �أجل �لمتو�سط 
ومقاربة  �ل�سباب  ق�سايا  �إز�ء  وبر�مجه 
�لتعامل مع مع�سلة �لهجرة غير �لم�سروعة 
عبر �لمتو�سط، �لذي �أ�سحى مع بالغ �الأ�سف 
مقبرة حقيقية الأحالم �ل�سباب �لر�غب في 
يمكن  وكيف  �لمعي�سية؟  ظروفه  تح�سين 
تقنين وتنظيم تدفقات �لهجرة لو�سع حد 

لهذه �لماآ�سي �لتر�جيدية؟
 لاأ�ضف، فقد تم تاريخًيا تف�ضيل منطق �إد�رة 
�ل��ه��ج��رة ب���داًل م��ن �ل��ع��م��ل �ل��م�����ض��ت��رك لمعالجة 
ي�ضعى  م��ا  وه��و  و�ل��م��ت��ج��ذرة،  �لحقيقية  �أ�ضبابها 
�إل���ي���ه �الت���ح���اد م���ن �أج����ل �ل��م��ت��و���ض��ط   م���ن خ��ال 
�لجمع بين دول �الأع�ضاء حول مائدة و�حدة، �إلى 
�لمنطقة،  ف��ي  �لمعنيين  �لفاعلين  كافة  جانب 

تحتل المرأة موقًعا متقدًما على رأس األهداف 
االستراتيجية لالتحاد من أجل المتوسط

أرحب على وجه الخصوص بثقة االتحاد األوروبي 
المتجددة في دور االتحاد من أجل المتوسط   

الذي ال غنى عنه لتعزيز التعاون اإلقليمي

أوروبا تدرك أهمية المساهمة بشكل مباشر في 
االزدهار واالستقرار في المنطقة على المدى 

الطويل، وال سيما في التعافي االجتماعي 
واالقتصادي من أزمة كوفيد- 19
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المصالحة الخليجية .. ماذا بعد؟

   وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن كاًل من ال�ضعودية والمارات والبحرين بالإ�ضافة اىل 
م�ضر، كانت قد اأعلنت يف يونيو عام 2017 قطع العالقات مع قطر وغلق جمالها 
اجلوي والبحري والربي اأمام الدوحة، وذلك ا�ضتنادا اإىل اتهام هذه الدول الأربع 
لها بزعزعة ا�ضتقرار املنطقة والتقرب من اإيران، ودعم تيارات الإ�ضالم ال�ضيا�ضي 
الدوحة  ال��ذي نفته  الأم��ر  وتبني خطاب حتري�ضي عرب �ضبكات اجلزيرة، وهو 

جملًة وتف�ضياًل.
   ومن جانبها، طالبت دول املقاطعة الأربع الدوحة بتلبية عدد من ال�ضروط 
وتقلي�ص  الرتكية،  الع�ضكرية  القاعدة  اإزال��ة  بينها  معها، من  العالقات  لإع��ادة 
العالقات مع اإي��ران، واإغالق قناة اجلزيرة وغريها من ال�ضروط الأخرى التي 

رف�ضتها الدوحة، على اعتبار اأنها مت�ص �ضيادتها وا�ضتقالل قرارها الوطني.
بوادر انفراج الأزمة

   وقد لحت بوادر انفراج الأزمة يف اأواخر عام 2020 يف �ضوء اإعالن ال�ضعودية 
وقطر عن بدء احلوار بينهما. وجدير بالذكر اأن ال�ضعودية قد اأخذت على عاتقها 
ملف امل�ضاحلة بالنيابة، حيث ا�ضتقرت الدول الثالث الأخرى على اعتبار اململكة 
ممثاًل عنها يف احل��وار مع قطر. وت�ضري ت�ضريحات امل�ضوؤولني اخلليجيني اإىل 
م�ضرتكة  لأر�ضية  والتح�ضري  النظر  وجهات  بني  للتقريب  فعال،  اأمريكي  دور 
تكون الأ���ض��ا���ص لإع���ادة ترميم العالقات ب��ني ك��ل م��ن الريا�ص وال��دوح��ة. وق��اد 
اجلهود المريكية "جاريد كو�ضرن" كبري م�ضت�ضاري الرئي�ص الأمريكي الأ�ضبق 
2020 بزيارة اإىل كل من  "ترامب"، حيث قام خالل ال�ضبوع الأول من دي�ضمرب 
ال�ضعودية وقطر، يف حماولة حثيثة لك�ضر اجلمود يف املحادثات الذي حال دون 
"نيويورك تاميز"  اأ�ضارت �ضحيفة  التو�ضل اىل اتفاق ل�ضنوات. ويف هذا الإطار 
الأمريكية، اإىل اأن م�ضاعي الإدارة الأمريكية لدفع الريا�ص اإىل التو�ضل اىل اتفاق 
من �ضاأنه تخفيف احل�ضار املفرو�ص على قطر يخفي وراءه الهدف الرئي�ضي، األ 
وهو توجيه �ضربة لالقت�ضاد اليراين وجتفيف املوارد املالية التي كانت توفرها 
لها عالقاتها مع الدوحة. اإذ تقدر الر�ضوم ال�ضنوية التي كانت الدوحة تدفعها 

لطهران نظري عبور الطائرات القطرية بحوايل 100 مليون دولر �ضنوياً.
   كما جتدر الإ�ضارة اأي�ضاً، اإىل ال��دور الهام الذي ا�ضطلعت به دولة الكويت 
من خالل ما بذلته من جهود الو�ضاطة والتقريب بني وجهات النظر منذ بداية 

الأزمة، وحر�ضها على حتقيق تقدم ملمو�ص على طريق امل�ضاحلة اخلليجية.
انعقاد قمة العال وتعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك

ال��واح��دة والأرب��ع��ني مبدينة العال     ج��اء انعقاد القمة اخلليجية يف دورتها 
���ض��م��ال غ���رب ال�����ض��ع��ودي��ة يف ت��وق��ي��ت ل��ه دللت����ه م��ن ح��ي��ث ال��ه��دف، وامل��ت��م��ث��ل يف 
اأ�ضاب البيت  ال�ضرورة امللحة التي ارتاأتها الأط��راف املعنية لراأب ال�ضدع الذي 
اإجن��از امل�ضاحلة اخلليجية املرتقبة. وقد  اإىل  اخلليجي، وتطلع �ضعوب املنطقة 
�ضارك يف اأعمال القمة دول جمل�ص التعاون اخلليجي بالإ�ضافة اىل م�ضر. وقد 
عززت الريا�ص الأجواء اليجابية ال�ضائدة باإعالنها عن فتح الأجواء ال�ضعودية 

اأمام الطريان القطري.

   وقد اختتمت القمة اخلليجية اأعمالها بتوقيع امل�ضاركني على “بيان العال"، 
الذي ن�ص على "حتقيق التعاون والرتابط والتكامل بني دول املجل�ص يف جميع 
كمجموعة  وال����دويل  الإقليمي  دوره���ا  وتعزيز  وحدتها  اىل  و���ض��وًل  امل��ج��الت، 
اقت�ضادية و�ضيا�ضية واحدة". ويف اإطار اإعادة وحدة ال�ضف اخلليجي ومتا�ضكه يف 
مواجهة التهديدات الإيرانية، اأكد البيان اخلتامي للقمة على" تعزيز التكامل 
الع�ضكري حتت اإ�ضراف جمل�ص الدفاع امل�ضرتك واللجنة الع�ضكرية العليا والقيادة 
الع�ضكرية املوحدة ملجل�ص التعاون ملواجهة التحديات امل�ضتجدة". ويف اإ�ضارة اإىل 
باأن ُيعيد  "عقد مواطني دول املنطقة الأمل  اأو�ضح البيان  امل�ضاحلة اخلليجية 
بيان الُعال العمل امل�ضرتك اإىل م�ضاره الطبيعي، وتعزيز اأوا�ضر الود والتاآخي بني 
�ضعوب املنطقة" لفتاً اإىل “اأن توقيع جمهورية م�ضر العربية على البيان يوؤكد 

على توثيق العالقات الأخوية التي تربط م�ضر ال�ضقيقة بدول املجل�ص".
   كما ت�ضمن البيان اخلتامي اأي�ضاً عدداً من الآليات لتعزيز العمل اخلليجي 
وتنمية  الف�ضاد،  ومكافحة  وال�ضفافية  احلوكمة  ادوات  تعزيز  مثل:  امل�ضرتك 
والرعاية  التعليمية  املناهج  وتطوير  احلكومية،  الأج��ه��زة  يف  التقنية  ال��ق��درات 

في خطوة جادة نحو إنهاء األزمة الخليجية وتحقيق المصالحة، وقع المشاركون في القمة الخليجية المنعقدة بمدينة 
العال شمال غرب السعودية على البيان الختامي الصادر عنها. وقد عكست البنود الواردة فيه توجه األطراف الموقعة 
عليه، والمتمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي باإلضافة إلى مصر نحو بدء صفحة جديدة، في سبيل تحقيق أمن 

واستقرار المنطقة وشعوبها، وتغليب مصالحها العليا بما يرسخ مبادئ حسن الجوار واالحترام المتبادل، وبما يسهم 
في إعادة بناء منظومة العمل الخليجي.
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ال�ضحية، وحتفيز القت�ضاد وت�ضجيع املبادرات املتعلقة بالقت�ضاد الرقمي. ويف 
هذا الإطار يرى العديد من املراقبني ال�ضيا�ضيني اأن " بيان العال مل ترد فيه اأي 
اإ�ضارة اإىل اآليات تنفيذ امل�ضاحلة وحل امللفات اخلالفية بني الدول الأربع وقطر، 
واأنه من املرجح اأن يتم بحث امللفات اخلالفية احل�ضا�ضة عرب " اللجان الثنائية " 

بني قطر وكل دولة على حدة.
خطوات عملية لتنفيذ خمرجات القمة اخلليجية

   ومن جانبها، حر�ضت ال��دول امل�ضاركة يف اأعمال القمة عقب توقيعها على 
لعل  القمة  خمرجات  تنفيذ  نحو  عملية  خطوات  اتخاذ  على  اخلتامي،  البيان 
البحرين، م�ضر، يف فتح حدودها  الإم���ارات،  ال�ضعودية،  اأب��رزه��ا: �ضروع كل من 
ومنافذها البحرية واجلوية والربية مع قطر ورفع احلظر اجلوي الذي كان 

مفرو�ضاً على الرحالت القطرية.
  كما حر�ضت و�ضائل الإعالم القطرية يف اأعقاب القمة على التخفيف من حدة 
الإلكرتوين،  الإع��الم  التهدئة. فعلى �ضعيد  الت�ضعيدية والجت��اه نحو  نربتها 
امل�ضتخدمني  اأو  الإع��الم  �ضواء منها تغريدات  الهجوم  تبادل  تراجعت تغريدات 

العاديني اأو حتى احل�ضابات الآلية. كما تراجع ب�ضكل كبري ا�ضتخدام "ها�ضتاغات" 
اأط��راف الأزم���ة. ومن ناحيتها قامت  كانت ت�ضتخدم يف احل��رب الإعالمية بني 
ال�ضلطات يف قطر اأي�ضاً بالإفراج عن ثالثة مواطنني بحرينيني، كانت قوات اأمن 
ال�ضواحل واحلدود القطرية قد األقت القب�ص عليهم اأثناء قيامهم برحلة �ضيد.

    وقد تبادلت كل من م�ضر وقطر مذكرتني ر�ضميتني، حيث مت مبوجبهما 
اخلطوة  ه��ذه  واأع��ق��ب  بينهما.  الدبلوما�ضية  العالقات  ا�ضتئناف  على  الت��ف��اق 
اآليات  الكويت، لو�ضع  امل�ضري والقطري يف  الوفدين  الأول بني  عقد الجتماع 

واإجراءات املرحلة امل�ضتقبلية للعالقات الثنائية بني البلدين.
   كما عقد م�ضوؤولو كل من الإمارات وقطر اأول لقاء بني اجلانبني بالكويت، مت 
خالله بحث الآليات والإجراءات الالزمة لتنفيذ متطلبات امل�ضاحلة. كما اتفق 
اجلانبان على احلفاظ على اللحمة اخلليجية وتطوير العمل امل�ضرتك مبا يحقق 

م�ضلحة دول جمل�ص التعاون، وحتقيق ال�ضتقرار والزدهار يف املنطقة.
نظريتها  اىل  ال��دع��وة  بتوجيه  البحرينية  اخلارجية  قامت  جانبها،  وم��ن     
القطرية لإر�ضال وفد ر�ضمي اىل البحرين يف اأقرب وقت ممكن، لبدء املباحثات 
الثنائية بني اجلانبني حيال الق�ضايا املعلقة. ويف تطور غري م�ضبوق، اأعلنت قطر 
عن ا�ضتعدادها للو�ضاطة بني تركيا وال�ضعودية حلل التوتر القائم يف عالقتهما. 
ال��دول  وزي��ر خارجيتها  بها  اأديل  التي  للت�ضريحات  وفقاً  اأي�ضاً  دع��ت قطر  كما 
اخلليجية اإىل اإجراء حمادثات مع اإيران، معلنة عن ا�ضتعدادها للقيام بت�ضهيل 

املفاو�ضات حال طلبت منها الأطراف املعنية ذلك.
حتديات وعراقيل

اتخاذها  التي مت  الإيجابية  الرغم من اخلطوات  اأن��ه على  بالذكر،     جدير 
التزام  م��دى  ت�ضاوؤلت ح��ول  ث��ارت  اأن��ه قد  اإل  امل�ضاحلة اخلليجية،  على �ضعيد 
الدول املعنية بتنفيذ خمرجات القمة، مبا يف ذلك تفعيل البنود الواردة يف البيان 
اخلتامي. كما لوحظ اأي�ضاً عدم تو�ضل بع�ص الأط��راف اإىل تفاهمات حقيقية 
ب�ضاأن الق�ضايا العالقة على م�ضتوي العالقات الثنائية، الأمر الذي قد ينعك�ص 
�ضلباً على م�ضار امل�ضاحلة اخلليجية، وقد يعرقل م�ضاألة تنفيذ خمرجات القمة 

اخلليجية.
روؤية م�شتقبلية

�ضنكون خالل  اأننا  ال�ضيا�ضيون  املراقبون  يرى  الراهنة،  املعطيات     يف �ضوء 
امل�ضتقبلي  ال�ضيناريو  وي�ضري  م�ضتقبليني.  �ضيناريوهني  ب�ضدد  املقبلة  الفرتة 
الأول اإىل اأننا ب�ضدد التاأ�ضي�ص ملرحلة جديدة على م�ضتوى العالقات اخلليجية، 
ومن املرجح اأنه �ضيتم خاللها تعزيز منظومة العمل اخلليجي امل�ضرتك يف كافة 
وا�ضتعادة  والجتماعية،  والأمنية  والع�ضكرية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  املجالت 
جمل�ص التعاون اخلليجي لدوره على ال�ضعيدين الإقليمي والدويل، الأمر الذي 

�ضوف ي�ضهم يف تعزيز الأمن وال�ضتقرار يف منطقة اخلليج.
القمة  افتقار  اىل  ا�ضتناداً  اأنه  اإىل  الثاين، في�ضري  امل�ضتقبلي  ال�ضيناريو  اأما     
اخلليجية اىل معاجلة عدة ملفات لعل اأبرزها ال�ضالم ال�ضيا�ضي والعالقات مع 
اإىل تفاهمات  املعنية  اإىل عدم تو�ضل بع�ص الأط��راف  واإي��ران، بالإ�ضافة  تركيا 
اأن  املرجح  فمن  وعليه  الثنائي.  امل�ضتوي  على  العالقة  الق�ضايا  ب�ضاأن  حقيقية 
وعراقيل  حت��دي��ات  ع���دة  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  خ���الل  اخلليجية  امل�ضاحلة  ت��واج��ه 
اأن امل�ضاحلة اخلليجية ل تزال يف  ا�ضتمراريتها. والواقع  قد تنعك�ص �ضلباً على 
مراحلها الأوىل، واأن ا�ضتمراريتها مرهون ب��الإرادة ال�ضيا�ضية لالأطراف املعنية 
ومدى جديتها يف موا�ضلة اإجراءات اإعادة بناء الثقة، والعمل على ت�ضوية امل�ضائل 

العالقة على �ضعيد العالقات الثنائية.

سامية بيبرس
مدير إدارة الرصد ومتابعة األزمات

بقلم وزير مفوض: 

تحقيق التعاون والترابط والتكامل 
بين دول المجلس في جميع 

المجاالت
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الحكامة	الديمقراطية	في	المدرسة	المغربية		وأثرها		
								على	التربية	على		حقوق	اإلنسان 	

االإن�������س���ان واالع����ت����راف ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��د���س��ت��ور 
ب��اأول��وي��ة ال�����س��ك��وك ال��دول��ي��ة ل��ح��ق��وق االإن�����س��ان 
واالإفراج عن �سجناء الراأي واإحداث وزارة حقوق 
العامة،  ال�سلطات  ج��ان��ب  م��ن  وال��وع��ي  االإن�����س��ان 
والتعليم  ال�����س��ي��ا���س��ي  االإ����س���اح  ب��ي��ن  ب��ال��ت��راب��ط 
واح���ت���رام ح��ق��وق االإن�������س���ان،  ف�����س��ًا ع���ن االآث����ار 

االإيجابية للتثقيف في المجال الحقوقي.
 وم�����ع ن���ه���اي���ة ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات، ت���ع���زز االن���ت���ق���ال 
ال��دي��م��ق��راط��ي ف���ي ال��م��غ��رب ب��ال��م�����س��ادق��ة على 
خ�س�ص  وال���ذي   2011 ل�سنة  الجديد  الد�ستور 
لها، وفي ما يخ�ص  االن�سان حيزا مهما  لحقوق 
موؤ�سرات  تبلورت  ق��د  فكانت  التعليمي  المجال 
الميثاق  اعتماد  منذ  مهمة  حقوقية  واإرها�سات 
الوطني للتربية والتكوين �سنة1999، ومما جاء 

في مبادئه االأ�سا�سية ما يلي : 
والتكوين  التربية  جميع مرافق  في  “تحترم 
والمراأة  للطفل  بها  الم�سرح  والحقوق  المبادئ 
واالإن���������س����ان ب���وج���ه ع�����ام، ك��م��ا ت��ن�����ص ع��ل��ى ذل��ك 
ال��م��ع��اه��دات واالت��ف��اق��ي��ات وال��م��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة 
المغربية  المملكة  ل���دن  م��ن  عليها  ال��م�����س��ادق 

وت��خ�����س�����ص ب���رام���ج وح�����س�����ص ت��رب��وي��ة مائمة 
للتعريف بها، والتمرن على ممار�ستها وتطبيقها 

واحترامها.”
 وب��ع��د ان��ط��اق ال��ب��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي لتطوير 
ال�سراكة  اإط��ار  في  االإن�سان  حقوق  على  التربية 
المبرمة بين وزارة حقوق االإن�سان ووزارة التربية 
اأثر  1994،  ظل تقويم  26 دي�سمبر  الوطنية في 
هذا الم�سروع محدودا بحيث اأن التقويم الدوري 
عن  وال��ب��ح��ث  المكت�سبات  ل��دع��م  ���س��روري��ا  ب��ق��ي 
طرق تطويرها وفق ما ك�سفت عنه الدرا�سة التي 
اأنجزها المجل�ص االأعلى للتربية والتكوين �سنة 

. 2008
التربية  مجال  في  التثقيف  م�سروع  نجاح  اإن 
م�ستوى  على  وال��م��واط��ن��ة  االإن�����س��ان  ح��ق��وق  على 
الموؤ�س�سات التعليمية يرتبط بعدة عوامل منها:

ت��اأث��ي��ر اإدم������اج م��ف��اه��ي��م ح��ق��وق االإن�������س���ان في 
ال��ب��رام��ج ال��درا���س��ي��ة م��ن ج��ه��ة، وم��ن جهة ثانية 
الموؤ�س�سة  في  ال�سائد  المناخ  يلعبه  ال��ذي  ال��دور 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال�����ذي ي��ن��ت��ج ع���ن ن��وع��ي��ة ال��ح��ك��ام��ة 
تمار�ص  التي  الديموقراطية  ودرج��ة  المدر�سية 

ال��ق��رن  م��ن  الت�سعينيات  ب��داي��ة  ت��م��ي��زت  وق���د 
خا�سة  اأهمية  الدولي  المجتمع  باإياء  الما�سي 
تم  حيث  االإن�����س��ان  حقوق  على   التربية  لق�سية 

تنظيم عدة موؤتمرات دولية منها:
االإن�������س���ان  ل���ح���ق���وق  ال���ع���ال���م���ي  • ال���م���وؤت���م���ر 
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه ال��ي��ون�����س��ك��وف��ي 

مونتريال في مار�ص 1993.
ال��ذي  االإن�����س��ان  لحقوق  العالمي  الموؤتمر   •
نظمته االأمم المتحدة في فيينا في يونيو1993.

التثقيف في  اأن  على  االأخ��ي��ر  ه��ذا  ن�ص  وق��د   
مجال حقوق االإن�����س��ان هوفي ح��د ذات��ه ح��ق من 
اأي  م��ف��ت��اح  ي�سكل  التعليم  واأن  االإن�����س��ان  ح��ق��وق 
تنمية �ساملة للفرد، مما ي�سمن احترام حقوقه 
وحرياته االأ�سا�سية. عاوة على ذلك  تم اعتماد 
مجال  في  للتثقيف  “كعقد   2004-1995 الفترة 
جميع  ال���ق���رار  ه����ذا  وي���ل���زم  االإن�سان”،  ح���ق���وق 
للعقد  العمل  تنفيذ خطة  بالم�ساركة في  الدول 
وم�ساعفة الجهود لمحواالأمية وتوجيه التعليم 
ن��ح��وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة ل��ل��ف��رد وت��ع��زي��ز اح��ت��رام 
و�سهدت  االأ�سا�سية،  وال��ح��ري��ات  االإن�����س��ان  حقوق 
��ا م��ن��اق�����س��ات وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق  ه���ذه ال��ف��ت��رة اأي�����سً
واالإ�ساحات  الديمقراطيات  دعم  م�ساألة  حول 
ال�سيا�سية في اإفريقيا واأمريكا الاتينية واآ�سيا. 

اإيجابيا على  اأث��را  الدولي  الو�سع  اأح��دث  وقد 
الم�سادقة  خال  من  للمغرب  الداخلي  ال�سياق 
لحقوق  الدولية  االتفاقيات  من  مجموعة  على 
لحقوق  اال�ست�ساري  المجل�ص  واإن�����س��اء  االإن�����س��ان 

التثقيف	في	مجال	حقوق	اإلنسان	هو	في	حد	
ذاته	حق	من	حقوق	اإلنسان	وأن	التعليم	يشكل	

مفتاح	أي	تنمية	شاملة	للفرد

لقد أصبح المجتمع الدولي مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بأن التربية على حقوق اإلنسان تشكل مدخال أساسيا لتحقيق 
حقوق االنسان والتنبؤ بالخروقات الحقوقية والصراعات على المستوى البعيد . وقد أشارت عدة مراجع دولية الى  

أهمية هذا الموضوع،  منها اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  
والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية مناهضة كل اشكال التمييز ضد المرأة  واتفاقية اليونسكو المتعلقة 

بمناهضة التمييز في التعليم  وكذا  إعالن وبرنامج عمل فيينا وهو عبارة عن خطة مشتركة لتعزيز العمل في مجال 
حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم.

األنشطة	التربوية	التي	تسمح	بتنمية	اإلبداع	بقيت	ال	تحظى	باهتمام	كبير	
بسبب	نسق	تعليمي	غلب	عليه	ثقل	الممارسات	التي	تراكمت	عبر	عقود
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باكمان في كتابها،  “من اأجل حكامة ديمقراطية 
: في المدر�سة”  وهي 

droits et devoirs الحقوق والواجبات
participation active الم�ساركة الفاعلة

valorisation de la diversité تثمين التنوع
اأنجزتها  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  مرحلة  �سملت  وق��د 
التي   2012  -  1999 ب��ي��ن  م��ا  ال��م��م��ت��دة  ال��ف��ت��رة 
كبير  اإ�ساحي  بم�سروع  العمل  بانطاق  ب��داأت 
والبرنامج  والتكوين  للتربية  الوطني  الميثاق 
اال�ستعجالي بالن�سبة للتعليم االإلزامي، وك�سفت 
نتائج الدرا�سة عن بع�ص النقائ�ص واالختاالت 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ح��ك��ام��ة ال��م��در���س��ي��ة ف��ي بعدها 
من  كثير  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط  ال��دي��م��ق��راط��ي 
المغربي،  التعليمي  ال��ن��ظ��ام  ف��ي  ال��ظ��ل  م��ن��اط��ق 
العملية،   التو�سيات  تقديم مجموعة من  بهدف 
حقوق  على   التربية  بم�سروع  االرت��ق��اء  بغر�ص 
االإن�سان وفق المعايير الدولية لتح�سين الحكامة 

المدر�سية في بعدها الحقوقي.
 البيئة المدر�سية وفاقة الديمقراطية:

 ب��ق��ي ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م ال��م��غ��رب��ي ل��م��دة طويلة 
التقليدية والطرق  االإداري��ة  بالممار�سات  متاأثرا 
التربوية التي يطغى عليها الحفظ واال�ستظهار، 
االإب��داع  بتنمية  ت�سمح  التي  التربوية  فاالأن�سطة 
ب��ق��ي��ت ال ت��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ي��ر ب�����س��ب��ب ن�سق 
تعليمي غلب عليه ثقل الممار�سات التي تراكمت 
في  الديمقراطية  الثقافة  تكن  ل��م  ع��ق��ود.  عبر 
في  تي�سر  ما  اال  االأع��م��ال  ج��دول  على  المدر�سة 
“التربية الوطنية”  بع�ص الدرو�ص من ح�س�ص 
ل���ت���وع���ي���ة ال���ت���ام���ي���ذ ب����اح����ت����رام ب��ع�����ص ق���واع���د  

المجتمع.
الميثاق  اعتماد  مع  وخا�سة  تدريجي  وب�سكل 
ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��رب��ي��ة وال���ت���ك���وي���ن،  ���س��ي��ف��ت��ح ب���اب 
الم�ساهمة ل�سركاء المدر�سة لانتقال من االإدارة 

العمودية اإلى االإدارة الت�ساركية، وعلى الرغم من 
هذا التطور في روؤية االإدارة اإلى ال�سعي لانتقال 
اإل����ى م�����س��ت��وى ي�����س��م��ح ب��ت��دب��ي��ر ف��ع��ال ل��ل��م��در���س��ة 
واقع  تحليل  فاإن  بيئتها،   على  انفتاحها  وتعزيز 
مركزياً  �سوؤااًل  يظل  المغربية  المدر�سة  حكامة 
في م�سروع تحديثها وال�سماح لها بالم�ساهمة في 
تنمية الراأ�ص المال الب�سري،  ومن هذا المنظور، 
فاإن التربية على حقوق االن�سان ال تقل اأهمية عن 
تلك المخ�س�سة لبناء المعرفة والمهارات، ذلك 
اأنه بدون بناء قيم م�ستركة،  ال يمكن للمجتمع 
االجتماعي  التما�سك  من  االأدن���ى  الحد  تحقيق 
وبالتالي تمكين اأع�سائه من بناء الديمقراطية.

وباالعتماد على النموذج النظري اأ�سفله والذي 
يبين ب�سكل وا�سح اأهمية الحكامة الديمقراطية 
���س��روري��ة لتحقيق  ال��م��در���س��ة كحلقة و���س��ل  ف��ي 
وبمراعاة  االن�����س��ان  حقوق  على  التربية  اأه���داف 
جميع معوقات واقع المدر�سة المغربية،  ي�سعى 

م�سروعنا البحثي اإلى بلوغ االأهداف التالية:
التعليم  ف��ي  ال��م��در���س��ة  ح��ك��ام��ة  ح��ال��ة  تحليل 
المقاربة  تفعيل  درج��ة  م��ن  والتحقق  االإل��زام��ي 

الحقوقية في الحياة المدر�سية
ال��ك�����س��ف ع���ن االأ����س���ب���اب ال��ت��ي ت��ع��ي��ق دم��ق��رط��ة 

الحياة المدر�سية 
ال���ت���دب���ي���ر  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى  اأدوات  اق������ت������راح 
والبيداغوجيا لتطوير حكامة المدر�سة لتقترب 
م���ن ال��م��ع��اي��ي��ر ال���دول���ي���ة ال��م��ع��ت��م��دة م���ن ط��رف 

مجل�ص اأوروبا
عينة  تمثل  موؤ�س�سة  الدرا�سة31  �سملت  وق��د 
ع�سوائية للبيئة الريفية والح�سرية من المجال 
ال���ت���راب���ي ل��م��دي��ري��ة ال��ت��رب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة الإق��ل��ي��م 
الأكاديمية جهة طنجة تطوان.  التابع  الح�سيمة 
العمليات  م��ن خ��ال  ال��ب��ي��ان��ات  ت��م تجميع  وق��د 

االآتية:
الت�سيير  تنظم  التي  الر�سمية  الوثائق  تحليل 
ال��وط��ن��ي  ال��م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ل��ل��م��در���س��ة  االداري 

اأواالإقليمي اأوالمحلي.
اجراء مقابات مع مختلف الم�سوؤولين 

الحكامة  م�ستوى  لتقييم  ا���س��ت��م��ارات  ت��وزي��ع 
الديمقراطية باعتماد �سبكة اليزابيت باكمان، 

عبد اللطيف امحمد خطابي

فيها واأ�سلوب تدبيرها من طرف المديرين حيث 
نجاح  على  كبير  ب�سكل  ت��وؤث��ر  الحكامة  ه��ذه  اأن 
اأر���ص  على  االإن�����س��ان  حقوق  على  التربية  تنزيل 

الواقع .
ال�سادرة  المرجعية  الوثيقة  على  وباالعتماد   
“الدعم  ا���س��م  تحمل  ال��ت��ي  اأوروب�����ا  مجل�ص  ع��ن 
تقدم  القرار” وال��ت��ي  الأ���س��ح��اب  اال���س��ت��رات��ي��ج��ي 
خارطة الطريق لاأ�سخا�ص الذين هم مطالبون 
فعالية  على  ت�سجع  والتي  ق��رارات مهمة  باتخاذ 
كبرى في �سياغة ال�سيا�سات التربوية في مجال 
 Education التربية على المواطنة الديمقراطية
 )à la citoyenneté démocratique )ECD
 Education auxاالن�سان حقوق  على  والتربية 
ا�ستندت  droits de l’homme )EDH(.وقد 
في درا�ستي لهذا المو�سوع على تحليل العاقة 
ال��ق��ائ��م��ة ب��ي��ن درج����ة ال��ح��ك��ام��ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
خلق  من  تمكن  التي  المدر�سية  الحياة  وتدبير 
والمواطنة  الديمقراطية  لتعلم  جماعي  التزام 
الفاعلة وحقوق االإن�سان على م�ستوى العاقات 
اأرب��ع  ف��ي  بالبحث  وذل��ك  المدر�سة  ف��ي  ال�سائدة 

مكوناتها وهي :
 Gouvernance، الحكامة، االإدارة والم�سوؤولية

direction ،responsabilité
 Education القيم  ح��ول  المتمركزة  التربية 

centrée sur les valeurs
التعاون،  التوا�سل والم�ساركة

 Coopération ،communication et
participation

Discipline des élèves ان�سباط التاميذ
المجاالت،  في هذه  الحا�سل  التقدم  ولقيا�ص 
مجل�ص  اعتمدهم  موؤ�سرات  ثاث  على  ا�ستندت 
اإليزابيت  اأوروبا والتي تف�سلها ب�سكل م�ستفي�ص 

)باحث فى علوم التربية(

إن	األنظمة	الداخلية	للمؤسسات	تعرف	تباينا	كبيرا	
وال	تحدد	معايير	واضحة	بالنسبة	لحقوق	وواجبات	

التالميذ

الخطوة	األولى	التي	يجب	اتخاذها	هي	بناء	مدرسة	ديمقراطية	في	تسمح	
للتالميذ	بالعيش	في	بيئة	تكون	فيها	المقاربة	الحقوقية	هي	الموجهة	

للحياة	المدرسية	بكل	أبعادها
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ال���ق���رار ي��ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه��ا ت��م��ث��ي��ل ال��م��در���س��ي��ن في 
لممثلي  ملمو�ص  انخفا�ص  مع  التدبير  مجل�ص 
اأولياء التاميذ،  الذين ال يمثلهم �سوى رئي�ص 
يبقى ح�سوره غير منتظم  ال��ذي  االآب��اء  جمعية 
ال����ى التمثيل  ف���ي االج���ت���م���اع���ات،  م���ع اال�����س����ارة 
ال�سعيف للتاميذ الذين ا�ستبعدتهم الن�سو�ص 
التنظيمية من الم�ساركة في كثير من القرارات.

اإن االأنظمة الداخلية للموؤ�س�سات تعرف تباينا 
كبيرا وال تحدد معايير وا�سحة بالن�سبة لحقوق 
وواجبات التاميذ، البنيات الهيكلية لمنح فر�ص 
والتي  وزاري��ة  تنظمها مذكرة  للتاميذ  التعبير 
هذه  لكن  التاميذ،  مجال�ص  ت�سكيل  تدعوالى 

المذكرة لم تجد �سبل التطبيق الفعلي .
ال��ت��وا���س��ل ال��داخ��ل��ي وال��خ��ارج��ي غ��ي��ر منتظم 
وال ي��وج��د ج���دول اأع��م��ال دق��ي��ق ت��ح��دده اأج��ن��دة 

م�سبوطة 
ويمكن تلخي�ص النتائج فيما يلي :

حكامة  حالة  تحليل   : االأول  للهدف  بالن�سبة 
من  والتحقق  االإل���زام���ي  التعليم  ف��ي  ال��م��در���س��ة 

درجة التحول الديمقراطي.
ي�سجل اأن هناك تبايًنا في االأجوبة التي تعك�ص 
ذلك  م��ع  يمكننا  ول��ك��ن  موؤ�س�سة  ك��ل  خ�سو�سية 

ر�سم بع�ص ال�سمات الم�ستركة وهي:
في  الديمقراطية  الحكامة  في  عوائق  وج��ود 
ب�سبب نق�ص  م��ن ج��ه��ة   يف�ّسر  ال��م��دار���ص وه���ذا 
التكوين وال��ت��دري��ب ف��ي م��ج��ال ح��ق��وق االإن�����س��ان 

لدى غالبية المديرين.
ت��خ�����س��ي�����ص ح���ي���ز ���س��ي��ق ل��م�����س��اه��م��ة ���س��رك��اء 
المدر�سة الذين ال تتاح لهم فر�سة اال�سراك في 

اتخاذ القرارات.
م�سروع  في  المواطنة  على  التربية  اإدم��اج  اإن 
الموؤ�س�سة لي�ص من اهتمامات االإدارة المدر�سية.

بالن�سبة للهدف الثاني : تحديد االأ�سباب التي 
تعيق دمقرطة المدر�سة المغربية.

ع��رف��ت ال��م��در���س��ة ال��م��غ��رب��ي��ة ع���دة م��ح��اوالت 
ل��اإ���س��اح ع��ب��ر ت��اري��خ��ه��ا،  ل��ك��ن ال��ت��غ��ي��ي��ر يظل 
والعك�ص  المجتمع  بتغيير  مرتبطا  ال��واق��ع  ف��ي 
ال�سعب  من  المدر�سة  اإ�ساح  اأن  ذلك  �سحيح،  
اأن يتحقق بمجرد اإ�سدار قانون اأومر�سوم وزاري، 

يثقل  البيروقراطية  والثقافة  التقاليد  اأثر  الأن 
كاهل المدر�سة، وعلى الرغم من اأن الرغبة التي 
التعليم  لميثاق  االإ���س��اح��ي  ال��خ��ط��اب  بها  اأت���ى 
بهدف التجديد،  ظلت المقاومة دائًما قوية على 
جميع م�ستويات نظام التعليم ومن بين العوامل 

التي ت�سكل العقبات نذكر ما يلي :
اإن ت��ع��ري��ف ال��ت��رب��ي��ة ع��ل��ى ح���ق���وق االن�����س��ان 
الكافي  القدر  ينل  لم  الديمقراطية  والمواطنة 
من االهتمام وربط المفاهيم االأ�سا�سية بتجارب 

تربوية دولية اأثبتت فعاليتها
االن�سان  حقوق  على  التربية  اإدم���اج  يعتبر  ال 
ال��ت��رب��وي ب��ل ظ��ل مرتبطا  اأول��وي��ة ف��ي الخطاب 
االأ�ساتذة  بع�ص  وتطوع  تربوية  اأن��دي��ة  ب��اإح��داث 
في هذا المجال دون تخ�سي�ص حيز زمني ر�سمي 
لمثل هذه االأن�سطة في المنهاج الدرا�سي ، انعدام 
ت�سريعية  ن�سو�ص  تج�سدها  ا�ستراتيجية  روؤي��ة 
برنامج  وت��وف��ي��ر  ال��ح��ي��اة  م��دى  التربية  بمنطق 
على  التربية  على  للتثقيف  متما�سك  تكويني 

حقوق االن�سان .
   الهدف الثالث: اقتراح اأدوات لتطوير حكامة 

المدار�ص الحالية لمقاربة المعايير الدولية
تن�سجم  وا����س���ح���ة  ت�����س��ري��ع��ي��ة  اأن���ظ���م���ة  و����س���ع 
ل�سنة  للمملكة  ال��ج��دي��د  الد�ستور  ت��وج��ه��ات  م��ع 
االأع���ل���ى  ال��م��ج��ل�����ص  ت��ق��ري��ر  وم�����س��ام��ي��ن   2011
التعليم  ح��ول   2017 يناير  ف��ي  ال�سادر  للتعليم 
المتمركز على القيم الذي ُي�سير اإلى اأن “الروؤية 
والتي    ،2030-2015 لاإ�ساح  اال�ستراتيجية 
التعليم  ياأخذ  اأن  �سرورة  الى  غاياتها  في  ت�سير 
والمواطنة  الديمقراطية،  قيم  االع��ت��ب��ار  بعين 
تعزيز  اإل��ى  باالإ�سافة  المدني  ال�سلوك  وف�سائل 
الم�ساواة ومكافحة التمييز كخيارات ا�ستراتيجية 

اأ�سا�سية “
وجمعيات  ال��م��دار���ص  بين  ال�����س��راك��ات  ت�سجيع 
ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي ذات ال�����س��ل��ة ب��ال��ت��رب��ي��ة على 

حقوق االن�سان
للمدر�سين  وم�ستمر  اأ���س��ا���س��ي  تكوين  توفير 

واأطر االإدارة التربوية 
ادماج تقويم الحكامة المدر�سية �سمن برامج 

التقييم ال�ساملة والدورية 

اج����راء م��اح��ظ��ات م��ي��دان��ي��ة لبع�ص ج��وان��ب 
الحياة المدر�سية، 

لبع�ص  االإداري  التفتي�ص  ت��ق��اري��ر  ا���س��ت��ث��م��ار 
البرنامج  مرحلة  خ��ال  التعليمية  الموؤ�س�سات 

اال�ستعجالي. 
منهجية تحليل المعطيات والبيانات :

اع��ت��م��ادا ع��ل��ى االإط�����ار ال��ن��ظ��ري ال����ذي ي��ح��دد 
ال��ح��ك��ام��ة ال��م��در���س��ي��ة ع��ل��ى ال��م�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي 
مجل�ص  )ن��م��وذج  الدولية  بالمعايير  ومقارنتها 
اأوروب����ا ال���ذي اأع��ت��م��د ك��اإط��ار مرجعي م��ع��ي��اري ( 
قارنا البيانات الم�سرح بها من طرف المديرين، 
الم�ستوى  م��ع  ال��م��در���س��ي��ة  ال��وث��ائ��ق  وم��ع��ط��ي��ات 
النظري الذي ينبغي تحقيقه من خال مدر�سة 
م��ن��ف��ت��ح��ة ع��ل��ى ب��ي��ئ��ت��ه��ا وال���ت���ي ُت�����س��ّي��ر ب��ط��ري��ق��ة 
ديمقراطية وت�سمح بحد اأدنى من تعلم المواطنة 
الديمقراطية وثقافة حقوق االإن�سان. ومن بين 

النتائج المتو�سل اليها نورد ما يلي :
تاأخذ  ال  المدر�سية  العمل  خطط  غالبية  اإن 
بعين االعتبار التربية على حقوق االن�سان محمل 
مثل  المتفرقة  االأن�سطة  بع�ص  با�ستثناء  الجد، 
تلك المتعلقة باليوم الوطني للتعاون المدر�سي 

اأواليوم العالمي للمراأة اأوغير ذلك.
ع���دم اإدم����اج اأن�����س��ط��ة ال��ت��رب��ي��ة ع��ل��ى المواطنة 
اإ�سعاف  اإل��ى  كثيرا  اأدى  الموؤ�س�سة  م�سروع  ف��ي 
وي��ب��دوك��ذل��ك  ال��ح��ق��وق��ي  ال��م��ج��ال  ف��ي  التثقيف 
اأن����ه ف��ي غ��ال��ب��ي��ة ال��م��دار���ص ال��ت��ي ت��م��ت زي��ارت��ه��ا 
بقيت الحياة المدر�سية تكرر النموذج التقليدي 
ال��م��واد  ال��ق��ائ��م على طغيان  للتعليم،   واالأم��ن��ي   

الدرا�سية .
وتتاقى هذه النتائج مع ماحظات الدرا�سة 
للتعليم  االأعلى  المجل�ص  اأجراها  التي  ال�سابقة 
�سنة 2008 مع واقع مماثل في دولة الكويت حيث 
الرمي�سي  خالد  الدكتور  اجراها  درا�سة  ك�سفت 
2010 عن واقع �سعيف لاأن�سطة التربوية  �سنة 
ال���ت���ي ت��ن��م��ي ق��ي��م ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ك��م��ا ي�سيف 
ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى م�����س��ادر اأخ����رى اأن ال��و���س��ع في 
النواق�ص  بع�ص  العربية يعرف  جمهورية م�سر 

كذلك.
اأما بالن�سبة للتربية على المواطنة والمهارات 
قادرين  التاميذ غير  فيبدواأن  بها،   المرتبطة 
على ترجمة قيم الواجبات والحقوق في �سلوكهم 
ال��ي��وم��ي بال�سكل ال��م��ط��ل��وب،  ن��ظ��را اإل���ى ح��االت 
العنف المتنامي والتاأثير ال�سعيف لعمل خايا 

اليقظة التي ت�ستغل ب�سكل غير منتظم.
�سنع  عملية  ي��ب��دواأن  بالحكامة،   يتعلق  فيما 

تأثير	إدماج	مفاهيم	حقوق	اإلنسان	في	البرامج	الدراسية	من	جهة	،	ومن	
جهة	ثانية	الدور	الذي	يلعبه	المناخ	السائد	في	المؤسسة	التعليمية

عدم	إدماج	أنشطة	التربية	على	المواطنة	في	
مشروع	المؤسسة	أدى	كثيرا	إلى	إضعاف	التثقيف	

في	المجال	الحقوقي
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خال�صة :
للمدر�سة  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة  ال��ح��ك��ام��ة  ت�����س��ك��ل 
المغربية الحلقة ال�سعيفة لنظام التعليم،  فهي 
وفًقا  متفاوتة   ب��درج��ات  الق�سور  اأوج���ه  تعرف 
عموًما  يمكننا  لكن  مدر�سة،   كل  لخ�سو�سيات 
والتي  �سدها  يجب  التي  الفجوات  ن�ستنتج  اأن 

تمت ماحظتها في عدة م�ستويات:
تحدد  ودقيقة  وا�سحة  ت�سريعات  وج��ود  عدم 
ال��ت��وزي��ع ال��زم��ن��ي و���س��ك��ل ال��م��ق��ارب��ة ال��ت��رب��وي��ة 
وم��ل��زم��ة ل��دم��ج ال��ت��رب��ي��ة ع��ل��ى ح��ق��وق االن�����س��ان 
�سنوات  ام��ت��داد  على  المدر�سية  الم�ساريع  ف��ي 

التعليم.
ن��ق�����ص م���ل���ح���وظ ف����ي ال���ت���دري���ب االأ����س���ا����س���ي 
مجال  ف��ي  التثقيف  ف��ي  للمديرين  والم�ستمر 

حقوق االإن�سان،
طغيان التدبير االإداري التقليدي،  والذي ال 
ي�سمح باالندماج الحقيقي ل�سركاء المدر�سة مع 
ا�ستمرار وجود حاجة لتو�سيع ف�ساء الم�ساركة 
الحقيقية وممار�سة وتعلم المواطنة الم�سوؤولة.
ال��ح��ق��وق  ل���م���ب���ادئ  ال�����س��ع��ي��ف  االإدم���������اج  اإن 
التنوع  وتقدير  الفعالة  والم�ساركة  والواجبات 
متفاوتا  يظل  الحالية  المدر�سية  ال��ح��ي��اة  ف��ي 

وغير كاف الإحداث التغيير المن�سود.
اإل��ى  ت�سعى  المدر�سة  كانت  اإذا  ال��واق��ع،  ففي 
تدريب التاميذ على المواطنة الديمقراطية، 
ات��خ��اذه��ا هي  ال��ت��ي يجب  ف���اإن الخطوة االأول���ى 
للتاميذ  ت�سمح  في  ديمقراطية  مدر�سة  بناء 
بالعي�ص في بيئة تكون فيها المقاربة الحقوقية 
اأبعادها.  بكل  المدر�سية  للحياة  الموجهة  هي 
على  التركيز  ت��م  ق��د  البحث  ه��ذا  ف��ي  كنا  واإذا 
المناخ  ف��ي خ��ل��ق  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة  ال��ح��ك��ام��ة  دور 
المنا�سب لتحقيق االأهداف المرتبطة بالتربية 
اإل��ى  على حقوق االن�����س��ان،  فابد م��ن االإ���س��ارة 
كما  الدرا�سة  اإطار  تتجاوز  اأخرى  وجود عقبات 
بحثه  في  اأ�سعد وطفة  علي  الدكتور  ذلك  ف�سر 
ح���ول اأزم����ة ال��ت��رب��ي��ة ع��ل��ى ح��ق��وق االن�����س��ان في 
اإل��ى وج��ود ن�سق من  اأ�سار  العربي، حيث  العالم 
م�سروع  اأي  انطاق  تمنع  والمعطات  العوائق 
الوطن  ف��ي  االن�سان  حقوق  نحوتاأ�سيل  عربي 
العربي . لذلك فاإن تجاوز هذه العقبات يتطلب 
نظرة ن�سقية ا�ستراتيجية تجمع ما بين االأبعاد 
ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية وااليدلوجية 
وال���ت���رب���وي���ة الإن����ج����اح م�������س���روع ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 

الم�ستدامة والحداثة ال�ساملة .
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انغالقه  للتلوث بسبب  البحار عرضًة  أكثر  أحد  المتوسط  البحر  يعّد 
تلوث  ويأتي  عليه.  دولة   22 تشاطؤ   إلى  باإلضافة  عام،  بشكل 
أوروبا  بلدان  سواء  حوضه،  على  الواقعة  البلدان  كل  من  المتوسط 
ا في شماله أو النامية في شرقه وجنوبه. واقٌع عّزز  المتطورة صناعًيّ
من انتشار التلوث في حوض البحر األبيض المتوّسط، في ظّل تعّدد 
أنواع وصنوف الملوثات، خاصة وأن مياهه ال يمكن أن تتجدد إال بعد 

مرور ما يقرب من قرن من الزمان.
األبيض  البحر  حوض  مع  المتشاطئة  الدول  تعّدد  واقع  من  انطالًقا 
 1975 عام  األوروبية  والمجموعة  الحوض  دول  اتفقت  المتوسط، 
أهدافها  تمثلت  المتوسط،  األبيض  البحر  عمل  خطة  تشكيل  على 
الرئيسية في مساعدة حكومات البحر األبيض المتوسط على تقييم 
مجال  في  الوطنية  سياساتها  وصياغة  ومكافحته،  البحري  التلوث 
للتنمية  األنجع  الخيارات  استكشاف  في  قدراتها  وتحسين  البيئة، 

واالسس السليمة التخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد.
وتكمن األهداف الرئيسية لخطة عمل حماية البيئة البحرية والتنمية 
والتي  المتوسط،  األبيض  للبحر  الساحلية  للمناطق  المستدامة 
المقاصد  من  مجموعة  تحقيق  في  برشلونة"،  ب"اتفاقية  تعرف 
اإلدارة  وضمان  ومكافحته،  البحري  التلوث  تقييم  وهي  الرئيسية 
البيئة في  البحرية والساحلية، ادماج  المستدامة للموارد الطبيعية 
التنمية االجتماعية واالقتصادية، وحماية البيئة البحرية والمناطق 
الساحلية من خالل منع التلوث والحد منه، والقضاء عليه إلى أقصى 
والثقافي،  الطبيعي  التراث  وحماية  بحًرا،  أو  برا  سواء  ممكن  حد 
المتوسطية   الساحلية  الدول  بين  التضامن  تعزيز  إلى  باإلضافة 
جنوح  حادثة  أعادت  وقد  الحياة.  نوعية  تحسين  في  والمساهمة 
األهمية  مدى  السويس،  بقناة  جرين"  "إيفر  العمالقة  السفينة 
للحضارات  ملتقى  التاريخ  عبر  شكل  الذي  البحر  لهذا  االستراتيجية 

والثقافات.
السويس في  لقناة  الدور األساسي  الحادثة مدى  كما عكست هذه 

المالحة التجارية الدولية. 

 كارثة بيئية تضرب البحر األبيض المتوسط

لبنان يطالب بالتعويض وإسرائيل       تتهم إيران
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الحدودية حتى �صور  الناقورة  الممتد من مدينة 
الكثير من  باختناق  ت�صبب  م��ا  الأول����ى،  الأي���ام  ف��ي 
الكائنات الحية البحرية. كما اأُعلن  في اأيام لحقة، 
الأ�صود  القطران  م��ادة  بقع متفرقة من  عن ر�صد 
وانت�صارها على �صاطئ مدينة �صيدا. وفي الأثناء، 
انطلقت حملة ر�صمية و�صعبية لإزالة اآثار الت�صرب 
التي  النفطية  الكتل  كميات  ق��ّدرت  النفطي، حيث 
وقد  بنحو طنين،  �صاطئ �صور  رم��ل  على  تجمعت 
محلية  منظمات  م��ن  لبنانيون  م��ت��ط��وع��ون  ع��م��ل 
ومن اأهالي المنطقة على جمع القطران بوا�صطة 
المجارف والمكان�س، فيما انهمك اآخرون في نخل 
في  وجمعها  الملوثة  ال��م��واد  ل���ص��ت��خ��راج  ال��رم��ال 

اأكيا�س.
للبحوث  ال��وط��ن��ي  للمجل�س  الأول�����ي  ال��ت��ق��ري��ر 
رئي�س  اأّك���د  الغ�صون،  ه��ذه  ف��ي  لبنان  ف��ي  العلمية 
حكومة ت�صريف الأعمال اللبنانية ح�صان دياب اأنه 
يتابع ت�صرب النفط الذي و�صل اإلى �صواطئ جنوب 

لبنان. 
العلمية  للبحوث  الوطنية  الهيئة  اأع����ّدت  وق��د 
لبنان  مندوبة  اإل���ى  تقريرا  دي���اب،  طلب  على  بناء 
الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك ال�صفيرة 
الأمم  في  المعنية  المراجع  لإيداعه  مدللي،  اأم��ل 
المتحدة، يبّين حجم ال�صرار التي يمكن و�صفها 
اأّك��د  اإذ  الحادثة،  به  ت�صببت  التي  البيئية  بالكارثة 
عقوًدا".  تمتد  قد  الكارثة  ه��ذه  "اآثار  اأن  الخبراء 
"اكت�صاف  اأن  اإل��ى  الأول���ي  الر�صمي  التقرير  ولفت 
اأث���ار  لبنان  ج��ن��وب  ���ص��واط��ئ  على  الزيتية  ال��رم��ال 
باأّن  اأو�صع"، مو�صًحا  اأ�صرار  المخاوف من حدوث 
القطران  و�صلها  التي  البحرية  المنطقة  "تلك 
ومحمية  �صخرية  واأخ����رى  رملية  ���ص��واط��ئ  ت�صّم 
مو�صم  خ��ال  للبنانيين  مق�صًدا  وت�صّكل  طبيعية، 
�صنوياً  منها  وتطلق  ونظافتها،  لجمالها  ال�صباحة 
البحر".  عمق  اإل���ى  ال�صاحف  �صغار  م��ن  دف��ع��ات 
والمغتربين  الخارجية  وزارة  اأعلنت  اأن  �صبق  كما 
الخارجية  وزي���ر  ق��ي��ام  ع��ن  بيانها،  ف��ي  اللبنانيين 
والمغتربين �صربل وهبه، بتوجيه ر�صالة اإلى كل من 
اأنطونيو غوتيري�س  المتحدة  العام لاأمم  الأمين 
المتحدة  الأم����م  ل��ب��رن��ام��ج  التنفيذية  وال��م��دي��رة 
اأندر�صون، لطلب الم�صاعدة والموؤازرة  اإنغر  للبيئة 
الأم��م  قيام  "�صرورة  على  م�صّددا  للبنان،  التقنية 
هي  وم��ن  الت�صرب  ه��ذا  اأ���ص��ب��اب  بتحديد  المتحدة 
الجهة الم�صوؤولة عنه، ليتمكن لبنان من المطالبة 
التي  الج�صيمة  البيئية  الأ���ص��رار  ع��ن  بالتعوي�س 
لحقت به، والتي تعتبر كارثة بيئية ل طاقة له على 

معالجتها والحد من اأ�صرارها المتمادية".

مريم مالك ياغي  كارثة بيئية تضرب البحر األبيض المتوسط

لفت التقرير الرسمي األولي إلى أن اكتشاف 
الرمال الزيتية على شواطىء جنوب لبنان أثار 

المخاوف من حدوث أضرار أوسع
رغم محاولت الكيان الإ�صرائيلي حظر ت�صريب 
�صرب  ال���ذي  النفطي  الت�صرب  ح��ول  تفا�صيل  اأي 
ام��ت��ّدت  م��ا  �صرعان  اأن���ه  اإل  الفل�صطيني،  ال�صاطئ 
كارثة  ب��وق��وع  منبئة  اللبناني  الجنوب  اإل���ى  اآث����اره 
ب��ي��ئ��ي��ة ط��وي��ل��ة ال���م���دى ع��ل��ى ط���ول ���ص��اح��ل البحر 
الأبي�س المتو�صط. كارثٌة تقول �صلطات الحتال 
الإ�صرائيلي باأنها اأ�صواأ الكوارث البيئية في تاريخها، 
الح�صا�صة  التفا�صيل  ن�صر  ع��ن  امتنعت  حين  ف��ي 
ال��ن��ف��ط��ي، وذل���ك بعد  ال��ت�����ص��ّرب  ب��ح��ادث��ة  المتعلقة 
ع�صرات  "من  تفريغ  خ��ال  القطران  م��ادة  ت�صّرب 

اإلى مئات الأطنان"، ما اأدى اإلى اإحداث تلّوث كبير 
تّم ر�صده بدًءا من راأ�س الناقورة في جنوب لبنان 

و�صوًل اإلى ع�صقان �صمال قطاع غزة. 
وفي ظّل التكتم ال�صرائيلي عن اأ�صباب الت�صرب 
النفطي وم�صدره، ي�صتخدم المحققون �صوًرا من 
ال�صفن  من  العديد  في  للبحث  ال�صناعية  الأقمار 
التي يحتمل اأن تكون م�صدًرا لهذه الكارثة البيئية. 
تمتّد عقوًدا،  اأن  المرّجح  بيئية خطيرة من  كارثٌة 
دّوى �صداها في الأرجاء اللبنانية بعد اأن و�صلت بقع 
الجنوبي،  اللبناني  ال�ّصاحل  اإل��ى  الأ�صود  القطران 

)صحافية وناشطة في حقوق المرأة( لبنان يطالب بالتعويض وإسرائيل       تتهم إيران
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ال��وط��ن��ي للبحوث  ال��م��ج��ل�����س  ت��ق��ري��ر  وت���ط���رق 
"التقرير  عنوان  حمل  وال��ذي  لبنان،  في  العلمية 
ا�صرائيل  م��ن  اللبنانية  ال�صواطئ  لتلوث  الأول����ي 
للمعالجة  ط��وارئ  واق��ت��راح خطة   ،)2021 )�صباط 
اإل��ى  للتلوث"،  البيئي  الأث���ر  وت��ح��دي��د  والمتابعة 
البحر  �صرق  ال��واق��ع  اللبناني  ال�صاحل  تاأثر  م��دى 
النفطي،  الت�صرب  ج��راء  مبا�صر  ب�صكل  المتو�صط 
الوطني  المجل�س  م��ن  باحثين  ق��ي��ام  اإل���ى  م�صيرا 
بحري  و  )اأر�صي  ميداني  بم�صح  العلمية  للبحوث 
الف�صائية، قاموا على  المرئيات  وج��وي(، وتحليل 
الملحة،  القتراحات  من  مجموعة  بتقديم  اإثرها 
"المبا�صرة بتنظيف المناطق الرملية  من �صمنها 
ال��ن��اق��ورة وال��ب��ي��ا���ص��ة ومحمية �صور  ف��ي  ال��م��ل��ون��ة 
وامتداداتها باأ�صرع وقت، خ�صية تغطيتها بالكثبان 
هذا  خ��ال  بكثافة  البحر  يجرفها  ال��ت��ي  الرملية 
الأول��ي  التقرير  ه��ذا  وه��دف  ال�صنة".  الف�صل من 
الذي اأعده المجل�س بالتن�صيق مع الهيئات المحلية 
"عر�س  اإل��ى  المنطقة  ف��ي  البيئيين  والنا�صطين 
م�����ص��اه��دات��ه وت��ح��دي��د م��ن��اط��ق ال��ت��ل��وث واق���ت���راح 
الأثر  لوقف  اإتخاذها  الواجب  العاجلة  الإج���راءات 
اأنه  المجل�س  واأك��د  البحرية".  البيئة  ال�صلبي على 
"�صوف يتابع درا�صة الأثر البيئي للتلوث على التنوع 
الحيوي وا�صتدامة البيئة البحرية، واإ�صدار تقارير 

دورية عن نتائج البحوث والدرا�صات الميدانية".
كما يت�صمن التقرير، نتائج الم�صوحات الميدانية 
لكل م��وق��ع م��ن ال��ن��اق��ورة اإل���ى �صيدا، و���ص��ول اإل��ى 
الم�صح  عن  وتقريرا  ب��ي��روت،  في  البي�صاء  الرملة 
للبقعة  ونمذجة  م�صيرة،  طائرة  بوا�صطة  الجوي 
النفطية اأمام ال�صاحل الفل�صطيني، وبع�س ال�صور 
وال��ج��وي��ة،  ال��م��ي��دان��ي��ة  ال��م�����ص��وح��ات  المجمعة م��ن 
تم  التي  التلوث  الف�صائية  ال�صور  من  ومجموعة 
المتاح،  اللكترونية  المواقع  من  عليها  الح�صول 
التلوث  م�صدر  ع��ن  الإع��ام��ي��ة  ال��م��ق��الت  وبع�س 

وتعامل اإ�صرائيل مع الحدث. 
وخطة  القطران  ت�صرب  مخاطر  تقييم  وح��ول 
"المناطق  اأن  التقرير  ذك��ر  والمعالجة،  الت�صدي 
المتاأثرة بالتلوث التي تم تحديدها، تت�صف بكونها 
مناطق ح�صا�صة للغاية من حيث التنوع البيولوجي، 
م�صنفة  ك��ون��ه��ا  ا�صتثنائية  بيئية  بقيمة  وتتمتع 
هامة  اقت�صادية  م��وارد  وت�صكل  طبيعية،  محميات 
التي  الوطنية  الأ���ص��م��اك  م�صائد  اأه���م  م��ن  كونها 
توؤمن اأنواع الأ�صماك المميزة للم�صتهلك اللبناني"،  
اأن تكون مبنية  "خطة ال�صتجابة يجب  اأن  موؤكًدا 
مخاطر  لتقييم  جيد  ومخطط  دق��ي��ق  عمل  على 
ال��ت��ل��وث ال��ن��ف��ط��ي، وم��راج��ع��ة م��ع��م��ق��ة ل��ل��خ��رائ��ط 
بالطق�س  التنبوؤ  على  وال��ق��درة  الح�صا�صة،  البيئية 
وفهم اتجاهات التيارات والأمواج والرياح، وامكانية 
النفطي لهذه  الت�صرب  اأخ��رى من  و�صول موجات 

الغاية".

رر الأكبر  �صهرين وثاثة اأ�صهر"، مو�صًحا اأن "ال�صّ
من  ت��ع��دان  اللتين  والبيا�صة  ال��ن��اق��ورة  ف��ي  يترّكز 
اأنه  اإلى  اأ�صار  اأنظف مناطق لبنان ال�صاحلية". كما 
الرملة  �صاطئ  على  للت�صرب  اآثار  على  العثور  "تم 
البي�صاء في بيروت"، م�صّدًدا على اأنه "من م�صلحة 
لبنان جمعها في اأ�صرع وقت، حتى يتمّكن من اإنقاذ 

المو�صم وبيئة المحمية". 
من جانبه، و�صف مدير المركز اللبناني للغو�س 
يو�صف الجندي الأمر، ب "الكارثي والخطير جداً". 
واإذ حاول طماأنة اللبنانيين باأّن القطران "لم ي�صل 
اإّل  اإلى قعر البحر وب��اأن الثروة ال�صمكية باأمان"،  
اأّن���ه نّبه اإل��ى اأن��ه "في ح��ال ل��م تتم معالجة الأم��ر 
وجود  التلوث  ه��ذا  ينهي  اأن  الممكن  فمن  �صريعاً، 

ال�صاحف على �صواطئ لبنان".
هول  م��ن  لبنانيون  بيئيون  نا�صطون  ح��ذر  كما 
الآتية  البحرية  "ال�صاحف  اأن  موؤّكدين  الكارثة، 
اإلى �صواطئ لبنان الجنوبية للتكاثر و�صلت ميتة". 

لبنان يطالب اإ�سرائيل بالتعوي�ض عن 
اأ�سرار "الكارثة البيئية"

وقد اأثار التكّتم الذي فر�صه الجانب الإ�صرائيلي 
�صكوًكا لبنانية حول خلفّيات هذا الحادث، فيما اإذا 
كان "م�صدر الت�صّرب النفطي هو عر�س البحر اأو 

ل��ل��م��ح��ي��ط��ات  ال��وط��ن��ي��ة  الإدارة  و���ص��ع��ت  وق�����د 
وال���غ���اف ال���ج���وي NOAA ق��ائ��م��ة ب��ع��دة ع��وام��ل 
للت�صرب  الت�صدي  تحديد  عند  مراعاتها  يتوجب 

النفطي، اأبرزها:
- احتمال تعر�س الب�صر للتلوث �صواء عن طريق 
الت�صال  اأو  الملوثة،  البحرية  ال��م��اأك��ولت  ت��ن��اول 

المبا�صر بالنفط الملوث.
-  تحديد درجة ومدة التاأثيرات البيئية ال�صلبية 

في حالة عدم اإزالة المترتات. 
باإزالة  الم�صاعدة  الطبيعية  العوامل  تحديد    -

التلوث النفطي.
-  تاأثير عملية التنظيف المعتمدة على الموارد 

الطبيعية الح�صا�صة في المواقع المت�صررة". 
اآثار الت�سرب النفطي ت�سل اإلى �سواطئ 

بيروت
اأّكد الأمين العام للمجل�س الوطني  من ناحيته 
ل��ل��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان م��ع��ي��ن ح���م���زة،  اأن 
طنين  يعادل  بما  م�صابة  الرملية  �صور  "محمية 
من مادة القطران، اختفى 90 في المئة منها بين 
الرمال"، متنّبًئا في ت�صريح له لوكالة "ال�صحافة 
اإل��ى  النفطي  ال��ت�����ص��رب  "و�صول  اأن  الفرن�صية"، 
بين  ت��ت��راوح  م��دة  خ��ال  ي�صتمر  اللبناني  ال�صاطئ 

 للتلوث 
ً

يعّد البحر المتوسط أحد أكثر البحار عرضة
بسبب انغالقه بشكل عام، باإلضافة إلى تشاطؤ  

22 دولة عليه



49

اأنه مكاًنا قريًبا من ال�صاطئ، وما اإذا كانت الكارثة 
ناتجة من حادثة ان�صكاب عر�صية مرتبطة فقط 
اأّنها  اأم  اأو خّزانات ومحطات،  بواخر  بت�صّرب من 
ت��دف��ًق��ا م��ن م�����ص��ادر ث��اب��ت��ة ب�صبب ان��ف��ج��ار اأث��ن��اء 
اأن  احتمال  اأن  حيث  والحفر"،  التنقيب  عمليات 
يكون الت�صرب ناتج عن اأحد المواقع ال�صرية التي 
يتم التنقيب فيها لي�س م�صتبعًدا، وهذا ما يبّرر 
هذا  المعلومات.  عن  الإ�صرائيلي  الجانب  تكتم 
خام  نفط  باأنها  ُح���ّددت  نفطية  "بقع  ر�صد  وت��ّم 
الى  البحر  بمياه  اختاطه  بعد  وت��ح��ّول  تفّكك 
ال��ذي يعّزز   الأم��ر  اأو الزفت"،  ن��وع من القطران 
"التدفق  اأن  اإذ  عالية  بخطورة  وينّبئ  ال�صكوك، 
قد يحتاج اإلى زمن طويل، كما اأن عمليات الحفر 

الم�صتبه  ال�صفينة  ب�صاأن هوية  �صركة خا�صة  من 
ملكية  اأن  زاع��م��ة ً  ن��ف��ط��ي،  بت�صرب  ت�صببها  ف��ي 
وهي  لل�صحن"،  "اأوريك�س  ل�صركة  تعود  ال�صفينة 
وفقا  �صورية،  لعائلة  اليونان  في  ر�صميا  م�صجلة 
عن  اإ�صرائيل"  اأوف  "تايمز  �صحيفة  نقلته  لما 
كيوب"،  "باك  ال���ص��ت��خ��ب��ارات  وك���ال���ة  ت��ق��ري��ر 
النادي  "ال�صركة موؤمنة من قبل  اأّن  اإلى  م�صيرًة 
ال�صركة  وه��ي  والتعوي�س،  للحماية  الإ���ص��ام��ي 
ال��وح��ي��دة ف��ي ال��ع��ال��م ال��ت��ي تقبل ال��ت��اأم��ي��ن على 
اتهمت  قد  اإ�صرائيل  وكانت  الإيرانية".   ال�صفن 
اإيران بم�صوؤولية الت�صرب النفطي قبالة �صواحل 

الباد، وا�صفة الحدث باأنه "اإرهاب بيئي".
الوحيد  الت�صريح  هو  الت�صريح  ه��ذا  يكن  لم 
هوية  ح��ول  الإ�صرائيلية  ال�صلطات  ع��ن  ال�صادر 
وزي���رة  وق��ال��ت  �صبق  اأن���ه  اإذ  المحتمل،  ال�صفينة 
اإن  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ج��ي��ا غملئيل  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة 
مملوكة  الت�صرب  ف��ي  ت�صببت  ال��ت��ي  "ال�صفينة 
دون  الخليج  عبر  اإي����ران  م��ن  واأب��ح��رت  لليبيين 
ات�صال عبر موجات الا�صلكي، ثم مرت عبر قناة 
ال�صوي�س"، م�صيفة اأن "ناقلة النفط التي تحمل 
المياه  دخلت  بنما،  علم  وترفع  "اإميرالد"  ا�صم 
اأن  قبل  المتو�صط  البحر  �صرق  في  الإ�صرائيلية 
اأخ��رى ليوم كامل  تغلق الت�صال الا�صلكي مرة 
من  وال��ث��ان��ي  الأول  بين  البحر  ول��وث��ت  تقريبا، 

فبراير الما�صي".
تنوع م�سادر التلوث في البحر الأبي�ض 

المتو�سط
وت��ت��ن��وع م�����ص��ادر ال��ت��ل��وث ال��ت��ي ت�����ص��رب م��ي��اه 
المتحدة  الأم����م  "برنامج  ي��ق��در  اإذ  ال��م��ت��و���ص��ط، 
طن  مليون   650 نحو  تتلقى  مياهه  اأن  للبيئة" 
من مياه ال�صرف ال�صحي كل عام، و129 األف طن 
من الزيوت المعدنية، و60 األف طن من الزئبق، 
األ���ف ط��ن من  و3800 ط��ن م��ن ال��ر���ص��ا���س، و36 
العادمة  المياه  من  اأن 70%  الفو�صفات، موؤكًدا 
ال��ت��ي ُت�����ص��رف ف��ي��ه غ��ي��ر م��ع��ال��ج��ة. ن��اه��ي��ك عن 
ملوثات اأخرى تلقى فيه من ال�صفن والطائرات، 
الثقيلة  الأح��م��ال  80 نهًرا ت�صب فيه من  اأو من 
اأو م���ن م���ئ���ات ال��م��ن�����ص��اآت ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال��ك��ث��ي��ر، 
في  تعمل  منها  مئتان  ���ص��واح��ل��ه،  على  الم�صيدة 
قد  ما  اإل��ى  بالإ�صافة  والبتروكيماويات،  الطاقة 
عام  ك��ل  يفد  �صائح  مليون  مئتي  ح��وال��ي  يخليه 
كونه معبًرا لحامات  �صواطئه. ف�صًا عن  اإل��ى 
مايين الأطنان من النفط التي قد تهدد بوقوع 
ولعل  خ��ط��ي��رة،  بيئية  اأب��ع��اد  ذات  ت�صرب  ح���وادث 
ح�صلت  التي  الأخ��ي��رة  النفطي  الت�صرب  ح��ادث��ة 
غي�س  هي  اللبناني  الفل�صطيني-  ال�صاطئ  على 
بمياه  المترب�صة  البيئية  التهديدات  في�س  من 
المتو�صط، في ظل عمليات التنقيب عن البترول 

المحفورة على �صواحله اأو في قيعانه.

تقنيات  ال��ى  تحتاج  بعيدة  اأع��م��اق  ف��ي  والتنقيب 
ع��ال��ي��ة وت��ن��ط��وي ع��ل��ى م��خ��اط��ر ي�����ص��ع��ب �صبط 

نتائجها في وقت ق�صير". 
وفي �صياق هذه ال�صكوك، طالب لبنان ب�صرورة 
قيام الأمم المتحدة بتحديد الأ�صباب الحقيقية 
وراء هذه الكارثة البيئية، ليت�صنى له رفع دعوى 
للمطالبة بتعوي�س �صد "اإ�صرائيل" عن الأ�صرار 
الج�صيمة التي اأحاقت بال�صواحل اللبنانية، اإذ ل 
طاقة للبنان على معالجتها والحد من اأ�صرارها 
المتمادية التي قد ت�صتغرق عملية اإزالتها �صنوات 

طويلة. 
اإ�سرائيل تّتهم اإيران: اإنه اإرهاب بيئي 

ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م����ن 
الإ�صرائيلية، اأنها ت�صلمت معلومات ا�صتخباراتية 

السفينة التي تسببت في التسرب مملوكة 
لليبيين وأبحرت من إيران عبر الخليج دون اتصال 

عبر موجات الالسلكي
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نجالء المنقوش

مريم الصادق 
المهدي

   تن�ضم جنالء املنقو�س لقائمة وزيرات اخلارجية العربّيات، الناهة بنت حمدي ولد مكنا�س 
العربية، وفاطمة فال  الدول  واأول وزيرة خارجية يف  اأول وزيرة خارجية موريتانية،   ،)2009(

بنت ا�ضوينع )2015(، من موريتانيا اأي�ضا، وال�ضودانية اأ�ضماء حممد عبد اهلل )2019(.
   حظيت ال�ضيدة جنالء املنقو�س بثقة جمل�س النواب الليبي، لتدخل بذلك التاريخ من اأو�ضع 

اأبوابه ولت�ضبح اأول �ضيدة تقود الدبلوما�ضية يف بالدها.
   تنحدر املنقو�س من مدينة بنغازي، عملت يف جمال املحاماة وهي متخ�ض�ضة يف القانون 

اجلنائي، كما عملت يف ال�ضابق يف املجل�س الوطني االنتقايل.
القانونية،  امل�ضاريع  وتقييم  ودرا�ضة،  الكوادر  بتدريب  واأجنبية  عربية  دول  عدة  قامت يف     

على  ح�ضلت  كما 
تقدير  �ضهادات  عدة 
وكفائة ومنح درا�ضية.

التي  واملنقو�س     
مت تر�ضيحها من قبل 
اأع�ضاء جمل�س النواب 
عن املنطقة ال�ضرقية، 
الدكتور  ابنة  هي 
عبداهلل  حممد 
القلب  دكتور  املنقو�س 
يف  الدم  واأمرا�س 
اأنها  بنغازي،كما 
ولها  وباحثة  جامعية 
بناء  جمال  يف  خربة 
من  يقرب  ملا  ال�ضلم 
وحا�ضلة  عاما،   15
يف  ماج�ضتري  على 

القانون اجلنائي من جامعة قاريون�س ببنغازي، ثم على ماج�ضتري يف اإدارة ال�ضراع وال�ضلم من 
جامعة اي�ضرتن ميني نايت االأمريكية يف جمال التعامل مع ال�ضدمات النف�ضية ما بعد احلروب 

وال�ضراعات.
   جتدر االإ�ضارة اإىل اأن الربملان الليبي كان قد منح الثقة للحكومة االنتقالية الليبية برئا�ضة 

عبد احلميد الدبيبة، ومت اختيار اأربع �ضيدات يف احلكومة الليبية اإىل جانب جنالء املنقو�س.

ونائب  ال�ضادق،  املهدي  الزعيم  اإبنة  التحقت 
ال�ضادق  مرمي  القومي  االأمة  حزب  رئي�س 
لها  اأوكلت  حيث  اجلديدة،  الوزارية  بالت�ضكيلة 

حقيبة وزارة اخلارجية.
بعد  مبا�ضرة  ال�ضيا�ضي  العمل  يف  انخرطت 
تخرجها كطبيبة، ثم التحقت ب�ضفوف املعار�ضة 
ال�ضوداين  الرئي�س  لنظام  اأ�ضمرة  يف  ال�ضودانية 
الثورة  يف  و�ضاركت  الب�ضري،  عمر  املعزول 
ال�ضودانية ال�ضعبية يف دي�ضمرب عام 2018، والتي 
اأطاحت بنظام حكم اجلبهة االإ�ضالمية يف اأبريل 

من عام 2019.
عقب وفاة والدها، برز ا�ضمها كخليفة حمتمل 
لرئا�ضة حزب االأمة القومي املعار�س يف ال�ضودان، 
النائب  تويل  على  التوافق  احلزب  اأعلن  لكن 
رئا�ضة  مهام  نا�ضر،  برمة  اهلل  ف�ضل  االأول، 

احلزب، خلًفا للراحل االإمام ال�ضادق املهدي.

اليوم العاملى للمرأة
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جائزة اأخرى من �ضمن جمموعة من اجلوائز 
علوم  اأ�ضتاذ  حممود،  اإلهام  الدكتورة  حت�ضدها 
البحار والبيئة ورئي�س ق�ضم البيئة املائية يف كلية 
العالقات  مكتب  ومدير  �ضابًقا  ال�ضمكية  الرثوة 
م�ضر  بجمهورية  ال�ضوي�س  بجامعة  الدولية 
اإفريقيا  �ضمال  من  �ضيدة  اأول  وتعترب  العربية، 
نكروما” يف جمال  “كوامي  حت�ضل على جائزة 

علوم احلياة واالأر�س.
   وقد عملت د.اإلهام على اأن يكون لها تفاعل 
واإقليمًيا  حملًيا  االأكادميي  املجتمع  مع  مميز 

ودولًيا.
د.اإلهام  عملت  املحلي  امل�ضتوى  فعلى   
حمافظة  لدى  اجلامعة  قبل  من  بيئي  كخبري 
االأثر  درا�ضات  يف  براأيها  ال�ضوي�س،لالإدالء 
اإقامتها  املقرر  الكربى  للم�ضروعات  البيئي 
يف  اتفاقية   17 خالالإبرام  من  املحافظة،  داخل 
ترتب  اأ�ضهر،ما  ع�ضرة  تتعدى  ال  زمنية  فرتة 
الناجحة،  االأن�ضطة  العديد من  يف  عنه خو�ضها 
يف  ال�ضوي�س  جلامعة  االأول  الدويل  املوؤمتر  مثل 
�ضراكة  عمل  يف  جنحت  كما  االأزرق،  “االقت�ضاد 
يف  العاملي  الغذاء  وبرنامج  ال�ضوي�س  بني جامعة 
م�ضر WFP لرفع الوعي وتنمية القدرات الب�ضرية 

يف جمال اال�ضتزراع ال�ضمكي.
فقد  والدويل  االإفريقي  امل�ضتوى  على  اأما 
عمل  جمموعة  يف  ع�ضوة  اإلهام  د.  اأ�ضبحت 
ا م�ضوؤول التوا�ضل  “جيو” ملراقبة االأر�س، واأي�ضً
واإفريقيا”،  “جيم�س  برنامج  يف  والتدريب 
املنوطة  املتحدة  االأمم  للجنة  ع�ضوة  وكذلك 
رئي�ضية  وباحثة  املناخية،  التغريات  بدرا�ضة 
العاملية،  املناخية  للتغريات  ال�ضاد�س  للتقرير 
ورئي�ضة م�ضاركة للجنة درا�ضة بيئة حو�س البحر 
االأبي�س املتو�ضط التابعة لالأمم املتحدة، وع�ضوة 

باملبادرة الدولية “الكوكب االأزرق”.
   اجلدير بالذكر اأن جائزة “كوامي نكروما”، 
تعد من اأعلى اجلوائز االإفريقية ال�ضنوية، حيث 
تقوم بدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
املتميزين  تقدير  اإىل  وتهدف  اأفريقيا،  دول  يف 
وحتمل  العلمية،  اإجنازاتهم  نظري  العلماء  من 
اجلائزة هذا اال�ضم تخليدا لذكرى الرئي�س االأول 

جلمهورية غانا، واأحد رواد الوحدة االإفريقية.

سارا األميري

أسماء بوجيبار

د. إلهام محمود علي

 �ضارة االأمريي، وزيرة الدولة للعلوم املتقدمة، وقائد الفريق العلمي مل�ضروع االإمارات ال�ضتك�ضاف 
املريخ »م�ضبار االأمل«.

   �ضغفت منذ طفولتها بالنجوم واأ�ضرار الف�ضاء وما وراء الطبيعة، ليتحقق حلم ال�ضابة االإماراتية 
البالغة 34 عاما، وت�ضبح وزيرة يف احلكومة، واأحد قادة امل�ضروع الطموح الإر�ضال ”م�ضبار االأمل“ اإىل 

مدار كوكب املريخ.
رئي�س  من�ضب  حاليا  االأمريي  وتتوىل 
اإدارة وكالة االإمارات للف�ضاء، بعدما  جمل�س 
املريخ،  م�ضروع  مدير  نائب  من�ضب  �ضغلت 
وهي اأدوار مل تتخيلها على الرغم من �ضغفها 

بالف�ضاء خالل �ضنوات طفولتها.
العربية  االإمارات  اأن  اإىل  االإ�ضارة  ر  حتَدّ
املتحدة كانت قد اأطلقت العام املا�ضي ”م�ضبار 
على  املناخ  اأ�ضرار  �ضي�ضتك�ضف  الذي  االأمل“ 
الكوكب االأحمر، وهذه اأول مهمة من نوعها 
يف العامل العربي، وقد �ضممت لتكون م�ضدر 
ولتمهد  املنطقة،  يف  ال�ضباب  جليل  اإلهام 
وم�ضدر  العلمية،  لالخرتاقات  الطريق 
اإلهام لالأمة وذلك للتطلع اإىل امل�ضتقبل واإىل 

ال�ضماء.

اأ�ضماء بوجيبار من الظفر مبن�ضب يف وكالة الف�ضاء االأمريكية بعد فوزها يف  متكنت املغربية 
م�ضابقة �ضارك فيها املئات، لتكون اأول امراأة مغربية عربية واأفريقية تن�ضم اإىل "نا�ضا".

درا�ضتها  تابعت  فرن�ضا حيث  اإىل  ت�ضافر  اأن  قبل  باملغرب  االأ�ضا�ضي  تعليمها  وتلقت  اأ�ضماء  ن�ضاأت 
مبخترب  بعدها  والتحقت  اجلامعية، 
يعنى  فريان”،  “كلريمون  مبدينة 
بالبحث يف ظاهرة الرباكني وح�ضلت 
“املاج�ضتري” من جامعة املدينة  على 
اأطروحة  اأ�ضماء  ناق�ضت  و  نف�ضها، 
ومتايز  الكواكب  تكوين  يف  الدكتوراه 
:”التوازن  مو�ضوع  حول  الكواكب 
يف  والنواة  الغالف  بني  الكيميائي 
�ضياق ت�ضكل عينة من الكواكب” وهو 
لاللتحاق  اأهلها  الذي  التخ�ض�س 
التجربة  وت�ضاف   ،“ “نا�ضا  بوكالة 
اجلديدة مع نا�ضا اإىل �ضريتها الذاتية، 
الغنية بال�ضهادات العليا والتخ�ض�ضات 

واالأبحاث امليدانية.
   اأ�ضبعت �ضغفها حينما قبلتها وكالة 
يف  الدكتوراه  بعد  ما  "نا�ضا" كباحثة 
مركز جون�ضون للف�ضاء بهيو�ضنت، يف 
تك�ضا�س، قبل اأن تلتحق بعد �ضنتني مبعهد "كارنيجي" للعلوم بوا�ضنطن، املوؤ�ض�ضة التي تاأ�ض�ضت قبل 

اأزيد من 100 �ضنة، وحيث ت�ضتغل حاليا يف اإطار نف�س املهمة.
اأخرى  ال�ضفر واال�ضتقرار يف كواكب  �ضيكون هو  امل�ضتقبل  االإن�ضانية يف  اأن هدف  اأ�ضماء     ترى 

�ضاحلة للعي�س.

إعداد:أمال التليدي
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تسعة وأربعون عاما من الريادة
استطاعت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منذ إنشائها عام 1972، والتي تعمل تحت مظلة 

جامعة الدول العربية أن تواكب اإليقاع العالمي السريع في مجاالت التعليم والتدريب والبحث العلمي، وعلى مدار أكثر من 
تسعة وأربعين عاماً، تبحر األكاديمية في أعماق العلم والمعرفة لتأهيل اآلالف من خريجيها في شتى أنحاء الوطن العربي 

واألفريقي، بما تمتلكه من رؤية استراتيجية للتعليم والبحث العلمي، مستخدمة أحدث نظم التعليم فى كافة التخصصات. 

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.. 

ح��ق��ق��ت الأك���ادي���م���ي���ة ال���ع���دي���د م���ن الإن����ج����ازات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ت��ي ت��خ��دم 
الجامعي  التعليم  خ��ال  م��ن  ال��ع��رب��ي،  المجتمع 
35 تخ�ص�صا  م���ن  اأك���ث���ر  ف���ي  ال��ع��ل��ي��ا  وال���درا����ص���ات 
ف���ي ���ص��ت��ى م���ج���الت ال��ن��ق��ل ال���ب���ح���ري، ال��ه��ن��د���ص��ة، 
الدولى  النقل  المعلومات،  وتكنولوجيا  الحا�صبات 
القانون،  الإع��ام،  و  اللغة  الإدارة،  واللوجي�صتيات، 
ال�صيدلة، تكنولوجيا الم�صايد وال�صتزراع المائي، 
ال�صطناعي   وال���ذك���اء  الأ���ص��ن��ان  وط���ب  الآث�����ار،  و 
التعليمية  ال��م��ع��اي��ي��ر  اأح�����دث  ت��ط��ب��ي��ق  م���ن خ���ال 

والأكاديمية فى كلياتها المختلفة.

ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  اأع�����ص��اء  الأكاديمية    تحت�صن 
وتتفاعل  تلتقي  العالم،  بقاع  مختلف  من  وطابا 
تحت �صقف واحد داخل الحرم الجامعي، وي�صاعد 
ذل���ك ع��ل��ى ال��ن�����ص��ج ال��ف��ك��ري ل��ط��اب��ن��ا م���ن خ��ال 
غير  تكنولوجية  طفرة  ظل  في  الثقافي،  التبادل 

محدودة يعي�صها عالمنا اليوم.
البتكار  على  محفزاً  مناخاً  الأكاديمية   خلقت 
والإبداع في بيئة تعليمية نموذجية تهتم بالتفكير 
الم�صتقبلي والتحفيز الأكاديمي والإث��راء الثقافي 

وتعزيز البحث العلمي. 

"ا�ستراتيجية الأكاديمية"
تبنت الأكاديمية ا�صتراتيجيتها بتخريج الكوادر 
ليكونوا  والأفريقية   ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��دول  ال��ب�����ص��ري��ة 
فى  ال��م��ت��ط��ور  ال��ع��م��ل  ورواد  الم�صتقبل،  ق���ي���ادات 
من  ج�صور  بناء  على  ذل��ك  في  واعتمدت  بلدانهم، 
المراكز  اأرقى الجامعات و  التعاون والعاقات مع 
البحثية على م�صتوى العالم، مثل جامعات  اإنجلترا 
كليات  ف��ى  طابنا  يقف  لكي  واأ���ص��ب��ان��ي��ا،  واأم��ري��ك��ا 
الأكاديمية على اأحدث ما و�صلت اإليه الجامعات فى 

هذه الدول في العلوم المختلفة.

مقر الأ�سكندرية باأبى قري
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 لذلك كانت الأكاديمية �صباقة في ح�صول كلياتها 
والتدريب،  التعليم  الجودة في  �صهادات  اأعلى  على 
من دولة المقر جمهورية م�صر العربية، و العديد 
م��ن الع��ت��م��ادات م��ن ال��ج��ه��ات ال��دول��ي��ة ، ف��ق��د تم 
الح�صول على معادلت المجل�س الأعلى للجامعات 
ل��ل�����ص��ه��ادات ال���ت���ى ت��م��ن��ح��ه��ا الأك���ادي���م���ي���ة، واأي�����ص��اً 
الح�صول على اعتماد الهيئة القومية ل�صمان جودة 
والنقل  والإدارة  الهند�صة  لكليات  )نقاء(  التعليم 
الدولى  الم�صتوى  اأما على  واللوج�صتيات،  الدولي 
المجل�س  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى  الأك��ادي��م��ي��ة  ح�صلت  ف��ق��د 
 )ABET( وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ه��ن��د���ص��ة  الأم���ري���ك���ي 
واعتماد المعهد الملكي البريطاني )RIBA(، كما 
للتقييم  المركزية  ال��وك��ال��ة  اع��ت��م��اد  على  ح�صلت 
والعتماد باألمانيا )ZEvA( ل�صهادات البكالوريو�س 
والماج�صتير لتخ�ص�صات النقل البحري، وح�صلت 
العتماد   على  واللوج�صتيات  الدولي  النقل  كليات 
FIBA الألماني، ويتم حالًيا ح�صول كليات الإدارة 
الع��ت��م��اد  ع��ل��ى  واللوج�صتيات   ال���دول���ي  وال��ن��ق��ل 

  )AACSB(. الأمريكي
وف���ي اإن���ج���از ت��اري��خ��ي غ��ي��ر م�����ص��ب��وق ف���ي ت��اري��خ 
التعليم البحري بالأكاديمية، ا�صتطاعت الح�صول 
لبرنامج   ال��م��ب��دئ��ي  الأك���ادي���م���ي  الع���ت���م���اد  ع��ل��ى 
البحري  النقل  كلية  تمنحه  ال��ت��ي  البكالوريو�س 
النقل  تكنولوجيا  تخ�ص�صات  ف��ي  والتكنولوجيا 
من  ال��ب��ح��ري��ة،  ال��ه��ن��د���ص��ة  تكنولوجيا  و  ال��ب��ح��ري 
ال��ع��ال��ي  للتعليم  الأك���ادي���م���ي  الع��ت��م��اد  م��ف��و���ص��ي��ة 
الإم���ارات  بدولة  والتعليم  التربية  ل���وزارة  التابعة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة، وه���و م���ا ي��ج��ع��ل ك��ل��ي��ة النقل 
الكلية  ه��ى  ب��الأك��ادي��م��ي��ة  والتكنولوجيا  ال��ب��ح��ري 
واأفريقيا  الأو���ص��ط  ال�صرق  م�صتوى  على  الوحيدة 
اأكاديميا،  المعتمد  البكالوريو�س  درجة  تمنح  التي 
المجال  يفتح  اأن��ه  العتماد من  ه��ذا  اأهمية  وتنبع 
عمل  فر�س  على  للح�صول  الأكاديمية  لخريجي 
الإقليمية  البحرية  ال�صركات  كبرى  ف��ي  متميزة 
والدولية بما يعزز من القدرة التناف�صية لخريجي 

اتفاقية   65 توقيع  على  الأك��ادي��م��ي��ة  وح��ر���ص��ت 
ال��ع��ال��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ع   موؤ�ص�صات  ع��ل��م��ي  ت���ع���اون 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وم��خ��ت��ل��ف ال��ج��ام��ع��ات ال��دول��ي��ة 
ل��ت��ب��ادل ال��خ��ب��رات، الأك��ادي��م��ي��ة ت��وؤم��ن ب����اأن العلم 
التقدم،  نحو  ال�صعوب  ركيزة  هو  و  الم�صتقبل  هو 
بعثات خارجية  ف��ي  ال��ط��اب  ب��اإر���ص��ال  تقوم  لذلك 
للدرا�صة بالجامعات الأوروبية ل�صتكمال درا�صتهم 

والح�صول على درجتي الماج�صتير و الدكتوراه . 
 الأك���ادي���م���ي���ة ���ص��ن��ع��ت ل��ن��ف�����ص��ه��ا م��ك��ان��ة دول��ي��ة 
التفاقيات  م��ن  العديد  اإب����رام  لها  �صمحت  ب����ارزة، 
العلمية  ال���درج���ات  لمنح  ال��ت��ع��اون  وب��روت��وك��ولت 
المزدوجة والم�صتركة مع كبرى الجامعات العلمية، 
�صهادة معتمدة،  الأكاديمية على  ليح�صل خريجي 
تتيح له ا�صتكمال الدرا�صة بالخارج والعمل بمختلف 
دول العالم، من بينها جامعات يوكلن وهال وكاردف 
لندن لاقت�صاد  وكلية  وهادر�صفيلد  مترولوليتان 
ال��م��ت��ح��دة،  ونورثهامتن   بالمملكة  وك��وف��ن��ت��رى 
و  المتحدة،  ب��ال��ولي��ات  فرجينياتك   و  مي�صورى 

جامعة اتونوما باأ�صبانيا.
" العتمادات المحلية والدولية"

تكون  اأن  على  البداية  منذ  الكاديمية   حر�صت 
�صرحاً عالمياً للتعليم البحري المطابق للمعايير 
والبتكار  العلمي  والبحث  التعليم  ف��ي  ال��دول��ي��ة، 
المجتمعية، حتى  والوفاء بم�صئولياتها  والتدريب 
تظل بيت الخبرة العربي والأفريقي المتميز وتكون 

للم�صاهمة  العلم. وذلك  لطاب  الأول  الخ��ت��ي��ار 
في  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  اإح��داث  في 
المنطقة العربية والأفريقية،  بتقديم قادة للتغيير 
تم اإعدادهم من خال برامج علمية متطورة ونظم 
ح��دي��ث��ة ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب، واأع�������ص���اء هيئة 
في  للتميز  ومراكز  بالكفاءة  لهم  م�صهود  تدري�س 
البحث العلمي والتدريب وال�صت�صارات مع اللتزام 

بتطبيق اأعلى معايير الجودة.

 األكاديمية صنعت لنفسها مكانة دولية بارزة، 
سمحت لها إبرام العديد من االتفاقيات وبروتوكوالت 
التعاون لمنح الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة 

مع كبرى الجامعات العلمية

فرع القرية الذكية

اإفتتاح فرع ال�سارقة
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ا���س��م��اع��ي��ل ع��ب��دال��غ��ف��ار  ال��دك��ت��ور . 
ا�سماعيل فرج

للعلوم  العربية  الك��ادي��م��ي��ة  رئي�س 
والتكنولوجيا والنقل البحرى

ا�ستاذ هند�سة الكهرباء والحا�سب الآلى 
 – الع�سكرية  الفنية  الكلية  عمل كمدير 

وزارة الدفاع – جمهورية م�سر العربية.
الهند�سة  ب��ك��ال��وري��و���س  على  حا�سل 
الحا�سب  هند�سة  تخ�س�س  الكهربائية 
 1978 عام  الع�سكرية  الفنية  الكلية  من 
)اأول  ال�سرف  مرتبة  مع  اأمتياز  بتقدير 

الدفعة(.
كلية  من   1982 عام  الماج�ستير  درجة 
تخ�س�س  القاهرة  جامعة   - الهند�سة 

هند�سة كهربائية.
درج�����ة ال���دك���ت���وراه ف���ى ال��ه��ن��د���س��ة 
الكهربائية – من كلية الهند�سة - جامعة 
المتحدة  ب��ال��ولي��ات  وا�سنطن  ج���ورج 
مع مرتبة  باأمتياز    1989 الأمريكية عام 

ال�سرف. 
البحرية  للمنظمة  التابعة  بال�سويد  الدولية  البحرية  الجامعة  امناء  مجل�س  ع�سو 

الدولية – المم المتحدة.
ع�سو المجل�س التنفيذى لالتحاد الدولى للجامعات البحرية.

للجامعات  الدولى  لالتحاد  التنفيذى  بالمجل�س  والتخطيط  ال�سيا�سات  لجنة  ع�سو 
البحرية.      

الأكاديمية على م�صتوى العالم. 
 ) webometrics ( الت�سنيف الدولى

اأحدثت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري قفزة نوعية في الترتيب العالمى 
في   ،  )  webometrics  ( لتقييم  وفقا  للجامعات 
ال��دول��ي  بالت�صنيف  ال��خ��ا���س   2021 يناير  تقييم 
من   2195 المركز  الأكاديمية  واحتلت  الجامعات. 
اإج��م��ال��ي اأك��ث��ر م��ن 31 األ���ف ج��ام��ع��ة م��ن مختلف 
ترتيب  ف��ي  مرموقا  تقدما  وحققت   ، العالم  دول 
 )  webometricsالعالمي الت�صنيف  الجامعات في 
بعد اأن كان ترتيبها 2344 في ت�صنيف يناير 2020 
ف��ي ترتيب  149 م��رك��زا  الأك��ادي��م��ي��ة  ، حيث قفزت 
ال��ج��ام��ع��ات ال��ع��ال��م��ي��ة ف��ي ف��ت��رة وج���ي���زة، ب��ال��رغ��م 
وهو  ك��ورون��ا  فيرو�س  لجائحة  العالمية  ال��ظ��روف 
ما يعك�س ثمار ما  زرعته الأكاديمية طوال الفترة 
اإ�صماعيل  الدكتور  الأ���ص��ت��اذ  ق��ي��ادة  تحت  الما�صية 
ت�صنيف  ن��ظ��ام  وي��ع��د  فرج   اإ�صماعيل  ال��غ��ف��ار  عبد 
ويبومترک�س العالمي اأكبر نظم تقييم الجامعات 
العالمية حيت يغطي ما يزيد عن 31 األف جامعة 
اإ���ص��ب��ان��ي��ا عن  ع��ل��ى م�صتوى ال��ع��ال��م ، وي�����ص��در ف��ي 
، ويرتبط بمعيار  العلمي  العالي للبحث  المجل�س 
الأبحاث والملفات القنية ، ويجري تحديثه ب�صكل 
دوري كل 6 اأ�صهر ، ويهدف اإلى تحفيز الباحثين في 
جميع اأنحاء العالم لن�صر اأكثر واأف�صل المحتويات 

العلمية على الإنترنت. 
"فرع الأكاديمية بال�سارقة" 

تمتلك الأكاديمية الريادة فى التعليم الأكاديمى 
يدفع   ما  وه��ذا   ، العربية  المنطقة  البحثى في  و 
جامعة الدول العربية دائما اإلى الوقوف والم�صاندة 
دعم  و  البحثى  و  الأكاديمى  ال�صرح  لهذا  والدعم 
وه��ذا  اإن�صائها  ق���رار  منذ  لها  العربية  الحكومات 
يترجم بكل و�صوح اأهمية العمل العربى الم�صترك 
اأن ت�صيد  اإرادة موحده ت�صتطيع  عندما يقف حول 
ولكن  التعليمي  الجانب  في  فقط  �صروحا" لي�س 
القت�صاد  مثل  المختلفة  الحياة  مجالت  كل  في 
وال�صتثمار و البحوث المختلفة التى من �صاأنها اأن 
تبنى و تطور المجتمعات العربية من المحيط اإلى 

الخليج. 
ب��ع��د ام���ت���داد اأف��رع��ه��ا وم��ق��اره��ا ب��الإ���ص��ك��ن��دري��ة 
والعلميين  وبور�صعيد،  واأ�صوان،  الكبرى  والقاهرة 
وال���اذق���ي���ة ف���ي ال��ج��م��ه��وري��ة ال�����ص��وري��ة، �صطرت 
الأك��ادي��م��ي��ة ف�����ص��ًا ج���دي���داً م���ن ف�����ص��ول ال��ن��ج��اح 
داخ��ل م�صر وخارجها  التو�صع  والتميز من خال 
ب��اإن�����ص��اء ف���رع ج��دي��د ل��ه��ا ب���اإم���ارة ال�����ص��ارق��ة ب��دول��ة 
الإمارات العربية المتحدة بدعم من �صاحب ال�صمو 
ال�صارقة  حاكم  القا�صمي  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
ع�صو المجل�س الأعلى بهدف الم�صاهمة في تنمية 
التعليم والبحث العلمي بدولة الإمارات. اإلى جانب 
تطوير مناهج تعليم النقل واللوجي�صتيات، لتوفير 
كوادر موؤهلة للعمل في منظومة النقل بداخل دولة 
الإمارات التى تحقق طفرة في ذلك المجال والذى 
التي ت�صاهم بتقديم  التقنيات  باأحدث  تم تجهيزه 

تعليم بجودة اأكاديمية عالية. 
"�سرح علمي بمدينة العلمين"

بمدينة  ج��دي��دا  فرعا  الأكاديمية  افتتحت  كما 
ال��ع��ل��م��ي��ن ال��ج��دي��دة وي�����ص��م ال���ف���رع ث���اث كليات 
جديدة اأبرزها كلية الذكاء ال�صناعي، بهدف توفير 
كوادر تعمل بمجالت التطور التكنولوجى الحديث 
1000 طالب  وتمكن الفرع بالعلمين من ا�صتقبال 
من اأ�صل 10 اآلف طالب تمثل القدرة ال�صتيعابية 

فى فرعها بمدينة العلمين. 
 تبلغ م�صاحة الفرع 62 فدانا وي�صم الفرع حاليا 
الكليات التالية " كلية طب الأ�صنان – كلية ال�صيدلة 
الهند�صة  كلية   – ال�صطناعي  ال��ذك��اء  كلية   –
– كلية  والتكنولوجيا- كلية الإدارة والتكنولوجيا 
المخطط  وم���ن  واللوج�صتيات"  ال���دول���ي  ال��ن��ق��ل 
اإ�صافة كليات اأخرى خال ال�صنوات القادمة. حيث 
علمي  كيان  اأول  الجديد  بفرعها  الأكاديمية  باتت 
يتخذ خطوة النتقال، ويهدف لإقامة حياة كاملة 
فى مدينة العلمين الجديدة لتحقيق حلم القيادة 
ال�صيا�صية وحلم م�صر فى اإقامة مدينة م�صتدامة 

على �صاحل البحر المتو�صط.

 " دعم الدول العربية"
 تقوم الأك��ادي��م��ي��ة ب��دع��م ج��ه��ود ب��ن��اء ال��ق��درات 
المهارات  �صقل  تعزيز  طريق  عن  العربية  للدول 
الإدارية فى المو�صوعات التى تخدم ق�صايا التنمية 
ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتعريبها كلما اأمكن 
ال��دول  فى  المتخ�ص�صين  من  قطاع  اأكبر  لتخدم 
ال��ع��رب��ي��ة، ك��م��ا ُت��ق��دم الأك��ادي��م��ي��ة اأي�����ص��اً خدماتها 
التعليمية والتدريبية والبحثية فى مجالت الإدارة 
والهند�صة حيث تقوم بدور الناقل لأحدث البرامج 
التعليمية اإلى المنطقة العربية والتى يتم تقديمها 
وكذلك  العالم،  م�صتوى  على  الجامعات  اأكبر  فى 
التنمية  متطلبات  لتلبية  ال��خ��دم��ات  ت��ل��ك  ُت��ق��دم 
التعليم  التى ل توجد بها خدمات  العربية  للدول 
اأو يغيب عنها بع�س التخ�ص�صات الحيوية  العالى 

فى الإدارة والهند�صة. 
ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ت���ق���دي���م ال����دع����م الق���ت�������ص���ادي 
من  لتمكينها  اللبنانية  للجمهورية  والجتماعي 
تجاوز تداعيات كارثة انفجار مرفاأ بيروت في �صياق 
اللبنانية  بالجمهورية  التي حلت  الرهيبة  الكارثة 
زي���ارة   ، وف���ي ���ص��وء   2020 اأغ�����ص��ط�����س  اآب /   4 ف��ي 
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رئي�س اللجنة الكاديمية بالمجل�س التنفيذى لالتحاد الدولى للجامعات البحرية.
ع�سو مجل�س اأمناء الكاديمية الوطنية لمكافحة الف�ساد.

ع�سو مجل�س اإدارة جهاز تنمية الم�سروعات المتو�سطة وال�سغيرة ومتناهية ال�سغر. 
ع�سو مجل�س الأمناء الم�سري البريطاني لتطوير التعليم العالى. 

رئي�س اللجنة التنفيذية لمعهد تدريب العاملين بالموانئ.
المدير التنفيذى لمركز البحوث وال�ست�سارات لقطاع النقل البحرى. 

رئي�س مجل�س اإدارة �سركة  الحلول المتكاملة. 
رئي�س اللجنة الفنية لتطوير التعليم  البحري، المنظمة البحرية الدولية.

رئي�س مجل�س اإدارة اأكاديمية الموانئ للدرا�سات البحرية والفنية والتقنية بالمملكة 
العربية ال�سعودية بالدمام.

بور�سودان  ميناء  في  والتدريب  للدرا�سات  الإقليمي  المركز  اإدارة  مجل�س  رئي�س 
)التعاون بين الكاديمية وجمهورية ال�سودان(. 

رئي�س المجل�س ال�ست�ساري ال�سناعي للنقل الدولي  واللوج�ستيات.
قام بتدري�س العديد من المقررات الدرا�سية فى مجالت الهند�سة الكهربائية وهند�سة 
زائر  كاأ�ستاذ  عمل  كما   ، والبكالوريو�س  العليا  الدرا�سات  م�ستوى  على  وذلك   ، الحا�سب 
القاهرة  جامعة  مثل  والجنبية  والعربية  الم�سرية  الجامعات  فى  هند�سيا  وم�ست�سارا 
العديد  على  وحكم   ا�سرف  كما   ، بالقاهرة   المريكية  والجامعة  �سم�س  عين  وجامعة 
من الأبحاث والر�سائل العلمية للماج�ستير والدكتوراة بالجامعات الم�سرية والعربية 

والجنبية  . وتراأ�س العديد من الموؤتمرات العلمية الدولية والمحلية.
اأو�سمة واأنواط:

حا�سل على ميدلية اليوبيل الف�سية لتحرير �سيناء 1973.
نوط الواجب الع�سكرى من الطبقة الثانية 1978.

و�سام الجمهورية من الطبقة الثانية 2011.
نوط الواجب الع�سكرى من الطبقة الولى 2012.

حا�سل على و�سام ال�ستقالل من دولة جيبوتى وذلك تقديرا لدور �سعادته الرائد فى 
مجال التعليم وتطوير وتنمية القطاع البحرى 2017.

الجمهورية  ل��دى  للجامعة  ال��ع��ام  الأم��ي��ن  معالي 
بعقد  وتوجيهاته   ،  2020 اآب   8 بتاريخ  اللبنانية 
اج��ت��م��اع ل��م��ن��ظ��م��ات وم��وؤ���ص�����ص��ات ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي 
وتنفيذاً   ، اللبنانية  الجمهورية  لدعم  الم�صترك 
 13 ف��ي  ت��م ع��ق��د الأجتماع    ، ل��ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ال��ي��ه 
2020 بنظام الفيديو كونفرن�س برئا�صة  اأغ�صط�س 
معالي الأمين العام الم�صاعد لل�صوؤون القت�صادية 
وموؤ�ص�صات  منظمات  وم��دي��ري  روؤ���ص��اء  وبح�صور 
الجتماع  خ��ال  وت��م  الم�صترك.   ال��ع��رب��ي  العمل 
لتقديم  الممكنة  والآل���ي���ات  المقترحات  مناق�صة 
الدعم والم�صاعدة للبنان من خال تقديم الإغاثة 
والتعليم  وال�صحة  ال��غ��ذاء  م��ج��الت  ف��ي  العاجلة 
وت��رم��ي��م ال��م��ب��ان��ي الأث���ري���ة وال��ت��ف��ك��ي��ر ف��ي كيفية 
التو�صل  ت��م  وق��د   ، الإع��م��ار  اإع����ادة  ف��ي  الم�صاعدة 
الى مجموعة من التو�صيات تم رفعها اإلى اجتماع 
جل�صته  ف��ي  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ص��ادي  المجل�س 

)106( �صبتمبر.2020 
" النقل البحري ون�ساأة الأكاديمية"

الرئي�صى  الن�صاط  البحرى  النقل  مجال  وياأتى 
لاأكاديمية كاأحد المهام التى تقوم بها الأكاديمية 

من خال تاأهيل وتدريب العاملين فى قطاع النقل 
بتعزيز  المتعلقة  والمو�صوعات  العربى  البحرى 
ال�صامة البحرية وحماية البيئة البحرية وتطوير 
الماحة البحرية والنهرية فى المنطقة العربية. 
خدماتها  الأك��ادي��م��ي��ة  ُت��ق��دم  الُمنطلق  ه���ذا  وم���ن 
للدول العربية "كمركز اإقليمى للتدريب البحرى 
ال�����ص��ه��ادات  ُم��خ��ت��ل��ف  والحديث" وم��ن��ح  ال��م��ت��ط��ور 
المتقدمة  التكنولوجيا  ونقل  المختلفة  البحرية 
وتوفيرها كلما اأمكن مع تعزيز وتطوير م�صتويات 
من  وال��ح��د  الماحة.  وك��ف��اءة  البحرية  ال�صامة 

التلوث البحرى والتحكم فيه
" التحاد الدولي للجامعات البحرية"                        

بالمجل�س  الأك��ادي��م��ي��ة  ع�����ص��وي��ة  ت��ج��دي��د    تم 
البحرية  للجامعات  ال��دول��ي  لاتحاد  التنفيذي 
عامين  لمدة  التوالي  على  الثالثة  للمرة   IAMU
تنتهي في مار�س 2022 كما فازت الأكاديمية بتنظيم 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة وم��وؤت��م��ر الت���ح���اد ال��دول��ي 
للجامعات البحرية 2021 بعد العر�س الذي قدمه 
رئي�س الأكاديمية عن امكانيات الأكاديمية وقدرتها 
الكبير.  ال���دول���ي  ال��ح��دث  ه���ذا  م��ث��ل  تنظيم  ع��ل��ى 

بمجل�س  كع�صو  الأكاديمية  رئي�س  تعيين  تم  كما  
اأمناء الجامعة البحرية الدولية التابعة للمنظمة 
البحرية الدولية للمرة الثانية على التوالي. كما 
للم�صاهمة  الإ�صت�صاري  العربي  المركز  اإن�صاء  تم 
�صمن الهيكل  ل��ي��ك��ون  ال��ب��ح��ري��ة  ال����ح����وادث  ف���ي 
ال��ع��دي��د من  اإع��ت��م��اد  ت��م  ل��اأك��ادي��م��ي��ة.  التنظيمي 
وعلى  وال��دول��ي��ة  والأف��ري��ق��ي��ة  المحلية  ال��ب��رام��ج 
�صبيل المثال ولي�س الح�صر فقد وافقت المنظمة 
البحرية الدولية على اإعتماد الأكاديمية كمفو�س 
لدى الهيئة الم�صرية ل�صامة الماحة البحرية 
وفقا  البحري  وال��ت��دري��ب  للتعليم  معتمد  كمعهد 
وال�صهادات  التدريب  لمعايير  الدولية  لاتفاقية 
 )STCW 1978( ب��ال��ب��ح��ارة  الخا�صة  وال��م��راق��ب��ة 

ب�صيغتها المعدلة.
واعتمدت المفو�صية الوروبية  النظم التعليمية 
والتدريبة وال�صهادات التعليمية والتدريبة ال�صادرة 
م��ن الك��ادي��م��ي��ة ك��م��ا ت��م الإع���ت���راف  ب��الأك��ادي��م��ي��ة 
كموؤ�ص�صة بحرية اأكاديمية وفقاً لمتطلبات الإتحاد 
الأوروب��ي. كما ح�صل القطاع البحري بالأكاديمية 
معهد  ح�صول  مثل  الإع��ت��م��ادات  م��ن  العديد  على 
ال�����ص��ام��ة ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى اإع��ت��م��اد ب��رام��ج ودورات 
  .)OPITO( تدريبية من منظمة الأوبيتو العالمية
هذا بالإ�صافة على اإعتماد محاكيات الحفاظ على 
الموقع الديناميكى المعتمدة من المعهد البحرى 
البريطانى Nautical Institute(( بمركز القاهرة 

للتدريب البحرى والمحاكيات.  
النقل  وزارة  مع  اتفاقية  الأكاديمية  وقعت  وقد 
ب�صاأن تقديم درا�صة جدوى لم�صروع تطوير جميع 
الموانئ الم�صرية بهدف الإ�صراع بمعدلت التنمية 
بذلك  ال�صتثمارات  م��ن  المزيد  ج��ذب  خ��ال  م��ن 
بداخل  التنمية  قاطرة  يعد  ال��ذى  الواعد  القطاع 

ال�صوق المحلية. 
"مواجهة فيرو�س كورونا"

نجحت الأكاديمية فى التعامل مع ازمة انت�صار 
فيرو�س كورونا من خال تفعيل التعليم عن ُبعد 
ع��ب��ر ت��ق��دي��م ب��رام��ج تعليم ع��ب��ر الإن��ت��رن��ت بهدف 
اإج��راءات  تقليل الحتكاك بين الطلبة �صمن عدة 

احترازية لمواجهة تف�صى الفيرو�س. 
فمنذ ظهور الأزمة ولما لاأكاديمية من خبرة في 
مجال التعليم والتدريب وال�صت�صارات ،فقد قامت 
الأكاديمية العريية باإتباع منهجية ا�صتباقية تعتمد 
على المرونة والتعلم الموؤ�ص�صي ل�صمان ا�صتمرارية 
الأع���م���ال ف���ي ظ���ل ال��م��ت��غ��ي��رات ب��اخ��ت��اف حدتها 
التعليمية  للموؤ�ص�صات  به  ولتكون نموذجا يحتذى 
الإج���راءات  من  حزمة  باتخاذ  قامت  كما  العربية، 
التعليمية،  العملية  �صير  اإ�صتمرارية  على  للحفاظ 
وتفوقت الأكاديمية في التعامل مع الأزم��ة وذلك 
يرجع الى توفر الموارد الب�صرية والمادية م�صبقا 
قطاع  ال��ى  بالإ�صافة  المتميزة  الطبية  والإدارات 
بها  المتميز  المعلومات  وتكنولوجيا  الت�����ص��الت 
تطوير  في  كانت  والتى  بها  المعلوماتية  والبنية 

دائم خال �صنوات �صابقة. 
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بعد  م��ا  م�صر  م�صروع  الك��ادي��م��ي��ة  اأطلقت  كما 
جائحة كورونا، وقامت بالتعاون مع جامعة النيل 
ب��اإط��اق  العلمي  البحث  اأك��ادي��م��ي��ة  م��ن  وبتمويل 
عبارة  وه��و  ك��ورون��ا  بعد جائحة  م��ا  م�صروع م�صر 
والإم���داد  النقل  لقطاعات  م�صتقبلية  درا���ص��ة  ع��ن 
هذا  ويعد  المعلومات"  وتكنولوجيا  ال�صناعة   "
العلمي  البحث  اأكاديمية  م��ب��ادرات  اأح��د  الم�صروع 
والذي يهدف اإلى و�صع ت�صور م�صتقبلي لما يمكن 
اأن تكون عليه المجالت والقطاعات المختلفة في 
لها  تكون  حتى  الم�صتجد  ك��ورون��ا  بعد  م��ا  مرحلة 
القدرة والمرونة الازمة التي تمكنها من مواجهة 
هذا  عن  الناتجة  ال�صديدة  والتداعيات  التاأثيرات 
مخرجات  ت�صكل  اأن  المخطط  وم���ن  ال��ف��ي��رو���س، 
هذا الم�صروع خارطة طريق م�صر لما بعد جائحة 
تكنولوجيا  مثل  المختلفة  القطاعات  في  كورونا 

المعلومات – ال�صناعة - النقل والمداد . 
وختاما

الأكاديمية  ت�صاهم  الحثيثة  المجهودات  بتلك 
في  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  اإح��داث  في 
المنطقة العربية بتقديم قادة للتغيير يتم اإعدادهم 
من خال برامج علمية متطورة، ونظم حديثة في 
م�صهود  تدري�س  هيئة  واأع�����ص��اء  والتعلم،  التعليم 
العلمي  البحث  في  للتميز  ومراكز  بالكفاءة،  لهم 
والتدريب وال�صت�صارات، مع اللتزام بتطبيق اأعلى 
معايير الجودة بما يتما�صى ويواكب متطلبات �صوق 
العمل الحديثة. هذا ويتم ا�صتخدام اأحدث و�صائل 
باأف�صل  المعلومة  اي�����ص��ال  ل�صمان  التكنولوجيا 
الم�صتخدمة  الو�صائل  ت��وؤك��د  و  واأي�صرها،  ال��ط��رق 
كامل  ف��ي  ي��در���س  م��ا  وتطبيق  تنفيذ  اأه��م��ي��ة  على 

مناهج الأكاديمية

قفزت األكاديمية 149 مركزا في ترتيب الجامعات 
العالمية في فترة وجيزة، بالرغم الظروف العالمية 

لجائحة فيروس كورونا

IAMU سورة جماعية من اجتماعات املجل�س التنفيذى الدوىل لالحتادات الدولية للجامعات البحرية�

اأ�ستقبل الدكتور 
اإ�سماعيل عبدالغفار 

رئي�س الأكادميية 
العربية للعلوم 
والتكنولوجيا 

والنقل البحرى 
�سعادة ال�سيد كيتاك 
ليم ال�سكرتري العام 
للمنظمة البحرية 

 IMO الدولية
والوفد املرافق 
له وذلك باملقر 

الرئي�سي لالأكادميية 
باأبى قري يف 
الإ�سكندرية
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آية مدنى بطلة الخماسي الحديث العالمية 

ابنة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،نور 
ال�صربيني لعبة ا�صكوا�س م�صرية محترفة والم�صنفة الأولى على 

م�صتوى العالم، ُولدت في 1 نوفمبر عام 1995. 
المفتوحة  اإنجلترا  بطولة  لقب  تحقق  م�صرية  لعبة  اأول  ُتعد 
مواطنتها  على  تغلبها  بعد   ،2009 ع��ام   13 �صن  تحت  لا�صكوا�س 
ا هي اأول لعبة اإ�صكوا�س  نوران جوهر في نهائي البطولة. وُتعد اأي�صً
التاأهل لنهائي بطولة  م�صرية والأ�صغر في العالم التي تنجح في 
بريطانيا المفتوحة عام 2012 لكن حلم التتويج تاأجل لأربع �صنوات. 
واأحرزت ال�صربيني بطولة العالم لا�صكوا�س بعد فوزها بالبطولة، 
مار�صو،  ل��ورا  الإنجليزية  على  فوزها  بعد  ماليزيا  في  اأقيمت  التي 
من  ع��ادت  اأن  بعد  النهائية،  المباراة  في  عالمًيا  الأول���ى  الم�صنفة 

تاأخرها ب�صوطين مقابل ل �صيء.

وال�صباحة  الجري  الحديث،  الخما�صي  لعبة  مدني  محمد  اهلل  عبد  محمود  اآي��ة 
1988. تعمل م��ع��ي��دة في  ُول����دت ف��ي نوفمبر  ال��خ��ي��ل.  وال��رم��اي��ة وال��م��ب��ارزة ورك����وب 
بطولة  على  اآي��ة  ح�صلت  البحري.  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكاديمية 
العالم في الخما�صي الحديث للنا�صئين عامي 2006 و2008. �صاركت في اأولمبياد اأثينا 
ا على لقب  وكانت اآنذاك اأ�صغر لعبة في البعثة الأوليمبية الم�صرية. وح�صلت اأي�صً
اأ�صغر لعبة خما�صي حديث في العالم واأول لعبة خما�صي حديث م�صرية ت�صل اإلى 

الأولمبياد في تاريخ الألعاب الأوليمبية.
�صاركت في اأوليمبياد لندن عام 2012. واحتلت المركز ال�صاد�س ع�صر في مناف�صات 

لعبة الخما�صي الحديث بعد الح�صول على 5136 نقطة في كل الألعاب. 

الأمين العام للجامعة العربية يكرم اأبناء الأكاديمية اأبطال العالم في كرة اليد،  طالب 
الأكاديمية من مختلف الكليات بح�سور �سعادة الأ�ستاذ الدكتور اإ�سماعيل عبد الغفار رئي�س 

الأكاديمية بجامعة الدول العربية
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قصر آيت حدو 

الثامن ع�شر  القرن  الق�شر خالل  �شيد     
الميالدي في قرية اأيت بن حدو ومنها اتخذ 
ا�شمه، ولكن بع�ض علماء الآث��ار ي�ؤكدون انه 
بني لأول مرة في عهد دولة المرابطين في 

القرن 11 الميالدي.
   تبلغ م�شاحة ق�شر اأيت بن حدو الإجمالية 
وادي  على  يطل  و  مربع،  متر   1300 ح�الي 
اونيال حيث يجري نهر �شغير يعرف بال�اد 

المالح.
قديماً  وقالعه  بح�ش�نه  الق�شر  اأن�شئ     
ل��ل��دف��اع ع��ن الأع����داء م��ن ال��داخ��ل وال��خ��ارج، 
و���ش��ك��ل ح�����ش��ن��ا ح�����ش��ي��ن��اً ل�����ش��ك��ان��ه، وم������زاراً 
لل�شائحين المت�افدين على المغرب كل عام، 
لي�شل تعداد زيارة المكان نف�شه اإلى 140 األف 

زيارة �شن�ياً.
رئي�شياً  م��رك��زاً  قديماً  المنطقة  وك��ان��ت     
كبير  تم�شك  ظل  في  الجمال،  عبر  للت�ش�ق 
م���ن الأ�����ش����ر ال��ق��دي��م��ة ح��ت��ى م��ط��ل��ع ال��ق��رن 
الما�شي بالمك�ث فيها، اإلى اأن قررت الأجيال 
ت��رك��ه��ا ل��ت��ك���ن م���ق��ع��اً اأث���ري���اً وات���خ���ذوا مهناً 
اأخرى غيرها ورحل�ا عن المكان بالكامل، ل 
�شيما ت�اجد �شئيل من بع�ض العائالت على 

الجانب الآخر من النهر المطل عليها.
   ويحيط بالق�شر اأ�شجار النخيل والمباني 
الأخ������رى الأث����ري����ة ال��ق�����ش��ي��رة، وم����ن ج��م��ال 
الطيني  المبنى  وروع���ة  ال��خ��الب��ة،  الطبيعة 
للق�شر اأ�شبحت "اآيت" مالذاً مهماً لالأفالم 
ال�شينمائية العالمية، ليتجه المخرج�ن اإلى 
في  المهم  الم�قع  ل�شتغالل  مبا�شرة  هناك 

الأفالم الأثرية.
الأث��ري  المغربي  بالم�قع  ت�ش�ير  وت��م     
" ل�رن�ض  ال��خ��ال��دة:  الأف����الم  م��ن  مجم�عة 
الآوي��ة،  ال�شماء  الحية،  النهار  اأن����ار  ال��ع��رب، 
الأ�شكندر،  النا�شرة،  ابن  الم�شيح  الم�مياء، 

المحارب".

   يعتبر قصر آيت بن حدو المغربي، أحد القصور المحتفظة بخصائصها المعمارية القيمة التي بنيت عليها، رغم عوامل 
التعرية القاسية التي تعرض لها.

   وهو عبارة عن قلعة من الرمل مبنية وسط حقل تملؤه اشجار اللوز، وقد ساهم وجود هذا القصر وسط هذه الواحة 
المزهرة منظرا خالبا، مما جعله وجهة عالمية وديكورا مميزا لعدد من االفالم العالمية،  وليحظى برعاية منظمة 

اليونسكو ويتم ضمه الى »قائمة التراث العالمي« لليونسكو منذ عام 1987.

معلمة مغربية تصبح وجهة السينما 

لقطة من فيلم "لور�ن�س �لعرب" �لذي تم ت�صويره  في ق�صر �آيت حدو
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ق�صر �آيت حدو

أمال التليدي إعداد:
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   تابع العالم من خالل مختلف وسائل اإلعالم وخاصة المرئية )400قناة(، موكب نقل 22 
مومياء ملكية على متن عربات مزينة على الطراز الفرعوني من ميدان التحرير إلى المتحف 

القومي للحضارة المصرية، الذي افتتحه الرئيس المصري بحضور شخصيات رفيعة.
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أمال التليدي إعداد:
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السودان
بوابة أفريقيا 
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يعتبر السودان دولة متنوعة الثقافات، وذات تاريخ غني ومآثر شاهدة على حضارة غنية. 
وبحسب الحفريات التي تم اكتشافها، فإن السودان تعد من أقدم البالد التي سكنها اإلنسان، وأغناها بالمواقع 

األثرية يعود بعضها إلى 3000 سنة ق.م.
إلى هذا البلد الجميل، تأخذكم مجلة "بيت العرب" في جولة للغوص في تاريخ هذا البلد الغامض والساحر، إلى 

السودان بوابة أفريقيا.

أمال التليدي

لميس على ساتى

إعداد:
المصدر سفارة جمهورية السودان فى مصر:
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يقع ال�شودان في الجزء ال�شمالي ال�شرقي لقارة 
 ˚22.8 اإلى  �ش   ˚8.45 العر�ش  دائرتي  بين  اأفريقيا 
اإلى   ˚21.49 الطول  وخطي  اال�شتواء,  خط  �شمال 
�شاحل  على  البحرية  ح��دوده  وتبلغ  �شرقاً,   ˚38.34
�شبع  ت��ج��اوره  وال�����ش��ودان  853 كلم,  االأح��م��ر  البحر 
دول هي م�شر وليبيا �شمااًل, وفي ال�شرق والجنوب 
دول���ة جنوب  واأث��ي��وب��ي��ا, وج��ن��وب��اً  اأري��ت��ري��ا  ال�شرقي 
ال�شودان, وفي الغرب والجنوب الغربي دولتي ت�شاد 

واأفريقيا الو�شطى. 
تجارياً  معبراً  موقعه  بف�شل  ال�شودان  ظل  وقد 
وثقافياً بين �شمال اأفريقيا وجنوبها وحتى منت�شف 
الحجاج  لقوافل  ممراً  ك��ان  حيث  الما�شي,  القرن 
والتجارة من غرب اأفريقيا اإلى االأرا�شي المقد�شة 
و�شرق اأفريقيا. وتبلغ م�شاحة ال�شودان 1.882.000 
ال��دول من حيث  كليومتر مربع, وه��و بذلك ثالث 
االأكبر  دولة  الع�شرين  اأفريقيا, ومن  في  الم�شاحة 

م�شاحة في العالم.
يعتبر موقع ال�شودان اال�شتراتيجي وغنى موارده 
التناف�ش  م��ح��اور  اأح���د  جعله  الطبيعية  وث���روات���ه 
اأحد  يمثل  وظل  اأفريقيا.  في  القديم  اال�شتعماري 
�شحت  اأن  بعد  خا�شة  الحديث,  اال�شتعمار  اأط��م��اع 
الغذاء  واأ�شبحت م�شكلة  الطبيعية,  االأر���ش  م��وارد 

في الم�شتقبل هاج�شاً يوؤرق العالم المعا�شر.
الت�سمية

الم�شادر  ال�شودانيين على  الكتاب  اعتمد معظم 
ال��ع��رب��ي��ة ف���ي ت��ع��ري��ف��ه��م م��ع��ن��ى )ال���������ش����ودان(. ول��م 
االأفريقية  ال��ل��غ��ات  اإل���ى  ال��رج��وع  اأي منهم  ي��ح��اول 
والتي كان يفتر�ش اأن تبداأ بها المحاوالت االأولى, 
متعلق  هو  ما  منها  االأ�شباب  من  لمجموعة  وذل��ك 

بالجغرافيا والبيئة والثقافة وغيرها.
ق��ري��ب اهلل بمجلة  ال��ف��ات��ح  ال��دك��ت��ور ح�شن  كتب 
دي�شمبر  ب��ت��اري��خ  العدد-16-  ال�����ش��ودان��ي��ة,  الثقافة 
الو�شفية  ب��ي��ن  ال�����ش��ودان   ( ع��ن��وان  ت��ح��ت  1980م, 
واال�شمية(, قال : لون �شعب هذا الوادي واختالف 
�شحنته عن �شواه, ومقابلته ب�شرته, هو الذي اأك�شبه 
الو�شف بال�شودان. اأما الدكتور عبداهلل الطيب, فقد 
اعتمد على مقولة الجاحظ )ال�شودان والبي�شان(, 
وقال :اإن ال�شودان تعني جمع اأ�شود. واإذا ما رجعنا 
ال��ن��وب��ي��ة, نجد  للغة  ف��ي  االأف��ري��ق��ي -  المعنى  اإل���ى 
بالنوبية  وتعني   Sawdan-َشْودان�  : اأ�شلها  الكلمة 
وال  ال��ب��اي��ن,  باالأبي�ش  لي�ش  م��ا  وه��و  المخلوط,   :
االأ�شود الباين, اأي : هو و�شط بين ال�شواد ال�شديد, 

والبيا�ش ال�شديد.
ا�ستقالل ال�سودان

1938م  ال���خ���ري���ج���ي���ن ف����ي ع�����ام  ���ش��ك��ل م���وؤت���م���ر 
ال��م��دار���ش  لخريجي  ثقافية  اجتماعية  ك��واج��ه��ة 
العليا في ال�شودان ولكنه �شرعان ما نادى بت�شفية 
اال���ش��ت��ع��م��ار ف��ي ال�����ش��ودان وم��ن��ح ال�����ش��ودان��ي��ي��ن حق 
تقرير م�شيرهم. وقد ا�شتمرت الجهود حتى اجتمع 
واأعلن  1955م  دي�شمبر   19 ال�شوداني في  البرلمان 
الثنائي  الحكم  دول��ت��ي  وط��ال��ب  ال�����ش��ودان  ا�شتقالل 
الجالء  وت��م  م�شتقلة.  دول��ة  بال�شودان  باالعتراف 

ورفع العلم ال�شوداني في 1 يناير 1956م.
معلومات عن ال�سودان :

- ال�سكان:
ي���ق���در ع����دد ���ش��ك��ان ال�������ش���ودان ف���ى ب���داي���ة ال��ع��ام 
ويتكون  ن�شمة   )33.419.625( ب��ح��وال��ى  2011م 
�شكان ال�شودان من قبائل تنحدر من اأ�شول عربية 

وافريقية ونوبية.
- المناخ:

ي�����ش��ود ال�����ش��ودان ال��م��ن��اخ ال���م���دارى ال���ذى يتميز 
باإرتفاع درجات الحرارة في معظم اأيام ال�شنة ويتدرج 
من جاف جداً فى اأق�شى ال�شمال اإلى �شبه رطب في 
ال��ج��ن��وب. ال��م��ن��اخ ���ش��ح��راوي و�شبه ���ش��ح��راوي في 
اأن  وف��ي جنوبه. كما  االأو���ش��ط  ف��ي  وم��اط��ر  �شماله 
غالب اأر�شه �شهول منب�شطه مع وجود مرتفعات في 
بالغرب.  النوبه وجبال مره  و�شل�شلة جبال  ال�شرق 
23.8 درجة  و  8.45 درج��ة  ويقع بين خطي عر�ش 
�شمااًل, وخطي طول 21.49 درجة اإلى 38.24 درجة 
�شرقاً. وتتراوح معدالت االأمطار ال�شنوية ما يقارب 
ال�شفر في اأق�شى ال�شمال اإلى 500 ملم اإلى 1000 
النيل  نهر  يلعب  حيث  ال�����ش��ودان,  ج��ن��وب  ف��ي  ملم 
ال�شودان  حياة  فى  حيوياً  دوراً  المختلفة  ب��رواف��ده 
االقت�شادية واالجتماعية والثقافية وفي العالقات 
الخارجية. وت�شتغل مياه النيل ورواف��ده في توليد 
وخ�شم  و�شنار  الرو�شير�ش  خ��زان��ات  من  الكهرباء 
القربة, وجبل اأولياء ومروي, وفى المالحة و�شيد 

الجوفيه بحوالى  المياه  االأ�شماك. ويقدر مخزون 
ال�شالحة  ال��م��ي��اه  م��ن  م��ك��ع��ب  م��ت��ر  م��ل��ي��ار   )900(

الأغرا�ش الري واالإ�شتخدامات المدنية.
- الديانات:

االأ������ش�����الم, وال��م�����ش��ي��ح��ي��ة وب��ع�����ش ال��م��ع��ت��ق��دات 
المحلية.

-اللغة:
ال��ع��رب��ي��ة, وال���ل���غ���ات وال��ل��ه��ج��ات ال��م��ح��ل��ي��ة مثل 
النوبية في ال�شمال والفوراوية والبقاريةفي الغرب 

والبيجاوية والهندندوية في ال�شرق وغيرها. 
-العا�سمة:

ع��ا���ش��م��ة ال���������ش����ودان ه����ي ال����خ����رط����وم, وت�����ش��م��ى 
مدن  ث��الث  من  تتكون  حيث  الثالثية,  بالعا�شمة 
واأم��درم��ان  ال�شيا�شية(,  )العا�شمة  الخرطوم  هي 
والتي  ب��ح��رى  وال��خ��رط��وم  ال��وط��ن��ي��ة(,  )العا�شمة 

تعتبر )العا�شمة ال�شناعية(.
-اأهم ال�سناعات:

الن�شيج – االأ�شمنت – زيوت الطعام – ال�شكر – 
ال�شابون – المنتجات الجلدية – المواد الغذائية 

– التعدين وال�شناعات التحويلية.
ال�سادرات

ال�������ش���ودان دول�����ة ث���ري���ة ب���م���وارده���ا ح��ي��ث يمثل 
العربى,  وال�شمغ  ال��ح��ي��وان��ي��ة,  وال��ث��روة  ال��ب��ت��رول, 
والقطن والحبوب الزيتية والذهب موارداً رئي�شية 

لخزينة الدولة.
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المطارات والمهابط والموانى
بال�شودان )17( مطاراً منها )6( مطارات دولية 
اأك��ب��ره��ا م��ط��ار ال��خ��رط��وم ال��دول��ي, وال���ذي تنتظم 
الدرا�شات االآن لنقل موقعه واإعادة ت�شييده, و )11( 
عطبرة  ال�شودان:  والي��ات  فى  تتوزع  محلياً  مطاراً 
حالياً  المهابط  عدد  يبلغ  بينما  وغيرها.  والفا�شر 
)63( مهبطاً في اأنحاء ال�شودان المختلفة, ويعتبر 
اإل��ى  المالحي  ال�����ش��ودان  ه��و منفذ  االأح��م��ر  البحر 
العالم الخارجى, وبه موانىء بورت�شودان و�شواكن 
االأح��م��ر  البحر  �شاحل  ويتميز  وب�شائر  واأو���ش��ي��ف 
ب��وج��ود ال�����ش��ع��ب ال��م��رج��ان��ي��ة ال��ت��ي ت����اأوى اأ���ش��ن��اف��اً 

مختلفة من الحياة البحرية النادرة.
النيل الخالد

يبلغ اإجمالي طول النهر 6670 كم )4132 ميل(. 
ويغطي حو�ش النيل م�شاحة 3.4 مليون كم², ويمر 
م�شاره باأحد ع�شرة دولة اإفريقية يطلق عليها دول 

حو�ش النيل.
يجتمع نهر النيل في عا�شمة ال�شودان, الخرطوم 
بتغذيته  ي��ق��وم��ان  رئي�شيين  راف��دي��ن  م��ن  وي��ت��ك��ون 
وهما: النيل االأبي�ش من ه�شبة البحيرات )بحيرة 
بحيرة  اإث��ي��وب��ي��ا  م��ن  االأزرق"  و"النيل  ف��ك��ت��وري��ا(, 

)تانا(. 
يخرج نهر النيل من بحيرة فيكتوريا, عند مدينة 
ج��ي��ن��ج��ا, ي��ع��رف ال��ن��ي��ل ف��ي ه���ذا ال��ج��زء ب��ا���ش��م نيل 

فيكتوريا ويجري لم�شافة 70 كيلومتًرا حتى يدخل 
بحيرة كيوجا, وهي بحيرة �شحلة ال يتجاوز عمقها 
7 اأمتار, ثم يغادرها عند ميناء ما�شيندي, وي�شتمر 
 500 لم�شافة  �شالالت مور�شن�شون  م�شاره عبر  في 
األبرت بعد  اإل��ى بحيرة  كم )300 ميل(, حتى ي�شل 
500 كم )300 ميل(, من مغادرته لبحيرة فكتوريا 

ينحدر فيها حوالي 514 متًرا.
 تبلغ م�شاحة بحيرة األبرت حوالي 5300 كيلومتر 
مربع ويغذيها نهر �شميليكي الذي ينبع من بحيرة 

اإدوارد.
با�شم  النيل  ي��ع��رف  األ��ب��رت,  بحيرة  م��غ��ادرة  بعد 
اإل��ى جمهورية جنوب  النيل  ي�شل  ث��م  األ��ب��رت,  نيل 
يمر  حيث  نمولي  مدينة  عند  ليدخلها  ال�����ش��ودان 
عبر �شالالت فوال ليعرف عندها با�شم بحر الجبل, 
من  كيلومترا,   20 بعد  على  اأ���ش��وا  بنهر  يلتقي  ث��م 
نمولي. يدخل النهر بعد ذلك منطقة ال�شدود وهي 
منطقة من الم�شتنقعات الكثيفة ويتفرع منه بحر 
الزراف ليلتقي معه فيما بعد. يت�شل بعدها النهر 
ال��زراف  ببحر  ليلتقي  �شرًقا  ويجري  الغزال  ببحر 
اله�شبة  ينبع من  ال��ذي  ال�شوباط  بنهر  يلتقي  ثم 
ويمتد  ال�شمال  نحو  م�شاره  ي�شتعيد  ثم  الحب�شية. 
النيل لم�شافة 720 كم )445 ميل( يعرف فيها با�شم 
حاماًل  م�شاره  في  النيل  وي�شتمر  االأبي�ش,  النيل 
هذا اال�شم حتى يدخل جمهورية ال�شودان ثم يمر 

بالعا�شمة ال�شودانية الخرطوم.

%( من المياه  ياأتي النيل االأزرق بن�شبة )85-80 
اإليه  المياه ت�شل  النيل, ولكن هذه  المغذية لنهر 
في ال�شيف فقط اأثناء �شقوط االأمطار المو�شمية 
على ه�شبة الحب�شة وهو ما يعرف بفي�شان النيل, 
بينما ال ي�شكل في بقية االأيام من العام ذات الن�شبة 

حيث تقل المياه.
في  الواقعة  تانا  بحيرة  من  االأزرق  النيل  ينبع 
وتغذية  االأفريقية  القارة  ب�شرق  اإثيوبيا  مرتفعات 
ويغذيه  المتو�شط,  في  اإي���راده  من  فقط   7% ب� 
الرهد  بنهري  يلتقي  بالمتبقي.  الروافد  عدد من 
ال�شودانية. ويطلق عليه  وال��دن��در داخ��ل االأرا���ش��ي 
ا�شم اأّبيئ بينما يطلق عليه ا�شم "النيل االأزرق" بعد 
ال�شودانية. وي�شتمر هذا  االإثيوبية  الحدود  عبوره 
النيل حاماًل ا�شمه ال�شوداني في م�شار طوله 1,400 
كيلومتر, )850 ميل( حتى يلتقي بالفرع االآخر – 
"النيل االأبي�ش" – في المقرن بالخرطوم لي�شكال 
معا من تلك النقطة, مروًرا باأرا�شي م�شر, وحتى 
الم�شب في البحر المتو�شط, ما يعرف با�شم النيل.

ملتقى النيل
المقرن هو مكان التقاء النيل االأبي�ش القادم من 
لي�شكال  اأثيوبيا,  من  القادم  االأزرق  والنيل  اأوغندا 
بعد ذلك مجرى واحد يتدفق �شماال باتجاه م�شر 
والمقرن  المتو�شط,  االأب��ي�����ش  البحر  ف��ي  منتهيا 
واإعجابا,  االأكثر جذبا ومتعة  البيئية  الظاهرة  هو 
والمعلم البارز الذي يميز الخرطوم  التي يق�شمها 
النيل- اأو النيلين- اإلى ثالثة اأجزاء اأ�شبه ما تكون 
بمثلثات تلتقي روؤو�شها عند المقرن وجزيرة توتي. 
النيل  انق�شام  نتيجة  ت�شكلت  ال��ت��ي  ت��وت��ي  ج��زي��رة 
ويتجه  يمينا  اأحدهما  يتجه  ق�شمين  اإل��ى  االأزرق 
يلتقي كل  ثم  كيلومترا,  �شماال نحو ثالثة  االآخ��ر 
والجزيرة  االأبي�ش.  النيل  مع  منها عموديا  واح��د 
ت�شم ح�شورا بارزا وطلة بهية اإلى الم�شهد ال�شاحر 
ال��ج��ذاب ك��ق��ري��ة ري��ف��ي��ة  ت��ت��اأزر ث��الث��ة اأن��ه��ر عذبة 

دفاقة.
بعد  النيل  منابع  اأح���د  فيكتوريا  بحيرة  تعتبر 
اتحاد النيلين االأبي�ش واالأزرق في مقرن الخرطوم 
اأع��رق  اأح��د  المنطقة  النيل,  في  نهر  لي�شكال معا 
اأحياء الخرطوم اأال وهو المقرن. ويوجد بها اإحدى 
النباتية  الحديقة  بالقارة  النباتية  الحدائق  اأق��دم 

القومية.
-اأهم المدن ال�سودانية :
ُدْنُقال 

 تقع في �شمال ال�شودان على ال�شفة الغربية من 
ق��دم( فوق  227 متر )745  ارت��ف��اع  النيل على  نهر 
�شطح البحر, وهي عا�شمة الوالية ال�شمالية وتبعد 
م�شافة 530 كيلومتر )329 ميل( �شمال الخرطوم 
العا�شمة, وتعد من اأقدم المدن في المنطقة, حيث 
ال�شودانية  الح�شارات  باآثار  غنية  تتو�شط منطقة 

القديمة.
نياال

ت��ق��ع غ���رب ال�����ش��ودان ف��ي ال��ج��ه��ة الجنوبية من 
ال��ع��ا���ش��م��ة م�شافة  ه�شبة ج��ب��ل م���رة, وت��ب��ع��د ع��ن 

اإ�سماعيل االأزهري ومحمد اأحمد محجوب يرفعان علم االإ�ستقالل في يناير 1956 م
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900كم, وتتبع نياال والية جنوب دارفور, كما تمتاز 
ب��ك��ون��ه��ا ن��ق��ط��ة ال��و���ش��ل ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ي��ن مناطق 
ال�شكة  خ��ط  فيها  ينتهي  حيث  ببع�شها,  ال�����ش��ودان 
الخط  منها  ويبداأ  ال�شرق,  من  القادمة  الحديدية 
ال��ج��زء  ال��واق��ع��ة ف��ي  اإل���ى م��دي��ن��ة واو  اإل���ى  المتجه 

الجنوبي من الجمهورية.
يعتمد االقت�شاد في المدينة على الزراعة, حيث 
تقوم باإنتاج عدٍد من المحا�شيل من اأهمها الدخن 
كما  والكركدي,  العربي  وال�شمغ  ال�شوداني  والفول 
القطاعات  من  فيها  والتجارة  الموا�شي  تربية  تعد 
ال��رائ��ج��ة, ح��ي��ث ت��ق��وم بت�شدير ك��م��ي��ٍة ك��ب��ي��رٍة من 
وال�شعودية,  م�شر  اإل���ى  وال��ل��ح��وم  الحية  الموا�شي 
ال�شناعات  على  يعتمد  فهو  ال�شناعي  القطاع  اأم��ا 
الغذائية والجلدية, اإذ ت�شم عدداً من المعامل التي 
تقوم باإزالة الق�شرة الخارجية للفول ال�شوداني, كما 

يتم ت�شنيع االأعالف من مخلفات ع�شر الفول.
بورت�سودان

ال�شودان  م��دن  اأكبر  من  واح���دًة  بورت�شودان  تعد 
وه���ي ال��م��ي��ن��اء ال��ب��ح��ري ال��رئ��ي�����ش��ي ف��ي��ه��ا والمنفذ 
اإثيوبيا  م��ث��ل  ال��م��ج��اورة  المغلقة  ل��ل��دول  ال��ب��ح��ري 
االأحمر  للبحر  الغربي  ال�شاحل  على  وتقع  وت�شاد, 
ال��خ��رط��وم, وتعتبر  م��دي��ن��ة  675كم م��ن  ب��ع��د  ع��ل��ى 
المدينة مركزاً تجارّياً مهماً يحتوي على عدٍد من 
الوطنية  التجارية  للموؤ�ش�شات  الرئي�شية  المراكز 
والموؤ�ش�شات الدولية كالم�شارف و�شركات الت�شدير 
واال�شتيراد و�شناديق التاأمينات ومكاتب التخلي�ش 
الجمركي, وي�شتقبل الميناء فيها العديد من ال�شفن 
التجارية الكبرى ك�شفن الحاويات وناقالت النفط, 
بال�شناعات  تقوم  التي  الم�شانع  بع�ش  يوجد  كما 
ال��خ��ف��ي��ف��ة م��ث��ل ���ش��ن��اع��ة ال��م��ل��ح وت��ع��ب��ئ��ة اال���ش��م��ن��ت 
ومطاحن الدقيق, ي�شتورد ال�شودان من خالل ميناء 
والوقود  والمركبات  والمعدات  االآالت  بروت�شودان 
وال�شمغ  القطن  وت�شّدر  والت�شييد,  البناء  وم���واد 

العربي والحبوب الزيتية وجلود الحيوانات.
ك�سال

تعد ك�شال واحدة من اأكبر مدن ال�شودان واأجملها, 

وهي مركز والية ك�شال, تقع في الجزء ال�شرقي على 
بعد  على  واإثيوبيا  اأرتيريا  من  الخارجية  ال��ح��دود 
480كم من العا�شمة, تبلغ الم�شاحة الكلية للوالية 
ن�شمٍة,  مليوني  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ي�شكنها  42282كم² 
والبني  الهدندوة  قبائل  اإل��ى  اأهلها  معظم  وينتمي 

عامر وال�شكرية والفادنية والحباب.
ب�شكٍل  المدينة  ف��ي  االقت�شادي  الن�شاط  يعتمد 
االأرا�شي  م�شاحة  تبلغ  حيث  ال��زراع��ة,  على  اأ�شا�شي 
فيها  ُت����زرع  ف����دان,  م��ل��ي��ون   2.8 ل��ل��زراع��ة  ال�شالحة 
الذرة وال�شم�شم والقمح والفول ال�شوداني والقطن 
بالثروة  غنيًة  اأي�شاً  وتعد  وال��ف��واك��ه,  والخ�شروات 
ال��ح��ي��وان��ي��ة اإذ ي��ق��وم اأه��ل��ه��ا ب��ت��رب��ي��ة م���ا ي��زي��د عن 
4 م��الي��ي��ن راأ����ش���اً م��ن االأن���ع���ام, ك��م��ا ���ش��اه��م موقعها 
الجغرافية باأن تكون مركزاً تجارّياً وا�شتثمارّياً هاماً

االأبي�ض
بعد  �شمال كردفان على  تقع في منت�شف والي��ة 
588كم من جنوب غرب العا�شمة, وعلى ارتفاع 650م 
ا�شم  المدينة  ه��ذه  على  وُيطلق  البحر,  �شطح  ف��وق 
عرو�ش الرمال, وتمتاز المدينة باحتوائها على اأكبر 
كما  ال�شودان,  م�شتوى  زراعية على  �شوق محا�شيل 
ت�شم البور�شة االأكبر لل�شمغ العربي على م�شتوى 
يربط بين  العالم, كما تحتل موقًع جغرافّياً مهماً 
العديد من الطرق, و�شاهم اأي�شاً في اأن تكون نقطة 
ال��ت��ي ت�شل م��ا بين  ع��ب��ور خ��ط االأن��اب��ي��ب النفطية 

جنوب و�شرق ال�شودان بميناء بروت�شودان
الق�سارف

ال�شودان  �شرق  جنوب  في  الق�شارف  مدينة  تقع 
200كم من جنوب غرب مدينة ك�شال,  على م�شافة 
وت��اأ���ش�����ش��ت ف���ي ال��ب��داي��ة ك��ق��ري��ة ث���م اأ���ش��ب��ح��ت بلدة 
واإنتاج  الزراعة  في  ويعملون  الرحل  البدو  ي�شكنها 
وال��ف��ول  وال�شم�شم  ال��رف��ي��ع��ة  ك���ال���ذرة  المحا�شيل 
ال�����ش��ودان��ي وال��خ�����ش��روات, اأم���ا ح��ال��ي��اً ف��ه��ي واح���دة 
التي ت�شتهر زراع��ة وتجارة  ال�شودان  اأكبر مدن  من 
واالأع��الف فيها,  ال�شم�شم  وب��ذور  القطن والحبوب 
كما تحتوي على عدٍد من ال�شناعات الخفيفة كغزل 

القطن واإنتاج ال�شابون.

العادات والتقاليد
   دق ال�شلوفة :

زينة  ت��اري��خ  ق��دم  القديمة  ال��ع��ادات  ه��ذه  تمار�ش 
ال����م����راأة ال�����ش��ودان��ي��ة وه�����ذه ال��زي��ن��ة م�����ش��ت��م��دة من 
ال��ح�����ش��ارة ال�����ش��ودان��ي��ة ال��ق��دي��م��ة ف��ي م����روي. تلك 
األقها من الملكات االأوائ��ل في تلك  العادة ا�شتمدت 
االمبراطورية الكو�شية. حيث اعتبرت كن اأ�شا�شيات 

زينة وكمال المراأة الفاتنة.
)جمع  الكنداكات  اأوالئ��ك  بها  يقمن  التي  العادة 
والحاكمة(توارثتها  المتوجة  الملكة  وهي  كنداكة: 
)م��روي  ف��ي  كو�ش  مملكة  م��ن  ال�شودانيات  الن�شاء 
اللغة  ف��ي  الملكة  من�شب  ان  وك��رم��ة(ورغ��م  ونبتة 
المروية هو )كدّيْ كتي( اإال ان الترجمة االإغريقية 
حملت اال�شم لينطقه الرومان بكنداكة والتي يعنون 
واأماني  رينا�ش,  اأماني  اأمثال:  بها ملكات كو�ش من 

توري واأماني �شاخيتو, وغيرهم...
تظهره  ما  رغ��م  العظيمات  المرويات  كنداكاتنا 
الحربية,  وقوتهم  جبروتهم  هيبة  من  ر�شوماتهم 
وال��ت��ي داي��م��ا م��ا يظهرن ف��ي النقو�ش وه��ن يجتثن 
من روؤ�ش االأعداء والخونة, كنوع من اإظهار الهيبة 
كن�شاء  الخا�شة  حياتهن  اأن  اال  الملكي,  وال��ج��الل 
و�شيدات مجتمع كانت لها ا�شرارها التي كانت اهم 

واجباتها هو الحفاظ علي اأنوثتهن وجمالهن.
 ح��ي��ث ك��ن يقمن ب���اأن���واع ك��ث��ي��رة م��ن االإع�����دادات 
وال���زي���ن���ة. وم��ن��ه��ا ال��و���ش��م وال��خ�����ش��اب و ال��م�����ش��اط 
عن  ال��ي��وم  و�شنتحدث  والبخور  والدلكة  والعطور 
اهم انواع الو�شم والذي يعرف  ب)دق ال�شلوفة(  اي 

ال�شفاة. 
   قبل �شهر اأو �شهرين من موعد زواجهن يقمن 
ُتجرى  )ال�شلوفة(  دق  عملية  وكانت  العملية  بهذه 
لهن بوا�شطة ربط حزمة من ا�شواك �شجر ال�شنط 
ال��خ�����ش��راء  )ا����ش���واك ن��ا���ش��ج��ة( )ك��م��ا ي��ق��ال قويت 
للن�شج(  مراحل  له  االخ�شر  ال�شوك  الأن  �شوكتها( 
ال�شودان  ن�شاء  ان  ورغ��م  النا�شف.  ال�شوك  ولي�شت 
وا�شتبدل  بال�شوك,  ال��دق   عن  تخلين  قد  الحديث 

باالإبر. 

عادة قطع الطريق في �سهر رم�سان
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ال�شودان لكنها تو�شع  ال�شلوخ في جنوب  نف�ش هذه 
في الغالب في الجبهة.

ي�شع ال�شودانيون ) ال�شلوخ ( اأ�شا�شاً للتمييز بين 
عادة  وال�شلوخ  الزينة,  بق�شد  واأي�شاً  واأخ��رى  قبيلة 
ال�شعوب  �شواهم من  العرب عن  تميز  و�شمة  عربية 
ال��وط��ن��ي��ة االأخ������رى؛ ك��ال��ن��وب��ي��ي��ن وم���ن ن��زح��وا اإل��ى 
كالم�شريين  ع�شر  التا�شع  ال��ق��رن  خ��الل  ال�����ش��ودان 
اإ���ش��ارة �شريحة  يعثر على  ول��م  واالأت����راك,  وال�شوام 
النت�شار عادة ال�شلوخ بين العرب في جزيرتهم, لكن 
العرب ي�شتعملون األفاظاً اأخرى للداللة على عمليات 
�شبيهة بال�شلوخ كالف�شد والو�شم والو�شم واللعوط 

والم�شالي. 
حالياً توقفت هذه العادة اال في القليل من البقاع 
مرتبطة  ال��ع��ادة  ه��ذه  ب��اأن  النائية.ويعتقد  الريفية 
اثبات  بمثابة  ال�شلوخ  تعتبر  اإذ  ال��ق��دي��م  ب��ال��ت��اري��خ  
اأي�شا  وتعتبر  واأخ����رى.  قبيلة  بين  وتمييز  ان��ت��م��اء 
ال�شرورية  وال��زي��ن��ة  التجميل  مظاهر  م��ن  مظهر 

للمراأة ال�شودانية.
االأكثر  ال�����ش��ودان   م��ن  ال�شمالية  المناطق  تعتبر 
تم�شكاً بهذه العادة, تنت�شر فيها ال�شلوخ ذات الخطوط 
العمودية الثالثة وكذلك الخطوط االأفقية, وهذه 
ال�شلوخ منت�شرة في هذا الوقت عند قبيلة )المح�ش( 
)الدناقلة  قبيلتي  وعند  ورفيعة,  طويلة  و�شلوخهم 
والبديرية( تكون ال�شلوخ طويلة وعميقة وعري�شة 

تمالأ �شائر الخد.
وقد تاأثر ال�شودانيون بهذا المفهوم الجمالي من 
عملية الو�شم التي تزين وجوه كثير من الن�شاء في 
اأجزاء وا�شعة من ال�شرق االأو�شط, ولكن �شواد ب�شرة 
الو�شم  اإظ��ه��ار  في  كثيراً  ي�شاعد  ال  قد  ال�شودانيات 
باإجراء  اكتفين  ولهذا  الزخرفية  قيمته  تقل  ول��ذا 
عملية الو�شم على ال�شفتين كما هو الحال عند كثير 
من ال�شوادنيات حتى وقت قريب, ومن ثم وجدن في 

ال�شلوخ زينة تعو�شهن عن الو�شم.
عادة قطع الطريق

والبلدات  القرى  �شكان  يخرج  رم�شان,  �شهر  في 
ال��ري��ف��ي��ة, وك��ث��ي��ر م��ن اأح���ي���اء ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ط��رف��ي��ة, 

   ال�شوك الم�شتخدم في )دق ال�شلوفة( عادة يكون 
عددها )24( �شوكة.  وتطور دق ال�شلوفة وا�شتعا�ش 
بدال منها )باالإبر( ورغم ذلك عدد االإبر  ما يعادل 

)24( اإبرة, اأو )د�شتتين(.
  وتر�ش االإبر اأو ال�شوك في م�شتوى واحد حيث 
كن يقمن بعملية مجموعات عرفت محلياً بالحلبة 
ومفردها )حلبي( حيث يقمن الكنداكات ال�شودانيات 
وي�شطادون  بع�شها  م��ع  والظهرة  )ال�شكن  بخلط 
اأو كما  وياأخذون من بطنه ع�شارة �شفراء  ال�شمك 
بتن�شيفها  ويقمن  ب)االأّت����ي(.  ال��ي��وم  اهلنا  ي�شميها 
وي�شفن  والظهرة  )ال�شكن(  مع   وخلطها  و�شحنها 

اإلى الخلطة قليل من زيت ال�شم�شم والماء.
البلح والحلوى  ب��اإع��داد  ال��ك��ن��داك��ات  ت��ق��وم     كما 
والفول ويذبح الخروف وُتدعى لتلك المنا�شبة كل 
ن�شاء الحلة او الفريق )الحّي(. وحتى  الفتيات االئي 
لم يتزوجن بعد وُت��دق  ال�شفاه وتكرر هذه العملية  
الموؤلمة جدا عدة مرات اإلى اأن يتقاطر الدم)تنزف 
باأن  ُيعرف  وبذلك  م��اء.  محله  ويحل  بغزارة  بقوة( 
الحلة  ك��ن��داك��ات  ت��ق��وم  ب��ن��ج��اح ح��ي��ث  ت��م��ت  العملية 
وتخفيف  العرو�شة  لت�شجيع  واالأغ��ان��ي  ب��االه��ازي��ج 
االآالم المبرحة ويتغنين لها باأ�شهر االأغنيات اآنذاك. 
 وبعد اإجراء العملية مبا�شرة والتي تتم دون بنج 
يجعلها  مما  واأورام  �شديدة  اآالم  من  ي�شاحبها  مما 
وي�شتغرق  ال�شاي  ببراد  وت�شرب  ظهرها  على  ترقد 
وتظهر  اأ�شبوعين  فترة  الجرح  اإن��دم��ال  )ب��ري��ان(او 
ق�شرة �شميكة جدا يقال لها )الكيوقة( ُتم�شح بزيت 
ال�شم�شم المدفاأ الإزالة هذه الق�شرة ال�شميكة اأما دق 
)اللغب( فيكون للفتيات وفي ذلك اليوم الذي ُيدق 

فيه للعرو�ش تدق للفتيات )اللثة العليا(.
ال�سلوخ فى ال�سودان

تجرى  كانت  قديمة  �شودانية  ع��ادة  ه��ي  ال�شلوخ 
للمعايير  وفقاً  الن�شج  مرحلة  اإل��ى  للدخول  للفتاة 
تر�شم في  ال�شائدة حينها, وهي جروح  االجتماعية 
الخدود على جانبى الوجه اأو على ال�شدغ )طولية اأو 
عر�شية(. تاريخياً, انفرد ال�شودانُيّون بعادة ال�شلوخ, 
وتختلف هذه العادة من قبيلة الأخرى, فيما توجد 

بموائدهم اإلى ال�شوارع, متر�شدين اأي عابر تقطعت 
الرجال  خ��روج  يعد  حيث  معهم,  ليفطر  ال�شبل  به 
ب��م��وائ��ده��م, ع��رًف��ا را���ش��ًخ��ا ُي���الم ت��ارك��ه. لكن �شكان 
اأبعد  ال�شريعة, ذهبوا  الطرق  التي تقع على  القرى 
الم�شافرين  واإن�����زال  ال��ط��رق  ب��اإغ��الق��ه��م  ذل���ك  م��ن 

والعابرين من �شياراتهم لالإفطار.
ورغم �شيق المتعجلين اأحياًنا من االإ�شرار على 
من  لالإفالت  مجال  ال  اأن  اإال  "اإكرامهم" الكامل, 
ال�شودان,  وفي  عليهم,  الغليظ  الم�شت�شيفين  ق�شم 

لي�ش من المروءة رد طلب لمن اأق�شم بالطالق. 
والمالحظ في هذه العادة, اأن الم�شت�شيفين اآخر 
من ياأكل, فقط يحللون �شيامهم بتمرات ثم يقفون 
طلب.  اأي  لتلبية  م�شتعدين  ال�شيوف  خدمة  على 
ل�شالة  الجميع  و���ش��وء  ترتيب  على  يقفون  بعدها 
ال��م��غ��رب, واأث���ن���اء ك��ل ذل���ك ي��ع��ر���ش��ون ع��ل��ى االآك��ل��ي��ن 

المزيد من الطعام وال�شراب حتى يكتفوا.
تظل ع��ادة قطع الطريق ع��ادة قديمة لم تغيرها 
العا�شمة,  اأحياء  بع�ش  في  اختفائها  رغ��م  المدنية 
لل�شغار  بتوريثها  يحييها  ال�شوداني  الريف  اأن  اإال 
الذين يخرجون لالإفطار مع اآبائهم منذ طفولتهم, 
وي�شاركونهم في خدمة ال�شيوف العابرين مقلدين 

لهم في ب�شرهم وترحابهم بهم.
عادات وتقاليد الزواج في ال�سودان

   ال�شودان بلد يلتزم بعادات و تقاليد معينة للزواج 
والعر�ش, وتختلف تلك التقاليد وهذه العادات قديًما 
وحديثا ولكن الم�شتحدث منها لم يطغ على عادات 

وتقاليد الزواج في ال�شودان.
الخطوبة وتقاليد الزواج في دولة ال�شودان

الموجود  كما هو  بالخطوبة  ال��زواج  تقاليد  تبداأ 
التي  الفترة  ه��ي  و  العربية  ال���دول  م��ن  الكثير  ف��ي 
يتعرف فيها العرو�شين وذلك لمعرفة �شخ�شية كل 
منهم ويعرفون ن�شبة التوافق بينهما, و يتم اختيار 

العرو�ش عن طريق اأم العري�ش واأخواته.
ولكن االآن يطلب ال�شاب ال�شوداني االإعجاب بفتاة, 
فاإذا وافقت يذهب ال�شاب الأهل هذه الفتاة لخطبتها, 

و التعرف على االأهل.
وم�����ن ط���ق���و����ش ال�������ش���ودان���ي���ي���ن ت����وزي����ع ال��ح��ل��وى 
ال�شودانية في مثل هذا اليوم و يتم القيام باحتفال 
�شغير, الإخ��ب��ار ال��ن��ا���ش ب���اأن اأه���ل ال��ع��رو���ش��ة واف��ق��وا 
على الخطبة ي�شمى) قولة الخير( وتختلف عادات 
بع�ش  لتقدير  الخطبة  ه��ذه  في  ال�شوداني  ال�شعب 
اأو  الفتاة  درا�شة  التي ط��راأت عليهم, مثل  المواقف, 
ظروف �شغل ال�شاب و غيرها من االأمور التي يتوقف 
تحديد  يتم  الموعد,  اقتراب  وعند  الخطبة,  عليها 

يوم العر�ش ي�شمى يوم ربط العر�ش.
والمق�شود كلمة ربط العر�ش في الزواج في دولة 
اليوم  ذل��ك  هو  ال�شودان  في  اليوم  ه��ذا  اأن  ال�شودان 
اأو يوم  ال��ع��ر���ش  ي��وم  ال���ذي يتم م��ن خ��الل��ه تحديد 

الزفاف
وم������ن ال������ع������ادات ول���ت���ق���ال���ي���د ال���م���الح���ظ���ة ع��ن��د 
تحب�ش  الزفاف  موعد  تحديد  بمجرد  ال�شودانيين 
العرو�ش في منزلها, حيث تقوم بالدخول اإلى مركز 

ال�سلوخ في ال�سودان دق ال�سلوفة
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على  الحفاظ  و  ب�شرتها  لعناية  ذل��ك  و  للتجميل 
اأناقتها و ن�شارتها.

موؤونة الحب�شة وتقاليد الزواج في  ال�شودان
عند ال�شودانيين اأي�شا ما ي�شمي مرونة الح�شب 
وهو كل ما تحتاج اإليه العرو�ش لعدم خروجها من 
�شراب وعطور وزي��وت وبخور,  و  المنزل من طعام 
ال��ت��ي تحتاجها  ال��م�����ش��ت��ل��زم��ات  واأق��م�����ش��ة وج��م��ي��ع 
لها حتى ال تخرج من  ب�شرائها  يقومون  العرو�ش, 

البيت اإلى يوم الزفاف.
الدخان ال�سوداني

وع��ن��دم��ا ي��ق��ت��رب ال��م��وع��د اأك��ث��ر ت��ق��وم بتح�شير 
المعطرة  ال��زي��وت  با�شتخدام  وذل���ك  ج��ي��دا  نف�شها 
ال�شودانية, ثم يتم تح�شيرها و اإعدادها في المنزل,
ي�شبه  ال��ذي  ال�شوداني,  الدخان  بعمل  تقوم  كما 
حمام ال�شاونا ولكن با�شتخدام خ�شب معين �شائر في 
اأرجاء دولة ال�شودان و ت�شتهر به و هو خ�شب الطلح 
بتنعيم  فيقوم  الب�شرة,  و  للج�شم  ج��داً  مفيد  وه��و 
الج�شم وترطيبه, اأما الدخان ال�شوداني الذي يكون 
وذلك  ال�شودانيات,  الفتيات  من  �شديد  اإقبال  عليه 
اأكثر  وجعلها  الب�شرة  ل��ون  توحيد  على  يعمل  الأن��ه 
ا�شمرارا, وهذا هو مقيا�ش الجمال عند ال�شودانيات 

اأن تكون العرو�ش �شمراء
ال��رج��ل  ع��ن��د  ا����ش���م���رارا  ال����م����راأة  زادت  ك��ل��م��ا   ((

ال�شوداني, كلما زادت جماال ((
عقد القران وعادات الزواج في دولة ال�شودان

ال��ق��ران  لعقد  ال�شرعي  ال���م���اأذون  ب��اإر���ش��ال  ي��ق��وم 
االأه��ل  ف��ي ح�شور  ال�شوداني  وال���زوج  ال��زوج��ة  بين 
واالأق��ارب, فهم يقومون بتالوة اآيات من القراآن, و 
تذكير النا�ش ما فائدة ال��زواج, واأهميته ثم ينتهي 
المغنيين  وي���دع���ون  االح���ت���ف���االت  ف��ت��ق��وم  ال��ع��ق��د 
وغالبا  كبيرة,  وجبة  بعمل  ويقومون  والعازفين, 
الم�شاء, يقدمون دع��وة لالأقارب وكل  ما تكون في 
االأ�شدقاء من كال الطرفين, ي�شعون اأمامهم هذه 

الوليمة الكبيرة حتى يباركوا هذا الزواج.
رقي�ض العرو�ض

احتفاالت  مع  تكون  التي  القديمة  العادات  ومن 
العرو�ش” وه��و حفل �شخم  “رقي�ش  ال���زواج ع��ادة 
العرو�ش  فيه  تقوم  المجهزة,  ال�شاالت  اإح��دى  في 
الخا�شة  االغ��ن��ي��ات  م��ن  ع��دد  اإي��ق��اع  بالرق�ش على 
وتلب�ش فيه الحلي ال�شودانية من الذهب الخال�ش 
ال�شوداء  الحناء  وت�شع  الكريمة  واالج��ار  والف�شة 

التي تميز المراأة المتزوجة عن غيرها.
حيث  العرو�ش,  رق�ش  خ��الل  الرحط  قطع  يتم 
و�شطها  ح��ول  محزمة  ال�شودانية  ال��ع��رو���ش  ت��ك��ون 
بقطع هذه  العري�ش  يقوم  ثم  ال��زواج  قبل  بقما�شة 

القما�شة, ورميها علي المدعوين, ليحدث البركة.
الجرتق

ال�شودان  في  القديمة  ال��ع��ادات  من  هو  الجرتق 
وتعني  القديمة  الفرعونية  للدولة  اأ�شولها  تعود 
كلمة جرتق باللغة الفرعونية القديمة الزي الملكي 
العرو�ش  باإلبا�ش  يقومون  حيث  بالعر�ش,  الخا�ش 
وال��ع��ري�����ش زي���اً م��ن االأح���م���ر, وت��ق��وم ن�شاء االأ���ش��رة 

بو�شع قطعه قما�ش حمراء على را�ش العري�ش عليها 
هالل و عدة خيوط ملونة وم�شفورة بعناية على يد 

العرو�ش وهو الطق�ش ي�شمى بالجرتق. 
للعري�ش  يقدم  الزوجية  بيت  اإل��ى  ال��ذه��اب  قبل 
وال��ع��رو���ش ك��وب��ي��ن م��ن ال��ل��ب��ن, ث��م ت��ق��وم العرو�شة 
وكذلك العري�ش ببخ اأو النفث بع�ش اللبن على وجه 
الذي  الفطرة وال�شفاء وال�شالم  االآخ��ر وه��ذا رمز 

�شيكون بينهما.
ال���م���ط���ب���خ ال���������ش����ودان����ي  واأ�����ش����ه����ر ال����م����اأك����والت 

والم�شروبات ال�شودانية: 
اطباقه  بلذة  يتميز  و  ب�شيط  ال�شوداني  المطبخ 
وتنوعها وهو �شبيه اإلى حد ما بالمطبخ الم�شري 
ف��ه��و ي��ح��ت��ل م��ك��اًن��ا ج���ي���ًدا ب��ي��ن ال��م��ط��اب��خ العربية 
التقليدية, ذلك لكونه حافظ على االأطباق ال�شعبية 

ولم ي�شتبدل. 
تقدم معظم االأكالت ال�شودانية مع رغيف الخبز 
اأو  اأو مايقابله ف��ي االأري����اف م��ن ك�شرة  ال��م��دن  ف��ي 

قرا�شة اأو ع�شيدة.  
فالمطبخ ال�شوداني غني بالماأكوالت من فطائر 
وم�����ش��وي��ات وح��ل��وي��ات وم�����ش��روب��ات, وذل����ك لتنوع 
الثقافات المحلية والتداخل مع الثقافات المجاورة 
متاأثر  ع���ام  ب�شكل  وه���و  واالإث��ي��وب��ي��ة,  كالم�شرية 

بمطبخ البحر االأبي�ش المتو�شط و�شرق اأفريقيا.
العديد من االأطعمة ال�شودانية ما زالت موجوده 
الخبز  مثل  ال�شودانيين  عند  ال�شنين  اآالف  منذ 
الذي يطلق عليه ال�شودانيون )الرغيف( اأو )العي�ش 
البلدي( و الفول المدم�ش وكعك عند ال�شودانيين 

في عيد الفطر و عيد اال�شحى.

معظم االأكالت ال�شودانية التقليدية التي توؤكل 
 ” ” اللقمة  اأو  الع�شيدة  و  القرا�شة  و  الك�شرة  مع 
كما ت�شمى في بع�ش المناطق تتكون من اإدام يطلق 
” يختلف على ح�شب  ” ال��ُم��الح  ا�شم  عليه محليا 
مطحون  ” وه��ي  ” الويكة  اإل��ي��ه  م�شافا  مكوناته 
البامية تعطي قواما لزجا كما توجد بع�ش اأنواعه 
تخلو من الويكة و اي�شا بع�ش االأحيان ي�شاف اليه 

ما ي�شمى بال�شرموط وهو نوع من اللحم.
اأثر المطبخ التركي كثيرا في المطبخ ال�شوداني, 
التركية  االأطعمة  اأ�شهر  من  مميزة,  نكهة  فمنحه 

التي توجد في المطبخ ال�شوداني:
الكباب والكفتة وال�شاورمة بجانب حلويات مثل 

البقالوة.
ال��ح��ل��وي��ات ال�����ش��ام��ي��ة وال��م�����ش��ري��ة اأي�����ش��ا دخلت 
اأو  ال�شرقية  بالحلويات  وتعرف  ال�شوداني  المطبخ 

ال�شامية.
– جمع  كما ي�شتهر ال�شودانيون ب�شنع المدائد 
مديدة – وهي عبارةعن ح�شاء مكثف حلو المذاق 
تختلف على ح�شب ما ي�شنع منه مثل مديدة الن�شاأ 
و  الحلبة  اأو  ه��ن��دي  التمر  اأو  ال���ذرة  اأو  ال��دخ��ن  اأو 

غيرها.
بالبليلة  ي�شمى  م��ا  بعمل  اأي�����ش��ا  ي�شتهرون  كما 
وهي عبارة عن م�شلوق اأنواع من الحبوب اأو البقول 
و  المالح  و منها  اأي�شا على ح�شب مكونها  تختلف 

الحلو.
يعتبر  و  خا�شة  مكانة  لها  ال�شودان  في  اللحوم 
من  و  للحوم  اإ�شتهالكا  ال�شعوب  اأكثر  ال�شودانيون 
ال�شرموط : وهو لحم مقدد  ا�شتعماله  اأن��واع  اأه��م 
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يجفف و ي�شاف اإلى اأغلب اأنواع المالح مع الويكة.
االأقا�شي : وهو نوع من ال�شواء ي�شبه الك�شتليتة 
ولكن له نوع خا�ش من البهارات التي ت�شبه الكاري 

و الفلفل الحار يقدم معه.
ن��وع من  اللحم على  �شواء  و هو   : ال�شالت  �شية 
ال��ح��ج��ارة ال��م��ح��م��اة ال��م��و���ش��وع��ة ع��ل��ى ط��ب��ق��ة من 

الجمر.

باالإ�شافة اإلى باقي اأنواع ال�شواء المعروفة.
وهي  ال�شودانيين  اأك��الت  اأ�شهر  من   : الكمونية 

عبارة عن مطبوخ اأجزاء من االأمعاء و الكر�ش 
ومن اأهم المعالم االأثرية ال�سودانية

  جبل البركل:  �شرح يقع حوالي 350 كلم �شمال 
الخرطوم في منطقة كريمة في الوالية ال�شمالية 
وعرف باأنه الجبل المقد�ش حيث كان يمثل الم�شكن 
الجنوبي لالإله اآمون وعلى مدى اأكثر من األف عام 
و�شار  الكو�شية.  للمملكة  ال��دي��ن��ي  ال��م��رك��ز  يمثل 
م�شجاَل في التراث العالمي في العام 2003 �شمن 
مواقع مملكة نبتة )900 ق م – 350 ق م( و يعتبر 

من اأهم المعالم ال�شياحية التي يرتادها ال�شياح.
 20 بحوالي  البركل  جبل  جنوب  تقع  *ال��ك��رو*: 
كيلو جنوب مدينة كريمة �شمال ال�شودان وتحتوي 
على اأكثر من 20 مقبرة ملكية وتعرف باأنها مقابر 

االأ�شالف.
ال��ب��ج��راوي��ة*: ال��ب��ج��راوي��ة ت��ق��ع ج��ن��وب مدينة 
�شندي وت�شمل مدينة ملكية كو�شية م�شورة بجدار 
وخارجها  الم�شورة  المدينة  داخ��ل  ومعابد  �شميك 
 200 من  اأكثر  على  تحتوي  ملكية  وث��الث جبانات 
اأهرامات  والغربية من  الجنوبية  والجبانتين  هرم 
الثامن  ال��ق��رن  منذ  م�شتخدمة  ك��ان��ت  ال��ب��ج��راوي��ة 
قبل الميالد. وتحتوي الجبانة الغربية على اأفراد 
عاديين جنًبا اإلى جنب بع�ش االأفراد المنتمين اإلى 
العائلة الملكية والنخبة و�ش تحوي اأكثر من 500 
اأكثر من  الجنوبية تحتوي على  الجبانة  اأم��ا  قبر. 
200 قبر للملوك. وتن�شط فيها الحركة ال�شياحية.

المدينة الملكية: وهى عا�شمة مملكة مروي تقع 

20 كيلو من  في والي��ة نهر النيل �شمااًل على بعد 
من  كثير  على  المنطقة  وتحتوي  �شندي.  مدينة 
ومن  والمعابد  وملحقاتها  الملكية  الق�شور  بقايا 

اأكبرها معبد اآمون ومعبد االأ�شد ومعبد ال�شم�ش.
*ال���ن���ق���ع���ة*: ت��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د 170 ك��ل��م ���ش��م��ال 
المعابد مثل معبد  ع��دد من  بها  الخرطوم يوجد 
االأ����ش���د واآم������ون واالل��ك�����ش��ك ال���م���روي )م��ق�����ش��ورة 
حتحور( واأهم ميزات المباني بهذا الموقع وجود 
والم�شرية  المحلية  المعمارية  االأن��م��اط  م��زي��ج 

واالإغريقية والرومانية.
*  دنقال العجوز*: مدينة  دنقال العجوز واحدة 
الو�شطى  الع�شور  فترة  خالل  المهمة  المدن  من 
القرن  ف��ى  الم�شيحية  ال��م��ق��رة  لمملكة  وعا�شمة 
ال�����ش��اد���ش ال��م��ي��الدي وح��ت��ى ال��ق��رن ال��راب��ع ع�شر. 
اأث��ري��ة ع��ب��ارة ع��ن ق�شور وبقايا  توجد بها م��واق��ع 

كنائ�ش ومدافن وقباب.
االأطباق الم�سهورة 

ومن ا�شهر االأطباق ال�شودانية: 
القمح  م��ن  تتكون  ال��ت��ي  والع�شيدة  -ال��ك�����ش��ره  
وال��������ذرة., ط��ب��ي��خ ال��خ�����ش��روات ال��م�����ش��ك��ل��ه, ك����وارع 
ال�شلع, مالح  “الخروف”,  النيفه  راأ���ش  بالدمعه, 
ال�شوداني  وال��ف��ول  بالف�شتق  الب�شكويت  الب�شاره, 

ال�شهير.
-ال���ف���ول ال��م��دم�����ش ال�����ش��ودان��ي وي�����ش��ود وجبتي 

االإفطار والع�شاء في المدن.
البامية  مثل  الخ�شروات  من  وي�شنع  -المالح 
واللحوم  والقرع  والبطاط�ش  والملوخيةوالرجلة 
ب��م��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه���ا خ��ا���ش��ة ل��ح��م ال�������ش���اأن اأو من 

زى الجرتق

عادة بخ اللبن الخا�سة بالجرتق
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البقوليات كالبازالء والف�شولياوالعد�ش.
-اللحوم الم�شوية خا�شة لحوم ال�شاأن والبقر و 
لحم االبل او الجمال, وهذا االأخير ال يوؤكل اال على 
نطاق �شيق في المناطق التي تربى فيها االإبل مثل 

منطقة البطانة و�شرق ال�شودان.
-الكمونية : وي�شنع بطهي اأمعاء واأح�شاءال�شاأن 
وال��ب��ق��ر ب��االإ���ش��اف��ة اإل����ى ال��رئ��ة وت�����ش��م��ى باللهجة 

ال�شودانية الف�شفا�ش.
خ��الف��ا ل��ذل��ك ت��وج��د ه��ن��اك اأن������واع ك��ث��ي��رة من 

االأطباق.
فالمطبخ ال�شوداني غني بالماأكوالت من فطائر 
وم�����ش��وي��ات وح��ل��وي��ات وم�����ش��روب��ات, وذل����ك لتنوع 
الثقافات المحلية والتداخل مع الثقافات المجاورة

 منتجات االألبان :
– الزبدة- ال�شمن  – الجبنه  الجبنة الم�شفرة 

– الروبالق�شطة
 اأ�شماك مملحة :

التركين- الف�شيخ - الملوحة

 الم�شروبات:
ال��م��ط��ب��خ ال�����ش��ودان��ي ث���ري اأي�����ش��ا ب��ال��م�����ش��روب��ات 
ال��ع��دي��دة وال��ت��ي ت��رت��ب��ط ف��ي اذه�����ان ال�����ش��ودان��ي��ي��ن 
المحبب  المذاق  هي  واأخ��رى  الدينية  بالمنا�شبات 

اإلى قلوبهم, مثل:
-ال��ق��ه��وة م��ن ال��م�����ش��روب��ات وا���ش��ع��ة االن��ت�����ش��ار في 
وغرب  �شرق  في  وت�شتهر  الجبنه  وت�شمى  ال�شودان 
ال�شكان  حياة  من  مهم  ج��زء  تعتبر  حيث  ال�شودان 
ه��ن��اك, وف���ي ال��م��دن وال��م��ن��اط��ق ال��ح�����ش��ري��ة حيث 

ت�شرب القهوة في المقاهي ولدى بائعات ال�شاي.
قلوب  اإل��ى  المحبب  الم�شروب  هو   : -الحلو مر 
ال�شودانين في �شهر رم�شان الكريم, والذي ي�شنع 
ال��ذرة والتوابل  من رقائق ت�شنع من عجين دقيق 
الماء  واإ�شافة  وتجفيفه  طهيه  يتم  ال��ذي  والتمور 

اإليه ثم ت�شفيته لي�شبح م�شروبا �شائغ المذاق.
ف��ت��ج��د ال���م���راأة ال�����ش��ودان��ي��ة ت��ع��ده ب��ال��م��ن��زل في 
رم�شان  غير  في  ي�شربونه  النا�ش  وبع�ش  رم�شان 
خا�شة في ايام ال�شيف الحارة ليكون هو المرطب. 

االأول  ال�شاخن  الم�شروب  فهو  االأحمر:  -ال�شاي 
واالأكثر �شعبية في ال�شودان وخا�شة عند اهل الريف 
ي�شرب مغليا وعرف ال�شايقية في ال�شمال ب�شغفهم 

بال�شاي.
-الق�شيم العرديب التبلدي الليمون( وهي اأ�شا�شا 

م�شروبات تنت�شر في رم�شان اأكثر من غيرها. 
التي ظهرت  الع�شائر  الق�شب وهو من  -ع�شير 
موؤخرا في ال�شودان رغم ان ال�شودان ي�شتهر بزراعة 
ق�شب ال�شكر وال تجد �شارعا في ال�شودان يخلو من 
عيدان  يحبون  فال�شودانيون  ال�شكر  لق�شب  ب��ائ��ع 

الق�شب و)العنكوليب(.
رفيعة  رقائق  ي�شنع من  الذي  االبي�ش  -االأبريه 
معينة  بتوابل  المخلوط  المحلي  الدقيق  من  جدا 
للنكهة, ويتم تناوله في االإفطار خالل �شهر رم�شان.
ع�شير  ال�شودان  في  المنع�شة  الم�شروبات  وم��ن 
ال��ل��ي��م��ون وال������ذي ت��ق��دم��ه ال��ع��ائ��ل��ة ع�����ادة ل���زواره���ا 
اأو  ب��اردا  يقدم  ال��ذي  الكركديه  وم�شروب  و�شيوفها 
المانجو  مثل  المختلفة  الفواكه  وع�شائر  �شاخنا 

الكرو

النقعة

جبل البركل

البحراوية
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والجوافة والجريب فروت والبرتقال وغيرها.
ال�شودانيين  لدى  خا�شة  اأهمية  الطعام  لموائد 
الذين يحر�شون على لّم �شمل االأ�شرة كاملة حول 
بع�ش  وتعمد  منه.  جميعهم  ي��اأك��ل��ون  واح���د,  طبق 
اإلى ف�شل موائد  ال�شمال,  في  المجتمعات, خا�شة 

الرجال عن الن�شاء”
وي�شتحيل في تلك المجتمعات اأن ُي�شمح للن�شاء 
اأن ي��ف��رغ ال��رج��ال ت��م��ام��اً م��ن الطعام  ب��االأك��ل قبل 

ويعلنوا االكتفاء.
طعام  �شعيدة,  اأو  ك��ان��ت  حزينة  منا�شبة,  ول��ك��ّل 
م���ح���ّدد وع�����ادة م���ا ت�����ش��ت��رك ال���ع���ائ���الت وال��ج��ي��ران 
واالأ�����ش����دق����اء ف���ي اإع��������داده ف���ي م���ا ي���ع���رف م��ح��ل��ّي��اً 
“بالنفير”, وقد لجاأ اأهل المدن حديثاً, وخ�شو�شاً 

العا�شمة, لال�شتعانة“
ومن ا�سهر الحلويات

في المنا�شبات ال�شعيدة كالزواج :
-مديدة البلح التي ت�شنع من التمر م�شافا اليه 

الدقيق وال�شكر وال�شمن البلدي. 

عجينة  م��ن  ت�شنع  التي  واللقيمات:  -ال��زالب��ي��ة 
الدقيق علي �شكل كور �شغيرة تحمربالزيت.

-مديدة الحلبة التي ت�شنع من الحلبة المحمرة 
ودقيق  الحليب  لها  وي�شاف  ال�شمن  او  الزيت  في 
القمح وال�شكر وهي من االطعمة المدرة للبن عند 
المراة المر�شعة, ومديدة الدخن التي قد ي�شاف 

لها الحليب او ال�شمن والزيت.
 التوابل

حيث ت�شتهر ال�شودان بتجارة التوابل والبهارات 
نظرا لطبيعة مناخها الجاف.

اأو  “البهارات” ن�شبة للهند,  اأ�شل ت�شمية  وتاأتي 
وهي  “التوابل”  اأو  للحب�شة,  ن�شبة  “التحبي�شة” 
اإلى  اأو مجموعة مواد ت�شاف عادة  عبارة عن مادة 
نكهة  الإع��ط��اء  وت�شتعمل  معتدلة  بكميات  الطعام 

لالأطعمة المختلفة..
ال��ن��ب��ات��ات  اأج�����زاء  ك��ل  “البهارات” م��ن  وت�����ش��ن��ع 

كالبذور والثمرات واالأوراق واللحاء والجذور.
اأخ����رى  م���ج���االت  ف���ي  “البهارات”  وت�����ش��ت��ع��م��ل 

ك��م��واد ط��ب��ي��ة, وف���ي بع�ش الطقو�ش  ال��ط��ع��ام  غ��ي��ر 
والعطارة,,  التجميل,  م�شتح�شرات  وف��ي  الدينية, 
حافظة,  ك��م��ادة  اأي�����ش��ا  ي�شتعمل  “الكركم”  فمثال 

و”القرنفل” ي�شتعمل في الطب كمخدر.
االأع�شاب  بع�ش  ع��ن  “البهارات”  تمييز  ويجب 
التي ت�شتعمل الإ�شفاء نكهة في الطعام كالريحان.. 
اأج���زاء من  ع��ادة من  االأع�شاب تتكون  اأن  ففي حين 
ال��ن��ب��ات اإال اأن��ه��ا ت��ك��ون ف��ي ال��ع��ادة ن�شرة وط��ازج��ة, 
ع��ل��ى �شكل م�شحوق ج���اف..  ع���ادة  ال��ت��واب��ل  وت��ك��ون 
اأن��ه م�شحوق  “الملح” رغم  اأن  اإل��ى  وتجدر االإ�شارة 
اأن��ه  اإال  الطعام,  على  نكهة  الإ�شفاء  ي�شتعمل  ج��اف 
اأن��ه ال ي�شتخل�ش م��ن اأي  لي�ش م��ن ال��ب��ه��ارات حيث 

مادة نباتية بل هو مادة معدنية.
ت�شنع  ال��ذي  الجزء  “البهارات” ح�شب  وت�شنف 

منه من النبات كالتالي…
العطرية  ل��ل��ن��ب��ات��ات  ال���ف���روع  اأو  االأوراق  ف��م��ث��ال 

)اإكليل الجبل, البقدون�ش, ورق الغار, الزعتر(,
)ال��خ��ردل,  النباتات  ب���ذور  اأو  النا�شجة  وال��ث��م��ار 
الفلفل, ال�شمار( – الجذور اأو االأب�شال, ومثال عليها 

)الثوم, الزنجبيل(.
وت�شتهر اأ�شواق ال�شودان ب�”الزريعة”, التي يعمل 
منها اأ�شهر ع�شير رم�شاني “حلو مر”, و”الدقيق 
التي تكون طبقا  الع�شيدة  المر” ال��ذي يعمل منه 

اأ�شا�شيا في فطور رم�شان,
في  وا���ش��ع��ة  ���ش��ه��رة  االأ����ش���ود  الفلفل  يكت�شب  ك��م��ا 
ال�شودان, و”ال�شمار” وهو الكمون االأخ�شر, وهناك 
اأي�شا الكمون االأ�شود, والك�شبرة, و”القرنجال” وهو 
وال�شطة  بالزنجبيل,  �شبيه  ب��ه��اري  ع��ط��ري  ع�شب 
ال��ح��م��راء, وال��ح��ل��ب��ة ال��م��ط��ح��ون��ة وال��ح��ل��ب��ة ال��ح��ب, 
والقنقليز الذي ي�شتخدم كع�شائر بلدية, والحرجل 
ال����ذي ي��ت��م��ي��ز ب��ط��ع��م��ه ال���ح���ار ورائ���ح���ت���ه ال��م��م��ي��زة, 
�شغيرة  بنية  عيدان  �شكل  في  توجد  التي  والكمبة 
الحم�ش,  اأو  والكبكبية  اللحوم,  من  ال��ده��ون  لنزع 

والعد�شي اأو البليلة.
التوابل )القرفة,  اإل��ى جانب هذه  اأي�شا  و يوجد 
ال��زن��ج��ب��ي��ل, ج����وزة ال��ط��ي��ب, ال��ح��ب��ه��ان, ال��زع��ف��ران, 
القرنفل,  البردقو�ش,  الكركم,  الُع�شفر,  ال�شم�شم, 
حبة البركة اأو كما يطلق عليها في ال�شودان الحبة 

ال�شوداء, ال�شماق, الخروب, والدوم(.
لها  التي  وال��ب��ه��ارات  التوابل  من  العديد  وهناك 
التي  المحريب”  “ع�شبة  مثل  طبية,  ا�شتخدامات 
تو�شف لمر�شي الكلي اإذ تعمل على تنقية الكلي من 
الح�شي وتعالج اإاللتهابات, و”التمر هندي” المفيد 
في حاالت االإم�شاك, و”النبق” الذي ينظف المعدة 
وينقي الدم, و”القنقليز” ي�شتخدم اأي�شا في عالج 
بع�ش االأمرا�ش الباطنية, وي�شنع منه ع�شير حلو 
ويفيد في تقليل الكولي�شترول بالدم, و”الحرجل” 
وي�شتخدم في الطب كم�شكن لالأفالم ومنقي للكلى.

ال�سية ال�سودانية

الع�سيدة ال�سودانيةدنقال العجوز
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فيروس كورونا.. اللقاح والعالج

لقاح فايزر- بيونتيك
وقد  كورونا،  فريو�س  ملواجهة  الرائدة  العاملية  اللقاحات  اأ�شهر  بني  من 
ح�شل اللقاح على موافقة اال�شتخدام الطارئ من قبل اإدارة الغذاء والدواء 

االأمريكية 
اأو   MRNA ت�شمى ال��ل��ق��اح��ات  ف��ى  ج��دي��دة  تقنية  ي�شتخدم  ل��ق��اح  وه���و 
باإنتاج  اخلاليا  تقوم  حقنها،  ومبجرد  كورونا،  لفريو�س  النووى  احلم�س 
على  التعرف  على  اجل�شم  ف��ى  املناعة  جهاز  يحفز  مم��ا  ال�شنبلة،  ب��روت��ني 

.biospace الفريو�س، وفقا ملوقع
وُيعد لقاح "فايزر-بيونتيك" نوًعا جديًدا متاًما من اللقاحات م�شنوًعا 
اأج��زاء  وه��ي   ،)mRNAs( املر�شال  الريبي  ال��ن��ووي  احلم�س  جزيئات  م��ن 
اأجزاء  اإنتاج  اإىل  ه اخلاليا -يف هذه احلالة-  وراثية توجِّ �شغرية من مادة 
اأج��زاء  وت��ك��ون  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  لفريو�س  ال�شوكي  ال��روت��ني  م��ن  �شغرية 
وقد  �شحمية،  نانوية  بج�شيمات  حماطًة  املر�شال  الريبي  النووي  احلم�س 
)ال��ذي  اللقاح  اأنَّ  لبياناتهما  و"بيونتيك"  "فايزر"  �شركتي  حتليل  اأظهر 
ُيعطى على جرعتني، بفا�شل زمني بينهما قدره ثالثة اأ�شابيع( فعال بن�شبة 
كل  عر  مت�شابهة  فاعليته  وكانت   ،"19 "كوفيد-  من  الوقاية  يف   %  95
املجموعات العمرية، واجلن�شية، والعرقية، واالإثنية، التي خ�شعت للدرا�شة، 
وي�شمل ذلك اأفراًدا م�شابني باعتالالت �شحية مزمنة اأو طويلة االأجل، مثل 
اأمرا�س القلب، اأو اأمرا�س الرئة، اأو ال�شمنة، وذكرت ال�شركتان اأنَّ لقاحهما 
اأظهر فاعليًة كبرية، حتى بعد تناُول جرعة واحدة باأ�شبوعني فقط، وكذلك 
اأكد التحليل الذي اأجرته اإدارة الغذاء والدواء هذه النتائج، ولكن لي�س من 
�شيقي  اللقاح  ك��ان  اإذا  وم��ا  الوقاية،  ه��ذه  ا�شتمرار  م��دة  االآن  املعروف حتى 
نة  املكوَّ ال�شغرية  الفرعية  املجموعة  يف  للمر�س  ال�شديدة  امل�شاعفات  من 
ااًل بالن�شبة لالأطفال  ن قد ُي�شابون به، وما اإذا كان ا�شتخدامه اآمًنا وفعَّ ممَّ

االأ�شغر من عمر 16 عاًما، اأو الن�شاء احلوامل
BNT162b2 :ا�شم اللقاح العلمي

% فى التجارب النهائية ن�شبة الفعالية: 95 
التقنية: MRNA اأو احلم�س النووى الفريو�شى لكورونا

اجلرعات: جرعتان يف�شل بينهما 28 يوًما.
ال�شعر: 20 دوالًرا لكل جرعة.

-التخزين: عند حواىل 70- درجة مئوية ويتطلب جممدات متخ�ش�شة.
لقاح موديرنا

اأ�شدرت �شركة Moderna قراءة بيانات اأولية من لقاح كورونا اخلا�س بها، 
 ،Pfizer-BioNTech مثل لقاح .% مما ي�شري اإىل معدل جناعة بن�شبة 94.5 
ا، لقاح Moderna ثابت عند 36 اإىل  فهو لقاح ي�شتخدم تقنية MRNA اأي�شً
46 درجة فهرنهايت اأو 20 درجة مئوية فى الثالجة الطبية القيا�شية ملدة 
ت�شل اإىل 30 يوًما وميكن تخزينه ملدة ت�شل اإىل �شتة اأ�شهر عند 4- درجة 

.FDA فهرنهايت وينتظر موافقة
احلم�س  تقنية  على  بيونتيك  ف��اي��زر-  لقاح  مثل  موديرنا  لقاح  يعتمد 
اإنتاج بروتينات  النووي الريبي املر�شال "mRNA" التي حتفز اجل�شم على 
االأج�شام  باإنتاج  ليبداأ اجل�شم  الفريو�س،  املوجودة على �شطح  بتلك  �شبيهة 
الفريو�س احلقيقي يف حال دخوله  التي ميكنها مواجهة  املنا�شبة،  امل�شادة 

اجل�شم.
mRNA-1273 :ا�شم اللقاح العلمي

التقنية: MRNA اأو احلم�س النووى الفريو�شى لكورونا
اجلرعات: جرعتان يف�شل بينهما �شهر

التخزين: ميكن حفظه فى درجة حرارة الثالجة 20 درجة مئوية
ال�شعر: 25 دوالًرا - 37 دوالًرا لكل جرعة

 لقاح �أ�سرت�زينكا و�أك�سفورد 
فى 23 نوفمر، اأعلنت �شركة AstraZeneca وجامعة اأك�شفورد عن نتائج 
عالية امل�شتوى من حتليل موؤقت للقاح كورونا كان التحليل من التجارب فى 
% كان اللقاح فعااًل   90 اململكة املتحدة والرازيل واأظهر فعالية ت�شل اإىل 
فى الوقاية من كورونا، مع عدم وجود حاالت دخول امل�شت�شفى اأو احلاالت 
بن�شبة  فعاليته  تلقوه  COVID-اأثبت  الذين  االأ�شخا�س  ل��دى  ال�شديدة 
اإعطاء جرعتني  % عند   62 اآخر فعالية بن�شبة  اأظهر نظام جرعات   ،%  90
كاملتني على االأقل ملدة �شهر واحد. اأظهر التحليل املركب فعالية متو�شطة 

.% بلغت 70 
ظ��روف  ف��ى  معه  والتعامل  لقاح AstraZeneca ونقله  تخزين   ميكن 
التريد العادية، حواىل 36-46 درجة فهرنهايت، ملدة �شتة اأ�شهر على االأقل 

واإدارته �شمن اإعدادات الرعاية ال�شحية احلالية.
من  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأك�����ش��ف��ورد  لقاح AstraZeneca وجامعة  ي�����ش��ت��خ��دم 
من  يعانى  فريو�شى  ناقل  ين�شر  الأوك�����ش��ف��ورد.  �شركة Vaccitech التابعة 

يسير تطوير عدد من لقاحات فيروس كورونا وإثبات فعاليتها في التجارب ليحرك المياه الراكدة في خطوة نحو القضاء 
على فيروس كورونا، ويسير قطار اللقاحات فى طريقه للوصول في حقنة إلى أذرع البشر للوقاية من الفيروس التاجى، 

ومن أبرز اللقاحات العالمية التى أعلنت نتيجة تجاربها وفعالية عالية، لقاح فايزر ومودرنا األمريكيان ولقاح أسترازينكا 
بالتعاون مع جامعة أكسفورد ولقاح سينوفارم الصينى واللقاح الروسى
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نق�س الن�شخ املتماثل على اأ�شا�س ن�شخة �شعيفة من فريو�س الرد ال�شائع 
ال�شمبانزي. للقاح هو عبارة  العدوى فى  الذى ي�شبب  الغدي(  )الفريو�س 
عن فريو�س ر�شح ع��ادي ج��رى تعديله وراث��ي��ا، وه��و ع��ادة ما ي�شيب قرود 
ال�شمبانزي، وقد جرى تعديل الفريو�س ملنعه من اإ�شابة االأ�شخا�س، ولكي 
يحمل مناذج جلزء من فريو�س كورونا.ومبجرد حقنه يتعرف عليه جهاز 

املناعة يف اجل�شم ويعتره تهديدا فيحاول تدمريه.
يحتوى على املواد اجلينية لروتني ال�شنبلة. بعد التطعيم، تنتج اخلاليا 

بروتني �شبايك، مما يحفز جهاز املناعة ملهاجمة فريو�س كورونا.
%  90 - % الفعالية: 70 

CHADOx1 2ncov- 19 :ا�شم اللقاح
التقنية: يعتمد على الفريو�شات الغدية

اجلرعات: 2 بينهما 28 يوًما
احلفظ والتخزين: -82  درجات مئوية.

ال�شعر: 3 دوالرات للجرعة، يحتمل اأن تكون متغرية ح�شب ال�شوق
�للقاح �لرو�سي  "�سبوتنيك 

قاملركز االأبحاث الوطنى الرو�شى لعلم االأوبئة وعلم االأحياء الدقيقة، اأن 
% بعد اجلرعة الثانية وقد ا�شتند اإىل حتليل اأوىل  معدل فاعليته يبلغ 92 

موؤقت بعد 21 يوًما من احلقن االأول اأثناء درا�شة املرحلة الثالثة اجلارية.
% بناًء على البيانات  فى 24 نوفمر، اأعلنت املنظمة فعاليتها بن�شبة 95 
االأولية اجلديدة كما عر�شت م�شاركة اأحد نواقل الفريو�س الغدى الب�شرى 

.AstraZeneca لزيادة فعالية لقاح AstraZeneca مع
يبدو اأن معهد اجلمالية لالأبحاث فى رو�شيا يركز على احتمالية ت�شويق 

لقاحه فى جميع اأنحاء العامل حتى ا�شم اللقاح اأكد فكرة ال�شباق.
اإىل  اآخر  امل��ادة اجلينية من فريو�س  اإي�شال  النواقل هي حوامل ميكنها 
العدوى،  ي�شبب  الذي  الغدي  للفريو�س  امل��ادة اجلينية  اإزال��ة  وتتم  اخللية. 
فيما يدخل جني يحمل كوداً لروتني من فريو�س اآخر، ويف احلالة الراهنة 
ولكنه  للج�شم،  بالن�شبة  اآم��ن  اجلديد  العن�شر  وه��ذا  كورونا.  فريو�س  من 
حتمي  التي  امل�شادة  االأج�شام  وانتاج  اال�شتجابة  يف  املناعي  اجلهاز  ي�شاعد 

اجل�شم من العدوى.
ت�شهل  الغدية،  الفريو�شات  على  القائمة  للنواقل  التكنولوجية  املن�شة 

االأ�شلي  احلامل   - الناقل  تعديل  عر  اجل��دي��دة  اللقاحات  اإي��ج��اد  وت�شرع 
باحل�شول  ي�شمح  ما  تظهر،  التي  اجل��دي��دة  الفريو�شات  من  جينية  مب��ادة 
اللقاحات حتدث  على لقاحات جديدة خالل فرتات زمنية ق�شرية. وهذه 

ا�شتجابة قوية من جانب جهاز املناعة لدى االإن�شان.
 اأ�شارت املنظمة اإىل اأن جرعة من اللقاح لن تكلف اأكرث من 10 دوالرات، 

اأى حواىل ن�شف تكلفة لقاح فايزر.
ا اأنها قد تنتج مليار جرعة فى العام املقبل. فى  كما توقعت املنظمة اأي�شً
هذا الوقت، با�شتثناء رو�شيا، من املحتمل بيعها فى الهند وكوريا والرازيل 

وال�شني واملجر.
Gam –covid-vac:ا�شم اللقاح

% الفعالية: 95 
التقنية: يعتمد على الفريو�شات الغدية

اجلرعات: 2
احلفظ والتخزين: -2 8 درجات مئوية

ال�شعر: 10 دوالرات للجرعة
 لقاح �سينوفارم �ل�سيني

ك��ورون��ا،وق��ال  فريو�س  ملواجهة  املر�شحة  الرئي�شية  اللقاحات  اأح��د  وه��و 
لقاح  اأن  املحدودة  "�شينوفاك" للتكنولوجيا احليوية  �شركة  با�شم  متحدث 
Sinovac Biotech Ltd خلق اأج�شاًما م�شادة بني  فريو�س كورونا ال�شينى 
97 % ممن مت اإعطاوؤهم معها فى املرحلة النهائية من جتربة فى اإندوني�شيا، 

% كما حققت جتارب املرحلة االأوىل والثانية لكورونا فعالية بن�شبة 90 
امل�شلى  اإىل معدل االنقالب  % ي�شري   97 الرقم  اأن  �شينوفاك  واأو�شحت 
اأن معدل التحول امل�شلى املرتفع ال  وهو منف�شل عن فعالية اللقاح، حيث 
كورونا، م�شيفة  فعال من  ب�شكل  النا�س  اللقاح يحمى  اأن  بال�شرورة  يعنى 
اإع��الن نتائج املرحلة  القادم بعد  اللقاح �شتظهر فى يناير  اأن نتائج فعالية 

الثالثة.
م�شادة  اأج�شام  ل�شنع  لالإن�شان  املناعي  اجلهاز  دف��ع  طريق  عن  ويعمل 
ي�شمى  ما  مثل  الفريو�شية،  بالروتينات  ترتبط  والتي  لفريو�س كورونا، 

بالروتينات ال�شوكية التي تر�شع �شطح الفريو�س. 
ول���دى اإن��ت��اج الباحثني مل��خ��زون��ات ك��ب��رية م��ن ف��ريو���ش��ات ك��ورون��ا، قاموا 
بتعطيل  املركب  وق��ام  بروبيوالكتون،  بيتا  ت�شمى  كيميائية  مب��ادة  ب�شّبها 
فريو�شات كورونا عن طريق االرتباط بجيناتها، ومل يعد باإمكان فريو�شات 

كورونا املعطلة التكاثر.
ثم قام الباحثون ب�شحب الفريو�شات املعطلة وخلطها بكمية �شئيلة من 
امل�شاعدة  امل��واد  ه��ذه  لتحفز  م�شاعدة،  كمادة  االألومنيوم  على  قائم  مركب 

جهاز املناعة لتعزيز ا�شتجابته للقاح، ح�شبما اأ�شارت ال�شحيفة.
الزمان،  املعطلة الأكرث من قرن من  الفريو�شات  ا�شتخدام  اأنه مت  يذكر 
وا�شتخدمها مبتكر لقاح �شلل االأطفال يف اخلم�شينيات من القرن املا�شي، 
ج��ون��ا���س ���ش��ال��ك، وه���ي م��ن ال��ق��واع��د االأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��ق��اح��ات ���ش��د ع���دد من 

االأمرا�س(
ا�شم اللقاح: كورونا- فاك

% فى التجارب املرحلة االأوىل والثانية الفعالية: 90 
 التقنية: ن�شخة غري ن�شطة من فريو�س كورونا.

التخزين: 2 و8 درجات مئوية.
اجلرعات: جرعتني بينهما 14 يوما.

كفاح القواسمي
إستشاري التغذية الدكتور
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3
    إنها مفاجأة مروعة، هل من الممكن أن تحدث صدفة مثل  هذه الصدفة؟ شيء غير معقول. نظرت إليه ونظرت إلى 

الهاتف الخلوي عدة مرات وكأنها تحاول أن تتأكد أن ما تراه صحيحا، فنظرت إليه وهزت كتفيه ووضعت الهاتف 
الخلوي أمام عينيه فنظر إلى الهاتف وكأنه ال يكترث بشيء، ولكنها ظلت تثبت الهاتف أمام عينيه، ثم وضعت 

يدها على جبينه وجعلته ينظر إليها ثم جعلته ينظر إلى الهاتف مرة أخرى، ثم أشارت بأصبعها على الهاتف  ثم  إلى 
وجهها، فنظر اليها باستغراب و قال لها:  "انا مش فاهم أنا مش فاهم حاجة".

عليه  بتاعك  املوبايل  ح�ضرتك  " ده  ل��ه    فقالت 
�ضورتي اأنا ... �ضورتي اأنا ... و دي اأول مرة اأقابل 

ح�ضرتك.
فرد عليها يف ت�ضاوؤل نعم ؟ موبايلي ده موبايلي 

اأنا ؟ 
���ض��ورت��ي  وع��ل��ي��ه  م��وب��اي��ل��ك  ده  اأن�����ت  " اي�����وه 
اأول مرة  اأن��ا  اإي��ه؟   ده  اأي تف�ضري  ح�ضرتك عندك 
ح�ضرتك  ده  املوبايل  على  �ضورتي  اإزاي  اأ�ضوفك 

تعرفني منني ؟ 
بدوار  و�ضعر  الذهول،  عليه  ويبدو  وقف  وفجاأة 
�ضديد وو�ضع  يده على راأ�ضه ثم و�ضعها على اأعلى 

�ضدره وكاأنه ال ي�ضتطيع التنف�س.
اأرج��وك��ي اأن���ا م�س ف��اه��م ح��اج��ة، اأن���ا داي���خ وم�س 
اأن��ا عايز  اأم�ضي،  اأن��ا عايز  اأرج��وك��ي  اأتنف�س،  ع��ارف 

اأروح اأي مكان اأرتاح، اأنا م�س فاكر حاجة.
طيب اإن���ت م�س ف��اك��ر ال��ب��ا���ض��ورد ب��ت��اع امل��وب��اي��ل؟ 
�ضاألته فاأجاب: م�س فاكر حاجة خال�س ... قال هذا 
 ... �ضيجن  باأنه  ي�ضعر  كاأنه  و  براأ�ضه  مي�ضك  هو  و 
ينظر مييناً و ي�ضاراً يحاول اأن يتذكر اأي �ضيء ... 
اأرجوكي يا هامن �ضاعديني اأنا م�س عارف �ضورتك 
ع��ن��دي ل��ي��ه، امل��ف��رو���س اأن���ا ال��ل��ي اأ���ض��األ��ك ب�س انتي 
و  راأ�ضه  اأخذ ي�ضغط على  و  بتقويل م�س عرفاين، 

يزداد ع�ضبية. 
اإن��ت ال معاك حمفظة و ال بطاقة و ال رخ�ضة، 
ح��ت��ى م�����س ع��ارف��ة اأالق����ي م��ع��اك اأي ح��اج��ة تثبت 
�ضخ�ضيتك، و مو�ضوع �ضورتي ده غريب و اأنا �ضت 

متزوجة و عندي اأوالد. 
�ضكت و مل ينطق و هي حتاول اأن ت�ضاأله عن ماذا 
اأت��ى اإىل هنا،  اأي��ن  اأو من  اأي��ن ي�ضكن  اأو  فعل اأم�س، 
اأي  و قلق الأن��ه ال يذكر   و كلما �ضاألته ازداد توتراً 

�ضيء. 
اأنا تعبان م�س قادر كفاية اأ�ضئلة، اأنا عايز اأم�ضي، 
ووق��ع مرة اأخ��رى على االأر���س و بدا عليه االإعياء 
ال�ضديد ... ف�ضاعدته على النهو�س، و حتركت به 
ملقعد  امل���وازي  املقعد  على  اأجل�ضته  و  �ضيارتها  اإىل 
القيادة، و ما كاد يجل�س حتى اأ�ضند ظهره و راأ�ضه و 

اأخلد اإىل النوم. 
لدقائق  ���ض��ك��ون  يف  ال��ق��ي��ادة  مقعد  ع��ل��ى   جل�ضت 
اإل��ي��ه وت���ارة  ت���ارة  وه���ي تفكر م���اذا يتفعل، وت��ن��ظ��ر 
اإىل ه��ات��ف��ه اخل��ل��وي،  اأخ�����رى  ���ض��اع��ت��ه��ا وت�����ارة  اإىل 
ح��ت��ى وج���دت م��ك��امل��ات ك��ث��رية م��ن زوج��ه��ا وازدادت 

ربها  تدعو  وكاأنها  ال�ضماء  اإىل  تنظر  وهي  توترها 
فيه، ف�ضخ�ضيتها وحنانها  الأنيخل�ضها من ما هي 

مينعانها اأن ترتك الرجل يف قارعة الطريق. 
 وفجاأة برقت عيناها، و اأدارت �ضيارتها وانطلقت 
ب�����ض��رع��ة ال����رق، ودخ��ل��ت يف ����ض���وارع ج��ان��ب��ي��ة حتى 
و�ضلت اإىل الكمباوند جاردينيا  و�ضاألها رجل االأمن 

عن وجهتها فردت عليه: يف ال 86 .
مني يا فندم؟

 دكتورة �ضلوى.
 لو �ضمحت افتحي لها الباب.

 ودخلت م�ضرعة وما كادت ت�ضل اإىل الفيال حتى 
راأت �ضلوى تركب �ضيارتها فتوقفت ونزلت م�ضرعة،  
فانده�ضت �ضلوى عندما راأتها ونزلت من ال�ضيارة و 

حتدثت و هي يف قمة الده�ضة. 
���ض��ايف اإي���ه ال��ل��ي ح�����ض��ل؟ اإي���ه ال��ل��ي ج��اب��ك؟  اإيه 
اجلنان ده؟ املفرو�س اإين اأنا جايالك، واإيه منظرك 

عامل كده ليه؟

انهارت �ضايف بالبكاء، وارمتت يف ح�ضنها.
" اإيه يا بنتي، مالك ح�ضل   فقالت لها �ضلوى: 

اإايه ح�ضل اإيه؟ يف م�ضيبة ح�ضلت وال اإيه؟ 
اإيه،  لك  اأقول  عارفة  م�س  اأنا  �ضلوى  يا  " اأبدا 
اللي  اإي���ه ب�س مفي�س غ��ريك  اأع��م��ل  وم�����س ع��ارف��ة 

حي�ضاعدين دلوقتي".
 ق�ضت �ضايف على �ضلوى ما حدث لها، و ده�ضت 
االأخرية لتلك الق�ضة العجيبة وقالت لها �ضلوى: 
اأنا  بتقوليه،  انت  اللي  معقول  م�س  �ضح  فيلم  "ده 
خيال  ده  ده.  ال��ك��الم  م��ن  حاجة  اأي  م�ضدقة  م�س 

علمي يعني اإيه لقيتي �ضورتك على موبايله؟ 
 يا بنتي اإنتي اكيد  تعريف الراجل ده  ما حتكي 
تفهميني  عايزة  اإن��ت  تعرفيه،  اأكيد  اي��ه  ح�ضل  يل 
امبارح  من  مرمي  ده  ال��راج��ل  لقيتي  �ضدفة  اإن��ك 
يف املكان ده؟ وطلع كمان �ضدفة اأنه عنده �ضورتك 

على موبايله يعني يعرفك ؟ 
"  اأرجوك يا بنتي اأنا مفي�س حيل اأرجوكي خليه 

خفقان



75

قصة قصيرة
بقلم:

أحمد سالمة

تخليه  حاويل  تفهميني،  حاويل  دلوقتي،  عندك 
م�س  اإن���ك  ت��ع��ت��ذري  تت�ضلي  تن�ضي�س  وم��ا  يتكلم 
البيت،  ح��ك��ون يف  �ضاعة  ق��دام��ي  4/1   اأن���ا  ج��اي��ة، 
كلميهم يف البيت قويل لهم اإنك م�س جاية واإنك 

حاولتي تت�ضلي بيا م�س برد".
النف�ضية  ل���الأم���را����س  ط��ب��ي��ب��ة  ���ض��ل��وى   كانت 
و�ضديقة حميمة وقريبة من �ضافيناز، ولديهم 
�ضافيناز  تخفي  ف��ال  ال��ب��ع�����س،  بع�ضهم  اأ����ض���رار 
تخفي  وال  ل�ضلوى،  اخل��ا���ض��ة  حياتها  ع��ن  �ضيئا 
�ضلوى اأي�ضا اأي �ضيء عن �ضافيناز منذ اأن كانوا 

يدر�ضون �ضويا يف اجلامعة.
 عادت �ضافيناز اإىل بيتها بعد اأن اطمئنت اأنها 
تركت الرجل يف اأمان، ووعدتها اأن تعود اإليها بعد 
وتخرهم  �ضلوى  تت�ضل  اأن  اأ�ضا�س  على  الظهر، 
ب��ج��ان��ب��ه��ا،  وتبلغهم  ���ض��اف��ي��ن��از  اإىل  حت��ت��اج  اأن���ه���ا 

اعتذارها عن عدم القدوم اإىل االإفطار.
البيت  جت��اه  �ضيارتها  تقود  وه��ي  �ضايف   �ضلت 
�ضاردة الذهن قلقة متوترة، وال تفهم ما حدث. 
اأ�ضئلة كثرية كانت متر بعقلها دون توقف، ما هي 
عالقتها بهذا الرجل؟ وملاذا �ضعرت منذ البداية 
اأنه  بامل�ضوؤولية جتاهه؟ هل هو حنانها و�ضعورها  
ق�ضة  هناك  اأن  اأم  م�ضاعدة؟  اإىل  يحتاج  �ضخ�س 

ما؟ اأم اأنها هي التي فقدت الذاكرة.
ب��ال�����ض��وب��ر  م���رت  اأن  ال��ب��ي��ت  بعد  اإىل  و���ض��ل��ت   
م��ارك��ت واأح�����ض��رت م��ا حتتاجه الإع���داد االإف��ط��ار، 
ن���ادر يف ح��ال��ة ا�ضتغراب  دخ��ل��ت ووج����دت زوج��ه��ا 
ال�ضيوف،  معظم  البيت  اإىل  اأت���ى  فقد  وغ�ضب 
من  وكانت  اأ�ضدقائها،  من  جميعا  بالطبع  وه��م 
كانت  وال��ت��ي  احلميمة  منى،  �ضديقتها  �ضمنهم 
تنظر اإليها بنظرات ميلوؤها اال�ضتغراب والت�ضاوؤل 
تعرف  وكاأنها  واح��د،  اآن  يف  واالبت�ضامة  وال�ضك 
الفطور  انتهاء  �ضيئا ما قد حدث. بعد  اأن هناك 
وذهاب ال�ضيوف بعد جل�ضة  طويلة امتدت قرابة 

ال�ضاعتني.
وه����م ي�����ض��ت��ع��دون ل��ل��رح��ي��ل مل ت��ك��ن االأج�����واء 
اأن��ه��ا  تظهر  اأن  ���ض��ايف  حم����اوالت  ب��رغ��م  طبيعية 
عقلها  يف  ي��دور  ما  تخفي  واأن  طبيعية،  حالة  يف 
منطلقة  تكن  مل  بالطبع  لكنها  وتوتر،  قلق  من 

كعادتها ومرحة،  وقد اأثار ذلك �ضك نادر ،
 ار�ضلت منه ر�ضالة على الهاتف اخللوي ل�ضايف

حاجة؟  ح�ضل  هو  مرعوبة  �ضكلك  اي��ه  يف   "
ف�����ردت ع��ل��ي��ه��ا ����ض���ايف اأح��ك��ي��ل��ك ب�����س ب��ال��ل��ي��ل ملا 

اأ�ضوفك".
 وما كادت ت�ضع هاتفها جانبا حتى راأت ر�ضالة 
من �ضلوى  تقول لها خل�ضيني وتعايل ب�ضرعة ما 
تتاأخري�س، م�س حقدر اأقول لك غري ملا تيجي...
يتبع

كتاب .. التربية اإلعالمية وتحديات 
اإلعالم الجديد 

املعرفة  دار  عن  اجلديد"،  االإع���الم  وحت��دي��ات  االإعالمية  "الرتبية  كتاب  حديًثا،   �ضدر 
اجلامعية للدكتور �ضهري عبد ال�ضالم حنفي.

يف هذا الكتاب ت�ضتهدف د. �ضهري، التدريب العملي على مهارات تقييم حمتوى الر�ضائل 
االإعالمية وم�ضمونها، وحماولة اإنتاجها واإبداعها. كما عاجلت اأهم التحديات التي تطرحها 
حروب اجليل الرابع عر و�ضائل االإعالم اجلديدة، والتي ال يدركها الكثريون من رواد مواقع 

التوا�ضل االجتماعي، مما قد يجعلهم عر�ضة ليكونوا �ضحايا اجلرائم االإلكرتونية.
ينق�ضم الكتاب اإىل خم�ضة ف�ضول، �ضمت اأربعة ع�ضر مبحثا:

 � ون�ضاأتها  االإعالمية  الرتبية  "مفهوم  واالأه���داف.  املفهوم  االإعالمية  الرتبية  االأول:   -
الرتبية االإعالمية االأهمية واالأهداف � املناهج امل�ضتخدمة يف تقييم املحتوى االإعالمي".

واآلياته  و�ضائله  التقليدي  "االإعالم  اجل��دي��د  واالإع����الم  التقليدي  االإع���الم  وال��ث��اين:   -
ووظائفه � االإعالم اجلديد و�ضائله 

وخ�ضائ�ضه ووظائفه".
- ال���ث���ال���ث: االإع�������الم اجل��دي��د 
ب����ني ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ري وامل���واط���ن���ة 
"حرية  االجتماعية  وامل�����ض��وؤول��ي��ة 
ال��������راأي وال���ت���ع���ب���ري وحم�����ددات�����ه � 
 � لالإعالم  االجتماعية  امل�ضوؤولية 

مواثيق ال�ضرف االإعالمية".
اجل��������رائ��������م  وال��������������راب��������������ع:   -
اجل���رائ���م  "اأنواع  االإل���ك���رتون���ي���ة 
الناجتة  اجل��رائ��م   � االإل��ك��رتون��ي��ة 
عن الت�ضويق االإلكرتوين واآثارها 
االجتماعية والنف�ضية"، واالإعالم 
اجل���دي���د وح�����روب اجل��ي��ل ال��راب��ع 
ال��ه��وي��ة   � ال��ن��ف�����ض��ي��ة  "احلروب 
ال���ث���ق���اف���ي���ة يف ع������امل اف���رتا����ض���ي 
ال���ر����ض���د وال��ت��ح��ل��ي��ل   � � االإره��������اب 

ل�ضبكات التوا�ضل االجتماعي".
ه����ذا وق����د ���ض��رح��ت ال���دك���ت���ورة 
اإ����ض���دار ك��ت��اب  ���ض��ه��ري ح��ن��ف��ي، اأن 
وحت��دي��ات  االإع��الم��ي��ة  "الرتبية 
العتماده  ه��و  اجلديد"،  االإع����الم 
ك�����م�����ق�����رر ل�����ت�����دري�����������س ال����رتب����ي����ة 
يتم من خالله  االإع��الم��ي��ة، حتى 
ت��دري��ب ط���الب اجل��ام��ع��ات ب�ضكل 

االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  ع��ر  ال���وارد  االإع��الم��ي  املحتوى  وحتليل  نقد  على  تطبيقي 
والدعاية  النف�ضية  احل��روب  اآليات  الإدراك  االإع��الم.  و�ضائل  وخمتلف  الف�ضائية  والقنوات 
و�ضبل  وال�ضعوب،  املعنوية لالأفراد  الروح  تاأثريها على  امل�ضللة، ومدى  وال�ضائعات  املغر�ضة 
مواجهتها وعدم االن�ضياق خلفها، وامل�ضوؤولية االجتماعية لبث االأخبار واملعلومات وترويجها، 

ال�ضيما يف ظل مراقبة ور�ضد ما ين�ضر على و�ضائل التوا�ضل االجتماعي.
جتدر االإ�ضارة اإىل اأن الدكتورة �ضهري عبد ال�ضالم حنفي، هي اأ�ضتاذ فل�ضفة ال�ضيا�ضة بكلية 
الفرتة من  االآداب بجامعة حلوان خالل  االآداب جامعة حلوان، وتولت من�ضب عميد كلية 

2013 وحتى 2020، وحالًيا ع�ضو مبجل�س ال�ضيوخ بجمهورية م�ضر العربية.

للدكتورة سهير عبد السالم حنفي
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الرجل الذي باع ظهره

الفانتازيا والواقعية
اإخال�ص مخرجة الفيلم التون�سية كوثر بن هنية 
للعنا�سر الفنية التي ميزت م�سوارها الفني خالل 
ال�سنوات التي �سبقت الفيلم، وم��رورا بتجربتها في 
العمل جعلتها تفكر خارج ال�سندوق، ورغم تقديمها 
بين  خلطت  ولكنها  واق��ع��ي،  عالم  ف��ي  ت���دور  لفكرة 

الواقع والفانتازيا في نف�ص الوقت.
اأزم��ة ال�ساب  اأننا نعي�ص طوال مدة الفيلم  فرغم 
ب��ي��روت وال يمكنه  ال���ذي يعي�ص ف��ي  ���س��ام  ال�����س��وري 
االإر�ستقراطية  حبيبته  لمقابلة  فرن�سا  اإل��ى  التنقل 
"عبير"، لكن اختارت بن هنية التعبير عن فكرتها 
ومعاناة الالجئين بعيدا عن م�ساهد الدمار والموت 
المعتادة في تلك  التيمة  والم�ساهد الدموية، وهى 
االأف��الم، لكنها اختارت التعبير عن تجربتها ب�سكل 
غير تقليدي، فالحبكة الدرامية تت�ساعد بموافقة 
البطل  "�سام" على عر�ص اأحد الر�سامين بتحويل 
ظهره اإلى عمل فني يمكنه من التنقل كلوحة �سيتم 
طوق  العر�ص  ه��ذا  ف��ي  فيجد  متحف،  ف��ي  عر�سها 
النجاة للحرية المن�سودة التي ي�سعى لها لل�سفر اإلى 
حبيبته والتحرر من البلدان العربية التي عانى من 
التي  الحرية  بالفعل  البطل  نال  هل  ولكن  اأزماتها 

�سعى لها؟
بين الحرية والعبودية !

ت��ت��ح��رر ك��وث��ر ب��ن ه��ن��ي��ة م��ن ه��وي��ت��ه��ا كمخرجة 
وت��ق��دم تجربة  ب��ل��ده��ا  ع��ن  ب��ع��ي��دا  وت��خ��رج  تون�سية 
اإلى االأذه��ان بالت�ساوؤل،  الجئ �سوري، وهو ما يبادر 
لماذا لجاأت اإلى بطل �سوري ولم يختر الر�سام �ساب 
اأوروب��ي يخو�ص معه تلك المغامرة الغير تقليدية 
ويحول ظهره اإلى لوحة؟ لماذا يتم االإ�ستعانة ب�ساب 

عربي �سوري تحديدا؟
وهنا نجد ال�سخرية من النظام الدولي العالمي 
الال اإن�ساني في اأغلب قوانينه، فهو ي�سمح لالأ�سياء 
التنقل بحرية بين الحدود، بعك�ص الب�سر، خط رفيع 
يف�سل بين الحرية والعبودية، �سام ال�ساب ال�سوري 
بالفعل ح�سل على تاأ�سيرة على ظهره الذي تحول 
والخروج  ب�سهولة  االإنتقال  من  وتمكن  لوحة  اإل��ى 

الجمهور التقاط ال�سور مع ظهره كيفما اأرادوا.
التمزق

الب�سري  االأ�سلوب  على  هنية  بن  كوثر  اعتمدت 
الرمزي من اأجل اأن تعك�ص حالة التمزق التي يعي�ص 
جانب  وم��ن  حريته  بنيل  �سعوره  بين  البطل،  فيها 
اأ�سبح م��ج��رد �سيئ ج��م��اد ال يملك  ك��ون��ه  اآخ���ر بين 
مثل  المخرجة  عليه  دللت  م��ا  وه��و  ال��ك��الم،  حرية 
الم�ساهد  المرايا في  العاك�ص في  الزجاج  ا�ستخدام 
التي ظهر بها �سام واأي�سا عبير، واأي�سا حين تتهمه 
ابنها عبر  اإل��ى  ال��ذي تتحدث فيه  الم�سهد  االأم في 
ب���اع م��وؤخ��رت��ه ول��ي�����ص ظ��ه��ره، فنجده  ب��اأن��ه  �سكايب 
فيظهر  م�ستت،  نجوم  الخم�ص  الفندق  زج��اج  خلف 
على  لتوؤكد  مموهة  ك��اأط��ي��اف  العاك�ص  ال��زج��اج  ف��ي 
على  التمرد  لمرحلة  وتمهد  ال��داخ��ل��ي،  ا�سطرابه 

من لبنان ومن �سوريا، لكن حرية االإنتقال ال تعني 
وهنا  حريته  على  بالفعل  ح�سل  البطل  ه���ذا  ب���اأن 
العالمية  النجمة  لعبتها  ال��ت��ي  "ثريا"  دور  ي��اأت��ي 
مونيكا بيلوت�سي، وهى ال�سخ�سية التي ت�سرف على 
تحويل "�سام" اإلى لوحة ب�سعر ثمين لدى المعار�ص 

ومتاحف الفن.
ف�سام ال يملك حرية التقاط �سورة له بوجهه كى 
يتمكن من اإر�سالها لوالدته، في اإ�سارة اإلى عبوديته 
،فال مجال هنا لالإعتبارات االإن�سانية، وهو ما يوؤكد 
م�سهد ثريا التي تلتقط �سورته بهاتفها كى ير�سلها 

لوالدته لكن بظهره فقط.
اأي�سا ف�سام "اللوحة" اأثناء تواجده في المعر�ص 
ال يمكنه التحدث مع م�ساهديه فهو لوحة واللوحة 
ال ت��ت��ح��دث؟ وال ت��ل��ت��ق��ط ال�������س���ور، ول��ك��ن م���ن حق 

قضية إنسانية تطرحها المخرجة التونسية كوثر بن هنية في فيلمها األخير "الرجل الذي باع ظهره"، والذي استطاع أن 
يحقق صدى كبير ليس فقط على مستوى الوطن العربي، ولكن أيضا عالميًا، حيث يفتتح الفيلم مهرجان مالمو للفيلم 

العربي، باإلضافة لكونه الفيلم العربي الوحيد المشارك في القائمة القصيرة ألفضل فيلم أجنبي في األوسكار 2021، بعد 
أن شارك في العديد من المهرجانات الدولية وحصد الجوائز في العام الماضي 2020.

قضية إنسانية حققت صدى عربي وعالمي خالل عامين

الجنة والحرية ليست بعيدا عن الوطن،الفيلم 
يسخر من النظام العالمي الال انساني
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البطل اإلى مجرد �سئ ال يمتلك حريته
وال�سعبة  الخانقة  فحياتها  عبير،  البطلة  اأم���ا 
عبرت عنها المخرجة من خالل تكوينات اللوحات 
التي تحدها اأطر خانقة، التي تظهر مع زوجها الذي 
يقرر اأن يف�سح لها حبيبها �سام وال��ذي لم يقل لها 

اأنه �سيعمل كلوحة ال يمكنه الحديث اإليها.
الجنة لي�ضت بال�ضرورة خارج الوطن

يبدو �سام طوال كادراته �سخ�ساً بائ�سا، ال يبت�سم 
فهو مجرد لوحة، اأو �سئ، لكن على العك�ص، فهو ينام 
ويقرر  بعد خروجه  ال�سجن وحتى  وه��و في  �سعيدا 
اأن يتخذ م�ساراً مختلفا في حياته بعد اأن اأدرك من 
ال��ه��روب من  التحرر لي�ص في  ب��اأن  التجربة  خ��الل 
خ��ارج  لي�ست  فالجنة  االأزم����ات،  كانت  ال��وط��ن مهما 
والوعي  اأوه��ام،  الوطن مجرد  فالهروب من  البالد 
ب��ذل��ك ه���و ال��ن��ت��ي��ج��ة ال��ح��ت��م��ي��ة ل��ل��ت��ج��رب��ة، وال��ق��وة 
ولي�ص  بلده،  في  تكمن  للبطل  والحرية  الحقيقية 

في حلم ال�سفر.
ثراءها  م��ن  ال��رغ��م  على  "عبير"  البطلة  وحتى 
هى االأخ��رى، ولكنها اأي�سا تتغير بعد اأن تتعلم من 

تجربتها فتتمرد على حياتها الم�ستل�سمة لالأقدار.
ق�ضة واقعية

ال��ف��ي��ل��م م�����س��ت��وح��ى م���ن ق�����س��ة واق��ع��ي��ة الأع��م��ال 
وال���ذي  دل��ف��وى،  وي���م  المعا�سر  البلجيكي  ال��ف��ن��ان 
كلوحة  بعر�سه  وق���ام  رج��ل  على ظهر  و���س��م��اً  ر���س��م 
المخرجة  ا�ستغلتها  التي  الق�سة  وهي  للبيع،  فنية 
يمكن  ال�سوء على ق�سيتها، وكيف  اإل��ق��اء  اأج��ل  من 
منح الحرية لتنقل الب�سائع بينما ال يملك االإن�سان 
يتعر�سون  ممن  الالجئين  خا�سة  الحرية!  نف�ص 

لالإ�سطهاد بطرق مختلفة.
مونيكا بيلوت�سي، فتحت اآفاق العالمية للفيلم.

تعاملت كوثر بن هنية مع اختيار فريق التمثيل 
العالمية  للنجمة  ف��اخ��ت��ي��اره��ا  ب���ذك���اء،  الفيلم  ف��ي 
اأنها  رغ��م  بالم�ساركة  رحبت  التي  بيلوت�سي  مونيكا 
اآفاق  وفتح  الفيلم  ل�سالح  العمل، جاء  بطلة  لي�ست 
من  الكثير  في  بم�ساركته  وعربية  عالمية  ترحيب 
الغير  بيلوت�سي  اأداء  من  الرغم  على  المهرجانات، 
م��وؤث��ر ف��ي االأح�����داث، وه���ذا ال يقلل م��ن المجهود 
في  هنية  ب��ن  كوثر  المخرجة  بذلته  ال��ذي  الكبير 
اإدارة الممثلين ببراعة، �سواء بطل الفيلم الذي قدم 
�سخ�سية �سام وهو الفنان يحيى مهايني، اأو الفنانة 
ال�سورية ديا ليان والتي قدمت �سخ�سية عبير والتي 
فهى  ال�سينما،  كاميرا  اأم���ام  لها  تجربة  اأول  ت��ق��دم 
ممثلة م�سرحية في االأ�سا�ص، فالفيلم �سم جن�سيات 
مختلفة لممثلين من تون�ص و�سوريا ولبنان وفرن�سا 
العمل  اأث��رى  التنوع  ه��ذا  وكندا،  وبلجيكا  واإيطاليا 
التون�سية  المخرجة  ا�ستطاعت  ت��اأك��ي��د  بكل  ال���ذي 

كوثر بن هنية اأن ت�سل بق�سيتها اإلى العالم.

العبودية التي و�سع نف�سه بها، وهو الذي كان يظن 
باأنه في الطريق للحرية ولم يكن يدرك باأنه اختار 

الطريق الخطاأ.
الو�سطى  الع�سور  فترة  المخرجة من  ا�ستلهمت 
ال��ت��ي ع��رف��ت فيها ال��ع��ب��ودي��ة ال��م��ك��ان ال���ذي يجل�ص 
فيه �سام كلوحة، حيث يجل�ص في مكان ي�سبه اأقبية 
حالة  ت�سكيل  في  لت�ساعد  الو�سطى،  الع�سور  ق��الع 
من التكوين الذهني تبلور وتو�سح فكرتها، بتحول 

إيمان كمال

لجأت المخرجة لديكور أشبه بقالع العصور 
الوسطى للتأكيد على العبودية
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 وفي المقابل اأ�شبح على ع�شرات الماليين منا 
العمل من البيت بدال من المكتب اأوالمكان الذي 
يوفره اأ�شحاب العمل، وفجاأة اأ�شبحنا نعي�ش دون 
متاجر األب�شة ومطاعم ومقاهي و�شالونات حالقة 
و�شياحة، في وقت تتحول فيه مراكزنا الح�شرية 

اإلى مدن اأ�شباح.
في ظل هذا الو�شع تزدهر التجارة االإلكترونية 
االإنترنت  عبر  االفترا�شية  حياتنا  مكانة  وتتعزز 
لها  ي�شبق  ل��م  ب�شكل  المتعددة  توا�شلها  وو�شائل 

مثيل.
�شريعة الغاب

 في خ�شم هذه التغيرات يلوح في االأف��ق نمط 
اأو نظام اقت�شادي جديد على وقع العيوب القاتلة 
في النمط الحالي الذي يتعامل مع �شحة النا�ش 
والخ�شارة.  الربح  اأ�شا�ش  على  البلدان  معظم  في 
وت��ظ��ه��ر ه���ذه ال��ع��ي��وب اأي�����ش��ا ف��ي ال��غ��ي��اب المريع 
القومية  النزعة  تعزيز  مقابل  العالمي  للت�شامن 
االأن���ان���ي���ة ح��ت��ى ف��ي��م��ا ب��ي��ن دول ت�����ش��ك��ل اأح���الف���ا 

واتحادات كحلف الناتو واالتحاد االأوروبي.
فرن�شية  تهم  ذل��ك،  على  الكثيرة  االأدل���ة  وم��ن   
واألمانية تفيد باأن وا�شنطن تقر�شن �شحنات طبية 
اأن  واألمانية  فرن�شية  لجهات  �شبق  خيالية  باأ�شعار 
لم  االأوروب�����ي  ال�شعيد  ع��ل��ى  ذل���ك.  ق��ب��ل  ا�شترتها 
ت�شتفق بروك�شل على النكبة االإيطالية بالفيرو�ش 
تقديم  في  التق�شير  على  لروما  اعتذارها  لتقدم 
وا�شنطن رغم  ترف�ش  وبدورها  اأو م�شاعدة.  عون 
االأ�شباب االإن�شانية رفع العقوبات عن تزويد اإيران 
بمعدات  اأخ����رى  ودول  وك��وب��ا  و���ش��وري��ا  وف��ن��زوي��ال 

طبية لمواجهة كورونا.
فهما  الدوليين  والبنك  النقد  �شندوق  وحتى   
خلت  ال��ت��ي  الت�شامن  �شاحة  ع��ن  مختفيان  �شبه 
األمانيا  تقدمها  التي  الثنائية  الم�شاعدات  من  اإال 
ورو�شيا وال�شين وحتى كوبا الفقيرة لبع�ش الدول 

المنكوبة وفي مقدمتها اإيطاليا.

االأغ���ذي���ة واالأدوي������ة ال�����ش��روري��ة. وه��ن��ا ال ب��د من 
التاأكيد على دور كبير يقوم به متبرعون وجمعيات 
ي�����ش��اع��د على  ال��ع��رب��ي��ة ب�شكل  ال����دول  خ��ي��ري��ة ف��ي 

التخفيف من حدة تبعات االأزمة.

 وهناك ولح�شن الحظ مبادرات فردية وخيرية 
في مختلف اأنحاء العالم تخفف المعاناة عن جزء 
ب�شبب  منهم  الفقراء  ال�شيما  النا�ش،  معاناة  من 
بع�ش  اأ�شعار  ت�شهده  ب��داأت  ال��ذي  الكبير  االرت��ف��اع 

ال تظهر عيوب النمط االقتصادي الحالي القاتلة في خضم أزمة كورونا بالنقص في وسائل الحماية الطبية وحسب، بل 
وفي قلة األغذية ومنتجات حيوية أخرى. أين موقع الدول العربية من هذه العيوب وهل تتعلم الدرس وتعمل على تجاوزها؟

 تجد التغيرات التي يشهدها عالمنا انعكاسها في التغير الدراماتيكي الذي يشهده نمط حياتنا اليومي. فخالل أقل من 
2.5 مليار نسمة محصورة بين مكان السكن ومتاجر  شهرين على تفاقم األزمة أصبحت حياة ثلث سكان الكون، أكثر من 
ومعها  والمؤسسات  المصانع  آالف  توقفت  وضحاها  ليلة  وبين  والصيدلية.  المنزلية  والمنظفات  والمشروبات  األغذية 

عشرات الماليين عن العمل بخسائر يقدرها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية بنحو تريليوني دوالر حتى اآلم.
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عولمة تفاقم الم�شكلة

العالمي  االقت�شاد  نمط  عيوب  اأ���ش��واأ  اأن  غير   
ال��ح��ال��ي ت��ل��ك ال��م��ت��م��ث��ل��ة ف���ي ق���ي���ام ال������دول ال��ت��ي 
واالأغ��ذي��ة  ال��ح��ب��وب  وت�����ش��دي��ر  ب��اإن��ت��اج  تخ�ش�شت 
على  ق��ي��ود  بو�شع  الطبية  الحماية  وم�شتلزمات 
ورو���ش��ي��ا  اأوك��ران��ي��ا  م��وؤخ��را  فعلت  ك��م��ا  ت�شديرها 
المتحدة  والواليات  االأغذية  �شعيد  على  وفيتنام 
واأل��م��ان��ي��ا ودول اأخ�����رى ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ال��م��ن��ت��ج��ات 

الطبية.

تقلي�ش  والجوع ب�شبب  الفقر  براثن  في  العربية 
ت��ج��ارة االأغ���ذي���ة وق��ل��ة ال��م��خ��زون م��ن��ه��ا. وت��ذه��ب 
م��ل��ي��ون في   100 م���ن  اأك���ث���ر  اأن  اإل����ى  ال��ت��ق��دي��رات 

المنطقة العربية يعانون من الفقر حاليا.
تعميم التجارب الناجحة

 ال�شوؤال هنا، هل ت�شتطيع الدول العربية التعلم 
من در�ش كورونا واإع��ادة االعتبار للمنتج الزراعي 
من  ذلك  كلف  مهما  المحلي  وال�شحي  والغذائي 
ولبنان  و���ش��وري��ا  م�شر  كانت  الحقيقة  ف��ي  ثمن؟ 
والمغرب والجزائر ودول اأخرى قبل ع�شر النفط 
المنتجات  ف��ي غ��ال��ب��ي��ة  ال���ذات���ي  ت��ح��ق��ق االك��ن��ف��اء 

الغذائية والحرفية.
 وت�����ش��ك��ل اأزم�����ة ك���ورون���ا ف��ر���ش��ة الإع�����ادة اإح��ي��اء 
اإنتاجها محليا اإلى جانب منتجات طبية و�شرورية 
اأخ������رى. وه��ن��ا ي��م��ك��ن اأي�����ش��ا ال��ب��ن��اء ع��ل��ى ت��ج��ارب 
في  ناجحة  وخليجية  وتون�شية  و�شورية  م�شرية 
واإنتاج  والحبوب  وال�شبار  والزيتون  التمور  زراعة 
اال�شتفادة منها في  يمكن  التجارب  االأدوي��ة. هذه 
زراع����ة ال��ب��ق��ول��ي��ات وال��ن��ب��ات��ات ال��ط��ب��ي��ة وال��زي��ت��ي��ة 
وال�����ش��ن��اع��ي��ة ع��ل��ى اأ����ش���ا����ش ا���ش��ت��غ��الل االأرا�����ش����ي 
العمل  عن  بحثا  اأ�شحابها  هجرها  التي  الزراعية 
ال��ك��ب��رى ك��ال��ق��اه��رة وال�����دار البي�شاء  ال��م��دن  ف��ي 
اأحياء  في  اأطرافها  على  والعي�ش  ودم�شق  وبيروت 
ع�شوائية تفتقد الأب�شط مقومات الحياة ال�شحية. 
اأما الدعم الحكومي المالي والمادي الالزم لذلك 
بكثير  اأق��ل  االأري��اف فهو  ال�شابة في  العمل  ولقوة 
ب�شبب  حاليا  ن�شهدها  كالتي  اأزم��ة  اأي��ة  تكلفة  من 

كورونا.
اإنقاذ العمالة غير الر�شمية

ال�شفيح  واأح���ي���اء  الع�شوائية  االأح���ي���اء  يقطن   
التي تحيط بمدن كالدار البي�شاء وبيروت وبغداد 
الذي  الماليين  ع�شرات  وغيرها  وبيروت  ودم�شق 
هجروا من اأريافهم بحثا عن حياة اأف�شل. ويعمل 
ال��ق�����ش��م االأك���ب���ر م��ن ه����وؤالء ك��ع��م��ال��ة غ��ي��ر ر�شمية 
�شد  تاأمين  وب��دون  متدنية  باأجور  م�شتقرة  وغير 
البطالة. ومما ال �شك فيه اأن اأزمة كورونا �شت�شبب 
ب�شبب  اأخ���رى  فئة  اأي  م��ن  اأك��ث��ر  ل��ه��وؤالء  البطالة 
الحجر المنزلي وتوقف االأعمال. وهو االأمر الذي 
اأريافهم  اإل��ى  العودة  اإل��ى  منهم  الكثيرين  �شيدفع 
بن�شاط  القيام  بهدف  اإليها  العودة  في  التفكير  اأو 
ك�شب  على  ي�شاعدهم  حرفي  اأو  زراع��ي  اقت�شادي 

قوتهم اليومي.
 وي�����ش��ك��ل ه���ذا االأم����ر ف��ر���ش��ة ت��اري��خ��ي��ة ون����ادرة 
ل��ح��ك��وم��ات ب��ل��دان��ه��م م���ن اأج�����ل ال��م�����ش��اع��دة على 
ي�شاعد  م�شدرا  وجعلهم  االأري���اف  �شكان  ا�شتقرار 
على توفير االأمن الغذائي وتنويع م�شادر الدخل 
اأن يخفيف االزدح����ام  ذل���ك  ���ش��اأن  ال��وط��ن��ي. وم���ن 
وال��ت��ل��وث وال��ق��م��ام��ة ف��ي ال��م��دن ال��م��ك��ت��ظ��ة. وم��ن 
اأمرا�ش  انت�شار  على  ي�شاعد  التلوث  اأن  المعروف 
�شنويا  المليارات  ع�شرات  مواجهتها  تكلف  واأوبئة 

في الدول العربية.

 ويزيد الطين بلة غياب ت�شكيل خلية اأزمة عالمية 
للتخفيف من حدة الم�شاكل الناتجة عن ذلك رغم 
وجود االأمم المتحدة وع�شرات المنظمات الدولية 
المتخ�ش�شة بال�شاأن االقت�شادي. ومن �شاأن و�شع 
التي عزفت في ظل عولمة  ال��دول  اأن يدفع  كهذا 
الدولي  العمل  وتق�شيم  الما�شية  الثالثة  العقود 
اإن���ت���اج اأغ��ذي��ت��ه��ا واأدوي���ت���ه���ا و�شلعها  ال��ح��ال��ي، ع��ن 
اإل��ى  للعودة  واال�شتراتيجية  ال�شرورية  االأخ���رى 
اإنتاجها محليا تح�شبا لنق�ش قد يوؤدي اإلى انت�شار 

الجوع وحدوث انهيارات في نظمها ال�شحية.
االإنتاج  التي هجرت  ال��دول  قائمة  تقت�شر  وال   
واأفريقية،  عربية  ك��دول  ونامية  فقيرة  دول  على 
ال�شناعية  البلدان  م��ن  قائمة  اأي�شا  ت�شمل  فهي 
مثل اإيطاليا واألمانيا والواليات المتحدة وفرن�شا. 
اأكبر  ب��دور  ال��دول��ة  ال��ع��ودة قيام  ه��ذه  ومما تعنيه 
اقت�شاد  ح�شاب  على  الواقعي  االإن��ت��اج  اقت�شاد  في 
ال��م�����ش��ارب��ات وال��م�����ش��ت��ق��ات ال��م��ال��ي��ة االف��ت��را���ش��ي 

والراأ�شمالية المتوح�شة.
ماليين مهددون بالجوع

 تعد الدول العربية من الدول التي تحتاج اإلى 
اإعادة النه�شة بالمنتج الوطني الزراعي والغذائي 
والطبي واإعادة االعتبار لقطاعاته التقليدية التي 
تم اإهمالها ل�شالح ال�شياحة واالعتماد على النفط 
هذا  ويعك�ش  الحديد.  وفلزات  والغاز  والفو�شفات 
االإهمال تحذير لجنة االأمم المتحدة لغرب اآ�شيا/ 
باأكثر من  اأن تداعيات كورونا قد تلقي  اإ�شكوا من 
المنطقة  �شكان  م��ن  اإ���ش��اف��ي��ا  �شخ�شا  ماليين   8

إبراهيم محمد
DW العربية

تشكل أزمة كورونا فرصة إلعادة إحياء إنتاجها 
محليا إلى جانب منتجات طبية وضرورية أخرى
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هل أثبت النظام الرأسمالي القائم على األرباح 
عدم جدواه على المدى الطويل؟

قبل  تعيينه من  بعد  المركزي  البنك  ي�شغل من�شب محافظ  ال�شابق،  المال  وزي��ر  اإقبال  كان   هذا وقد 
الرئي�ش رجب طيب اإردوغان في اإطار اإ�شالح فريقه االقت�شادي، ولم يتّم اإعطاء اأّي �شبب ر�شمي لالإقالة، 
لكّن هذا القرار ياأتي غداة رفع البنك المركزي التركي �شعر الفائدة الرئي�شي اإلى 19 بالمئة، وكان البنك 
المركزي قد اأو�شح اأّنه يريد مواجهة الت�شّخم الذي ارتفع بن�شبة 15،6 بالمئة على اأ�شا�ش �شنوي، اأ�شف اأن 
االقت�شاد التركي الذي كان ه�ّشاً في االأ�شا�ش قبل اأزمة الجائحة، ُيعطي اإ�شارات مقلقة مع ا�شتمرار الت�شّخم 

و�شعف قيمة الليرة التركّية.
 ويرف�ش اإردوغان علًنا اأ�شعار الفائدة المرتفعة، العتقاده اأّنها تزيد الت�شّخم، و�شبق له اأن و�شفها باأّنها "اأّم 
واأب كّل ال�شرور"، وهو يوّد خف�ش معّدل الت�شّخم ال�شنوي اإلى اأقّل من 10 بحلول نهاية العام المقبل، واإلى 5 

% بحلول االنتخابات المقبلة المقّرر اإجراوؤها في 2023.
وتعد هذه المرة الثانية التى يقيل فيها اأردوغان محافظ البنك المركزى خالل عامين متتاليين، وكان 
قد اأقال المحافظ االأ�شبق مراد ت�شتين قايا فى يوليو من العام الما�شى اإثر خالف بينهما على الم�شتوى 
المنا�شب الأ�شعار الفائدة، لي�شبح بذلك كافجي اأوغلو الذي اأتى تعيينه ليال بعد اإغالق االأ�شواق المالّية، رابع 
محافظ للبنك المركزي منذ يوليو 2019، وهو خبير اقت�شادي ونائب �شابق عن الحزب الحاكم، وكان قد 
�شرح في مقال راأي في �شحيفة "يني �شفق" اليومّية الموالية للحكومة قال فيه، اإّن البنك المركزي ينبغي 

اأن ال يطّبق �شيا�شة الفوائد المرتفعة الأّن من �شاأن ذلك اأن يوؤّدي اإلى مزيد من الت�شخم.

 لقد وجهت جائحة كوفيد19 �شربة موجعة القت�شادات تعاني في االأ�شل من 
واإغ��الق  االجتماعي  التباعد  وج��ود  االإلزامية مع  االإغالقات  واأث��رت  اله�شا�شة، 
اأو  الم�شتهلكين  جانب  من  �شواء  التجمعات  اأم��اك��ن  وك��ل  والم�شانع  المدار�ش 
تقلبات  و�شاحبتها  العالم،  في  والن�شاط  التجارة  على  كبيرا  تاأثيرا  المنتجين 
في االأ�شواق المالية، وتراجعات حادة الأ�شعار النفط والمعادن ال�شناعية، حالة 
تقلي�ش معدالت  المحتمل من خالل  الناتج  تداعيات على  الركود هذه خلفت 
اال�شتثمار واالبتكار، و�شتكون االأ�شرار الطويلة االأجل لجائحة كورونا �شديدة 

للغاية في االقت�شادات التي تعاني اأزمات مالية، وفي البلدان الم�شدرة لمنتجات 
اأ�شعار النفط، وفي المتو�شط في فئة اقت�شادات االأ�شواق  الطاقة ب�شبب انهيار 
ال�شاعدة والبلدان النامية، على مدى خم�ش �شنوات، قد يوؤدي ك�شاد ت�شاحبه 
ا في البلدان الم�شدرة  %، اأَمّ اأزمة مالية اإلى انخفا�ش الناتج المحتمل نحو 8 
للطاقة من بين هذه الفئة، ففي المتو�شط قد يوؤدي ك�شاد ي�شاحبه انهيار اأ�شعار 

..% النفط اإلى انخفا�ش الناتج المحتمل بن�شبة 11 
 من المحتمل اأي�شا اأن توؤدي الجائحة اإلى اإ�شعاف معدل االإنتاج الذي كان 
يعاني في االأ�شا�ش من تراجع في ن�شبة االإنتاج خالل الع�شرية الما�شية، وذلك 
ب�شبب االأوبئة التي �شربت العالم في االأعوام ال�شابقة )�شار�ش، متالزمة ميرز، 

اإيبوال، فيرو�ش زيكا(.
 ل��ق��د اأ���ش��ب��ح ب��رن��ام��ج االإ����ش���الح ���ش��رورة ملحة وم��ط��ل��ب اأ���ش��ا���ش��ي لتح�شين 
الموؤ�ش�شات واأطر العمل، مما قد يحقق نمو اقت�شادي قوي بعد انح�شار الجائحة، 
الطويل.  المدى  اإ�شراقا على  اأكثر  اآف��اق  لفتح  الطريق  تمهد  ذات��ه  الوقت  وفي 
وحينما يخرج العالم من الجائحة، �شيكون من ال�شروري اأي�شا العمل لتقوية 
اآليات التاأهب والوقاية واال�شتجابة للت�شدي لالأزمات قبل حدوثها. و�شيتطلب 
في  م�شتقبال  وا�شتعداده  قدرته  م��دى  في  النظر  اإع��ادة  ال�شحي  القطاع  اأي�شا 
التعاونا والتن�شيق على �شعيد  اإال من خالل  مواجهة االأوبئة، وذلك لن يتاأتى 

ال�شيا�شات الدولية، ال�شيما بالنظر اإلى النطاق العالمي للجائحة. 

أقيل محافظ البنك المركزي التركي ناجي إقبال من منصبه وتم تعيين االقتصادي 
والسياسي صهاب كافجي أوغلو بدال منه، وذلك بحسب مرسوم رئاسي، وهو 

قرار من شأنه أن يثير مخاوف بشأن استقالل هذه المؤسسة.

 يتطلب إعادة التوازن االقتصادي إلى سابق عهده، ثورة في الفكر االقتصادي وإعادة النظر في النظرية االقتصادية التي 
النامية،  الدول  اقتصادات  أكترها  وتضررت  الصميم،  في  العالمية  االقتصادات  ضربت  التي  الجائحة  أمام  منهارة  باتت 

ليثبت النظام الرأسمالي عدم جدواه رغم المساندة والدعم من خالل السياسات الحكومية التي انتهجتها الدول.

المحرر: بت�شرف عن مدونات البنك الدولي
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ولى العهد السعودى ينعش 
االستثمار ببرنامج »شريك«

واأكد  ولي العهد، خالل تد�شينه برنامج "�شريك" 
اأثناء اجتماع  تراأ�شه بح�شور عدد من الوزراء اإلى 
جانب كبار رجال االأعمال وروؤ�شاء كبرى ال�شركات 
ال�����ش��ع��ودي��ة، اأن ب��ن��اء ق��ط��اع خ��ا���ش ح��ي��وي وم��زده��ر 

تعزيز  روؤية 2030، موؤكدا اأن الهدف من "�شريك"، 
ت��ن��م��ي��ة وم���رون���ة االق��ت�����ش��اد ال�����ش��ع��ودي ع��ب��ر زي���ادة 
العمل  ف��ر���ش  وتوفير  االإج��م��ال��ي،  المحلي  الناتج 
وتنويع االقت�شاد، باالإ�شافة اإلى اإطالق ا�شتثمارات 

يمثله  لما  للمملكة،  الوطنية  االأول��وي��ات  م��ن  يعد 
في  رئي�شاً،  �شريًكا  ب�شفته  حيوي،  ودور  اأهمية  من 
ازدهار وتطور اقت�شاد المملكة، ليوا�شل اأداء مهامه 
الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها 

الشؤون  مجلس  رئيس  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد  ولي  دشن  السعودي،  االقتصاد  إلنعاش  جريئة  خطوة  في     
االقتصادية والتنمية األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات 
المتمثلة في  الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق األهداف االستراتيجية  القطاعين  الشراكة بين  المحلية، بهدف تطوير 
زيادة مرونة االقتصاد ودعم االزدهار والنمو المستدام، بصفته أداة تمكين إستراتيجية، في تسريع الخطط االستثمارية 

للشركات الكبرى.

27 تريليون ريال نفقات المملكة حتى 2030:

لمياء جمال
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يونيو المقبل توقيع أول مذكرة شراكة بين الشركات 
الكبرى وبرنامج  شريك

كل  عبر  المتراكمة  واال�شتثمارات  الخا�ش  القطاع 
محاور االقت�شاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال 
بحلول 2030، واإ�شافة ما ي�شل اإلى تريليوني ريال 
وتوفير   ،2025 بحلول  االإج��م��ال��ي  المحلي  للناتج 
وفيما  ال��ج��دي��دة،  العمل  ف��ر���ش  م��ن  االآالف  م��ئ��ات 
كانت  اإذا  اأو خيارات مختلفة  بتقديم حوافز  يتعلق 
�شركات  اأو  البور�شة  في  مدرجة  الكبرى  ال�شركات 
لل�شركات  المتاحة  والفر�ش  الميزات  ف��اإن  خا�شة، 
وجوب  اإل��ى  الم�شتند  المعيار  على  تعتمد  الكبرى 
مبالغ  ا�شتثمار  على  ال��ق��درة  ال�شركات  تلك  اإظ��ه��ار 
 ،2030 20 م��ل��ي��ار ري�����ال خ����الل ح��ت��ى  ت���زي���د ع��ل��ى 
كبير،  م�شروع  كل  في  ري��ال  مليون   400 وا�شتثمار 

لت�شبح موؤهلة للح�شول على دعم البرنامج.  
اأهمية �شريك 

واأكد ولي العهد، اأن برنامج " �شريك" يكون تحت 
على  الكبرى  ال�شركات  ا�شتثمارات  مجل�ش  اإ�شراف 
تنفيذه، والذي ي�شم في ع�شويته وزراء اال�شتثمار 
وال�شياحة والمالية واالت�شاالت، وتقنية المعلومات 
والموارد الب�شرية والتنمية االجتماعية، ومحافظ 
واأمين لجنة مجل�ش  العامة،  �شندوق اال�شتثمارات 
ال�������ش���وؤون االق��ت�����ش��ادي��ة، ون���ائ���ب وزي�����ر االق��ت�����ش��اد 

والتخطيط.
اأ���ش��ا���ش��ي��ا من  ال���ب���رن���ام���ج ي��ع��د ج�����زءا  اأن  ح��ي��ث 
االإ���ش��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار، وخ��ط��ة 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ش��ادي��ة االأو�����ش����ع، و���ش��ي��ع��زز �شمعة 
وجاذبة  لالأعمال  �شديقة  بيئة  بو�شفها  المملكة 
لال�شتثمارات الباحثة عن عوائد مجزية، باالإ�شافة 
اأجل ت�شريع نمو  اإلى توفير دعم عملي ودقيق من 
م�����ش��روع��ات ال�����ش��رك��ات ال��ك��ب��رى ف��ي ال��م��م��ل��ك��ة، لما 
من  الكبرى  ال�شركات  ا�شتثمارات  مجل�ش  يمتلكه 
توؤهلها  الكبرى  لل�شركات  وا�شحة  واإر���ش��ادات  اإط��ار 
في  الم�شاركة  من  وتمكنها  الدعم،  على  للح�شول 
فوائد  لتحقيق  وم�شمم،  اختياري  ب�شكل  الخطة 

كبرى لهذه ال�شركات.
الدعم 

وقال: واإذ يعد بناء قطاع خا�ش حيوي ومزدهر 
فاإننا  للمملكة،  بالن�شبة  الوطنية  االأول��وي��ات  م��ن 
ن��د���ّش��ن ال��ي��وم ح��ق��ب��ة ج��دي��دة اأك��ث��ر ق���وة م��ن حيث 
ال���ت���ع���اون وال�������ش���راك���ة ب��ي��ن ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��ح��ك��وم��ي 
والخا�ش، باإعالننا عن برنامج تعزيز ال�شراكة مع 
ال�شركات  دع��م  بهدف  )���ش��ري��ك(،  الخا�ش  القطاع 
ا�شتثمارات  اإلى حجم  للو�شول  وتمكينها  المحلية، 
محلية ت�شل اإلى خم�شة تريليونات ريال بنهاية عام 

.2030
ال�شنوات  خ��الل  �شت�شهد  المملكة  اأن  واأ���ش��اف: 
ال��م��ق��ب��ل��ة ق��ف��زة ف���ي اال���ش��ت��ث��م��ارات، ب���واق���ع ث��الث��ة 
تريليونات ريال، يقوم ب�شخها �شندوق اال�شتثمارات 
ال��ع��ام��ة ح��ت��ى ع���ام 2030، ك��م��ا اأع��ل��ن م��ط��ل��ع ال��ع��ام 
ال���ج���اري، ب��االإ���ش��اف��ة اإل���ى اأرب���ع���ة ت��ري��ل��ي��ون��ات ري��ال 
الوطنية  اال�شتراتيجية  مظلة  تحت  �شخها  �شيتم 
وبذلك  قريباً.  تفا�شيلها  عن  و�شيعلن  لال�شتثمار، 

في  �شخها  �شيتم  التي  اال�شتثمارات  مجموع  يكون 
االقت�شاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام2030، 
وه���ذا ال ي�شمل االإن���ف���اق ال��ح��ك��وم��ي ال��م��ق��در ب��� 10 
القادمة،  ال�شنوات  الع�شر  خ��الل  ري��ال  تريليونات 
ي�شل  اأن  المتوقع  الخا�ش  اال�شتهالكي  واالإن��ف��اق 
2030، لي�شبح مجموع  5 ترليونات ريال حتى  اإلى 
 27 ال�شعودية  العربية  المملكة  في  ينفق  �شوف  ما 
تريليون ريال، )7 تريليونات دوالر(، خالل الع�شر 

ال�شنوات القادمة.
ا�شتثمار طويل الأجل 

واأو�شح ولي العهد، اأن اال�شتثمارات التي �شيقوم 
ب�شخها القطاع الخا�ش مدعوماً ببرنامج »�شريك« 
ال��ج��دي��دة، كما  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  اآالف  م��ئ��ات  �شتوفر 
�شتزيد م�شاهمة القطاع الخا�ش في الناتج المحلي 
اإلى تحقيق الهدف المر�شوم له  االإجمالي، و�شواًل 

األمير محمد بن سلمان يبدأ 
ببناء قوة اقتصادية كبرى
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»شريك« يعزز سمعة 
المملكة السعودية 

بوصفها بيئة صديقة 
لألعمال

�شمن م�شتهدفات روؤية المملكة، التي ت�شعى لرفع 
 ،2030 ب��ح��ل��ول   %  65 اإل���ى  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  م�شاهمة 
و���ش��ي�����ش��ه��م ال��ب��رن��ام��ج ف���ي م��م��ار���ش��ة االأع���م���ال عبر 
اإطالق م�شاريع كبرى في تعزيز نمو الناتج المحلي 
لالقت�شاد  الم�شتمرة  الميزات  وتوفير  االإجمالي، 

على تعزيز دور القطاع الخا�ش في النمو الم�شتدام 
لالقت�شاد الوطني، بل نراها ا�شتثماًرا طويل االأجل 
في م�شتقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العالقة 

الت�شاركية بين القطاعين الحكومي والخا�ش.
   وي��اأت��ي ال��ب��رن��ام��ج ال��ج��دي��د ال���ذي اأط��ل��ق عليه 
والم�شتمر  ال��دوؤوب  العمل  اإط��ار  »�شريك«، في  ا�شم 
المملكة  ل���روؤي���ة  االق��ت�����ش��ادي��ة  االأه�����داف  لتحقيق 
ال��وظ��ائ��ف  م��ن  االآالف  م��ئ��ات  ت��وف��ي��ر  2030، ودع���م 

الجديدة.
اإل��ى  المبتكر،  الت�شاركي  ال��ب��رن��ام��ج  ي��ه��دف  كما 
م�����ش��اع��دة ���ش��رك��ات ال��ق��ط��اع ال��خ��ا���ش ع��ل��ى تحقيق 
ا�شتثمارات  �شخ  وت�شريع  اال�شتثمارية،  اأه��داف��ه��ا 
في  ري���ال  ت��ري��ل��ي��ون��ات  خم�شة  بنحو  قيمتها  ت��ق��در 
وتيرة  وزي���ادة   ،2030 ع��ام  حتى  المحلي  االقت�شاد 
ي�شهم  بما  للمملكة،  االإجمالي  المحلي  الناتج  نمو 
اأكبر  بين  ال�شعودي  االقت�شاد  تقدم  موا�شلة  ف��ي 
ع�شر  الثامن  المركز  م��ن  العالمية،  االق��ت�����ش��ادات 
اإلى  باالإ�شافة  ع�شر،  الخام�ش  المركز  اإل��ى  حالياً 

تعزيز الثقة بمنظومة اال�شتثمار في المملكة.
وق���د ج���رى ت�����ش��م��ي��م ب��رن��ام��ج ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة 
ج��زءاً  يكون  بحيث  »���ش��ري��ك«،  الخا�ش  القطاع  م��ع 
اأ�شا�شياً من خطة النمو االقت�شادي واال�شتراتيجية 
الوطنية لال�شتثمار في المملكة التي �شيتم االإعالن 
عن تفا�شيلها الحقاً، تحت اإ�شراف مبا�شر من ولي 
اإلى لجنة ت�شم كبار الم�شوؤولين  العهد، باالإ�شافة 

من الوزراء وروؤ�شاء الهيئات المعنية.
عبر  ال��ت��م��ك��ي��ن  اأدوات  م���ن  م��ج��م��وع��ة  وح������ددت 
م��ج��االت م��ت��ع��ددة ل��دع��م اأع��م��ال ال�����ش��رك��ات، ليمكن 
ل��ل�����ش��رك��ات ال��ك��ب��رى اال���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ل��رف��ع حجم 

ا�شتثماراتها المحلية.
مع  اختيارية،  البرنامج  من  اال�شتفادة  و�شتكون 
الم�شروعات  بو�شوح  ت��ح��دد  تقييم  معايير  وج���ود 
ال���م���وؤه���ل���ة، ح��ي��ث ي��م��ت��از ال���ب���رن���ام���ج ب����اإط����ار عمل 
�شعيد  على  الكبرى  لل�شركات  وا�شحة  وتوجيهات 
الكبرى  ال�شركات  و�شتعمل  ال��دع��م،  لتلقي  التاأهل 
على و�شع خطط ا�شتثمارية متخ�ش�شة مع الوزارة 
اأج��ل  م��ن  المطلوب  ال��دع��م  �شتقدم  التي  المعنية، 
اإلى واقع، كما  الم�شارعة في تحويل هذه الخطط 
التوجيهات ذات  البرنامج ب�شكل يتوافق مع  �شُيدار 
العالمية  التجارة  منظمة  م��ن  المعتمدة  العالقة 
وغيرها من االأنظمة وال�شيا�شات المحلية والدولية 

ذات ال�شلة.
و�شيزيد البرنامج من مرونة ال�شركات ال�شعودية 
االإقليمي  ال�شعيدين  ع��ل��ى  وتناف�شيتها  ال��ك��ب��رى 
والعالمي، وتحفيزها وم�شاعدتها على التعافي من 

اآثار جائحة )كوفيد 19(.
كما يعزز بدء البرنامج قريباً من مكانة المملكة 
الداعمة،  ولبيئتها  لالأعمال  ممّكنة  دولة  بو�شفها 
م���ن خ����الل خ���ط���وات ا���ش��ت��ب��اق��ي��ة وم��ب��ت��ك��رة وذك��ي��ة 

وفريدة من نوعها في المنطقة.
ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم االأولى بين 
�شهر  خ��الل  »���ش��ري��ك«  وب��رن��ام��ج  الكبرى  ال�شركات 

يونيو المقبل.

الموافقات  خ��الل  من  البرنامج  �شيعمل  كما  ككل، 
بيئة  ت�شهيل  ع��ل��ى  االأخ�����رى،  وال��ح��واف��ز  ال�شريعة 
في  االأع��م��ال  ممار�شة  �شهولة  وتح�شين  اال�شتثمار 

المملكة.
تقت�شر  ال  �شريك،  برنامج  اأهمية  اأن  اإل��ى  واأ�شار 



84

السالمة أوال لمواجهة كوفيد 19
سادت الفوضى فى العالم بسبب أنتشار فيروس كورونا المستجدخاصة الرياضة، سواء في آسيا منبع الفيروس أو في 
أوروبا وإفريقيا وكذلك في أستراليا واألمريكتين، حيث توقف النشاط الرياضى بالكامل ليعود مرة أخرى لكن هذه المرة 

بإجراءات احترازية مشددة.

عشر إجراءات احترازية تعيد الرياضة من جديد، والدول العربية تعيد       األنشـطة لكـن بحـذر

وتاأتي الإجراءات �ضمن حزمة احتياطات تتخذها 
ل�ضل�ضلة  كذلك  وامتداداً  الفيرو�س،  لمواجهة  الدول 
من التدابير الوقائية التي اتخذها العالم، خا�ضة في 
مالعب كرة القدم باعتبارها اأبرز التجمعات ال�ضعبية 

في العالم.
الإغللالق  حالة  بعد  تدريجي  ب�ضكل  الحياة  فعودة 
الللتللي خلليللمللت علللللى الللعللالللم بلل�للضللبللب فلليللرو�للس كللورونللا 
الم�ضتجد، هو اأمر يجب التعامل معه ببع�س الحذر، 
حيث يراعى ال�ضتمرار في اتباع التدابير الحترازية، 

لتقليل فر�س الإ�ضابة بعدوى كوفيد- 19.
اأقللليلللملللت جللملليللع اللللملللبلللاريلللات فللللي مختلف  حللليلللث 
دون  من  فئاتها  بكافة  المحلية  الكروية  الم�ضابقات 
ح�ضور الجماهير وب�ضروط معينة، حيث وجه الفيفا 
الأندية ت�ضمن 10 اإجراءات احترازية يتوجب العمل 

بها اأثناء تنظيم المباريات.
اأولها: منع دخول الجماهير اإلى الملعب.

وثلللانللليلللاً: اقللتلل�للضللار الللحلل�للضللور علللللى الأ�للضللخللا�للس 
المعتمدين من قبل التحاد اأو رابطة المحترفين.

الر�ضمية والممرات  المناطق  وثالثاً: تعقيم كافة 
للمالعب  بالن�ضبة  والمداخل  والمخارج  الخارجية 

المجهزة بالمرافق والخدمات ذات ال�ضلة.
ورابعاً: اقت�ضار مرا�ضم الدخول لبدء المباراة على 
ال�ضور  التقاط  ثللم  وال�للضللطللفللاف  الفريقين  دخلللول 

التذكارية.
وخلللامللل�لللضلللاً: تللجللنللب الللملل�للضللافللحللة بلليللن الللالعللبلليللن 

والحكام والأجهزة الفنية والإدارية.
و�ضاد�ضاً: تجنب العناق قبل بداية المباراة اأو اأثناء 

الحتفال بالأهداف.
و�ضابعاً: تقليل عدد اأفراد �ضركة الأمن الخا�س اإلى 

10 اأ�ضخا�س فقط.
المعنيين  الأنلللديلللة  مللوظللفللي  علللدد  تقليل  ثللامللنللاً: 
بتنظيم المباريات في المالعب الم�ضت�ضيفة اإلى 10 

اأ�ضخا�س بحد اأدنى.
اإلى  العامة  العالقات  تقليل عدد موظفي  تا�ضعاً: 

�ضخ�س واحد فقط.
جامعي  علللدد  تقليل  الللعللا�للضللر  الإجلللللراء  ويت�ضمن 
اأن  ب�ضرط  فقط  ثمانية  اإلللى  المباريات  فللي  الللكللرات 

تكون اأعمارهم بين 14 و18 عاماً.
هللذه الللقللرارات كانت �ضببا فى عللودة الن�ضاط مرة 
اأخللرى بعد اأن قامت الللدول باتخاذ جمع الإجللراءات 

الحترازية فعلى �ضبيل المثال:
- الإمارات

ان�ضم اتحاد الإمللارات لكرة القدم اإلى العديد من 
الهياكل الريا�ضية والتحادات المحلية والقارية في 
مختلف دول العالم التي اتخذت اإجللراءات احترازية 
لمواجهة فيرو�س »كورونا«، الذي األقى بظالله على 

الأحداث الريا�ضية من اآ�ضيا اإلى اأوروبا.
واأعلللللن اتللحللاد الإمللللارات لكرة الللقللدم اإقللامللة جميع 
المحلية  الكروية  الم�ضابقات  المباريات في مختلف 
الللدرجللة  دوري  الللدولللة،  رئي�س  كللاأ�للس  فئاتها:  بكافة 
المراحل  م�ضابقات  الثانية،  الللدرجللة  دوري  الأوللللى، 
ال�ضاطئية،  الكرة  ال�ضالت،  كللرة  م�ضابقات  ال�ضنية، 

م�ضابقات ال�ضيدات من دون ح�ضور الجماهير.
- ال�ضعودية

العامة  الأن�ضطة  لكافة  الللحللذر  ال�ضتئناف  اأعلللاد 
في المدن ال�ضعودية الأمل ل�ضائر المدن والعوا�ضم 
ال�ضالت  اإللللى  الللحلليللاة  علللودة  بعد  �ضيما  الللعللربلليللة، ل 
والأنلللديلللة الللريللا�للضلليللة بللالللتللزامللن مللع عللللودة الحركة 
على  والللتللغلللللب  الللداخللللليللة،  وال�ضياحية  القللتلل�للضللاديللة 
مللخللاوف تف�ضي فلليللرو�للس كللورونللا مللع الللحللفللاظ على 
اإجلللللللراءات اللل�للضللالمللة، وبلللللداأت الللحلليللاة بللالللفللعللل تعود 
عليها  كللانللت  الللتللي  ي�ضبه طبيعتها  مللا  اإللللى  تللدريللجللاً 
الرغم  فعلى  العالم،  في  كورونا  جائحة  تف�ضي  قبل 
تطوير  عملية  واأن  بللعللد،  يتال�ضى  لللم  الفيرو�س  اأن 
الللدول توا�ضل  اللقاحات تحتاج وقتاً، فاإن كثيراً من 
تدريجاً رفع الحظر والقيود التي كانت قد فر�ضتها 

منذ اأ�ضهر للحد من تف�ضي الوباء.
اإلى  بالريا�ضة  المهتمين  كبيرة من  اأعللداد  عللادت 
 90 انقطاع  بعد  الريا�ضية  الأنللديللة  وقللاعللات  �ضالت 
كللاإجللراء احللتللرازي مللع تف�ضي فيرو�س كللورونللا  يللومللاً 

الم�ضتجد ورفعت القيود عن اإغالقها.
الحيوية  الللمللدن  و�للضللالت  اأنللديللة  ا�ضتقبلت  فللقللد 
بال�ضعودية روادها من الجن�ضين و�ضط اأجواء احترازية 
ووقائية �ضحية، كما لجاأت معظم ال�ضالت الريا�ضية 
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على حد �ضواء في تطبيق التدابير الحترازية بالعودة 
اإلى ممار�ضة الن�ضاطات الريا�ضية، مع اللتزام بكافة 
ن�ضاط  كل  في  واحلللدة  بللدت  حتى  الوقائية  المعايير 
يتجمع فيه مجموعة من الب�ضر، مع �ضرورة التباعد 
بين  التفاعل  كمية  تقليل  اإللللى  الللهللادف  الجتماعي 
اليومية  باأن�ضطتهم  بالقيام  لهم  ال�ضماح  مع  النا�س 

ال�ضرورية.
- م�ضر

نللفلل�للس الللل�لللضللليء تلللم فلللى ملل�للضللر ملللن خللللالل تنفيذ 
الفعاليات والأحداث الريا�ضية بما ل ي�ضر بم�ضالح 
الريا�ضية الم�ضرية، وذلك وفًقا لأجندة  المنظومة 
مع  بالتن�ضيق  ومللحللدداتللهللا،  الللدوللليللة  الللللتلللزاملللات 
واللجنة  الللدوللليللة  الللريللا�للضلليللة  الللمللوؤ�للضلل�للضللات  مختلف 

الأولمبية الم�ضرية وجميع التحادات الريا�ضية.
اأي�ضا وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث 
اأو  عليها تجمعات  يترتب  التي  وال�ضبابية  الريا�ضية 

كثافات جماهيرية.
الللجللهللات  اللل�للضللحللة وجللملليللع  ملللع وزارة  الللتللنلل�للضلليللق 

المعنية للعمل على تعقيم اأماكن التدريب الريا�ضية 
وال�ضبابية.

الللتللنللبلليلله علللللى جللملليللع الللمللوؤ�للضلل�للضللات والللمللنلل�للضللاآت 
الريا�ضية وال�ضبابية ومن �ضمنها الأندية الريا�ضية 
والتعقيم  الوقاية  �ضوابط  لمراعاة  ال�ضباب  ومراكز 
وفى  وال�ضباب  تواجد  ومواقع  الإداريلللة  المكاتب  في 

كافة مرافقها.
وقد اأعلن التحاد الم�ضري لكرة القدم اأن الدوري 
اأبلللواب  خلف  �ضيقام  اأنللله  طالما  يللتللاأثللر  لللن  الم�ضري 

مو�ضدة بدون جمهور.
- المغرب

بعد  اأخلللرى  مللرة  الريا�ضية  الحياة  المغرب  اأعلللاد 
ي�ضارك  التي  والريا�ضية  الثقافية  الأن�ضطة  تعليق 
فلليللهللا اأجلللانلللب، واإقلللاملللة الللمللبللاريللات الللريللا�للضلليللة دون 

جمهور، تح�ضًبا لنت�ضار فيرو�س كورونا الم�ضتجد.
 - الكويت

ال�ضلطات الكويتية قامت اأي�ضا باإعادة الن�ضاط بعد 
اأقامتها  التى  الحللتللرازيللة  الإجللللراءات  بنف�س  تعليقه 

الدول .
و�ضيطرته،  كلمته  فر�س  كورونا  فيرو�س  بالفعل 
واأربلللللك الللملل�للضللهللد الللريللا�للضللي علللللى ملل�للضللتللوى الللعللالللم، 
عقد  واأ�ضبح  جمهور"،  بللدون  "اللعب  �ضعاره  ليكون 
اأهللم  كونفرا�س"  الل"فيديو  تقنية  عبر  الللمللوؤتللمللرات 

و�ضائل الريا�ضيين لتجنب انت�ضار المر�س.

عشر إجراءات احترازية تعيد الرياضة من جديد، والدول العربية تعيد       األنشـطة لكـن بحـذر

محمد عصام
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يمنع قانون ذوو االحتياجات الخاصة شطب أي العب، بل يتم نقله إلى فئة 
أخرى أقل، كما أن اشتراك الالعب ألول مرة في البطولة مهما كان عمره 

يستوجب مشاركته ضمن الناشئين

نجوم يرفعون شعار.. الرياضة واإلعاقــة وجهان لعملة واحدة

ترجع فكرة رياضة ذوي االحتياجات 
الخاصة إلى أيام الحرب العالمية 
الثانية، عندما جاء الدكتور لوديج 

جوثمان إلى المركز الخاص بجرحى 
العمود الفقري في مستشفى 

ستوماندفيل بإنجلترا، حيث كان 
المقعدون يقضون حياة ساكنة 

وخاملة وفي عزلة تامة، يتجرعون 
ذكريات الماضي وآالم الحاضر ، 

وبالتالي يفقدون ثقتهم بأنفسه، 
وبكل شيء يحيط بهم.

الرياضيون ذوو االحتياجات الخاصة أبطال يتحدون المستحيل

 23 حالياً  الموازية  الأولمبية  الألللعللاب  تملك 
19 منها لعبة �ضيفية  ريا�ضة معترفا بها ر�ضمياً 
اللل�للضللتللاء وتختلف  فلل�للضللل  فلللي  اأخلللللرى  لللعللبللات  و4 

اللعبات بح�ضب فئات المعاقين.
الألعاب هي:

األلللعلللاب اللللقلللوى وكللللرة اللل�للضلللللة علللللى الللكللرا�للضللي 
الخيل،  وركلللوب  اللللدراجلللات،  و�للضللبللاق  المتحركة، 
وال�ضباحة،  الأثللقللال،  ورفللع  بال�ضيف،  والللمللبللارزة 
الهدف  كللرة  و  الللطللاولللة،  وكلللرة  الم�ضرب،  وكلللرة 
) الللجللر�للس (، ورملللي الللقللو�للس، والللرمللايللة، وكللرة 
اللللقلللدم، واللللركلللبلللي علللللى الللكللرا�للضللي الللمللتللحللركللة، 
والكرة الطائرة، والريا�ضات ال�ضراعية، والجودو 
و�ضباق  ال�ضمالي  والتزلج  اللللبللي  على  والتزلج 
التزلج  التزلج والهوكي على عربات  على عربات 

والرق�س على الكرا�ضي والبو�ضيا.
- اأنواع الريا�ضات

الريا�ضة المكيفة: هي ريا�ضة �ضممت باأ�ض�س 
معينة كي تنا�ضب ذوي الحتياجات الخا�ضة دون 
وبالرغم  حياتهم،  تهدد  مخاطر  لأي  التعر�س 
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بالريا�ضات  بللالللقلليللام  منهم  البع�س  تمكن  مللن 
تم  اأنلله  اإل  الللعللاديللون،  الأ�ضخا�س  يمار�ضها  التي 
ابتكار اأنواع جديدة من الريا�ضات المالئمة لهم 

ل�ضمان �ضالمتهم ونذكر:
- اللللريلللا�لللضلللة اللللعلللالجللليلللة، وهلللللي عللللبللللارة عللن 
الللتللمللريللنللات الللعللالجلليللة الللتللي تللتللم تللاأديللتللهللا في 
اأو  المعاقين  لم�ضاعدة  الطبيعي  العالج  جل�ضات 
التحكم  علي  رباعي  اأو  ن�ضفي  ب�ضلل  الم�ضابين 
بللحللركللتللهللم، وا�لللضلللتلللعلللادة للليللاقللتللهللم الللبللدنلليللة بعد 
من  ليتمكنوا  الللجللراحلليللة  للعمليات   اإجللرائللهللم 

مواجهة �ضعوبات الحياة مع و�ضعهم الجديد. 

باختالف نوعها.
الللريللا�للضللة الللتللنللافلل�للضلليللة: يللعللزز هلللذا الللنللوع من 
للمعاقين،  ال�ضليمة  العلمية  الكفاءة  الريا�ضات 
مللمللا يمكنهم ملللن الرتلللقلللاء والللتللقللدم فلللي كللافللة 
الللمللجللالت، كللمللا اأنللهللا تللزيللد مللن ح�ضن اللللتللزام 
والتقيد بالقوانين، فمثل هذا النوع من الألعاب 
اللتزام  الالعبين  على  يتوجب  بقوانين  محدد 
بللهللا لللتللجللنللب تللعللر�للضللهللم لأي ملل�للضللاعللفللات تللوؤثللر 
م�ضتوى  اخللتللالف  اإللللي  اإ�للضللافللة  �ضالمتهم،  علي 
التق�ضيمات الطبية والفنية فيها، بح�ضب م�ضتوى 
والنف�ضية  الللبللدنلليللة  الللللليللاقللة  ودرجلللللة  الإ�لللضلللابلللة 

– الريا�ضة الترويجية، وهي تمارين ريا�ضية 
لم�ضاعدة المعاقين علي تنمية الجانب الروحي 
لللديللهللم، ولللملل�للضللاعللدتللهللم علللللي اكللتلل�للضللاب خللبللرات 
المختلفة،  الللحلليللاة  بللجللوانللب  للللللتللمللتللع  مللتللعللددة 
وللللزيلللادة ثللقللتللهللم بللاأنللفلل�للضللهللم وملل�للضللاعللدتللهللم علي 
جللديللدة،  اجتماعية  وعللالقللات  �للضللداقللات  تكوين 
اأنللواع  الريا�ضة  ولهذه  ذواتهم،  على  واعتمادهم 
متعددة مثل الألعاب الهادئة الم�ضلية كال�ضطرنج 
والبلياردو، اأو الألعاب ال�ضعبة مثل ت�ضلق الجبال 
ومللبللارزة ال�ضيوف وغلليللرهللا. ولبلللد مللن الإ�للضللارة 
اإلى اأن المجهود المبذول في كل ريا�ضة يختلف 

نجوم يرفعون شعار.. الرياضة واإلعاقــة وجهان لعملة واحدة
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بللطللولللة األللعللاب ذوو الحللتلليللاجللات الللخللا�للضللة  اإلللى 
روما، التي اأقيمت بها الدورة الأولمبية، وا�ضترك 
اأقيمت   1964 ، وفللي عللام  400 لعللب معوق  فيها 
لعبا،   375 فيها  وا�ضترك  باليابان  طوكيو  فللي 
بالمك�ضيك  مك�ضيكو  في  اأقيمت   1968 عللام  وفللي 
وا�ضترك فيها 750 لعبا، اأما في عام 1972 كانت 
في اأيد لبرج باألمانيا الغربية حيث ا�ضترك األف 
دولة،   42 يمثلون  الخا�ضة  الحتياجات  ذوو  من 
ا�للضللتللركللت   1976 علللام  بللكللنللدا  تللورنللتللو  دورة  وفلللي 
 1980 عللام  ال�ضاد�ضة  اللللدورة  اأمللا  دولللة.  خم�ضون 
�ضيا�ضية  ولظروف  اأنلله  اإل  مو�ضكو،  وكللان مقرها 
تم تغيير مكانها اإلى هولندا ونف�س ال�ضيء حدث 
اأنجلو�س،  لو�س  كان مقرها  1984 حيث  عام  في 
ندفيل،  ما  �ضتوك  اإلللى  مكانها  تغيير  تم  اأنلله  اإل 
لعب   1500 يمثلها  دوللللة   44 خاللها  وا�للضللتللرك 
معوق، وفي دورة �ضيول عام 1988 ا�ضترك 3200 
اأخرى تعقد  60 دولة ومن ناحية  معوق يمثلون 
�ضتوك ماندفيل  ريا�ضية كبرى في  لقاءات  اأربع 

منذ عام 1969 وهي :
الللدوللليللة،  مللانللدفلليللل  �للضللتللوك  الللعللاب  م�ضابقات 
م�ضابقات  القومية،  ماندفيل  �ضتوك  م�ضابقات 
م�ضابقات  متنوعة،  بعاهات  الم�ضابين  الأطفال 

الكبار الم�ضابين بعاهات متنوعة.
قوانين خا�ضة

قوانين  الخا�ضة  الحتياجات  ذوو  لريا�ضة     
ونلللظلللام خللا�للس ملللن خللللالل الإعلللللللداد للللللبللطللولت 
والللتللقلل�للضلليللم الللطللبللى، لللتللحللديللد فللئللات الللالعللبلليللن 
ب�ضرف النظر عن ال�ضبب في الإعاقة، �ضواء كان 
مر�ضيا ك�ضلل الأطفال اأو نتيجة حادث اأو اإ�ضابة 
في حرب، فالجميع لهم الحق في ال�ضتراك في 

المناف�ضات تبعا ل�ضروط وقواعد اللعبات.

المنظمة  اللللللجللنللة  تللقللوم  بللطللولللة،  اأي  وقللبللل 
الم�ضاركين  جميع  على  الطبي  الك�ضف  بللاإجللراء 
قبل البطولة، وبناء على هذا الك�ضف يتم تق�ضيم 
�ضت فئات مختلفة، ثم تق�ضم كل  اإلللى  الالعبين 
وقللوع  وفللي حالة  اأخلللرى،  اأق�ضام  اإلللى ثالثة  فئة 
ذوو  قللانللون  يمنع  الالعبين،  بع�س  مللن  اأخللطللاء 
يتم  بللل  لعللب  اأي  �ضطب  الخا�ضة  الحللتلليللاجللات 
نقله اإلى فئة اأخرى اأقل، كما اأن ا�ضتراك الالعب 
لأول مرة في البطولة مهما كان عمره ي�ضتوجب 
ذلك  بعد  يرقى  ثللم  النا�ضئين،  �ضمن  م�ضاركته 
للعمومي في المرة التالية للبطولة، اأما الألعاب 

الريا�ضية التي يمار�ضها المعاقون فهي:
   تن�س الللطللاولللة، اللل�للضللبللاحللة، الللبللوللليللنللج، رفللع 
ال�ضلة،  كرة  المبارزة،  وال�ضهم،  القو�س  الأثقال، 

كرة الطائرة، العاب القوى.
بع�س  بلللاإجلللراء  قللامللوا  المتخ�ض�ضين  اأن  اإل   
الللتللعللديللالت علللللى بللعلل�للس األلللعلللاب اللللقلللوى، مللع اأن 
تمار�س  كما  العادية،  الأدوات  ي�ضتخدم  المعوق 
على نف�س مالعب العاب القوى، وعلى المعاق اأن 
يختار ما ينا�ضبه، و تتاألف من: الرمح، القر�س، 
من  يتاألف  الللذي  الخما�ضي  ال�ضولجان،  الجلة، 
رمي الرمح، ورمي ال�ضولجان، وم�ضابقة القو�س 

وال�ضهم، وال�ضباحة لم�ضافة 60 مترا.
فت�ضمل  الللملل�للضللمللار  �للضللبللاقللات  تلللقلللام  -كلللذللللك 
لمن  فيها  والللفللوز  والللتللتللابللع،  الللجللري  م�ضابقات 
يقطع م�ضافة ال�ضباق في اأق�ضر زمن، وذلك عن 
اإطلللار الدفع  بللالأيللدي مللن  طللريللق دفللع الكر�ضي 
بالعجالت، بالإ�ضافة اإلى هذه ال�ضباقات، فهناك 
اأي�ضا �ضباق الموانع، التي تجري بظهر الكر�ضي، 
ثم بع�س الموانع الأخرى لتعطيله بع�س ال�ضيء.
اإلللى هللذه الألللعللاب، فهناك كرة  - وبللالإ�للضللافللة 

باإمكان  التي  التناف�ضية  الريا�ضات  للمعاق، ومن 
واألللعللاب  ال�ضباحة  ريا�ضة  ممار�ضتها  المعاقين 

الم�ضمار وكرة ال�ضلة وكرة الطاولة وغيرها.
ريللا�للضللات الللمللخللاطللرة: هلللي الللريللا�للضللات الللتللي 
دون  ممار�ضتها  الللخللا�للضللة  الحللتلليللاجللات  بللاإمللكللان 
علي  تللوؤثللر  مخاطر  اأو  ك�ضور  لأي  يتعر�ضوا  اأن 
التزلق  الريا�ضات  هللذه  ومللن  العامة،  �ضالمتهم 

علي الجليد اأو �ضباق ال�ضيارات وغيرها.
الممار�ضات   -الريا�ضة الجتماعية، وهي من 
لم�ضاعدة  والمهني  الجتماعي  للتاأهيل  التابعة 
دون  بهم  المحيطين  التكيف مع  المعاقين على 
الريا�ضات ريا�ضة  باأي نق�س، ومن هذه  ال�ضعور 

رماية الأ�ضهم اأو البلياردو وغيرها. 
اب�ضط  اللل�للضلللللبلليللة :هللللذه احللللدي  الللملل�للضللاركللة   -
التي يقوم بها ذوو الحتياجات  الريا�ضات  اأنللواع 
ح�ضور  مثل  اإعاقتهم،  درجللة  باختالف  الخا�ضة 
مللبللاريللات كلللرة اللللقلللدم فلللي الللتلللللفللاز ويللحلل�للضللل اأن 
بين  النللدمللاج  الممار�ضات  هللذه  مثل  في  يحدث 
الللمللعللاقلليللن والأ�للضللخللا�للس اللللعلللاديلللون، مللمللا يللزيللد 
التوتر  عندهم  ويخف  بالم�ضاواة،  �ضعورهم  من 

والقلق النف�ضي.
اإنجازات وبطولت

للتفوق  حاجزا  الإعللاقللة  القدم  منذ  ت�ضكل  لم 
فعلى �ضبيل المثال نجد الكاتبة الم�ضهورة هيلين 
(، والتي كانت تعاني  م   1968-1880  ( كيلر عام 
من ال�ضمم والبكم والعمى، والتي ومازال �ضوتها 

يدوي في اأرجاء العالم عندما قالت:
لي�س  ال�ضمم  واأن  ب�ضيء  لي�س  العمى  اإن   "
عن  و�ضم  عمي  الأملللر  حقيقة  فللي  فكلنا  ب�ضيء، 
الللجللالئللل اللللخلللاللللدة فلللي هللللذا اللللكلللون الللعللظلليللم ، 
واأنلللله علللللى الللرغللم مللن امللتللالك الإنلل�للضللان خم�س 
هي  �ضاد�ضة  حا�ضة  هناك  عاجزة،  �ضئيلة  حوا�س 
التي وحدها ت�ضتطيع اأن ترى ما ل تراه العيون، 
وت�ضمع ما ل ت�ضمعه الآذان، وتدرك ما ل تدركه 
العقول، وهذه الحا�ضة التي تغنينا عن الحوا�س 
الحياة وعزاوؤنا في  دليلنا في هذه  الأخللرى هي 

العالم .
وفى عام 1948 اأقيمت اأول دورة لألعاب �ضتوك 
مللانللدفلليللل فلللى ابللريللطللانللبللا، حلليللث اقللتلل�للضللرت في 
فيها  وا�للضللتللرك  بالقو�س،  الللرمللايللة  على  الللبللدايللة 
عددهم  وكللان  الجي�س،  في  القدماء  المحاربون 
في  وذلللك  �ضيدتان،  بينهم  بال�ضلل  م�ضابون   18
اأقيمت  التي  الأولمبية  الللدورة  افتتاح  يوم  نف�س 

في لندن، والتي افتتحها الملك جورج ال�ضاد�س.
ومنذ ذلك الحين اأ�ضبحت بطولة دورة األعاب 
�ضتوك ماندفيل تعقد ب�ضفة منتظمة وتقام كل 
ال�ضنة الرابعة  �ضنة لثالث �ضنوات متتالية، وفي 
تللقللام فلليلله دورة الألللعللاب  اللللذي  الللبلللللد  تعقد فللي 
انتقلت  حيث   1960 عللام  منذ  وذللللك  الأولللمللبلليللة 

يحلم ذوو االحتياجات الخاصة أن تعترف اللجنة 
الدولية برياضتهم، وأن تصبح جزءا من األلعاب 

األولمبية في المستقبل، وأن يسمح لهم 
باالشتراك في هذه الدورات

تحتل عادلة الرومي، أشهر رياضية كويتية، وخير 
سفيرة للرياضة العربية، مكانة مرموقة في سماء 

الرياضة العالمية كأقوى فتاة معاقة في العالم
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العمر اأكثر مما يتيح له ميزة التناف�س ك�ضّباح في 
البطولت الدولية.

   - كيت جانيماجي، البالغة من العمر 25 عاًما، 
�ضلل  بمر�س  ُولللدت م�ضابة  اإ�ضتونيا،  تالين،  من 
الحبل ال�ضوكي، وا�ضتطاعت رغم ذلك اأن تتناف�س 
ال�ضباحة بكفاءة منذ طفولتها، وهي  في ريا�ضة 
تعمل في اللجنة الإ�ضتونية الأولمبية للمعاقين.
   قالت جانيماجي، التي خا�ضت دورة الإر�ضاد 
والللتللوجلليلله فلللي مللوؤ�للضلل�للضللة لكللل�لللضلللور فلللي مللديللنللة 
المتاحة  الفر�س  اإن  األبللامللا،  بللوليللة  برمنغهام 
“ل  الخا�ضة  الحتياجات  ذوو  الريا�ضيين  اأمللام 
اإنللنللي محظوظة. فلقد  بلللللدي.  فللي  تللزال تتطور 
اأّثرت علّي اأمي في ممار�ضة الريا�ضة، فهي لم�ضت 
اأعطاني  ما  البدني،  الن�ضاط  يفعله  اأن  يمكن  ما 
اأتحّلى  اللذين  وال�ضمود  الللتللفللاوؤل  على  الللقللدرة 

بهما اليوم.”
   - زابلللداي زامللويللل من �ضورينام، تغلب على 
مرحلة  في  بها  اأ�ضيب  �ضاقه  في  خطيرة  اإ�ضابة 
ال�ضباق  فللي  �للضللوريللنللام  بللطللل  لي�ضبح  الللطللفللولللة، 
في  ال�ضّباحين  اأ�للضللرع  بع�س  دّرب  وقللد  الثالثي، 

البالد.
اأعللمللل مع  اأن  الآن  “اأريد  زامللويللل،  - يقول     
اأ�ضخا�س لديهم اإعاقة ب�ضرية. اإننا، وبا�ضتخدام 
يمار�ضها  للللللمللعللاقلليللن  ريللا�للضللة  غللولللبللول  ريللا�للضللة 
الريا�ضيون المكفوفون كبداية للتحفيز، �ضنقوم 
ونحث  للريا�ضيين،  اأكبر  �ضباحة  حو�س  باإن�ضاء 
الللنللا�للس علللللى مللمللار�للضللة اللل�للضللبللاحللة واللللعلللدو … 
�ضيكون  ذلللك  وبللعللد  اللللدراجلللات،  بلل�للضللراء  و�ضنقوم 
لدينا ريا�ضيون يتناف�ضون في ال�ضباق الثالثي.”

ال�ضعودية  العربية  المملكة  مللن  كللل  تعتبر     
والأردن،  والبحرين  وال�ضودان  وم�ضر  والكويت 
اهتماما  تعطي  التي  العربية  اللللدول  اأوائلللل  مللن 
الخا�ضة، والعمل على  خا�ضا بذوي الحتياجات 
تنت�ضر  ،كللمللا  الللحلليللاة  نللواحللي  �ضتى  فللي  تاأهيلهم 

اأندية المعاقين في اأنحاء الدول العربية، وتاأتي 
م�ضر في مقدمة هذه الدول والرائدة في مجال 

العاب ذوو الحتياجات الخا�ضة.
حيث  من  الأول  المركز  الكويت  تحتل  بينما 
تح�ضد  اأن  ا�ضتطاعت  فللقللد  الللريللا�للضللي،  الللتللفللوق 
431 ميدالية ما  العالمية على  خالل م�ضاركتها 

بين ذهبية وف�ضية وبرونزية.
- وتللحللتللل علللادللللة الللللرومللللي، اأ�للضللهللر ريللا�للضلليللة 
مكانة  العربية،  للريا�ضة  �ضفيرة  وخير  كويتية، 
مرموقة في �ضماء الريا�ضة العالمية كاأقوى فتاة 

معاقة في العالم.
   فللفللي بللطللولللة �للضللتللوك مللا نللدفلليللل علللام 1979 
ا�ضتطاعت اأن تح�ضل وحدها على �ضبع ميداليات 
اأح�ضن  اخللتللبللرت �ضمن   1981 عللام  وفللي  ذهللبلليللة، 
عام  �ضيول  دورة  وفي  بالكويت،  ريا�ضيين  ع�ضرة 
1988 فازت بميداليتين ذهبيتين وثالثة ف�ضية، 
نالت   1989 عللام  ماندفيل  ا�ضتوك  بطولة  وفللي 
اأثقال معاقة في العالم حيث  اأف�ضل رافعة  لقب 

رفعت 105 كيلو جرامات.
اعللتللبللار عام  -وعللنللدمللا قلللررت الأملللم المتحدة 
المبادرة  كانت  للمعاقين،  الدولية  ال�ضنة   1981
الم�ضرية لتحية ذلك العام، حيث نجح �ضتة من 
المعاقين الم�ضريين في عبور المان�س بالتتابع، 
وقللطللع الأبلللطلللال الللمللعللوقللون الللملل�للضللافللة وهلللي 33 
كلليلللللومللتللرا فلللي 10،17 �للضللاعللة، وهلللو رقلللم يللفللوق 
اأرقام بع�س الفرق التي عبرت المان�س بالتتابع، 
والمكونة من �ضباحين محترفين وغير معاقين، 
بعبور  اأخللللرى  مجموعة  قللامللت   1985 علللام  وفلللي 

المان�س، وتكللت اأي�ضا بالنجاح.
- وفلللي علللام 1982، ا�للضللتللطللاع خللالللد حلل�للضللان اأن 
�ضباح  اأول  فكان  �ضاعة،   12،34 في  المان�س  يعبر 
وفي  م�ضر،  من  المان�س  يعبر  العالم  في  معوق 
عام 1983 نجح الم�ضري خالد �ضلبي في اأن يقهر 
اأبو  اأي�ضا م�ضعد  القنال الإنجليزي، كما ا�ضتطاع 

خ�ضبة اأن يعبر المان�س في عام 1990.
   لقد اأثبتت الدرا�ضات ان الأ�ضخا�س من ذوي 
مللن خللالل م�ضاركتهم  للثقة،  اأهلللل  هللم  الإعللاقللة 
ويبقى  الللحلليللاة،  مللجللالت  فللي مختلف  الللفللعللالللة 
في  ت�ضاهم  الللتللي  الللتللو�للضلليللات  تفعيل  فللي  الأمللللل 
كافة  وتللذللليللل  الللمللعللاقلليللن،  ريللا�للضللة  دعلللم م�ضيرة 
تفعيل  اإلللى  وال�ضعي  تواجههم،  التي  التحديات 
م�ضاواة  لتحقيق  والمجتمعي،  الريا�ضي  دمجهم 
وملل�للضللتللقللبللل يللر�للضلليللهللم ويللر�للضللي اأ�للضللرهللم وكللافللة 
المعاقين،  الريا�ضيين  مكانة  وتعزيز  المجتمع، 
لتحقيق  الللدوللليللة  المناف�ضات  فللي  وحلل�للضللورهللم 
ليكونوا  الأبطال،  و�ضناعة  الريا�ضية  الإنجازات 
قلللللدوة لأ�لللضلللرهلللم وفلللخلللر لللمللجللتللمللعللهللم ووطللنللهللم 

الغالي.   

القدم،  كللرة  كبير  حد  اإلللى  ت�ضبه  والتي  الجر�س 
ولكن الالعب يعتمد فيها على حا�ضة ال�ضمع في 
بداخلها،  جر�س  بوجود  تمتاز  فالكرة  مزاولتها، 
وي�ضل حجمها ن�ضف كرة ال�ضلة، ويتكون الفريق 
مغلقة،  مالعب  فللي  وتلعب  لعبين،  �ضبعة  مللن 
وتحتاج اإلى التزام ال�ضمت اأثناء المباريات �ضواء 

من الالعبين اأو الجمهور .
تعترف  اأن  الخا�ضة  الحتياجات  ذووو  ويحلم 
اللجنة الدولية بريا�ضتهم، واأن ت�ضبح جزءا من 
الألعاب الأولمبية في الم�ضتقبل، واأن ي�ضمح لهم 

بال�ضتراك في هذه الدورات .
اإنجازات عربية وعالمية:

   - يبها�س �ضين، مدير الت�ضويق الإلكتروني 
الجن�ضيات  المتعددة  التاأمين  �ضركات  لإحلللدى 
في مومباي، بالهند، يحب وظيفته ولكنه يع�ضق 
عادته المنتظمة التي يمار�ضها بعد العمل ثالث 
ملللرات فللي الأ�للضللبللوع: الللمللبللارزة مللن على كر�ضيه 

المتحرك.
   - �ضين هللو واحلللد مللن 15 ريللا�للضللًيللا ومللدرًبللا 
ملللعلللوًقلللا اأمللل�لللضلللوا مللللوؤخللللًرا خللملل�للضللة اأ�لللضلللابللليلللع في 
اللللتلللدريلللب والللتللعلللللم ملللن الللمللر�للضللديللن فلللي اأكللبللر 
وهذه  التوافقية.  للريا�ضات  الأميركية  المراكز 
الللريللا�للضللات هللي اأحللللدث “فئة” تللم اإدراجلللهلللا في 
الللبللرنللامللج الللعللالللمللي لللالإر�للضللاد الللريللا�للضللي بلللوزارة 

الخارجية.
   كلللان �للضلليللن، اللللذي اأ�للضلليللب بللالإعللاقللة ب�ضبب 
في  كللان  حينما  الأطللفللال  �ضلل  بمر�س  اإ�للضللابللتلله 
الللثللالللثللة ملللن علللملللره، قلللد انلللخلللرط فلللي مللمللار�للضللة 
لم  ولكنه  المبكر،  ال�ضباب  مرحلة  في  ال�ضباحة 
غير  مللدربلله،  مللن  الت�ضجيع  مللن  بالكثير  يحظ 
اأنلله في وقللت لحللق دفعه مللدرب م�ضاب بال�ضلل 

الن�ضفي اإلى التفوق وتحقيق النجاح.
المحلية  البطولت  في  جيًدا  اأداًء  �ضين  حقق 
بلغ من  اأنلله  اأدرك  لكنه  الوليات،  وعلى م�ضتوى 

الرياضة التنافسية تعزز الكفاءة العلمية السليمة 
للمعاقين، مما يمكنهم من االرتقاء والتقدم في 

كافة المجاالت

هيلين كيلر: إن العمى ليس بشيء وأن الصمم 
ليس بشيء، فكلنا في حقيقة األمر عمي وصم 

عن الجالئل الخالدة في هذا الكون العظيم
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عشر سنوات  قاسية ومدمرة مضت على اندالع األزمة السورية، سنوات مؤسفة طوال من 
القتلى   المآسي التي هزت  أحداثها المرعبة،  بقوة، الضمير البشري  أمام األعداد المهولة من 
والجرحى والمفقودين والضحايا األبرياء، وتدفق موجات من النازحين والمهاجرين الفارين من 

ويالت العنف والدمار  واالقتتال تعتبر األكبر من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية .

إن هذا الوضع الذي امتدت انعكاساته  الوخيمة على الجوار الجغرافي المباشر، بصفة خاصة، 
جعل من هذا البلد العربي الشقيق وفق قول األمين العام للجامعة العربية بمرارة، جرحا مفتوحا 
مع  ومخلصة  صادقة  وقفة  إلى  األزمة  في  المتورطة  األطراف  مناشدا  العربية،  األمة  قلب  في 
الحكومة  أمام  بديل  وال  أمده،  طال  قد  واإلقليمية  الدولية  القوى  تدخل  بأن  واإلقرار  الذات، 
السورية والمعارضة المدنية سوى تجاوز منطق الغالب والمغلوب .فال يمكن كسب حرب على 

حساب خسارة وطن .
 

  ذلكم أن صيانة وحدة الوطن والحفاظ على وحدته وسالمته  وتماسكه، يجب ان تظل فوق أي 
اعتبار في اعتماد كامل ، أوال وأخيرا ، على  دفن األحقاد وتعبئة القدرات الذاتية بثقة وأمل سعيا 
المجتمعي،  التوافق، وهدفها توطيد االستقرار  وراء تحقيق مصالحة وطنية حقيقية قوامها 

ومآلها إطالق انتقال ديموقراطي واعد .
 

صحيح ان هذا المسار يطرح تحديات جسام  وتنازالت مقدامة من كافة فرقاء الصراع، لكنه 
يحظى  سياسي  حل  أساس  على  جديدة  لمرحلة  الفعلي  للتأسيس  والممكن  السليم  المدخل 
بدعم المجتمع الدولي تمهيدا إلعادة إعمار البالد وتمكين الشعب السوري من مقومات التقدم 

والعيش الكريم .

ال يمكن كسب حرب على حساب 
خسارة وطن

عشر سنوات على األزمة السورية :

أحمد رشيد خطابي
األمين العام المساعد

المشرف على قطاع اإلعالم واإلتصال

السفير :
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الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية 
على مستوى وزراء الخارجية

أبوالغيط: وضعت نصب عيني 
في المقام األول الحفاظ 

على هذا البيت العربي الذي 
نجتمع تحت مظلته
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