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< على مدى عشر سنين، شـــّخَصت تقارير المنتدى العربي 
للبيئة والتنمية (أفد) وضع البيئة العربية من كل جوانبه، واقترحت 

حلوًال ساهمت في تطوير السياسات البيئية في المنطقة.
وجاء اعتماد أهداف التنمية المستدامة وإقرار اتفاقية باريس 
ل في العمـــل اإلنمائي  المناخيـــة عـــام ٢٠١٥، بمثابة نقطـــة تحوُّ
الدولـــي. فقد تم للمرة األولى تحديد إطار زمني لتحقيق ١٧ هدفًا 
تدمج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية في بوتقة متكاملة. 
ووضعت اتفاقية باريس خريطة طريق لمواجهة تغير المناخ، أبرز 
معالمها االنتقال إلى اقتصـــاد خاٍل من االنبعاثات الكربونية قبل 

سنة ٢٠٥٠.
تحقيق أهداف التنمية واالنخراط في المساعي الدولية لرعاية 
البيئة ومواجهة آثار التغّير المناخي، تتطلب أوًال سياسات وخططًا 
مالئمة. لكن التنفيذ يســـتدعي، في نهاية المطاف، إيجاد مصادر 
التمويل المناســـبة. هذا ما يحاول تقرير «أفد» الحادي عشر، عن 

«تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية»، التصدي له.
دعا «أفد» في تقاريره وتوصياته إلى نموذج تنموي متجذر في 
اقتصاد أخضر، يقوم على إعطاء وزن متساٍو للتنمية االقتصادية 
والعدالـــة االجتماعية واالســـتدامة البيئية. فتلبيـــة هذه األهداف 
الثالثة توفر أساسًا سليمًا لمعالجة نواقص االقتصادات العربية، 
من تخفيف الفقر والبطالة، إلى تحقيق أمن غذائي ومائي وطاقوي، 
إلـــى توزيع أكثر عدالـــًة للمداخيـــل. إلى ذلك، يركـــز االقتصاد 
األخضر على االستعمال والتوزيع العادلَين لألصول الطبيعية من 
أجل تنويع االقتصاد، وهذا يوفر مناعة في وجه تقلبات االقتصاد 

العالمي.
يمكن فهم التوترات العامة التي تسببها نماذج التنمية العربية 
الراهنة من خالل تفحص بعض المؤشرات. فالفقر يهيمن على مئة 
مليون نسمة في البلدان العربية. وانعدام األمن االقتصادي يتفاقم 
مـــع ارتفاع مقلق لمعـــدالت البطالة التي بلغـــت ١٥ في المئة من 
الســـكان، وهي تصل إلى ٣٠ في المئة في صفوف الشباب. ولن 
تتمكن االقتصـــادات العربية، وفق هيكليتها الحالية، من خلق ٥٠ 

مليون وظيفة جديدة ُيتوقع أن تكون مطلوبة بحلول سنة ٢٠٢٠. 
مـــا هي أبرز التحديات البيئية في العالم العربي، وكيف يمكن 

تمويل البرامج الضرورية لمعالجتها؟
تواجه الموارد المائية أزمة حـــادة في معظم البلدان العربية، 
مدفوعة غالبًا بسياســـات تشـــجع على اإلفراط في االســـتهالك 
وتجيز المبالغة في استغالل الموارد المائية الشحيحة المتوافرة. 
وفي البلدان العربية اليوم أكثر من ٤٥ مليون نســـمة يفتقرون إلى 
مياه نظيفة وخدمات صحية مأمونة، وهم يمثلون نحو ١٠ في المئة 

من عدد السكان.
ويشـــكل األمن الغذائي تهديدًا كبيرًا آخر، يدفعه في شـــكل 
رئيســـي إهمال القطاع الزراعي وتخلفه، األمـــر الذي يؤدي إلى 
ســـوء اإلنتاجية الزراعية وانخفاض كفاءة الري وتدهور األراضي 
المنتجـــة. وقد بلغت الفجوة الغذائية العربية نحو ٤٠ بليون دوالر 
ســـنويًا، مع ازدياد الوضع ســـوءًا بســـبب تأثيرات تغّير المناخ 

والحروب والنزاعات.
ويفتقر نحو ٦٠ مليون نســـمة في البلدان العربية إلى خدمات 
طاقة حديثة، ما يحد من الفرص المتاحة لهم لتحســـين مستويات 
معيشـــتهم. وُتعتبر اقتصـــادات عربية عدة من بيـــن األقل كفاية 

واألكثر تلويثًا حول العالم في مجاالت الطاقة.
وركزت سياسات النقل في البلدان العربية على إنشاء المزيد 
من الطرق بدًال من النقل العام الجماعي، والتخطيط المديني الذي 
يجمع بين مواقع الســـكن والعمل والتعليـــم والترفيه، ما يقلل من 
الحاجة إلى االنتقال مســـافات طويلة. وأدى غياب سياسات فعالة 
فـــي قطاع النقل إلى زحمات ســـير خانقة في المراكز الحضرية، 

وسوء نوعية الهواء في كثير من المدن، وتدهور األراضي.
يتطلـــب التحـــول إلى اقتصـــاد أخضر مراجعة السياســـات 
الحكومية وإعـــادة تصميمها لتحفيز تحوالت فـــي أنماط اإلنتاج 
واالســـتهالك واالســـتثمار. ومن المتوقع أن يحقـــق التحول إلى 
الممارســـات الزراعية المســـتدامة ُوفورات في البلـــدان العربية 
تـــراوح بين ٥ و٦ في المئة من الناتـــج المحلي اإلجمالي، أي ما 
مقـــداره نحو ١٠٠ بليون دوالر ســـنويًا، نتيجـــة ازدياد اإلنتاجية 
المائية وتحســـين الصحة العامة وحماية أفضـــل للموارد. وعلى 
البلدان العربية أن تركز على سياسات تضبط وتنظم الوصول إلى 
المياه، وتعزز كفاءة الري، وتمنع التلوث. ويجب العمل على زيادة 
نســـبة مياه الصرف المعالجة من ٦٠ في المئة حاليًا إلى ما بين 
٩٠– ١٠٠ في المئة، كما يجب زيادة نســـبة المياه المعالجة التي 
يعاد استخدامها من ٢٠ في المئة حاليًا إلى مئة في المئة. وال بد 
من تطوير تكنولوجيات جديدة للتحلية محليًا، خاصة باســـتخدام 

الطاقة الشمسية.
بالنســـبة إلى قطـــاع الطاقة، هنـــاك حاجة إلى اســـتثمارات 
مســـتدامة في مجاالت الكفاءة وفي مصادر الطاقة المتجددة، من 
خالل الجمع بين المقاييس التنظيمية والحوافز االقتصادية. وإذا 
انخفض معدل االســـتهالك الفردي السنوي للكهرباء في البلدان 
العربيـــة إلى المعدل العالمي، من خالل إجـــراءات كفاءة الطاقة، 
ر أن تصل  فســـوف يولد ذلك وفورات في اســـتهالك الكهرباء يقدَّ
إلى ٧٣ بليون دوالر سنويًا. وإذا خفض دعم أسعار الطاقة بنسبة 
٢٥ في المئة، فسوف يحرر ذلك أكثر من ١٠٠ بليون دوالر خالل 
مدة ثالث ســـنوات، وهذا مبلغ يمكـــن تحويله لتمويل االنتقال إلى 

مصادر الطاقة النظيفة.
الوصـــول إلى هـــذه النتائج يحتاج إلى اســـتثمارات ضخمة. 
فتحقيق المحتوى البيئي ألهداف التنمية المســـتدامة في البلدان 
العربية يتطلب ٢٣٠ بليون دوالر ســـنويًا. ووجـــد تقرير «أفد» أن 
الفجـــوة التمويلية في الدول العربيـــة التي تعاني عجزًا تصل إلى 
١٠٠ بليـــون دوالر، مع مجمـــوع تراكمي يتجـــاوز ١٫٥ تريليون 
دوالر حتى ســـنة ٢٠٣٠. فمن أين يأتي التمويل؟ ليس كل التمويل 
المطلوب مبالغ إضافية جديدة. فقسم كبير منه يأتي من وضع حد 
للهدر وتحويل جزء من االلتزامات المالية التقليدية في الموازانات 
الحالية إلى مشـــاريع تدعم أهداف التنمية المستدامة. لكن هذا ال 

يكفي، إذ تبقى الحاجة ملّحة إلى مبالغ كبيرة جديدة.
لن تســـتطيع الحكومات وحدها تأمين آالف الباليين المطلوبة 
لتمويـــل التنميـــة المســـتدامة. لذا فمـــن الضروري اســـتقطاب 
مســـاهمات صناديـــق تمويل التنميـــة العربية والدوليـــة والقطاع 
الخاص. وهذا يحتاج إلى سياســـات وتدابير تنظيمية ومالية تقوم 
على الشفافية واالستقرار التشريعي، ما يخلق األرضية المالئمة 
لجذب االستثمارات. كما أن تشجيع القطاع المصرفي على تمويل 
مشـــاريع التنمية المستدامة، التي قد تحمل مخاطر أعلى ويتطلب 
ســـداد ديونها فترات أطول، يتطلب حوافز من الحكومات والبنوك 
المركزية والمؤسســـات الدولية المعنيـــة بالتمويل والتنمية. وهذا 
يكون عن طريق المشاركة في المخاطر ومنح تسهيالت للمصارف 
التجارية، خصوصًا في مجاالت تمويل برامج المياه وإنتاج الغذاء 

والطاقة المستدامة.
إن خلـــق بيئـــة مالئمـــة لالســـتثمار وتوفير الثقـــة في خطط 
التنمية الوطنية وآلياتها، تحت راية القانون والعدالة واالســـتقرار 
السياسي، شرطان ضروريان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

كما نصت عليها أجندة ٢٠٣٠.
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دقّت ساعة العمل

< يقّدم المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
اليوم في مؤتمره السنـــوي في بيروت تقريره عن 
«تمويل التنمية المستدامة فـــي البلدان العربية». 
وهـــو الحادي عشـــر فـــي السلسلة التـــي أطلقها 
«أفـــد» عـــام ٢٠٠٨ عن وضع البيئـــة العربية. يقّدر 
التقريـــر حاجة الدول العربية بــــ٢٣٠ بليون دوالر 
إضافية سنويـــًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
الــــ١٧ التي وضعتهـــا األمم المتحـــدة، مع فجوة 
تمويليـــة تصل إلـــى ١٠٠ بليـــون دوالر. وحّذر من 
ارتفاع الفاتورة إلى مبالـــغ أعلى بكثير تبعًا آلثار 
الحـــروب والنزاعـــات في المنطقة. ودعـــا التقرير 
إلى اعتماد سياسات جديـــدة الستقطاب التمويل 
مـــن المؤسسات الدوليـــة والصناديـــق اإلقليمية 
والقطـــاع الخـــاص، وإعطـــاء حوافـــز للمصارف 
إلصدار منتجات جديدة مخصصة لتمويل التنمية 
المستدامة، ومكافحة الهدر والفساد. هنا ملخص 

ألبرز ما جاء في التقرير.
شّكل اعتماد أهداف التنمية المستدامة واتفاق 
باريـــس لتغير المنـــاخ عـــام ٢٠١٥ لحظة حاسمة 
فـــي مسار التعاون الدولـــي. فكالهما ينطوي على 
تغييرات جذرية في النظرة إلى التنمية ومتطلبات 
تحقيـــق غاياتهـــا، ويتطلب استثمـــارات ضخمة، 
تحتـــاج بدورها إلى آليات تمويـــل مبتكرة. ونظرًا 
إلـــى أن الحكومـــات وحدها ال تستطيـــع تلبية كل 
الحاجات، فـــإن منظمات العون وصناديق التنمية 
والشركات والقطاع المصرفي مدعوة بشكل متزايد 

إلى المساهمة.
 ومـــن المتوقع أن ترتفع الكلفة أكثر، نظرًا إلى 
آثار عـــدم االستقـــرار على تنفيذ أهـــداف التنمية 
المستدامة، إذ تشير التقديرات إلى أن الخسائر في 
النشـــاط االقتصادي بسبب الحروب والصراعات 
في المنطقة منذ عام ٢٠١١ قد تجاوزت ٩٠٠ بليون 

دوالر.
تشـــهد مصـــادر التمويـــل العامـــة والخاصة 
فـــي المنطقة العربية انحســـارًا، وهي ليست على 
مستـــوى التريليونـــات الالزمـــة لتنفيـــذ أهداف 
التنمية المستدامـــة. ومن العقبات الرئيسية التي 
تحـــول دون تمويل التنمية المستدامة أن المنطقة 
العربية مصّدٌر صـــاٍف لرأس المال. ففي مقابل كل 
دوالر يدخـــل المنطقة من طريق تدفقات االستثمار 
األجنبي المباشـــر، يعاد استثمار نحو ١٫٨ دوالر 
فعًال في الخارج، إمـــا بواسطة تدفقات االستثمار 
المباشر إلى الخارج، وإما من طريق تحويل األرباح 
التـــي يحققها المستثمـــرون األجانب. وفي الوقت 
ذاته، تظل المنطقة مقرضة للمصارف األجنبية، إذ 
كانت ودائع العمالء العرب لدى المصارف الدولية 
الرئيسيـــة أعلى باستمرار من القـــروض المقابلة 
للعمـــالء العرب مـــن هذه المصـــارف. وبين عامي 
٢٠١١ و٢٠١٦، أعـــادت المنطقة في المتوسط ٢٫٨ 
دوالر إلـــى مناطـــق أخرى، في مقابـــل كل دوالر تم 

تحويله إلى المنطقة العربية.
إن التريليونات الالزمة لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامـــة في الدول العربية تحتـــاج إلى تعبئة 
جميع مصادر التمويل. ويأتي إصالح السياسات 
المالية في رأس التدابير المطلوبة، وهذا يتضمن 
إصالح النظام الضريبي وإعطاء حوافز وتسهيالت 
لتشجيع استخدام الموارد بكفاءة وتوزيع الثروة 

على نحو عادل.

املساعدات اإلمنائية
بلـــغ حجـــم المساعـــدات العربيـــة اإلنمائيـــة 
الرسمية الثنائية، مـــن دولة الى دولة، ٢١٦ بليون 
دوالر بيـــن ١٩٧٠ و٢٠١٧، قّدم الجـــزء األكبر منها 
أربعة بلـــدان هي السعودية والكويـــت واإلمارات 
وقطـــر. في مـــوازاة ذلك، قدمت صناديـــق التنمية 
العربيـــة ما مجموعـــه ٢٠٤ بليونـــات دوالر حتى 
نهايـــة ٢٠١٧، ذهب ٥٤ في المئـــة منها إلى الدول 

العربية.
مجمـــل المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة 
إلـــى البلـــدان العربية من مصادر خـــارج المنطقة 
ازداد ليصل في عام ٢٠١٦ إلى ٢٢٫٣ بليون دوالر. 
ومـــع ذلك، فإن هذه الزيـــادة الرقمية تخفي حقيقة 
أن مـــا يتجاوز نسبة ١٥ فـــي المئة كان مخصصًا 
لمساعدة الالجئيـــن والمعونات اإلنسانية، والتي 
ليســـت في الواقع جـــزءًا من برامـــج التنمية. فقد 
زادت المساعدات اإلنمائية الرسمية لسورية مثًال 
في شكل كبير منذ عام ٢٠١٢، لكن نحو ٩٠ في المئة 
منها كانت مساعدات إنسانية. ويشار إلى تقصير 
البلدان المتقدمـــة في الوفـــاء بالتزامها تقديم ما 
نسبتـــه ٠٫٧ في المئة من الدخل القومي اإلجمالي 

كمساعدة إنمائية رسمية للبلدان النامية.
وتجدر اإلشـــارة إلى أن لدى مؤسسات التنمية 
العربية القدرة علـــى تعبئة موارد إضافية لتمويل 
أهـــداف التنميـــة المستدامة من طريـــق التمويل 
المشـــترك مع المصادر األخرى لتمويـــل التنمية. 
ومـــع ذلـــك، ومن أجـــل تحسيـــن تعبئـــة الموارد، 
تحتاج الدول العربية إلى االعتراف الكامل بترابط 
أهداف التنميـــة المستدامـــة وتعقيداتها، ووضع 
استراتيجيات وخطط متكاملة، مع تحديد أولويات 
واضحـــة ومتسلسلة ألهداف التنميـــة المستدامة 
على المستوى المحلـــي، وفقًا لجدول زمني محدد 
للتنفيذ، مدعوم بدراسات جدوى معّدة إعدادًا جيدًا 
ومصـــادر للتمويل. ويجب أن يقتـــرن ذلك بالحكم 
السليم واإلطـــار التنظيمي المالئم، ما يضمن ثقة 

الجهات المانحة.
التمويل من القطاع الخاص

جـــزء كبير من فجوة تمويـــل التنمية يجب أن 
يأتي من القطـــاع الخاص. تقليديًا، سهلت أسواق 

رأس المال، والصناعـــة المصرفية والمالية 
في شكل عام، النشاطات التي كان لها تأثير 
سلبي فـــي السياق اإلجتماعـــي والبيئي. 
لكن بدأ التخلي سريعًا عن هذا النهج، بعد 
ما تبّين أنه يمكـــن تحويل فجوة التمويل 
إلى فرصة، تتمثل في ايجاد أعمال تجارية 
جديدة، وتوفير منافـــع اقتصادية وبيئية 
واجتماعية على المستـــوى الوطني. وقد 
شـــهدت السنوات األخيرة بداية تحول في 
سلـــوك المستثمرين، الذيـــن ينتقلون على 
نحو متزايد من االستثمار المسؤول، ولكن 
القائـــم على نهج سلبـــي ال يسبب الضرر، 
إلى المفهـــوم المالي المستدام القائم على 
اإلستثمـــار الفّعـــال فـــي حلـــول لتحديات 
االستدامـــة وفق األجنـــدة التـــي حددتها 

«أهداف التنمية المستدامة» الـ١٧.
هنـــاك مجموعـــة متزايـــدة مـــن حلول 
التمويـــل المثيرة لالهتمام في السوق، من 
السنـــدات الخضراء إلـــى أدوات التمويل 
المختلطة. على الصعيد العالمي، حصلت 
زيـــادة سنويـــة مقدارهـــا ١٤ ضعفـــًا في 
إصدار السنـــدات الخضراء، من ١١ بليون 

دوالر عـــام ٢٠١٣ إلـــى أكثر مـــن ١٥٥ بليون دوالر 
عام ٢٠١٧. لكنهـــا على رغم نموها السريع ال تزال 
بعيـــدة من المساهمـــة الحاسمة فـــي تمويل كلفة 
التنمية المستدامة، وبالتأكيد بعيدة جدًا من سوق 
السندات العالميـــة المقدرة بنحـــو ١٠٠ تريليون 
دوالر. وعلـــى رغم أن السندات الخضراء في الدول 
العربية ال تزال في مهدهـــا، إال أنها بدأت تكتسب 
زخمـــًا. ففي عام ٢٠١٣ أصدر بنك التنمية االفريقي 
سندات صديقة للبيئة استخدمت عائداتها جزئيًا 
لتمويـــل مشـــروعين في تونس ومصـــر. وفي عام 
٢٠١٧، أطلـــق بنـــك أبو ظبي الوطنـــي أول إصدار 
لسندات صديقة للبيئة في المنطقة العربية بقيمة 
٥٨٧ مليـــون دوالر أميركـــي، تستحـــق في ٢٠٢٢. 
وُيعد التمويل المختلط شـــكًال مبتكرًا آخر لتمويل 
التنميـــة، وذلك باالستفادة من المساعدة اإلنمائية 
كضمانـــة الستقطـــاب تمويل إضافي مـــن القطاع 

الخاص.
ويحمل استغالل إمكانـــات التمويل اإلسالمي 
مـــن خـــالل الصكـــوك (السنـــدات المتوافقـــة مع 
الشـــريعة) فرصًا كبيرة لتمويل البنيـــة التحتية، 
ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وتغير المناخ. 
وهنـــاك مجال آخر هو تصميـــم المنتجات المالية 
التـــي تناســـب المغتربين والتـــي يمكنها تسخير 

التحويالت في مزيد من االستثمار اإلنمائي.

السياسات واإلطار التنظيمي
اعتماد سياسات متكاملـــة للتنمية المستدامة 
أمر ضروري الستقطاب التمويل الكافي للنشاطات 
الكفيلـــة بتحقيـــق أهدافهـــا. وينبغـــي دعـــم ذلك 
بمجموعـــة من التدابير التنظيميـــة والقائمة على 
«اقتصاد السوق» لضمان كون السياسات والخطط 
والبرامـــج المقترحة عادلـــة اقتصاديًا واجتماعيًا 
ومقبولـــة بيئيًا. وال يجـــوز للقوانين، التي ينبغي 
تطبيقها بالتســـاوي على الجميع، أن تقتصر على 
القيـــود والمثبطـــات فحسب، بل ينبغـــي أن توفر 
أيضًا حوافز لتشـــجيع النشـــاطات واالستثمارات 
المستدامـــة. وعـــالوة على ذلك، فـــإن اعتماد نهج 
شـــفاف وقابل للمساءلة وقائم على المشـــاركة هو 

مطلب ضروري لتحقيق هذه الغاية.
أحـــد التحديات التي تواجـــه العديد من الدول 
العربيـــة هـــو التدفقـــات المالية غير المشـــروعة 
وغسيـــل األموال وسرقة األمـــوال العامة وهدرها. 
وينبغي بـــذل الجهود للحد من هـــذه الممارسات 
والقضـــاء عليها فـــي نهاية المطـــاف، بما في ذلك 
مكافحـــة التهـــرب الضريبـــي للشـــركات الوطنية 

والعابـــرة للحدود. ويقـــّدر أن تصل عائدات 
مكافحة الفساد فـــي الدول العربية إلى ١٠٠ 
بليون دوالر أميركـــي سنويًا، وهو ما يكفي 
لسد معظم الفجوة المالية في االستثمارات 
التنميـــة  أهـــداف  لتنفيـــذ  الالزمـــة 

المستدامة.
وقد وضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
مجموعة من السياسات لمساعدة الحكومات على 
جمع التمويل الخاص لدعم تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة. وهي تنص على ضرورة إزالة العقبات 
التي تواجـــه االستثمارات الخاصة فـــي التنمية، 
وتدعـــو إلى إعتمـــاد نهج متكامـــل لتعزيز تماسك 
السياســـات، بما في ذلك تلك التي تشـــمل التجارة 
واالستثمار والضرائب والمنافسة والتنمية، التي 
تحتاج إلى المواءمة دعمًا لتشجيع االستثمار من 
أجل التنمية المستدامة. وللحكومات دور مهم في 
تعزيز سلوك األعمال المســـؤول، ما يضمن تنفيذ 
البرامج والمشاريع بمزيد من الفاعلية، وبقدر أكبر 

من الشفافية والمساءلة.

حتضري القطاع املايل للمخاطر البيئية
للتحديـــات والمخاطـــر البيئيـــة والمناخيـــة 
المالـــي.  االستقـــرار  علـــى  مهمـــة  انعكاســـات 
فالتحـــّول نحو مصادر بديلة للطاقـــة غير الوقود 
األحفـــوري فـــي المستقبل سيشـــكل نهاية لبعض 
أنـــواع االستثمارات ويؤثـــر على تقويـــم العديد 
من األصـــول. لكن مخاطـــر االمتناع عـــن التحّول 
االقتصادي لمواكبة المتغيـــرات يبقى أكبر بكثير 
على االستقرار المالي. ومن العالمات اإليجابية أن 
برامـــج طموحة لتنويع االقتصـــاد بدأت في الدول 
العربيـــة المصّدرة للبتـــرول، تواكبها استثمارات 
ضخمـــة في الطاقة المتجـــددة وكفاءة الطاقة، كما 

يحصل في السعودية واإلمارات.
وفـــي حين يغطـــي القطـــاع المصرفـــي جزءًا 
مـــن تمويل مشـــاريع التنمية، فـــإن نسبة صغيرة 
جدًا يمكـــن تصنيفها على أنهـــا «تمويل أخضر». 
ويقف عدم الوضوح فـــي تحديد عناصر «التمويل 
األخضـــر»، مثل «القروض الخضـــراء» و «األصول 
الخضـــراء»، عائقـــًا أمام تصنيف هـــذه العناصر، 
وتاليـــًا تطوير فـــرص إضافيـــة للتمويل األخضر. 
ثمة حاجـــة، إذًا، إلى وضع حـــّد أدنى من القواعد 
لإلفصاح عن مكّونات التمويل األخضر، يما يسمح 
بإتاحة الموارد المالية للمشاريع الخضراء وتقويم 
األصـــول، وتحليـــل أوضـــاع الســـوق والمخاطر، 
وتطوير منتجات مالية جديدة يمكن تقديمها على 

أسس قابلة للمقارنة مع منتجات أخرى. 
علـــى الهيئات التنظيميـــة والرقابية العمل مع 
المصارف العتمـــاد أفضل الممارســـات في إدارة 

المسائل المرتبطة بالبيئة. فال يزال تأمين تمويل 
األجل  طويـــل 

لمشـــاريع ذات طابع بيئي مقّيدًا بشـــروط معّقدة، 
وتحّديات مضاعفة لتقويم المخاطر لفترة طويلة، 
أو فـــرض تقديـــم ضمانات مالية أعلـــى، ما يجعل 
المشـــاريع أقل جدوى مـــن الناحيتين االقتصادية 
والمالية. ويمكن معالجـــة بعض هذه العوائق من 
طريق تدابيـــر تنظيمية وسياســـات موّجهة نحو 
إعطاء تسهيالت وحوافـــز للتمويل الطويل األجل 
للمشـــاريع التي ينطبـــق عليها تصنيـــف التنمية 
المستدامـــة. ويتعين علـــى المؤسســـات العامة، 
المحليـــة والدولية، المشـــاركة فـــي تحمل أخطار 
بعض أنـــواع التمويل مـــع المصـــارف التجارية 
ومصادر التمويل من القطاع الخاص. فبعض هذه 
المشـــاريع ضروري لتحقيق أهـــداف التنمية، لكن 
فوائده تظهر على المدى الطويل، بينما قد ال تكون 
ذات جدوى تجارية بحتة وفق الممارسات السائدة. 
كمـــا أن السياســـات النقديـــة المالئمـــة ضرورية 
لتشـــجيع التمويل األخضر، على شـــكل حوافز من 
المصارف الوطنية المركزية، مثل منح فترة سماح 
وفوائد تشجيعية وقبول بعض األصول الخضراء 

كضمانات للقروض.

خالصة وتوصيات
على البلـــدان العربية تهيئـــة االستراتيجيات 
وخطـــط العمـــل المالئمة لتحقيق أجنـــدة التنمية 
المستدامـــة لسنة ٢٠٣٠ ومواجهة تحديات التغّير 
المناخي. وهذا يستدعي تحديد األولويات وتقدير 
التكاليـــف المتوقعـــة وتحديـــد مصـــادر التمويل 
الممكنة فـــي المدى القريـــب والمتوسط والبعيد. 
وفي ما خص الدول النفطية، يبقى تنويع االقتصاد 
نحـــو قطاعات منتجة غير بتروليـــة وإعادة النظر 
في أنظمة دعم األسعار أمرين ضروريين لمواجهة 
آثـــار تقلبات األسعـــار على الدخـــل وتحقيق نمو 
طويل األمد. أما الـــدول ذات الدخل المتوسط، فال 
بد لها مـــن تعديل األنظمة الضريبية بحيث ترتفع 
نسبة الدخل من الضرائب مقارنة بالناتج المحلي 
اإلجمالـــي، مع تأمين العدالة وفق شـــرائح الدخل 
والثـــروة. وثمة حاجة ملّحـــة إلى إصالحات مالية 
لتشـــجيع االستثمارات ذات البعد االجتماعي، إلى 
جانـــب التدابيـــر المالية القادرة علـــى دعم تنويع 
االقتصاد وإدارة الديون واالستقرار البعيد المدى 

في النمو وتحصيل الواردات.
مـــن ناحية أخـــرى، ينبغي احتـــرام التعهدات 
الدولية لتمويل التنمية، وعدم خلطها بالمساعدات 
الطارئة لالجئين. والمطلوب أيضًا تعزيز التعاون 
بين دول المنطقة العربية في جميع المجاالت، بما 
فيهـــا االستثمارات اإلقليمية فـــي ما بينها وزيادة 
المساعـــدات اإلنمائية العربية لتمويل المشـــاريع 
فـــي المنطقة، وال سيما في مجـــال البنى التحتية، 
التي تحتـــاج وحدها إلى ١٠٠ بليون دوالر سنويًا 

وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
أمـــا التمويـــل من القطـــاع الخـــاص، فيحتاج 
إلى جهـــود أكبر الستقطابه في مشـــاريع التنمية 
المستدامة. ومن هذا تشجيع استثمار المدّخرات، 
خصوصًا من طريق أدوات مالية تستطيع اجتذاب 
التحويالت، وتطوير األسواق المالية، واستقطاب 
االستثمـــارات الخارجيـــة المباشـــرة مـــن طريق 
سياسات وحوافز تمنح الثقة للمستثمرين. وعلى 
الـــدول تطوير آليات تشـــجع التمويـــل المختلط، 
مثل المشـــاركات بين القطاعين الخـــاص والعام، 
واستخـــدام القروض مـــن المؤسســـات المانحة 
وصناديـــق التنميـــة كضمانـــات للحصـــول على 
قروض إضافية من القطاع الخاص. وهذا كله يزيد 
فاعليـــة التمويل وكفاءته. كمـــا ينبغي العمل على 
عكس االتجاه الراهن في تدمير الموارد الطبيعية، 
واعتمـــاد سياسات توقف الهـــدر وتخفف البصمة 
البيئية، بما يضمن االستمـــرار في تأمين خدمات 
المـــوارد الطبيعيـــة المطلوبـــة لألجيـــال المقبلة 

ويكفي لتحقيق حاجات التنمية المستدامة.
المـــوارد اإلضافيـــة، مـــن جميـــع المصـــادر 
الداخليـــة واإلقليمية والدوليـــة الممكنة، ضرورية 
لتمكين البلدان العربية من تحقيق أهداف التنمية 
المستدامـــة والتصدي للتغّيـــر المناخي. لكن إلى 
جانب تأمين مصادر جديدة للتمويل، يجب التركيز 
على كفاءة استخدام الموارد المالية المتوافرة، من 
القطاعين العام والخـــاص، وتغيير وجهتها حيث 
يلـــزم األمر، وفق جدول أولويات، لدعم المشـــاريع 
التنميـــة  أهـــداف  بتحقيـــق  الكفيلـــة  والبرامـــج 
المستدامـــة. كمـــا ال بد مـــن القضاء علـــى الفساد 
والهدر، ووضع سياسات متكاملة، واعتماد شروط 
صديقـــة لالستثمار. فليس من المنطق االقتصادي 
السليم االستمرار في خيارات االستثمار التقليدية 
القديمة، في موازاة العمل على استقطاب الموارد 
المالية وتحويلها لدعم استثمارات مبتكرة صديقة 

للبيئة، تقوم على مفاهيم ومقاييس جديدة.

يمكن تحميل التقرير كامًال من موقع المنتدى 
www.afedonline.org

تقرير «أفد» عن متويل التنمية املستدامة يف البلدان العربية

الفجوة التمويلية ١٠٠ بليون دوالر سنوياً
املطلوب ترشيد اإلنفاق وجذب استثمارات القطاع اخلاص
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الفقر يهيمن 
عىل مئة مليون نسمة 
يف البلدان العربية. 

وانعدام األمن االقتصادي 
يتفاقم مع ارتفاع مقلق 

ملعدالت البطالة

 املنطقة العربية 
تعاين من مشكلة 

مستعصية، فهي ماتزال 
تُعترب بني أكرث املناطق 

يف العامل استرياداً 
للغذاء
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äÉWÉ°ûf7
ø««æ«£°ù∏ØdG ø«ª∏©ª∏d »LÉéàMG ΩÉ°üàYG

ähô«H »a zGhôfhCG{`d »ª«∏bE’G ÖàμªdG ΩÉeCG

…ƒ«ëdG OƒbƒdG πª©e »a á«HÓW ádƒL
óæª∏ÑdG á©eÉL øe IƒYóH ôjõMôØc »a

AÉKÓãdG ΩÉ°üàYG :z…ƒfÉãdG{ hóYÉ≤àe
ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù∏L ™e kÉæeGõJ

áYGQõdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH z»ë°üdG ó°VÉ©à∏d »æWƒdG Ωƒ«dG{ ìÉààaG

kÉ«fÉæÑd èàæªdG ™«é°ûJh ájhOC’G QÉ©°SCG »a ô¶ædG IOÉYE’ :…ôH kÓãªe óq«ªM

»NÉæªdG ¢ùjQÉH ¥ÉØJÉH ΩGõàd’G :…ƒæ°ùdG √ôªJDƒe ºààîj zóaCG{
áªî°V äGQÉªãà°SG ¿ÉÑ∏£àj áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëJh

 ¨f √  dNþ  q³  åVO³D «  XOÐò  w  `²² «
 tLEM¹ Íc « åw×B « b{UF²K  wMÞu « ÂuO «ò
 ÊUM³  w  WO×B «  b{UF² «  o¹œUM  œU×ð«
 W UF « W¹d¹bL « ≠ WŽ«—e « …—«“Ë l  ÊËUF² UÐ
 »«uM «  fK  fOz—  W¹UŽdÐ  UO½ËUF²K
 —uCŠË bOLŠ »u¹√  VzUM UÐ  Îö¦L  ÍdÐ tO³½
 ÍœU Ë  w½U² Ð  b¹d  ¨wł«dŽ  r UŽ  ∫»«uM «
 fOz—  ¨ÊuŽ  ”UO «  s¹—d×L «  VOI½  ¨W öŽ
 wK¦L Ë  dLÝ_«  …—UAÐ  ÂUF «  w ULF «  œU×ðô«
 WOzUHA²Ý«Ë  WO×  U??¾??O??¼Ë  U?? ??ÝR??
 U¾O¼Ë  ¨W¹dJ ŽË  WO½b  ¨WM U{  U¾O¼Ë
 sO Qð U dýË sOOÐUI½ sO ËR Ë W¹œUB² «

ÆsOOMFL « s  bAŠË

u{
 œU×ðô«  fOz—  Àb×ð  ¨wMÞu «  bOAM «  bFÐ
 tÐ ÂuIð Íc « wŽUL²łô« —Ëb «ò sŽ u{ ÊU ž
 WOŽUL²ł« U ÝR  UN½u  b{UF² « o¹œUM
 izUH «  ‰ULF²Ý«  d³Ž  `??Ðd?? «  všu²ð  ô
 sKŽ«Ë  ÆåUNO «  sO³ ²MLK  «bŽU  r¹bI²Ð
 w  WO×B «  b{UF² «  o¹œUM  W¹e¼Ułò
 WO×B «  W UD³K  WKLJ  WODGð  r¹bI²  ÊUM³
 ÁUð  q UJ UÐ  vDG  sÞ«uL «  `³B¹  YO×Ð
 ŸËdA  —«d «ò w  ö « ¨åWOzUHA²Ýô« tð—uðU
 ÊUL{Ë wÐUOM « fKL « w  WO×B « W UD³ «

ÆåtK¹uLð
d²OŽ“

 ÒÊ√  v ≈  d²OŽ“  Í“Už  WŽ«—e «  d¹“Ë  XH Ë

 b{UF² «  o¹œUM  s  dO¦J «  ÊUM³  w ò
 ULÐ—Ë  ¨qOK  ÃU²½ù«  sJ  UO½ËUF² «  s Ë
 w² «  ·ËdE «  l «uÐ  Ÿu{uL «  «c¼  j³ðd¹

ÆåUNÐ dL½
 …—«“Ë  sOÐ  ÊËUF² «  s  b¹e ò  v ≈  UŽœË
 ÊuJ¹ Ê√ ö ¬ ¨åb{UF² « o¹œUM Ë WŽ«—e «
 …b¹bł  W uJŠ d  ⁄ËeÐ q³IL «  Ÿu³Ý_«ò
 qLF « «c¼ qł√ s Ë ÊUM³  q  qł√ s  qLFð
 W bš v ≈ ·bN¹ Íc « wM UC² « w½ËUF² «
 v ≈  u³B½  UMFOLł  UM½_  ÊUM³  w  ÊU ½ù«
 Ë√  w³¼c  eOOLð  ÊËœ  s  ÊU ½ù«  W bš

 ÆåwIÞUM  Ë√ wHzUÞ
 Á—UA²  W×B «  d??¹“Ë  q¦L  ‚dDðË
 ¨WO×B «  W UD³ «  Ÿu{u  v ≈  œUŽ  ‰UAO
 WOOð«d²Ý«  —UÞ≈  w  Ã—bM¹ò  t½√  v ≈  ÎU² ô
 ¨WO×B « W UD³ « UNML{ s Ë 2025 W×
 ¨¡«cG «  W öÝ  ¨WO Ë_«  WO×B «  W¹UŽd «
 Íe?? d??L?? «  d³² L «  ¡U??A??½≈  …œU????Ž≈  W??D??š
 ¡«Ëb?? «  WOOð«d²Ý«Ë  W???¹Ëœ_«  WŽUM Ë
 UOHA² L «  d¹uDðË  WOL d «  U b «Ë
 U¼dš¬Ë  ¨WOłöF «  WŠUO «Ë  WO uJ× «
 WOł—U «  ’u×H «  dOð«u  WODG²Ð  Á—«d
 UOHA² L « w  UNIðUŽ vKŽ s¹c « v{dLK
 …bzUF « WO UL « ·uI « sL{ s  WO uJ× «
 YO×Ð  2018  ÂUŽ  sŽ  UOHA² L «  ÁcN

 ÆåW¾L « w  70 W³ ½ …—«“u « qL×²ð

WO ½dH «  U¹b{UF²K  W UF «  WMO _«
 U??¹b??{U??F??²??K??  W?? U??F?? « W??M??O?? _« U??? √

 vKŽ  œbA  n¹“uł  pOMO Ëœ  WO ½dH «
 b¹b²K  ÎULz«œ  vF ð  U¹b{UF² «ò  Ê√
 WNł«u Ë  WOŽUL²łô«  W¹UL× «  oOI×²
 «—u??D??²?? « U??N??{d??H??ð w??²?? « U??¹b??×??²?? «
 U³KD²  Èu²  vKŽ  vI³²  WOMI² «
 v ≈  ‰u u «  w  rNðUFKDðË  sOMÞ«uL «
 UÞUA½ò  X{dŽË  ÆåWO×B «  W b «
 rŽœË  UNð«“U½≈Ë  WO ½dH «  U¹b{UF² «
 Ê√  v?? ≈  W??²?? ô  ¨åU??N??  WOLÝd «  UDK «
 w ½dH «  lL²L «  w  W¹œdH «  WŽeM «ò
 qLF «  s  b¹eL «  vKŽ  U¹b{UF² «  qL×ð
 WHKJ² «  nOH ðË  W UF «  W b «  sO Q²
 vKŽ  ‰u??B??×?? U??  ¨ U?? b?? ?? «  l??O??Ýu??ðË
 «c¼Ë  lOLK  oŠ  u¼  WO×B «  U b «

 ÆåÊUM³  p c Ë U ½d  tNł«uð Òb×ð

»«uM « fK  fOz— q¦L
 Ê√  `O× ò  ∫‰U?? Ë  bOLŠ  Àb×ð  Î«dOš√
 ¨ d  œuIF Ë  ¨WO½UM³K «  W Ëb «  U½“«u
 ¨o×² ¹ U  wŽUL²łô« l «u « wDFð X½U
 U½“«uL  …dB³² Ë  W×¹d  …œu??Ž  sJ
 …—«“ËË  ÊËR??A?? «  …—«“ËË  WOÐd² «  …—«“Ë
 wLÝd «  ÂUL²¼ô«  ÒÊ√  ‰uIð  U¼dOžË  W×B «
 s  ÎUCFÐ  wDG¹  Ê√  ‰ËU×¹  ÊU  w½UM³K «
 b  t bI¹  U  Ê√  rž—  lL²L «  «c¼  UłUŠ
 ŸU??{Ë_«  r UHð  WO²½  ÷dG UÐ  wH¹  ô
 rþUFðË  w uI «  qšb «  W³ ½Ë  WOŽUL²łô«
 Ê√  pý ôË ¨Âu¹ bFÐ ÎU u¹ ÊU ½ù« UłUŠ
 ¡öž  s Ë  r Cð  s  UNKÐUI¹  U Ë  —ułú

 ÎUOŽ«œ ¨åsÞ«uL « «c¼ vKŽ dO³  ¡VŽ —UFÝ√
 w  …UO× «  l «u  WOŽu{u  W??Ý«—œò  v ≈
 sOÐ  Ê“«u² «  s  WKŠd  v «  qBM  ÊUM³

ÆåWłU× « sOÐË ‚UH½ô«
 UŽu½  V³ ¹  wÝUO «  l «u «ò  ÒÊ√  È√—Ë
 UMK UAL  ‰uK× «  œU????¹ù  W??ŠË«d??L?? «  s??
 sÞu «  «c¼  W¹ULŠ  lMLð  w² «  U uFLK Ë
 w  WK³I  WKŠdL  rOK «  tłu² «  lMLðË
 s Ë  U?? “√  s  tÞu×¹  U Ë  ÊUM³  a¹—Uð
 œËb??Š  bMŽ  n u²ð  Ê√  sJL¹  ô  «b¹bNð
 l «u «  «c¼  qþ  w  ÈœUL²ð  w¼  qÐ  WMOF
 Ác??¼Ë  r UF «  Èu²  vKŽ  ÍdA² L «
 UN½U ½«  l??L?? Ë  UM²IDM  v??K??Ž  WLN «
 ŸËdAL «  W b  U½UJ ô«  q  dO ðË
 Èu²  v??K??Ž  Á—«d??I??²??Ý«Ë  w??½u??O??N??B?? «
 ÁœbLðË sOD K  VK  w Ë WOÐdF « WIDML «
 UM² «  oLŽ  w  qGKG²O  U?? Ë_«  Ác¼  w
 vKŽ  Î«eOL²  ÊuJO  ÎULz«œ  vF ¹Ë  WOÐdF «
 YF³¹ U bš s  t bI¹ Ê« sJL¹ U  bOF

Æå¡UFLł W _« ÁcN  ÂuL « UN öš s
 fKL « w  U¼bNA½ w² « W¹uO× UÐò Á Òu½Ë
 s  tOłu²Ð WBB ²L « t½U  w Ë wÐUOM «
 ŸËdA  WA UM  U¼dš¬Ë  ¨ÍdÐ  tO³½  fOzd «
 dEM «  …œUŽ≈ò  v ≈  ÎUOŽ«œ  ¨åWO×B «  W UD³ «
 —«u «  ‰Ëœ  l  W½—UI  W??¹Ëœ_«  —UFÝ√  w
 ÎUO½UM³  Z²ML «  ¡«Ëb «  UM  ÊuJ¹  Ê√  lOAðË
 Ê√  sÞ«uL «  lOD² ¹  WHKJ²Ð  sJ  tOL×½  Ê√Ë
 W ¡«uL «ò  …—Ëd??{  vKŽ  Î«œbA  ¨åUNK ÒL×²¹

 ÆåtOKŽ —ËbI  U Ë »uKD  u¼ U  sOÐ

 ¨åWOLM² «Ë  W¾O³K  wÐdF «  Èb²ML «ò  r²²š«
 sŽ  dAŽ  ÍœU??×?? «  ÍuM «  ÁdLðR  ¨f?? √
 Ê«bK³ «  w??  W «b² L «  WOLM² «  q??¹u??L??ðò
 w½U¦ « s¹dAð 9Ë 8 w u¹ bIŽ Íc « ¨åWOÐdF «

Æ ËdOÐ w  ‰u² ¹dÐ ‚bM  w  2018 w U× «
 50Ë ÎUÐËbM  420  u×½ dLðRL «  w  „—UýË
 WO uJ× « U¾ON « ÊuK¦L¹ Î̈ «bKÐ 36 s  ÎUŁb×²
 WOLOK ù«  U??L??E??M??L?? «Ë  ’U?? ?? «  ŸU??D??I?? «Ë
 w½bL «  lL²L «Ë  ÀU×Ð_«  e «d Ë  WO Ëb «Ë

Æ»öD «Ë sOOL¹œU _«Ë

UO uð
 VF  VO½  Èb²MLK  ÂUF «  sO _«  sKŽ√Ë
 ‚UHðUÐ Â«e² ô«ò ÒÊ√ b √ Íc « ¨dLðRL « UO uð
 WOLM² «  ·«b???¼√  oOI×ðË  wšUML «  f??¹—U??Ð
 ¨WL {  «—UL¦²Ý«  ÊU³KD²¹  W «b² L «
 Î «dE½Ë Æ…dJ²³  q¹uLð UO ¬ v ≈ U¼—ËbÐ ÃU²×ð
 q  WO³Kð lOD² ð ô U¼bŠË U uJ× « Ê√ v ≈
 o¹œUM Ë  ÊuF «  ULEM  ÊS  ¨ UłUO²Šô«
 …uŽb  w dBL «  ŸUDI «Ë  U dA «Ë  WOLM² «

ÆåWL¼U L « v ≈ b¹«e²  qJý w
 UF¹dA² «Ë  sO½«uI «  l{Ëò  vKŽ  œÒbýË
 ¨ «—UL¦²Ýô«Ë «bŽU L « »«c²łô W¹—ËdC «
 q¹bFðò  v?? ≈  U??ŽœË  ÆåœU H «Ë  —b??¼ù«  n?? ËË
 WOFO³D «  œ—«uL «  …—«œù  —UFÝ_«  rŽœ  WLE½√
 d¹uDðË  ¨ÁUOL «Ë  W UD «  W U ÐË  ¨W¹UHJÐ
 l  qšb «  —œUB  e¹eF²  Vz«dC «  WLE½√

Æå…Ëd¦K  ‰œUŽ l¹“uð sO Qð
 UOOð«d²Ý«  l{Ëò  ?Ð  dLðRL «  v?? Ë√Ë
 l  ¨cOHM²K  WKÐU Ë  WOF «Ë  WK UJ²  jDšË
 ·«b¼_  WK K ² Ë  W×{«Ë  U¹u Ë√  b¹b×ð
 ¨wK×L «  Èu² L «  vKŽ  W «b² L «  WOLM² «
 ÂuŽb  ¨cOHM²K  œb×  wM “  ‰Ëb????  ÎU??I?? Ë
 Êd²I¹ Ê√ V¹Ë Æ«bOł …bF  ÈËbł UÝ«—bÐ
 wLOEM² «Ë  wF¹dA² «  —U??Þù«  œUL²ŽUÐ  p?? –

ÆåW×½UL « UN « WIŁ sLC¹ U  rzöL «
 p¹dðUÐ  œU H «  W× UJ  W Kł  w  Àb×ðË
 w  œU H «  W× UJ  W³Fý  f??O??z—  XO u
 ¨åWOLM² «Ë  ÍœU??B??²?? ô«  ÊËU??F??²?? «  WLEM ò
 W¹œUB² ô«  WOLM² «  d¹b ò  s × «  —U² Ë
 w½ö³ «  ÊU??? —√Ë  ¨å«u??J??Ýô«  w??  q UJ² «Ë
 œU H «  W× UJL  sOOMH «  s¹—UA² L «  dO³ ò
 r _«  Z U½d³  wLOK ù«  e dL «  w  W¼«eM «Ë
 sL¹√Ë  ¨åWOÐdF «  ‰Ëb «  w  wzUL½ù«  …b×²L «
 WO½«bOL «  Z «d³ «Ë  l¹—UAL «  d¹b ò  ‘b½œ

 ô  ≠  WO UHA «  e¹eF²  WO½UM³K «  WOFL «  w
 d¹b ò  w²Š  nO U½  W K «  —«œ√Ë  ÆåœU
 w  W¹—«œù«Ë WOÝUO « ÂuKFK  w UF « bNFL «

 ÆåpOK J « ≠ ”bI « ÕËd « WF Uł
 …d??¹“Ë  —UA² ò  W??þU??Ð√  sO Š  —«œ√Ë
 W?? ¡«u?? ò  s??Ž  W Kł  ¨åd??B??  w??  jOD ² «
 ¨åW «b² L «  WOLM² «  ·«b¼√  l  WO UL «  rEM «
 r UŠ  V??zU??½ò  Í—«b??M??Ž  b??F??Ý  UNO  Àb??×??ð
 ÊUM³  ·dB  Z «dÐò  sŽ  ¨åÊUM³  ·dB
 ·—UBL «  l  t½ËUFðË  dCš_«  œUB² ô«  sŽ
 W K « w  „—UýË Æå‰UL « «c¼ w  WO½UM³K «
 w Ëb «  pM³K  ’U «  q¦LL «ò  pOÐdO  ”u¹
 ¨nOMł  w  åWOL UF «  …—U² «  WLEM  Èb
 w  W «b² L «  WOLM² «  …d¹b  wÐdF «  q?? √Ë

 Æ…d¼UI « w  w Ëb « Í—U² « pM³ «
 W Kł  W½uKýdÐ ≠  åbO  g²¹uÝò XLE½Ë
 q¹uLð  —œUB  v?? ≈  ‰u u «  q³Ý  WA UML
 U¹œuK  UNð—«œ√  ¨dCš_«  œUB² ô«  «—œU³
 ¡«dC «  ‰ULŽ_«  …œU¹—  ŸËdA  …d¹b  w½UÐ

ÆWLEML « w
 ‰ULŽ_«  œ«Ë—  s  WŽuL  X{dŽ  p c Ë
 „—U??  rNMOÐË  rNF¹—UAL  Ã–U??L??½  »U³A «
 s  w??½u??M??Š  ÂU?? ??ŠË  ¨CubeX  s??  Êu???Ž
 ¨Taqa  s  wŽd  WOLÝË  ¨FabricAid
 w ¹«dðË  ¨Alfanar  s  Íb d  qOAO Ë
 s  ŸUH½  ÍœU Ë  ¨Diane  W ÝR  s  dIý_«

ÆAgryTech
 UF U «  s??  ÎU??³?? U??Þ  50  u×½  „—U???ýË
 …œUI  åb??? √ò  Èb²M  w??  ¡U??C??Ž_«  WOÐdF «
 sŽ  WOýUI½  W Kł  w  sOO¾O³ «  q³I² L «
 UL  UNð—«œ√  ¨»U³A «  U¼œuI¹  W «b²  WOLMð

Æs¹d×³ « WF Uł s  wMOM Ý
 VF  VO½  åb?? √ò  ?  ÂUF «  sO _«  —«œ√Ë
 w² « dLðRL « UO uð ÊöŽ≈ Áöð Î̈U UŽ ÎUýUI½
 WOÐdF «  U¾ON «Ë  U uJ× «  vKŽ  rLF²Ý

ÆWO Ëb «Ë

‰Ë_« ÂuO « UO UF
 fOz—  W¹UŽdÐ  ¨f √  `²² «  Èb²ML «  ÊU Ë
 fOzd UÐ Îö¦L  Íd¹d× « bFÝ nKJL « W uJ× «
 tKK ð  ¨‰u² ¹d³ «  ‚bM  w  ¨…—uOM «  œ«R
 w  W «b² L « WOLM² « q¹uLð sŽ d¹dIð ‚öÞ≈

ÆWOÐdF « Ê«bK³ «
 åb √ò  ¡UM √  fK  fOz—  Àb×ð  ¨W¹«bÐ
 ÊU½bŽ —u² b « oÐU « w½œ—_« ¡«—“u « fOz—

 U uJ× «  s  »uKDL «ò  Ê√  b √  Íc «  ¨Ê«—bÐ
 WO UL «Ë  W¹dA³ «  œ—«u??L?? «  …—«œ≈  WOÐdF «
 vKŽ  ¡U??C??I?? «Ë  ¨WO UŽ  …¡UHJÐ  WOFO³D «Ë
 W «dý  ¡UA½≈Ë  ¨œU H «Ë  w uJ× «  q¼d² «
 ·«b¼√  oOI×²  ’U «Ë ÂUF « sOŽUDI « sOÐ
 ‰ö??Š≈ò  v?? ≈  U??Žœ  UL  ÆåW «b² L «  WOLM² «
 q×  WDAM «  WOÝU uK³¹b «  ‰öš  s  Âö «
 q¹u×ðË  ¨WIDML «  ‰Ëœ  w  WLzUI «  UŽ«eM «
 q¹uLð  v ≈  W×KÝ_«  ¡«dA  WE¼U³ «  UIHM «
 ¨W «b² L «  WOLM² «  rŽœË  dCš_«  œUB² ô«
 s  b×K  …b¹bł qLŽ ’d  `²  v ≈ ÍœR¹ ULÐ

ÆåW UD³ «
 Íc « Õö ù« Ê√ò b √Ë …—uOM « Àb×ð rŁ
 u¼  ¨÷uNM «  oOI×²  WOÐdF «  UM Ëœ  tłU²×ð
 tÐ s R½ Ê√  UMOKŽ U³ł«ËË UF «Ë `³ √  b  d √

 ÆåtÝ—UL½ Ê√Ë tAOF½ Ê√Ë
 f½uð  w  Èd³J «  l¹—UAL «  d??¹“Ë  vI √Ë
 ÒÊ√  v?? ≈  UNO  —U??ý√  WLK  ¨w??×??ł«d?? «  oO uð
 W¾O³ «  w??  o??×?? «  ”d??  b??¹b???? «  —u??²??Ýb?? «
 X{d  cOHM² «  U¹b×ð  Ê«ò  ∫‰U Ë  ÆWLOK «
 W «b² L «  WOLM² «  q¹uLð  WOOð«d²Ý«  l{Ë
 o¹œUM  œ—«u???  e¹eF²Ð  p?? –Ë  ¨f??½u??ð  w??
 W «“≈ ‚ËbM  q¦  ¨W¾O³K  WBB L « W½«e «
 W «dA UÐË ¨w UD « ‰u×² « ‚ËbM Ë ÀuK² «
 s  …œUH²Ýô«Ë ¨’U «Ë ÂUF « sOŽUDI « sOÐ

Æåw Ëb « w UL « ÊËUF² «
 VO½  Èb²MLK  ÂU??F?? «  s??O?? _«  Âb??  r??Ł
 WLN  Î «bMH  ¨Èb²MLK  ÍuM « d¹dI² « VF
 WO¾O³ «  Z «d³ «Ë  UÝUO «  rŽbÐ  Èb²ML «
 Î «œUM²Ý«  ¨wÐdF «  r UF «  WOLM²  W¹—ËdC «
 XB ý  ULMOÐò  ∫‰U Ë  ÆWOŽu² «Ë  rKF «  v ≈
 W¾O³ «  l{Ë  WIÐU «  …dAF «  åb √ò  d¹—UIð
 d¹uDð  w  XL¼UÝ  ôuKŠ  XŠd² «Ë  WOÐdF «
 Êü«  ¡Uł  ¨WIDML «  w  WO¾O³ «  UÝUO «
 —œUB  œU¹≈  wŽb² ¹  «c¼Ë  ÆcOHM² «  X Ë
 WMÝ  åb √ò  ‰ULŽ_  ÷dŽË  ÆåWLzö  q¹uLð
 UÝUO «  w  t² dð  Íc?? «  d??Ł_«Ë  ¨2018
 ôU  w??  ÎU uBš  ¨WOÐdF «  WO¾O³ «
 q¹bF²Ð  W?? U??D?? «Ë  ÁU??O??L?? «  …¡U??H??  eOH×ð
 l  œUB² ô«  l¹uMðË  ¨—UFÝ_«  rŽœ  WLE½√
 ¨lÝ«Ë  ‚UD½  vKŽ  …œb²L «  W UD «  ‰Ušœ«
 WO Ëb «  wŽU L «  w  WOÐU¹ù«  W —UAL «Ë
 WOLMðò  v ≈  UŽœË  ÆåŒUML «  dOGð  WNł«uL
 W —UAL «  vKŽ  ÂuIðË  ÊU ½ù«  W «d  Âd²×ð

ÆåW «bF «Ë

 ÃU²×ð WOÐdF « WIDML « ÒÊ√ò d¹dI² « dNþ√Ë
 WBB  ÎU¹uMÝ —ôËœ ÊuOKÐ 230 s  d¦ √ v ≈
 …uH « U √ ÆW «b² L « WOLM² « ·«b¼√ oOI×²
 100  s  d¦ QÐ  —bI  W¹uM «  WOK¹uL² «
 ◊UAM « w  dzU « Ê√  sOÐ UL  Æ—ôËœ ÊuOKÐ
 w  UŽ«dB «Ë  »Ëd× «  V³ Ð  ÍœUB² ô«
 u×½  XGKÐ  2011  ÂUF «  cM  WOÐdF «  WIDML «
 ·«b¼√  cOHMð oOFOÝ «c¼Ë ¨—ôËœ ÊuOKÐ 900
 Æ—ULŽù«  …œUŽ≈  U³KD²  l  UNKš«b²  ¨WOLM² «
 Í“«u??ð  …—U Ð  V³ ð  œU H «  Ê√  sOÐ  UL
 w  —UL¦²Ýô«  …u  b  WÐuKDL «  m U³L «

ÆåÎU¹uMÝ —ôËœ ÊuOKÐ W¾LÐ …—bIL «Ë ¨WOLM² «
 q¹uL² « —œUB  —U ×½«ò v ≈ d¹dI² « XH Ë
 wH  ÆWOÐdF «  WIDML «  w  W U «Ë  W UF «
 UI bð  ‰ö??š  s??  q??šb??¹  —ôËœ  q??  qÐUI
 —UL¦²Ý« …œUŽ≈ r²¹ ¨dýU³L « w³Mł_« —UL¦²Ýô«
 WDÝ«uÐ U ≈ ¨Ã—U « w  UOKF  —ôËœ 1.8 u×½
 s  Ë√  ¨Ã—U « v ≈  dýU³L « —UL¦²Ýô« UI bð
 ÊËdL¦² L « UNII×¹ w² « ÕUÐ—_« q¹u×ð ‰öš
 WIDML «  qEð  ¨t H½  X u «  w?? Ë  ÆV??½U??ł_«
 lz«œË  X½U  YOŠ  ¨WO³Mł_«  „uM³K  W{dI
 WO Ozd «  WO Ëb «  „uM³ «  Èb  »dF «  ¡öLF «
 ¡öLFK  WKÐUIL «  ÷ËdI «  s  —«dL²ÝUÐ  vKŽ√
 vKŽ  qLF «  v ≈  UŽœË  Æ„uM³ «  Ác¼  s  »dF «
 ¨WOÐdF « WIDML « v ≈ «—UL¦²Ýô« ÁUð« fJŽ
 ÂUEM «Ë WO UL « UÝUO « Õö ≈ wŽb² ¹ U
 e «uŠ  ¡UDŽ≈Ë  œU H «  W× UJ Ë  w³¹dC «
 Â«b ²Ý«Ë  —UL¦²Ýô«  lOA²  öON ðË

Æå…¡UHJÐ œ—«uL «
 …ezUłò  r¹bIð  sŽ  VF  sKŽ√  ¨p?? –  bFÐ
 pÐË√  ‚ËbM  ÂUŽ  d¹b  v ≈  åWO¾O³ «  dLF «
 ¨gÐd× «  ÊULOKÝ  ©bO Ë√®  WO Ëb «  WOLM²K
 2003  sOÐ  ‚Ëb??M??B?? «  …œU??O??  v?? u??ð  Íc??? «
 vKŽ  ÎU UŽ  15  ‰öš  tKLF  Î «d¹bIðò  ¨2018Ë
 VK  w  W «b² L «  WOLM² «Ë  W¾O³ «  ‰Ušœ≈
 ‰U??šœ≈  œU??  s  u??¼Ë  ¨p??ÐË√  ‚ËbM  ÂUL²¼«
 ·«b??¼√  s  bŠ«u  W UD «  dI  vKŽ  ¡UCI «

 Æå…b×²L « r _« w  WOLM² «
 r UF «  v ≈  ÎUIÐUÝ  …ezU «  `M  åb √ò  ÊU Ë
 ©2008®  ’UBI «  bL×  qŠ«d «  ÍdBL «
 W¾O³ «  W¹UL×  WOLOK ù«  WLEML «  f??O??z—Ë

Æ©2016® w{uF « sLŠd « b³Ž ¨W¹d×³ «
 U Kł lÐ—√ w  ‰Ë_« t u¹ dLðRL « lÐUðË
 “dÐ√ WA UM Ë åb √ò d¹dIð ZzU²½ r¹bIð UNO  rð

 ÆtðUO uð

 sO¹u½U¦ «  sOLKFL «  W??M????  X?? U?? √
 ÂU √  ÎUOłU²Š«  ÎU UB²Ž«  sOOMOD KH «
 ÕU³  ËdOÐ  w  wLOK ù«  «Ëd??½Ë√  V²J
 sOLKFL «  s  dO³  œb??Ž  tO  „—U??ý  f?? √

ÆsOOMOD KH «
 ¨sOLKFL «  WLK  W??¹u??Þ  d??¼U??  v??I?? √Ë
 dNAK  UMðU d×ð  q «u½  s×½  U¼ò  ∫‰UI
 UM³ UDLÐ  sOJ L²  w «u² «  vKŽ  Y U¦ «
 v²Š  lł«d²½  s  ÆqL½  s Ë  sOFł«d²  dOž
 w½u½UI «  dOž  U¼—«d  sŽ  …—«œù«  lł«d²ð
 ‰bF  v ≈  sO¹u½U¦ « sOLKFL « »UB½ l dÐ

ÆWBŠ 22‰«
 ÷«d??²??Žô«  q??zU??Ý— U??M??K??Ý—√  Ê√  b??F??ÐË
 ÊUM³  w  «Ëd??½Ë√  ÂUŽ  d¹b  v ≈  WO½u½UI «
 v²Š  oK½  r Ë  w½u½UI «  œd «  …b  XCI½«Ë
 WK³IL «  UMðuDš  ÒÊS  ¨w³K «  œd «  œd
 v ≈  tłu² UÐ  sOK³IL «  sOŽu³Ý_«  ‰öš
 W¹œd  ÈËUŽbÐ  ÊULŽ  w  UŽ«eM «  WLJ×
 vKŽ  X —Uý  w² «  UMIzUŁË  ‰ULJ²Ý«  bFÐ

Æ¡UN²½ô«
 UMO ô  Ê≈  b??×?? «  «c??¼  bMŽ  n??I½  s?? Ë

 v?? ≈  tłu²MÝ  q??Ð  ¨W??O??³??K?? ?? «Ë  œËb??B?? «
Æå„—u¹uO½

 ` L «  WM  ZzU²½  w¼  U¼ò  ∫·U??{√Ë
 ÂU??¹√  bFÐ  —Ëb??B?? «  vKŽ  vKŽ  X?? —U??ý  b??
 U Ë  UMOL ðË  U³¹d ð  UML¾Ý  b Ë  WKOK
 Ê«  ‰UI  «cJ¼  bMŽË  ÂUIL «  «c¼  w  UMLN¹
 vKŽ  W¹u ð  Í√  q³I½  s  UM½«  tOKŽ  b R½
 tðd «  U  lD²Ið  WOŽuDI  Í«Ë  UMÐU Š
 ‰Ë«bł  ÒÊ√ò  v ≈  XH Ë  ÆåUNO¹u½U¦  W Ëb «
 v ≈ WłUŠ w  X O Ë Îö √ W×{«Ë W Ëb «
 sOÐ  ÕË«d²ð  sO¹u½U¦ «  …œU¹e  ¨ UMOL ð
 ÊuOKL «  V¹d  v ≈  n √  W¾LF ² «  V¹d
 sOMÝ V Š «Ëd½Ë√ w¹u½U¦  n √ W¾LFÐ—√Ë
 Vð«Ë—  sOÐË  UMMOÐ  Êü«  ‚—UH «  w¼  …d³ «
 ôb³ « ÊËbÐ WOLÝd « ”—«bL « w  UMzö “

ÆåWO U{ù«
 w  sOJÝUL²  vI³MÝò  ∫WK¹uÞ  r²šË
 sOLKFL «  WM  —UÞ≈  X×ð  U¹u½U¦ «  q
 v²Š  ÊUM³  w  sOOMOD KH «  sO¹u½U¦ «
 ZzU²M «  —Ëb  bFÐË WK U  UM³ UD  oOI×ð

ÆåY¹bŠ «c¼ w  ÀœUŠ qJ

 w  W UD «Ë  W¾O³ «  œUB² «  Z U½dÐ  rE½
 ¨bMLK³ « WF Uł w  WO¾O³ « UÝ«—b « bNF
 qLFL  ”—«bL «  s  œbF  WO½«bO  …—U??¹“
 w  ¨d¹eŠdH  w  ÍuO× «  œu uK  …—uJ «
 9Ë 2Ë w{UL « ‰Ë_« s¹dAð 26Ë 25Ë 24
 ŸËdA  —U??Þ≈  w  ¨w U× «  w½U¦ «  s¹dAð
 w  W¹uO× «  W UD «  ÃU²½ù  Â«b²  ◊UA½
 œU×ðô«  s  ‰uLL «  åSABioPò  ≠  …—uJ «
 bMLK³ «  WF Uł  q³  s  cHML «Ë  w??ÐË—Ë_«
 fK Ë …—uJ « U¹bKÐ œU×ð« l  W «dA UÐ

Æ…—uJ « ¡UL½≈
 s  ÎU³ UÞ  375  ¡U¼“  …—U¹e «  w  „—Uý
 ¨w ½dH «  ŸdH «  ?  bMLK³ «  …bOÝ  W¹u½UŁ
 ”d??D??Ð f???¹b???I??? « t??O?? ??O??K?? « W???Ý—b???
 ¨WOLÝd «  UIŽdH  W¹u½UŁ  ¨WO –uŁ—_«

 åU² O ò  WOFLłË  WOLÝd «  ÊuO √  W¹u½UŁ
ÆWB² L «  WOÐd²K

 t b  Íd¹uBð ÷dŽ ¨Z U½d³ « sLCðË
 vKŽ  »öD «  n¹dF²  p U  p¹U  ”bMNL «
 dOG² «  lzU Ë  vKŽË  åSABioPò  ŸËdA
 v ≈  ¡uK « d³Ž ¨tM  b× « WOHO Ë wšUML «
 ·«b¼√  r¼√ò  v ≈  ‚dDðË  ¨…œb²L «  W UD «
 lD  ÃU²½≈  rCð  w² «  ŸËdAL «  UÞUA½Ë
 —Uý√  rOKIð  U¹UIÐ  s  W¹uO× «  q²J «  s
 ¨qLF «  ’d??  oKšË  UÐUG «Ë  Êu²¹e «
 UŁuKL «  UŁUF³½«  Èu²  iOH ðË
 Â«b ²Ý«  sŽ  WðUM «  W¾O b «  «“UG «Ë

Æåoz«d× « dDš iHšË Í—uHŠ_« œu u «
 ÃU²½≈  WOKLŽ  vKŽ  »öD «  n¹dFð  rð  rŁ

ÆW b ² L « ôü« vKŽË W¹uO× « q²J «

 w  ÊU²O uLŽ  ÊU²OFLł  ¨f?? √  ¨ bIŽ
 w  s¹bŽUI²L «  …cðUÝú  «b??O?? Ë  —u??
 —uCŠ  w??  ¨w??L??Ýd?? «  Íu??½U??¦?? «  rOKF² «
 bLŠ√Ë rO¼«dÐ≈  wKŽ W¹—«œù« W¾ON « ÍuCŽ
 Í—ÒdI Ë ÍuÝuL « s Š d « sO √Ë WHOKš
 bO ËË  s??¹e?? «  dOLÝ  »u??M???? «Ë  WOD³M «
 ôUBðô«  ÷d??Ž  ULN öš  Òr??ð  ¨uAOAŠ
 WA UM Ë  UNLOOIðË  WIÐU «  U d×² «Ë

ÆWIŠö « „d×² « «uDš
 W¾ON «  v ≈  UO uð  ÊuFL²L «  l —Ë
 w  s¹bŽUI²L «  …cðUÝ_«  WDÐ«d  W??¹—«œù«

∫UNO  ¡Uł  ¨wLÝd « Íu½U¦ « rOKF² «
 l  U d×² «Ë  ôU??B??ðô«  nO¦Jð  ≠ò
 WOŽUL²łô«Ë  WOÐUIM «Ë  WOÝUO «  ÈuI «

ÆWŁö¦ « ¡UÝƒd UÐ ‰UBðô« vKŽ eO d² «Ë
 qzUÝË  d³Ž  WO öŽù«  öL× «  qOFHð  ≠
 q «u² «Ë  WŽuL L «Ë  WOzdL «  Âö??Žù«
 WH U LÐ WK¦L²L « UM²OC  ÕdA  wŽUL²łô«
 18 …œUL « oO³Dð w  Êu½UIK  WO UL « …—«“Ë
 sŽ  —œUB «  2017Ø46  c UM «  Êu½UI «  s

ÆwÐUOM «  fKL «
 l  ÊËUF² UÐ  WO uIŠ  …Ëb??½  rOEMð  ≠

 ·bNK  Êu½UI «  ‰Uł—Ë  sO U×L «  w²ÐUI½
Æt H½

 wLÝd «  rOKF² «  w²DÐ«—  vKŽ  bO Q² «  ≠
 `{«Ë  n u  –U ðô  wÝUÝ_«Ë  Íu½U¦ «
 W¹u ËQ  UNLŽœË  UM²OC  s??  `??¹d?? Ë

ÆWF Uł  WOMÞËË WOÐUI½
 ÈuJA « r¹bI²  dOC×² « w  —«dL²Ýô« ≠
 WKNL «  sL{  W Ëb «  È—u??ý  fK  ÂU?? √
 öO e «Ë  ¡ö e «  œ«bF²Ý«  l  ¨…œb×L «

ÆW³ðd²L « WO UL « ¡U³Ž_« qL×²
 ö??O?? e?? «Ë ¡ö??? e??? «  l??O??L??ł  …u???Žœ ≠
 b¹b ðË WDÐ«d «  v ≈  »U ²½ö  s¹bŽUI²L «
 w  rN uI×  UEHŠ  WO UL «  U?? «d??²??ýô«
 w½u½UI «  —U L «  sŽ  —bB¹  Ê√  sJL¹  U

ÆåÈuŽbK
 ¡ö?? e?? «  l??O??L??łò  ÊU²OFL «  X???ŽœË
 w²E U×  w??  s¹bŽUI²L «  ö??O?? e?? «Ë
 WKŽUH «  W —UAL «  v ≈  WOD³M «Ë  »uM «
 ¡UŁö¦ «  —UN½  —dIL «  ÂUB²Žô«  w  WHO¦J «Ë
 …dAŽ W¹œU× « WŽU « 2018Ø11Ø13 w
 œUIF½«  ‰öš  ËdOÐ  jÝË  w  dNE «  q³

Æå»«uM « fK  W Kł

W U u « dI  ÂU √ ÂUB²Žô« s

qLFL « sŽ Íd¹uB² « ÷dF « ÊËb¼UA¹ »öD «

dLðRL « UO uð uK²¹ VF ‰Ë_« ÂuO « U Kł s

äÉeRC’Gh çQGƒμdG IQGOEG áæé∏d kÉYÉªàLG ¢SCGôj Gô¡f
 Íe —  w{UI «  ‰ULA «  k U×  ”√d??ð 
 À—«u??J?? «  …—«œ≈  WMK  ÎU??ŽU??L??²??ł«  ¨«d??N??½
 w  ¨fKÐ«dÞ Í«dÝ w  t³²J  w  ¨ U “_«Ë
 ÊUL¹≈ Uðdž“ ÂUILzU  WMK « dÝ WMO √ —uCŠ
 W¹dJ F «  ‰ULA «  WIDM  bŽU  ¨wF «d «
 W¹dÝ  bzU  bŽU  ¨Íœd??J?? «  bO Ë  bOLF «
 w UILzU  ¨qOzU  ÊuLOÝ  bOIF «  fKÐ«dÞ
 oAHý  v??Ð—  ÍdAÐ  ∫WO ULA «  WOC ô«
 s¹dðU  …—uJ «Ë  UOÐuÞ  tOłË—  ÊËd²³ «Ë
 …dz«b « W Oz— ¨l¹U³ « ôË— WOMC «Ë Í—uH
 b× «  ŸËdA  WI M  ¨w u «  ÊUł  W¹—«œù«
 ‰ULA «  w  dLŠô«  VOKB «  w  dÞU L «  s
 WOLOK ô«  WIDML «  q¦L  ¨—«“U??Ž  XOł—uł

 WK¦L Ë rJ× « dLŽ ‰ULA « w  ‰UGýô« …—«“u
Æw U Š Íœuł fKÐ«dÞ w  dLŠô« VOKB « 
 UNO  vMŁ√  ¨WLKJÐ  ŸUL²łô«  «dN½  qN²Ý«
 qOFHðò  w  ¡U??C??Ž_«Ë  wF «d «  —Ëœ  vKŽ
 W¹e dL «  WMK «  sŽ  WI¦³ML «  ÊUK «  qLŽ
 w  WMK «  —Ëœ  ÷d??ŽË  ¨åWE U×L «  w
 WŁ—U  Íô  W¹—uH «Ë  WF¹d «  WÐU²Ýô«
 UŽUL²ł«  nO¦Jð  vKŽò  Î «œÒbA  ¨qB×ð  b
 w  WOŠ  «—ËUM  ¡«dł≈  s  sJL²K  ÊUK «
 À—«u?? Ë  U?? “√  w U×ð  ¨qłUF «  V¹dI «
 WO ULA «  WOC _«  UN  ÷dF²ð  Ê√  sJL
 U??N??Ž«u??½√  v??K??Ž  o??z«d??×?? «  ULOÝ  ô  ¨W?? U??
 v ≈  W U{≈  ¨WÐdð_«  ‚ôe??½«Ë  U½UCOH «Ë

 lM  s  ÊuJð  Ê√  sJL  w² «  «—UH½ô«
 sOÐ  oO M² «  WOKLŽ  ÎU??Š—U??ý  ¨åÊU?? ??½ù«
 WOMFL «  «—«œù«Ë  …eNł_«Ë  UOKLF «  W dž
ÆåWŁ—U  Í_  ÎUO½«bO  W¹—uH «  WÐU²ÝôUÐ
 w² «  qŠ«dL «  wF «d «  X{dŽ  ¨U??¼—Ëb??Ð
 ¨tO ≈  XK Ë  w² «  —uD² «Ë  WMK «  UNÐ  d
 ¨WO{UL « dNýô« ‰öš tÐ X U  U  ÎU uBš
 sŽ WI¦³ML « WOŽdH « ÊUK « qLŽ Ê√ò b √Ë
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يقّدم المنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» اليوم في مؤتمره السنوي في بيروت تقريره عن "تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية". وهو الحادي عشر في السلسلة التي أطلقها «أفد» عام 
2008 عن وضع البيئة العربية. يقّدر التقرير حاجة الدول العربية بـ230 مليون دوالر إضافية سنوي? لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها ا7مم المتحدة، مع فجوة تمويلية تصل إلى 100 مليون 

دوالر. وحّذر من ارتفاع الفاتورة إلى مبالغ أعلى بكثير تبع? Mثار الحروب والنزاعات في المنطقة. ودعا التقرير إلى اعتماد سياسات جديدة الستقطاب التمويل من المؤسسات الدولية والصناديق اGقليمية 
والقطاع الخاص، وإعطاء حوافز للمصارف Gصدار منتجات جديدة مخصصة لتمويل التنمية المستدامة، ومكافحة الهدر والفساد. هنا ملخص 7برز ما جاء في التقرير.
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 ¨åWOÐdG*« ¡«d×B�«ò l� —«uŠ w� ¨oÐU��« w½UM³K�« ¡«—“u�« fOz— ¨…—uOM��« œ«R� œUý√

 WOLM²�« q¹u9 Ÿu{u� ‰uŠ  ËdO³Ð WOLM²�«Ë W¾O³K� dAŽ ”œU��« d9R*« g�U¼ vKŽ

ÆW¾O³�« ‰U−� w� »dG*« UN�c³¹ w²�«  «œuN−*UÐ ¨WOÐdF�« Ê«bK³�« w� W�«b²�*«

 u¼ Áe$√ U� r¼√ Ê√Ë ¨œbB�« «c¼ w� …bOł UÞ«uý√ lD� »dG*« Ê√ …—uOM��« b	√Ë 

 vKŽ »—U−²�« r¼√ s� bFð WOÐdG*« WÐd−²�« Ê√ v�≈ «dOA� ¨WOzU*« œËb��« W�U�≈ w� tŠU$

Æw*UF�« bOFB�«

 öOK� «œbŽ „UM¼ Ê√ ¨«uJÝû� ÍcOHM²�« 5�_« W³zU½ ¨w½ôb−� ôË—  b	√ ¨UN²Nł s�

 ‰U−� w�  qC�_«Ë  nOEM�«  ÃU²½û�  WO−Oð«d²Ý«Ë W¹ƒ—   bL²Ž«  w²�«  WOÐdF�«  ‰Ëb�«  s�

 ¨…œb−²*«  U�UD�« ‰U−� w� »dG*« U¼bL²Ž« w²�« ¨WO−Oð«d²ÝôUÐ …bOA� ¨…œb−²*«  U�UD�«

 tÞ —u²	b�« U�√ Æ‰U−*« «c¼ w� WO{U¹— l¹—UA� “U$≈Ë WO³Mł_«  «—UL¦²Ýô« ÕU−MÐ p�–Ë

 Ê√ åWOÐdG*« ¡«d×B�«ò ?� ÕdB� ¨oÐUÝ W¾OÐ d¹“ËË Êœ—_UÐ ÊUOŽ_« fK−� uCŽ ¨dOA�A�«

  «dOG²�« d9R� w� t²	—UA� ‰öš ¨WO¾O³�« U¹UCI�UÐ s¹dO³	 ÂUL²¼«Ë ”ULŠ sŽ d³Ž »dG*«

 WM¹b0 WOšUM*«  «dOG²K� 22 WLIK� »dG*« ÊUC²Š« U�Ëò özU� ¨f¹—UÐ 21 »u	 WOšUM*«

ÆåW¾O³�« ‰U−� w� ULN� «—Ëœ VFK¹ t½√ vKŽ UC¹√ qO�œ ô≈ g	«d�

 ‰Ëb�« d³	√ 5Ð s� bF¹Ë ¨W�UD�« bO�u²Ð t�UL²¼UÐ ·dŽ »dG*« Ê√ dOA�A�« ·U{√Ë

 ‰U−*« rNð Èdš√ lO{«u� Èu²�� vKŽ UŠU$ oIŠ t½√ UL	 ¨WO�LA�« W�UD�« qG²�ð w²�«

 v�≈ W�UD�« ‰u�ËË W�UD�« dI� vKŽ VKG²�« vKŽ »dG*« œuNł vKŽ wMŁ√ U½√ò ‰U�Ë Æw¾O³�«

 »dG*« w� l¹—UA� q¹uL²� ·dA�« UM� ÊU	 b�Ë ¨wÐdG*« VFA�« s� WzU*« w� 90 sŽ b¹e¹ U�

ÆåW�UDK� …œb−²*« œ—«u*« ‰ULF²Ý« p�c	Ë ¡UÐdNJ�« dA½ ”UÝ√ vKŽ ÂuIð

 ÂËœË—u½ Ãœu³�UJ�« pK� v�≈ W¾MNð WO�d³Ð ”œU��« bL×� pK*« W�ö'« VŠU� YFÐ

ÆwMÞu�« U¼bOFÐ ÁœöÐ ‰UH²Š« W³ÝUM0 w½u�UNOÝ

 Ãœu³�UJ�« pK*  UOML²*« hKš√Ë w½UN²�« dŠ√ sŽ ¨WO�d³�« Ác¼ w� ¨pK*« W�öł »dŽ√Ë

 …œUOI�« qþ w� ¨¡Ušd�«Ë ÂbI²�« œ«dÞUÐ o¹bB�« Íœu³�UJ�« VFAK�Ë ¨¡UMN�«Ë W×B�« —u�u0

 WMO²� jÐ«Ë— s� UMO³Fý 5Ð lL−¹ U� Ê≈ò WO�d³�« w� ¡Uł U2Ë ÆÃœu³�UJ�« q¼UF� …bOýd�«

 5Ð ÊËUF²�«  U�öŽ bOÞu²Ð qOH	 U�U¼ U³�J� qJAO� ‰œU³²*« d¹bI²�«Ë W�«bB�« vKŽ WLzU�

 ¡UIð—ö� rJF� U¹uÝ qLF�« WK�«u� vKŽ bO	_« w�eŽ rJ²�ö' œbł√ ¨—UÞù« «c¼ w�Ë ÆUM¹bKÐ

Æå5I¹bB�« UMO³Fý `�U� tO� U* ¨UN� tOG²³½ Íc�« eOL²*« Èu²�*« v�≈  U�öF�« ÁcNÐ
 W¹UŽd�« X% rEM*« ¨e¹«bO� Èb²M� q�«u¹

 ¨UO�ËœË U¹—U�Ë UOMÞË tŽUFý≈ ¨WO�U��« WOJK*«

 Á¡UC� YŁRð w²�« W½“«u�«  UO�UFH�« g�UMð –≈

 Ã–U/  ¡UMÐ  ∫WFODI�«  dBŽ  w�ò  Ÿu{u�

Æå…b¹bł

 w�  tðUO�UF�  ÂUIð  Íc�«  Èb²M*«  fÝR¹Ë

 ¨d{U(«  —«uŠ  d³Ž  q³I²�LK�  W−MÞ  WM¹b�

 rNð—b�Ë ¨5	—UALK� w�UF�« Èu²�*« v�≈ dEM�UÐ

 qC�√ q³I²�� ¡UMÐ w� WL¼U�*«Ë dOŁQ²�« vKŽ

 ÆUNzU	dý l� …—UIK�

 W�Kł ‰öš Êu	—UA*« UŽœ œbB�« «c¼ w�Ë

 …œUŽ≈  ∫Â«e(«Ë  o¹dD�«  …—œU³�ò  ‰uŠ WA�UM�

 f�√ ‰Ë√ ¨åWOMOB�« WOI¹d�ù«  U�öF�« qOJAð

 `Ð«— W	«dý fÝ√ ¡UÝ—≈ v�≈ ¨W−MDÐ fOL)«

Æ5B�«Ë UOI¹d�≈ 5Ð …b¹bł `Ð«— –

 sL{ WLEM*« ¨W�K'« w� ÊuKšb²*« “dÐ√Ë

 5³½U'« Ê√ ¨åUOI¹d�≈ – 5B�« ‰ULŽ_« …—œU³�ò

 ÂuO�«  o×²�ð  WOI¹d�ù«  …—UI�«  ÊQÐ  wŽË  vKŽ

 dOž   U�öŽ  fO�Ë  ¨WHBM�  ÊËUFð   U	«dý

Æ◊ËdA� rŽbÐ W½ËdI� W½“«u²�

 W�uL*«  l¹—UA*«  ÊuJ�  nÝ_«  sŽ «uÐdŽ√Ë

 ·dÞ  s�  ”UÝ_UÐ  cHMð  5B�«  ·dÞ  s�

 bO�«  »U�Š vKŽ  ¨WOMO� WK�UŽ  b¹Ë   ôËUI�

 s� W�bI*« ÷ËdI�« Ê√ sŽ öC� ¨WOK;« W*UF�«

 w� œuIð UOI¹d�SÐ l¹—UA*« q¹uL²� 5B�« ·dÞ

 b�  qÐ  ¨Êu¹b�UÐ  ‰Ëb�«  q¼U	  ‰UIŁ≈  v�≈  V�UG�«

Æ5BK� UOI¹d�≈ WOF³ð w� V³�²ð

 bMŽ  W�K'«  w�  ÊuKšb²*«  n�uð  UL	

 ¨„d²A�  ÂUL²¼«   «–  l¹—UA�  d¹uDð  …—Ëd{

 cš_«  l�  ¨UOI¹d�SÐ  ÃU²½ù«   «—b�  W¹uIðË

 ÊUL{Ë  W�«b²�*«  WOLM²�«  ·«b¼√  —U³²ŽôUÐ

  UłU(  VO−²�ð  ¨…—UI�UÐ  WK�Uý  WOLMð

Æ5MÞ«u*«  U¹u�Ë√Ë

 WO�UM¹bÐ  Êu	—UA*«  œUý√  ¨Èdš√  WNł  s�

 d³²Fð  w²�«  ¨5B�«Ë  UOI¹d�≈  5Ð  ÊËUF²�«

 qLFð w²�«Ë  ¨å‰Ë_«  nB�«  s� p¹dýò WÐU¦0

 ULOÝ ¨ UŽUDI�« nK²�� w� …—UI�« d¹uDð vKŽ

 ¨T½«u*«Ë  WOJJ��«Ë  WO�dD�«  WO²×²�   UOM³�«

 UC¹√ dL¦²�ð Ê√ 5F²¹ 5B�« Ê√ v�≈ 5²�ô

Æ «¡UHJ�« d¹uDðË W¹dA³�« WOLM²�« w�

 ¨w�Ëb�«  e¹«bO�  Èb²M*  11  …—Ëb�«  VJMðË

 W¹UŽd�«  X%  ”u¹œU�√  bNF�  UNLEM¹  w²�«

 ¨”œU��« bL×� pK*« W�ö'« VŠUB� WO�U��«

 w�ò  —UFý X% Í—U'« d³½u½  10  v�≈  7  s�

 YOŠ  ¨å…b¹bł  Ã–U/  ¡UMÐ  ∫WFODI�«  dBŽ

 5O�Ëb�«  5KŽUHK�  ULN�  «d³M�  Èb²M*«  d³²F¹

 WOÝUO��«Ë  WO−Oð«d²Ý«≠uO'«   ôU−*«  w�

 WO�Ëb�« …bMł_« w� W¹u� WE(Ë ¨W¹œUB²�ô«Ë

 vKŽ ÿUH(« ‰öš s� Èd³J�« WO*UF�«  U¹b²MLK�

 e¹eF²�  WO{—√  WŠUð≈  w¼Ë  ¨WO�Ozd�«  t²¹u¼

Æ»uMł≠»uMł ‰œU³²�«Ë ÊËUF²�«

 W	—UA�  ·dFð  w²�«  ¨…—Ëb�«  Ác¼  VJMðË

 ”—«bð  vKŽ  ¨W�u�d�  WO�Ëœ   UOB�ý

 ‚UOÝ w� Èd³J�« WO*UF�«Ë WOLOK�ù«  U½U¼d�«

 WÝ«—œ  vKŽ  ¨U¼—uDðË  Ã–ULM�«  ‰u×²Ð  eOL²¹

 qL²Fð w²�« …b¹bF�«  «dOG²�«Ë WFODI�« d¼UE�

 »dG*« ÂULC½« UNMOÐ s� ¨WO�Ëb�« WŠU��« w�

 UOI¹d�≈  »dž  ‰Ëb�  W¹œUB²�ô«  WŽuL−*«  v�≈

 ¨UOI¹d�≈Ë 5B�« 5Ð ‰ULŽ_« …—œU³�Ë ¨©ËU¹bOÝ®

Æw*UF�« œUB²�ô«Ë W�UD�«Ë s�_«Ë …d−N�«Ë

 …ËbM�«  w�  Êu	—UA*«  W�—U�_«  ¡ULKF�«  œUý√

 …d¼UE�«ò Ÿu{u� ‰uŠ v�Ë_« WO�Ëb�« WOLKF�«

 XL²²š«  w²�«  ¨å UOŽ«b²�«Ë   ôôb�«  ÆÆWOHK��«

 ¨g	«d0  fOL)«  f�√  ‰Ë√  ¡U��  UN�UGý√

 ¨·uB²�«Ë tIH�«Ë …bOIF�« w� wÐdG*« Ã–uLM�UÐ

 nK��«  V¼c*  `O×B�«  Ã–uLM�«  Á—U³²ŽUÐ

 Æ`�UB�«

 …—œU³0  XLE½  w²�«  …ËbM�«  Ác¼  «uFLł√Ë

 vKŽ W�—U�_« ¡ULKFK� ”œU��« bL×� W�ÝR� s�

 …d¼UE²�« Ác¼ Ÿu{u� WOL¼√ vKŽ ¨5�u¹ Èb�

  öOK×²�« vKŽ WLzUI�« U¼—ËU×� W'UF� ‚dÞË

 všu²ð  w²�«  ¨WOŽu{u*«  WÐ—UI*«Ë  WO1œU	_«

 ÆŸUM²�ô«  U³łu� „uKÝ bFÐ ŸUM�ô«

 ÁcN�  w�U²)«  ÊUO³�«  w�  ¨Êu	—UA*«  UŽœË

 U� eO* o�b*« wLKF�« ZNM*« Â«e²�« v�≈ ¨…ËbM�«

 5³�UD� ¨oŠ dOž sŽ WOHK��« `KDB� w� qšœ√

 ‚dÞË  W¹U�uK�  œU'«  Y×³�«  vKŽ  ·UJ²ŽôUÐ

 »dDC*«  ÂuNH*«  ZzU²½  s�  dA²½«  U*  ÃöF�«

ÆWOHK�K�

 W�—U�_«Ë U�uLŽ ”UM�« Ê√ v�≈ Êu	—UA*« t³½Ë

 `KDB� WOK& w�«uð v�≈ W×K� WłU×Ð U�uBš

 U� `O{uð v�≈ WOCH*« WOLKF�« ‚dD�UÐ WOKH��«

 ¨ÕUO²łô«Ë ÕU¹e½ô«Ë »«dD{ô« s� t�  ÷dFð

ÆUN�Ë«bðË …ËbM�« Ác¼ ‰ULŽ√ l³Þ v�≈ 5Ž«œ

 t¹uM²�«Ë …œUýù« vKŽ ÊËd9R*« lLł√ UL	

 pK*«  W�ö'«  VŠU�  5M�R*«  dO�√  …—œU³0

 Z�U½dÐ  ¡UA½SÐ  ¨tK�«  tEHŠ  ¨”œU��«  bL×�

 bL×� …UM�Ë WŽ«–≈ t¦³ð Íc�« WO¦¹b(« ”Ë—b�«

Æ.dJ�« Ê¬dIK� ”œU��«

 ¨vKŽ_«  wLKF�«  fK−LK�  ÂUF�«  5�_«  b	√Ë

 Ác¼ rOEMð Ê√ ¨W³ÝUM*UÐ WLK	 w� ¨n�¹ bL×�

 ¡ULKF�« vKŽ V−¹ U� ÊUOÐ ‚UOÝ w� ¡Uł …ËbM�«

 ¨UNM¹œ —u�√ UNOKŽ jK²�ð ô v²Š rN²�_ t½UOÐ

  U*UF�«Ë  ¡ULKF�«  ¡ôR¼  ÂU¾²�«  Ê√  v�≈  «dOA�

 UOI¹d�ù «dO³	 U³�J� d³²F¹ WOI¹d�ù« …—UI�« s�

 WODÝu�«Ë  `�U�²K�Ë  WO�öÝù«  W�UI¦K�Ë

Æ‰«b²Žô«Ë

 w�  ¡ULKF�«  ¡ôR¼   U�UNÝ≈  Ê√  ·U{√Ë

 ◊UÐd�« s� q	 w�  bIF½« w²�« WŽuM²*«  «¡UIK�«

 dJH�« ¡U�Ý vKŽ ‰bðË WOMž bFð g	«d�Ë ”U�Ë

 Áœ«bF²Ý«Ë  tðu�Ë  t²O	dŠË t²¹uOŠË wI¹d�ù«

 U¼bNA²Ý  WOIOIŠ  WO�öÝ≈  …u×�Ë  WCNM�

Æ…—UI�« Ác¼ ’uB)« vKŽ

 bL×�  W�ÝR�  Ê√  v�≈  n�¹  bL×�  —Uý√Ë

 ÂbIð  Ê√  UN½Qý  s�  W�—U�_«  ¡ULKFK�  ”œU��«

 qł√  s�  ‰c³ð  w²�«  œuN'«  w�  «dO³	  U�UNÝ«

 wŠËd�«Ë  wLKF�«  ‰U−*«  w�  UOI¹d�≈  WCN½

 5L²M*« ¡ULKF�«  Ê√  UHOC� ¨ÍuO½b�«Ë wM¹b�«Ë

 s�  ‰UCM�UÐ  Êu³�UD�  W�ÝR*«  Ác¼  v�≈

 vKŽ  …—UI�«  Ác¼  ÊUJÝ  ŸU{Ë√  Õö�≈  qł√

 oKI¹  U2  U¼dONDð  vKŽ  qLF�«Ë  ¨’uB)«

 u×½  UNðdO��  ‚uF¹Ë  ¨UNzUMÐ√Ë  UNK¼√  WŠ«—

ÆÂbI²�«Ë w�d�«

  eO9 w²�«  ¨…ËbM�«  Ác¼ ‰UGý√   —u×9Ë

 ¨W�ÝRLK�  vKŽ_«  fK−*«  ¡UCŽ√  W	—UA0

 UOI¹d�≈  s�  s¹uŽb*«  ·uOC�«  iFÐË

  U¾ON�«  wK¦2Ë   UOB�A�«  iFÐË  UÐË—Ë√Ë

  «– lO{«u� ‰uŠ ¨U¼dOžË WOLKF�«  U�ÝR*«Ë

 å UOK−²�«Ë  ôôb�« ÆÆ WOHK��« `KDB�å?Ð WKB�«

ÆåÆÆ UOŽ«b²�«Ë œUFÐ_« WOHK��« …d¼UE�«åË
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 …d−NK�  wI¹d�ù«  b�d*«  ¡UA½≈  qJA¹  

 bL×� pK*« W�ö'« VŠU� tŠd²�« Íc�« ¨»dG*UÐ

 WOC� w� wI¹d�ù« œU%ô« bz«— t²HBÐ ”œU��«

  UJ³ý dÞU�� s� »U³A�« W¹UL( WO�¬ ¨…d−N�«

ÆdA³�« w� —U&ô«Ë s¹dłUN*« wÐdN�

 Èb�  WOÐdG*«  WJKLLK�  WLz«b�«  W¦F³�«   b	√Ë

 ¨UOI¹d�ù  W¹œUB²�ô«  WM−K�«Ë  wI¹d�ù«  œU%ô«

 …d−¼ ÊUL{ s� sJLOÝ ¨b�d*« «c¼ ¡UA½≈ Ê√

  UJ³ý dÞU�� sŽ «bOFÐ »U³AK� WM�¬Ë WLEM�

 qJAð  w²�«  ¨dA³�UÐ  —U&ô«Ë  s¹dłUN*«  wÐdN�

ÆUOI¹d�≈ w� s�_«Ë Âö�K� UOIOIŠ «b¹bNð

 f�√  ‰Ë√  X	—Uý  w²�«  ¨W¦F³�«   —Uý√Ë

 ‰uŠ WO�uLŽ W�Kł w� ¨UÐUÐ« f¹œQÐ fOL)«

 ÂuOÐ ‰UH²Šô« W³ÝUM0 s�_«Ë Âö��«Ë »U³A�«

 U³Bš ôU−� qJAð …d−N�« WOC� Ê√ v�≈ ¨»U³A�«

 ¨WOI¹d�ù«  …—UI�«  bOF�  vKŽ  Y×³�«Ë  dOJH²K�

 ÆÂö��«Ë  —«dI²Ýô«  vKŽ  U¼dOŁQð  v�≈  dEM�UÐ

 vKŽ  …d−NK�  W	d²A�  WÝUOÝ  œ«bŽ≈  Ê√   b	√Ë

  UFKD²� WÐU−²Ýô« s� sJLOÝ ¨…—UI�« Èu²��

 WO�Ozd�«Ë WKŽUH�« WN'« ÊuK¦1 s¹c�« »U³A�«

 d9R*« ÊQý s� Ê√ XFÐUðË Æ…d−N�« …d¼Uþ w�

 ÂœUI�« d³Młœ w� ÁbIŽ l�e*« ¨…d−N�« ‰uŠ w�Ëb�«

 …d−N�«  ‰uŠ  w*UF�«  ‚U¦O*«  œUL²Žô  g	«d0

 WOI�«uð WIOŁË œUL²Ž« s� sJ1 Ê√ ¨wLÝ— qJAÐ

 WLEM*«Ë  WM�ü«  …d−N�«  ÂuNH*  fÝRð  WO*UŽ
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 ¨©UOÝË—® uJMOýU¹œ œ—«Ëœ≈ v�Ë_« …ezU'UÐ “U� åeOL²�«ò W¾HÐ oKF²¹ U� w�Ë ÆW¦�U¦�«
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 U� qC�√ .bIð rN� `O²¹ «eH×� U�b¼Ë ULE²M� «bŽu� »U³A�« u½UO³�« w�“UŽ s�
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 s� rOJ×²�« WM' n�Q²ðË ÆUOÝË—Ë UO½U�Ë—Ë ‰UGðd³�«Ë ÊUÐUO�«Ë 5B�«Ë UO�UD¹«Ë
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طالب المتدخلون 
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أشاد فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني السابق، في حوار مع "الصحراء المغربية"، على هامش المؤتمر الحادي 
عشر للبيئة والتنمية ببيروت، حول موضوع تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية، بالمجهودات التي 

يبذلها المغرب في مجال البيئة.
 وأكد السنيورة أن المغرب في هذا الصدد قطع أشواطا جيدة، وأهم أنجزه هو نجاحه في إقامة السدود المائية، 

مشيرا إلى أن التجربة المغربية تعد من أهم التجارب على الصعيد العالمي.
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موفدة "الصحراء المغربية"
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قادة الشباب يلتئمون بمراكش لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في 
مجال تعزيز حقوق اWقليات والحق في المشاركة في الشؤون العامة 0404 04

التأكيد على أهمية دور الشباب في إطار الدبلوماسية الموازية للمساهمة 
في التنمية التي تشهدها المملكة والدفاع عن مصالحها العليا

محمد عبد النباوي يبحث بالخرطوم سبل تطوير عالقات 
التعاون بين النيابة العامة في المغرب والسودان
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 ¨s¹b�« w×� œuL×� w�Ëb�«  pM³�« fOzd� ‰Ë_« VzUM�« rNMOÐ

 ¨gÐd(« ÊULOKÝ WO�Ëb�« WOLM²K� pÐË_« ‚ËbMB� ÂUF�« d¹b*«Ë

 d¹b�Ë ¨Í—«bMF�« bFÝ ÊUM³� ·dB� r	UŠ VzU½ v�≈ W�U{ùUÐ

 WOLM²�«Ë ÍœUB²�ô« ÊËUF²�« WLEM� w� œU�H�« W×�UJ� …dz«œ

 U�Oð W�UD�«Ë ÁUO*« s�_ W¹bM�uN�«  WŁuF³*«Ë ¨XO�u� p¹dðUÐ

 d¹“Ë WHOEM�« W�UD�« ‰ULŽ√ fK−� fOz— „—UA¹ UL	  Æ«d²�Ðdð

 pM³K�  ’U)«  ÀuF³*«Ë  ¨ÍbOF��«  d�U½  oÐU��«  œUB²�ô«

 bNF*« d¹b�Ë ¨bLŠ√ w�«— W�«b²�*« WOLM²�« ÊËRA� w�öÝù«

 dOH��« pOK�J�« WF�Uł w� WOÝUO��«Ë W¹—«œù« ÂuKFK� w�UF�«

 ÃU²½ù«Ë  „öN²Ýö�  wDÝu²*«  e	d*«  rEM¹Ë   Æw²Š  nO�U½

المؤتمر بعنوان "تمويل 
التنمية المستدامة"
ومن بين أبرز المواضيع 
التي سيناقشها المؤتمر 
دور مكافحة الفساد في 
تمويل التنمية

ضوح واستقرار اHطار 
التنظيمي والرقابي 
والسياسات المالية العامة 
عوامل ضرورية لتشجيع 
المصارف على اعتماد خطط 
بعيدة المدى وقواعد 
مستقرة لصنع القرار في ما 
يخص التمويل اMخضر

07بــيــئــــة w w w . a s s a h r a a . m a
2018  15        

             " "   

 s� W×łU½ »—U& ÷dŽ UNO� r²¹ W�Uš W�Kł 5�«b²�*«

 …dOGB�« W¹uLM²�« l¹—UA*« q¹u9 ‰U−� w� WOÐdF�« WIDM*«

 ¡UÝƒ—Ë ¡«—“u�« s� ÎU	—UA� 30 u×½ V½Uł v�≈Ë ¨WDÝu²*«Ë

 sŽ  5K¦2 d9R*«  VDI²�¹  ¨WOLOK�ù«Ë  WO�Ëb�«   ULEM*«

 ÆwK¼_« lL²−*«Ë ÀU×Ð_« e	«d�Ë ·—UB*«Ë ’U)« ŸUDI�«

 w� ¡UCŽ_« WOÐdF�«  UF�U'« s� ÎU³�UÞ 40 nOC²�¹ UL	

Æ¢5O¾O³�« q³I²�*« …œUI� b�√ Èb²M�¢

       
  

 w� ‰U ÒF� u×½ vKŽ W�«b²�*« WOLM²�« l¹—UA� q¹u9 ‰Ušœ≈

 «c� ÆlOL'« vKŽ o³DMð WLE½√ VKD²¹ w�dB*« ŸUDI�« ‰ULŽ√

 WOÐU�—  ULOKFð l{Ë W¹e	d*« „uM³�« v�u²ð Ê√ Í—ËdC�« s�

 U¼bŽU�ðË ¨W�«b²�*« WOLM²�« ·«b¼√ …UŽ«d0 ·—UB*« ÂeKð

 dO¹UF*«Ë   UÝ—UL*«  qC�√  œUL²ŽUÐ  ¨‰ Òu×²�«  WOKLŽ  w�

 qON�ð  U�uJ(«Ë W¹e	d*« „uM³�« vKŽ Vłu²¹ UL	 ÆWO�Ëb�«

 W�UD�« q¦� ¨W�«b²�*« WOLM²�« l¹—UA* …d�O� ÷Ëd� ¡UDŽ≈

Æ…œb−²*«

    "  "  
 

 r�  dCš_«  q¹uL²�«  u×½  ‰ Òu×²�«  Ê√  ¢b�√¢  d¹dIð  b	R¹

 ÊULC�  bOŠu�«  Òq(«  u¼  qÐ  ¨w�dB*«  ŸUDIK�  Î«—UOš  bF¹

 Î«œuO� ÷dH¹ ‰ Òu×²�« «c¼ ÊU	 «–≈Ë Æd ÒOG²� r�UŽ w� —«dL²Ýô«

Æ…b¹bł ÎU�d� ÎUC¹√ `²H¹ tMJ� ¨dÞU�� vKŽ ÍuDM¹Ë

      
      

 wÐU�d�«Ë  wLOEM²�«  —UÞù«  —«dI²Ý«Ë  Õu{Ë  Ê≈

 ·—UB*« lO−A²� W¹—Ëd{ q�«uŽ W�UF�« WO�U*«  UÝUO��«Ë

 —«dI�« lMB� …dI²�� bŽ«u�Ë Èb*« …bOFÐ jDš œUL²Ž« vKŽ

 „—UAð  Ê√  wŽb²�¹  «c¼Ë  ÆdCš_«  q¹uL²�«  h�¹  U�  w�

 iFÐ —UDš√ qL% w� ¨WO�Ëb�«Ë WOK;« ¨W�UF�«  U�ÝR*«

 s� q¹uL²�« —œUB�Ë W¹—U−²�« ·—UB*« l� q¹uL²�« Ÿ«u½√

 o¹dÞ WDš l{u� W�d� ÊuJOÝ d9R*« Æ’U)« ŸUDI�«

Æq¹uL²�«Ë jOD�²�«Ë  UÝUO��« sŽ Êu�ËR�*« UNO� „—UA¹

    
 bO�	Ë√ w½UŁ  UŁUF³½« iOH�²� W�UFH�«  «¡«dłù« Ê√ pý ô

 U¼—UŁ¬  sJ�  ¨W¹—Ëd{ Í—«d(« ”U³²Šö� W³³�*«  ÊuÐdJ�«

 dOž W�UDK� WK¹bÐ —œUB� u×½ ‰ Òu×²�U� Æ…dO³	 œUB²�ô« vKŽ

 Ÿ«u½√ iF³� W¹UN½ qJAOÝ q³I²�*« w� Í—uHŠ_« œu�u�«

 X½U	 U*Ë Æ‰u�_« s� b¹bF�« rOOIð vKŽ dŁR¹Ë  «—UL¦²Ýô«

 ¨Í—uHŠ_«  œu�u�«  vKŽ  bL²Fð  WL�{  W¹œUB²�«   UŽUD�

  «œUB²�ô« vKŽ ÎU�uBš ¨…dO³	 ‰ Òu×²�« s�  UHŽUC*U�

 ¨œu�u�« s� ŸuM�« «c¼ d¹bBð vKŽ wÝUÝ√ qJAÐ bL²Fð w²�«

 ‰û×²�«  qJA¹  5Š  w�Ë  ÆWODHM�«  WOÐdF�«  ‰Ëb�«  w�  UL	

 ¨w�U*«  —«dI²Ýô«  vKŽ  Î«dDš  W�UD�«  s�  WK¹bÐ  Ÿ«u½√  v�≈

  «dOG²*«  W³	«u* ÍœUB²�ô«  ‰ Òu×²�«  sŽ ŸUM²�ô«  —UDšQ�

 WŠuLÞ Z�«dÐ Ê√ WOÐU−¹ù« —œ«u³�« s�Ë ÆÎ«dO¦	 d³	√ vI³ð

 ¨‰Ëd²³K� …— ÒbB*« WOÐdF�« ‰Ëb�« w�  √bÐ œUB²�ô« l¹uM²�

 ¨W�UD�« …¡UH	Ë …œb−²*« W�UD�« w� …dO³	  «—UL¦²Ý« UN³	«uð

 W¹œuF��« XF Ò�Ë b�Ë Æ «—U�ù«Ë W¹œuF��« w� qB×¹ UL	

 ¡UM³� ’Uš w*UŽ Í—UL¦²Ý« ‚ËbM� l� r¼UHð …d	c� Î«dOš√

 200  WLOIÐ  WO�LA�«  W�UD�«  s�  ¡UÐdNJ�«  ÃU²½ù   UD×�

Æ—ôËœ ÊuOKÐ

   
 l¹—UA� q¹u9 s� Î«¡eł w�dB*« ŸUDI�« wDG¹ 5Š w�

 UN½√  vKŽ  UNHOMBð  sJ1 Î«bł  …dOG� W³�½  ÊS�  ¨WOLM²�«

 ÂbŽ  Ê√  wÐË—Ë_«  w�dB*«  œU%ô«  Èd¹Ë  Æ¢dCš√  q¹u9¢

 ÷ËdI�«¢ q¦� ¨¢dCš_« q¹uL²�«¢ d�UMŽ b¹b% w� Õu{u�«

 nOMBð ÂU�√ ÎUIzUŽ qJA¹ ¨¢¡«dC)« ‰u�_«¢Ë ¢¡«dC)«

 q¹uL²K�  WO�U{≈  ’d�  d¹uDð  w�U²�UÐË  ¨d�UMF�«  Ác¼

 …—uB×� ÊuJð Ê√ V−¹ ¢dCš_« q¹uL²�«¢ WH� ÆdCš_«

 v�≈ ¨Î«–≈ ¨WłUŠ „UM¼ ÆW¾O³K� WI¹bB�« l¹—UA*«Ë l¹—UA*« w�

 q¹uL²�«  U½ ÒuJ� sŽ ÕUB�ö� bŽ«uI�« s� v½œ√ ÒbŠ l{Ë

 l�  ¨¡«dC)«  l¹—UALK�  WO�U*«  œ—«u*«  d =�u¹  U0  ¨dCš_«

 WO�U�   U−²M�  d¹uDðË  ¨dÞU�*«Ë  ‚u��«  ŸU{Ë√  qOK%

  U−²M� l� W½—UILK� WKÐU� fÝ√ vKŽ UN1bIð sJ1 …b¹bł

 dýU³*« dŁ_« s� nOH�²�« ·—UB*« vKŽ 5F²¹ ULO�Ë ÆÈdš√

 ÂuIð w²�«  «—UL¦²Ýô«Ë  UÞUAM�« s� "UM�« W¾O³�«  vKŽ

 WOLM²�«  rŽœ  w�  WO�Ozd�«  ·—UB*«  WL¼U��  ÊS�  ¨UNÐ

 l¹—UALK�  WOK¹uL²�«  ‰uK(«  dO�uð  w�  sLJð  W�«b²�*«

ÆW¾O³K� WI¹bB�«  U	dA�«Ë

      
  

 ¨·—UB*«  UNM�Ë  ¨WOÐdF�«   U	dA�«  rEF�  Ê√  X�ö�«  s�

 WO�ËR�*«Ë  W�«b²�*«  WOLM²�«Ë  W¾O³�«  lL&  XŠdÐ  U�

 ·—UB*«  bŠ√  Æo¹u�²�«  l�  …bŠ«Ë  …—«œ≈  w�  WOŽUL²łô«

 w� WO�LA�« W�UD�« œUL²Žô ÎU−�U½dÐ oKÞ√ Èd³J�« WOÐdF�«

 Â«b�²Ý« w� W	—UA*«Ë ¨ÁUOLK� …d�u� …eNł√ VO	dðË ¨tŽËd�

 bO	Q²� …dO³	 WOzUŽœ WKL×Ð UNI�—√Ë ¨5Hþu*« 5Ð  «—UO��«

 Æ¡UM¦�« o×²�ð WFz«—  «—œU³� Ác¼ ÆWO¾O³�« dO¹UF*UÐ t�«e²�«

 W�UD�«  …¡UH	Ë  …œb−²*«  W�UD�«  l¹—UA�  q¹u9 Z�«dÐ  sJ�

 WKOKI�« Ë√ WOzUÐdNJ�«  «—UO�K� …d ]�O*« ÷ËdI�«Ë ¨ÁUO*«Ë

 UN�bI¹  w²�«  WO�U*«   U−²M*«  sŽ  VOGð  œUJð  ¨ UŁUF³½ô«

 w�dB*« ŸUDIK� wIOI(« ‰UI²½ô« Ê√ pý ô Æ·dB*« «c¼

 w� Î«dOOGð VKD²¹ W�«b²�*« WOLM²�« q¹u9 dBŽ v�≈ wÐdF�«

 —UÞ≈ w� WOLM²�«Ë W¾O³�«  «—UFý Z¹Ëdð sŽ n�u²�«Ë ¨—U�*«

ÆW�UF�«  U�öF�«Ë o¹u�²�«
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يطلق المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) تقريره حول تمويل التنمية المستدامة في 
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والتنمية  بالبيئة  مختصة  وإقليمية  دولية  منظمة  خمسين  نحو  المؤتمر  في  وتشارك 

للبيئة  العربي  للمنتدى  العام  اMمين  صعب،  نجيب  الدكتور  مع  مقابلة  في  والتمويل. 
والتنمية (أفد)...، يشرح اMمين العام للمنتدى المواضيع التي يطرحها المؤتمر.
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w w w . a l r a i . c o m ¿OQC’G - ¿ÉªY - ¿ƒ©HQC’Gh áæeÉãdG áæ°ùdG 

äÉ«∏fi  17497 Oó©dG - Ω2018  ÊÉãdG øjô°ûJ 8  ≥aGƒŸG - `g 1440 ôØ°U 30 ¢ù«ªÿG4

 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG πjƒªJ øY zóaCG{ ôjô≤J ô°ûæJ z…CGôdG{ 

 ٩٠٠ بليون دوالر الخسائر االقتصادية بسبب الحروب في المنطقة العربية 
 Q’hO ¿ƒ«∏H 100 ≈dEG π°üJ á«Hô©dG ∫hódG ‘ OÉ°ùØdG áëaÉμe äGóFÉY      

 الرزاز يفاجىء مستشفى الكرك ويعد بتلبية االحتياجات 

…ó«ªëdG ¥QÉW–¿ÉªY   

 ¿CG  zóaCG{  á«ªæàdGh áÄ«Ñ∏d  »Hô©dG  ióàæªdG  ôjô≤J ∞°ûc

 øe ôãcCG ≈dEG êÉàëJ ¿OQ’G É¡æ«H øeh á«Hô©dG á≤£æªdG

 á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëàd kÉjƒæ°S »cô«eCG Q’hO ¿ƒ«∏H 230

.áeGóà°ùªdG

 ¬æe  áî°ùf  ≈∏Y  z…CGô```̀dG{  â∏°üM  …ò``dG  ôjô≤àdG  ø`̀«`̀Hh

 »fÉ©J  »`̀à`̀dG  á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  »`̀a  á«∏jƒªàdG  Iƒ`̀é`̀Ø`̀dG  ¿CG

 ™e  ,kÉjƒæ°S  Q’hO  ¿ƒ«∏H  100  ø`̀e  ôãcCÉH  äQ uó`̀ o≤`̀a  õé©dG

 áæ°S  ≈àM  Q’hO  ¿ƒ«∏jôJ  1^5  √QGó≤e  »ªcGôJ  ´ƒªée

 »a »a ¬æY ¿ÓY’G ºà«°S …òdG ôjô≤àdG ôÑàYGh .2030

 ™ØJôJ ¿CG  ™bƒàªdG  øe ¬fCG  ,ähô«H  »a …ƒæ°ùdG  √ôªJDƒe

 ≈dEG  kGô¶f  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëàd  áØ∏μdG

 ô«°ûJ  PEG  ,±Gó`̀g’G √òg ò«ØæJ ≈∏Y QGô≤à°S’G  ΩóY QÉ`̀KBG

 …OÉ°üàb’G  •É°ûædG  »`̀a  ôFÉ°ùîdG  ¿CG  ≈``̀dEG  äGô`̀jó`̀≤`̀à`̀dG

 2011 ΩÉY òæe á≤£æªdG »a äÉYGô°üdGh ÜhôëdG ÖÑ°ùH

 äGóFÉY ¿CG ôjô≤àdG ∞°ûch .Q’hO ¿ƒ«∏H 900 äRhÉéJ ób

 100 ≈```̀dEG π`̀°`̀ü`̀J á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫hó````dG »``̀a OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e

 º¶©e  ó°ùd  »Øμj  Ée  ƒgh  ,kÉjƒæ°S  »cô«eCG  Q’hO  ¿ƒ«∏H

 ±GógCG ò«Øæàd áeRÓdG äGQÉªãà°S’G »a á«dÉªdG IƒéØdG

 πjƒªàdG QOÉ°üe ¿CG ôjô≤àdG ôÑàYGh .áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

 ,kGQÉ°ùëfG  ó¡°ûJ  á«Hô©dG  á≤£æªdG  »a  á°UÉîdGh  áeÉ©dG

 ò«Øæàd  áeRÓdG  äÉfƒ«∏jôàdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  â°ù«d  »gh

 á«°ù«FôdG  äÉÑ≤©dG  ø`̀eh  .áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó``̀gCG

 á≤£æªdG ¿CG áeGóà°ùªdG á«ªæàdG πjƒªJ ¿hO ∫ƒëJ »àdG

 πc π`̀HÉ`̀≤`̀e »`̀Ø`̀a .∫É`̀ª`̀dG ¢`̀SCGô`̀d m±É`̀°`̀U lQ qó`̀°`̀ü`̀e á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG

 QÉªãà°S’G  äÉ`̀≤`̀aó`̀J  ≥`̀jô`̀W  ø`̀e  á≤£æªdG  π`̀Nó`̀j  Q’hO

 kÓ©a  Q’hO  1^8  ƒëf  QÉªãà°SG  OÉ©j  ,ô°TÉÑªdG  »ÑæLC’G

 ô°TÉÑªdG  QÉªãà°S’G  äÉ≤aóJ  á£°SGƒH  É`̀eEG  ,êQÉ`̀î`̀dG  »`̀a

 É¡≤≤ëj »àdG ìÉHQC’G πjƒëJ ≥jôW øe ÉeEGh ,êQÉîdG ≈dEG

 ºéM  ¿CG  ≈``̀dEG  ôjô≤àdG  QÉ`̀°`̀TCGh  .Ö``fÉ``LC’G  ¿hôªãà°ùªdG

 ,  ≠∏H  á«FÉæãdG  á«ª°SôdG  á«FÉªfE’G  á«Hô©dG  äGóYÉ°ùªdG

 ,2017h 1970 ø«H Q’hO ¿ƒ«∏H 216 ,á`̀dhO ≈dG ádhO øe

 ájOƒ©°ùdG »`̀g ¿Gó`̀∏`̀H  á``©``HQCG  É`̀¡`̀æ`̀e ô``Ñ``cC’G Aõ`̀é`̀dG Ω qó``̀b

 âeób ,∂``̀dP IGRGƒ````e »`̀a .ô`̀£`̀bh äGQÉ`````̀eE’Gh â`̀jƒ`̀μ`̀dGh

 äÉfƒ«∏H  204  ¬Yƒªée  É`̀e  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á«ªæàdG  ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀U

 ≈`̀dEG  É¡æe  áÄªdG  »`̀a  54  Ö`̀gP  ,2017  ájÉ¡f  ≈àM  Q’hO

 á«FÉªfE’G äGóYÉ°ùªdG πªée äOGORG Éªc .á«Hô©dG ∫hódG

 êQÉN QOÉ°üe øe á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ≈dEG áeó≤ªdG á«ª°SôdG

 .Q’hO  ¿ƒ«∏H  22^3  ≈`̀dEG  2016  ΩÉ`̀Y  »a  π°üàd  á≤£æªdG

 ¿CG  á≤«≤M »ØîJ á«ªbôdG IOÉ`̀jõ`̀dG  √ò`̀g ¿EÉ`̀a  ,∂`̀dP ™`̀eh

 IóYÉ°ùªd  kÉ°ü°üîe  ¿Éc  áÄªdG  »a  15  áÑ°ùf  RhÉéàj  Ée

 ™bGƒdG »a â°ù«d »àdGh ,á«fÉ°ùfE’G äÉfƒ©ªdGh ø«ÄLÓdG

.á«ªæàdG èeGôH øe kGAõL

 á«ªæàdG πjƒªJ Iƒéa øe Gô«Ñc GAõL ¿CG ôjô≤àdG ôÑàYGh

 â∏¡°S ,kÉ`̀jó`̀«`̀∏`̀≤`̀J .¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dG ø`̀e »`̀JCÉ`̀j ¿CG Ö`̀é`̀j

 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dGh  á«aô°üªdG  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dGh  ,∫É``ª``dG  ¢```̀SCGQ  ¥Gƒ``̀°``̀SCG

 »a »Ñ∏°S  ô`̀«`̀KCÉ`̀J  É`̀¡`̀d  ¿É``c  »`̀à`̀dG  äÉ`̀WÉ`̀°`̀û`̀æ`̀dG  ,ΩÉ``̀Y  πμ°ûH

 ∑Éæg  ¿CG  ôjô≤àdG  ø`̀«`̀Hh  .»Ä«ÑdGh  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LE’G  ¥É«°ùdG

 ΩÉªàgÓd Iô«ãªdG πjƒªàdG ∫ƒ∏M øe IójGõàe áYƒªée

 πjƒªàdG  äGhOCG  ≈dEG  AGô°†îdG  äGóæ°ùdG  øe  ,¥ƒ°ùdG  »a

 ájƒæ°S  IOÉjR  â∏°üM ,»ªdÉ©dG  ó«©°üdG  ≈∏Y .á£∏àîªdG

 ,AGô`̀°`̀†`̀î`̀dG äGó`̀æ`̀°`̀ù`̀dG QGó``̀°``̀UEG »`̀a kÉ`̀Ø`̀©`̀°`̀V 14 É`̀gQGó`̀≤`̀e

 ¿ƒ«∏H  155  øe ôãcCG  ≈`̀dEG  2013  ΩÉY  Q’hO  ¿ƒ«∏H  11  øe

 ∫GõJ ’ ™jô°ùdG Égƒªf ºZQ ≈∏Y É¡æμd .2017 ΩÉY Q’hO

 á«ªæàdG  áØ∏c  πjƒªJ »a áª°SÉëdG  áªgÉ°ùªdG  øY Ió«©H

 á∏eÉμàe äÉ°SÉ«°S  OÉªàYG  ¿CG  ôjô≤àdG  iôjh .áeGóà°ùªdG

 πjƒªàdG  ÜÉ£≤à°S’  …Qhô°V  ô`̀eCG  áeGóà°ùªdG  á«ªæà∏d

 »¨Ñæjh  .É`̀¡`̀aGó`̀gCG  ≥«≤ëàH  á∏«ØμdG  äÉWÉ°ûæ∏d  »aÉμdG

 áªFÉ≤dGh  á«ª«¶æàdG  ô«HGóàdG  øe  áYƒªéªH  ∂dP  ºYO

 §£îdGh äÉ°SÉ«°ùdG  ¿ƒc ¿Éª°†d z¥ƒ°ùdG  OÉ°üàbG{  ≈∏Y

 kÉ`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LGh kÉ`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀bG á``̀dOÉ``̀Y á`̀Mô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG è``̀eGô``̀Ñ``̀dGh

 »¨Ñæj  »``̀à``̀dG  ,ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀∏`̀d  Rƒ``̀é``̀j  ’h .kÉ`̀«`̀Ä`̀«`̀H  á`̀dƒ`̀Ñ`̀≤`̀eh

 Oƒ«≤dG ≈∏Y ô°üà≤J ¿CG ,™«ªédG ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH É¡≤«Ñ£J

 õaGƒM  kÉ`̀°`̀†`̀jCG  ô`̀aƒ`̀J  ¿CG  »¨Ñæj  π`̀H  ,Ö°ùëa  äÉ£ÑãªdGh

 IhÓYh  .áeGóà°ùªdG  äGQÉªãà°S’Gh  äÉWÉ°ûædG  ™«é°ûàd

 ºFÉbh ádAÉ°ùª∏d πHÉbh ±ÉØ°T è¡f OÉªàYG ¿EÉa ,∂dP ≈∏Y

 .ájÉ¨dG √òg ≥«≤ëàd …Qhô°V Ö∏£e ƒg ácQÉ°ûªdG ≈∏Y

 øe  ójó©dG  ¬`̀LGƒ`̀J  »àdG  äÉjóëàdG  ó`̀MCG  ¿CG  ≈`̀dG  QÉ`̀°`̀TCGh

 áYhô°ûªdG  ô«Z  á«dÉªdG  äÉ≤aóàdG  ƒ`̀g  á«Hô©dG  ∫hó``̀dG

 .É``̀gQó``̀gh á`̀eÉ`̀©`̀dG ∫Gƒ`````̀eC’G á`̀bô`̀°`̀Sh ∫Gƒ`````̀eC’G π`̀«`̀°`̀ù`̀Zh

 AÉ°†≤dGh äÉ°SQÉªªdG √òg øe óë∏d Oƒ¡édG ∫òH »¨Ñæjh

 Üô¡àdG  áëaÉμe ∂dP »a ÉªH  ,±É£ªdG  ájÉ¡f  »a É¡«∏Y

 ±É°VCGh  .Ohóë∏d  IôHÉ©dGh  á«æWƒdG  äÉcô°û∏d  »Ñjô°†dG

 á«NÉæªdGh  á«Ä«ÑdG  ôWÉîªdGh  äÉjóëà∏d  ¿CG  ôjô≤àdG

 ∫ qƒ`̀ë`̀à`̀dÉ`̀a .»`̀dÉ`̀ª`̀dG QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G ≈`̀∏`̀Y á`̀ª`̀¡`̀e äÉ`̀°`̀SÉ`̀μ`̀©`̀fG

 »a  …Qƒ`̀Ø`̀MC’G  OƒbƒdG  ô«Z  ábÉ£∏d  á∏jóH  QOÉ°üe  ƒëf

 äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  ´Gƒ```̀fCG  ¢†©Ñd  á`̀jÉ`̀¡`̀f  πμ°û«°S  πÑ≤à°ùªdG

 ø«M »``̀ah .∫ƒ``̀ °``̀UC’G ø``e ó`̀jó`̀©`̀dG º`̀jƒ`̀≤`̀J ≈`̀∏`̀Y ô``̀KDƒ``̀jh

 ™jQÉ°ûe  π`̀jƒ`̀ª`̀J  ø`̀e  kGAõ```̀L  »`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »£¨j

 ≈∏Y  É¡Ø«æ°üJ  øμªj  kGó`̀L  Iô«¨°U  áÑ°ùf  ¿EÉ`̀a  ,á«ªæàdG

 ójóëJ  »a  ìƒ°VƒdG  Ωó`̀Y  ∞≤jh  .zô°†NCG  πjƒªJ{  É¡fCG

 zAGô°†îdG  ¢Vhô≤dG{  πãe  ,zô°†NC’G  πjƒªàdG{  ô°UÉæY

 √ò``g ∞`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀J ΩÉ`````̀eCG kÉ``̀≤``̀FÉ``̀Y ,zAGô``̀°``̀†``̀î``̀dG ∫ƒ````̀°````̀UC’Gzh

 ¿Gó∏ÑdG  πª©J  ¿CG  IQhô°†H  ôjô≤àdG  ≈`̀°`̀UhCGh  .ô°UÉæ©dG

 πª©dG §`̀£`̀Nh äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G á`̀Ä`̀«`̀¡`̀J ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG

 áæ°ùd  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  Ió`̀æ`̀LCG  ≥«≤ëàd  á`̀ª`̀FÓ`̀ª`̀dG

 »Yóà°ùj Gògh .»NÉæªdG ôq«¨àdG äÉjóëJ á¡LGƒeh 2030

 ójóëJh  á©bƒàªdG  ∞«dÉμàdG  ôjó≤Jh  äÉjƒdhC’G  ójóëJ

 §°SƒàªdGh Öjô≤dG ióªdG »a áæμªªdG πjƒªàdG QOÉ°üe

 ôjô≤àdG ≈°UhG ,á«£ØædG ∫hódG ¢üîj Ée »ah .ó«©ÑdGh

 ô«Z áéàæe äÉ`̀YÉ`̀£`̀b ƒ`̀ë`̀f OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ™`̀jƒ`̀æ`̀J  IQhô`̀°`̀†`̀H

 øjôeCG  QÉ©°SC’G  º`̀YO  áª¶fCG  »a  ô¶ædG  IOÉ``̀YEGh  á«dhôàH

 πNódG  ≈∏Y  QÉ`̀©`̀°`̀SC’G  äÉÑ∏≤J  QÉ``KBG  á¡LGƒªd  ø«jQhô°V

 π`̀Nó`̀dG äGP ∫hó````̀dG É```̀eCG .ó`````eC’G π`̀jƒ`̀W ƒ`̀ª`̀f ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh

 á«Ñjô°†dG  áª¶fC’G  πjó©J  øe  É¡d  óH  Óa  ,§°SƒàªdG

 èJÉædÉH áfQÉ≤e ÖFGô°†dG øe πNódG áÑ°ùf ™ØJôJ å«ëH

 í`̀FGô`̀°`̀T ≥``̀ah á`̀dGó`̀©`̀dG ø`̀«`̀eCÉ`̀J ™`̀e ,»``̀dÉ``̀ª``̀LE’G »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG

 á«dÉe äÉMÓ°UEG ≈dEG á që∏e áLÉM áªKh .IhôãdGh πNódG

 ÖfÉL ≈dEG  ,»YÉªàL’G ó©ÑdG  äGP  äGQÉªãà°S’G  ™«é°ûàd

 OÉ°üàb’G ™`̀jƒ`̀æ`̀J º``̀YO ≈`̀∏`̀Y IQOÉ``̀≤``̀dG á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG

 ƒªædG  »`̀a  ió`̀ª`̀dG  ó«©ÑdG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh  ¿ƒ`̀jó`̀dG  IQGOEGh

 ø«H ¿hÉ©àdG õjõ©àH ôjô≤àdG ÖdÉWh .äGOQGƒdG π«°üëJh

 É¡«a  ÉªH  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ™«ªL  »`̀a  á«Hô©dG  á≤£æªdG  ∫hO

 äGóYÉ°ùªdG  IOÉ`̀jRh  É¡æ«H  Ée  »a  á«ª«∏bE’G  äGQÉªãà°S’G

 ’h  ,á≤£æªdG  »a  ™jQÉ°ûªdG  πjƒªàd  á«Hô©dG  á«FÉªfE’G

 ≈dEG  ÉgóMh êÉàëJ »àdG  ,á«àëàdG  ≈æÑdG  ∫Éée »a Éª«°S

 .»dhódG  ∂æÑdG  äGôjó≤àd  kÉ≤ah  kÉjƒæ°S  Q’hO  ¿ƒ«∏H  100

 ΩGóîà°SG IAÉØc ≈∏Y õ«côàdG IQhô°V ≈∏Y ôjô≤àdG Oó°Th

 ΩÉ`̀©`̀dG ø`̀«`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ø``̀e ,Iô``̀aGƒ``̀à``̀ª``̀dG á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG OQGƒ```̀ª```̀dG

 ∫hóL ≥ah ,ôeC’G Ωõ∏j å«M É¡à¡Lh ô««¨Jh ,¢UÉîdGh

 ≥«≤ëàH  á∏«ØμdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh  ™jQÉ°ûªdG  ºYód  ,äÉ``jƒ``dhCG

 AÉ°†≤dG  ¿CG  ôjô≤àdG  ôÑàYGh .áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógCG

 äÉ°SÉ«°S  ™`̀°`̀Vhh  ,á«ªàM  IQhô`̀°`̀V  Qó```̀gCGh  OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG  ≈`̀∏`̀Y

 ¢ù«∏a  .QÉªãà°SÓd  á≤jó°U  •hô`̀°`̀T  OÉªàYGh  ,á∏eÉμàe

 äGQÉ«N  »a  QGôªà°S’G  º«∏°ùdG  …OÉ°üàb’G  ≥£æªdG  øe

 ≈∏Y  πª©dG  IGRGƒ``̀e  »`̀a  ,áªjó≤dG  ájó«∏≤àdG  QÉªãà°S’G

 äGQÉªãà°SG  ºYód  É¡∏jƒëJh  á«dÉªdG  OQGƒªdG  ÜÉ£≤à°SG

 ¢ù«jÉ≤eh  º«gÉØe  ≈∏Y  Ωƒ≤J  ,áÄ«Ñ∏d  á≤jó°U  IôμàÑe

 .IójóL

Qƒª°†dG øjô°ùf - ∑ôμdG   

 ¬≤aGôj  RGRô``̀dG  ôªY  QƒàcódG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  CÉ`̀LÉ`̀a

 ∑ôμdG ≈Ø°ûà°ùe øHõdG …RÉZ QƒàcódG áë°üdG ôjRh

 Aƒ°V »a πª©dG ô«°S á©HÉàªd á«∏«d IQÉjõH »eƒμëdG

 äÉ°UÉ°üàN’G  ¢†©H  ¢ü≤f  ø`̀Y  äOQh  äÉ¶MÓe

.äGõ«¡éàdGh á«æØdG QOGƒμdGh á«Ñ£dG

 ±ƒbƒ∏d  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≥aGôeh  ΩÉ°ùbG  RGRô`̀dG  ó≤ØJh

 É`̀ª`̀c, É`̀¡`̀«`̀a π`̀ª`̀©`̀dG ô`̀«`̀°`̀S á`̀©`̀«`̀Ñ`̀Wh É`̀¡`̀à`̀jõ`̀gÉ`̀L ≈`̀∏`̀Y

 ø«æWGƒªdGh  ≈°VôªdG  øe OóY äÉ¶MÓªd ™ªà°SG

 ÉªH  É`̀¡`̀d  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG  OÉ``̀é``̀jE’  É¡à©HÉàªH  G  ó``̀Yh  å`̀«`̀M

 á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  äÉ`̀eó`̀N  π°†aG  ô«aƒJ  øª°†j

 »àdG  äÉ°UÉ°üàN’G ô«aƒJ ∂dP »a ÉªH á«LÓ©dGh

 É¡fCG  ∫Éb  »àdG  á∏μ°ûªdG  »gh  ≈Ø°ûà°ùªdG  É¡LÉàëj

.áμ∏ªªdG äÉ«Ø°ûà°ùe ∞∏àîe É¡æe »fÉ©J

 á£jÉ©ªdG  PÉ©e  QƒàcódG  ≈Ø°ûà°ùªdG  ôjóe  Ωó`̀bh

 øe  ≈Ø°ûà°ùªdG  äÉLÉ«àMGh  ÖdÉ£e  Rô`̀H’  É°VôY

.á«Ñ£dG äÉ°ü°üîàdGh äGõ«¡éàdGh ≥aGôªdG

 õ«¡éJ ≈∏Y ≥aGh RGRôdG ¿G á£jÉ©ªdG QƒàcódG ø«Hh

 ≈Ø°ûà°ùªdG  »a  ≈°üëdG  â«àØJh  ¥hôëdG  »JóMh

 Iô`̀°`̀SG  OGó```YG  IOÉ`̀jõ`̀H  ó``̀Yh  É`̀ª`̀c  πÑ≤ªdG  ¿É°ù«f  »`̀a

 ≈Ø°ûà°ùªdG »a Ö∏≤dG IóMh π«¨°ûàHh ≈∏μdG π«°ùZ

 ¢ü°üîJ ô`̀aƒ`̀J Ωó`̀©`̀d äÉ`̀eó`̀î`̀dG AGô`̀°`̀T ≥`̀jô`̀W ø`̀Y

áë°üdG IQGRh iód Ö∏≤dG ¢Vôªd

 áYƒªée á``̀dÉ``̀MG ≈`̀∏`̀Y AGQRƒ`````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ≥```̀aGh É`̀ª`̀c

 πNGO  äÉMÉ°ùdGh  ´QGƒ°ûdG  IQÉ``̀fGh  ó«Ñ©àd  äGAÉ`̀£`̀Y

 592  áYƒªée  Ée  OÉéj’  áaÉ°VG  ≈Ø°ûà°ùªdG  Ωô`̀M

 øe AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  ≥``̀aGh  Éª«a ,äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d  kÉ`̀Ø`̀bƒ`̀e

 á«LQÉîdG  äGOÉ«©∏d  ≈æÑe  áeÉbG  ≈∏Y  GóÑªdG  å«M

 »`̀Ø`̀j ó``̀©``̀j º```̀d …ò`````̀dG »``̀dÉ``̀ë``̀dG ≈`̀æ`̀Ñ`̀ª`̀dG ø```̀e ’ó````̀H

 øjõdG  QƒàcódG  áë°üdG  ô`̀jRh  ó`̀cG  Éª«a  .¢Vô¨dÉH

 Ö∏≤∏d  ÉÑ«ÑW  ≈Ø°ûà°ùª∏d  ¢ü°üîà°S  IQGRƒ```̀dG  ¿G

 ø«Ñ«ÑW  IOƒ`̀Y  ó©H  ∂`̀dPh  »dÉëdG  ΩÉ`̀©`̀dG  ájÉ¡f  ™`̀e

 . êQÉî∏d ø«ã©àÑe

»fÉ£jôÑdG óaƒdGh ¿ÉcQC’G ¢ù«FQ

 بحث التعاون العسكري مع بريطانيا 
GôàH -¿ÉªY   

 ¿É`̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  åëH

 øcôdG  ≥jôØdG  ácôà°ûªdG

 º``̀«``̀ ∏``̀ë``̀dGó``̀Ñ``̀Y Oƒ````̀ª````̀ë````̀e

 ó``ah ™```e ¢``̀ù``̀eG äÉ``̀ë``̀jô``̀a

 Ö`̀FÉ`̀f á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H

 ø``̀jQÉ``̀ °``̀ û``̀ à``̀ °``̀ ù``̀ª``̀ dG ô```̀«```̀Ñ```̀c

 ¥ô°ûdG  ¿hDƒ°ûH  ø««YÉaódG

 ¿ƒ``̀L ≥``̀jô``̀Ø``̀dG §````̀ °````̀ShC’G

 ≥aGôªdG óaƒdGh hô«ªjQƒd

 »`̀a ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh ¿hÉ``̀©``̀ à``̀ dG

 »`̀à`̀dG É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG ø``̀e Oó```̀Y

 áë∏°ùªdG  äGƒ``≤``dG  ¢üîJ

 ôjƒ£J πÑ°Sh øjó∏ÑdG  »a

 ,Éª¡æ«H  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG

 ΩÉ``̀ª``̀à``̀g’G  äGP  Qƒ`````````̀eC’Gh

 .∑ôà°ûªdG

 المانيا تدعم برامج »ا5ونروا« في ا5ردن 
…CGôdG -¿ÉªY   

 π«¨°ûJh  áKÉZE’  IóëàªdG  ºeC’G  ádÉch  ¢ùeCG  âëààaG

 É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCG Iô`̀«`̀Ø`̀°`̀S h (Ghô`````````̀fhC’G) ø`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀a »``̀Ä``̀L’

 ájOGóYE’Gh  á«FGóàH’G  á«ÑdÉ£dG  á°SQóe  ,ájOÉëJ’G

 º«eôàdGh ,AÉæÑdG IOÉYEG ∫ÉªYCG øe AÉ¡àf’G ó©H äÉæÑ∏d

 º«∏°ùJ  ºJ  ìÉààa’G  ¢ûeÉg ≈∏Yh ,á°SQóª∏d  å«KCÉàdGh

 ô°SCG  øe  É¡HÉë°UCG  ≈`̀dEG  áªeôªdG  øcÉ°ùªdG  øe  Oó`̀Y

 πØM  ô°†Mh  .á«ÑdÉ£dG  º«îe  »a  ø«£°ù∏a  »ÄL’

 ,¬dôÑjEG-ôμØ«°S  Éà«Zô«H  á«fÉªdC’G  Iô«Ø°ùdG  ìÉààa’G

 »`̀fÉ`̀ª`̀dC’G QÉ``̀ª``̀YE’G IOÉ````̀YEG ∂`̀æ`̀Ñ`̀d …ô`̀£`̀≤`̀dG ô`̀jó`̀ª`̀dGh

 øY  ø`̀«`̀Hhó`̀æ`̀eh  ,  ÜhÉ`̀°`̀T  ¿É«à°ùjôc  ó«°ùdG  KfW
 ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRhh  á«æ«£°ù∏ØdG  ¿hDƒ°ûdG  IôFGO

 âdÉbh  .á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  áÑ∏Wh  º«îªdG  ¿É`̀é`̀d  Qƒ°†ëHh

 ∫ÓN  ø`̀e  É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCG  áeƒμM  ¿EG{  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dC’G  Iô«Ø°ùdG

 ºYO ≈∏Y â∏ªY KfW  »fÉªdC’G QÉªYE’G IOÉYEG ∂æH

 äGƒæ°ùdG  ió`̀e  ≈∏Y  á≤£æªdG  »`̀a  Ghô```̀fhC’G  äÉ`̀eó`̀N

 øe á«fÉªdC’G áeƒμëdG âeób å«M .á«°VÉªdG ô°û©dG

 èeÉfôÑ∏d  hQƒ`̀j  ¿ƒ«∏e  95  á`̀HGô`̀b  ¿B’G  ≈àM  É¡dÓN

 äÉª«îe  »`̀a  á°û«©ªdG  ±hô``̀X  ø«°ùëàd  »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G

 ∂dP »a ÉªH (REPAC) ø««æ«£°ù∏ØdG ø«ÄLÓdG

 ójGõàªdG  §¨°†dÉH  ¬dôÑjEG-ôμØ«°S  äô`̀bCGh  .{¿OQC’G

 ºYO ≈∏Y âæKCG  å«M ,IOhóëªdG  áμ∏ªªdG  OQGƒe ≈∏Y

 áeƒμM  ¿EG{  :á`̀∏`̀FÉ`̀b  ,  ø«ÄLÓd  ôªà°ùªdG  áμ∏ªªdG

 Iôªà°ùªdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’Gh äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  ∑Qó``̀J  É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCG

 GhôfhC’G  ºYO  É«fÉªdCG  π°UGƒà°S  h  .ø«£°ù∏a  »ÄLÓd

 »°SÉ°SC’G  º«∏©àdG  ô«aƒJ  ∂`̀dP  πª°ûjh  ,¿OQC’G  »`̀a

 »àdG  äÓNóàdG  øe Égô«Zh øcÉ°ùªdG  π«gCÉJ  IOÉ`̀YEGh

 h  π«gCÉJ  IOÉ``YEG  âªJh  .{  äÉª«îªdG  ø«°ùëàd  ±ó¡J

 ø°üëdG äÉª«îe »a øμ°ùe 150 øe ôãcCG AÉæH IOÉYEG

 »ÄL’  ø`̀e  800  ∫G  á`̀HGô`̀b  É¡æe  OÉØà°SG  ,á«ÑdÉ£dGh

.ø«à°SQóe AÉæH IOÉYEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ø«£°ù∏a

 õ«ØjO ôLhQ ¿OQC’G »a Ghô`̀fhC’G äÉ«∏ªY ôjóe ócCGh

 ádÉcƒdG  âæμe  »àdG  á«î°ùdG  áëæªdG  √òg  áª«b  ≈∏Y

 á«°û«©ªdG  ±hô`̀¶`̀dG  ø«°ùëJh  É¡JÉeóN  õjõ©J  ø`̀e

 ΩÉ©dG  Gòg  ¿Éc  ø«M  »a{  :ÓFÉb  ,É¡æe  øjó«Øà°ùª∏d

 ¿ƒ«°ù«FôdG ÉfDhÉcô°T ¿Éc ,GhôfhCÓd áÑ°ùædÉH Ö©°UC’G

 …òdG  »°SÉ°SC’G  QhódÉH  ¿ƒæeDƒj  É«fÉªdCG  áeƒμM  πãe

 .¬fƒªYójh  ø«£°ù∏a  »ÄL’ IÉ«M »a  ádÉcƒdG  ¬Ñ©∏J

 º«îe »a áÑ∏£dG øe áFÉªdG »a 96 øe ÜQÉ≤j Ée ¿EG

 º°†J å«M ,GhôfhC’G  ¢SQGóe »a ¿ƒ∏é°ùe á«ÑdÉ£dG

 ≈∏Y »`̀a  Ö`̀dÉ`̀W 1500 á`̀HGô`̀b  É`̀gó`̀Mh á°SQóªdG  √ò`̀g

.zø«à«°SGQO ø«Jôàa

 ºà«°S  »àdG  á«∏Ñ≤à°ùªdG  §£îdG  ≈`̀dEG  õ«ØjO  ¥ô£Jh

 kGócDƒe  ,(REPAC)  èeÉfôH  øe  Aõéc  Égò«ØæJ

 ¿OQC’Gh É«fÉªdCG  »àeƒμM ø«H áëLÉædG ácGô°ûdG ≈∏Y

 Qƒ``eCG  ø«H  ø`̀e ,»`̀dÉ`̀ë`̀dG  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  πª°ûj{  :kÓ`̀FÉ`̀b  ,

 ºà«°Sh ,Qƒcò∏d á«ÑdÉ£dG á°SQóe QÉªYEG IOÉYEG ,IójóY

 ó«Øà°ùj  øμ°ùe  80  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  π`̀«`̀gCÉ`̀J  IOÉ````̀YEG  ∂`̀dò`̀c

 kÓ°†a  ,ø«£°ù∏a  »ÄL’  øe  GOô`̀a  150  »dGƒM  É¡æe

 πc »`̀a ´QGƒ`̀ °`̀T »`̀a á«àëàdG á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dGh Ö`̀YÓ`̀ª`̀dG ø`̀Y

 ±ó¡jh  .ø°üëdGh  á«ÑdÉ£dGh  ,¢TôL  äÉª«îe  øe

 »a  á°û«©ªdG  ±hô``X  ø«°ùëàd  »ª«∏bE’G  èeÉfôÑdG

 ≈``̀dEG  (REPAC)  ø`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀a  ø`̀«`̀Ä`̀L’  äÉ`̀ª`̀«`̀î`̀e

 ¿Éμ°ù∏d  á«°û«©ªdG  ±hô¶dG  ø«°ùëJ  »a  áªgÉ°ùªdG

 »ÄL’ äÉª«îe »a áeRC’G QGôªà°SG øe øjQô°†àªdG

 GhôfhC’G Ωƒ≤J ,É¡æe Üô≤dÉHh á≤£æªdG »a ø«£°ù∏a

 §£N ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H á```̀«```̀fOQC’G á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ™``̀e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dÉ`̀H

 QÉ`̀ª`̀YE’G IOÉ```̀YEG ∂`̀æ`̀H ∫Ó``̀N ø`̀e á`̀dƒ`̀ª`̀ª`̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG

 .KFW »fÉªdC’G

 تخريج دورة تأهيل الشرطة المهنيين 
GôàH-¿ÉªY   

 ô```̀jó```̀e ó```̀YÉ```̀°```̀ù```̀e ∫É```````̀b

 äÉ«∏ª©∏d  ΩÉ``©``dG  ø```̀eC’G

 ˆG  ó````̀«````̀Ñ````̀Y  ó````̀«````̀ª````̀©````̀dG

 ø«∏eÉ©dG  ¿CG  á£jÉ©ªdG

 á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG äGó```̀Mƒ```̀dG »``̀a

 äÉ``̀Ñ``̀LGƒ``̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J ≈``∏``Y

 º``gó``fÉ``°``ù``j á``̀«``̀Wô``̀°``̀û``̀dG

 äGP  QOGƒ`````````̀c  ∂``````̀dP  »`````a

 ôaƒJ  »`̀æ`̀¡`̀e  ¢`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG

 »```̀JÉ```̀«```̀∏```̀ª```̀©```̀dG º``````̀Yó``````̀dG

 ¢`̀†`̀¡`̀æ`̀Jh ,»`̀à`̀°`̀ù`̀Lƒ`̀∏`̀dGh

 ô`̀«`̀î`̀°`̀ù`̀J »````̀a É`````̀gQhó`````̀H

 á```«```æ```Ø```dG äÉ```````̀fÉ```````̀μ```````̀eE’G

 πª©dG  áeóîd  á«æ≤àdGh

 RÉ¡L  ø«μªJh  »Wô°ûdG

 áÑcGƒe  øe  ΩÉ©dG  øeC’G

 ø`̀Wƒ`̀∏`̀d á`̀eó`̀N Qƒ`̀£`̀à`̀dG

.øWGƒªdGh

 èjôîJ ∫Ó`̀N ∂`̀dP  AÉ`̀L

 á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  π``̀«``̀gCÉ``̀J  IQhO

 ø««æ¡ªdG  øjóéà°ùªdG

 óÑY ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀æ`̀jó`̀e »`̀a

.á«ÑjQóàdG  »fÉãdG  ˆG

 ó````«````ª````©````dG ±É```````````̀ °```````````̀VCGh

 è`̀jô`̀î`̀J  ¿G  á``̀£``̀jÉ``̀©``̀ª``̀dG

 √ò``̀g »```̀a ø``̀«``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG

 ó``̀aô``̀d »`````̀JCÉ`````̀j IQhó```````````̀dG

 á°ü°üîàªdG  äGó``Mƒ``dG

 º```````̀Yó```````̀ dG º```````jó```````≤```````à```````H

 »```̀æ```̀Ø```̀dGh »```̀à```̀°```̀ù```̀Lƒ```̀∏```̀dG

 Ó`̀«`̀gCÉ`̀J á`̀∏`̀gDƒ`̀e QOGƒ``̀μ``̀H

 É```̀«```̀æ```̀¡```̀eh É``````«``````ª``````jOÉ``````cCG

 Oƒ````̀¡````̀L Ghó`````̀ fÉ`````̀ °`````̀ù`````̀ «`````̀ d

 ¿Gó`̀«`̀ª`̀dG »``̀a º``¡``FÓ``eR

 á«æeC’G  áeóîdG  ºjó≤àH

 .á«fÉ°ùfE’Gh  ájQhôªdGh

 á``̀æ``̀jó``̀ª``̀dG ô````````̀eBG ∫É````````̀bh

 ¢TÉØY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó«≤©dG

 ΩÉ`̀©`̀dG  ø````eC’G  ¿CG  ø``̀Hõ``̀dG

 á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e ô`̀Ñ`̀Y â`̀°`̀Uô`̀M

 »```Wô```°```û```dG Ö`````̀jQó`````̀à`````̀dG

 ô«aƒJ  ≈∏Y  ¢ü°üîàªdG

 π`̀gDƒ`̀J á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀J è``̀eGô``̀H

 ±ô`̀©`̀à`̀∏`̀d ø`̀jó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 π``̀ª``̀©``̀dG º``̀«``̀gÉ``̀Ø``̀e ≈```∏```Y

 º````̀gó````̀aQh ,»````̀Wô````̀°````̀û````̀dG

 á````̀eRÓ````̀dG á```̀aô```̀©```̀ª```̀dÉ```̀H

 á`̀eó`̀î`̀dÉ`̀H •Gô```î```fÓ```d

 º¡ah  ÉeƒªY  á«Wô°ûdG

 »`̀a á``°``UÉ``î``dG º`̀¡`̀eÉ`̀¡`̀e

 º``̀¡``̀FÓ``̀eR Oƒ```̀¡```̀L ó`````̀aQ

 ±Gó``````````````̀gC’ É````̀≤````̀«````̀≤````̀ë````̀J

 É``̀gQƒ``̀¶``̀æ``̀ª``̀H á``̀«``̀ ∏``̀ª``̀©``̀dG

 .»dƒª°ûdG

 

 AÉØàNG
 ‘ Ú«fOQCG
 òæe ÉjQƒ°S

 ÚYƒÑ°SG
¿Éª∏°ùdG ΩÉ°ùH - ÉãeôdG 

 ø««fOQCG ø«HÉ°T hhP ≠∏HCG

 ≈dEG ÉãeôdG á≤£æe øe

 »∏Y ø«HÉ°ûdG ¿CG z…CGôdG{

 á°ûHÉ°ûÑdG Qƒ°üæe º«gGôHG

 á∏bGƒ©dG ºjôμdG óÑY ôªYh

 ájQƒ°ùdG »°VGQC’G ÓNO

 ,ø«YƒÑ°SCG øe ôãcCG òæe

 Éª¡H º¡dÉ°üJG ™£≤fG ¬fCGh

.âbƒdG ∂dP òæe

 É«ØàNG ø«HÉ°ûdG ¿CG Gƒæ«Hh

 GƒfÉc GPEG Ée Gƒaô©j ¿CG ¿hO

 »a GhócCGh ,’ ΩCG ø«∏≤à©e

 º¡fG z…CGôdG{ ≈dEG åjOÉMG

 πμH º¡æY åëÑdG ¿ƒdhÉëj

.πÑ°ùdG

 ¢ù«FQ ócG ¬ÑfÉL øe

 π≤ædGh äÉeóîdG áæéd

 ¿É°ùM ƒHCG ódÉN á«HÉ«ædG

 ¢ùeG ™HÉJ ¬fCG z…CGôdG{ ≈dEG

 á°ûHÉ°ûÑdG ø«HÉ°ûdG á«°†b

 ¢ù«FQ ÖFÉf ™e á∏bGƒ©dGh

 ô°û©ªdG »FÉLQ AGQRƒdG

 áeƒμëdG ¿CG ¬¨∏HCG …òdG

 º¡FÉØàNG ´ƒ°Vƒe ™HÉàà°S

 á«LQÉîdG IQGRh ∫ÓN øe

 .ájQƒ°ùdG äÉ£∏°ùdG ™e

èjôîàdG πØM »Yôj á£jÉ©ªdG ó«ª©dG

» فريدوم هاوس«: تحسن اوضاع الحريات 
وسيادة القانون وحقوق االنسان في ا5ردن 

…CGôdG - ¿ÉªY 

 »àdG  á«cô«eC’G  z¢`̀ShÉ`̀g  Ωhó`̀jô`̀a{  á°ù°SDƒe  äQó`̀°`̀UCG

 ,ºdÉ©dG  »`̀a  äÉ`̀jô`̀ë`̀dGh  á«WGô≤ªjódG  ™``̀bGh  ó°UôJ

 ™``̀bGh ó`̀°`̀Uô`̀j …ò```̀ dG …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG É`̀gô`̀jô`̀≤`̀J ,AÉ``̀KÓ``̀ã``̀dG

 á°ù°SDƒªdG âbOh ,ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL »a á«WGô≤ªjódG

 â¡LGh á«WGô≤ªjódG{ ¿EG âdÉb ø«M ô£îdG ¢SƒbÉf

 å«M ,Oƒ≤Y òæe É¡d  á`̀eRCG  ô£NCG  »°VÉªdG  ΩÉ©dG  »a

 äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G äÉ`̀fÉ`̀ª`̀°`̀V »``a á`̀jó`̀L äÉ`̀jó`̀ë`̀J â``¡``LGh

 ,áaÉë°üdG ájôMh ,äÉ«∏bC’G ¥ƒ≤Mh ,á¡jõædGh IôëdG

 ,Égôjô≤J  »`̀a  á°ù°SDƒªdG  â`̀dÉ`̀bh  .z¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  IOÉ`̀«`̀°`̀Sh

 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG IOÉ``̀«``̀°``̀Sh äÉ``̀jô``̀ë``̀dG ´É```̀°```̀VhCG ∫hÉ``̀æ``̀J …ò````̀dG

 ΩÉY  ∫ÓN  ºdÉ©dG  AÉëfCG  ∞∏àîe  »a  á«WGô≤ªjódGh

 áfQÉ≤e  áYQÉ°ùàe  Iô«JƒH  QƒgóàJ  ´É°VhC’G  ¿EG  ,2017

 ´É°VhCG »a kÉ©LGôJ kGó∏H 71 ó¡°T PEG ,á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdÉH

 ´É°VhC’G âæ°ùëJ Éªæ«H ,á«fóªdGh á«°SÉ«°ùdG ¥ƒ≤ëdG

 øe %45 ¿CG  ≈dEG  ôjô≤àdG  ¢ü∏Nh ,§≤a ádhO 35 »a

 IôM É¡æe %30 ø«M »a ájôëdÉH ™àªàJ ºdÉ©dG  ∫hO

 äQó°üJ  å«M  .kGó``̀HCG  Iô`̀M  â°ù«d  É¡æe  %25h  kÉ«FõL

 Éª«a ,ô°TDƒªdG ≈∏Y á£≤f 70 É¡∏«é°ùàH Üô©dG ¢ùfƒJ

 Üô¨ªdGh âjƒμdGh ¿OQC’Gh ¿ÉæÑd øe πc ∞«æ°üJ ºJ

 á£≤f 36 ø«H ìhGôàj Ée É¡∏«é°ùàH kÉ«FõL IôM ∫hóc

 øª°V  π`̀NO  Üô`̀¨`̀ª`̀dG  ¿EG  ôjô≤àdG  ∫É``̀bh  .á£≤f  43h

 »a á£≤f 41 øe É¡H ájôëdG ô°TDƒe §Ñg »àdG ∫hódG

 OôH ôjô≤àdG ¬Ø°Uh Éªd kGô¶f 2018 »a 39 ≈dEG 2017

 »àdG  äGôgÉ¶ªdG  √ÉéJ  äÉ£∏°ùdG  øe  …ƒ≤dG  π©ØdG

 §≤a  á£≤f  26  ≈∏Y  ô°üe â∏°üMh .OÓÑdÉH  âª«bCG

 ±É°üe  øe  É«côJ  â£≤°Sh   ,ô`̀M  ô«Z  kGó∏H  ∞sæ°üoàd

 É¡∏«é°ùàH  I qôëdG  ô«Z  ∫hódG  ≈dEG  IôM  ¬Ñ°ûdG  ∫hódG

 ∫Éªμà°SÉH ôjô≤àdG √Éª°SCG Éªd ∂dPh §≤a á£≤f (32)

 ΩÉY  òæe  »`̀cô`̀à`̀dG  äÉ`̀jô`̀ë`̀dG  ∫ó©ªd  ô`̀ë`̀dG  •ƒ≤°ùdG

 ájôM ó°V á«©ª≤dG äGAGô`̀LE’G øe mOóY »æÑàH 2014

 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG äÉ`̀μ`̀Ñ`̀°`̀T ≈``̀dEG ∫ƒ``Nó``dG á`̀jô`̀Mh á`̀aÉ`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 Oô£H ¿É````̀ZhOQCG ΩÉ``̀b{ :ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG ∫É``̀bh .»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 ìô£H ΩÉ``b  º`̀K  ,º`̀cÉ`̀ë`̀dG  ¬`̀Hõ`̀M π``̀NGO ø`̀e ¬«°VQÉ©e

 π©a  Oô`̀H  ΩÉ`̀bh  ºμëdG  ≈∏Y  ¬à°†Ñb  õjõ©àd  AÉàØà°SG

 ¢†Ñ≤dÉH  ΩÉ≤a  2016  ΩÉY  ÜÓ≤fG  ádhÉëe  ôKEG  ∞«æY

 øe  ôãcCG  ¥ÓZEÉH  ΩÉ`̀bh  ¢üî°T  ∞`̀dCG  60  ≈dGƒM  ≈∏Y

 ™LGôJ  ≈`̀dEG  ôjô≤àdG  âØd  Éªc  .zkÉ«eÓYEG  kGôÑæe  160

 QhO Ö`̀©`̀dh Oƒ`̀¡`̀©`̀ª`̀dG É```gQhO ø`̀Y Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ``j’ƒ``dG

 ≥aGôJh  á«WGô≤ªjódG  ∫Éée  »a  Ihó`̀≤`̀dGh  ™aGóªdG

 ¥ƒ≤ëdGh  äÉ`̀jô`̀ë`̀dG  ´É`̀°`̀VhC’  ´QÉ°ùàe  ™LGôàH  ∂`̀dP

 á£≤f  (86)  â∏é°S  »àdG  É¡JGP  Écô«eCG  »a  á«fóªdG

 .ô°TDƒªdG ≈∏Y

∑ôμdG ≈Ø°ûà°ùªd áJQÉjR ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ



a r a a @ a l r a i . c o mAGQBG
w w w . a l r a i . c o m ¿OQC’G - ¿ÉªY - ¿ƒ©HQC’Gh áæeÉãdG áæ°ùdG 

``````````````````````````````````

ó°Tôe ∫OÉY ±QÉY

 π«MQ ≈∏Y kÉeÉY ô°ûY á°ùªN     
"¥Gô°ûà°S’G" ÖMÉ°U

 ™«aôdG  »`̀ª`̀jOÉ`̀cC’Gh  ó`̀bÉ`̀æ`̀dGh  ôμØªdG  kÉ`̀eÉ`̀Y  ô°ûY  á°ùªN  òæe  π``MQ
 ájôK  IÉ«M  ó©H  (2003-1935)ó`̀«`̀©`̀°`̀S  OQGhOEG  »cô«eC’G  -»æ«£°ù∏ØdG
 ¢VôªdG ™`̀e ´Gô`̀°`̀U »`̀a É¡æe ô`̀«`̀NC’G ¢TÉY ,Oƒ`̀≤`̀Y á©Ñ°S ≈`̀dEG äó`̀à`̀eG
 øjòdG A’Dƒ pg RôHCG óMCG ¬∏©dh ;∞«ëædG √ó°ùL ihòj ¿CG πÑb å«ÑîdG
 ø«H ¥ô°ûdG »a ¬àYÉØj ¢TÉY …òdG ó«©°ùa .Qƒ°†ëdÉH ÜÉ«¨dG Gƒeõg
 ÜOC’G ¢SQóa ,ójóédG ºdÉ©dG ≈dEG kÉHÉ°T π≤àfG,ô°üeh ¿ÉæÑdh ø«£°ù∏a
 kÉ≤∏£æe  ,á«cô«eC’G  äÉ©eÉédG  ≈``̀bQCG  »`̀a  ¬°ùjQóJ  ¢`̀SQÉ`̀eh  ¿QÉ≤ªdG
 ¿Éc âbƒdG ¢ùØf »a ¬æμd ,ø««μ«°SÓμdG ∫ÉªYE’ ájó≤ædG ¬JAGôb øe
 ¬HÉàc  »a Égô°ûf  »àdGh  ,ájôμa áØ°UÉY âKóMCG  »àdG  ¬àjô¶f Æƒ°üj
 …ôμØdG  ºdÉ©dG  ô«¨àa  ,1978  ΩÉ`̀Y  -  Orientalism  -"¥Gô°ûà°S’G"

.¿Éc Éªc kGóHCG ó©j ºdh ,Égó©H »aÉ≤ãdGh
 á°ù°SDƒe øe kGAõ`̀L ¿Éc ¥Gô°ûà°S’G ¿CG,Gò`̀g ¬HÉàc »a ó«©°S ø«H ó≤a
 Iô£«°ùdG  ±ó¡H  ,¬dGõàNGh  ,¬∏«ãªJh  ,ô`̀NB’G  π«îàd  á«HôZ  á«°SÉ«°S
 á«°SÉ«°Sh ájƒÑ©J áØ«Xh ΩÉY πμ°ûH »bGô°ûà°S’G ÜÉ£îdG iOCGh .¬«∏Y
 â∏μ°Th  ,á«°ùfôØdGh  ájõ«∏éf’G  á°UÉN  ,á«dÉjôÑe’G  iƒ≤dG  âeóN
 ¿Gó∏ÑdG  ≈∏Y  á«Hô¨dG  áæª«¡dG  Oƒ©°U  äÉ`̀NÉ`̀æ`̀e  »`̀a  kÉ`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  kÉ`̀fƒ`̀μ`̀e
 πeÉ©à∏d ácôà°ûªdG á°ù°SDƒªdG ∂∏J ƒg ó«©°S óæY ¥Gô°ûà°S’Éa .á«Hô©dG
 ¬Ø°UƒHh ,ÉgQGôbEGh ¬«a AGQB’G IRÉLEGh ,¬dƒM ôjQÉ≤J QGó°UEÉH ,¥ô°ûdG ™e
 »HôZ Üƒ∏°SCG ¥Gô°ûà°S’G ,RÉéjEÉHh .¬ªμMh ,¬«a QGô≤à°S’Gh ¬°ùjQóJh
 ƒ¡a  .¬«∏Y  IOÉ«°ùdG  ∑Ó`̀à`̀eGh  ,¬FÉæH  IOÉ``̀YEGh  ,¥ô°ûdG  ≈∏Y  Iô£«°ù∏d

.¬«dG QÉ°û lªdG ¬HÉàc »a ó«©°S ócCG Éªc á«°SÉ«°Sh á«aô©e á£∏°S
 –  (1993)"á«dÉjôÑe’Gh áaÉ≤ãdG"  ÜÉàc √ó©Hh "¥Gô°ûà°S’G"  ÜÉàμa
 áHÉãªH OÉ≤ædG øe ô«ãc √ôÑàYG …òdGh - Culture And Imperialism
 (kÉeÉY 15)Éª¡æ«H »æeõdG ¥QÉØdG ºZQ ¥Gô°ûà°SE’G ÜÉàμd »fÉãdG AõédG
 QÉ«J á¡LGƒe »a »fÉ°ùfE’G ¢ùëdG IhQP ≈dEG ¬«a π°Uh ób ó«©°S ¿Éch
 ¢üædG  √QÉÑàYG  øμªj  Ée  Éª¡Yƒªée  »a  ¿Óãªj  ,á«Hô¨dG  ájõcôªdG
 âMGRCG »àdG áaÉ≤ãdG äÉ°SGQO »a ájQÉª©à°S’G ó©H Ée ájô¶æd ¢ù°SDƒªdG
 øY  »Hô¨dG  ÜÉ£îdG  ø`̀e  â∏©L  áÑcôªdG  äGRÉ`̀«`̀ë`̀f’G  ø`̀e  äÉªcGôJ
 Iô£«°ù∏d ¬LƒªdG »HôëdG Oƒ¡éªdG øe CGõéàj ’ AõL ¬fCÉc ¥ô°ûªdG
 IQƒ°U ™e ≥aGƒàj ÉªH É¡∏«μ°ûJ IOÉ`̀YEGh É¡«∏Y áæª«¡dGh á≤£æªdG ≈∏Y
 É¡à«°üî°Th  á«∏μdG  É¡Jôμah  É¡JQƒ°U  »`̀a  á«Hô¨dG  äGò`̀∏`̀d  ¬°†«≤f
 CGô≤oj Éªc ¥ô°ûªdG ¿EÉa ,ó«©°ùd kÉ≤aƒa .á«îjQÉàdG É¡àHôéJh á«©ªédG
 »∏©a ó«°UQ ¬d ¢ù«d kÉ°†ëe kÉ`̀«`̀HhQhCG  kÉYGôàNG ’EG  øμj ºd Üô¨dG »a
 á°SQÉªªdG ≈dEG  êÉàMG ¬fCÉH Üô¨∏d ¬eÉ¡JG »a íjô°U ƒgh .™bGƒdG øe
 ∫ÓN øe ,á«JGP  ájƒg IQƒ∏H  ≈dEG  ¬àLÉM ºμëH kÉ°SÉ°SCG  á«bGô°ûà°S’G

 .∞∏àîªdG ôNB’G -¥ô°ûdG πHÉ≤e É¡©°Vh
 ,"»LƒdƒjójC’G  Oô°ùdG"  øe  ΩÉ¶f  ƒg   -  ó«©°S  óæY   -¥Gô°ûà°S’Éa
 √QhóH …òdGh .Iƒ≤dG äÉbÓYh áæª«¡dGh ,á£∏°ùdG ádCÉ°ùe ™e πNGóàe
 ô«Z  ø`̀e  hCG  »`̀Yƒ`̀H  ¿É`̀aô`̀£`̀dG  ¬≤æà©j "á≤«≤ë∏d  ΩÉ¶f"  ≈``̀dEG  ∫ƒëàj
 "á∏«îàªdG á≤«≤ëdG" √òg ¢SôμJ ájOÉe äGAGôLEG ¬«∏Y ÖJôààd ,»Yh
 π≤©dG »a Iô≤à°ùe ™bGƒe òNCÉàdh ,»©bGƒdG »JGòdG É¡îjQÉJ É¡d ô«°ü«d

.™ªàéª∏d »©ªédG
 á«dÉjôÑeE’G  ó≤f  ≈`̀dEG  á``«``HhQhC’G  ájõcôªdG  ó≤f  ø`̀e  ó«©°S  ≥∏£æjh
 kGó`̀cDƒ`̀e  ,º`̀gó`̀Mh  Üô`̀©`̀dG  ¢ù«dh  ¬∏c  ºdÉ©dG  ó°V  áægGôdG  á«cô«eC’G
 πYÉØàdG  IQhô°Vh  ,á«fÉ°ùfE’G  ájôë∏d  ô`̀NBG  ¬Lƒc  á«aÉ≤ãdG  ájOó©àdG
 hCG …ô°üæY ∫É©J ¿hO øe ÉgQÉgORGh á«fÉ°ùfE’G AÉªfE’ »ª∏°ùdG »aÉ≤ãdG
 ø«H ΩÓ°ùdG º«b Oó¡J á«dÉjôÑeE’ ôNBG kÉ¡Lh hó¨J »àdG ádÉ°SôdÉH AÉYOCG
 ájQƒWGôÑeE’G ΩÉghCG ó°V kGó«æY kÉjóëàe kÉªFGO »≤H ¿CG ƒgh .Üƒ©°ûdG
 ,¬JGhOCGh ¬à¨∏Hh hó©dG ¢VQCG πNGO øe πJÉ≤j ¿CG QÉàNG ¬fEÉa ,á«cô«eC’G
 ¬HÉàc »a ¬d …ó°üàdG ƒg ∫hÉM kÉ°†bÉæJ ¢†©ÑdG √ôÑàYG …òdG ô`̀eC’G

 -Representations of the Intellectual  (1994)"∞≤ãªdG  Qƒ°U"
 ¬Øbƒªd â¡Lh äGOÉ≤àf’G øe áYƒªée ≈dEG ó«©°S äÉHÉàc â°Vô©J óbh
 ,∂dP »a ¥Gô°ûà°S’G QhOh »eÓ°SE’G ¥ô°ûdG »a ájƒ¡dGh áaÉ≤ãdG øe
 ¬«ØdDƒe  »a º°ùJG  ó«©°S  ¿CG  ¿É«ÑJ  ≈∏Y  äGOÉ≤àf’G  √òg äõ`̀cQ  å«ëH
 á¨dÉÑª∏d  áë°VGh  áYõæH  –  á«dÉjôÑeE’Gh  áaÉ≤ãdGh  ¥Gô°ûà°S’G  –
 äÉÄØH ≥∏©àj Éª«a í£°ùªdG º«ª©àdGh ,á«£ªædG Qƒ°üdG ΩGóîà°SG »a
 …ô qée ôNBGh »fÉªdCG ¥Gô°ûà°SG OƒLh ó«©°S πØZCG ó≤a .ø«bô°ûà°ùªdG
 íÑ°UCG ¬fG Éªc ,¥ô°ûªdG »a ájQÉª©à°S’G äÉ°SÉ«°ùdÉH •ÉÑJQG ¬d øμj ºd
 ÖÑ°ùJ,AÉ¡∏H á«ë°V áHÉãªH ¥ô°ûdG øe π©L ¬fG GƒdÉb ø«Ø≤ãªd kÉaóg

.ôª©à°ù oªdG É¡Ø∏îàH
 Éªc á«aÉ≤ãdG ájô¶ædGh ¥Gô°ûà°S’G »a ó«©°S ¿Éc ,∂dP øe ºZôdÉHh
 "ójóL ºjGOGôH" ¢ù°SDƒe ,»°ûeGôZ hCG ,¢ùcQÉe hCG ,¿hQGO hCG ,ƒ«∏«dÉZ
 IôcGòdG  øe  kGAõ``L  ≈≤Ñ«°Sh  .ºdÉ©dG  á``jDhQ  á«Ø«μd  kÉ«∏c  ôjÉ¨e  ≥°ùfh
 π«MôdG ºZQ ≈∏Y ,É¡æY ™aGO »àdG á«Hô©dG áaÉ≤ã∏d áª¡∏ªdGh á«ëdG

 .¿ÉeõdG øe ó≤©dG ∞°üfh ó≤Y ƒëf Ωƒ«dG ¬«∏Y ôªj …òdG

 »eÉ£b ô«ª°S .O 
q a t a m i s a m i r @ h o t m a i l . c o m

?áeC’G √òg πÑ≤à°ùe Ée 

 òæe  ,  õªjÉJ  ∑Qƒjƒ«ædG  áØ«ë°U  â°ü q°üN

 óMGh ´ƒ°Vƒªd ¬∏c ¢S qôc É°UÉN GOóY , ΩÉjCG

 »`̀Hô`̀©`̀dG º`̀dÉ`̀©`̀dÉ`̀H â`̀ q∏`̀M »`̀à`̀dG á``KQÉ``μ``dG ƒ``̀g

 ¥Gô`̀©`̀dG  hõ`̀Z  âÑ≤YCG  »`̀à`̀dG  äGƒæ°ùdG  ∫Ó`̀N

 ¿CÉ`̀H  áØ«ë°üdG  âaôàYG  ó`̀bh  ..2003  áæ°S

 »fÉ£jôÑdG /»cô«eC’G ∫ÓàM’Gh ¿Ghó©dG

 å`̀©`̀Ñ`̀dG Üõ````̀M ΩÉ```̀¶```̀f ô```̀ qeó```̀j º```̀d ¥Gô``̀©``̀ ∏``̀ d

 ≥∏Nh , á«bGô©dG ádhódG ô qeO πH , »bGô©dG

 É¡dÉãeCGh  ¢ûYGO  IO’ƒ`̀d  áÑ°SÉæªdG  ±hô¶dG

 ¿É``cQCG  ¢`̀V qƒ`̀bh ,  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G äÉª¶æªdG ø`̀e

 áÑ¡à∏e á≤£æe ≈dEG ¬d qƒMh , »Hô©dG ºdÉ©dG

 ,  É```̀HhQhCG  ≈``̀dEG  ø«ÄLÓ∏d  ôjó°üJ  õ`̀cô`̀eh  ,

 ÜÉgQE’G ô°ü©d ¥Ó£f’G IQÉ°TEG ≈£YCG Éªc

.Ωƒ«dG ºdÉ©dG ∫hO Üô°†j …òdG

 áØ«ë°üdG ÉgQó≤àa ∫ÓàM’G Gòg èFÉàf ÉeCG

 »fóe  »bGôY  ¿É°ùfEG  ∞°üfh  ¿ƒ«∏e  πà≤ªH

 ≈∏Y ø««cô«eC’G ôFÉ°ùN OõJ ºd ø«M »a ,

 3500 ≈∏Y ¿Ghó©dG AÉØ∏M øeh , π«àb 4800

 ó≤a Üô`̀ë`̀∏`̀d á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG á`̀Ø`̀∏`̀μ`̀dG É``̀eCG ..π`̀«`̀à`̀b

 ¿ƒ«∏e 856 h äGQÉ«∏e 705h ¿ƒ«∏jôJ â¨∏H

 .( É¡∏ qªëJ øe áØ«ë°üdG ôcòJ ºd ) .Q’hO

 ≈∏Y GOÉªàYG , »Hô©dG øWƒdG ôFÉ°ùN Q qó≤Jh

 QÉ«∏e  830  Ü  ,  ábƒKƒe  ájOÉ°üàbG  QOÉ°üe

 ,ô`̀ qeO  É`̀e  ìÓ`̀°`̀UEG  áØ∏c  ÜÉ°ùM ¿hO  ,  Q’hO

 ájQƒ°Sh ô°üeh É«Ñ«d »a , ôeój ∫Gõj Éeh

 ≈dƒà°SG  Ée ÜÉ°ùM ¿hOh ,  øª«dGh  ¥Gô©dGh

 ∫GƒeCG øe Iô«NC’G Qƒ¡°ûdG »a ÖeGôJ ¬«∏Y

.¥Gô©dGh è«∏îdG ∫hO

 á«cô«eC’G áØ«ë°üdG ¿CG ôeC’G »a ™éØªdG

 ¿ƒ`̀HQÉ`̀ë`̀j Üô`̀©`̀dG :á`̀∏`̀FÉ`̀b É`̀æ`̀dGƒ`̀MC’ »`̀Kô`̀J

 , ø`̀ª`̀«`̀dG ¿hô```̀eó```̀jh , ø`̀ª`̀«`̀dG »``̀a Üô``̀©``̀dG

 ájQƒ°Sh ¥Gô©dG »a Üô©dG ¿ƒHQÉëj Üô©dGh

 πch  ,  º¡jójCÉH  ºgOÓH  ¿hô qeójh  ,  É«Ñ«dh

 ∞∏îàdG  øe  »fÉ©Jh  ±õæJ  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG

 ô≤ØdGh  ádÉ£ÑdGh  IQGOE’G  Aƒ`̀°`̀Sh  OÉ°ùØdGh

 ≈∏Y á«°ü©à°ùe AGhOCG É¡∏c √ògh ...´ƒédGh

 áeC’G √ò¡d πÑ≤à°ùe øY ∫AÉ°ùàJh , AÉØ°ûdG

 º°ù≤æJ  á«YÉªàLG  äÉfƒμe  âëÑ°UCG  »`̀à`̀dG

 ÖgòªdG  hCG  áØFÉ£dG  hCG  øjódG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y

!! óMƒà∏d á∏HÉb ô«Z ÉgGôJh ,....¥ô©dG hCG

 …òdG  Éªa  ,  AÉHô¨dG  ≈∏Y  ÉædÉM  Ö©°U  ó≤d

 ÉfAÉæHCG  çqQƒæ°S GPÉeh , ÉæjójÉH øëf √Éæ∏©a

 á«ãÑ©dG ÜhôëdG »a áeC’G IhôK ÉfOóH ó≤d ?

 IOÉ`̀YE’  êÉàëæ°S  ∫É`̀ª`̀dG  ø`̀e  ºμa  ,  OÉ°ùØdGh

 ô¶àææ°S  äGƒæ°ùdG  øe  º`̀ch  ?  ô`̀ qeO  Ée  AÉæH

 OÓÑdG ≈``̀dEG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh ø``̀eC’G Oƒ`̀©`̀j ≈àM

 ájQƒJÉàcódG  ô«f  âëJ  ìRô`̀J  »àdG  á«Hô©dG

? ô≤ØdGh ádÉ£ÑdGh á«©ÑàdGh OÉ°ùØdGh

 ø`̀jó`̀≤`̀©`̀dG ∫Ó``̀N É``̀fOÓ``̀H »``̀a çó``̀M É``̀e ¿EG

 ≈`̀dEG ¬`̀∏`̀c »`̀Hô`̀©`̀dG ø`̀Wƒ`̀dG ∫ qƒ``̀M ø`̀jô`̀«`̀NC’G

 QGôØdG  ójôj É¡«∏Y ø`̀e qπ`̀c  ,  IOQÉ``̀W ¢``̀VQCG

 ¿CG  ™eh  ..ôaÉμdG  Üô¨dG  OÓH  ≈dEG  Aƒé∏dGh

 %  5  RhÉéàJ  ’  »Hô©dG  ºdÉ©dG  ¿Éμ°S  áÑ°ùf

 »ÄL’ ø`̀e % 60 ¿EÉ``̀a  ,  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ¿Éμ°S  ø`̀e

 ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀MG ¿hO ), Üô``̀©``̀dG  ø``̀e º``̀g º`̀dÉ`̀©`̀dG

 …É``a  ,  (ô``̀ë``̀Ñ``̀dG  º`̀¡`̀©`̀∏`̀à`̀HG  ø```jò```dG  ±’C’G

 ≈dEG  Üô©dG  áÑ°ùf  ¿CG  ™`̀eh  !?  ∂∏J  ábQÉØe

 IQÉéJ øe % 50 ¿EÉa , % 5 »g ºdÉ©dG ¿Éμ°S

 »Hô©dG  ºdÉ©dG  ≈dEG  O qQƒJ  á«ªdÉ©dG  áë∏°SC’G

 øY IõLÉY á«Hô©dG ∫hó`̀dG  qπL ∂dP ™eh ,

!!É¡«°VGQCGh É¡Hƒ©°T ájÉªM

 ¬Hƒ©°T ´É°VhCGh , Ωƒ«dG »Hô©dG ºdÉ©dG ™bGh

 AÉª∏©d IQOÉf á«°SGQO ádÉM ¿ƒμj ¿CG í∏°üj ,

 ¢SÉæLC’Gh  ´ÉªàL’Gh  OÉ°üàb’Gh  á°SÉ«°ùdG

 ø««é«JGôà°S’G ø«££îªdGh ¢ùØædG º∏Yh

 Ée  ¿CG  ≥`̀KGh  É``fCGh  ...ø«jôμ°ù©dG  AGôÑîdGh

 óªà©J  á«ª∏Y  IOÉ`̀e  ¿ƒμ«°S  ¬H  ¿ƒLôî«°S

 á`̀«`̀é`̀«`̀æ`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G äGQGô````̀≤````̀dG ™```̀bGƒ```̀e »```̀a

  . á«ªjOÉcC’Gh á«ª∏©dG õcGôªdGh

 Qó``H â````````©aQ .O ÜC’G 
A b o u n a . o r g @ g m a i l . c o m

¬àbÓ£fG O qóéj »HÉÑ°ûdG QGƒ◊G QÉ£b 
 òæe ≥∏£fG  ób ¿OQC’G  »a »HÉÑ°ûdG  QGƒëdG "QÉ£b"  q¿CG  ó`̀MCG  ôμæoj  ’
 äÉ¡«LƒJ øe kÉ≤∏£æe ,ΩÉjC’G √òg »a ôÑcCG kÉ©aO òNCÉj äÉH ¬æμd ,äGƒæ°S
 ¿ƒ∏μ°ûj øªH ΩÉªàg’Gh ájÉæ©dG AÓjEG ≈dEG »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL
 ø«°ùëdG  ÜÉ°ûdG  ô«eC’G  Oƒ¡L  øe  ∂dòch  ,áμ∏ªªdG  ¿Éμ°S  øe  %70
 á«HÉÑ°ûdG  ájƒ«ë∏d  É«ªdÉY  Gõ`̀eQ  íÑ°UCG  …ò`̀dG  ó¡©dG  »dh  ˆGóÑY øH

  .º«μëdG º∏©dGh º«∏°ùdG §«£îàdG ≈∏Y Ióæà°ùªdG
 ,øWƒdG ±É«WCG ¿ƒ∏ãªj á«HÉÑ°T áYƒªée ™e AGQRƒdG ¢ù«FQ AÉ≤d ó©Hh
 ¢ù°SDƒ«d  ¿É`̀ qeQ  ƒHCG  óªëe .O  ÜÉÑ°ûdG  ôjRƒH  kGô«N ™ªàéªdG  ô°ûÑà°ùj
 ± qô£àdG  øY  kGó«©H  ,kÉjôjƒæJ  kGó¡L  ÜÉÑ°ûdGh  áaÉ≤ãdG  »`̀JQGRh  øª°V
 á≤£æªdG »a QÉ°ûàf’G øe ∞°S’G ™e âæμªJ »àdG ¥Ó¨f’Gh Ö°ü©àdGh

 .øeõdG øe Oƒ≤Y QGóe ≈∏Y
 ,»HÉÑ°ûdG »æWƒdG QGƒëdG IQOÉÑe ¥ÓWEÉH ∫ÉØàM’ÉH ΩÉjG πÑb âcQÉ°T
 kÉ≤F’ ìÉààa’G ¿Éch ,¢SÉHódG áëHGQ ø«©dG IQGOEÉH ,¿É«YC’G ¢ù∏ée »a
 óbh  .™ªàéªdG  ±É`̀«`̀WCG  ∞∏àîe  ø`̀e  Qƒ°†ëdÉH  É kY qƒæàe  ,IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dÉ`̀H
 ¿CG ∂dP ,»HÉÑ°ûdG QGƒëdG äGQOÉÑe øª°V ,¿É`̀jOC’G QGƒM êGQOE’ äQô°S
 √ qƒ°ûà«a  ,ÜGƒ°üdG  IOÉ`̀L  øY  ±ôëæj  ¿CG  ∞°SC’G  ™e  ¬fÉμeEÉH  ÜÉÑ°ûdG
 ≈∏Y  hCG  »æjódG  ô`̀NB’G  ≈∏Y  íàØæªdGh  º«∏°ùdG  »æjódG  ô«μØàdG  ¬jód
 .¬æY ∞∏àîe ƒg Ée πc √ôμjh ,¬°ùØf ≈∏Y ™bƒ≤à«a ,Öjô≤dG hCG QÉédG
 »a  »ë°üdG  ¬LƒàdGh  áaô©ªdÉH  í∏°ùàj  ¿CG  ¬YÉ£à°ùªH  ,kÉ°†jCG  ¬æμd
 »≤Jôj  ¿CGh  ,IOÉÑ©dG  äƒ«H  »`̀ah  á©eÉédG  »`̀ah  á°SQóªdG  »`̀ah  â«ÑdG
 ,§≤a »æjódG QGƒëdG äGhófh äGôªJDƒe »a ¢ù«d •ôîæj ¿CGh ,√ôμØH

 .∂dòc ™ªàéªdGh ¿É°ùf’G áeóN »a AÉæÑdG ¿hÉ©àdÉH πH
 ø°ùëdG  ô«eC’G  ¿Éc  ,IQOÉÑªdG  ¥Ó£fG  hCG  ìÉààa’G  â«bƒJ  ¢ùØf  »ah
 QGƒëdG  π«©ØJ"  ¿Gƒæ©H  »cQÉªfódG  »Hô©dG  AÉ≤∏dG  íààØj  ∫Ó`̀W  øH
 »HÉÑ°T »fOQCG óah ¿Éch ."π°†aCG ºgÉØJ πLCG øe »ë«°ùªdGh »eÓ°SE’G
 øe óah ¿Éc Éª«a ,»ªdÉ©dG ÜÉÑ°ûdG ôªJDƒªH ,Iõjõ©dG ô°üe »a ∑QÉ°ûj
 ΩÉjCÉH  ácQÉ°ûªdG  ó©H ,á«Hô©dG  äGQÉ`̀e’G øe Oƒ©j á«ë«°ùªdG  áÑ«Ñ°ûdG
 »a πYÉah ôKDƒeh ô«Ñc AõL ÉæHÉÑ°T q¿CG ∞«c ¿hôJG .ájƒ«°SC’G áÑ«Ñ°ûdG

?»°SÉ«°ùdGh »YÉªàL’G ôμØdGh AÉ≤JQ’G ä’Éée áaÉc
 »μ«dƒKÉμdG õcôªdG Égó≤Y »àdG Ihóæ∏d á°UÉîdG á°ùª∏dG âfÉc ,Éæg øe
 á«aÉ≤ãdG QhÉæjOCG OGôfƒc á°ù°SDƒe ™e áμ∏ªªdG »a ΩÓYE’Gh äÉ°SGQó∏d
 ¿hDƒ°ûdGh  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæàdG  ô`̀jRh  ájÉYQ  âëJ  âfÉc  óbh  ,á«fÉªdC’G
 "á«fóªdG ádhó∏d á«fOQCG iDhQ" :¿Gƒæ©H ,á£jÉ©ªdG ≈°Sƒe á«fÉªdôÑdG
 á«fOQCG  äÉ©eÉL  ¢ùªN  øe  É¡«a  ø««©eÉédG  ÜÉÑ°ûdG  ácQÉ°ûªd  ¿É`̀ch
 ¿C’ ,ø`̀jô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¢`̀Sƒ`̀Ø`̀f »`̀a ô```̀KC’G Ö`̀«`̀WCG á`̀≤`̀jô`̀Y
 ≈æ©ªdG ≈∏Y Gƒaô©àj ¿CG º¡ªdG øeh ,ÜÉÑ°ûdG A’Dƒg ¬«æÑ«°S πÑ≤à°ùªdG
 á°SOÉ°ùdG á«μ∏ªdG á«°TÉ≤ædG ábQƒdGh Éæ©ªàée ¬«dEG  ƒYój Éªd º«∏°ùdG
 »gh ,á«fóªdG ádhódG ≥ëHh ≈ª°ùàd ,ádhódG  ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ó««°ùJ »a
 â°ù«d »gh ,ádhódG øY øjódG AÉ°übG ≈æ©ªH á«fÉª∏©dG ádhódG â°ù«d
 É¡à≤«≤°Th »g πH ,á«dhDƒ°ùªdÉH ¢ùëdG ¿hóH äÉjôëdG ¥ÓWG ∂dòc
 º««≤Jh ,äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤ëdG ø«H πYÉØàdGh IGhÉ°ùªdG ¿É«æ©J ,áæWGƒªdG
 hCG  »bô©dG  hCG  »æjódG  hCG  …ôFÉ°û©dG  ¬FÉªàfG  ÜÉ`̀H  øe  ¢ù«d  øWGƒªdG
 ¬©ªàéeh ¬æWh áeóN »a »HÉéj’G  ¬eÉ¡°SG  ÜÉH  øe πH  ,»ØFÉ£dG

.¬à«fÉ°ùfGh
 ™ªàéªdG  QÉ£≤d  IójóédG  äÉ©aódG  √ò¡H  »æWh  »a  ÜÉÑ°û∏d  ÉÄ«æg
 Éæd ÜÉÑ°ûdG øëf : QÉîàaG qπμHh Gƒqæ¨j ¿CG º¡d ≥ëjh , »HÉÑ°ûdG QGƒëdG

 ...oó∏îªdG √oóéeh oó¨dG

 ¬dƒ°UCG  ™LôJ ,Ωó≤dG »a πZƒe í∏£°üe á`̀eRC’G 

 …CG ,»æ©j …ò``̀dG ,»`̀≤`̀jô`̀ZC’G Ö`̀£`̀dG ô`̀«`̀cGƒ`̀H ≈``̀dEG

 áÑ°ùædÉH  áª°SÉM  QGô`̀b  á¶ëd{  ,á``̀eRC’G  í∏£°üe

 …ôgƒL ô««¨J çhóM ≈dEG ô«°ûJ ,¢†jôªdG IÉ«ëd

 ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG q¿CG ’EG .z¿É°ùfE’G º°ùL »a ÅLÉØeh

 ≈∏Y í∏£°üªdG ∫ó«d ôNBG kÉ°SÉÑàbG ó¡°T ób ô°ûY

 á`̀dhó`̀dG ø«H äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG »`̀a ô`̀Jƒ`̀à`̀dG á``̀LQO ´É`̀Ø`̀JQG

 ô°ûY ™`̀°`̀SÉ`̀à`̀dG ¿ô``≤``dG á``̀dÓ``̀WEG ™``̀eh .á`̀°`̀ù`̀«`̀æ`̀μ`̀dGh

 ≈∏Y  ád’ó∏d  zá``̀eRC’G{  í∏£°üe  ΩGóîà°SG  ôJGƒJ

 .á∏°UÉa ∫ qƒëJ äÉ¶ëd hCG Iô«£N äÓμ°ûe Qƒ¡X

 äÉ`̀H  ¿CG  ≈```dEG  í∏£°üªdG  Gò`̀¡`̀d  ∫hÉ`̀æ`̀à`̀dG  ô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh

 áÄLÉØªdG  çGó````̀MC’Gh  ±hô`̀¶`̀dG  áYƒªée  »æ©j

 øgGôdG  ™°Vƒ∏d  í°VGh  ójó¡J  ≈∏Y  …ƒ£æJ  »àdG

 »a záeRC’G{ ≥∏£Jh .AÉ«°TC’G á©«ÑW »a ô≤à°ùªdG

 hCG  áÄ«°ùdG  äÉbÓ©dG  ∞°Uh  ≈∏Y  ô°VÉëdG  Éæàbh

 çQGƒc ≈dEG ô«°ûJ É¡fCG  Éªc ,∫hó`̀dG ø«H IôJƒàªdG

.áªbÉØàe

 ∫ÓN çóëj ô«£N ÜGô£°VG  »¡a  áKQÉμdG  É`̀eCG

 ájô°ûH  ôFÉ°ùN  »`̀a  ÖÑ°ùàj  kÉ«Ñ°ùf  Iô«°üb  Iôàa

 .¥É`̀£`̀æ`̀dG á`̀©`̀°`̀SGh á`̀ q«`̀Ä`̀«`̀Hh á`̀ qjOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bGh á```j qOÉ```eh

 ΩGó°Uh  áYQÉ≤e ádÉM çQGƒ`̀μ`̀dG  äó`̀ qdh  Ée  kGô«ãch

 èjõe êÉ`̀à`̀f ∂```̀dPh ,á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ø`̀«`̀H

 ôWÉîªdG ∂`̀∏`̀J ,ô`̀KCÉ`̀à`̀dG á`̀ q«`̀∏`̀HÉ`̀bh ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dG ø`̀e

 ¢†ØîæªdG  ô«KCÉàdG  äGP  ≥WÉæªdG  Ö«°üJ  »`̀à`̀dG

 áYƒ°Sƒe  ∫ƒ`̀≤`̀J  Éªc  ,á`̀dƒ`̀gCÉ`̀ª`̀dG  ô«Z  ≥WÉæªdÉc

.Éjó«Ñ«μjh

 á«°ü n≤nà oe …ôéJ äÉ°SGQódGh áæ°S áÄe øe ôãcC’h

 çƒëH õcôªH ôeC’G ≈¡àfG ¿CG ≈dEG çQGƒμdG ÜÉÑ°SCG

 ,Ée óM ≈dEG  ,çQGƒμdG  πc ¿EG  :∫ƒ≤j ¿C’ çQGƒμdG

 ,¿É°ùfE’G ™æ°U øe É¡fCG ≈∏Y É¡«dEG ô¶æoj ¿CG øμªj

 ™æªd áHô°†dG πÑb ô°ûÑdG äÉaô°üJ ¿CG ∂dP π«∏©Jh

 »dÉàdÉHh ,áKQÉc ≈dEG √Qƒ£J ™æªJ r¿CG øμªj ô£îdG

 ¿É°ùfE’G π°ûa ÖÑ°ùH á©bGh »g çQGƒμdG º¶©e ¿EÉa

 ÉeCG .çQGƒμdG IQGOE’ áÑ°SÉæªdG ô«HGóàdG ºjó≤J »a

 Q rR ph ™≤j ÉªfEÉa á©«Ñ£dG π©ØH çóëJ »àdG çQGƒμdG

 OƒLh  ΩóY  ÖÑ°ùH  ,kÉ°†jCG  ¿É°ùfE’G  ≈∏Y  ÉgôFÉ°ùN

 çQGƒμdG  ¿EÉ`̀a  ¿PEG  .ÇQGƒ`̀£`̀dG  IQGOE’ áªFÓe º¶f

 .zô£îdGh ∞ r© s°†dG ™ªàéj{ ÉeóæY çóëJ

 ,áeó≤àªdGh á«YGƒdG ÉjDhôdG äGP ∫hódG ¿EÉa ,Éægh

 äÉq«é«JGôà°SG  óªà©J  Ée ,kÉªFGO  øμj  ºd  ¿EG  ,kÉÑdÉZ

 óëdG ,πbC’G ≈∏Y hCG ,çQGƒμdG ´ƒbh ™æªd áÑ°SÉæe

 øe ∂dPh ,É¡JÉ«YGóJ øe ∞«ØîàdGh ,ÉgQÉKBG  øe

 áÄÑ©Jh ,ôμÑªdG QGòfEÓd äÉ«é«JGôà°SG ™°Vh πrã pe

 ä’É°üJ’Éc  ájƒªæàdG  §£îdG  OGó``̀YEGh  ,OQGƒ`̀ª`̀dG

 IOÉYEG »a IóYÉ°ùªdGh ,áq«Ñ£dG äÉeóîdGh ó©H øY

 øe ,çQGƒμdG øe óëdG ó©H Ée á∏Môeh ,π«gCÉàdG

 ¿CG  ó`̀cDƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  PEG  ,π«gCÉàdG  IOÉ```YEG  IQGOEGh  á`̀KÉ`̀ZEG

 ≥∏≤dGh ±ƒîdG ºéM øe áKQÉμ∏d OGó©à°S’G π∏≤j

 …ò`̀dG  »ØWÉ©dG  ÜGô`̀£`̀°`̀VE’G  á°UÉN  ,ôFÉ°ùîdGh

 .á∏jƒW ¿É``eRCGh  Iô«Ñc Oƒ¡L ≈`̀dEG  √RhÉéJ êÉàëj

 ¢SÉædG ∞«≤ãJ ≈∏Y õ«côàdG ≈dEG ôeC’G êÉàëj Éªc

 ´ƒbh  ≥aGôJ  »àdG  áÄWÉîdG  º«gÉØªdG  í«ë°üJh

 iôf  É`̀e  kGô«ãμa  ,É`̀¡`̀Yƒ`̀bƒ`̀H  ójó¡àdG  hCG  á`̀KQÉ`̀μ`̀dG

 É¡àMÉàLG  ó`̀b  º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  ≥WÉæe  ø`̀Y  ™ª°ùf  hCG

 ™e ¿ƒ∏eÉ©àj É¡∏gCG πXh ,I qôe øe ôãcCG ,çQGƒμdG

 .IôHÉY É¡fCG ¢SÉ°SCG ≈∏Y çGóMC’G

 º`̀«`̀gÉ`̀Ø`̀ª`̀dGh çGó````````̀MC’G ô```ã```cCG  »```g á``̀KQÉ``̀μ``̀dG ¿EG

 É¡æμdh ,áeRCG É¡æY ºéæj óbh ,äÉeRC’ÉH á≤°üà∏ªdG

 øY áKQÉμdG ôÑ©Jh .É¡JGP óëH á`̀eRCG  »g ¿ƒμJ ’

 »a Qô°V É¡æY ºéfh , kÓ©a âKóM Iôeó oe ádÉM

 çóM »dÉàdÉH »gh ,Éª¡«∏c hCG äÉjqOÉªdG hCG ìGhQC’G

 ™ªàéªdG  hCG  ™ªàéªdG  øe  kÉYÉ£b  Ö«°üoj  ´ qhô`̀e

 ,ájô°ûHh áqjOÉe ôFÉ°ùNh Iójó°T ôWÉîªH ¬∏ªcCÉH

 äÉª«¶æàdG  »a  õéYh π∏Nh  ∑ÉÑJQG  ≈`̀dEG  …ODƒ``̀jh

 º©Jh  ,á¡LGƒª∏d  OGó`̀YE’G  áYô°S  »a  áq«YÉªàL’G

 .äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y AGOC’G »a ≈°VƒØdG

 øY  êôîJ  áqjOÉY  ô«Z  ádÉM{  É¡fEÉa  á``eRC’G  Éªæ«H

 ,IÉ«ëdG  ∞bƒJ  ≈``̀dEG  …ODƒ``̀Jh  ,Iô£«°ùdGh  ºμëàdG

 .z∑ÉÑJQ’Gh ≈°VƒØdG ™«°ûJh áæ«μ°ùdG Oó¡Jh

 ƒgh  ,ó`̀MGh  IQGOEG  Üƒ∏°SCG  á``̀eRC’Gh  áKQÉμdG  Óμdh

 ,çóM Ée ™e πeÉ©àdGh çóëj ób Éªd OGó©à°S’G

 É`̀eCG  .º«∏°ùdG  §«£îàdG  ≈∏Y  ¬°SÉ°SCG  »`̀a  óªà©j

 á°ShQóe ô«Z ¥ô£H πeÉ©àdGh ,πéJôªdG … qó°üàdG

 áKQÉμdG  ∫ÉëØà°SG  ≈`̀dEG  ,∂°T  ÓH  ,¿É`̀jODƒ`̀j  Éª¡fEÉa

 øe  ∫ƒëàj  çó`̀ë`̀dG  ¿CG  …CG  .á```eRCG  ≈``̀dEG  É¡d qƒëJh

 »a ÉæfCG ≈dEG áaÉ°VEG Gòg ,∫ƒª°ûdG ≈dEG ájOhóëªdG

 íéæf ÉªHQh ,É¡∏ëd äGQGôb PÉîJG ∫hÉëf äÉeRC’G

 Ée kÉÑdÉZ ó¡édG ¿EÉa áKQÉμdG »a ÉeCG .≥Øîof ÉªHQh

 .É¡©e  πeÉ©àdG  »a  ô°üëæjh  É¡Yƒbh  ó©H  ¿ƒμj

 ∫ƒ≤J ájõcôe á≤«≤M ™e ±ƒbƒdG øe óH ’ Éægh

 ,…ô°ûÑdGh  É¡æe »©«Ñ£dG  äÉ`̀eRC’Gh  çQGƒμdG  ¿CÉH

 §«£îàdG Éæ°ùMCG øëf r¿EG ÉªgQÉKG øe óëdG øμªj

 ≥aGôª∏d  áq«àëàdG  ≈æÑ∏d  ΩÉ©dG  í°ùªdGh  á°SGQódGh

 .á qeÉ©dG

 äÉ°SGQódG ¿Gó«e ∫ƒNO »a OOôàf ’ ¿CG Éæ«∏Y Éægh

 áq«aÉ≤ãdGh  á«aGô¨édGh  ájOÉ°üàb’Gh  á q«°Sóæ¡dG

 ™«ªL  ø`̀e  nó« pØof  ¿CG  Öéjh  .¬∏NGóe  ™«ªL  ø`̀e

 .ºdÉ©dG ∫hóHh ÉfQGƒéHh ÉæH ä qôe »àdG ÜQÉéàdG

 πg ,çOÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀eCG  ±ƒbƒdG øe kÉ°†jCG  óH ’ Éægh

 ,?á«dhDƒ°ùªdG øªμe øjCGh ,?áeRC’G ΩCG áKQÉμdG ƒg

 ?kÓÑ≤à°ùe äÉeRC’Gh çQGƒμdG Öæéàf ¿CG Éæd ∞«ch

 hó¨J  ’ ≈`̀à`̀M  çQGƒ``̀μ``̀dG  º`̀ qé`̀ë`̀f  ¿CG  Éæ«∏Y ∞`̀«`̀ch

  .?äÉeRC’G çhóM ,AGóàHEG ,™æªf ¿CGh ,äÉeRCG

 Ö©°U Ö«éf 
o h h a d r a m i @ h o t m a i l . c o m
( ó``̀a CG )  á``̀«``̀ª``̀æ``̀à``̀d G h  á``̀Ä``̀«``̀Ñ``̀∏``̀d  »``̀H ô``̀©``̀d G  i ó``̀à``̀æ``̀ª``̀∏``̀d  Ω É``̀©``̀d G  ø``̀«``̀e C’ G

πª©dG áYÉ°S âbO

 ájOÉ°üàb’G áeRC’Gh ájó≤ædG á°SÉ«°ùdG á∏°†©e
 …ô°üªdG ∫ÉªL .O   
å``̀M É``̀H h  … O É``̀°``̀ü``̀à``̀b G

j a m a l m a s r @ h o t m a i l . c o m

 ∫ƒM GôμÑe CGóH ób ¢TÉ≤ædG ¿CG hóÑj 
 ™aôH »fOQC’G …õcôªdG ∂æÑdG ΩÉ«b ∫ÉªàMG
 Ö≤Jôe QGô≤d áHÉéà°SG GOóée IóFÉØdG ô©°S
 ¿ƒfÉc 26 »a »cô«eC’G »dGQó«ØdG ¢ù∏éª∏d
 Iôª∏d IóFÉØdG ô©°S ™aôH ΩOÉ≤dG ∫hC’G
 äÉH ¬fCÉH hóÑj …òdGh ,ΩÉ©dG Gòg á©HGôdG
 ó©H É°Uƒ°üN ;äÉ©bƒàdG Ö∏ZCG Ö°ùM GócDƒe
 â«ÑãàH âFÉØdG ¢ù«ªîdG Ωƒj ¢ù∏éªdG QGôb
 »JCÉjh .»dÉëdG √Gƒà°ùe óæY IóFÉØdG ∫ó©e
 ¢TÉ≤ædGh ∫Éé°ù∏d GQGôªà°SG ¢TÉ≤ædG Gòg
 ô«NC’G …õcôªdG ∂æÑdG QGôb ∫ƒM QGO …òdG
 ≈∏Y IóFÉØdG ô©°S ™aôH »°VÉªdG ∫ƒ∏jCG »a
 .ájó≤ædG ¬JGhOCG
 ,á≤«°V OhóM »a ¿Éc ¢TÉ≤ædG ¿CG ºZQh
 ™aQ QGô≤d á°VQÉ©ªdG AGQB’G ¢†©H ¿CG ’EG
 ô«Z á¨dÉÑªH âª°ùJG IóFÉØdG QÉ©°SCG
 QÉKC’G øe ±ƒîàdG QÉ¡XEG IRhÉéàe IQôÑe
 …OÉ°üàb’G ƒªædG ≈∏Y á«°TÉªμf’G
 QÉëàf’G øe ´ƒf ¬fCÉH QGô≤dG ∞°Uh ≈dEG
 Égô¶f á¡Lh ºYóJ ¿CG ¿hO ,…OÉ°üàb’G
 …ó≤ædG ô«KCÉàdG ∫É≤àfG äGƒæ≤d »ª∏Y ìô°ûH
 ƒªædG ô«¨àe ≈∏Y äGQGô≤dG √òg πãªd
 á∏jƒW iôNC’G äGô«¨àªdGh …OÉ°üàb’G
 ,äGô«¨àªdG √òg áHÉéà°SG ióeh óeC’G
 ∫É≤ªdG Gòg áMÉ°ùe ™°ùàJ ’ »àdGh
 äÉ°SGQódG øe ô«ãc èFÉàæd GOÉæà°SG É¡Mô°ûd
 ´ƒ°VƒªdG Gòg âdhÉæJ »àdG á«≤«Ñ£àdG
.åëÑdÉH

 ô``jQÉ``≤``J â`` n°``ü`` qî``°``T ,ø``«``æ``°``S ô``°``û``Y ió````̀e ≈``̀∏``̀Y

 ™°Vh  (ó`̀aCG)  á«ªæàdGh  áÄ«Ñ∏d  »Hô©dG  ióàæªdG

 âMôàbGh  ,¬`̀Ñ`̀fGƒ`̀L  ™«ªL  ø`̀e  á«Hô©dG  áÄ«ÑdG

 »a á«Ä«ÑdG äÉ°SÉ«°ùdG ôjƒ£J »a âªgÉ°S k’ƒ∏M

.á≤£æªdG

 QGôbEGh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógCG  OÉªàYG  AÉLh

 áHÉãªH  2015  ΩÉ``̀Y  á`̀«`̀NÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ¢`̀ù`̀jQÉ`̀H  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG

 ó≤a  .»`̀dhó`̀dG  »FÉªfE’G  πª©dG  »a  ∫ tƒëJ  á£≤f

 17 ≥«≤ëàd »æeR QÉWEG ójóëJ ≈dhC’G Iôª∏d ºJ

 á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  OÉ`̀©`̀HC’G  èeóJ  kÉ`̀aó`̀g

 á«bÉØJG  â©°Vhh  .á∏eÉμàe  á≤JƒH  »a  á«Ä«ÑdGh

 ,ñÉæªdG  ô«¨J  á¡LGƒªd  ≥jôW  á£jôN  ¢ùjQÉH

 øe m∫É``̀N OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  ≈``̀dEG  ∫É`̀≤`̀à`̀f’G É¡ªdÉ©e Rô```HCG

.2050 áæ°S πÑb á«fƒHôμdG äÉKÉ©Ñf’G

 »YÉ°ùªdG »a •Gôîf’Gh á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëJ

 ôq«¨àdG  QÉ``̀KBG  á`̀¡`̀LGƒ`̀eh  áÄ«ÑdG  ájÉYôd  á`̀«`̀dhó`̀dG

 .áªFÓe kÉ££Nh äÉ°SÉ«°S k’hCG Ö∏£àJ »NÉæªdG

 ,±É`̀£`̀ª`̀dG á`̀jÉ`̀¡`̀f »``̀a ,»`̀Yó`̀à`̀°`̀ù`̀j ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ø`̀μ`̀d

 ∫hÉëj Ée Gòg .áÑ°SÉæªdG πjƒªàdG QOÉ°üe OÉéjEG

 á«ªæàdG  πjƒªJ{ øY ,ô°ûY …OÉëdG  zóaCG{  ôjô≤J

.¬d …ó°üàdG ,zá«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG »a áeGóà°ùªdG

 êPƒªf  ≈``̀dEG  ¬JÉ«°UƒJh  √ô`̀jQÉ`̀≤`̀J  »`̀a  zó```̀aCG{  É`̀YO

 ≈∏Y  Ωƒ≤j  ,ô`̀°`̀†`̀NCG  OÉ°üàbG  »`̀a  Qòéàe  …ƒªæJ

 ádGó©dGh ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d hÉ°ùàe ¿Rh AÉ£YEG

 √òg  á«Ñ∏àa  .á«Ä«ÑdG  áeGóà°S’Gh  á«YÉªàL’G

 áédÉ©ªd  kÉª«∏°S  kÉ°SÉ°SCG  ôaƒj  áKÓãdG  ±Gó`̀gC’G

 ∞«ØîJ ø``̀e ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  äGOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G ¢``ü``bGƒ``f

 »FÉeh »FGòZ øeCG ≥«≤ëJ ≈dEG ,ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG

 ≈dEG .π«NGóª∏d kádGóY ôãcCG ™jRƒJ ≈dEG ,…ƒbÉWh

 ∫Éª©à°S’G  ≈∏Y  ô°†NC’G  OÉ°üàb’G  õcôj  ,∂`̀dP

 πLCG  øe á«©«Ñ£dG  ∫ƒ°UCÓd  ø«ndOÉ©dG  ™jRƒàdGh

 ¬`̀Lh »`̀a á`̀YÉ`̀æ`̀e ô`̀aƒ`̀j Gò``̀gh ,OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ™`̀jƒ`̀æ`̀J

.»ªdÉ©dG OÉ°üàb’G äÉÑ∏≤J

 êPÉªf  É¡ÑÑ°ùJ  »àdG  áeÉ©dG  äGôJƒàdG  º¡a  øμªj

 ¢üëØJ  ∫Ó``̀N  ø`̀e  á`̀æ`̀gGô`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á«ªæàdG

 áÄe ≈`̀∏`̀Y ø`̀ª`̀«`̀¡`̀j ô`̀≤`̀Ø`̀dÉ`̀a .äGô``̀°``̀TDƒ``̀ª``̀dG ¢`̀†`̀©`̀H

 øeC’G ΩGó©fGh .á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG »a áª°ùf ¿ƒ«∏e

 ä’ó©ªd  ≥∏≤e  ´É`̀Ø`̀JQG  ™`̀e  ºbÉØàj  …OÉ°üàb’G

 ,¿Éμ°ùdG  ø`̀e  áÄªdG  »`̀a  15  â¨∏H  »àdG  ádÉ£ÑdG

 .ÜÉÑ°ûdG ±ƒØ°U »a áÄªdG »a 30 ≈dEG π°üJ »gh

 É¡à«∏μ«g ≥ah ,á«Hô©dG  äGOÉ°üàb’G  øμªàJ  ødh

 Ió`̀jó`̀L á`̀Ø`̀«`̀Xh ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e 50 ≥`̀∏`̀N ø`̀e ,á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG

.2020 áæ°S ∫ƒ∏ëH áHƒ∏£e ¿ƒμJ ¿CG ™bƒàoj

 º`̀dÉ`̀©`̀dG »``̀a á`̀«`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG äÉ``jó``ë``à``dG Rô`````̀HCG »``̀g É``̀e

 ájQhô°†dG èeGôÑdG πjƒªJ øμªj ∞«ch ,»Hô©dG

?É¡àédÉ©ªd

 º¶©e »`̀a  IOÉ``̀M á``̀eRCG  á«FÉªdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  ¬`̀LGƒ`̀J

 äÉ°SÉ«°ùH  kÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀Z  á`̀Yƒ`̀aó`̀e  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ¿Gó``∏``Ñ``dG

 õ«éJh  ∑Ó`̀¡`̀à`̀°`̀S’G  »`̀a  •Gô````̀aE’G  ≈`̀∏`̀Y  ™é°ûJ

 áë«ë°ûdG á«FÉªdG OQGƒªdG ∫Ó¨à°SG »a á¨dÉÑªdG

 ô`̀ã`̀cCG Ωƒ`̀«`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG »``ah .Iô`̀aGƒ`̀à`̀ª`̀dG

 áØ«¶f  √É«e  ≈dEG  ¿hô≤àØj  áª°ùf  ¿ƒ«∏e  45  øe

 10  ƒëf  ¿ƒ∏ãªj  ºgh  ,áfƒeCÉe  á«ë°U  äÉeóNh

.¿Éμ°ùdG OóY øe áÄªdG »a

 ¬©aój ,ôNBG kGô«Ñc kGójó¡J »FGò¨dG øeC’G πμ°ûjh

 ,¬Ø∏îJh  »YGQõdG  ´É£≤dG  ∫ÉªgEG  »°ù«FQ  πμ°ûH

 á«YGQõdG  á«LÉàfE’G  Aƒ°S  ≈dEG  …ODƒj  …òdG  ôeC’G

 »```̀°```̀VGQC’G Qƒ```̀gó```̀Jh …ô````̀dG IAÉ```Ø```c ¢``̀VÉ``̀Ø``̀î``̀fGh

 á«Hô©dG  á«FGò¨dG  IƒéØdG  â¨∏H  ó`̀bh  .áéàæªdG

 ™°VƒdG  OÉ``jORG  ™e  ,kÉjƒæ°S  Q’hO  ¿ƒ«∏H  40  ƒëf

 Ühô`̀ë`̀dGh ñÉ`̀æ`̀ª`̀dG ô`̀ q«`̀¨`̀J äGô`̀«`̀KCÉ`̀J ÖÑ°ùH kGAƒ`̀°`̀S

.äÉYGõædGh

 ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG »``̀a á`̀ª`̀°`̀ù`̀f ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e 60 ƒ`̀ë`̀f ô`̀≤`̀à`̀Ø`̀jh

 óëj É``e ,á`̀ã`̀jó`̀M á`̀bÉ`̀W äÉ``eó``N ≈```̀dEG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG

 äÉjƒà°ùe  ø«°ùëàd  º¡d  áMÉàªdG  ¢UôØdG  ø`̀e

 øe  Ió`̀Y  á«HôY  äGOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  ôÑà©oJh  .º¡à°û«©e

 »a ºdÉ©dG ∫ƒM kÉãjƒ∏J ôãcC’Gh ájÉØc πbC’G ø«H

.ábÉ£dG ä’Éée

 á«Hô©dG  ¿Gó∏ÑdG  »a  π≤ædG  äÉ°SÉ«°S  äõ`̀cQ  óbh

 π≤ædG  øe  k’ó`̀H  ¥ô£dG  øe  ójõªdG  AÉ°ûfEG  ≈∏Y

 …ò`̀dG »`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh ,»`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG ΩÉ`̀©`̀dG

 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh π`̀ª`̀©`̀dGh ø`̀μ`̀°`̀ù`̀dG ™``̀bGƒ``̀e ø`̀«`̀H ™`̀ª`̀é`̀j

 ∫É≤àf’G ≈``̀dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀dG  ø`̀e π∏≤j É`̀e  ,¬`̀«`̀aô`̀à`̀dGh

 »a ádÉ©a äÉ°SÉ«°S  ÜÉ«Z iOCGh  .á∏jƒW äÉaÉ°ùe

 õcGôªdG »a á≤fÉN ô«°S äÉªMR ≈dEG π≤ædG ´É£b

 øe  ô«ãc  »`̀a  AGƒ`̀¡`̀dG  á«Yƒf  Aƒ`̀°`̀Sh  ,ájô°†ëdG

.»°VGQC’G QƒgóJh ,¿óªdG

 á©LGôe  ô`̀°`̀†`̀NCG  OÉ°üàbG  ≈``̀dEG  ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG  Ö∏£àj

 õ«Øëàd  É¡ª«ª°üJ  IOÉ`̀YEGh  á«eƒμëdG  äÉ°SÉ«°ùdG

 ∑Ó``̀¡``̀à``̀°``̀S’Gh êÉ````̀à````̀fE’G •É````ª````fCG »```̀a ä’ƒ```̀ë```̀J

 ≈dEG ∫ƒëàdG ≥≤ëj ¿CG ™bƒàªdG øeh .QÉªãà°S’Gh

 »a  äGQƒ```̀a oh  áeGóà°ùªdG  á`̀«`̀YGQõ`̀dG  äÉ°SQÉªªdG

 øe áÄªdG  »a  6h  5  ø«H  ìhGô`̀J  á«Hô©dG  ¿Gó∏ÑdG

 ƒëf  √QGó`̀≤`̀e  É`̀e  …CG  ,»`̀dÉ`̀ª`̀LE’G  »∏ëªdG  èJÉædG

.kÉjƒæ°S Q’hO ¿ƒ«∏H 100

 ≈`̀dEG  á`̀LÉ`̀M ∑É`̀æ`̀g ,á`̀bÉ`̀£`̀dG  ´É`̀£`̀b ≈``̀dEG  áÑ°ùædÉH

 IAÉ`̀Ø`̀μ`̀dG ä’É``̀é``̀e »``̀a á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀e äGQÉ`̀ª`̀ã``à`̀ °`̀ SG

 ∫Ó`̀N ø``̀e ,IOó``é``à``ª``dG á`̀bÉ``£``dG QOÉ``°``ü``e »```̀ah

 õ`̀aGƒ`̀ë`̀dGh  á«ª«¶æàdG  ¢ù«jÉ≤ªdG  ø`̀«`̀H  ™`̀ª`̀é`̀dG

 ∑Ó¡à°S’G  ∫ó`̀©`̀e  ¢†ØîfG  GPEGh  .ájOÉ°üàb’G

 á«Hô©dG  ¿Gó∏ÑdG  »a  AÉHô¡μ∏d  …ƒæ°ùdG  …OôØdG

 IAÉØc äGAGôLEG  ∫ÓN øe ,»ªdÉ©dG ∫ó©ªdG ≈dEG

 ∑Ó¡à°SG »a äGQƒah ∂dP ódƒj ±ƒ°ùa ,ábÉ£dG

 Q’hO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀H  73  ≈``̀dEG  π°üJ  ¿CG  Q só`̀≤`̀j  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG

 áÑ°ùæH  ábÉ£dG  QÉ©°SCG  º`̀YO  ¢†ØN  GPEGh  .kÉjƒæ°S

 100  øe  ôãcCG  ∂`̀dP  Qôëj  ±ƒ°ùa  ,áÄªdG  »a  25

 Gò``gh ,äGƒ`̀æ`̀°`̀S çÓ``̀K Ió``̀e ∫Ó``̀N Q’hO ¿ƒ`̀«`̀∏`̀H

 QOÉ°üe ≈dEG ∫É≤àf’G πjƒªàd ¬∏jƒëJ øμªj ≠∏Ñe

.áØ«¶ædG  ábÉ£dG

 äGQÉªãà°SG ≈dEG êÉàëj èFÉàædG √òg ≈dEG ∫ƒ°UƒdG

 ±Gó``̀gC’  »`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG  iƒ`̀à`̀ë`̀ª`̀dG  ≥«≤ëàa  .á`̀ª`̀î`̀°`̀V

 Ö∏£àj á«Hô©dG  ¿Gó∏ÑdG  »a áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG

 zóaCG{  ôjô≤J óLh óbh .kÉjƒæ°S Q’hO ¿ƒ«∏H 230

 »àdG  á«Hô©dG  ∫hó``dG  »`̀a  á«∏jƒªàdG  IƒéØdG  ¿CG

 ™e  ,Q’hO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀H  100  ≈``̀dEG  π°üJ  kGõ`̀é`̀Y  »`̀fÉ`̀©`̀J

 ≈àM Q’hO ¿ƒ«∏jôJ 1^5 RhÉéàj »ªcGôJ ´ƒªée

 πc  ¢ù«d  ?πjƒªàdG  »JCÉj  ø`̀jCG  øªa  .2030  áæ°S

 º°ù≤a .IójóL á«aÉ°VEG ≠dÉÑe Üƒ∏£ªdG πjƒªàdG

 πjƒëJh  Qó¡∏d  ó`̀M  ™`̀°`̀Vh  ø`̀e  »`̀JCÉ`̀j  ¬æe  ô«Ñc

 »a á`̀jó`̀«`̀∏`̀≤`̀à`̀dG á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG äÉ``̀eGõ``̀à``̀d’G ø``̀e Aõ``̀L

 ±Gó`̀gCG  ºYóJ  ™jQÉ°ûe  ≈`̀dEG  á«dÉëdG  äÉfGRGƒªdG

 ≈≤ÑJ PEG  ,»Øμj ’ Gòg øμd .áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG

.IójóL Iô«Ñc ≠dÉÑe ≈dEG á që∏e áLÉëdG

 ø``̀«``̀eCÉ``̀J É````̀gó````̀Mh äÉ```̀eƒ```̀μ```̀ë```̀dG ™``«``£``à``°``ù``J ø````̀d

 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀d  á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀jÓ`̀Ñ`̀dG  ±’BG

 ÜÉ£≤à°SG  …Qhô``°``†``dG  ø`̀ª`̀a  Gò``̀d  .á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG π`̀jƒ`̀ª`̀J ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀U äÉ`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀e

.¢UÉîdG ´É£≤dGh á«dhódGh

 á≤ãdG  ô«aƒJh  QÉªãà°SÓd  áªFÓe  áÄ«H  ≥∏N  ¿EG

 ájGQ âëJ ,É¡JÉ«dBGh á«æWƒdG á«ªæàdG §£N »a

 ¿ÉWô°T ,»°SÉ«°ùdG QGô≤à°S’Gh ádGó©dGh ¿ƒfÉ≤dG

 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëàd  ¿ÉjQhô°V

.2030 IóæLCG É¡«∏Y â°üf Éªc

»eô°†ëdG ôªY O.CG
o h h a d r a m i @ h o t m a i l . c o m

çó`ë`dG ±QÉ°û`e ≈∏`Y ∫ƒ`b !..áKQÉμdG ΩCG áeRC’G »g  

 ¬Ñ°ûj É``̀e ΩÉ```̀eG ø`̀«`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dG ¢`̀TÉ`̀≤`̀æ`̀dG ™`̀°`̀Vh ó`̀≤`̀d  

 á∏°†©e ∑GQOEÉ``̀H  ’EG  É¡∏M øμªj ’ »àdG  á«éMC’G

 á°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶f  É¡ªμëj  »àdG  ájó≤ædG  á°SÉ«°ùdG

 QÉ©°SCG  πμ«g  ô«aƒJ  ≈`̀dEG  ±OÉ`̀¡`̀dG  ™ÑàªdG  ájó≤ædG

 ¬«dG óæà°ùj »àdG Iõ«côdG QhO Ö©∏j ºFÓe IóFÉa

 …ò``dGh ,»`̀cô`̀«`̀eC’G Q’hó``dÉ``H QÉ`̀æ`̀jó`̀dG §``HQ ΩÉ`̀¶`̀f

 »WÉ«àMG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  É`̀°`̀†`̀jCG  øª°†j

 QÉªãà°S’G ™«é°ûJh á«ÑæLC’G äÓª©dG øe ºFÓe

 …OÉ°üàb’G ƒªædG ºYóH á∏«ØμdG äÓ«¡°ùàdG õØMh

 ºZôdG  ≈∏Yh  .ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  á∏éY  ™``̀aOh

 ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  IQhô`̀°`̀†`̀H  ø«°VQÉ©ªdG  QGô````bEG  ø`̀e

 QÉæjódG  äGhOCG  ø«H  Ö°SÉæe  Ió`̀FÉ`̀a  ô©°S  ¢ûeÉg

 ≈∏Y  ®ÉØëdG  øª°†j  »cô«eC’G  Q’hó``̀dG  äGhOCGh

 äÉ«WÉ«àM’G øe ºFÓe iƒà°ùeh QÉæjódG á«HPÉL

 ¿hO ∂dP ≥«≤ëJ øμªj ∞«c Gƒæ«Ñj º∏a ,á«ÑæLC’G

 òîJCG  …ò`̀dGh  ,É«∏ëe  IóFÉØdG  QÉ©°SCG  ™aôH  ΩÉ«≤dG

 QÉ©°SCG  ™aôH  »cô«eC’G  »dGQó«ØdG  QGô≤d  áHÉéà°SG

 »μjôe’G ºî°†àdG ¢†«ØîJ ≈dEG ±OÉ¡dG IóFÉØdG

 ¢VôàØj QGô`̀b ƒ`̀gh ;%2 ±ó¡à°ùªdG  √Gƒà°ùe ≈`̀dEG

 äÉj’ƒdG »a ƒªædG ¢†ØN ≈dEG …ODƒ«°S ¬fCÉH Éjô¶f

 .É°†jG IóëàªdG

 èFÉàædÉH  á`̀°`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG  AGQB’G  OÉ`̀¡`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG  ¿CG  É`̀ª`̀c  

 »`̀cô`̀«`̀eC’G OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G É`̀¡`̀≤`̀≤`̀M »``à``dG á``«``HÉ``é``jE’G

 ∫hC’G  ∞°üædG  ∫ÓN »°SÉ«b ƒªf ∫ó©e π«é°ùàH

 ô«Ñc  πμ°ûH  á«cô«eC’G  ádÉ£ÑdG  ä’ó©e  ™LGôJh

 º«≤à°ùJ  ’  á«°VÉªdG  áKÓãdG  Qƒ¡°ûdG  ió`̀e  ≈∏Y

 å«M .»````̀fOQC’G  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ádÉëH á`̀fQÉ`̀≤`̀ª`̀dG  ¬©e

 ÖFGô°†dG ¢†«ØîJ á°SÉ«°S ≈dEG  èFÉàædG √òg iõ©J

 »Yóà°ùj  É`̀e  ,á`̀«`̀cô`̀«`̀eC’G  IQGOE’G  É¡JòîJG  »`̀à`̀dG

 ÖFGô°†dG  ¢†«ØîàH  áÑdÉ£ªdG  ø«°VQÉ©ªdG  øe

 á«°TÉªμf’G á«dÉªdG  á°SÉ«°ùdG  √ÉéJG  ¢ùμYh É«fód

 ΩóYh  ,ƒªædG  õ«ØëJ  á«dhDƒ°ùe  É¡«∏Y  ™≤J  »àdGh

 AÖ©d  É¡∏ªëJ  »`̀a  ájó≤ædG  á°SÉ«°ùdG  QhO  QÉ`̀μ`̀fEG

 å«M ,2012 ΩÉY òæe ÓeÉc …OÉ°üàb’G ìÓ°UE’G

 ∫ÓN øe á«dÉªdG á°SÉ«°ù∏d áªYGOh IófÉ°ùe âfÉc

 ∑ƒæÑ∏d ájó«∏≤J ô«Z QGhOC’ …õcôªdG ∂æÑdG Ö©d

 á``̀eRC’G ÜÉ`̀≤`̀YG »`̀a äCÉ`̀°`̀û`̀f QGhOG »``gh ,á`̀jõ`̀cô`̀ª`̀dG

 ájõcôªdG  ∑ƒæÑ∏d  »¨Ñæj  ’h  á«ªdÉ©dG  á«dÉªdG

 É¡«∏Y ÖLƒàj å«M ,á∏jƒW IôàØd É¡H QGôªà°S’G

 ájó≤ædG  á°SÉ«°ù∏d  »°ù«FôdG  Qhó```̀dG  ≈``̀dG  IOƒ`̀©`̀dG

 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SG  ≥«≤ëàH  π`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  É`̀¡`̀aó`̀gh

 QƒëªdG  πμ°ûj  …ò``̀dG  QÉ`̀©`̀°`̀SCÓ`̀d  ΩÉ`̀©`̀dG  iƒà°ùªdG

.…ó≤ædG QGô≤à°S’G ≈∏Y ®ÉØëdG ±ó¡d ¢SÉ°SC’G

 Gó«L  á∏°†©ªdG  √ò``̀g  …õ`̀cô`̀ª`̀dG  ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG  ∑Qó```̀j  

 Ió`̀FÉ`̀Ø`̀dG QÉ``̀©``̀°``̀SCG ™``̀aô``̀d Gô`̀£`̀°`̀†`̀e ¿ƒ``̀μ``̀j É`̀eó`̀æ`̀Y

 ∫É≤àfG  äGhOCG  É°†jCG  »©jh  ,äô``̀cP  »àdG  ÜÉÑ°SCÓd

 ¬JGQGôb  ô«KCÉJh  É¡æe  πc  á«∏YÉah  …ó≤ædG  ô``KC’G

 º¶©e ¿EÉa ∂dòdh ,…ó≤ædG ¥ƒ°ùdG äGô«¨àe ≈∏Y

 ≈dG ±ó¡J iôNCG äGAGôLEÉH ÉÑdÉZ ¿ôà≤J ¬JGQGôb

 ∫ÓN øe á«LÉàfE’G  äÉYÉ£≤∏d  ¿ÉªàF’G ø«eCÉJ

 áMÉ«°ùdG äÉYÉ£≤d á¡Lƒe á°UÉN ¢VGôbG èeGôH

 »àdGh á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG ™jQÉ°ûªdGh áYÉæ°üdGh

 πª°ûàd ô«NC’G ™aôdG QGôb ™e ÉæeGõJ É¡©«°SƒJ ºJ

 äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJh  π≤ædGh  áë°üdG  äÉYÉ£b

 á«fóàe óFGƒa QÉ©°SCÉH  ∑ƒæÑdG  ¢VGôbG  ∫ÓN øe

 πjƒªàdG  Gò`̀g  ΩGóîà°SÉH  É`̀gQhó`̀H  ∑ƒæÑdG  Ωƒ≤àd

 äÉYÉ£≤dG  √ò``̀g  »`̀a  É¡FÓª©d  ¬`̀°`̀VGô`̀bG  IOÉ````̀YEGh

 ±GôàY’G º¡ªdG øeh .É°†jCG á«fóàe óFGƒa QÉ©°SCÉH

 ò`̀aGƒ`̀æ`̀dG  √ò``̀g π`̀ q©`̀Ø`̀J  ’h π¨à°ùJ ’ ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ¿CÉ```̀H

 ∑ƒæÑ∏d  …õcôªdG  ∂æÑdG  Égôaƒj  »àdG  á«∏jƒªàdG

 ºd ∫Ó¨à°S’G áÑ°ùf ¿CG å«M ,±Éc πμ°ûH ájQÉéàdG

 …õcôªdG øe á°ü°üîªdG ≠dÉÑªdG øe %55 RhÉéàJ

 Ωó©d É°†jCG iõ©j Ée ƒgh ,á«∏jƒªàdG èeGôÑdG √ò¡d

 ºZQ èeGôÑdG √ò¡H ø«°Vôà≤ªdG øe ô«ãμdG áaô©e

 …õcôªdG  ∂æÑdG  É¡≤∏WCG  »àdG  ájƒYƒàdG  á∏ªëdG

 ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG ø``e á`̀jó`̀L Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀e ≈``̀dG êÉ`̀à`̀ë`̀J »``à``dGh

 äGQGô≤dG  ¢†©H  ¿CG  ≈∏Y  IhÓ`̀Y  .∑ƒæÑdG  á«©ªLh

 á°SÉ«°ùdG äGhOCG ¢†©H ≈∏Y IóFÉØdG ™aQ ≈∏Y ô°üà≤J

 ≈∏Y  ô«KCÉàdG  Ωó©d  äGhOC’G  ™«ªL  ¢ù«dh  ájó≤ædG

 ∂dP  ∫É`̀ã`̀eh  ,É¡«∏Y  IóFÉØdG  QÉ`̀©`̀°`̀SCGh  äÓ«¡°ùàdG

 ™aôH »°VÉªdG  ¿GôjõM »a …õcôªdG  ∂æÑdG  ΩÉ«b

 á∏«∏d QÉæjódÉH ´GóHE’G IòaÉf IGOCG ≈∏Y IóFÉØdG ô©°S

 »àdG iôNC’G IóFÉØdG QÉ©°SCG ≈∏Y AÉ≤HE’Gh ,IóMGh

 »a ô««¨J ¿hO äÓ«¡°ùàdG IóFÉa QÉ©°SCG ≈∏Y ôKDƒJ

 √òg  ¢ùμY  ΩóY  IQhô°†H  ∑ƒæÑ∏d  áë°VGh  ádÉ°SQ

.ø«°Vôà≤ªdG ≈∏Y IOÉjõdG

 PÉîJG »a á∏°†©ªdG äGP …õcôªdG ∂æÑdG ¬LGƒjh

 hCG  ™`̀aô`̀dG  »àdÉM  »`̀a  ájó≤ædG  á°SÉ«°ùdG  äGQGô```̀b

 É¡JGô«KCÉJ OóëàJ »àdGh ,AGƒ°S óM ≈∏Y ¢†«ØîàdG

 ±Gó````̀gC’G ≈`̀∏`̀Y É```gQÉ```KBG ∫É`̀≤`̀à`̀fG á`̀Yô`̀°`̀Sh á``̀LQó``̀H

 •É`̀°`̀û`̀æ`̀dGh  ¿É`̀ª`̀à`̀F’G  ºéëH  á∏ãªàªdG  á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG

 ™e É¡∏eÉ©Jh ∑ƒæÑdG áHÉéà°SEÉH É°†jCGh ,…OÉ°üàb’G

 á«îjQÉàdG  áHôéàdÉa  ;ájó≤ædG  á°SÉ«°ùdG  äGQGô`̀b

 äGQGô≤d Iô«Ñch á©jô°S ¿ƒμJ áHÉéà°S’G ¿CÉH ócDƒJ

 »a  IOhó`̀ë`̀eh  áØ«©°V  ¿ƒμJ  Éªæ«H  ,IóFÉØdG  ™`̀aQ

 ¢†«ØîàdÉH ∂æÑdG QOÉÑj ’ å«M ;¢†«ØîàdG ádÉM

 âfÉc  ó`̀bh  .»£N  Ö∏£H  ¢Vôà≤ªdG  Ωó≤J  GPEG  ’EG

 á°SÉ«°ùdG √ÉéJG ∫ƒëJ ó©H áë°VGh áHÉéà°S’G ΩóY

 »a QOÉÑªdG QhO ≈dEG áeRC’G IQGOEG QhO øe ájó≤ædG

 øe GOó``̀Y …õ`̀cô`̀ª`̀dG AGô`̀LEÉ`̀H  2013 ΩÉ`̀Y ∞°üàæe

 á«°ù«FôdG  IóFÉØdG  QÉ©°SC’  á«dÉààªdG  äÉ°†«ØîàdG

 π«∏≤J  »a  âª¡°SCG  »àdG  á£≤f  125  ≠∏H  ´ƒªéªH

 ∑ƒæÑdG øe áeƒμëdG ¢VGôàbG ≈∏Y óFGƒØdG ºéM

 ∂∏J  »`̀a  »`̀dÉ`̀ª`̀dG  õé©dG  ¢VÉØîfG  »`̀a  ºgÉ°S  É`̀e

.IôàØdG

 á«dhDƒ°ùe  ƒªædG  õØM  á«dhDƒ°ùe  ,∫ƒ≤dG  á°UÓN  

 …õcôªdG  ∂`̀æ`̀Ñ`̀dGh  áeƒμëdG  É¡∏ªëàJ  ácôà°ûe

 äÉ`̀eRC’G  âbh Ö`̀LGh ¢Vôa »gh ,É°†jCG  ∑ƒæÑdGh

 .äÓ°†©ªdGh



w w w . a l r a i . c o m ¿OQC’G - ¿ÉªY - ¿ƒ©HQC’Gh áæeÉãdG áæ°ùdG 

äÉ«∏fi6 17469 Oó©dG–Ω2018 ∫hC’G øjô°ûJ 11 ≥aGƒŸG–`g 1440 ôØ°U 2 ¢ù«ªÿG

 z${ ≈dEG çóëàj á«ªæàdGh áÄ«Ñ∏d »Hô©dG ióàæª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G 

 صعب: التحّول نحو التمويل ا5خضر »المصرفي« 
ضمان لالستمرار في عالم متغيّر 

…ó«ªëdG ¥QÉW - ¿ÉªY 

 áÄ«Ñ∏d  »Hô©dG  ióàæª∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ∫Éb

 ôjô≤àdG  ¿CG  ,Ö©°U  Ö«éf  zó``̀aCG{  á«ªæàdGh

 øY  ∞°ûc  ióàæª∏d  …ƒæ°ùdG  ô°ûY  …OÉëdG

 OÉ°ùØdG  AG qôL á«Hô©dG  ∫hódG  √ô°ùîJ Ée ¿CG

 øe  ¬LÉàëJ  Ée  »Ø©°V  ≠∏Ñj  IQGOE’G  Aƒ°Sh

 á«ªæàdG ™jQÉ°ûe πjƒªàd á«aÉ°VEG äGQÉªãà°SG

.áeGóà°ùªdG

 π«Ñb …CGô``````dG ™``̀e QGƒ````̀M »``̀a Ö`̀©`̀°`̀U ø``̀«``̀Hh

 á«ªæàdG  πjƒªJ ∫ƒM √ôjô≤J (óaCG)  ¥ÓWG

 √ôªJDƒe »a á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG »a áeGóà°ùªdG

 ô¡°ûdG ähô`̀«`̀H »`̀a √ó`̀≤`̀©`̀j …ò```dG …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG

 á«ªæàdG  ™jQÉ°ûe  πjƒªJ  ∫É``̀NOEG  ¿CG  ,ΩOÉ`̀≤`̀dG

 ∫É``ª``YCG »``̀a ∫É``̀ q©``̀a ƒ`̀ë`̀f ≈`̀∏`̀Y á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 ≥Ñ£æJ  áª¶fCG  Ö∏£àj  »aô°üªdG  ´É£≤dG

 ¿CG  …Qhô`̀°`̀†`̀dG  ø`̀e{  kÉØ«°†e  ,™«ªédG  ≈∏Y

 äÉª«∏©J ™`̀°`̀Vh á`̀jõ`̀cô`̀ª`̀dG  ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ≈`̀dƒ`̀à`̀J

 ±Gó```̀gCG IÉ`̀YGô`̀ª`̀H ±QÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG Ωõ`̀∏`̀J á`̀«`̀HÉ`̀bQ

 á«∏ªY  »a  ÉgóYÉ°ùJh  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG

 äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG π``̀°``̀†``̀aCG OÉ``ª``à``YÉ``H ,∫ qƒ```ë```à```dG

 ≈∏Y Ö``Lƒ``à``j É``ª``c ,á``̀«``̀dhó``̀dG ô``«``jÉ``©``ª``dGh

 π«¡°ùJ  äÉ``eƒ``μ``ë``dGh  á`̀jõ`̀cô`̀ª`̀dG  ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG

 á«ªæàdG  ™jQÉ°ûªd  Iô°ù«e  ¢`̀Vhô`̀b  AÉ`̀£`̀YEG

.zIOóéàªdG ábÉ£dG πãe ,áeGóà°ùªdG

 åëÑj  »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ©∏d  ôjô≤àdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh

 ójóëJ É¡æeh áª¡ªdG ™«°VGƒªdG øe á∏ªL

 äGô¨ã∏d  áaÉ°V’ÉH  ,á«∏jƒªàdG  äÉLÉ«àM’G

 äÉ«dB’Gh  äGQÉ«îdG  ìô£j  Éªc  ,äÉjóëàdGh

 ¬eGóîà°SGh  πjƒªàdG  ÜÉ£≤à°S’  ≈∏°†ØdG

 ôªJDƒªdG  ¿CG  ≈``̀dEG  Gô«°ûe  ,IAÉ`̀Ø`̀ch  á«∏YÉØH

 ∑QÉ°ûj  ≥jôW  á£N  ™°Vƒd  á°Uôa  ¿ƒμ«°S

 §«£îàdGh äÉ°SÉ«°ùdG øY ¿ƒdhDƒ°ùªdG É¡«a

.πjƒªàdGh

 πªëj …ò```̀dG  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  ¿CG  Ö`̀©`̀°`̀U  ô`̀Ñ`̀à`̀YGh

 ,zá`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG π``̀jƒ``̀ª``̀J{ ¿Gƒ``̀ æ``̀Y

 ô°†NC’G  πjƒªàdG  ƒëf  ∫ qƒ`̀ë`̀à`̀dG  ¿CÉ``̀H  iô`̀j

 ƒg  π`̀H  ,»aô°üªdG  ´É£≤∏d  kGQÉ`̀«`̀N  ó©j  º`̀d

 ºdÉY  »a  QGôªà°S’G  ¿Éª°†d  ó«MƒdG  qπëdG

 kGOƒ«b ¢VôØj ∫ qƒëàdG Gòg ¿Éc GPEGh ,ôq«¨àe

 kÉ°†jCG  íàØj  ¬æμd  ,ô`̀WÉ`̀î`̀e  ≈∏Y  …ƒ`̀£`̀æ`̀jh

.IójóL kÉ°Uôa

 ôjQÉ≤J  Iô°ûY Qó°UCG  zóaG  {  ¿CG  Ö©°U ø«Hh

 »àdG  äÉjóëàdG  Rô`̀HCG  â£Z ,2008 ΩÉY òæe

 ñÉæªdG  ô««¨J  πãe  ,á«Hô©dG  áÄ«ÑdG  ¬`̀LGƒ`̀J

 ô`̀°`̀†`̀NC’G OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’Gh á``̀bÉ``̀£``̀dGh √É``̀«``̀ª``̀dGh

 ΩGóà°ùªdG  ∑Ó¡à°S’Gh  á«Ä«ÑdG  áª°üÑdGh

 ôjQÉ≤àdG  √ò`̀g  âëÑ°UCGh  ,»FGò¨dG  ø``̀eC’Gh

 á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG É`̀jÉ`̀ °`̀†`̀b »```̀a »``̀°``̀SÉ``̀°``̀SC’G ™``̀Lô``̀ª``̀dG

 áªFÓe á«Ä«H äÉ°SÉ«°S ôjƒ£J »a âªgÉ°Sh

 ôKCG RôHh ,»∏ëªdGh »ª«∏bE’G iƒà°ùªdG ≈∏Y

 »a ¢UÉN ƒëf ≈∏Y zó`̀aCG{ ôjQÉ≤J äÉ«°UƒJ

 ñÉæªdG ôq«¨àH á≤∏©àªdG á«eƒμëdG äÉ°SÉ«°ùdG

 OÉ°üàb’Gh  á`̀bÉ`̀£`̀dG  IAÉ`̀Ø`̀ch  √É`̀«`̀ª`̀dG  IQGOEGh

 º`̀YO äÉ``̀«``̀dBG π`̀jó`̀©`̀J Ö`̀fÉ`̀L ≈```̀dEG ,ô``̀°``̀†``̀NC’G

.∑Ó¡à°S’G ó«°TôJ »a ºgÉ°ùj ÉªH QÉ©°SC’G

 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh ìƒ``̀°``̀Vh ¿CG ≈`̀∏`̀Y Ö`̀©`̀°`̀U Oó``̀°``̀Th

 äÉ°SÉ«°ùdGh  »`̀HÉ`̀bô`̀dGh  »ª«¶æàdG  QÉ```̀WE’G

 ™«é°ûàd  ájQhô°V  π`̀eGƒ`̀Y  áeÉ©dG  á«dÉªdG

 ióªdG Ió«©H §£N OÉªàYG ≈∏Y ±QÉ°üªdG

 ¢üîj Éª«a QGô≤dG ™æ°üd Iô≤à°ùe óYGƒbh

 »Yóà°ùj Gòg ¿CG  kGôÑà©e ,ô°†NC’G πjƒªàdG

 á«∏ëªdG  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ∑QÉ`̀°`̀û`̀J  ¿CG

 ´Gƒ``̀fCG  ¢†©H QÉ`̀£`̀NCG  πªëJ »`̀a ,á`̀«`̀dhó`̀dGh

 QOÉ°üeh  ájQÉéàdG  ±QÉ°üªdG  ™e  πjƒªàdG

.¢UÉîdG ´É£≤dG øe πjƒªàdG

 ¢†«Øîàd  ádÉ©ØdG  äGAGô````̀LE’G  ¿CG  ô`̀Ñ`̀à`̀YGh

 áÑÑ°ùªdG  ¿ƒHôμdG  ó«°ùchCG  »fÉK  äÉKÉ©ÑfG

 ø`̀μ`̀d ,á```̀jQhô```̀°```̀V …QGô````̀ë````̀dG ¢``̀SÉ``̀Ñ``̀à``̀MÓ``̀d

 ∫ qƒ`̀ë`̀à`̀dÉ`̀a ,Iô`̀«`̀Ñ`̀c OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ≈`̀∏`̀Y É``̀gQÉ``̀KBG

 Oƒ`̀bƒ`̀dG ô`̀«`̀Z á`̀bÉ`̀£`̀∏`̀d á`̀∏`̀jó`̀H QOÉ`̀°`̀ü`̀e ƒ`̀ë`̀f

 ájÉ¡f  πμ°û«°S  πÑ≤à°ùªdG  »`̀a  …Qƒ``̀Ø``̀MC’G

 ≈∏Y ô``̀KDƒ``̀jh äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀ °`̀S’G ´Gƒ`````̀fCG ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀d

 Éªdh{  ÉØ«°†e ,.∫ƒ°UC’G  øe ójó©dG  º««≤J

 óªà©J  áªî°V  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀b  â`̀fÉ`̀c

 øe  äÉØYÉ°†ªdÉa  ,…Qƒ`̀Ø`̀MC’G  OƒbƒdG  ≈∏Y

 äGOÉ°üàb’G  ≈∏Y  kÉ°Uƒ°üN  ,Iô«Ñc  ∫ qƒëàdG

 Gòg ôjó°üJ ≈∏Y »°SÉ°SCG πμ°ûH óªà©J »àdG

 á«Hô©dG ∫hó``dG »`̀a Éªc ,Oƒ`̀bƒ`̀dG ø`̀e ´ƒ`̀æ`̀dG

.á«£ØædG

 πμ°ûj ø`̀«`̀M »``̀ah{ Ó`̀FÉ`̀b ∑Qó`̀à`̀°`̀SG ¬``̀fCG  ’EG

 kGô£N ábÉ£dG øe á∏jóH ´GƒfCG ≈dEG ∫ tƒëàdG

 ´Éæàe’G  QÉ£NCÉa  ,»dÉªdG  QGô≤à°S’G  ≈∏Y

 äGô«¨àªdG áÑcGƒªd …OÉ°üàb’G ∫ qƒëàdG øY

 ¿CG á«HÉéjE’G QOGƒÑdG øeh .kGô«ãc ôÑcCG ≈≤ÑJ

 »a  äCGó`̀H  OÉ°üàb’G  ™jƒæàd  áMƒªW  èeGôH

 É¡ÑcGƒJ  ,∫hôàÑ∏d  IQ qó°üªdG  á«Hô©dG  ∫hódG

 IOóéàªdG á`̀bÉ`̀£`̀dG  »`̀a Iô`̀«`̀Ñ`̀c  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG

 ájOƒ©°ùdG  »a  π°üëj  Éªc  ,ábÉ£dG  IAÉØch

 kGô`̀«`̀NCG á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG â`̀©`̀ qbh ó``̀bh ,äGQÉ``````̀eE’Gh

 »ªdÉY …QÉªãà°SG ¥hóæ°U ™e ºgÉØJ Iôcòe

 øe  AÉHô¡μdG  êÉ`̀à`̀fE’  äÉ£ëe  AÉæÑd  ¢UÉN

.Q’hO ¿ƒ«∏H 200 áª«≤H á«°ùª°ûdG ábÉ£dG

 »aô°üªdG ´É£≤dG »£¨j ø«M »a ¬fCG ø«Hh

 ¿EÉ`̀a ,á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e π`̀jƒ`̀ª`̀J ø`̀e kGAõ```̀L

 É¡fCG ≈∏Y É¡Ø«æ°üJ øμªj kGóL Iô«¨°U áÑ°ùf

 »aô°üªdG  OÉëJ’G  iôjh  ,zô°†NCG  πjƒªJ{

 ó`̀jó`̀ë`̀J »``̀a ìƒ``̀°``̀Vƒ``̀dG Ωó```̀Y ¿CG »```````̀HhQhC’G

 ¢Vhô≤dG{ πãe ,zô°†NC’G πjƒªàdG{ ô°UÉæY

 πμ°ûj ,zAGô`̀°`̀†`̀î`̀dG ∫ƒ``̀°``̀UC’Gzh zAGô`̀°`̀†`̀î`̀dG

 »dÉàdÉHh ,ô°UÉæ©dG √òg ∞«æ°üJ ΩÉeCG kÉ≤FÉY

.ô°†NC’G πjƒªà∏d á«aÉ°VEG ¢Uôa ôjƒ£J

 ¿CG Öéj zô°†NC’G πjƒªàdG{ áØ°U ¿CG ∫Ébh

 ™jQÉ°ûªdGh  ™jQÉ°ûªdG  »a  IQƒ°üëe  ¿ƒμJ

 ™°Vh ≈dEG áLÉM ∑Éæg ¿CGh ,áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG

 äÉf qƒμe øY ìÉ°üaÓd óYGƒ≤dG øe ≈fOCG qóM

 á«dÉªdG OQGƒªdG ô uaƒj ÉªH ,ô°†NC’G πjƒªàdG

 ´É`̀°`̀VhCG  π«∏ëJ  ™`̀e  ,AGô`̀°`̀†`̀î`̀dG  ™jQÉ°ûª∏d

 á«dÉe äÉéàæe ôjƒ£Jh ,ôWÉîªdGh ¥ƒ°ùdG

 á∏HÉb  ¢`̀ù`̀°`̀SCG  ≈`̀∏`̀Y  É¡ªjó≤J  øμªj  Ió`̀jó`̀L

 ¬`̀fCG  GôÑà©e  ,iô``̀NCG  äÉéàæe  ™`̀e  áfQÉ≤ª∏d

 ∞`̀«`̀Ø`̀î`̀à`̀dG ±QÉ``°``ü``ª``dG ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀©`̀à`̀j É`̀ª`̀«`̀a

 øe  èJÉædG  áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ô°TÉÑªdG  ô`̀KC’G  øe

 ,É¡H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh  äÉWÉ°ûædG

 »a á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ±QÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀e ¿EÉ```̀a

 ô«aƒJ  »a  øªμJ  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  º`̀YO

 äÉcô°ûdGh  ™jQÉ°ûª∏d  á«∏jƒªàdG  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG

.áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG

 πÑb ø`̀e äGQOÉ`̀Ñ`̀e Oƒ`̀Lh ≈`̀dEG Ö©°U QÉ`̀°`̀TCGh

 ,±QÉ°üªdG É¡æeh ,á«Hô©dG äÉcô°ûdG º¶©e

 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdGh  áÄ«ÑdG  ™ªéJ  »`̀à`̀dG

 Ió`̀MGh  IQGOEG  »a  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdGh

 äCGó`̀H  ∑ƒæÑdG  ø`̀e  GOó`̀Y  ¿CGh  ,≥jƒ°ùàdG  ™`̀e

 á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  OÉªàY’  ÉéeGôH  ≥∏£J

 ácQÉ°ûªdGh  ,√É«ª∏d  Iôaƒe  Iõ¡LCG  Ö«côJh

 ,ø«ØXƒªdG  ø`̀«`̀H  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  »`̀a

 É`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dG ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀d á`̀«`̀FÉ`̀YO á`̀∏`̀ª`̀M É`̀¡`̀≤`̀aGô`̀J

 √òg  ¿CG  ôÑàYG  ¬``̀fCG  ’G  ,á«Ä«ÑdG  ô«jÉ©ªdÉH

 á°UÉN á`̀«`̀aÉ`̀c ô`̀«`̀Z á`̀«`̀HÉ`̀é`̀j’G äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG

 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e π``̀jƒ``̀ª``̀J è```̀eGô```̀H ÜÉ``̀«``̀Z π```̀X »```̀a

 ,√É«ªdGh  ábÉ£dG  IAÉØch  IOóéàªdG  ábÉ£dG

 hCG á«FÉHô¡μdG äGQÉ«°ù∏d Iô s°ù«ªdG ¢Vhô≤dGh

.äÉKÉ©Ñf’G á∏«∏≤dG

 ´É`̀£`̀≤`̀∏`̀d  »`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀dG  ∫É``̀≤``̀à``̀f’G ¿CG  ô``Ñ``à``YGh

 á«ªæàdG πjƒªJ ô°üY ≈dEG »Hô©dG »aô°üªdG

 ,QÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  »`̀a kGô`̀«`̀«`̀¨`̀J  Ö∏£àj á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 á«ªæàdGh áÄ«ÑdG äGQÉ©°T èjhôJ øY ∞bƒàdGh

.áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ≥jƒ°ùàdG QÉWEG »a

 »a ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀j …ò``dGô``ª``JDƒ``ª``dG »``̀a çó`̀ë`̀à`̀jh

 ƒëf ΩOÉ``≤``dG ô`̀¡`̀°`̀û`̀dG ø`̀e ™`̀°`̀SÉ`̀à`̀dGh ø`̀eÉ`̀ã`̀dG

 ∫É`̀é`̀e »``̀a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG Rô`````̀HCG ø``̀e ø`̀«`̀KÓ`̀K

 º¡æ«H  ,á``̀«``̀FÉ``̀ª``̀fE’G  äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG

 Oƒªëe »dhódG ∂æÑdG ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG

 ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀d ΩÉ``̀©``̀dG ô``̀jó``̀ª``̀dGh ,ø``̀jó``̀dG »`̀ë`̀e

 ,¢ûHôëdG  ¿Éª«∏°S  á«dhódG  á«ªæà∏d  ∂HhC’G

 ¿ÉæÑd ±ô°üe º`̀cÉ`̀M Ö`̀FÉ`̀f  ≈``dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H

 áëaÉμe Iô````̀FGO  ô``̀jó``̀eh ,…QGó``̀æ``̀©``̀dG  ó`̀©`̀°`̀S

 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  áª¶æe »`̀a OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG

 á`̀Kƒ`̀©`̀Ñ`̀ª`̀dGh ,â``̀«``̀dƒ``̀e ∂``̀jô``̀JÉ``̀H á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh

 É°ù«J á`̀bÉ`̀£`̀dGh √É`̀«`̀ª`̀dG ø```̀eC’ á`̀jó`̀æ`̀dƒ`̀¡`̀dG

 ∫ÉªYCG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  ∑QÉ°ûj  Éªc  ,Gôà°ùHôJ

 ≥HÉ°ùdG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ô``̀jRh  áØ«¶ædG  á`̀bÉ`̀£`̀dG

 ∂æÑ∏d ¢UÉîdG çƒ©ÑªdGh ,…ó«©°ùdG ô°UÉf

 á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d »`̀eÓ`̀°`̀S’G

 Ωƒ∏©∏d  »dÉ©dG  ó¡©ªdG  ôjóeh  ,óªMCG  »eGQ

 ∂«∏°ùμdG  á©eÉL  »`̀a  á«°SÉ«°ùdGh  á```̀jQGOE’G

.»àM ∞«°UÉf ô«Ø°ùdG

 ¢ù«FQ  ¿OQC’G  ø`̀e  ø«KóëàªdG  ø`̀«`̀H  ø``̀eh

 ¢ù«FQ á```̀«```̀fOQC’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG AÉ``̀æ``̀eCG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e

 ,¿GQó```̀H ¿É``fó``Y Qƒ`̀à`̀có`̀dG ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG AGQRƒ`````̀dG

 ó`̀dÉ`̀N ≥``HÉ``°``ù``dG á``̀bÉ``̀£``̀dGh á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG ô``````jRhh

 »``fOQC’G  áÄ«ÑdG  ¥hóæ°U Iô`̀jó`̀eh  »`̀fGô`̀jE’G

 »£°SƒàªdG  õcôªdG  º¶æjh  .∞jô°ûdG  Gó°T

 á°ù∏L  ø«eGóà°ùªdG  êÉ`̀à`̀fE’Gh  ∑Ó¡à°SÓd

 á`̀ë`̀LÉ`̀f ÜQÉ``̀é``̀J ¢``Vô``Y É`̀¡`̀«`̀a º`̀à`̀j á`̀°`̀UÉ`̀N

 πjƒªJ  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á≤£æªdG  ø`̀e

 .á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûªdG

 AGQRƒ``̀dG ø`̀e kÉ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e 30 ƒëf Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dEGh

 ,á«ª«∏bE’Gh  á`̀«`̀dhó`̀dG  äÉª¶æªdG  AÉ``̀°``̀SDhQh

 ´É£≤dG  ø`̀Y  ø«∏ãªe  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  Ö£≤à°ùj

 çÉ``̀ë``̀HC’G õ```̀cGô```̀eh ±QÉ``̀°``̀ü``̀ª``̀dGh ¢``̀UÉ``̀î``̀dG

 40 ∞`̀«`̀°`̀†`̀à`̀°`̀ù`̀j É`̀ª`̀c .»```̀∏```̀gC’G ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dGh

 »a  AÉ°†YC’G  á«Hô©dG  äÉ©eÉédG  øe  kÉÑdÉW

.zø««Ä«ÑdG πÑ≤à°ùªdG IOÉ≤d óaCG ióàæe{

 π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG QOÉ``̀°``̀ü``̀e ≈`̀∏`̀Y ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG õ```̀ qcô```̀jh

 Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG »``̀a É`̀¡`̀æ`̀e π``̀c QhOh ,á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG

 ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó```̀gCG  ò«ØæJ  ≈`̀∏`̀Y

 ¥É`̀«`̀°`̀S »``̀a Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º````̀eC’G É`̀¡`̀JOó`̀M É`̀ª`̀c

 πcÉ°ûªdG  ójóëJ  º`̀J  Éeó©Ña  .2030  á£N

 áÄ«ÑdG  á`̀jÉ`̀YQ ≈``dEG  á`̀∏`̀jB’G  ∫ƒ∏ëdG  ìGô`̀à`̀bGh

 Iô°ûY  »`̀a  á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á«ªæàdG  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh

 »a  ójóédG  ôjô≤àdG  åëÑj  ,á≤HÉ°S  ôjQÉ≤J

 .∫ƒ∏ëdG  √ò`̀g  πjƒªàd  äÉ`̀«`̀dB’Gh  QOÉ°üªdG

 ô«ÑN  »àÄe  øe  ôãcCG  ôjô≤àdG  ≈∏Y  πª©jh

 äÉ`̀Ä`̀«`̀gh äÉ`̀©`̀eÉ`̀L ™``̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ,å``̀MÉ``̀Hh

 »`̀dhó`̀dG  ∂æÑdG  É¡æ«H  ø`̀e  ,á°üàîe  á`̀«`̀dhO

 áÄ«Ñ∏d  IóëàªdG  ºeC’G  èeÉfôHh zGƒμ°SE’Gzh

 á«ªæàdGh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀eh

 ∂æÑdGh á«ªæàdGh ô«ª©à∏d »HhQhC’G ∂æÑdGh

 ∂`````̀HhC’G ¥hó``̀æ``̀ °``̀Uh á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀∏`̀d »``̀eÓ``̀°``̀S’G

 »`̀à`̀jƒ`̀μ`̀dG ¥hó``̀æ``̀°``̀ü``̀dGh á``̀«``̀dhó``̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀∏`̀d

 .á«ªæà∏d

 افتتاح مهرجان الرمان والمنتجات
الريفية في اربد 

 محافظ الكرك :اعداد خطة طوارئ شتوية تضمن 
ادامة الخدمات 

á°ThGQO OÉ¡L - óHQG 

 çƒëÑ∏d  »æWƒdG  õcôªdG  ôjóe  íààaG

 ôjRh øY ÉHhóæe { OGóM QGõf á«YGQõdG

 ¿É`̀eô`̀dG  ¿É`̀Lô`̀¡`̀e  äÉ«dÉ©a  {  á`̀YGQõ`̀dG

 »a  ô°ûY  …OÉëdG  á«ØjôdG  äÉéàæªdGh

.¢ùeCG ∫ƒe íeÉ°S áMÉ°S

 ó©j …ƒæ°ùdG ¿ÉeôdG ¿ÉLô¡e ¿G ∫Ébh

 º¡°ùjh  ø`̀«`̀YQGõ`̀ª`̀∏`̀d  á«≤jƒ°ùJ  Iò`̀aÉ`̀f

 ø«æWGƒªdG  áaô©e  IOÉjõH  ô«Ñc  πμ°ûH

 ø«à«MÉædG  ø`̀e  ¿É`̀eô`̀dG  QÉ`̀ª`̀K  ó`̀FGƒ`̀Ø`̀H

.á«LÓ©dGh á«FGò¨dG

 …G í``̀æ``̀e º``̀à``̀j º````̀d ¬`````̀fG OGó``````̀M ó``````̀cGh

 á«YGQõdG  äÉéàæªdG  OGô«à°S’  á°üNQ

 èàæª∏d ÉªYO ¿ÉeôdG á°UÉN áØ∏àëªdG

 Iô`̀«`̀Ñ`̀c äÉ``MÉ``é``f ≈```̀dG É``̀à``̀a’ »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG

 ΩƒãdÉc  á«∏ëªdG  äÉLƒàæªdG  É¡à≤≤M

.Óãe

 ó`̀HQG á```̀YGQR ô`̀jó`̀e í`̀°`̀VhG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e

 ¿ÉLô¡e  ¿G  á£≤f  ƒHG  »∏Y  ¢Sóæ¡ªdG

 Qó≤H  á«dÉØàMG  Oôée  ó©j  ºd  ¿ÉeôdG

 π«©Øàd É``̀gô``̀gƒ``̀L »``̀a  Iô``̀μ``̀a  »``̀g  É``̀e

 Gó`̀«`̀°`̀ù`̀é`̀Jh á`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀à`̀dG è`̀¡`̀æ`̀eh Gó`̀Ñ`̀e

 Éfƒª°†eh  AÉ``ª``à``f’Gh  A’ƒ````dG  ≈`̀æ`̀©`̀ª`̀d

 ï`̀jQÉ`̀J ø`̀e Oó`̀é`̀à`̀ª`̀dG çhQƒ``̀ª``̀dG ó`̀«`̀©`̀j

.á≤£æªdG

 …ò`̀dG  ¿ÉLô¡ªdG  ¿G  á£≤f  ƒ`̀HG  â`̀Ø`̀dh

 èàæe ∫É°üjG ≈dG ±ó¡j ΩÉjG 4 ôªà°ùj

 IGô`̀ª`̀dG  äÉéàæeh  ¬JÉ≤à°ûeh  ¿É`̀eô`̀dG

 πbÉH  Iô°TÉÑe  ø«μ∏¡à°ùª∏d  á«ØjôdG

 çhQƒ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dGh QÉ`̀©`̀°`̀S’G

 á«Ñ©°T äÉéàæeh ä’ƒcÉe øe »Ñ©°ûdG

.ájhój ä’ƒ¨°ûeh

 á`̀jô`̀jó`̀e ¿É`̀Lô`̀¡`̀ª`̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀J ≈``̀dƒ``̀Jh

 »æWIƒdG  õcôªdGh  á¶aÉëªdG  á``YGQR

 õ`̀jõ`̀©`̀J õ```cGô```eh á``̀«``̀YGQõ``̀dG çƒ`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀d

.{ IOGQG { á«LÉàf’G

 õ``̀cô``̀ª``̀dGh  á`````̀YGQõ`````̀dG  IQGRh  â```̀ dƒ````Jh

 IOGQG  zh  á`̀«`̀YGQõ`̀dG  çƒëÑ∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 ádÉcƒdG  ÖfÉL  ≈`̀dG  ¿ÉLô¡ªdG  º`̀YO  {

 á`̀HÉ`̀≤`̀fh »``̀dhó``̀dG ¿hÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀d’G

 ∫ƒe  íeÉ°Sh  ø««YGQõdG  ø«°Sóæ¡ªdG

 á`̀jô`̀£`̀«`̀Ñ`̀dG á````̀jhO’G ™`̀fÉ`̀°`̀ü`̀e á`̀cô`̀°`̀Th

 Ó«HGQG  Iô°ü©eh  {  ƒμHÉa  {  á«YGQõdGh

.áãjóëdG

 äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀L ¿É``̀Lô``̀¡``̀ª``̀dG »```a â``̀cQÉ``̀°``̀Th

 á«YGQõdG  á«fhÉ©àdG  Ωƒ°SôØc  á«©ªL

 É``à``jó``L  …OGhh  ¿É````̀eô````̀ dG  »``̀é``̀à``̀æ``̀ª``̀d

 OÉëJ’Gh  á∏©°ûdG  äÉ«ª°ûfh  á«fhÉ©àdG

 ÖfÉL  ≈`̀dG  Üô`̀©`̀dG  ø«dÉëæ∏d  »YƒædG

 á©HÉàdG  äÉ«YGQõdG  äÉ°Sóæ¡ªdG  áæéd

.ø««YGQõdG  ø«°Sóæ¡ªdG  áHÉ≤æd

 ¿É``̀eô``̀dG á``̀ë``̀æ``̀LCG ¿É``̀Lô``̀¡``̀ª``̀dG º``̀°``̀Vh

 »àdG  á«Ñ©°ûdG  ä’ƒcCÉªdGh  ¬JÉéàæeh

 Ió©ªdG  ∂`̀∏`̀Jh  ¿Gô`̀a’É`̀H  É`̀gOGó`̀YG  ºàj

 äÉ`̀Lƒ`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ìÉ``̀æ``̀Lh ¿Gô``````̀a’G ¿hó````̀H

 º`̀°`̀Sô`̀dGh á`̀jhó`̀«`̀dG ±ô``ë``dGh á`̀«`̀Ø`̀jô`̀dG

 á`̀aÉ`̀°`̀VG á`̀æ`̀jõ`̀dG äÉ`̀JÉ`̀Ñ`̀fh ¬`̀Lƒ`̀dG ≈`̀∏`̀Y

 ±ô``̀Mh á`̀«`̀Ø`̀jQ äÉ`̀Lƒ`̀à`̀æ`̀e ìÉ``æ``L ≈```dG

 á````dÉ````cƒ````dG ø`````̀e á````̀eƒ````̀Yó````̀e á`````̀jhó`````̀j

 É¡ª¶æJ  »``̀dhó``̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀d’G

 »`̀Yƒ`̀æ`̀dG OÉ``̀ë``̀J’Gh ø`̀«`̀«`̀YGQõ`̀dG á`̀HÉ`̀≤`̀f

 .ø«dÉëæ∏d

Qƒª°†dG øjô°ùf - ∑ôμdG 

 AGQó``e õ`̀jÉ`̀Ø`̀dG ∫É`̀ª`̀L ∑ô`̀μ`̀dG ß`̀aÉ`̀ë`̀e É``YO

 ™°Vƒd á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG »`̀a á`̀«`̀eó`̀î`̀dG ô``̀FGhó``̀dG

 ±hô¶dG ™e πeÉ©à∏d ºgôFGhód πªY á£N

 èeGôH  øª°V  ΩOÉ≤dG  AÉà°ûdG  π°üØd  ájƒédG

 ¢VQG  ≈∏Y ≥«Ñ£à∏d  á∏HÉbh  á∏YÉa  §£N h

 á`̀jG ≈`̀∏`̀Y Ö`̀∏`̀¨`̀à`̀dG »``a ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀j É`̀ª`̀H ™``̀bGƒ``̀dG

 »a CÉ°ûæJ  ób áeÉ©dG  äÉeóîdG  »a ä’Éμ°TG

.êƒ∏ãdGh QÉ£e’G §bÉ°ùJ ∫ÉM

 IOÉ``̀YÉ``̀H ô````FGhó````dG á``̀aÉ``̀c õ``̀jÉ``̀Ø``̀dG Ö``̀dÉ``̀W h

 É`̀¡`̀H á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dG äÉ``̀«``̀∏``̀ª``̀©``̀dG ±ô````̀Z π``«``©``Ø``J

 á«°ù«FôdG  äÉ«∏ª©dG  á`̀aô`̀Z  ™`̀e  ≥«°ùæàdGh

 áaÉc  É¡«a  πãªàJ  »àdG  á¶aÉëªdG  QGO  »a

.á«æ©ªdG  á«∏g’Gh  á«ª°SôdG  äÉ°ù°SDƒªdG

 ôFGhódG  AGQó`̀e  √AÉ≤d  ∫Ó`̀N  õjÉØdG  QÉ`̀°`̀TGh

 ø```«```jQGO’G ΩÉ``̀μ``̀ë``̀dG Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀Hh á`̀«`̀eó`̀î`̀dG

 »a äÉjó∏ÑdGh á°üàîªdG á«æe’G Iõ¡L’Gh

 π°üa  AiQGƒ`̀W  á£N  á°ûbÉæªd  á¶aÉëªdG

 IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G IQhô``̀°``̀V ≈```dG π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG AÉ`̀à`̀°`̀û`̀dG

 AÉà°ûdG  π°üa  ¿É`̀HG  á∏KÉªªdG  áHôéàdG  ø`̀e

 äÉ`̀«`̀HÉ`̀é`̀j’G ≈`̀∏`̀Y AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dÉ`̀H ∂``̀dPh »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG

 ,äÉ«Ñ∏°ùdG  ÖæéJ  h  á`̀é`̀dÉ`̀©`̀eh  É`̀gõ`̀jõ`̀©`̀Jh

 á«©«Ñ£dG áeÉ©dG IÉ«ëdG áeGOG øª°†j ÉªHh

 ™jQÉ°ûªdG  »a  πª©dG  QGôªà°SGh  ø«æWGƒª∏d

.Égò«ØæJ  …QÉédG  á«FÉ°ûf’G

 »a π`̀ª`̀©`̀dG Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e ≈``̀dG ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG É```̀YOh

 ∞jô°üJ  á«æbGh  äGQÉ`̀Ñ`̀Y  ∞«¶æJh  áfÉ«°U

 Üô``̀bG »``̀a Iõ``̀gÉ``̀L ¿ƒ`̀μ`̀à`̀d QÉ``̀£``̀e’G √É``̀«``̀e

 á«YƒJ  IQhô`̀°`̀V  ≈``̀dG  á`̀aÉ`̀°`̀VG  ,  øμªe â``̀bh

 ´QGõ```̀e ÜÉ``̀ë``̀°``̀UGh ô`̀©`̀°`̀û`̀dG äƒ``̀«``̀H »``æ``WÉ``b

 ∫ƒ`̀«`̀°`̀ù`̀dG …QÉ``̀é``̀e ø``̀Y OÉ``©``à``H’É``H ΩÉ``̀æ``̀Z’G

 áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S  ≈∏Y  É°UôM  á```̀jOh’Gh

 ∂dÉæg  ¿ƒμà°S  ¬`̀fG  ≈`̀dG  QÉ`̀°`̀TGh  ,  ¬JÉμ∏àªe

 IOƒLh  á©«ÑW  øe  ócÉà∏d  á«fGó«e  ä’ƒL

.IòîàªdG  äGOGó©à°S’G

 iôN’G  Iõ¡L’Gh  ôFGhódG  ƒ∏ãªe  ¢VôYh

 äGOGó```©```à```°```SG ´É```̀ª```̀à```̀L’G Ghô```°```†```M ø``̀ª``̀e

 …CG ™``e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d º`̀¡`̀JÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh º``̀gô``̀FGhO

 AÉ`̀à`̀°`̀û`̀dG π`̀°`̀ü`̀a »```̀a çó``̀ë``̀j ó```̀b ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e

 ájô°ûÑdG  QOGƒ`̀μ`̀dG  ô«aƒJ  å«M  ø`̀e  ΩOÉ`̀≤`̀dG

 áØ∏àîªdG  äGõ«¡éàdGh  äÉ`̀«`̀d’Gh  á`̀eRÓ`̀dG

 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äÉfÉμeG  øe  IOÉØà°S’ÉHh

 ∫ÓN  ø`̀e  hG  º¡æe  IóYÉ°ùªdÉH  É`̀eG  ∂`̀dPh

 ¥ô£dG  íàØd  äÉ`̀«`̀dG  ø`̀e  Ωõ`̀∏`̀jÉ`̀e  QÉéÄà°SG

 ≈dG  á`̀aÉ`̀°`̀VG  ,  É¡bƒa  ô«°ùdG  á`̀cô`̀M  á``̀eGOGh

 á«FGò¨dG  OGƒ`̀ª`̀dG  ô`̀aƒ`̀J  á``̀eGOG  ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dG

 É¡àLÉëH  ¿Gô````̀a’G  ø`̀«`̀eÉ`̀Jh  ¥Gƒ``̀ °``̀S’G  »``̀a

 äÉ«ªc  Oƒ`̀Lh  ø«eÉJ  ∂dòch  ø«ë£dG  øe

 πªY  ¿Éª°Vh  »°TGƒªdG  ±Ó`̀YG  ø`̀e  á«aÉc

 RÉ`̀¨`̀dG ä’É```̀chh äÉ`̀bhô`̀ë`̀ª`̀dG ™`̀«`̀H äÉ`̀£`̀ë`̀e

 »FÉªdG  ójhõàdG  »àeóN  á`̀eGOG  ≈dG  áaÉ°VG

.»FÉHô¡μdGh

 ∑ô``̀μ``̀dG á``̀Wô``̀°``̀T ô``̀jó``̀e ó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀e ¢```̀Vô```̀Yh

 á``jô``jó``ª``dG á``̀£``̀N ΩGõ```̀©```̀dG ¿RÉ`````̀e ó``«``≤``©``dG

 »àdG  h  ΩOÉ`̀≤`̀dG  AÉà°ûdG  π°üa  ™`̀e  πeÉ©à∏d

 äÉ«∏ª©dG  áaôZ  ∫Ó`̀N  øe  Égò«ØæJ  ºà«°S

 ≈∏Y  πª©à°S  »`̀à`̀dGh  á`̀jô`̀jó`̀ª`̀dÉ`̀H  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG

 ób  çOGƒ`̀M  á`̀jG  ™`̀e  πeÉ©à∏d  áYÉ°ùdG  QGó`̀e

.ìƒ∏ãdGh QÉ£e’G øY ºéæJ

 ∑ô``μ``dG »``̀fó``̀e ´É````̀aO ô``̀jó``̀e í``̀ °``̀VhG É`̀ª`̀«`̀a

 ájôjóªdG  ájõgÉL  »ÑYõdG  ¿É°ùZ  ó«≤©dG

 »a Iô`̀°`̀û`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  23∫G É`̀gõ`̀cGô`̀e ∫Ó``̀N ø`̀e

 OGó©à°SG  ó`̀cGh  á¶aÉëªdG  ≥WÉæe  ∞∏àîe

 ä’É``̀M á````̀jCG ™``̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d õ``̀cGô``̀ª``̀dG √ò```̀g

 ≈∏Y π`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG  º`̀¡`̀H  ™£≤àJ  ó`̀b  ø`̀e  AÓ```N’

 »`̀à`̀dG √É``̀«``̀ª``̀dG §`̀Ø`̀°`̀û`̀d hG á``̀eÉ``̀©``̀dG ¥ô``̀£``̀dG

 ídÉ°üeh ø`̀cÉ`̀°`̀ù`̀e ¢`̀†`̀©`̀H  ≈``̀dG  Üô`̀°`̀ù`̀à`̀J  ó`̀b

 ≈dG ≈°VôªdG π≤f ≈dG áaÉ°VG ,  ø«æWGƒªdG

 ≈°VôªH  ≥∏©àj  Éª«a  á°UÉNh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG

 AGô```̀LG º`̀¡`̀à`̀dÉ`̀M »`̀Yó`̀à`̀°`̀ù`̀J ø``̀jò``̀dG ≈``∏``μ``dG

 .ºgÓμd  ¬ª¶àæe π°ùZ äÉ«∏ªY

 á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG h ájOÉjôdG ™jQÉ°ûªdG ø«H §∏N 

   »ا5على للسكان« يطلق نتائج دراسة
اتجاهات الشباب المقبلين على العمل 

 إحباط تهريب نصف مليون حبة مخدرة 

 القبض على سارق مركبة في البادية الشمالية 

 القبض على خمسة مطلوبين في الموقر 

GôàH - ¿ÉªY 

 ¿Éμ°ù∏d  ≈``∏``YC’G  ¢ù∏éªdG  ≥`̀∏`̀WCG

 ¢`̀ü`̀î`̀∏`̀eh á````°````SGQO è``̀FÉ``̀à``̀f ¢``̀ù``̀eG

 ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀û``̀dG äÉ```̀gÉ```̀é```̀JG äÉ``̀°``̀SÉ``̀«``̀°``̀S

 ƒëf  πª©dG  ¥ƒ°S  ≈∏Y  ø«∏Ñ≤ªdG

 á«°ù°SDƒªdG  áÄ«ÑdGh  ∫ÉªY’G IOÉjQ

.¿OQC’G »a áªYGódG

 É``̀gó``̀YCG »``̀à``̀dG á``̀°``̀SGQó``̀dG â``̀aó``̀gh

 øe Oó``Y  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  ¢ù∏éªdG

 ±ô©àdG ≈dG  á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG  äÉ``̀¡``̀é``̀dG

 ø«∏Ñ≤ªdG  ÜÉÑ°ûdG  äÉgÉéJG  ≈∏Y

 »àdG äÉjóëàdGh πª©dG ¥ƒ°S ≈∏Y

 ∫ÉªYC’G IOÉjQ ¿ƒμJ ¿CÉH º¡¡LGƒJ

.»JGòdG ∞«XƒàdG »a ºgQÉ«N

 »``dÉ``©``dG º`̀«`̀ ∏`̀©`̀à`̀dG ô`````̀jRh QÉ````̀°````̀TCGh

 ∫OÉ`̀Y Qƒ`̀à`̀có`̀dG »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG å`̀ë`̀Ñ`̀dGh

 ¿CG ≈`````̀dG á``̀ª``̀∏``̀c »````a »``̀°``̀ù``̀jƒ``̀£``̀dG

 ø``̀WGƒ``̀e ø```̀Y â`̀Ø`̀°`̀û`̀c á```̀°```̀SGQó```̀dG

 ∫ÉªY’G IOÉjQ áeƒ¶æe »a π∏îdG

 hG º«gÉØªdG »a kAGƒ°S ,¿OQC’G »a

 áæ°VÉëdG  áÄ«ÑdG  hG  äÉ©jô°ûàdG

.IOÉjô∏d

 ø«eÉY òæe äCGóH IQGRƒdG ¿G ø«Hh

 ±GógC’G øe áYƒªée RÉéfEG ≈∏Y

 á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G  É¡àæª°†J  »``à``dG

 ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  á«ªæàd á«æWƒdG

 ≥∏©àJ  (2025-2016)  ΩGƒ```YCÓ```d

 º«∏©àdG  »`̀a  É«LƒdƒæμàdG  êÉ`̀eOEÉ`̀H

 ≈`̀∏`̀Y ™``̀«``̀é``̀°``̀û``̀à``̀dGh ,»```̀©```̀eÉ```̀é```̀dG

 ,ìƒàØªdG ºt∏©àdG äÉ°üæe ΩGóîà°SG

 É«LƒdƒæμàdG äÉæ°VÉM OóY IOÉjRh

 »a ∫ÉªY’G äÉYô°ùeh ,∫ÉªY’Gh

 »a  á«æ≤àdG  äÉ«∏μdGh  äÉ©eÉédG

 äGQÉ`̀¡`̀e  ô`̀jƒ`̀£`̀J  ±ó`̀¡`̀H  áμ∏ªªdG

 iód  …OÉ``̀jô``̀dGh  ´ó`̀Ñ`̀ª`̀dG  ô«μØàdG

.ÜÉÑ°ûdG

 ÜÉÑ°ûdG  áÑ°ùf  ¿CG  »°ùjƒ£dG  ø«Hh

 øe êô`̀î`̀à`̀dG ∂``°``Th ≈`̀∏`̀Y ø``̀jò``̀dG

 õcGôªdG  hG  äÉ«∏μdG  hG  äÉ©eÉédG

 IOÉ````̀jQ ƒ``̀ë``̀f äÉ``̀¡``̀Lƒ``̀J º``̀¡``̀jó``̀dh

 á°SGQódG  èFÉàf  Ö°ùëH  ,∫É`̀ª`̀Y’G

 Ée ,§``≤``a á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H 11 ƒ`̀ë`̀f ≠`̀∏`̀Ñ`̀J

 äGAGôLE’G  PÉîJÉH  ´Gô°SEÓd ƒYój

 á```̀eRÓ```̀dG ™``̀jQÉ``̀ °``̀û``̀ª``̀dG OÉ`````̀é`````̀jEGh

 »a  IOÉjôdG  á«ªgCÉH  »YƒdG  IOÉjõd

 Ö°ùf »a IOÉjõdG …OÉØàd ∫ÉªY’G

.ádÉ£ÑdG

 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ΩÉY ø«eCG äócCGh

 ¿G …hÉªY á∏ÑY IQƒàcódG ¿Éμ°ù∏d

 ∫ÉªYC’G  IOÉjôH  ¢ù∏éªdG  ΩÉªàgG

 ìGô``à``bÉ``H ¬``̀WÉ``̀Ñ``̀JQ’ kGô``̀¶``̀f AÉ```̀L

 á`̀dhó`̀∏`̀d á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀ù`̀dG äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀ °`̀ù`̀dG

 Oƒ¡édG  ¬«LƒJ  »`̀a  áªgÉ°ùªdGh

 ±Gó```̀gCG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ƒ`̀ë`̀f á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG

 á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G á``̀«``̀ª``̀æ``̀à``̀dG §``̀£``̀N

.á∏eÉ°ûdG  á«YÉªàL’Gh

 â∏ª°T  »`̀à`̀dG  á`̀ °`̀SGQó`̀dG  â`̀°`̀ü`̀∏`̀Nh

 ™```̀bƒ```̀à```̀ª```̀dG á```̀Ñ```̀∏```̀£```̀dG É```¡```à```æ```«```Y

 äÉ````©````eÉ````é````dG ø``````̀e º````¡````Lô````î````J

 ó`̀gÉ`̀©`̀eh á`̀£`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀μ`̀dGh

 øe  áYƒªéeh  »æ¡ªdG  ÖjQóàdG

 á«YGôdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ø«jOÉjôdG

 ¢Vô©dG  Ö°ùëH  ,∫ÉªY’G  IOÉjôd

 »°ù«FôdG  å`̀MÉ`̀Ñ`̀dG  ¬`̀eó`̀b  …ò```̀dG

 ¿É`̀μ`̀°`̀ù`̀∏`̀d ≈```̀∏```̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG »``̀a

 øe  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e  ≈dEG Iõ©dG  Ö`̀dÉ`̀Z

 iód  §∏N  OƒLh  ,É¡ªgCG  èFÉàædG

 ájOÉjôdG  ™jQÉ°ûªdG  ø«H  ÜÉÑ°ûdG

 á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG ™jQÉ°ûªdGh

 Oƒ¡L  ∑É````HQEG  »`̀a  ÖÑ°ùJ  …ò```̀dGh

 ≈∏Y ∫É``̀ª``̀Y’G IOÉ``̀jô``̀ H AÉ```̀≤```̀JQ’G

 ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG ±Ó```̀à```̀N’G ø```e º```Zô```dG

.Éª¡æ«H

 ¿CG  kÉ°†jCG  á°SGQódG  èFÉàf  äô¡XCGh

 ¿ƒÑZôj ÜÉÑ°ûdG øe áÄªdÉH 11Q5

 37 π``̀HÉ``̀≤``̀e »```̀JGò```̀dG π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀à`̀dÉ`̀H

 πª©∏d  ¬LƒàdÉH  ¿ƒÑZôj  áÄªdÉH

 áÄªdÉH  28h  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dÉ`̀H

.¢UÉîdG  ´É£≤dÉH

 √ÉéJG  º¡jód  Qƒ`̀cò`̀dG  ¿CG  âæ«Hh

 π«¨°ûàdG  ƒ`̀ë`̀f  çÉ``̀f’G  ø`̀e  ≈`̀∏`̀YCG

 ≈`̀∏`̀YCG  ¿CGh ,êô`̀î`̀à`̀dG ó`̀©`̀H »`̀JGò`̀dG

 ≈∏Y  ø«∏Ñ≤ªdG  ÜÉÑ°ûdG  øe  áÑ°ùf

 ¢ù«°SCÉàH  ¿ƒ`̀Ñ`̀Zô`̀jh  πª©dG  ¥ƒ`̀°`̀S

 ¿hOƒ````̀Lƒ````̀e º```¡```H ¢```̀UÉ```̀N π```ª```Y

 15Q1  áÑ°ùæH  §`̀°`̀Sƒ`̀dG  º`̀«`̀∏`̀bEG  »`̀a

 º`̀«`̀∏`̀bEG »``a π```̀bCG π`̀μ`̀°`̀û`̀Hh ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H

 ºK  ,áÄªdÉH  8Q8  áÑ°ùæH  ∫Éª°ûdG

.áÄªdÉH 5Q7 áÑ°ùæH ÜƒæédG º«∏bEG

 øe  áÄªdÉH  71  ¿CG  èFÉàædG  âæ«Hh

 πªY  ¢ù«°SCÉàH  ø«ÑZGôdG  ÜÉÑ°ûdG

 ¿ƒÑZôj  êôîàdG  ó©H  º¡H  ¢UÉN

 êô`̀î`̀à`̀dG ó`̀©`̀H º`̀¡`̀∏`̀ª`̀Y ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀à`̀H

 Ωƒ¡Øe ¿CG ≈dG áaÉ°VE’ÉH ,Iô°TÉÑe

 ∫GR É``̀e ÜÉ``Ñ``°``û``dG ió```̀d IOÉ```̀jô```̀dG

 èFÉàædG  äô¡XCG  å«M  ,kÉ©°VGƒàe

 ≈∏Y  Gƒaô©J  º¡æe  áÄªdÉH  39  ¿CG

 .∫ÉªY’G IOÉjQ Ωƒ¡Øe

äÉjGôªdG …RÉZ - ¿ÉªY 

 äGQó``̀î``̀ª``̀dG á``̀ë``̀aÉ``̀μ``̀e â``̀£``̀Ñ``̀MCG

 IQóîe áÑM ¿ƒ«∏e ∞°üf Öjô¡J

 ó```̀MCG ô``̀Ñ``̀Y IQhÉ````̀é````̀e á``````̀dhO ≈`````dG

 πNGO É¡FÉØNEÉH ájOhóëdG òaÉæªdG

 â°†Ñbh ,AÉæÑdG IQÉéM øe ∫ÉªMCG

 á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dÉ`̀H É```̀WQƒ```̀J ø``̀«``̀æ``̀KG ≈``̀∏``̀Y

.øjôNBG ø«æKG øY …QÉL åëÑdGh

 ΩÉ©dG  ø``e’G  º°SÉH  ≥WÉædG  ∫É``bh

 ¿G …hÉ``̀Wô``̀°``̀ù``̀dG ô``̀eÉ``̀Y Ωó``̀≤``̀ª``̀dG

 »a  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀∏`̀d  äOQh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e

 á«f ∫ƒ```̀M äGQó``̀î``̀ª``̀dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e

 Öjô¡J  ¢UÉî°T’G  øe  áYƒªée

 IQóîªdG ÜƒÑëdG øe Iô«Ñc á«ªc

 ≈dG  ájOhóëdG  ôHÉ©ªdG  ó`̀MG  ôÑY

 ió``MG á`̀£`̀°`̀SGƒ`̀H á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG êQÉ```̀N

 π«μ°ûJ  º```̀Jh  ,ø`̀ë`̀°`̀û`̀dG  äÉ``Ñ``cô``e

 ∂∏J á©HÉàªd ¢UÉN ≥«≤ëJ ≥jôa

 ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  AÉ`̀≤`̀dGh  äÉeƒ∏©ªdG

.ø«WQƒàªdG

 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG Oƒ``̀¡``̀L ¿É```̀ H ,±É```̀ °```̀VGh

 äOÉ`̀b  ΩÉ`̀jG  QGó`̀e  ≈∏Y âdòH  »àdG

 ∂∏J  Öjô¡J  á«dBGh  â`̀bh  ójóëàd

 π```̀NGO â``̀«``̀Ø``̀NCG  ¿G ó``̀©``̀H  á`̀«`̀ª`̀μ`̀dG

 á`̀∏`̀ª`̀ë`̀e IQÉ``̀é``̀ë``̀dG ø```̀e ∫É```̀ª```̀MCG

 ,øë°ûdG  äÉÑcôe  ióMG  á£°SGƒH

 ôÑ©ª∏d  á`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀dG  ∫ƒ``̀°``̀Uh  ó`̀æ`̀Yh

 ó`̀©`̀Hh ,É`̀¡`̀£`̀Ñ`̀ °`̀V º```̀J …Ohó````̀ë````̀dG

 ≈∏Y  ôãY  É≤«bO  É°û«àØJ  É¡°û«àØJ

 áÑM ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e ∞`̀°`̀ü`̀æ`̀dG ÜQÉ``̀≤``̀j É``̀e

 IQÉ`̀é`̀ë`̀dG π```NGO â`̀«`̀Ø`̀NG IQó`̀î`̀e

 ≈∏Y ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dG »``̀≤``̀dGh ,á`̀∏`̀ª`̀ë`̀ª`̀dG

 Éª«a  á«°†≤dÉH  É`̀WQƒ`̀J  ø«°üî°T

 øjôNBG ø«°üî°T ájƒg ójóëJ ºJ

 åëÑdGh  á«°†≤dG  »`̀a  ø«WQƒàe

 .Éª¡æY QÉL

á«dÉª°ûdG ájOÉÑdG 
áYô°ûdG ø«°ùM

 õcôe »FÉæL åëH äÉÑJôe âæμªJ

 ºc  (15)  ∫É`̀ª`̀é`̀dG  ΩG  á``̀jOÉ``̀H  ø``̀eG

 áWô°T  »a  ¥ôØªdG  áæjóe  »bô°T

 §`̀Ñ`̀°`̀V ø```̀e á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG á```jOÉ```Ñ```dG

 ∫ÓN ¥QÉ°ùdG ™e ábhô°ùe áÑcôe

 øe É¡àbô°S øY ÆÓH’G øe áYÉ°S

.∂dÉªdG πÑb

 áWô°T  »`̀a  »`̀æ`̀eCG  Qó°üe  Ö°ùMh

 ≈dG  ≈μà°TG  ¬fCÉa  á«dÉª°ûdG  ájOÉÑdG

 ióMEG ∫ÉªédG ΩG ájOÉH øeG õcôe

 ΩG  á≤£æe  »`̀a  á∏eÉ©dG  äÉcô°ûdG

 ∂«H  áÑcôe  ábô°S  ∫ƒ`̀M  ø«£≤dG

 ≈`̀dG É`̀à`̀a’ GQÉ`̀Ø`̀«`̀f ¿É`̀°`̀ù`̀«`̀f ´ƒ``̀f ÜG

 »FÉæL  åëH  äÉÑJôe  âcôëJ  ¬`̀fG

 á∏HÉ≤e  º``̀Jh  ™`̀bƒ`̀ª`̀∏`̀d  ∫É`̀ª`̀é`̀dG  ΩG

 ±ô©àdG ºJh øjOƒLƒªdGh Oƒ¡°ûdG

 ∞°üàæe »``̀a  ƒ```̀gh ¥QÉ``̀°``̀ù``̀dG  ≈`̀∏`̀Y

 »a  ¬©bƒe  ójóëJ  h  äÉæjô°û©dG

 π°UGƒàdG ºJ å«M IQÉæªdG á≤£æe

 ø«ªc π``̀ª``̀Yh ¬``̀LGQó``̀à``̀°``̀SGh ¬`̀©`̀e

 ábhô°ùªdG  áÑcôªdG  ™`̀e  ¬£Ñ°Vh

 áKOÉM øY ÆÓH’G øe áYÉ°S ∫ÓN

 ¬fG  ≈`̀dG  Qó`̀°`̀ü`̀ª`̀dGQÉ`̀°`̀TGh  .ábô°ùdG

 ¬∏jƒëJ ¬©e ≥«≤ëàdG ó©H QÉ°ü«°S

 PÉ`̀î`̀J’ á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀dG ≈``̀dG

 á````̀jQGO’Gh á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG äGAGô`````̀L’G

 .¬dÉ«M ´ÉÑJ’G áÑLGh

äÉjGôªdG …RÉZ - ¿ÉªY 

 á«μ∏ªdG  á`̀jOÉ`̀Ñ`̀dG  áWô°T  â°†Ñb

 »`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG å``̀ë``̀Ñ``̀dG ø```̀e OÉ``̀æ``̀°``̀SÉ``̀H

 á°ùªN ≈∏Y ¢ùeCG »FÉbƒdG øeC’Gh

 »a  ô`̀bƒ`̀ª`̀dG  á≤£æªH  ø«Hƒ∏£e

 º¡æe  ø«æKG  ,≈`̀£`̀°`̀Sƒ`̀dG  á`̀jOÉ`̀Ñ`̀dG

.Oƒbh á£ëe Ö∏°ùH ¿Éª¡àe

 ΩÉ©dG  ø`̀e’G  º°SÉH  ≥WÉædG  ∫É`̀bh

 ¿G …hÉ``̀Wô``̀°``̀ù``̀dG ô``̀eÉ``̀Y Ωó``≤``ª``dG

 ájOÉÑdG áWô°T IOÉ«b »a ø«∏eÉ©dG

 äÉeƒ∏©ªdG  ™ªL  ó`̀©`̀Hh  á«μ∏ªdG

 ¢```̀UÉ```̀î```̀°```̀T’G ø`````̀e Oó```````Y ∫ƒ```````M

 áØ∏àîe  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀H  ø`̀«`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG

 ó©Hh QÉ``̀¶``̀f’G ø`̀Y ø`̀jQGƒ`̀à`̀ª`̀dGh

 øª°V  ºgóLGƒJ  ø`̀cÉ`̀eG  ójóëJ

 /≈`̀£`̀°`̀Sƒ`̀dG á`̀jOÉ`̀Ñ`̀dG ¢`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG

 ø`̀e OÉ``̀æ``̀°``̀SÉ``̀Hh Ghò```̀Ø```̀f ,ô``̀bƒ``̀ª``̀dG

 »FÉbƒdG øe’Gh »FÉæédG åëÑdG

 â``̀ª``̀ghO á``̀°``̀UÉ``̀N á``̀«``̀æ``̀eG á``∏``ª``M

.ºgóLGƒJ øcÉeG É¡dÓN

 â`̀°`̀†`̀aG  á``̀∏``̀ª``̀ë``̀dG  ¿G  ,±É````̀°````̀VGh

 á°ùªN  ≈`̀∏`̀Y  ¢†Ñ≤dG  AÉ`̀≤`̀dG  ≈``̀dG

 É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀H ø`̀«`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀e ¢``UÉ``î``°``TG

 ¿É°üî°T  º`̀gRô`̀HG  ¿É``̀c  áØ∏àîe

 Ö∏°ùH É`̀Ñ`̀jô`̀≤`̀J ô`̀¡`̀°`̀T π`̀Ñ`̀b É`̀eÉ`̀b

 ôbƒªdG á≤£æe »a Oƒbh á£ëe

 ≠dÉÑe òNGh ìÓ°ùdG ójó¡J âëJ

 á£ëªdG  π`̀NGO  πeÉY  øe  á«dÉe

 äô`̀°`̀Tƒ`̀Hh ,¿É`̀μ`̀ª`̀dG ø`̀e QGô``̀Ø``̀dGh
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صـــرح الــمــبــعــوث األمــيــركــي الــخــاص لسوريا 
جيمس جــيــفــري، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عبر 
اذا كــانــت  عــمــا  عــلــى ســـــؤال  الـــهـــاتـــف، ردًا 
واشنطن تحدد فترة زمنية ما لبقاء الرئيس 
الـــســـوري بــشــار األســـد فــي الــســلــطــة: "أوال، 
يتضمن قــرار مجلس األمــن (الــرقــم 2254) 
إشــــارة إلـــى أطـــر زمــنــيــة مــعــيــنــة، ونــأمــل في 
الدستورية  اللجنة  تشكل  عندما  التزامها 

وتنظم االنتخابات".
وقـــال: "أمـــا فــي مــا يتعلق بنظام األســد، 
الحكومة  تفعله  مــا  على  سياساتنا  فتركز 
بعينها".  شخصيات  على  وليس  السورية 
وأضاف أن "ثمة حاجة إلى حكومة ال تشن 
عــلــى شــعــبــهــا وال تستخدم  إجـــرامـــيـــة  حــربــًا 
الكيميائي"، مشددًا على استعداد  السالح 
التي  السلطة  مع  للعمل  المتحدة  الــواليــات 

ستتصرف "بالتوافق مع هذه المعايير".   
والحــــــظ أن: "روســــيــــا كـــانـــت مــتــســاهــلــة 
شأن  فــي  اإلسرائيليين  مــع  مشاوراتها  فــي 
الــضــربــات اإلســرائــيــلــيــة لــألهــداف اإليــرانــيــة 
أن يستمر هذا  بالطبع  نأمل  داخــل سوريا. 

النهج المتساهل". 
ولفت الى أن "السرائيل مصلحة وجودية 
فـــي مــنــع إيــــــران مـــن نــشــر مــنــظــومــات قــوى 

(أسلحة) طويلة المدى... داخل سوريا كي 
المصلحة  نـــدرك  إســرائــيــل.  ضــد  تستخدم 
الــــوجــــوديــــة ونــــدعــــم إســــرائــــيــــل". ثــــم قــــال: 
"نــحــن قــلــقــون جـــدًا مــن نــشــر أنــظــمــة  إس-

300 (الروسية) في سوريا. السؤال هو من 
سيسيطر على هذه األنظمة وما الدور الذي 

ستلعبه".
الروسية  الطائرة  إسقاط  أن  ورأى 

الــــمــــولــــدات  اصـــــحـــــاب  قـــضـــيـــة  كــــانــــت  اذا 
واجــهــة  الــثــانــي  لــلــيــوم  تــقــدمــت  الكهربائية 
المشهد الداخلي وطغت ظاهرًا على تطورات 
أزمــة تأليف الحكومة، فــان ذلــك لم يحجب 
فــي أي شــكــل تــعــاظــم الــمــخــاوف فــي االيـــام 
االخيرة من ان تكون البالد مقبلة على أزمة 
اكــبــر مــن االنــســداد الحاصل وأشـــد خطورة 
فــي تــداعــيــاتــه مــمــا يــتــصــوره مــعــظــم الــقــوى 
واالفرقاء السياسيين. اذ يكفي التوقف عند 
المطلب الالفت الذي تضمنه بيان مجلس 
بتفعيل حكومة  أمـــس  الــمــوارنــة  الــمــطــارنــة 
تــصــريــف االعـــمـــال الســتــشــراف مــعــطــيــات ال 
بد ان يكون البطريرك الماروني الكاردينال 
مار بشارة بطرس الراعي قد تلمسها خالل 
العماد  الجمهورية  رئيس  مع  االخير  لقائه 
مــيــشــال عــــون ومــــن ثـــم تــوجــيــه الــبــطــريــرك 
الــلــه" يحضه فيها على  الـــى "حـــزب  رســالــة 
تسهيل الوالدة الحكومية التي كانت على 
وشك النهاية السعيدة لوال اقحام الشرط – 
الفيتو الذي طرحه الحزب في شأن تمثيل 
من  وتجميده  الحكومة  فــي  آذار"   8 "ســنــة 

خالله كل عملية التأليف.
ولـــيـــســـت الــــمــــرة االولـــــــى يـــطـــرح تــفــعــيــل 

اثــارة  حكومة تصريف االعــمــال، لكن 

2015

2000

9

9

9

أعلن مسؤولون في القوات الموالية للحكومة اليمنية أمس، أن هذه القوات أحرزت "تقدمًا 
بينما  اليمن،  بغرب  ومينائها  الحديدة  لمدينة  والجنوبية  الشرقية  الجهتين  محدودًا" في 

أبدت منظمات إنسانية قلقها من تأثر أعمال اإلغاثة في حال التصعيد.
وتثير المعارك في الحديدة مخاوف منظمات إنسانية وطبية على مصير المدنيين، ومن 
آثارها على المناطق االخرى في حال توقف نقل المواد الغذائية والمساعدات من المدينة 

الى تلك المناطق.

لالنتخابات  النهائية  شبه  النتائج  أظهرت 
النصفية االكثر كلفة واالكثر اثارة للجدل 
منذ عقود في الواليات المتحدة، فوز الحزب 
الديموقراطي بالغالبية في مجلس النواب، 
وفــــوزه أيــضــًا بــحــاكــمــيــة عـــدد مــن الــواليــات 
الـــمـــهـــمـــة. لـــكـــن الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري وســـع 
مما  الشيوخ،  البسيطة في مجلس  غالبيته 
البالد  في  السياسية  االنقسامات  ان  يعني 
سوف تزداد حدة في السنتين المقبلتين. 

وشـــــارك فـــي االنــتــخــابــات أكــثــر مـــن 113 
مــــلــــيــــون نـــــاخـــــب، وهـــــــو رقـــــــم قــــيــــاســــي فــي 
االنتخابات النصفية. ويستفاد من النتائج 
الــى  الــديــمــوقــراطــيــيــن يتجهون  أن  االولــيــة 
النواب في  بـــ229 مقعدًا في مجلس  الفوز 
المتوقع  ومـــن  لــلــجــمــهــوريــيــن.  مــقــابــل 206 
ان يرتفع هذا العدد بعد الفرز النهائي في 
بعض الواليات. كذلك من المتوقع ان تصل 
الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الى 

النهائي. وأحرز  الفرز  549 عضوًا بعد 
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صـــرح الــمــبــعــوث األمــيــركــي الــخــاص لسوريا 
جيمس جــيــفــري، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عبر 
اذا كــانــت  عــمــا  عــلــى ســـــؤال  الـــهـــاتـــف، ردًا 
واشنطن تحدد فترة زمنية ما لبقاء الرئيس 
الـــســـوري بــشــار األســـد فــي الــســلــطــة: "أوال، 
يتضمن قــرار مجلس األمــن (الــرقــم 2254) 
إشــــارة إلـــى أطـــر زمــنــيــة مــعــيــنــة، ونــأمــل في 
الدستورية  اللجنة  تشكل  عندما  التزامها 

وتنظم االنتخابات".
وقـــال: "أمـــا فــي مــا يتعلق بنظام األســد، 
الحكومة  تفعله  مــا  على  سياساتنا  فتركز 
بعينها".  شخصيات  على  وليس  السورية 
وأضاف أن "ثمة حاجة إلى حكومة ال تشن 
عــلــى شــعــبــهــا وال تستخدم  إجـــرامـــيـــة  حــربــًا 
الكيميائي"، مشددًا على استعداد  السالح 
التي  السلطة  مع  للعمل  المتحدة  الــواليــات 

ستتصرف "بالتوافق مع هذه المعايير".   
والحــــــظ أن: "روســــيــــا كـــانـــت مــتــســاهــلــة 
شأن  فــي  اإلسرائيليين  مــع  مشاوراتها  فــي 
الــضــربــات اإلســرائــيــلــيــة لــألهــداف اإليــرانــيــة 
أن يستمر هذا  بالطبع  نأمل  داخــل سوريا. 

النهج المتساهل". 
ولفت الى أن "السرائيل مصلحة وجودية 
فـــي مــنــع إيــــــران مـــن نــشــر مــنــظــومــات قــوى 

(أسلحة) طويلة المدى... داخل سوريا كي 
المصلحة  نـــدرك  إســرائــيــل.  ضــد  تستخدم 
الــــوجــــوديــــة ونــــدعــــم إســــرائــــيــــل". ثــــم قــــال: 
"نــحــن قــلــقــون جـــدًا مــن نــشــر أنــظــمــة  إس-

300 (الروسية) في سوريا. السؤال هو من 
سيسيطر على هذه األنظمة وما الدور الذي 

ستلعبه".
الروسية  الطائرة  إسقاط  أن  ورأى 

الــــمــــولــــدات  اصـــــحـــــاب  قـــضـــيـــة  كــــانــــت  اذا 
واجــهــة  الــثــانــي  لــلــيــوم  تــقــدمــت  الكهربائية 
المشهد الداخلي وطغت ظاهرًا على تطورات 
أزمــة تأليف الحكومة، فــان ذلــك لم يحجب 
فــي أي شــكــل تــعــاظــم الــمــخــاوف فــي االيـــام 
االخيرة من ان تكون البالد مقبلة على أزمة 
اكــبــر مــن االنــســداد الحاصل وأشـــد خطورة 
فــي تــداعــيــاتــه مــمــا يــتــصــوره مــعــظــم الــقــوى 
واالفرقاء السياسيين. اذ يكفي التوقف عند 
المطلب الالفت الذي تضمنه بيان مجلس 
بتفعيل حكومة  أمـــس  الــمــوارنــة  الــمــطــارنــة 
تــصــريــف االعـــمـــال الســتــشــراف مــعــطــيــات ال 
بد ان يكون البطريرك الماروني الكاردينال 
مار بشارة بطرس الراعي قد تلمسها خالل 
العماد  الجمهورية  رئيس  مع  االخير  لقائه 
مــيــشــال عــــون ومــــن ثـــم تــوجــيــه الــبــطــريــرك 
الــلــه" يحضه فيها على  الـــى "حـــزب  رســالــة 
تسهيل الوالدة الحكومية التي كانت على 
وشك النهاية السعيدة لوال اقحام الشرط – 
الفيتو الذي طرحه الحزب في شأن تمثيل 
من  وتجميده  الحكومة  فــي  آذار"   8 "ســنــة 

خالله كل عملية التأليف.
ولـــيـــســـت الــــمــــرة االولـــــــى يـــطـــرح تــفــعــيــل 

اثــارة  حكومة تصريف االعــمــال، لكن 

2015

2000

9

9

9

أعلن مسؤولون في القوات الموالية للحكومة اليمنية أمس، أن هذه القوات أحرزت "تقدمًا 
بينما  اليمن،  بغرب  ومينائها  الحديدة  لمدينة  والجنوبية  الشرقية  الجهتين  محدودًا" في 

أبدت منظمات إنسانية قلقها من تأثر أعمال اإلغاثة في حال التصعيد.
وتثير المعارك في الحديدة مخاوف منظمات إنسانية وطبية على مصير المدنيين، ومن 
آثارها على المناطق االخرى في حال توقف نقل المواد الغذائية والمساعدات من المدينة 

الى تلك المناطق.

لالنتخابات  النهائية  شبه  النتائج  أظهرت 
النصفية االكثر كلفة واالكثر اثارة للجدل 
منذ عقود في الواليات المتحدة، فوز الحزب 
الديموقراطي بالغالبية في مجلس النواب، 
وفــــوزه أيــضــًا بــحــاكــمــيــة عـــدد مــن الــواليــات 
الـــمـــهـــمـــة. لـــكـــن الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري وســـع 
مما  الشيوخ،  البسيطة في مجلس  غالبيته 
البالد  في  السياسية  االنقسامات  ان  يعني 
سوف تزداد حدة في السنتين المقبلتين. 

وشـــــارك فـــي االنــتــخــابــات أكــثــر مـــن 113 
مــــلــــيــــون نـــــاخـــــب، وهـــــــو رقـــــــم قــــيــــاســــي فــي 
االنتخابات النصفية. ويستفاد من النتائج 
الــى  الــديــمــوقــراطــيــيــن يتجهون  أن  االولــيــة 
النواب في  بـــ229 مقعدًا في مجلس  الفوز 
المتوقع  ومـــن  لــلــجــمــهــوريــيــن.  مــقــابــل 206 
ان يرتفع هذا العدد بعد الفرز النهائي في 
بعض الواليات. كذلك من المتوقع ان تصل 
الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الى 

النهائي. وأحرز  الفرز  549 عضوًا بعد 
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صـــرح الــمــبــعــوث األمــيــركــي الــخــاص لسوريا 
جيمس جــيــفــري، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عبر 
اذا كــانــت  عــمــا  عــلــى ســـــؤال  الـــهـــاتـــف، ردًا 
واشنطن تحدد فترة زمنية ما لبقاء الرئيس 
الـــســـوري بــشــار األســـد فــي الــســلــطــة: "أوال، 
يتضمن قــرار مجلس األمــن (الــرقــم 2254) 
إشــــارة إلـــى أطـــر زمــنــيــة مــعــيــنــة، ونــأمــل في 
الدستورية  اللجنة  تشكل  عندما  التزامها 

وتنظم االنتخابات".
وقـــال: "أمـــا فــي مــا يتعلق بنظام األســد، 
الحكومة  تفعله  مــا  على  سياساتنا  فتركز 
بعينها".  شخصيات  على  وليس  السورية 
وأضاف أن "ثمة حاجة إلى حكومة ال تشن 
عــلــى شــعــبــهــا وال تستخدم  إجـــرامـــيـــة  حــربــًا 
الكيميائي"، مشددًا على استعداد  السالح 
التي  السلطة  مع  للعمل  المتحدة  الــواليــات 

ستتصرف "بالتوافق مع هذه المعايير".   
والحــــــظ أن: "روســــيــــا كـــانـــت مــتــســاهــلــة 
شأن  فــي  اإلسرائيليين  مــع  مشاوراتها  فــي 
الــضــربــات اإلســرائــيــلــيــة لــألهــداف اإليــرانــيــة 
أن يستمر هذا  بالطبع  نأمل  داخــل سوريا. 

النهج المتساهل". 
ولفت الى أن "السرائيل مصلحة وجودية 
فـــي مــنــع إيــــــران مـــن نــشــر مــنــظــومــات قــوى 

(أسلحة) طويلة المدى... داخل سوريا كي 
المصلحة  نـــدرك  إســرائــيــل.  ضــد  تستخدم 
الــــوجــــوديــــة ونــــدعــــم إســــرائــــيــــل". ثــــم قــــال: 
"نــحــن قــلــقــون جـــدًا مــن نــشــر أنــظــمــة  إس-

300 (الروسية) في سوريا. السؤال هو من 
سيسيطر على هذه األنظمة وما الدور الذي 

ستلعبه".
الروسية  الطائرة  إسقاط  أن  ورأى 

الــــمــــولــــدات  اصـــــحـــــاب  قـــضـــيـــة  كــــانــــت  اذا 
واجــهــة  الــثــانــي  لــلــيــوم  تــقــدمــت  الكهربائية 
المشهد الداخلي وطغت ظاهرًا على تطورات 
أزمــة تأليف الحكومة، فــان ذلــك لم يحجب 
فــي أي شــكــل تــعــاظــم الــمــخــاوف فــي االيـــام 
االخيرة من ان تكون البالد مقبلة على أزمة 
اكــبــر مــن االنــســداد الحاصل وأشـــد خطورة 
فــي تــداعــيــاتــه مــمــا يــتــصــوره مــعــظــم الــقــوى 
واالفرقاء السياسيين. اذ يكفي التوقف عند 
المطلب الالفت الذي تضمنه بيان مجلس 
بتفعيل حكومة  أمـــس  الــمــوارنــة  الــمــطــارنــة 
تــصــريــف االعـــمـــال الســتــشــراف مــعــطــيــات ال 
بد ان يكون البطريرك الماروني الكاردينال 
مار بشارة بطرس الراعي قد تلمسها خالل 
العماد  الجمهورية  رئيس  مع  االخير  لقائه 
مــيــشــال عــــون ومــــن ثـــم تــوجــيــه الــبــطــريــرك 
الــلــه" يحضه فيها على  الـــى "حـــزب  رســالــة 
تسهيل الوالدة الحكومية التي كانت على 
وشك النهاية السعيدة لوال اقحام الشرط – 
الفيتو الذي طرحه الحزب في شأن تمثيل 
من  وتجميده  الحكومة  فــي  آذار"   8 "ســنــة 

خالله كل عملية التأليف.
ولـــيـــســـت الــــمــــرة االولـــــــى يـــطـــرح تــفــعــيــل 

اثــارة  حكومة تصريف االعــمــال، لكن 

2015

2000

9

9

9

أعلن مسؤولون في القوات الموالية للحكومة اليمنية أمس، أن هذه القوات أحرزت "تقدمًا 
بينما  اليمن،  بغرب  ومينائها  الحديدة  لمدينة  والجنوبية  الشرقية  الجهتين  محدودًا" في 

أبدت منظمات إنسانية قلقها من تأثر أعمال اإلغاثة في حال التصعيد.
وتثير المعارك في الحديدة مخاوف منظمات إنسانية وطبية على مصير المدنيين، ومن 
آثارها على المناطق االخرى في حال توقف نقل المواد الغذائية والمساعدات من المدينة 

الى تلك المناطق.

لالنتخابات  النهائية  شبه  النتائج  أظهرت 
النصفية االكثر كلفة واالكثر اثارة للجدل 
منذ عقود في الواليات المتحدة، فوز الحزب 
الديموقراطي بالغالبية في مجلس النواب، 
وفــــوزه أيــضــًا بــحــاكــمــيــة عـــدد مــن الــواليــات 
الـــمـــهـــمـــة. لـــكـــن الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري وســـع 
مما  الشيوخ،  البسيطة في مجلس  غالبيته 
البالد  في  السياسية  االنقسامات  ان  يعني 
سوف تزداد حدة في السنتين المقبلتين. 

وشـــــارك فـــي االنــتــخــابــات أكــثــر مـــن 113 
مــــلــــيــــون نـــــاخـــــب، وهـــــــو رقـــــــم قــــيــــاســــي فــي 
االنتخابات النصفية. ويستفاد من النتائج 
الــى  الــديــمــوقــراطــيــيــن يتجهون  أن  االولــيــة 
النواب في  بـــ229 مقعدًا في مجلس  الفوز 
المتوقع  ومـــن  لــلــجــمــهــوريــيــن.  مــقــابــل 206 
ان يرتفع هذا العدد بعد الفرز النهائي في 
بعض الواليات. كذلك من المتوقع ان تصل 
الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الى 

النهائي. وأحرز  الفرز  549 عضوًا بعد 
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والتنمية  للبيئة  الــعــربــي  المنتدى  م 
ّ

يــقــد
(أفد) اليوم في مؤتمره السنوي في بيروت 
المستدامة  التنمية  "تــمــويــل  عــن  تــقــريــره 
في البلدان العربية". وهو الحادي عشر في 
السلسلة التي أطلقها "أفد" عام 2008 عن 
حاجة  التقرير  يقّدر  العربية.  البيئة  وضــع 
إضافية  مليار دوالر  بـــ230  العربية  الــدول 
سنويًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
الـ17 التي وضعتها األمم المتحدة، مع فجوة 
ر 

ّ
تمويلية تصل إلى 100 مليار دوالر. وحذ

إلى مبالغ أعلى بكثير  الفاتورة  ارتفاع  من 
تبعًا آلثار الحروب والنزاعات في المنطقة. 
ودعا التقرير إلى اعتماد سياسات جديدة 
الســـتـــقـــطـــاب الـــتـــمـــويـــل مــــن الــمــؤســســات 
والقطاع  اإلقليمية  والــصــنــاديــق  الــدولــيــة 
إلصدار  للمصارف  حوافز  وإعطاء  الخاص، 
منتجات جديدة مخصصة لتمويل التنمية 
الــمــســتــدامــة، ومــكــافــحــة الــهــدر والــفــســاد. 
عــمــل عــلــى الــتــقــريــر، الــــذي يــقــع فـــي 160 
البيانية،  والرسوم  بالجداول  زاخرة  صفحة 
إقليمية  مع منظمات  بالتعاون  200 خبير 
ـــى تـــحـــريـــره نــجــيــب صعب  ــــيــــة، وتـــول ودول
ما  ألبـــرز  ملخص  هنا  صـــادق.  وعبدالكريم 

جاء في التقرير:
ل اعتماد أهداف التنمية المستدامة 

ّ
شك

واتفاق باريس لتغير المناخ في عام 2015 
الدولي.  التعاون  مسار  في  حاسمة  لحظة 
فــكــالهــمــا يــنــطــوي عــلــى تــغــيــيــرات جــذريــة 
في النظرة إلى التنمية ومتطلبات تحقيق 
غــايــاتــهــا، ويــتــطــلــب اســتــثــمــارات ضخمة، 
مبتكرة.  تمويل  آليات  إلى  بدورها  تحتاج 
ونظرًا إلى أن الحكومات وحدها ال تستطيع 
العون  منظمات  فــإن  الحاجات،  كل  تلبية 
والــقــطــاع  والــشــركــات  التنمية  وصــنــاديــق 
الـــمـــصـــرفـــي مــــدعــــوة بــشــكــل مـــتـــزايـــد إلـــى 

المساهمة.
من  أكثر  إلــى  العربية  المنطقة  وتحتاج 
أهــداف  لتحقيق  سنويًا  دوالر  مليار   230
التمويلية  الفجوة  أما  المستدامة.  التنمية 
ــــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي تــعــانــي الــعــجــز  فـــي ال
رت بأكثر من 100 مليار دوالر سنويًا،  دِّ

ُ
فق

تريليون   1.5 مــقــداره  تراكمي  مجموع  مــع 
دوالر حتى سنة 2030. لكن من المتوقع 
أن ترتفع الكلفة أكثر، نظرًا إلى آثار عدم 
التنمية  االســـتـــقـــرار عــلــى تــنــفــيــذ أهـــــداف 
أن  إلــى  التقديرات  تشير  إذ  المستدامة، 
بسبب  االقــتــصــادي  النشاط  فــي  الخسائر 
الحروب والصراعات في المنطقة منذ عام 

2011 قد تجاوزت 900 مليار دوالر.
تشهد مصادر التمويل العامة والخاصة 
في المنطقة العربية انحسارًا، وهي ليست 
لتنفيذ  الالزمة  التريليونات  مستوى  على 
العقبات  المستدامة. ومن  التنمية  أهداف 
الرئيسية التي تحول دون تمويل التنمية 
مــصــّدٌر  الــعــربــيــة  المنطقة  أن  الــمــســتــدامــة 
صاٍف لرأس المال. ففي مقابل كل دوالر 

يـــدخـــل الــمــنــطــقــة 
من طريق 

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، يعاد 
الخارج،  في  فعًال  دوالر   1.8 نحو  استثمار 
المباشر  االستثمار  تدفقات  بواسطة  إمــا 
إلى الخارج، وإمــا من طريق تحويل األربــاح 
األجانب. وفي  المستثمرون  التي يحققها 
الـــوقـــت نــفــســه، تــظــل الــمــنــطــقــة مــقــرضــة 
للمصارف األجنبية، إذ كانت ودائع العمالء 
الــعــرب لــدى الــمــصــارف الــدولــيــة الرئيسية 
أعـــلـــى بـــاســـتـــمـــرار مـــن الــــقــــروض الــمــقــابــلــة 
للعمالء الــعــرب مــن هــذه الــمــصــارف. وبين 
الــمــنــطــقــة  أعــــــادت  و2016،   2011 عـــامـــي 
فــي الــمــتــوســط 2.8 دوالريــــن إلـــى مناطق 
أخرى، في مقابل كل دوالر تم تحويله إلى 

المنطقة العربية.
أهداف  لتحقيق  الالزمة  التريليونات  ان 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة فـــي الـــــدول الــعــربــيــة 
التمويل.  تعبئة جميع مصادر  إلى  تحتاج 
ويأتي إصالح السياسات المالية في رأس 
إصــالح  يتضمن  وهــذا  المطلوبة،  التدابير 
النظام الضريبي وإعطاء حوافز وتسهيالت 
الموارد بكفاءة وتوزيع  لتشجيع استخدام 

الثروة على نحو عادل.

بلغ حجم المساعدات  العربية اإلنمائية 
الرسمية الثنائية، من دولة الى دولة، 216 
مليار دوالر بين 1970 و2017، قّدم الجزء 
السعودية  هــي  بــلــدان  أربــعــة  منها  األكــبــر 
والـــكـــويـــت واإلمـــــــــارات وقـــطـــر. فـــي مـــــوازاة 
ما  العربية  التنمية  قدمت صناديق  ذلــك، 
نهاية  حتى  دوالر  مليارات   204 مجموعه 
2017، ذهب 54 في المئة منها إلى الدول 

العربية.
الرسمية  اإلنمائية  المساعدات  مجمل 
مصادر  مــن  العربية  الــبــلــدان  إلــى  المقدمة 
خارج المنطقة ازداد ليصل في عام 2016 
فــإن  ــــك،  ذل ومــــع  مــلــيــار دوالر.  إلــــى 22.3 
الــزيــادة الرقمية تخفي حقيقة أن ما  هــذه 
المئة كان مخصصًا  يتجاوز نسبة 15 في 
اإلنسانية،  والمعونات  الالجئين  لمساعدة 
ًا مــن بــرامــج  والــتــي لــيــســت فــي الـــواقـــع جــــزء
التنمية. فقد زادت المساعــدات اإلنمائية 
الرسمية لسوريا مثال بشكل كبير منذ عام 
2012، لكن نحو 90 في المئة منها كانت 
مــســاعــدات إنــســانــيــة. ويــشــار إلـــى تقصير 
الــبــلــدان الــمــتــقــدمــة فـــي الـــوفـــاء بــالــتــزامــهــا 
تقديم ما نسبته 0.7 في المئة من الدخل 
الـــقـــومـــي اإلجـــمـــالـــي كـــمـــســـاعـــدة إنــمــائــيــة 

رسمية للبلدان النامية.
وتجدر اإلشـــارة إلــى أن لــدى مؤسسات 
مــوارد  تعبئة  على  الــقــدرة  العربية  التنمية 
إضافية لتمويل أهداف التنمية المستدامة 
المصادر  مع  المشترك  التمويل  من طريق 
الــدول  وتــحــتــاج  التنمية.  لتمويل  األخـــرى 
وخطط  استراتيجيات  وضــع  إلــى  العربية 
مــتــكــامــلــة، مـــع تــحــديــد أولــــويــــات واضــحــة 
المستدامة  التنمية  ألهـــداف  ومتسلسلة 
على المستوى المحلي، وفقًا لجدول 
مــدعــوم  للتنفيذ،  مــحــدد  زمــنــي 
بــــــدراســــــات جــــــــدوى مـــعـــّدة 
إعــــــــدادًا جـــيـــدًا ومـــصـــادر 
لـــــلـــــتـــــمـــــويـــــل. ويــــجــــب 
ذلـــــك  يـــــقـــــتـــــرن  أن 
ـــحـــكـــم الـــســـلـــيـــم  ـــال ب
واإلطار التنظيمي 

المالئم.

جــــــــــــــــــــزء كـــــبـــــيـــــر 
مـــــن فــــجــــوة تـــمـــويـــل 
التنمية يجب أن يأتي 
مــــــن الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص. 
تــقــلــيــديــًا، ســهــلــت أســـــواق 
رأس المال، والصناعة المصرفية 
والـــمـــالـــيـــة بــشــكــل عــــــام، الـــنـــشـــاطـــات 

الــتــي كـــان لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي فـــي الــســيــاق 
اإلجتماعي والبيئي. لكن بدأ التخلي سريعًا 
عــن هـــذا الــنــهــج، بــعــد مــا تــبــّيــن أنـــه يمكن 
تتمثل  إلى فرصة،  التمويل  تحويل فجوة 
وتوفير  جــديــدة،  تجارية  أعمال  ايجاد  في 
على  واجتماعية  وبيئية  إقتصادية  منافع 

المستوى الوطني.
هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة مــــتــــزايــــدة مــــن حــلــول 
السوق، من  المثيرة لالهتمام في  التمويل 
التمويل  أدوات  إلـــى  الــخــضــراء  الــســنــدات 
العالمي، حصلت  المختلطة. على الصعيد 
زيادة سنوية مقدارها 14 ضعفًا في إصدار 
الــســنــدات الـــخـــضـــراء، مـــن 11 مــلــيــار دوالر 
إلــى أكثر من 155 مليار دوالر  عــام 2013 
السريع  نموها  رغم  لكنها على  عام 2017. 
ال تــــزال بــعــيــدة عـــن الــمــســاهــمــة الــحــاســمــة 
فـــي تــمــويــل كــلــفــة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
السندات  وبالتأكيد بعيدة جدًا عن سوق 
الــعــالــمــيــة الـــمـــقـــدرة بــنــحــو 100 تــريــلــيــون 
الــخــضــراء  الــســنــدات  دوالر. وعــلــى رغـــم أن 
فــي الـــدول العربية ال تــزال فــي مهدها، إال 
أنها بدأت تكتسب زخمًا. ففي عام 2013 
أصـــــدر بــنــك الــتــنــمــيــة االفـــريـــقـــي ســنــدات 
صديقة للبيئة استخدمت عائداتها جزئيًا 
لتمويل مشروعين في تونس ومصر. وفي 
عـــام 2017، أطــلــق بــنــك أبــوظــبــي الــوطــنــي 
في  للبيئة  لــســنــدات صديقة  إصـــدار  أول 
الـــعـــربـــيـــة بــقــيــمــة 587 مــلــيــون  الــمــنــطــقــة 
التمويل  دوالر، تستحق في 2022. وُيعد 
الــمــخــتــلــط شـــكـــًال مـــبـــتـــكـــرًا آخـــــر لــتــمــويــل 
المساعدة  من  باالستفادة  وذلك  التنمية، 

اإلنــمــائــيــة كــضــمــانــة الســتــقــطــاب تمويل 
إضافي من القطاع الخاص.

ويــحــمــل اســـتـــغـــالل إمـــكـــانـــات الــتــمــويــل 
اإلســالمــي مــن خـــالل الــصــكــوك (الــســنــدات 
الـــمـــتـــوافـــقـــة مــــع الـــشـــريـــعـــة) فـــرصـــًا كــبــيــرة 
الطاقة  ومشاريع  التحتية،  البنية  لتمويل 
النظيفة والمتجددة وتغير المناخ. وهناك 
المالية  المنتجات  تصميم  هــو  آخــر  مــجــال 
الــتــي تــنــاســب الــمــغــتــربــيــن والــتــي يمكنها 
تسخير التحويالت في مزيد من االستثمار 

اإلنمائي.

للتنمية  مــتــكــامــلــة  ســـيـــاســـات  اعـــتـــمـــاد 
الـــمـــســـتـــدامـــة أمــــــر ضــــــــروري الســتــقــطــاب 
ــلــنــشــاطــات الــكــفــيــلــة  الـــتـــمـــويـــل الـــكـــافـــي ل
بــتــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا. ويــنــبــغــي دعـــــم ذلـــك 
بمجموعة من التدابير التنظيمية والقائمة 
عـــلـــى "اقــــتــــصــــاد الـــــســـــوق" لـــضـــمـــان كـــون 
المقترحة  والــبــرامــج  الــســيــاســات والــخــطــط 
عادلة اقتصاديًا واجتماعيًا ومقبولة بيئيًا. 
ينبغي تطبيقها  التي  للقوانين،  وال يجوز 
على  تقتصر  أن  الجميع،  على  بــالــتــســاوي 
الــقــيــود والــمــثــبــطــات فــحــســب، بــل ينبغي 
النشاطات  لتشجيع  حوافز  أيضًا  توفر  أن 
واالســتــثــمــارات الــمــســتــدامــة. وعــــالوة على 
ذلــــــك، فـــــإن اعـــتـــمـــاد نـــهـــج شـــفـــاف وقـــابـــل 
المشاركة هو مطلب  للمساءلة وقائم على 

ضروري لتحقيق هذه الغاية.
من  العديد  تواجه  التي  التحديات  أحد 
غير  المالية  التدفقات  هــو  العربية  الــدول 
المشروعة وغسيل األموال وسرقة األموال 
الـــعـــامـــة وهــــدرهــــا. ويــنــبــغــي بــــذل الــجــهــود 
عليها  والقضاء  الممارسات  هذه  من  للحد 
مكافحة  ذلــك  في  بما  المطاف،  نهاية  في 
الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي لــلــشــركــات الــوطــنــيــة 
والعابرة للحدود. ويقّدر أن تصل عائدات 
مكافحة الفساد في الدول العربية إلى 100 
مــا يكفي لسد  مــلــيــار دوالر ســنــويــًا، وهـــو 
معظم الــفــجــوة الــمــالــيــة فــي االســتــثــمــارات 
الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
تحضير القطاع المالي للمخاطر البيئية

والمناخية  البيئية  والمخاطر  للتحديات 
المالي.  االســتــقــرار  على  مهمة  انعكاسات 
غير  للطاقة  بديلة  مــصــادر  نحو  فــالــتــحــّول 
الوقود األحفوري في المستقبل سيشكل 
نــهــايــة لبعض أنــــواع االســتــثــمــارات ويــؤثــر 
عــلــى تــقــويــم الـــعـــديـــد مـــن األصـــــــول. لكن 
مــخــاطــر االمــتــنــاع عــن الــتــحــّول االقــتــصــادي 
لمواكبة المتغيرات تبقى أكبر بكثير على 
اإليجابية  العالمات  المالي. ومن  االستقرار 
بدأت  االقتصاد  لتنويع  طموحة  برامج  أن 
فـــي الــــــدول الــعــربــيــة الـــمـــصـــّدرة لــلــبــتــرول، 
الطاقة  فــي  اســتــثــمــارات ضخمة  تــواكــبــهــا 
المتجددة وكفاءة الطاقة، كما يحصل في 

السعودية واإلمارات والمغرب.
على الهيئات التنظيمية والرقابية العمل 
الممارسات  أفــضــل  العتماد  الــمــصــارف  مــع 
فال  بالبيئة.  المرتبطة  المسائل  إدارة  في 
يزال تأمين تمويل طويل األجل لمشاريع 
ــدة، 

ّ
ذات طــابــع بيئي مــقــّيــدًا بــشــروط مــعــق

وتحّديات مضاعفة لتقويم المخاطر لفترة 
طــويــلــة، أو فـــرض تــقــديــم ضــمــانــات مالية 
أعلى، مما يجعل المشاريع أقل جدوى من 
ويمكن  والمالية.  االقتصادية  الناحيتين 
مــعــالــجــة بــعــض هــــذه الـــعـــوائـــق مـــن طــريــق 
نحو  موّجهة  وسياسات  تنظيمية  تدابير 
إعطاء تسهيالت وحوافز للتمويل الطويل 
األجــــــل لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي يــنــطــبــق عــلــيــهــا 
تصنيف التنمية المستدامة. ويتعين على 
الــمــؤســســات الــعــامــة، الــمــحــلــيــة والــدولــيــة، 
أنــواع  بعض  مخاطر  تحمل  فــي  المشاركة 
التمويل مــع الــمــصــارف الــتــجــاريــة ومــصــادر 
التمويل من القطاع الخاص. فبعض هذه 
المشاريع ضروري لتحقيق أهداف التنمية، 
الطويل،  الــمــدى  فــوائــده تظهر على  لكن 
بــيــنــمــا قـــد ال تــكــون ذات جــــدوى تــجــاريــة 

بحتة وفــق الــمــمــارســات الــســائــدة. كما أن 
الــســيــاســات الــنــقــديــة الــمــالئــمــة ضـــروريـــة 
لــتــشــجــيــع الــتــمــويــل األخـــضـــر، عــلــى شكل 
حــوافــز مــن الــمــصــارف الــوطــنــيــة الــمــركــزيــة، 
وفــوائــد تشجيعية  فــتــرة ســمــاح  منح  مثل 
الخضراء كضمانات  األصــول  وقبول بعض 

للقروض.

ـــــــبـــــــلـــــــدان الـــــعـــــربـــــيـــــة تـــهـــيـــئـــة  عـــــلـــــى ال
الــعــمــل المالئمة  االســتــراتــيــجــيــات وخــطــط 
لسنة  المستدامة  التنمية  أجندة  لتحقيق 
2030 ومواجهة تحديات التغّير المناخي. 
وهذا يستدعي تحديد األولويات وتقدير 
الــتــكــالــيــف الــمــتــوقــعــة وتـــحـــديـــد مـــصـــادر 
الــتــمــويــل الــمــمــكــنــة فـــي الـــمـــدى الــقــريــب 
الــدول  ما خص  وفــي  والبعيد.  والمتوسط 
الــنــفــطــيــة، يــبــقــى تــنــويــع االقـــتـــصـــاد نحو 
قطاعات منتجة غير بترولية وإعادة النظر 
فــي أنظمة دعــم األســعــار أمــريــن ضروريين 
لمواجهة آثار تقلبات األسعار على الدخل 
وتحقيق نمو طويل األمــد. أما الــدول ذات 
الــدخــل المتوسط، فــال بــد لها مــن تعديل 
األنــظــمــة الــضــريــبــيــة بــحــيــث تــرتــفــع نسبة 
الــــدخــــل مــــن الــــضــــرائــــب مـــقـــارنـــة بــالــنــاتــج 
وفق  العدالة  تأمين  مع  اإلجمالي،  المحلي 
ملّحة  حاجة  وثمة  والــثــروة.  الدخل  شرائح 
إلى إصالحات مالية لتشجيع االستثمارات 
ذات البعد االجتماعي، إلى جانب التدابير 
االقتصاد  تنويع  دعم  على  القادرة  المالية 
المدى  البعيد  واالســتــقــرار  الــديــون  وإدارة 

في النمو وتحصيل الواردات.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، يـــنـــبـــغـــي احـــــتـــــرام 
التعهدات الدولية لتمويل التنمية، وعدم 
لالجئين.  الــطــارئــة  بــالــمــســاعــدات  خلطها 
دول  بين  التعاون  تعزيز  أيضًا  والمطلوب 
بما  المجاالت،  جميع  في  العربية  المنطقة 
بينها  ما  في  اإلقليمية  االستثمارات  فيها 
وزيـــــــادة الـــمـــســـاعـــدات اإلنـــمـــائـــيـــة الــعــربــيــة 
المنطقة، وال سيما  المشاريع في  لتمويل 
فـــي مـــجـــال الــبــنــى الــتــحــتــيــة، الـــتـــي تــحــتــاج 
مليار دوالر سنويًا وفقًا  إلــى 100  وحــدهــا 

لتقديرات البنك الدولي.
أما التمويل من القطاع الخاص، فيحتاج 
فــي مشاريع  أكــبــر الستقطابه  إلــى جــهــود 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة. ومــــن هــــذا تشجيع 
طريق  مــن  ــرات، خصوصًا 

ّ
الــمــدخ استثمار 

أدوات مالية تستطيع اجتذاب التحويالت، 
وتــطــويــر األســــــواق الــمــالــيــة، واســتــقــطــاب 
االســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة مــن 
طـــريـــق ســـيـــاســـات وحــــوافــــز تــمــنــح الــثــقــة 
آليات  تطوير  الــدول  وعلى  للمستثمرين. 
تشجع التمويل المختلط، مثل المشاركات 

بين القطاعين الخاص والعام.
المصادر  مــن جميع  الــمــوارد اإلضــافــيــة، 
الممكنة،  والــدولــيــة  واإلقليمية  الداخلية 
ضــــروريــــة لــتــمــكــيــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة من 
تــحــقــيــق أهــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة 
والـــتـــصـــدي لــلــتــغــّيــر الـــمـــنـــاخـــي. لــكــن إلــى 
جــانــب تــأمــيــن مــصــادر جــديــدة للتمويل، 
يجب التركيز على كفاءة استخدام الموارد 
الــمــالــيــة الــمــتــوافــرة، مـــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والــــخــــاص، وتــغــيــيــر وجــهــتــهــا حــيــث يــلــزم 
األمر، وفق جدول أولويات، لدعم المشاريع 
التنمية  أهــداف  بتحقيق  الكفيلة  والبرامج 
الــمــســتــدامــة. كــمــا ال بـــد مـــن الــقــضــاء على 
الفساد والهدر، ووضع سياسات متكاملة، 
واعتماد شروط صديقة لالستثمار. فليس 
من المنطق االقتصادي السليم االستمرار 
في خيارات االستثمار التقليدية القديمة، 
فــي مـــــوازاة الــعــمــل عــلــى اســتــقــطــاب مـــوارد 
استثمارات  لدعم  وتحويلها  إضافية  مالية 
مــبــتــكــرة تـــقـــوم عــلــى مــفــاهــيــم ومــقــايــيــس 

جديدة.
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ــَصــت تــقــاريــر 
ّ
عــلــى مــــدى عــشــر ســنــيــن، شــخ

(أفــد) وضع  للبيئة والتنمية  العربي  المنتدى 
واقترحت  جــوانــبــه،  جميع  مــن  العربية  البيئة 
حلوًال ساهمت في تطوير السياسات البيئية 
فـــي الــمــنــطــقــة. ودعـــــت إلــــى نـــمـــوذج تــنــمــوي 
إعطاء  على  يقوم  أخضر،  اقتصاد  في  متجذر 
والــعــدالــة  االقــتــصــاديــة  للتنمية  مــتــســاو  وزن 
البيئية. فتلبية هذه  االجتماعية واالستدامة 
األهــداف الثالثة يوفر أساسًا سليمًا لمعالجة 
نــواقــص االقــتــصــادات الــعــربــيــة، مــن تخفيف 
الفقر والبطالة، إلى تحقيق أمن غذائي ومائي 
 للمداخيل. 

ً
وطــاقــوي، إلــى توزيع أكثر عــدالــة

االستعمال  على  األخضر  االقتصاد  يركز  كما 
ين لألصول الطبيعية، ما يوفر 

َ
والتوزيع العادل

مناعة في وجه تقلبات االقتصاد العالمي.
تــحــقــيــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة واالنــــخــــراط في 
المساعي الدولية لرعاية البيئة ومواجهة آثار 
التغّير المناخي تتطلب أوًال سياسات وخططًا 
نهاية  فــي  يستدعي،  التنفيذ  لكن  مالئمة. 
المطاف، إيجاد مصادر التمويل المناسبة. هذا 
ما يحاول تقرير "أفد" الحادي عشر عن تمويل 

التنمية المستدامة التصدي له.
ـــرز الــتــحــديــات البيئية فــي العالم  مــا هــي أب
العربي، وكيف يمكن تمويل البرامج الضرورية 

لمعالجتها؟
تواجه الموارد المائية أزمة حادة في معظم 
البلدان العربية، مدفوعة غالبًا بسياسات تشجع 
على اإلفراط في االستهالك وتجيز المبالغة في 
إهدار الموارد المائية الشحيحة المتوافرة. وفي 
البلدان العربية اليوم أكثر من 45 مليون نسمة 
مــيــاه نظيفة وخــدمــات صحية  إلــى  يفتقرون 
مأمونة. ويشكل األمن الغذائي تهديدًا كبيرًا 
آخـــر، يــدفــعــه بشكل رئــيــســي إهــمــال القطاع 
الــزراعــي وتخلفه، األمــر الــذي يــؤدي إلــى سوء 
ــــري. وتسبب  اإلنــتــاجــيــة وانــخــفــاض كــفــاءة ال
هـــذا بــارتــفــاع الــفــجــوة الــغــذائــيــة الــعــربــيــة إلــى 
نحو 40 مليار دوالر سنويًا. ويفتقر نحو 60 
مليون نسمة في البلدان العربية إلى خدمات 
طــاقــة حــديــثــة، مــا يــحــد مــن الــفــرص المتاحة 
عتبر 

ُ
وت معيشتهم.  مستويات  لتحسين  لهم 

اقــتــصــادات عربية عــدة مــن بين األقــل كفاية 
واألكثر تلويثًا حول العالم في مجاالت الطاقة.  
وأدى غياب سياسات فعالة في قطاع النقل 
إلى زحمات سير خانقة في المراكز الحضرية، 
وســــوء نــوعــيــة الـــهـــواء فـــي كــثــيــر مـــن الــمــدن، 

وتدهور األراضي.
يتطلب التحول إلى اقتصاد أخضر مراجعة 
وإعـــــــادة تصميمها  الــحــكــومــيــة  الـــســـيـــاســـات 
لتحفيز تحوالت في أنماط اإلنتاج واالستهالك 
واالستثمار. ومن المتوقع أن يحقق التحول إلى 
في  ُوفـــورات  المستدامة  الزراعية  الممارسات 
البلدان العربية تراوح بين 5 و6 في المئة من 
الناتج المحلي اإلجمالي، أي ما مقداره نحو 100 
اإلنتاجية  ازديـــاد  نتيجة  سنويًا،  دوالر  مليار 
المائية وتحسين الصحة العامة وحماية أفضل 
على  تركز  أن  العربية  البلدان  وعلى  للموارد. 
سياسات تضبط وتنظم الوصول إلى المياه، 
وتعزز كفاءة الري، وتمنع التلوث، مع معالجة 

مياه الصرف وإعادة استعمالها بالكامل.
إلـــى قــطــاع الــطــاقــة، هــنــاك حاجة  بالنسبة 
إلى استثمارات مستدامة في مجاالت الكفاءة 
وفــــي مـــصـــادر الــطــاقــة الــمــتــجــددة، مـــن خــالل 
والــحــوافــز  التنظيمية  المقاييس  بين  الجمع 
االقتصادية. وإذا انخفض معدل االستهالك 
الفردي السنوي للكهرباء في البلدان العربية 
إلــــى الـــمـــعـــدل الـــعـــالـــمـــي، مـــن خــــالل إجــــــراءات 
كفاءة الطاقة، فسوف يولد ذلك وفورات في 
ر أن تصل إلى 73 مليار  استهالك الكهرباء يقدَّ
دوالر سنويًا. وإذا خفض دعم أسعار الطاقة 
بنسبة 25 في المئة، فسوف يحرر ذلك أكثر 
من 100 مليار دوالر خالل مدة ثالث سنوات، 
وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل االنتقال إلى 

مصادر الطاقة النظيفة.
الوصول إلى هذه النتائج، بتحقيق المحتوى 
يحتاج  المستدامة،  التنمية  ألهـــداف  البيئي 
الـــدوالرات.  بمليارات  استثمارات ضخمة  إلــى 
فمن أيــن يأتي التمويل؟ ليس كل التمويل 
المطلوب مبالغ إضافية جديدة. فقسم كبير 
منه يــأتــي مــن وضــع حــد للهدر وتحويل جزء 
من االلتزامات المالية التقليدية في الموازنات 
الــحــالــيــة إلـــى مــشــاريــع تــدعــم أهــــداف التنمية 
الــمــســتــدامــة. لــكــن هــــذا ال يــكــفــي، إذ تبقى 

الحاجة ملّحة إلى مبالغ إضافية كبيرة.
لـــن تــســتــطــيــع الــحــكــومــات وحـــدهـــا تــأمــيــن 
الباليين المطلوبة لتمويل التنمية المستدامة. 
ــــضــــروري اســتــقــطــاب مــســاهــمــات  ــــذا فــمــن ال ل
صــنــاديــق تــمــويــل التنمية الــعــربــيــة والــدولــيــة 
والقطاع الــخــاص. وهــذا يحتاج إلــى سياسات 
وتدابير تنظيمية ومالية تقوم على الشفافية 
واالســـتـــقـــرار الــتــشــريــعــي، مـــا يــخــلــق األرضـــيـــة 
المالئمة لجذب االستثمارات. كما أن تشجيع 
القطاع المصرفي على تمويل مشاريع التنمية 
الــمــســتــدامــة، الــتــي قـــد تــحــمــل مــخــاطــر أعــلــى، 
يتطلب حوافز من الحكومات والبنوك المركزية 
والـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة بــالــتــمــويــل 
والتنمية. وهذا يكون عن طريق المشاركة في 
المخاطر ومنح تسهيالت للمصارف التجارية، 
خاصة في مجاالت تمويل برامج المياه وإنتاج 
الغذاء والطاقة المستدامة. إن خلق بيئة مالئمة 
التنمية  خطط  فــي  الثقة  وتوفير  لالستثمار 
الوطنية وآلياتها، تحت راية القانون والعدالة 
واالســـتـــقـــرار الــســيــاســي، شـــرطـــان ضـــروريـــان 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما نصت 

عليها أجندة 2030.
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والتنمية  للبيئة  الــعــربــي  المنتدى  م 
ّ

يــقــد
(أفد) اليوم في مؤتمره السنوي في بيروت 
المستدامة  التنمية  "تــمــويــل  عــن  تــقــريــره 
في البلدان العربية". وهو الحادي عشر في 
السلسلة التي أطلقها "أفد" عام 2008 عن 
حاجة  التقرير  يقّدر  العربية.  البيئة  وضــع 
إضافية  مليار دوالر  بـــ230  العربية  الــدول 
سنويًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
الـ17 التي وضعتها األمم المتحدة، مع فجوة 
ر 

ّ
تمويلية تصل إلى 100 مليار دوالر. وحذ

إلى مبالغ أعلى بكثير  الفاتورة  ارتفاع  من 
تبعًا آلثار الحروب والنزاعات في المنطقة. 
ودعا التقرير إلى اعتماد سياسات جديدة 
الســـتـــقـــطـــاب الـــتـــمـــويـــل مــــن الــمــؤســســات 
والقطاع  اإلقليمية  والــصــنــاديــق  الــدولــيــة 
إلصدار  للمصارف  حوافز  وإعطاء  الخاص، 
منتجات جديدة مخصصة لتمويل التنمية 
الــمــســتــدامــة، ومــكــافــحــة الــهــدر والــفــســاد. 
عــمــل عــلــى الــتــقــريــر، الــــذي يــقــع فـــي 160 
البيانية،  والرسوم  بالجداول  زاخرة  صفحة 
إقليمية  مع منظمات  بالتعاون  200 خبير 
ـــى تـــحـــريـــره نــجــيــب صعب  ــــيــــة، وتـــول ودول
ما  ألبـــرز  ملخص  هنا  صـــادق.  وعبدالكريم 

جاء في التقرير:
ل اعتماد أهداف التنمية المستدامة 

ّ
شك

واتفاق باريس لتغير المناخ في عام 2015 
الدولي.  التعاون  مسار  في  حاسمة  لحظة 
فــكــالهــمــا يــنــطــوي عــلــى تــغــيــيــرات جــذريــة 
في النظرة إلى التنمية ومتطلبات تحقيق 
غــايــاتــهــا، ويــتــطــلــب اســتــثــمــارات ضخمة، 
مبتكرة.  تمويل  آليات  إلى  بدورها  تحتاج 
ونظرًا إلى أن الحكومات وحدها ال تستطيع 
العون  منظمات  فــإن  الحاجات،  كل  تلبية 
والــقــطــاع  والــشــركــات  التنمية  وصــنــاديــق 
الـــمـــصـــرفـــي مــــدعــــوة بــشــكــل مـــتـــزايـــد إلـــى 

المساهمة.
من  أكثر  إلــى  العربية  المنطقة  وتحتاج 
أهــداف  لتحقيق  سنويًا  دوالر  مليار   230
التمويلية  الفجوة  أما  المستدامة.  التنمية 
ــــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي تــعــانــي الــعــجــز  فـــي ال
رت بأكثر من 100 مليار دوالر سنويًا،  دِّ

ُ
فق

تريليون   1.5 مــقــداره  تراكمي  مجموع  مــع 
دوالر حتى سنة 2030. لكن من المتوقع 
أن ترتفع الكلفة أكثر، نظرًا إلى آثار عدم 
التنمية  االســـتـــقـــرار عــلــى تــنــفــيــذ أهـــــداف 
أن  إلــى  التقديرات  تشير  إذ  المستدامة، 
بسبب  االقــتــصــادي  النشاط  فــي  الخسائر 
الحروب والصراعات في المنطقة منذ عام 

2011 قد تجاوزت 900 مليار دوالر.
تشهد مصادر التمويل العامة والخاصة 
في المنطقة العربية انحسارًا، وهي ليست 
لتنفيذ  الالزمة  التريليونات  مستوى  على 
العقبات  المستدامة. ومن  التنمية  أهداف 
الرئيسية التي تحول دون تمويل التنمية 
مــصــّدٌر  الــعــربــيــة  المنطقة  أن  الــمــســتــدامــة 
صاٍف لرأس المال. ففي مقابل كل دوالر 

يـــدخـــل الــمــنــطــقــة 
من طريق 

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، يعاد 
الخارج،  في  فعًال  دوالر   1.8 نحو  استثمار 
المباشر  االستثمار  تدفقات  بواسطة  إمــا 
إلى الخارج، وإمــا من طريق تحويل األربــاح 
األجانب. وفي  المستثمرون  التي يحققها 
الـــوقـــت نــفــســه، تــظــل الــمــنــطــقــة مــقــرضــة 
للمصارف األجنبية، إذ كانت ودائع العمالء 
الــعــرب لــدى الــمــصــارف الــدولــيــة الرئيسية 
أعـــلـــى بـــاســـتـــمـــرار مـــن الــــقــــروض الــمــقــابــلــة 
للعمالء الــعــرب مــن هــذه الــمــصــارف. وبين 
الــمــنــطــقــة  أعــــــادت  و2016،   2011 عـــامـــي 
فــي الــمــتــوســط 2.8 دوالريــــن إلـــى مناطق 
أخرى، في مقابل كل دوالر تم تحويله إلى 

المنطقة العربية.
أهداف  لتحقيق  الالزمة  التريليونات  ان 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة فـــي الـــــدول الــعــربــيــة 
التمويل.  تعبئة جميع مصادر  إلى  تحتاج 
ويأتي إصالح السياسات المالية في رأس 
إصــالح  يتضمن  وهــذا  المطلوبة،  التدابير 
النظام الضريبي وإعطاء حوافز وتسهيالت 
الموارد بكفاءة وتوزيع  لتشجيع استخدام 

الثروة على نحو عادل.

بلغ حجم المساعدات  العربية اإلنمائية 
الرسمية الثنائية، من دولة الى دولة، 216 
مليار دوالر بين 1970 و2017، قّدم الجزء 
السعودية  هــي  بــلــدان  أربــعــة  منها  األكــبــر 
والـــكـــويـــت واإلمـــــــــارات وقـــطـــر. فـــي مـــــوازاة 
ما  العربية  التنمية  قدمت صناديق  ذلــك، 
نهاية  حتى  دوالر  مليارات   204 مجموعه 
2017، ذهب 54 في المئة منها إلى الدول 

العربية.
الرسمية  اإلنمائية  المساعدات  مجمل 
مصادر  مــن  العربية  الــبــلــدان  إلــى  المقدمة 
خارج المنطقة ازداد ليصل في عام 2016 
فــإن  ــــك،  ذل ومــــع  مــلــيــار دوالر.  إلــــى 22.3 
الــزيــادة الرقمية تخفي حقيقة أن ما  هــذه 
المئة كان مخصصًا  يتجاوز نسبة 15 في 
اإلنسانية،  والمعونات  الالجئين  لمساعدة 
ًا مــن بــرامــج  والــتــي لــيــســت فــي الـــواقـــع جــــزء
التنمية. فقد زادت المساعــدات اإلنمائية 
الرسمية لسوريا مثال بشكل كبير منذ عام 
2012، لكن نحو 90 في المئة منها كانت 
مــســاعــدات إنــســانــيــة. ويــشــار إلـــى تقصير 
الــبــلــدان الــمــتــقــدمــة فـــي الـــوفـــاء بــالــتــزامــهــا 
تقديم ما نسبته 0.7 في المئة من الدخل 
الـــقـــومـــي اإلجـــمـــالـــي كـــمـــســـاعـــدة إنــمــائــيــة 

رسمية للبلدان النامية.
وتجدر اإلشـــارة إلــى أن لــدى مؤسسات 
مــوارد  تعبئة  على  الــقــدرة  العربية  التنمية 
إضافية لتمويل أهداف التنمية المستدامة 
المصادر  مع  المشترك  التمويل  من طريق 
الــدول  وتــحــتــاج  التنمية.  لتمويل  األخـــرى 
وخطط  استراتيجيات  وضــع  إلــى  العربية 
مــتــكــامــلــة، مـــع تــحــديــد أولــــويــــات واضــحــة 
المستدامة  التنمية  ألهـــداف  ومتسلسلة 
على المستوى المحلي، وفقًا لجدول 
مــدعــوم  للتنفيذ،  مــحــدد  زمــنــي 
بــــــدراســــــات جــــــــدوى مـــعـــّدة 
إعــــــــدادًا جـــيـــدًا ومـــصـــادر 
لـــــلـــــتـــــمـــــويـــــل. ويــــجــــب 
ذلـــــك  يـــــقـــــتـــــرن  أن 
ـــحـــكـــم الـــســـلـــيـــم  ـــال ب
واإلطار التنظيمي 

المالئم.

جــــــــــــــــــــزء كـــــبـــــيـــــر 
مـــــن فــــجــــوة تـــمـــويـــل 
التنمية يجب أن يأتي 
مــــــن الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص. 
تــقــلــيــديــًا، ســهــلــت أســـــواق 
رأس المال، والصناعة المصرفية 
والـــمـــالـــيـــة بــشــكــل عــــــام، الـــنـــشـــاطـــات 

الــتــي كـــان لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي فـــي الــســيــاق 
اإلجتماعي والبيئي. لكن بدأ التخلي سريعًا 
عــن هـــذا الــنــهــج، بــعــد مــا تــبــّيــن أنـــه يمكن 
تتمثل  إلى فرصة،  التمويل  تحويل فجوة 
وتوفير  جــديــدة،  تجارية  أعمال  ايجاد  في 
على  واجتماعية  وبيئية  إقتصادية  منافع 

المستوى الوطني.
هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة مــــتــــزايــــدة مــــن حــلــول 
السوق، من  المثيرة لالهتمام في  التمويل 
التمويل  أدوات  إلـــى  الــخــضــراء  الــســنــدات 
العالمي، حصلت  المختلطة. على الصعيد 
زيادة سنوية مقدارها 14 ضعفًا في إصدار 
الــســنــدات الـــخـــضـــراء، مـــن 11 مــلــيــار دوالر 
إلــى أكثر من 155 مليار دوالر  عــام 2013 
السريع  نموها  رغم  لكنها على  عام 2017. 
ال تــــزال بــعــيــدة عـــن الــمــســاهــمــة الــحــاســمــة 
فـــي تــمــويــل كــلــفــة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
السندات  وبالتأكيد بعيدة جدًا عن سوق 
الــعــالــمــيــة الـــمـــقـــدرة بــنــحــو 100 تــريــلــيــون 
الــخــضــراء  الــســنــدات  دوالر. وعــلــى رغـــم أن 
فــي الـــدول العربية ال تــزال فــي مهدها، إال 
أنها بدأت تكتسب زخمًا. ففي عام 2013 
أصـــــدر بــنــك الــتــنــمــيــة االفـــريـــقـــي ســنــدات 
صديقة للبيئة استخدمت عائداتها جزئيًا 
لتمويل مشروعين في تونس ومصر. وفي 
عـــام 2017، أطــلــق بــنــك أبــوظــبــي الــوطــنــي 
في  للبيئة  لــســنــدات صديقة  إصـــدار  أول 
الـــعـــربـــيـــة بــقــيــمــة 587 مــلــيــون  الــمــنــطــقــة 
التمويل  دوالر، تستحق في 2022. وُيعد 
الــمــخــتــلــط شـــكـــًال مـــبـــتـــكـــرًا آخـــــر لــتــمــويــل 
المساعدة  من  باالستفادة  وذلك  التنمية، 

اإلنــمــائــيــة كــضــمــانــة الســتــقــطــاب تمويل 
إضافي من القطاع الخاص.

ويــحــمــل اســـتـــغـــالل إمـــكـــانـــات الــتــمــويــل 
اإلســالمــي مــن خـــالل الــصــكــوك (الــســنــدات 
الـــمـــتـــوافـــقـــة مــــع الـــشـــريـــعـــة) فـــرصـــًا كــبــيــرة 
الطاقة  ومشاريع  التحتية،  البنية  لتمويل 
النظيفة والمتجددة وتغير المناخ. وهناك 
المالية  المنتجات  تصميم  هــو  آخــر  مــجــال 
الــتــي تــنــاســب الــمــغــتــربــيــن والــتــي يمكنها 
تسخير التحويالت في مزيد من االستثمار 

اإلنمائي.

للتنمية  مــتــكــامــلــة  ســـيـــاســـات  اعـــتـــمـــاد 
الـــمـــســـتـــدامـــة أمــــــر ضــــــــروري الســتــقــطــاب 
ــلــنــشــاطــات الــكــفــيــلــة  الـــتـــمـــويـــل الـــكـــافـــي ل
بــتــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا. ويــنــبــغــي دعـــــم ذلـــك 
بمجموعة من التدابير التنظيمية والقائمة 
عـــلـــى "اقــــتــــصــــاد الـــــســـــوق" لـــضـــمـــان كـــون 
المقترحة  والــبــرامــج  الــســيــاســات والــخــطــط 
عادلة اقتصاديًا واجتماعيًا ومقبولة بيئيًا. 
ينبغي تطبيقها  التي  للقوانين،  وال يجوز 
على  تقتصر  أن  الجميع،  على  بــالــتــســاوي 
الــقــيــود والــمــثــبــطــات فــحــســب، بــل ينبغي 
النشاطات  لتشجيع  حوافز  أيضًا  توفر  أن 
واالســتــثــمــارات الــمــســتــدامــة. وعــــالوة على 
ذلــــــك، فـــــإن اعـــتـــمـــاد نـــهـــج شـــفـــاف وقـــابـــل 
المشاركة هو مطلب  للمساءلة وقائم على 

ضروري لتحقيق هذه الغاية.
من  العديد  تواجه  التي  التحديات  أحد 
غير  المالية  التدفقات  هــو  العربية  الــدول 
المشروعة وغسيل األموال وسرقة األموال 
الـــعـــامـــة وهــــدرهــــا. ويــنــبــغــي بــــذل الــجــهــود 
عليها  والقضاء  الممارسات  هذه  من  للحد 
مكافحة  ذلــك  في  بما  المطاف،  نهاية  في 
الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي لــلــشــركــات الــوطــنــيــة 
والعابرة للحدود. ويقّدر أن تصل عائدات 
مكافحة الفساد في الدول العربية إلى 100 
مــا يكفي لسد  مــلــيــار دوالر ســنــويــًا، وهـــو 
معظم الــفــجــوة الــمــالــيــة فــي االســتــثــمــارات 
الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
تحضير القطاع المالي للمخاطر البيئية

والمناخية  البيئية  والمخاطر  للتحديات 
المالي.  االســتــقــرار  على  مهمة  انعكاسات 
غير  للطاقة  بديلة  مــصــادر  نحو  فــالــتــحــّول 
الوقود األحفوري في المستقبل سيشكل 
نــهــايــة لبعض أنــــواع االســتــثــمــارات ويــؤثــر 
عــلــى تــقــويــم الـــعـــديـــد مـــن األصـــــــول. لكن 
مــخــاطــر االمــتــنــاع عــن الــتــحــّول االقــتــصــادي 
لمواكبة المتغيرات تبقى أكبر بكثير على 
اإليجابية  العالمات  المالي. ومن  االستقرار 
بدأت  االقتصاد  لتنويع  طموحة  برامج  أن 
فـــي الــــــدول الــعــربــيــة الـــمـــصـــّدرة لــلــبــتــرول، 
الطاقة  فــي  اســتــثــمــارات ضخمة  تــواكــبــهــا 
المتجددة وكفاءة الطاقة، كما يحصل في 

السعودية واإلمارات والمغرب.
على الهيئات التنظيمية والرقابية العمل 
الممارسات  أفــضــل  العتماد  الــمــصــارف  مــع 
فال  بالبيئة.  المرتبطة  المسائل  إدارة  في 
يزال تأمين تمويل طويل األجل لمشاريع 
ــدة، 

ّ
ذات طــابــع بيئي مــقــّيــدًا بــشــروط مــعــق

وتحّديات مضاعفة لتقويم المخاطر لفترة 
طــويــلــة، أو فـــرض تــقــديــم ضــمــانــات مالية 
أعلى، مما يجعل المشاريع أقل جدوى من 
ويمكن  والمالية.  االقتصادية  الناحيتين 
مــعــالــجــة بــعــض هــــذه الـــعـــوائـــق مـــن طــريــق 
نحو  موّجهة  وسياسات  تنظيمية  تدابير 
إعطاء تسهيالت وحوافز للتمويل الطويل 
األجــــــل لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي يــنــطــبــق عــلــيــهــا 
تصنيف التنمية المستدامة. ويتعين على 
الــمــؤســســات الــعــامــة، الــمــحــلــيــة والــدولــيــة، 
أنــواع  بعض  مخاطر  تحمل  فــي  المشاركة 
التمويل مــع الــمــصــارف الــتــجــاريــة ومــصــادر 
التمويل من القطاع الخاص. فبعض هذه 
المشاريع ضروري لتحقيق أهداف التنمية، 
الطويل،  الــمــدى  فــوائــده تظهر على  لكن 
بــيــنــمــا قـــد ال تــكــون ذات جــــدوى تــجــاريــة 

بحتة وفــق الــمــمــارســات الــســائــدة. كما أن 
الــســيــاســات الــنــقــديــة الــمــالئــمــة ضـــروريـــة 
لــتــشــجــيــع الــتــمــويــل األخـــضـــر، عــلــى شكل 
حــوافــز مــن الــمــصــارف الــوطــنــيــة الــمــركــزيــة، 
وفــوائــد تشجيعية  فــتــرة ســمــاح  منح  مثل 
الخضراء كضمانات  األصــول  وقبول بعض 

للقروض.

ـــــــبـــــــلـــــــدان الـــــعـــــربـــــيـــــة تـــهـــيـــئـــة  عـــــلـــــى ال
الــعــمــل المالئمة  االســتــراتــيــجــيــات وخــطــط 
لسنة  المستدامة  التنمية  أجندة  لتحقيق 
2030 ومواجهة تحديات التغّير المناخي. 
وهذا يستدعي تحديد األولويات وتقدير 
الــتــكــالــيــف الــمــتــوقــعــة وتـــحـــديـــد مـــصـــادر 
الــتــمــويــل الــمــمــكــنــة فـــي الـــمـــدى الــقــريــب 
الــدول  ما خص  وفــي  والبعيد.  والمتوسط 
الــنــفــطــيــة، يــبــقــى تــنــويــع االقـــتـــصـــاد نحو 
قطاعات منتجة غير بترولية وإعادة النظر 
فــي أنظمة دعــم األســعــار أمــريــن ضروريين 
لمواجهة آثار تقلبات األسعار على الدخل 
وتحقيق نمو طويل األمــد. أما الــدول ذات 
الــدخــل المتوسط، فــال بــد لها مــن تعديل 
األنــظــمــة الــضــريــبــيــة بــحــيــث تــرتــفــع نسبة 
الــــدخــــل مــــن الــــضــــرائــــب مـــقـــارنـــة بــالــنــاتــج 
وفق  العدالة  تأمين  مع  اإلجمالي،  المحلي 
ملّحة  حاجة  وثمة  والــثــروة.  الدخل  شرائح 
إلى إصالحات مالية لتشجيع االستثمارات 
ذات البعد االجتماعي، إلى جانب التدابير 
االقتصاد  تنويع  دعم  على  القادرة  المالية 
المدى  البعيد  واالســتــقــرار  الــديــون  وإدارة 

في النمو وتحصيل الواردات.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، يـــنـــبـــغـــي احـــــتـــــرام 
التعهدات الدولية لتمويل التنمية، وعدم 
لالجئين.  الــطــارئــة  بــالــمــســاعــدات  خلطها 
دول  بين  التعاون  تعزيز  أيضًا  والمطلوب 
بما  المجاالت،  جميع  في  العربية  المنطقة 
بينها  ما  في  اإلقليمية  االستثمارات  فيها 
وزيـــــــادة الـــمـــســـاعـــدات اإلنـــمـــائـــيـــة الــعــربــيــة 
المنطقة، وال سيما  المشاريع في  لتمويل 
فـــي مـــجـــال الــبــنــى الــتــحــتــيــة، الـــتـــي تــحــتــاج 
مليار دوالر سنويًا وفقًا  إلــى 100  وحــدهــا 

لتقديرات البنك الدولي.
أما التمويل من القطاع الخاص، فيحتاج 
فــي مشاريع  أكــبــر الستقطابه  إلــى جــهــود 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة. ومــــن هــــذا تشجيع 
طريق  مــن  ــرات، خصوصًا 

ّ
الــمــدخ استثمار 

أدوات مالية تستطيع اجتذاب التحويالت، 
وتــطــويــر األســــــواق الــمــالــيــة، واســتــقــطــاب 
االســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة مــن 
طـــريـــق ســـيـــاســـات وحــــوافــــز تــمــنــح الــثــقــة 
آليات  تطوير  الــدول  وعلى  للمستثمرين. 
تشجع التمويل المختلط، مثل المشاركات 

بين القطاعين الخاص والعام.
المصادر  مــن جميع  الــمــوارد اإلضــافــيــة، 
الممكنة،  والــدولــيــة  واإلقليمية  الداخلية 
ضــــروريــــة لــتــمــكــيــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة من 
تــحــقــيــق أهــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة 
والـــتـــصـــدي لــلــتــغــّيــر الـــمـــنـــاخـــي. لــكــن إلــى 
جــانــب تــأمــيــن مــصــادر جــديــدة للتمويل، 
يجب التركيز على كفاءة استخدام الموارد 
الــمــالــيــة الــمــتــوافــرة، مـــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والــــخــــاص، وتــغــيــيــر وجــهــتــهــا حــيــث يــلــزم 
األمر، وفق جدول أولويات، لدعم المشاريع 
التنمية  أهــداف  بتحقيق  الكفيلة  والبرامج 
الــمــســتــدامــة. كــمــا ال بـــد مـــن الــقــضــاء على 
الفساد والهدر، ووضع سياسات متكاملة، 
واعتماد شروط صديقة لالستثمار. فليس 
من المنطق االقتصادي السليم االستمرار 
في خيارات االستثمار التقليدية القديمة، 
فــي مـــــوازاة الــعــمــل عــلــى اســتــقــطــاب مـــوارد 
استثمارات  لدعم  وتحويلها  إضافية  مالية 
مــبــتــكــرة تـــقـــوم عــلــى مــفــاهــيــم ومــقــايــيــس 

جديدة.
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¶

ــَصــت تــقــاريــر 
ّ
عــلــى مــــدى عــشــر ســنــيــن، شــخ

(أفــد) وضع  للبيئة والتنمية  العربي  المنتدى 
واقترحت  جــوانــبــه،  جميع  مــن  العربية  البيئة 
حلوًال ساهمت في تطوير السياسات البيئية 
فـــي الــمــنــطــقــة. ودعـــــت إلــــى نـــمـــوذج تــنــمــوي 
إعطاء  على  يقوم  أخضر،  اقتصاد  في  متجذر 
والــعــدالــة  االقــتــصــاديــة  للتنمية  مــتــســاو  وزن 
البيئية. فتلبية هذه  االجتماعية واالستدامة 
األهــداف الثالثة يوفر أساسًا سليمًا لمعالجة 
نــواقــص االقــتــصــادات الــعــربــيــة، مــن تخفيف 
الفقر والبطالة، إلى تحقيق أمن غذائي ومائي 
 للمداخيل. 

ً
وطــاقــوي، إلــى توزيع أكثر عــدالــة

االستعمال  على  األخضر  االقتصاد  يركز  كما 
ين لألصول الطبيعية، ما يوفر 

َ
والتوزيع العادل

مناعة في وجه تقلبات االقتصاد العالمي.
تــحــقــيــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة واالنــــخــــراط في 
المساعي الدولية لرعاية البيئة ومواجهة آثار 
التغّير المناخي تتطلب أوًال سياسات وخططًا 
نهاية  فــي  يستدعي،  التنفيذ  لكن  مالئمة. 
المطاف، إيجاد مصادر التمويل المناسبة. هذا 
ما يحاول تقرير "أفد" الحادي عشر عن تمويل 

التنمية المستدامة التصدي له.
ـــرز الــتــحــديــات البيئية فــي العالم  مــا هــي أب
العربي، وكيف يمكن تمويل البرامج الضرورية 

لمعالجتها؟
تواجه الموارد المائية أزمة حادة في معظم 
البلدان العربية، مدفوعة غالبًا بسياسات تشجع 
على اإلفراط في االستهالك وتجيز المبالغة في 
إهدار الموارد المائية الشحيحة المتوافرة. وفي 
البلدان العربية اليوم أكثر من 45 مليون نسمة 
مــيــاه نظيفة وخــدمــات صحية  إلــى  يفتقرون 
مأمونة. ويشكل األمن الغذائي تهديدًا كبيرًا 
آخـــر، يــدفــعــه بشكل رئــيــســي إهــمــال القطاع 
الــزراعــي وتخلفه، األمــر الــذي يــؤدي إلــى سوء 
ــــري. وتسبب  اإلنــتــاجــيــة وانــخــفــاض كــفــاءة ال
هـــذا بــارتــفــاع الــفــجــوة الــغــذائــيــة الــعــربــيــة إلــى 
نحو 40 مليار دوالر سنويًا. ويفتقر نحو 60 
مليون نسمة في البلدان العربية إلى خدمات 
طــاقــة حــديــثــة، مــا يــحــد مــن الــفــرص المتاحة 
عتبر 

ُ
وت معيشتهم.  مستويات  لتحسين  لهم 

اقــتــصــادات عربية عــدة مــن بين األقــل كفاية 
واألكثر تلويثًا حول العالم في مجاالت الطاقة.  
وأدى غياب سياسات فعالة في قطاع النقل 
إلى زحمات سير خانقة في المراكز الحضرية، 
وســــوء نــوعــيــة الـــهـــواء فـــي كــثــيــر مـــن الــمــدن، 

وتدهور األراضي.
يتطلب التحول إلى اقتصاد أخضر مراجعة 
وإعـــــــادة تصميمها  الــحــكــومــيــة  الـــســـيـــاســـات 
لتحفيز تحوالت في أنماط اإلنتاج واالستهالك 
واالستثمار. ومن المتوقع أن يحقق التحول إلى 
في  ُوفـــورات  المستدامة  الزراعية  الممارسات 
البلدان العربية تراوح بين 5 و6 في المئة من 
الناتج المحلي اإلجمالي، أي ما مقداره نحو 100 
اإلنتاجية  ازديـــاد  نتيجة  سنويًا،  دوالر  مليار 
المائية وتحسين الصحة العامة وحماية أفضل 
على  تركز  أن  العربية  البلدان  وعلى  للموارد. 
سياسات تضبط وتنظم الوصول إلى المياه، 
وتعزز كفاءة الري، وتمنع التلوث، مع معالجة 

مياه الصرف وإعادة استعمالها بالكامل.
إلـــى قــطــاع الــطــاقــة، هــنــاك حاجة  بالنسبة 
إلى استثمارات مستدامة في مجاالت الكفاءة 
وفــــي مـــصـــادر الــطــاقــة الــمــتــجــددة، مـــن خــالل 
والــحــوافــز  التنظيمية  المقاييس  بين  الجمع 
االقتصادية. وإذا انخفض معدل االستهالك 
الفردي السنوي للكهرباء في البلدان العربية 
إلــــى الـــمـــعـــدل الـــعـــالـــمـــي، مـــن خــــالل إجــــــراءات 
كفاءة الطاقة، فسوف يولد ذلك وفورات في 
ر أن تصل إلى 73 مليار  استهالك الكهرباء يقدَّ
دوالر سنويًا. وإذا خفض دعم أسعار الطاقة 
بنسبة 25 في المئة، فسوف يحرر ذلك أكثر 
من 100 مليار دوالر خالل مدة ثالث سنوات، 
وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل االنتقال إلى 

مصادر الطاقة النظيفة.
الوصول إلى هذه النتائج، بتحقيق المحتوى 
يحتاج  المستدامة،  التنمية  ألهـــداف  البيئي 
الـــدوالرات.  بمليارات  استثمارات ضخمة  إلــى 
فمن أيــن يأتي التمويل؟ ليس كل التمويل 
المطلوب مبالغ إضافية جديدة. فقسم كبير 
منه يــأتــي مــن وضــع حــد للهدر وتحويل جزء 
من االلتزامات المالية التقليدية في الموازنات 
الــحــالــيــة إلـــى مــشــاريــع تــدعــم أهــــداف التنمية 
الــمــســتــدامــة. لــكــن هــــذا ال يــكــفــي، إذ تبقى 

الحاجة ملّحة إلى مبالغ إضافية كبيرة.
لـــن تــســتــطــيــع الــحــكــومــات وحـــدهـــا تــأمــيــن 
الباليين المطلوبة لتمويل التنمية المستدامة. 
ــــضــــروري اســتــقــطــاب مــســاهــمــات  ــــذا فــمــن ال ل
صــنــاديــق تــمــويــل التنمية الــعــربــيــة والــدولــيــة 
والقطاع الــخــاص. وهــذا يحتاج إلــى سياسات 
وتدابير تنظيمية ومالية تقوم على الشفافية 
واالســـتـــقـــرار الــتــشــريــعــي، مـــا يــخــلــق األرضـــيـــة 
المالئمة لجذب االستثمارات. كما أن تشجيع 
القطاع المصرفي على تمويل مشاريع التنمية 
الــمــســتــدامــة، الــتــي قـــد تــحــمــل مــخــاطــر أعــلــى، 
يتطلب حوافز من الحكومات والبنوك المركزية 
والـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة بــالــتــمــويــل 
والتنمية. وهذا يكون عن طريق المشاركة في 
المخاطر ومنح تسهيالت للمصارف التجارية، 
خاصة في مجاالت تمويل برامج المياه وإنتاج 
الغذاء والطاقة المستدامة. إن خلق بيئة مالئمة 
التنمية  خطط  فــي  الثقة  وتوفير  لالستثمار 
الوطنية وآلياتها، تحت راية القانون والعدالة 
واالســـتـــقـــرار الــســيــاســي، شـــرطـــان ضـــروريـــان 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما نصت 

عليها أجندة 2030.
¶
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والتنمية  للبيئة  الــعــربــي  المنتدى  م 
ّ

يــقــد
(أفد) اليوم في مؤتمره السنوي في بيروت 
المستدامة  التنمية  "تــمــويــل  عــن  تــقــريــره 
في البلدان العربية". وهو الحادي عشر في 
السلسلة التي أطلقها "أفد" عام 2008 عن 
حاجة  التقرير  يقّدر  العربية.  البيئة  وضــع 
إضافية  مليار دوالر  بـــ230  العربية  الــدول 
سنويًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
الـ17 التي وضعتها األمم المتحدة، مع فجوة 
ر 

ّ
تمويلية تصل إلى 100 مليار دوالر. وحذ

إلى مبالغ أعلى بكثير  الفاتورة  ارتفاع  من 
تبعًا آلثار الحروب والنزاعات في المنطقة. 
ودعا التقرير إلى اعتماد سياسات جديدة 
الســـتـــقـــطـــاب الـــتـــمـــويـــل مــــن الــمــؤســســات 
والقطاع  اإلقليمية  والــصــنــاديــق  الــدولــيــة 
إلصدار  للمصارف  حوافز  وإعطاء  الخاص، 
منتجات جديدة مخصصة لتمويل التنمية 
الــمــســتــدامــة، ومــكــافــحــة الــهــدر والــفــســاد. 
عــمــل عــلــى الــتــقــريــر، الــــذي يــقــع فـــي 160 
البيانية،  والرسوم  بالجداول  زاخرة  صفحة 
إقليمية  مع منظمات  بالتعاون  200 خبير 
ـــى تـــحـــريـــره نــجــيــب صعب  ــــيــــة، وتـــول ودول
ما  ألبـــرز  ملخص  هنا  صـــادق.  وعبدالكريم 

جاء في التقرير:
ل اعتماد أهداف التنمية المستدامة 
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واتفاق باريس لتغير المناخ في عام 2015 
الدولي.  التعاون  مسار  في  حاسمة  لحظة 
فــكــالهــمــا يــنــطــوي عــلــى تــغــيــيــرات جــذريــة 
في النظرة إلى التنمية ومتطلبات تحقيق 
غــايــاتــهــا، ويــتــطــلــب اســتــثــمــارات ضخمة، 
مبتكرة.  تمويل  آليات  إلى  بدورها  تحتاج 
ونظرًا إلى أن الحكومات وحدها ال تستطيع 
العون  منظمات  فــإن  الحاجات،  كل  تلبية 
والــقــطــاع  والــشــركــات  التنمية  وصــنــاديــق 
الـــمـــصـــرفـــي مــــدعــــوة بــشــكــل مـــتـــزايـــد إلـــى 

المساهمة.
من  أكثر  إلــى  العربية  المنطقة  وتحتاج 
أهــداف  لتحقيق  سنويًا  دوالر  مليار   230
التمويلية  الفجوة  أما  المستدامة.  التنمية 
ــــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي تــعــانــي الــعــجــز  فـــي ال
رت بأكثر من 100 مليار دوالر سنويًا،  دِّ

ُ
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تريليون   1.5 مــقــداره  تراكمي  مجموع  مــع 
دوالر حتى سنة 2030. لكن من المتوقع 
أن ترتفع الكلفة أكثر، نظرًا إلى آثار عدم 
التنمية  االســـتـــقـــرار عــلــى تــنــفــيــذ أهـــــداف 
أن  إلــى  التقديرات  تشير  إذ  المستدامة، 
بسبب  االقــتــصــادي  النشاط  فــي  الخسائر 
الحروب والصراعات في المنطقة منذ عام 

2011 قد تجاوزت 900 مليار دوالر.
تشهد مصادر التمويل العامة والخاصة 
في المنطقة العربية انحسارًا، وهي ليست 
لتنفيذ  الالزمة  التريليونات  مستوى  على 
العقبات  المستدامة. ومن  التنمية  أهداف 
الرئيسية التي تحول دون تمويل التنمية 
مــصــّدٌر  الــعــربــيــة  المنطقة  أن  الــمــســتــدامــة 
صاٍف لرأس المال. ففي مقابل كل دوالر 

يـــدخـــل الــمــنــطــقــة 
من طريق 

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، يعاد 
الخارج،  في  فعًال  دوالر   1.8 نحو  استثمار 
المباشر  االستثمار  تدفقات  بواسطة  إمــا 
إلى الخارج، وإمــا من طريق تحويل األربــاح 
األجانب. وفي  المستثمرون  التي يحققها 
الـــوقـــت نــفــســه، تــظــل الــمــنــطــقــة مــقــرضــة 
للمصارف األجنبية، إذ كانت ودائع العمالء 
الــعــرب لــدى الــمــصــارف الــدولــيــة الرئيسية 
أعـــلـــى بـــاســـتـــمـــرار مـــن الــــقــــروض الــمــقــابــلــة 
للعمالء الــعــرب مــن هــذه الــمــصــارف. وبين 
الــمــنــطــقــة  أعــــــادت  و2016،   2011 عـــامـــي 
فــي الــمــتــوســط 2.8 دوالريــــن إلـــى مناطق 
أخرى، في مقابل كل دوالر تم تحويله إلى 

المنطقة العربية.
أهداف  لتحقيق  الالزمة  التريليونات  ان 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة فـــي الـــــدول الــعــربــيــة 
التمويل.  تعبئة جميع مصادر  إلى  تحتاج 
ويأتي إصالح السياسات المالية في رأس 
إصــالح  يتضمن  وهــذا  المطلوبة،  التدابير 
النظام الضريبي وإعطاء حوافز وتسهيالت 
الموارد بكفاءة وتوزيع  لتشجيع استخدام 

الثروة على نحو عادل.

بلغ حجم المساعدات  العربية اإلنمائية 
الرسمية الثنائية، من دولة الى دولة، 216 
مليار دوالر بين 1970 و2017، قّدم الجزء 
السعودية  هــي  بــلــدان  أربــعــة  منها  األكــبــر 
والـــكـــويـــت واإلمـــــــــارات وقـــطـــر. فـــي مـــــوازاة 
ما  العربية  التنمية  قدمت صناديق  ذلــك، 
نهاية  حتى  دوالر  مليارات   204 مجموعه 
2017، ذهب 54 في المئة منها إلى الدول 

العربية.
الرسمية  اإلنمائية  المساعدات  مجمل 
مصادر  مــن  العربية  الــبــلــدان  إلــى  المقدمة 
خارج المنطقة ازداد ليصل في عام 2016 
فــإن  ــــك،  ذل ومــــع  مــلــيــار دوالر.  إلــــى 22.3 
الــزيــادة الرقمية تخفي حقيقة أن ما  هــذه 
المئة كان مخصصًا  يتجاوز نسبة 15 في 
اإلنسانية،  والمعونات  الالجئين  لمساعدة 
ًا مــن بــرامــج  والــتــي لــيــســت فــي الـــواقـــع جــــزء
التنمية. فقد زادت المساعــدات اإلنمائية 
الرسمية لسوريا مثال بشكل كبير منذ عام 
2012، لكن نحو 90 في المئة منها كانت 
مــســاعــدات إنــســانــيــة. ويــشــار إلـــى تقصير 
الــبــلــدان الــمــتــقــدمــة فـــي الـــوفـــاء بــالــتــزامــهــا 
تقديم ما نسبته 0.7 في المئة من الدخل 
الـــقـــومـــي اإلجـــمـــالـــي كـــمـــســـاعـــدة إنــمــائــيــة 

رسمية للبلدان النامية.
وتجدر اإلشـــارة إلــى أن لــدى مؤسسات 
مــوارد  تعبئة  على  الــقــدرة  العربية  التنمية 
إضافية لتمويل أهداف التنمية المستدامة 
المصادر  مع  المشترك  التمويل  من طريق 
الــدول  وتــحــتــاج  التنمية.  لتمويل  األخـــرى 
وخطط  استراتيجيات  وضــع  إلــى  العربية 
مــتــكــامــلــة، مـــع تــحــديــد أولــــويــــات واضــحــة 
المستدامة  التنمية  ألهـــداف  ومتسلسلة 
على المستوى المحلي، وفقًا لجدول 
مــدعــوم  للتنفيذ،  مــحــدد  زمــنــي 
بــــــدراســــــات جــــــــدوى مـــعـــّدة 
إعــــــــدادًا جـــيـــدًا ومـــصـــادر 
لـــــلـــــتـــــمـــــويـــــل. ويــــجــــب 
ذلـــــك  يـــــقـــــتـــــرن  أن 
ـــحـــكـــم الـــســـلـــيـــم  ـــال ب
واإلطار التنظيمي 

المالئم.

جــــــــــــــــــــزء كـــــبـــــيـــــر 
مـــــن فــــجــــوة تـــمـــويـــل 
التنمية يجب أن يأتي 
مــــــن الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص. 
تــقــلــيــديــًا، ســهــلــت أســـــواق 
رأس المال، والصناعة المصرفية 
والـــمـــالـــيـــة بــشــكــل عــــــام، الـــنـــشـــاطـــات 

الــتــي كـــان لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي فـــي الــســيــاق 
اإلجتماعي والبيئي. لكن بدأ التخلي سريعًا 
عــن هـــذا الــنــهــج، بــعــد مــا تــبــّيــن أنـــه يمكن 
تتمثل  إلى فرصة،  التمويل  تحويل فجوة 
وتوفير  جــديــدة،  تجارية  أعمال  ايجاد  في 
على  واجتماعية  وبيئية  إقتصادية  منافع 

المستوى الوطني.
هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة مــــتــــزايــــدة مــــن حــلــول 
السوق، من  المثيرة لالهتمام في  التمويل 
التمويل  أدوات  إلـــى  الــخــضــراء  الــســنــدات 
العالمي، حصلت  المختلطة. على الصعيد 
زيادة سنوية مقدارها 14 ضعفًا في إصدار 
الــســنــدات الـــخـــضـــراء، مـــن 11 مــلــيــار دوالر 
إلــى أكثر من 155 مليار دوالر  عــام 2013 
السريع  نموها  رغم  لكنها على  عام 2017. 
ال تــــزال بــعــيــدة عـــن الــمــســاهــمــة الــحــاســمــة 
فـــي تــمــويــل كــلــفــة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
السندات  وبالتأكيد بعيدة جدًا عن سوق 
الــعــالــمــيــة الـــمـــقـــدرة بــنــحــو 100 تــريــلــيــون 
الــخــضــراء  الــســنــدات  دوالر. وعــلــى رغـــم أن 
فــي الـــدول العربية ال تــزال فــي مهدها، إال 
أنها بدأت تكتسب زخمًا. ففي عام 2013 
أصـــــدر بــنــك الــتــنــمــيــة االفـــريـــقـــي ســنــدات 
صديقة للبيئة استخدمت عائداتها جزئيًا 
لتمويل مشروعين في تونس ومصر. وفي 
عـــام 2017، أطــلــق بــنــك أبــوظــبــي الــوطــنــي 
في  للبيئة  لــســنــدات صديقة  إصـــدار  أول 
الـــعـــربـــيـــة بــقــيــمــة 587 مــلــيــون  الــمــنــطــقــة 
التمويل  دوالر، تستحق في 2022. وُيعد 
الــمــخــتــلــط شـــكـــًال مـــبـــتـــكـــرًا آخـــــر لــتــمــويــل 
المساعدة  من  باالستفادة  وذلك  التنمية، 

اإلنــمــائــيــة كــضــمــانــة الســتــقــطــاب تمويل 
إضافي من القطاع الخاص.

ويــحــمــل اســـتـــغـــالل إمـــكـــانـــات الــتــمــويــل 
اإلســالمــي مــن خـــالل الــصــكــوك (الــســنــدات 
الـــمـــتـــوافـــقـــة مــــع الـــشـــريـــعـــة) فـــرصـــًا كــبــيــرة 
الطاقة  ومشاريع  التحتية،  البنية  لتمويل 
النظيفة والمتجددة وتغير المناخ. وهناك 
المالية  المنتجات  تصميم  هــو  آخــر  مــجــال 
الــتــي تــنــاســب الــمــغــتــربــيــن والــتــي يمكنها 
تسخير التحويالت في مزيد من االستثمار 

اإلنمائي.

للتنمية  مــتــكــامــلــة  ســـيـــاســـات  اعـــتـــمـــاد 
الـــمـــســـتـــدامـــة أمــــــر ضــــــــروري الســتــقــطــاب 
ــلــنــشــاطــات الــكــفــيــلــة  الـــتـــمـــويـــل الـــكـــافـــي ل
بــتــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا. ويــنــبــغــي دعـــــم ذلـــك 
بمجموعة من التدابير التنظيمية والقائمة 
عـــلـــى "اقــــتــــصــــاد الـــــســـــوق" لـــضـــمـــان كـــون 
المقترحة  والــبــرامــج  الــســيــاســات والــخــطــط 
عادلة اقتصاديًا واجتماعيًا ومقبولة بيئيًا. 
ينبغي تطبيقها  التي  للقوانين،  وال يجوز 
على  تقتصر  أن  الجميع،  على  بــالــتــســاوي 
الــقــيــود والــمــثــبــطــات فــحــســب، بــل ينبغي 
النشاطات  لتشجيع  حوافز  أيضًا  توفر  أن 
واالســتــثــمــارات الــمــســتــدامــة. وعــــالوة على 
ذلــــــك، فـــــإن اعـــتـــمـــاد نـــهـــج شـــفـــاف وقـــابـــل 
المشاركة هو مطلب  للمساءلة وقائم على 

ضروري لتحقيق هذه الغاية.
من  العديد  تواجه  التي  التحديات  أحد 
غير  المالية  التدفقات  هــو  العربية  الــدول 
المشروعة وغسيل األموال وسرقة األموال 
الـــعـــامـــة وهــــدرهــــا. ويــنــبــغــي بــــذل الــجــهــود 
عليها  والقضاء  الممارسات  هذه  من  للحد 
مكافحة  ذلــك  في  بما  المطاف،  نهاية  في 
الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي لــلــشــركــات الــوطــنــيــة 
والعابرة للحدود. ويقّدر أن تصل عائدات 
مكافحة الفساد في الدول العربية إلى 100 
مــا يكفي لسد  مــلــيــار دوالر ســنــويــًا، وهـــو 
معظم الــفــجــوة الــمــالــيــة فــي االســتــثــمــارات 
الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
تحضير القطاع المالي للمخاطر البيئية

والمناخية  البيئية  والمخاطر  للتحديات 
المالي.  االســتــقــرار  على  مهمة  انعكاسات 
غير  للطاقة  بديلة  مــصــادر  نحو  فــالــتــحــّول 
الوقود األحفوري في المستقبل سيشكل 
نــهــايــة لبعض أنــــواع االســتــثــمــارات ويــؤثــر 
عــلــى تــقــويــم الـــعـــديـــد مـــن األصـــــــول. لكن 
مــخــاطــر االمــتــنــاع عــن الــتــحــّول االقــتــصــادي 
لمواكبة المتغيرات تبقى أكبر بكثير على 
اإليجابية  العالمات  المالي. ومن  االستقرار 
بدأت  االقتصاد  لتنويع  طموحة  برامج  أن 
فـــي الــــــدول الــعــربــيــة الـــمـــصـــّدرة لــلــبــتــرول، 
الطاقة  فــي  اســتــثــمــارات ضخمة  تــواكــبــهــا 
المتجددة وكفاءة الطاقة، كما يحصل في 

السعودية واإلمارات والمغرب.
على الهيئات التنظيمية والرقابية العمل 
الممارسات  أفــضــل  العتماد  الــمــصــارف  مــع 
فال  بالبيئة.  المرتبطة  المسائل  إدارة  في 
يزال تأمين تمويل طويل األجل لمشاريع 
ــدة، 

ّ
ذات طــابــع بيئي مــقــّيــدًا بــشــروط مــعــق

وتحّديات مضاعفة لتقويم المخاطر لفترة 
طــويــلــة، أو فـــرض تــقــديــم ضــمــانــات مالية 
أعلى، مما يجعل المشاريع أقل جدوى من 
ويمكن  والمالية.  االقتصادية  الناحيتين 
مــعــالــجــة بــعــض هــــذه الـــعـــوائـــق مـــن طــريــق 
نحو  موّجهة  وسياسات  تنظيمية  تدابير 
إعطاء تسهيالت وحوافز للتمويل الطويل 
األجــــــل لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي يــنــطــبــق عــلــيــهــا 
تصنيف التنمية المستدامة. ويتعين على 
الــمــؤســســات الــعــامــة، الــمــحــلــيــة والــدولــيــة، 
أنــواع  بعض  مخاطر  تحمل  فــي  المشاركة 
التمويل مــع الــمــصــارف الــتــجــاريــة ومــصــادر 
التمويل من القطاع الخاص. فبعض هذه 
المشاريع ضروري لتحقيق أهداف التنمية، 
الطويل،  الــمــدى  فــوائــده تظهر على  لكن 
بــيــنــمــا قـــد ال تــكــون ذات جــــدوى تــجــاريــة 

بحتة وفــق الــمــمــارســات الــســائــدة. كما أن 
الــســيــاســات الــنــقــديــة الــمــالئــمــة ضـــروريـــة 
لــتــشــجــيــع الــتــمــويــل األخـــضـــر، عــلــى شكل 
حــوافــز مــن الــمــصــارف الــوطــنــيــة الــمــركــزيــة، 
وفــوائــد تشجيعية  فــتــرة ســمــاح  منح  مثل 
الخضراء كضمانات  األصــول  وقبول بعض 

للقروض.

ـــــــبـــــــلـــــــدان الـــــعـــــربـــــيـــــة تـــهـــيـــئـــة  عـــــلـــــى ال
الــعــمــل المالئمة  االســتــراتــيــجــيــات وخــطــط 
لسنة  المستدامة  التنمية  أجندة  لتحقيق 
2030 ومواجهة تحديات التغّير المناخي. 
وهذا يستدعي تحديد األولويات وتقدير 
الــتــكــالــيــف الــمــتــوقــعــة وتـــحـــديـــد مـــصـــادر 
الــتــمــويــل الــمــمــكــنــة فـــي الـــمـــدى الــقــريــب 
الــدول  ما خص  وفــي  والبعيد.  والمتوسط 
الــنــفــطــيــة، يــبــقــى تــنــويــع االقـــتـــصـــاد نحو 
قطاعات منتجة غير بترولية وإعادة النظر 
فــي أنظمة دعــم األســعــار أمــريــن ضروريين 
لمواجهة آثار تقلبات األسعار على الدخل 
وتحقيق نمو طويل األمــد. أما الــدول ذات 
الــدخــل المتوسط، فــال بــد لها مــن تعديل 
األنــظــمــة الــضــريــبــيــة بــحــيــث تــرتــفــع نسبة 
الــــدخــــل مــــن الــــضــــرائــــب مـــقـــارنـــة بــالــنــاتــج 
وفق  العدالة  تأمين  مع  اإلجمالي،  المحلي 
ملّحة  حاجة  وثمة  والــثــروة.  الدخل  شرائح 
إلى إصالحات مالية لتشجيع االستثمارات 
ذات البعد االجتماعي، إلى جانب التدابير 
االقتصاد  تنويع  دعم  على  القادرة  المالية 
المدى  البعيد  واالســتــقــرار  الــديــون  وإدارة 

في النمو وتحصيل الواردات.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، يـــنـــبـــغـــي احـــــتـــــرام 
التعهدات الدولية لتمويل التنمية، وعدم 
لالجئين.  الــطــارئــة  بــالــمــســاعــدات  خلطها 
دول  بين  التعاون  تعزيز  أيضًا  والمطلوب 
بما  المجاالت،  جميع  في  العربية  المنطقة 
بينها  ما  في  اإلقليمية  االستثمارات  فيها 
وزيـــــــادة الـــمـــســـاعـــدات اإلنـــمـــائـــيـــة الــعــربــيــة 
المنطقة، وال سيما  المشاريع في  لتمويل 
فـــي مـــجـــال الــبــنــى الــتــحــتــيــة، الـــتـــي تــحــتــاج 
مليار دوالر سنويًا وفقًا  إلــى 100  وحــدهــا 

لتقديرات البنك الدولي.
أما التمويل من القطاع الخاص، فيحتاج 
فــي مشاريع  أكــبــر الستقطابه  إلــى جــهــود 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة. ومــــن هــــذا تشجيع 
طريق  مــن  ــرات، خصوصًا 

ّ
الــمــدخ استثمار 

أدوات مالية تستطيع اجتذاب التحويالت، 
وتــطــويــر األســــــواق الــمــالــيــة، واســتــقــطــاب 
االســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة مــن 
طـــريـــق ســـيـــاســـات وحــــوافــــز تــمــنــح الــثــقــة 
آليات  تطوير  الــدول  وعلى  للمستثمرين. 
تشجع التمويل المختلط، مثل المشاركات 

بين القطاعين الخاص والعام.
المصادر  مــن جميع  الــمــوارد اإلضــافــيــة، 
الممكنة،  والــدولــيــة  واإلقليمية  الداخلية 
ضــــروريــــة لــتــمــكــيــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة من 
تــحــقــيــق أهــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة 
والـــتـــصـــدي لــلــتــغــّيــر الـــمـــنـــاخـــي. لــكــن إلــى 
جــانــب تــأمــيــن مــصــادر جــديــدة للتمويل، 
يجب التركيز على كفاءة استخدام الموارد 
الــمــالــيــة الــمــتــوافــرة، مـــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والــــخــــاص، وتــغــيــيــر وجــهــتــهــا حــيــث يــلــزم 
األمر، وفق جدول أولويات، لدعم المشاريع 
التنمية  أهــداف  بتحقيق  الكفيلة  والبرامج 
الــمــســتــدامــة. كــمــا ال بـــد مـــن الــقــضــاء على 
الفساد والهدر، ووضع سياسات متكاملة، 
واعتماد شروط صديقة لالستثمار. فليس 
من المنطق االقتصادي السليم االستمرار 
في خيارات االستثمار التقليدية القديمة، 
فــي مـــــوازاة الــعــمــل عــلــى اســتــقــطــاب مـــوارد 
استثمارات  لدعم  وتحويلها  إضافية  مالية 
مــبــتــكــرة تـــقـــوم عــلــى مــفــاهــيــم ومــقــايــيــس 

جديدة.
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ــَصــت تــقــاريــر 
ّ
عــلــى مــــدى عــشــر ســنــيــن، شــخ

(أفــد) وضع  للبيئة والتنمية  العربي  المنتدى 
واقترحت  جــوانــبــه،  جميع  مــن  العربية  البيئة 
حلوًال ساهمت في تطوير السياسات البيئية 
فـــي الــمــنــطــقــة. ودعـــــت إلــــى نـــمـــوذج تــنــمــوي 
إعطاء  على  يقوم  أخضر،  اقتصاد  في  متجذر 
والــعــدالــة  االقــتــصــاديــة  للتنمية  مــتــســاو  وزن 
البيئية. فتلبية هذه  االجتماعية واالستدامة 
األهــداف الثالثة يوفر أساسًا سليمًا لمعالجة 
نــواقــص االقــتــصــادات الــعــربــيــة، مــن تخفيف 
الفقر والبطالة، إلى تحقيق أمن غذائي ومائي 
 للمداخيل. 

ً
وطــاقــوي، إلــى توزيع أكثر عــدالــة

االستعمال  على  األخضر  االقتصاد  يركز  كما 
ين لألصول الطبيعية، ما يوفر 

َ
والتوزيع العادل

مناعة في وجه تقلبات االقتصاد العالمي.
تــحــقــيــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة واالنــــخــــراط في 
المساعي الدولية لرعاية البيئة ومواجهة آثار 
التغّير المناخي تتطلب أوًال سياسات وخططًا 
نهاية  فــي  يستدعي،  التنفيذ  لكن  مالئمة. 
المطاف، إيجاد مصادر التمويل المناسبة. هذا 
ما يحاول تقرير "أفد" الحادي عشر عن تمويل 

التنمية المستدامة التصدي له.
ـــرز الــتــحــديــات البيئية فــي العالم  مــا هــي أب
العربي، وكيف يمكن تمويل البرامج الضرورية 

لمعالجتها؟
تواجه الموارد المائية أزمة حادة في معظم 
البلدان العربية، مدفوعة غالبًا بسياسات تشجع 
على اإلفراط في االستهالك وتجيز المبالغة في 
إهدار الموارد المائية الشحيحة المتوافرة. وفي 
البلدان العربية اليوم أكثر من 45 مليون نسمة 
مــيــاه نظيفة وخــدمــات صحية  إلــى  يفتقرون 
مأمونة. ويشكل األمن الغذائي تهديدًا كبيرًا 
آخـــر، يــدفــعــه بشكل رئــيــســي إهــمــال القطاع 
الــزراعــي وتخلفه، األمــر الــذي يــؤدي إلــى سوء 
ــــري. وتسبب  اإلنــتــاجــيــة وانــخــفــاض كــفــاءة ال
هـــذا بــارتــفــاع الــفــجــوة الــغــذائــيــة الــعــربــيــة إلــى 
نحو 40 مليار دوالر سنويًا. ويفتقر نحو 60 
مليون نسمة في البلدان العربية إلى خدمات 
طــاقــة حــديــثــة، مــا يــحــد مــن الــفــرص المتاحة 
عتبر 

ُ
وت معيشتهم.  مستويات  لتحسين  لهم 

اقــتــصــادات عربية عــدة مــن بين األقــل كفاية 
واألكثر تلويثًا حول العالم في مجاالت الطاقة.  
وأدى غياب سياسات فعالة في قطاع النقل 
إلى زحمات سير خانقة في المراكز الحضرية، 
وســــوء نــوعــيــة الـــهـــواء فـــي كــثــيــر مـــن الــمــدن، 

وتدهور األراضي.
يتطلب التحول إلى اقتصاد أخضر مراجعة 
وإعـــــــادة تصميمها  الــحــكــومــيــة  الـــســـيـــاســـات 
لتحفيز تحوالت في أنماط اإلنتاج واالستهالك 
واالستثمار. ومن المتوقع أن يحقق التحول إلى 
في  ُوفـــورات  المستدامة  الزراعية  الممارسات 
البلدان العربية تراوح بين 5 و6 في المئة من 
الناتج المحلي اإلجمالي، أي ما مقداره نحو 100 
اإلنتاجية  ازديـــاد  نتيجة  سنويًا،  دوالر  مليار 
المائية وتحسين الصحة العامة وحماية أفضل 
على  تركز  أن  العربية  البلدان  وعلى  للموارد. 
سياسات تضبط وتنظم الوصول إلى المياه، 
وتعزز كفاءة الري، وتمنع التلوث، مع معالجة 

مياه الصرف وإعادة استعمالها بالكامل.
إلـــى قــطــاع الــطــاقــة، هــنــاك حاجة  بالنسبة 
إلى استثمارات مستدامة في مجاالت الكفاءة 
وفــــي مـــصـــادر الــطــاقــة الــمــتــجــددة، مـــن خــالل 
والــحــوافــز  التنظيمية  المقاييس  بين  الجمع 
االقتصادية. وإذا انخفض معدل االستهالك 
الفردي السنوي للكهرباء في البلدان العربية 
إلــــى الـــمـــعـــدل الـــعـــالـــمـــي، مـــن خــــالل إجــــــراءات 
كفاءة الطاقة، فسوف يولد ذلك وفورات في 
ر أن تصل إلى 73 مليار  استهالك الكهرباء يقدَّ
دوالر سنويًا. وإذا خفض دعم أسعار الطاقة 
بنسبة 25 في المئة، فسوف يحرر ذلك أكثر 
من 100 مليار دوالر خالل مدة ثالث سنوات، 
وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل االنتقال إلى 

مصادر الطاقة النظيفة.
الوصول إلى هذه النتائج، بتحقيق المحتوى 
يحتاج  المستدامة،  التنمية  ألهـــداف  البيئي 
الـــدوالرات.  بمليارات  استثمارات ضخمة  إلــى 
فمن أيــن يأتي التمويل؟ ليس كل التمويل 
المطلوب مبالغ إضافية جديدة. فقسم كبير 
منه يــأتــي مــن وضــع حــد للهدر وتحويل جزء 
من االلتزامات المالية التقليدية في الموازنات 
الــحــالــيــة إلـــى مــشــاريــع تــدعــم أهــــداف التنمية 
الــمــســتــدامــة. لــكــن هــــذا ال يــكــفــي، إذ تبقى 

الحاجة ملّحة إلى مبالغ إضافية كبيرة.
لـــن تــســتــطــيــع الــحــكــومــات وحـــدهـــا تــأمــيــن 
الباليين المطلوبة لتمويل التنمية المستدامة. 
ــــضــــروري اســتــقــطــاب مــســاهــمــات  ــــذا فــمــن ال ل
صــنــاديــق تــمــويــل التنمية الــعــربــيــة والــدولــيــة 
والقطاع الــخــاص. وهــذا يحتاج إلــى سياسات 
وتدابير تنظيمية ومالية تقوم على الشفافية 
واالســـتـــقـــرار الــتــشــريــعــي، مـــا يــخــلــق األرضـــيـــة 
المالئمة لجذب االستثمارات. كما أن تشجيع 
القطاع المصرفي على تمويل مشاريع التنمية 
الــمــســتــدامــة، الــتــي قـــد تــحــمــل مــخــاطــر أعــلــى، 
يتطلب حوافز من الحكومات والبنوك المركزية 
والـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة بــالــتــمــويــل 
والتنمية. وهذا يكون عن طريق المشاركة في 
المخاطر ومنح تسهيالت للمصارف التجارية، 
خاصة في مجاالت تمويل برامج المياه وإنتاج 
الغذاء والطاقة المستدامة. إن خلق بيئة مالئمة 
التنمية  خطط  فــي  الثقة  وتوفير  لالستثمار 
الوطنية وآلياتها، تحت راية القانون والعدالة 
واالســـتـــقـــرار الــســيــاســي، شـــرطـــان ضـــروريـــان 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما نصت 

عليها أجندة 2030.
¶
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 > بريوت: محمد التفراويت

عشر  الحادي  السنوي  مؤتمره  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  اختتم 

حول "تمويل التنمية املستدامة في البلدان العربية"، الذي عقد يومي 8 و9 

نونبر الجاري بالعصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة نحو 420 مندوبا و50 

متحدثا من 36 بلدا، يمثلون الهيئات الحكومية والقطاع الخاص واملنظمات 

اإلقليمية والدولية ومراكز األبحاث واملجتمع املدني واألكاديميني والطالب.

أن  أكــدت  التي  أمــني عــام املنتدى نجيب صعب توصيات املؤتمر  وأعــلــن 

االلـــتـــزام بــاتــفــاقــيــة بـــاريـــس املــنــاخــيــة وتــحــقــيــق أهـــــداف الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 

مبتكرة.  تمويل  آلــيــات  إلــى  بــدورهــا  تحتاج  ضخمة،  استثمارات  يتطلبان 

ونــظــرا إلــى أن الحكومات وحــدهــا ال تستطيع تلبية كــل االحــتــيــاجــات، فإن 

املصرفي مدعوة  والــقــطــاع  والــشــركــات  التنمية  الــعــون وصــنــاديــق  منظمات 

بشكل مــتــزايــد إلــى املساهمة. وشـــدد املــؤتــمــر على ضـــرورة وضــع القوانني 

الهدر  ووقــف  واالستثمارات،  املساعدات  الجتذاب  الضرورية  والتشريعات 

والـــفـــســـاد. ودعــــا املــؤتــمــر إلـــى تــعــديــل أنــظــمــة دعـــم األســـعـــار إلدارة املــــوارد 

الطاقة واملياه، وتطوير أنظمة الضرائب لتعزيز  الطبيعية بكفاءة، خاصة 

مصادر الدخل مع تأمني توزيع عادل للثروة.

وقابلة  واقعية  متكاملة  وخطط  استراتيجيات  بوضع  املؤتمر  وأوصــى 

للتنفيذ، مع تحديد أولويات واضحة ومتسلسلة ألهداف التنمية املستدامة 

على املستوى املحلي، وفقا لجدول زمني محدد للتنفيذ، مدعوم بدراسات 

جــدوى معدة بشكل جيد. ويجب أن يقترن ذلك باعتماد اإلطــار التشريعي 

والتنظيمي املالئم مما يضمن ثقة الجهات املانحة.

صورة قامتة 

رئيس  "أفـــد"  أمــنــاء  مجلس  رئيس  للمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة  استهل 

الوزراء األردني السابق الدكتور عدنان بدران، مذكرا بجهود الباحثني الذين 

تقدموا بأوراق لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حتى عام 2030، ومشيرا 

 Addis) إلى أنه تم بحث أجندة التنمية املستدامة ضمن إطار أجندة أديس

 7  –  5 حــوالــي  العالم  أنــحــاء  فــي جميع  التقديرية  كلفتها  وتبلغ   ،(Agenda

تريلون دوالر، وتحتاج املنطقة العربية إلى 230 مليار دوالر سنويًا لتحقيق 

تعاني  التي  العربية  للدول  التمويلية  والفجوة  املستدامة،  التنمية  أهــداف 

عجزا ماليا تقدر حاجتها بـ100 مليار دوالر.  وهذا يتطلب تحويل جزء من 

تمويل املشاريع التقليدية إلى مشاريع التنمية املستدامة.  ويمكن تحقيقه 

إذا أنهينا الــصــراعــات والــحــروب فــي املنطقة التي تــجــاوزت خــســارة العرب 

فيها 900 مليار دوالر منذ نشوبها عام 2011، مما يستوجب من الحكومات 

بكفاءة  الطبيعية  واملــــوارد  املــالــيــة  واملــــوارد  البشرية  املــــوارد  إدارة  العربية 

عالية، والقضاء على الترهل الحكومي والفساد وإنشاء شراكة بني القطاع 

العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 2030، واحالل السالم من 

خالل الدبلوماسية النشطة لحل النزاعات القائمة في دول املنطقة وتحويل 

للتنمية  األخــضــر  االقــتــصــاد  تمويل  إلــى  األسلحة  لــشــراء  الباهظة  النفقات 

املستدامة يفتح فرص عمل للحد من البطالة. كما يجب توجيه املساعدات 

اإلنمائية واالستثمارات الخارجية وتبني سوق الكربون وإصدار السندات 

الخضراء وغيرها لتمويل أهداف التنمية املستدامة.

صعب: أكثر من 45 مليون نسمة
 يف البلدان العربية يفتقرون إلى مياه نظيفة 

وخدمات صحية مأمونة

وأفاد أمني عام "أفد" نجيب صعب أن تحقيق أهداف التنمية واالنخراط 

في املساعي الدولية لرعاية البيئة ومواجهة آثار التغير املناخي تتطلب أوال 

سياسات وخططا مالئمة. لكن التنفيذ يستدعي، في نهاية املطاف، إيجاد 

مصادر التمويل املناسبة.

وأشــار صعب أن املنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفــد" دعا في تقاريره 

وتــوصــيــاتــه إلـــى نــمــوذج تــنــمــوي مــتــجــذر فــي اقــتــصــاد أخــضــر، يــقــوم على 

واالستدامة  االجتماعية  والعدالة  االقتصادية  للتنمية   
ٍ

متساو وزن  إعطاء 

البيئية. فتلبية هذه األهــداف الثالثة يوفر أساسا سليما ملعالجة نواقص 

غذائي  أمــن  تحقيق  إلــى  والبطالة،  الفقر  تخفيف  من  العربية،  االقتصادات 

ومائي وطاقوي، إلى توزيع أكثر عدالة للمداخيل. إلى ذلك، يركز االقتصاد 

الــعــادلــني لــألصــول الطبيعية مــن أجل  األخــضــر على االستعمال والــتــوزيــع 

تنويع االقتصاد، وهذا يوفر مناعة في وجه تقلبات االقتصاد العاملي.

وأضــــاف صــعــب أنـــه يمكن فــهــم الــتــوتــرات الــعــامــة الــتــي تسببها نــمــاذج 

التنمية العربية الراهنة من خالل تفحص بعض املؤشرات. فالفقر يهيمن 

على مائة مليون نسمة في البلدان العربية. وانعدام األمن االقتصادي يتفاقم 

السكان،  املائة من  تــجــاوزت 15 في  التي  البطالة  ارتــفــاع مقلق ملعدالت  مع 

وهي تصل إلى 30 في املائة في صفوف الشباب. ولن تتمكن االقتصادات 

توقع 
ُ
العربية، وفق هيكليتها الحالية، من خلق 50 مليون وظيفة جديدة ي

أن تكون مطلوبة بحلول سنة 2022. 

وتساءل صعب عن أبرز التحديات البيئية في العالم العربي، وإمكانية 

تمويل البرامج الضرورية ملعالجتها ليجيب أن املــوارد املائية تواجه أزمة 

مــدفــوعــة غالبا بسياسات تشجع على  الــعــربــيــة،  الــبــلــدان  فــي معظم  حـــادة 

اإلفراط في االستهالك وتجيز املبالغة في استغالل املوارد املائية الشحيحة 

يفتقرون  نسمة  مليون   45 من  أكثر  اليوم  العربية  البلدان  و"فــي  املتوافرة. 

إلى مياه نظيفة وخدمات صحية مأمونة، وهم يمثلون نحو 10 في املائة 

من عدد السكان".

إهمال  رئيسي  يدفعه بشكل  آخــر،  كبيرا  تهديدا  الغذائي  األمــن  ويشكل 

الزراعية  إلــى ســوء اإلنتاجية  يــؤدي  الــذي  األمــر  الــزراعــي وتخلفه،  القطاع 

وانــخــفــاض كـــفـــاءة الــــري وتـــدهـــور األراضــــــي املــنــتــجــة. وقـــد بــلــغــت الــفــجــوة 

ا  الــوضــع ســوء ازديـــاد  مــع  بليون دوالر سنويا،  العربية نحو 40  الغذائية 

بسبب تأثيرات تغير املناخ والحروب والنزاعات.

ويفتقر نــحــو 60 مــلــيــون نسمة فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة إلـــى خــدمــات طاقة 

لتحسني مستويات معيشتهم.  لهم  املــتــاحــة  الــفــرص  مــن  مــا يحد  حــديــثــة، 

األقـــل كفاية واألكــثــر تلويثًا حول  بــني  اقــتــصــادات عربية عــدة مــن  عتبر 
ُ
وت

العالم في مجاالت الطاقة.

 كما أن كل التمويل املطلوب ليس مبالغ إضافية جديدة. فقسم كبير منه 

يأتي من وضع حد للهدر وتحويل جزء من االلتزامات املالية التقليدية في 

التنمية املستدامة. كما وجد  أهــداف  إلــى مشاريع تدعم  الحالية  املــوازنــات 

التقرير أنه يمكن تمويل جزء كبير من احتياجات التنمية عن طريق مكافحة 

الفساد، الذي يحرم املنطقة العربية من نحو 100 بليون دوالر سنويًا.

الراجحي: اسرتاتيجية 
لتمويل التنمية املستدامة 

وأشـــــار تــوفــيــق الـــراجـــحـــي، وزيــــر املــشــاريــع الــكــبــرى فـــي تـــونـــس، إلـــى أن 

أن  السليمة. وأضـــاف  البيئة  فــي  الــحــق  كــرس  الــجــديــد  التونسي  الــدســتــور 

املستدامة  التنمية  تــمــويــل  اســتــراتــيــجــيــة  وضـــع  فــرضــت  التنفيذ  تــحــديــات 

في تونس، وذلــك بتعزيز مــوارد صناديق الخزانة املخصصة للبيئة، مثل 

صندوق إزالة التلوث وصندوق التحول الطاقي، وبالشراكة بني القطاعني 

العام والخاص، واالستفادة من التعاون املالي الدولي.

السنيورة: إصالحات تتالءم مع املتغريات

وقال الرئيس فؤاد السنيورة أن من ضمن األهداف السبعة عشر للتنمية 

إلــى ثالثة  لــإلشــارة  املتكاملة مع بعضها بعضا، هناك ضــرورة  املستدامة، 

في  املناطق  مــن  الكثير  فــي  أساسية  ثالثية  لكونها تشكل  أساسية  أهـــداف 

العالم، وخاصة في عاملنا العربي. وهي ثالثية الطاقة واملياه والغذاء. وهذه 

العربية مصدرا من  للمنطقة  بالنسبة  الثالثية وفي كل مجال منها تشكل 

مصادر القلق الشديد على املستقبل ملا تحمله معها من تحديات مترابطة 

تفاقم لالختالل  مــن مشكالت ومــن  بــه  ومــا تتضمنه وتتسبب  ومــتــداخــلــة، 

االستراتيجي القائم في املنطقة العربية ومن حولها في هذه الشؤون.

وتـــنـــاول الــســنــيــورة إشــكــالــيــة املـــيـــاه، مـــذكـــرا أن املــنــطــقــة الــعــربــيــة تشكل 

الكرة األرضية،  اليابسة في  اليابسة فيها قرابة %10 من مساحة  بمساحة 

وعدد السكان فيها يزيد قليال عن خمسة باملائة من عدد سكان العالم ولكن 

هــذه املنطقة تمتلك مــا يقل عــن %1 مــن مــصــادر املــيــاه العذبة املتجددة في 

العالم. غير أن ما يزيد هذه املشكلة تعقيدا وحدة، أن ما يزيد عن %56 من 

مصادر تلك املياه العذبة تأتي من مصادر عابرة للحدود الدولية. وذلك ما 

يعطي صورة قاتمة عن طبيعة املشكالت التي تعيشها املنطقة العربية في 

هذا الصدد. وهذا ما يشكل أيضًا عقبة كأداء في قدرة الدول العربية املعنية 

الحياة  أساسي من مصادر  في مصدر  الحر  والتحكم  على بسط سلطتها 

بالنسبة للمواطنني واملقيمني في العديد من أقطار العالم العربي والسيما 

بالنسبة لدول مثل السودان ومصر والعراق وسوريا.

وعــلــى مــســتــوى الـــِغـــذاء، قـــال الــســنــيــورة إن املــنــطــقــة الــعــربــيــة تــعــانــي من 

عتبر بني أكثر املناطق في العالم استيرادا 
ُ
مشكلة مستعصية، فهي ماتزال ت

للغذاء. وهذا العامل أيضا يؤشر إلى حجم املشكالت التي تتناسل في هذا 

الخصوص لتضيف مزيدا من التعقيد واالستعصاء على الحال التي وصلت 

إليه املنطقة العربية على مسارات تحقيق أهداف التنمية املستدامة. مشيرا 

إلى أن في بعض املناطق مثل السودان إمكانات زراعية هائلة ولكنها ماتزال 

كامنة وبحاجة إلى إنشاء بنى تحتية كبيرة وإلى تطوير وإجراء إصالحات 

املتاحة بشكل منّظم  املائية  املـــوارد  إدارة  فــي  ذلــك  فــي  بما  عــديــدة،  بنيوية 

الهدر  لتجنب  العربي  العالم  بلدان  أيضًا معظم  تحتاجه  ما  وذلــك  وكــفء. 

الكبير الحاصل في استخدام املياه، لتتم االستفادة من كامل الفرص الكامنة. 

 ذلك ربما يسهم في تحقيق تقدم على مسار توفير 
ّ

"إنه وعند القيام بها، فإن

كميات إضافية من الغذاء لذلك الكم الكبير واملتعاظم من األفواه في العالم 

العربي والتي تنتظر أن يصار الى تلبية حاجاتها في العقد القادم".

مناقشة التقرير

وقـــدم املــؤتــمــر خـــالل يــومــه األول عــبــر أربـــع جــلــســات نــتــائــج تــقــريــر "أفـــد" 

العربية والدولي  التنمية  أبرز توصياته. وتناول ممثلو صناديق  وناقش 

التنمية  أهــــداف  إلـــى تحقيق  تــقــود  مــــوارد إضــافــيــة  الــتــعــاون لتعبئة  ســبــل 

التنمية  أهــداف  لتحقيق  املطلوبة  االستثمارات  أن  على  وأكـــدوا  املستدامة. 

املــســتــدامــة ال تــتــطــلــب كــلــهــا أمـــــواال جـــديـــدة، بـــل تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 

تحويل وجهة التمويل من املشاريع التقليدية إلى أخرى تقوم على مبادئ 

االســـتـــدامـــة. ودعــــت جــلــســة لــتــمــويــل الــطــاقــة املــســتــدامــة إلـــى اعــتــمــاد أدوات 

أهمية استقطاب  الخضراء والصكوك، وشــددت على  السندات  جديدة مثل 

استثمارات القطاع الخاص في الطاقة املتجددة. وتحدث ممثلون عن قطاع 

التنمية املستدامة،  التي يوفرها التحول إلى  التجارية  الفرص  األعمال عن 

شرط وجود الحوافز والتشريعات والقوانني املالئمة.

وعــقــدت منظمة الــتــعــاون الــدولــي والــتــنــمــيــة جلسة خــاصــة قــدمــت فيها 

في  املناخ  ر 
ّ
بتغي املتعلقة  والبرامج  املشاريع  تمويل  دور  عن  أعدته  تقريرا 

دعم خطط التنمية املستدامة عامة.

وقــدمــت ثـــالث جــلــســات خـــالل الــيــوم الــثــانــي تــنــاولــت ربـــط الــنــظــم املــالــيــة 

الفساد.  التنمية من خــالل مكافحة  املستدامة، وتمويل  التنمية  أهــداف  مع 

التي  لالستراتيجيات  عــرضــا  الشباب  األعــمــال  رواد  مــن  مجموعة  وعـــرض 

قــادة  "مــنــتــدى  لــطــالب  جلسة  وتخصص  مشاريعهم.  لتمويل  يعتمدونها 

العالم  أنــحــاء  جميع  مــن  طالبا   50 نحو  فيها  يــشــارك  البيئيني"،  املستقبل 

العربي.

فــي الــيــوم الــثــانــي ملــؤتــمــر "أفـــــد"، حــضــر رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق فــؤاد 

الفساد".  التنمية من خالل مكافحة  "تمويل  السنيورة جلسة في موضوع 

فعلق بأن "الرقابة ليست بديال عن حسن اإلدارة، فالفساد ليس فقط عملية 

ســرقــة، ألن اإلدارة الــفــاســدة هــي األســـــاس". وأضــــاف أن "مــكــافــحــة الــفــســاد 

عملية مستمرة وليست حملة عابرة، والفاسد دائما يسبق بأساليبه الذين 

يراقبونه، لذا على أجهزة الرقابة أن تتطور مع تطور أساليب الفاسدين".

ولو  للخباز  "أعــِط خبزك  القائل  الشعبي  املثل  على  السنيورة  واعترض 

أكل نصفه"، مطالبا بتحويله إلى "أعِط خبزك للخباز وراقبه حتى ال يأكل 

قوانني  مع  بالتوازي  املسؤولية  موقع  في  الكفوء  فاملطلوب وضــع  نصفه"، 

وقواعد تنظم عمله.

ســــس مــنــاطــقــيــة وطــائــفــيــة 
ُ
وقــــال الــســنــيــورة إن تـــوزيـــع الــحــصــص عــلــى ا

وحزبية "يحول اإلدارات إلى مستعمرات للحماية، حيث الوالء ليس للدولة 

بل ملن أتى باملوظفني إلى اإلدارة"، داعيًا إلى "إصالح املنظومة الفاسدة التي 

هي أساس الفساد". 

وتــــحــــدث فــــي جــلــســة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد بـــاتـــريـــك مـــولـــيـــت رئـــيـــس شــعــبــة 

مكافحة الفساد في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومختار الحسن 

كبير  السبالني  وأركـــان  االســكــوا،  فــي  والتكامل  االقتصادية  التنمية  مدير 

لبرنامج  اإلقليمي  املركز  الفساد والنزاهة في  الفنيني ملكافحة  املستشارين 

األمـــم املــتــحــدة اإلنــمــائــي فــي الـــدول الــعــربــيــة، وأيــمــن دنـــدش مــديــر املشاريع 

وأدار  الشفافية-ال فساد.  لتعزيز  اللبنانية  الجمعية  في  امليدانية  والبرامج 

السياسية  للعلوم  الــعــالــي  املــعــهــد  مــديــر  نــاصــيــف حــّتــي،  الــدكــتــور  الجلسة 

واإلدارية في جامعة الروح القدس- الكسليك. 

متويل االقتصاد األخضر

مــصــر، جلسة حول  فــي  التخطيط  أبــاظــة، مستشار وزيـــرة  وأدار حسني 

الدكتور  املستدامة"، تحدث فيها  التنمية  أهــداف  املالية مع  النظم  "مواءمة 

لبنان حول  بــرامــج مصرف  عــن  لبنان،  عــنــداري، نائب حاكم مصرف  سعد 

االقتصاد األخضر وتعاونه مع املصارف اللبنانية في هذا املجال. وشارك 

 للبنك الدولي لدى منظمة التجارة 
ّ

في الجلسة يوس فيربيك املمثل الخاص

العاملية في جنيف، وأمل العربي مديرة التنمية املستدامة في البنك التجاري 

الدولي في القاهرة. 

ونــظــمــت "ســويــتــش مــيــد" بــرشــلــونــة جلسة ملناقشة ســبــل الــوصــول إلــى 

أدارتــهــا كلوديا باني مديرة  االقتصاد األخــضــر،  مــبــادرات  مــصــادر تمويل 

مــشــروع ريـــادة األعــمــال الخضراء فــي املنظمة. فعرضت مجموعة مــن رواد 

األعمال الشباب نماذج ملشاريعهم وبينهم مارك عون من CubeX، وحسام 

مـــرقـــدي من  ومــيــشــيــل   ،Taqa مـــن  مــرعــي  FabricAid، وســمــيــة  مـــن  حــنــونــي 

 .AgryTech وفادي نفاع من ،Diane وترايسي األشقر من مؤسسة ،Alfanar

وشارك نحو 50 طالبًا من الجامعات العربية األعضاء في منتدى "أفد" لقادة 

املستقبل البيئيني في جلسة نقاشية حول تنمية مستدامة يقودها الشباب، 

أدارتها الدكتورة ملا سخنيني من جامعة البحرين. 

وأدار أمــني عــام "أفـــد" نجيب صعب نقاشا عــامــا، تــاله إعـــالن توصيات 

املؤتمر التي ستعمم على الحكومات والهيئات العربية والدولية. 

"جائزة العمر البيئية" إلى احلربش

وقدم نجيب صعب "جائزة العمر البيئية" إلى سليمان الحربش، مدير 

الــذي توّلى قيادة الصندوق  الدولية (أوفيد)  عام صندوق أوبــك للتنمية 

بني 2003 و2018، "تقديرا لعمله خالل 15 عاما على إدخال البيئة والتنمية 

املستدامة في صلب اهتمام صندوق أوبــك، وهــو من قــاد ادخــال القضاء 

على فقر الطاقة كواحد من أهداف التنمية في األمم املتحدة". وأشار إلى 

القروض  فــي  بــازديــاد كبير  "فــتــرة رئــاســة الحربش للصندوق تميزت  أن 

واملنح التي تم منحها ملشاريع تتعلق بالبيئة والطاقة املتجددة على نحو 

خاص".

وسبق أن منح "أفــد" الجائزة سابقًا إلى العالم املصري الراحل محمد 

القصاص (2008) ورئيس املنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية، عبد 

الرحمن العوضي (2016).

وقـــال الــحــربــش فــي كلمة باملناسبة إن "الــوصــول إلــى خــدمــات الطاقة 

وإن  املستدامة.  التنمية  أهـــداف  لتحقيق  وحــيــوي  مسبق  شــرط  الحديثة 

حملتنا مــن أجــل القضاء على فقر الطاقة هــي مــن أهــم إنــجــازاتــنــا، وهي 

سابقة ملبادرة األمم املتحدة املتعلقة بالطاقة املستدامة للجميع". مضيفا 

أن مكافحة فقر الطاقة تستند إلى استراتيجية ذات أركان ثالثة هي حشد 

التأييد وتوسيع العمليات في امليدان والشراكات.  

يشار أن املؤتمر عرف مشاركة وزراء ونواب وديبلوماسيون ورؤساء 

البنك  إقليمية وعاملية، بينها  بالبيئة وصناديق تنمية  منظمات معنية 

والبنك  والتنمية  االقتصادي  التعاون  ومنظمة  والفاو  واالسكوا  الدولي 

األوروبــي إلعادة اإلعمار والتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية والصندوق 

التونسي  الكبرى  اإلصــالحــات  وزيــر  املتحدثني  الئحة  وضمت  الكويتي. 

الــراجــحــي، ووزيـــر الطاقة األردنـــي السابق خالد اإليــرانــي ووزيــر  توفيق 

البيئة األردني السابق طارق الشخشير ونائب حاكم مصرف لبنان سعد 

فــي جنيف  العاملية  الــتــجــارة  لــدى منظمة  الــدولــي  البنك  عــنــداري وممثل 

يوس فيربيك، واملبعوثة الخاصة لوزارة الخارجية الهولندية حول املياه 

والطاقة تيسا تيربسترا ومدير دائرة مكافحة الفساد في منظمة التعاون 

الدولي والتنمية باتريك موليت. 
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المؤتمر الحادي عشر لمنتدى (أفد) يستعرض تحديات 
التنمية المستدامة في المنطقة العربية 

تحقيق األهداف يتطلب سياسات ناجعة وتمويال مالئما

> محمد التفراويت

العربي  الــســنــوي للمنتدى  الــعــربــي  املــنــتــدى  تــنــاول 

غير  كمنظمة  تــأســيــســه  مــنــد  (أفـــــد)،  والــتــنــمــيــة  للبيئة 

املحاور  قطاعية تشكل  تقارير   10 يناهز  ما  حكومية، 

مالذا  وباتت  العربي.  بالوطن  البيئة  لقضايا  الكبرى 

عـــاجـــال لــلــعــديــد مـــن األطـــــــراف والـــهـــيـــئـــات الـــتـــي تنشد 

الــنــمــو ومــكــافــحــة املــعــضــالت البيئية الـــحـــادة، ووضــع 

االستراتيجيات التنموية. تقارير أثرت بشكل ملموس 

عــلــى الــتــركــيــبــة الــنــظــريــة والــبــحــثــيــة لــلــمــشــهــد البيئي 

كما  ونــوعــا.  كما  الدقيقة  قطاعاته  ومختلف  الــعــربــي، 

أضـــحـــت مــــراجــــع مـــوثـــوقـــة ومــســتــقــلــة مــــن مــســتــويــات 

من  التطبيق  تستوجب  بتوصيات  مــرفــوقــة  مختلفة، 

قبل ذوي القرار السياسي وواضعي السياسات العامة. 

لــكــن كـــل هــــذه الــتــقــاريــر تــتــطــلــب تــحــديــد االحــتــيــاجــات 

التركيز  مع  واآلليات،  والخيارات  والثغرات  التمويلية 

على املصادر ودور كل منها .

من هنا اهتدى املنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 

ملوضوع  السنوي  تقريره  تخصيص  إلــى   2018 لسنة 

“تمويل التنمية املستدامة في البلدان العربية"، معالجا 

متطلبات التمويل لالنتقال إلى النمو املستدام وتنفيذ 

التنمية املستدامة، في سياق خطة عــام 2030،  أهــداف 

الــبــيــانــات مــن مختلف  إلـــى عـــرض وتــحــلــيــل  ومتطلعا 

البلدان  في  املستدامة  التنمية  تمويل  حــول  القطاعات 

العربية، وتحديد الحواجز أمام التنمية املستدامة في 

الالزمة  والتدابير  اإلجــــراءات  دعــم  ثــم  العربية  البلدان 

الحالية وكذا  الحكومية  السياسات  في  الفجوات  لسد 

رفع مستوى الوعي العام وإثارة النقاش حول حسابات 

البيئة كخطوة استراتيجية نحو التحول إلى االقتصاد 

األخضر.

وأظهر التقرير أن املنطقة العربية تحتاج إلى أكثر 

من 230 بليون دوالر سنويا مخصصة لتحقيق أهداف 

السنوية  التمويلية  الــفــجــوة  أمـــا  املــســتــدامــة.  التنمية 

فقدرت بأكثر من 100 بليون دوالر. كما بني أن الخسائر 

في النشاط االقتصادي بسبب الحروب والصراعات في 

املنطقة العربية منذ العام 2011 بلغت نحو 900 بليون 

دوالر، وهذا سيعيق تنفيذ أهــداف التنمية، لتداخلها 

مع متطلبات إعادة اإلعمار. كما بني أن الفساد تسبب 

بخسارة توازي املبالغ املطلوبة لسد فجوة االستثمار 

في التنمية، واملقدرة بمائة بليون دوالر سنويا.

وأشار التقرير إلى انحسار مصادر التمويل العامة 

الــعــربــيــة. ففي مقابل كــل دوالر  فــي املنطقة  والــخــاصــة 

املباشر،  األجنبي  االستثمار  تدفقات  خــالل  من  يدخل 

يتم إعــادة استثمار نحو 1.8 دوالر فعليا في الخارج، 

الخارج،  إلــى  املباشر  االستثمار  تدفقات  بواسطة  إمــا 

أو من خالل تحويل األربــاح التي يحققها املستثمرون 

األجــــانــــب. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــظــل املــنــطــقــة مــقــرضــة 

للبنوك األجنبية، حيث كانت ودائع العمالء العرب لدى 

البنوك الدولية الرئيسية أعلى باستمرار من القروض 

املقابلة للعمالء العرب من هذه البنوك.

 ودعا إلى العمل على عكس اتجاه االستثمارات إلى 

املنطقة العربية، ما يستدعي إصالح السياسات املالية 

وإعــطــاء حوافز  الــفــســاد  ومكافحة  الضريبي  والــنــظــام 

املــــوارد  وتــســهــيــالت لتشجيع االســتــثــمــار واســـتـــخـــدام 

بكفاءة.

البلدان  في  املستدامة  التنمية  "تمويل  تقرير  وذكــر 

العربية" أن متطلبات االلتزام باتفاقية باريس املناخية 

وتحقيق أهداف التنمية املستدامة تستدعي استثمارات 

 230 مــن  أكثر  إلــى  العربية  املنطقة  تحتاج  إذ  ضخمة، 

بليون دوالر أميركي سنويا مخصصة لتحقيق أهداف 

الــدول  فــي  التمويلية  الــفــجــوة  أمــا  املــســتــدامــة.  التنمية 

رت بأكثر من 100 بليون 
ِّ

د
ُ
العربية التي تعاني العجز فق

دوالر سنويًا، أي 1.5 تريليون دوالر حتى عام 2030.

وبلغ إجمالي املساعدات الثنائية املقدمة من الدول 

العربية سنة 2016 نحو 13 بليون دوالر، ذهب ثلثها 

إلــــى دول عــربــيــة أخــــــرى. وقـــدمـــت صـــنـــاديـــق الــتــنــمــيــة 

الــعــربــيــة مــا مــجــمــوعــه 204 بــاليــني دوالر حــتــى نهاية 

2017، ذهـــب 54 فـــي املـــائـــة مــنــهــا إلـــى الـــــدول الــعــربــيــة. 

إلى  املقدمة  الرسمية  اإلنمائية  املساعدات  إجمالي  أما 

بليون   22 فبلغ  خارجها  مــصــادر  مــن  العربية  البلدان 

زيـــادة كبيرة عن  هــذا يمثل  أن  عــام 2016. ومــع  دوالر 

الــســنــوات الــســابــقــة، لــكــنــه يــخــفــي حــقــيــقــة أن مـــا يصل 

إلــــى 15 فـــي املـــائـــة كــــان مــخــصــصــا ملــســاعــدة الــالجــئــني 

ا  واملعونات اإلنسانية، التي هي في الواقع ليست جزء

من برامج التنمية.

وانخفضت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى 

املنطقة العربية إلى 32 بليون دوالر سنة 2016، من 88 

بليون دوالر عام 2008. وال تزال هذه التدفقات متقلبة 

ومــرتــبــطــة بــتــقــلــبــات أســـعـــار الــنــفــط وعـــــدم االســتــقــرار 

الــســيــاســي. ويــتــطــلــب عــكــس هـــذا االتـــجـــاه وجـــود إطــار 

الـــقـــادرة عــلــى جـــذب املستثمرين  الــثــقــة  يــوّلــد  تنظيمي 

وتعبئة املدخرات الخاصة.

وحدثت زيــادة سنوية بمقدار 14 ضعفا في إصدار 

السندات الخضراء، على الصعيد العاملي، من 11 بليون 

مــن 155 بليون دوالر سنة  أكثر  إلــى  دوالر سنة 2013 

تــزال بعيدة  2017. ولكن رغم نموها السريع، فإنها ال 

جــدا عــن ســوق الــســنــدات العاملية املــقــدرة بحوالي 100 

أبــو ظبي  بنك  أطلق  تريليون دوالر. وفــي سنة 2017، 

الـــوطـــنـــي أول إصــــــدار لـــســـنـــدات خـــضـــراء فـــي املــنــطــقــة 

العربية بقيمة 587 مليون دوالر أميركي، تستحق في 

سنة 2022.

ويـــحـــمـــل اســـتـــغـــالل إمـــكـــانـــات الـــتـــمـــويـــل اإلســـالمـــي 

مــن خــالل الــصــكــوك (الــســنــدات املــتــوافــقــة مــع الشريعة) 

فرصا كبيرة لتمويل البنية التحتية، ومشاريع الطاقة 

الــنــظــيــفــة واملـــتـــجـــددة وتــغــيــر املـــنـــاخ. وكـــذلـــك تصميم 

املنتجات املالية التي تناسب املغتربني والتي يمكنها 

تسخير التحويالت في مزيد من االستثمار اإلنمائي. 

بالتساوي  تطبيقها  ينبغي  التي  للقوانني،  يجوز  وال 

على الجميع، أن تقتصر على القيود والتدابير الرادعة 

فــحــســب، بـــل يــجــب أن تـــوفـــر أيـــضـــا حـــوافـــز لتشجيع 

األنشطة واالستثمارات املستدامة.

وتــعــتــبــر الــتــدفــقــات املــالــيــة غــيــر املــشــروعــة وغسيل 

األموال وسرقة األموال العامة وهدرها أحد التحديات 

أن  املقدر  ومــن  العربية.  الــدول  العديد من  تواجه  التي 

تــوّلــد عــائــدات مكافحة الــفــســاد فــي الــــدول الــعــربــيــة ما 

ما  وهــو  أميركي سنويًا،  دوالر  بليون   100 إلــى  يصل 

يــكــفــي لــســد مــعــظــم الــفــجــوة املــالــيــة فـــي االســتــثــمــارات 

الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

والــرقــابــيــة  التنظيمية  الــهــيــئــات  تــقــريــر"أفــد"  ودعــــا 

الــعــمــل مـــع املـــصـــارف العــتــمــاد أفـــضـــل املـــمـــارســـات في 

إدارة املسائل املرتبطة بالبيئة. ويمكن معالجة بعض 

هة 
ّ

العوائق باعتماد تدابير تنظيمية وسياسات موج

نحو إعطاء تسهيالت وحوافز للتمويل الطويل األجل 

التنمية  أهــداف  تحقيق  في خانة  تقع  التي  للمشاريع 

املستدامة.

وأوصى التقرير بإعطاء حوافز، على شكل تسهيالت 

ضريبية وشروط تمويل مدعومة، جنبا إلى جنب مع 

املالئمة  املــالــي غير  الــدعــم  لتدابير  الــتــدريــجــي  اإللــغــاء 

لتحقيق التنمية القابلة لالستمرار. كما أن السياسات 

األخضر،  التمويل  لتشجيع  ضرورية  املالئمة  النقدية 

املــركــزيــة، مثل  الــبــنــوك الوطنية  على شكل حــوافــز مــن 

قبول بعض األصول الخضراء كضمانات للقروض.

 وناشد التقرير الدول النفطية إلى تنويع االقتصاد 

في  النظر  وإعـــادة  بترولية  غير  منتجة  قطاعات  نحو 

أنظمة دعم األسعار، ملواجهة آثار تقلبات األسعار على 

الدخل وتحقيق نمو طويل األمد. أما الدول ذات الدخل 

املــتــوســط، فــال بــد لــهــا مــن تــعــديــل األنــظــمــة الضريبية 

بحيث ترتفع نسبة الدخل من الضرائب مقارنة بالناتج 

املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي، مـــع تـــأمـــني الـــعـــدالـــة وفــــق شــرائــح 

الــدخــل والـــثـــروة. وهــنــاك حــاجــة ملحة إلـــى إصــالحــات 

االجتماعي،  البعد  ذات  االســتــثــمــارات  لتشجيع  مالية 

إلـــى جــانــب الــتــدابــيــر املــالــيــة الـــقـــادرة عــلــى دعـــم تنويع 

في  األمــد  البعيد  واالستقرار  الديون  وإدارة  االقتصاد 

أن تكون اإلدارة  اإليـــرادات. واملطلوب  النمو وتحصيل 

الضريبي  ب 
ّ
التهر لتجّنب  وشّفافة  مبسطة  الضريبية 

التي يتسبب فيها عدم الوضوح.

الخاص  القطاع  التمويل من  استقطاب  ويستوجب 

فـــي مـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة، بــمــا فــيــه تشجيع 

أدوات مالية  املــدخــرات، خصوصا عن طريق  استثمار 

تستطيع اجتذاب التحويالت، وتطوير األسواق املالية، 

واستقطاب االستثمارات الخارجية املباشرة عن طريق 

وعلى  للمستثمرين.  الــثــقــة  تمنح  وحـــوافـــز  ســيــاســات 

الـــــدول تــطــويــر آلـــيـــات تــشــجــع الــتــمــويــل املــخــتــلــط، مثل 

الــشــراكــات بــني القطاعني الــخــاص والــعــام، واســتــخــدام 

الـــقـــروض مــن املــؤســســات املــانــحــة وصــنــاديــق التنمية 

القطاع  قــروض إضافية من  كضمانات للحصول على 

الخاص.

ودعــــا الــتــقــريــر إلـــى الــتــركــيــز عــلــى كـــفـــاءة اســتــخــدام 

العام والخاص،  القطاعني  املتوافرة، من  املالية  املــوارد 

وتــغــيــيــر وجــهــتــهــا، فــضــال عـــن تــأمــني مـــصـــادر جــديــدة 

للتمويل، حيث يلزم األمر، وفق جدول أولويات، لدعم 

التنمية  أهـــداف  بتحقيق  الكفيلة  والــبــرامــج  املــشــاريــع 

الفساد والهدر،  القضاء على  املستدامة. كما ال بد من 

وكــذا  لالستثمار،  صديقة  متكاملة  سياسات  ووضـــع 

تعزز  الــنــاس،  تنمية محورها  فــي  االستثمار  ضـــرورة 

دمــج حــقــوق االنــســان، بما فــي ذلــك الــحــق فــي التنمية، 

لـــة  ومــــبــــادئ املـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة الــحــقــيــقــيــة واملـــســـاء

والشفافية وعدم التمييز، في أجندة التنمية.

المنطقة العربية في حاجة إلى 230 مليار دوالر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 جانب من أشغال املؤتمر
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Arab countries need
$230B a year: AFED

By Farah-Silvana Kanaan
The Daily Star

BEIRUT: Arab countries need more
than $230 billion annually to
finance sustainable development,
and this amount may eventually
increase for the reconstruction of
war-torn countries in the region,
according to a report by the Arab
Forum for Environment and Devel-
opment released Thursday.

The announcement came during
the opening of a two-day AFED
conference at Beirut’s Bristol Hotel,
under the patronage of Prime Min-
ister-designate Saad Hariri.

The AFED report also highlights
the losses in economic activity due
to the region’s wars and conflicts
since 2011, amounting up till now
to $900 billion.

The report appeared to be refer-
ring in particular to Syria, Iraq and
Yemen, which have all witnessed
devastating wars in recent years.

The speakers at the conference
said a transformation and diversifi-
cation of traditional funding, com-

bating corruption and concrete
cooperation between the private
and public sector are needed in the
region if it wants to have any chance
of achieving the Sustainable Devel-
opment Goals.

The conference hosts 400 dele-
gates from 40 countries represent-
ing governments, regional and
international organizations and the
private sector. 

The opening ceremony was
addressed by former Lebanese
Prime Minister Fouad Siniora, who
stressed the need for fiscal reforms
and enabling policies in order to
open the way to a green economy in
the Arab region.

He highlighted the importance of
investing in the water-energy-food
nexus and fighting climate change,
“which is a major challenge in the
Arab region.” 

Siniora called on the private
financial sector to reform its opera-
tions and adopt innovative
approaches in order to secure the
funds needed for implementing the
Sustainable Development Goals,
calling this challenge “an opportu-
nity not an obstacle.” 

He also stressed the need to put
in place the necessary regulatory
measures, public policies and incen-
tives to attract private investments
in long-term projects. 

When asked how the Lebanese

public would concretely benefit
from the government investing in
sustainable development, Siniora
told The Daily Star that “one of the
things we [the Lebanese] are suffer-
ing from is the gap of lack of confi-
dence between the people and the
state. Giving us empty words is no
longer enough.

“What is required from our gov-
ernment is real commitment and
accountability,” he added. 

The absence of checks and bal-
ances, and putting party politics
above professionalism and exper-
tise, has contributed to a lack of
implementation of sustainable
development mechanisms by the
government, he said. 

“It is on the basis of their knowl-
edge and skills that they [politi-
cians] should assume a certain role
in the government, not on the basis
of, let’s say, being selected by this
party or that party, or because they
belong to a certain sect or not.”

However, Siniora remained
hopeful about the future of sustain-
able development in Lebanon. 

“I believe that our government
investing in sustainable develop-
ment will completely improve the
quality of life of the Lebanese, not
in the least because it will create
new jobs. We have to convert a
problematic situation into an
opportunity,” he added.

Representatives of various Arab
and international development
funds discussed ways of collaborat-
ing to mobilize additional resources
to achieve the SDGs.

They stressed that not all invest-
ments needed to require new funds,
but are largely dependent on the
diversion of funding from tradi-
tional projects to sustainable ones,
alongside increasing efficiency and
fighting corruption. 

Jos Verbeek, World Bank special
representative to the World Trade
Organization and the United
Nations in Geneva, said that what
is essential in optimizing the process

of financing sustainable develop-
ment is a “mind shift.”

Instead of relying on more pas-
sive finance mechanisms like loans,
he said, more emphasis should be
put on active partnerships. 

The World Bank has contributed
to several successful projects in
which it didn’t invest capital but
rather took on the role of “mobiliz-
er of resources,” Verbeek said.

One of these projects was the
construction of Amman’s Queen
Alia International Airport. 

“The Jordanian government
asked the World Bank to finance the
airport, but our country director

said, ‘No.’ We did, however, invest
in many other ways such as mobi-
lizing private resources, aiding in
the design process and overseeing
the actual construction,” the offi-
cial said.

He added that such a shift in
reshaping the financial infrastruc-
ture would help cultivate a culture
of responsibility and increase the
chance that resources would make
their way to people and projects
that need it the most. 

Najib Saab, AFED’s secretary-
general, said, “Now is the time for
implementation, and this requires
finding adequate funding sources.”

Speakers say action
needed if region
wants to achieve 
development goals

“Now is the time for implementation, and this requires finding adequate funding sources,” Saab said.

Bank Audi, EBRD bring
$200M for green projects
BEIRUT: Bank Audi and the Euro-
pean Bank for Reconstruction and
Development Thursday joined
forces to provide $200 million to
finance green projects in Lebanon.

“With a view to strengthening
sustainable energy in Lebanon, the
EBRD and Bank Audi, the largest
bank in Lebanon, are joining forces
by providing $100 million each for
green projects. This includes the first
loan under the EBRD Green Econo-
my Financing Facility for the coun-
try,” a Bank Audi statement said.

It added that under the GEFF
agreement, the EBRD is providing a
$90 million loan, to be comple-
mented by $10 million in conces-
sional funding from the Taiwan
International Cooperation and
Development Fund, for on-lending
to private borrowers.

“The funds will be used for cli-
mate change mitigation and adap-
tation investments, in line with the
EBRD’s Green Economy Transition
approach, a comprehensive strategy
to reduce greenhouse gas emissions
and improve energy efficiency,” the
statement added.

Bank Audi said it will match the
GEFF facility with an additional

$100 million in financing to support
green investments, bringing the
total green financing package to
$200 million.

“The program addresses critical
issues for Lebanon’s sustainable
development, such as diversifying
energy supply, reducing the use of
limited natural resources such as
energy and water, and improving
energy efficiency, thus decreasing
pollution levels, conserving resources
and contributing to a better environ-
ment,” the statement said.

Gretchen Biery, EBRD’s Lebanon
head, said: “This GEFF facility to
Bank Audi is the first offered to a
commercial bank in Lebanon and the
largest ever granted to a single bank
in the region. The project demon-
strates the EBRD’s commitment to
creating opportunities in the green
economy in Lebanon, and deepens
our partnership with Bank Audi.”

Samir Hanna, chairman and
group CEO of Bank Audi, said the
funding will allow businesses and
individuals to invest in commercial-
ly viable and environmentally sus-
tainable projects to support
Lebanon’s overall transition to a
green economy. – The Daily Star

HASSI MESSAOUD, Algeria: After
persuading oil majors to help explore
Algeria’s vast shale gas reserves, state
energy firm Sonatrach has started
reaching out to a different kind of
partner: mystical Sufi preachers.

Sonatrach CEO Abdel-Moumen
Ould Kaddour and his colleagues
have been courting Sunni Muslim
Sufi masters from communities in
areas near prospective southern gas
fields to win over locals worried
about possible disruption from
exploration work.

The state company brings Sufi
preachers to meetings in the coun-
try’s southern region, where most of
Algeria’s energy reserves lie and
which is also home to more tradi-

tional communities, in order to
explain prospects for jobs and oth-
er benefits.

“Sonatrach has to show it cares
about people. We appreciate that it
invites us to attend its gatherings and
conferences in the south,” Sufi mas-
ter Bayziz Ibrahim said at a Sonatra-
ch meeting at Ouargla, near Algeria’s
biggest oilfield Hassi Messaoud.

Sonatrach has been increasingly
turning to foreign firms, which have
long been reluctant to invest in
Algeria because of red tape as well
as tough terms, to push up oil and
gas output.

But it needs to ensure that inter-
national companies which sign up
do not face protests from local com-

munities, like the demonstrations
that forced Sonatrach temporarily to
halt shale exploration tests near the
southern Ain Salah gas field in 2015.

Sufi leaders can influence these
often remote communities from their
zawiyas, which are houses where
people gather to listen to sermons,
recite the Quran and conduct rhyth-
mic rituals that aim to bring practi-
tioners of Sufism closer to God.

“We will tell the people and the
youth that Sonatrach’s efforts are to
be welcome,” Ibrahim told Reuters
on the sidelines of the gathering
attended by people from the area,
members of the local authorities
and Sonatrach employees.

Ibrahim ended the meeting by

leading prayers.
“You need to respect people, you

need to talk to people, and the best
way is to go through their spiritual
leaders,” said Osmani, a local pre-
sent at the gathering who only gave
his first name.

Villagers in the south of Algeria
often grumble that too much of the
nation’s energy wealth heads to the
north and the capital Algiers, so
Sonatrach has promised to build
new public facilities, such as a cul-
tural center, hospital and stadium.

Sonatrach executives also point to
the thousands of jobs it had provid-
ed in the energy industry and relat-
ed work to youths in the south dur-
ing the past 15 months. – Reuters

Sonatrach appeals to Sufi preachers to give gas plans a lift

Egypt sees ‘steep rebound’ 
in tourists as industry recovers
The number of tourists to Egypt
soared 40 percent in the first nine
months of 2018 from a year earlier,
recovering from a slump that began
with the Arab Spring and continued
as unrest persisted, the tourism
minister said.

“We expect that by the end of
2018 we will not be at the levels that
we’ve seen in 2010, but we are
approaching that,” Rania al-Mashat
told Bloomberg TV. “The rebound is
quite steep and we’re trying to put
the industry on a competitive base
compared to our peers.”

The government plans to
announce a new private equity fund
to upgrade its hotels and new invest-
ment opportunities on islands in the
Red Sea, she said. Tourism is critical
to Egypt’s economy, accounting for
20 percent of output, according to

Mashat. The annual number of visi-
tors began plummeting from a 2010
peak of more than 14 million follow-
ing the popular uprising that deposed
Hosni Mubarak the following year.

Another revolt that ousted
Mubarak’s Islamist successor in
2013 and frequent militant attacks
including the 2015 bombing of a
Russian jetliner that killed all 224
on board have further depressed the
industry. The death of two British
tourists at a Red Sea resort this year
added health-related concerns.

Some 8 million tourists visited
Egypt last year. “The government is
trying to diversify tourist base, tar-
geting travelers from Asia and Latin
America The $1 billion Grand Egyp-
tian Museum, with more than
10,000 artifacts, will open in 2020,”
Mashat said. – Bloomberg News

BERLIN: German shipbuilder
Luerssen has suspended production
of coastguard vessels it was build-
ing for Saudi Arabia and placed
large numbers of staff on short
hours, blaming uncertainty over
whether Berlin would grant future
weapons export licences.

After dissident journalist Jamal
Khashoggi was killed in Saudi Ara-
bia’s consulate in Istanbul, Chan-

cellor Angela Merkel said Berlin
would authorize no further
weapons exports until Riyadh had
satisfactorily explained his death.

Privately owned Luerssen was
commissioned to build the coastal
patrol vessels five years ago, and con-
struction began at its Peene shipyard
in 2016. “Suspending construction
and cutting working hours as a direct
consequence is a heavy blow to us,”

shipyard official Harald Jaekel said
in a statement. Almost all of Peene’s
300 workers would be affected, the
statement said.

The uncertainty over future
authorizations made production
planning impossible, the company
added, saying that suspending pro-
duction was the only way to mini-
mize the resulting risk.

Saudi Arabia makes a major con-

tribution to Germany’s defense
industry. So far this year, some 400
million euros ($456 million) of
exports were approved to the coun-
try, making it the second-biggest
recipient of German arms.

Riyadh at first denied that
Khashoggi was dead, before finally
conceding under heavy internation-
al pressure that he had in fact been
killed by Saudi agents. – Reuters

Turkey and Argentina may have
put their currency crises behind
them but a world of pain awaits
their economies in the coming
quarters, according to Moody’s
Investors Service.

Declines in the lira and the peso,
two of this year’s worst performers
globally, will translate into sharp
economic contractions as growth
decelerates across advanced and
emerging markets, Moody’s said in
a report Thursday.

With monetary tightening in
major economies and trade disputes
undermining investment around
the world, Moody’s is taking an
increasingly dim view of the growth
prospects of developing nations
such as Turkey and Argentina,
which “have relatively high expo-
sures to external financing and are
therefore the most vulnerable.”

Turkey’s economy will probably
contract through the first half of
next year as the lira’s slump and ris-
ing borrowing costs take their toll,
the rating company said. Gross
domestic product in Argentina
won’t return to positive growth until
2020 as a result of the country’s
severe monetary and fiscal consoli-
dation under an International Mon-
etary Fund program, Moody’s said.

Turkey’s inflation is hovering
near the fastest pace since President
Recep Tayyip Erdogan came to
power 15 years ago, and high inter-
est rates are clouding the investment
outlook. Despite recouping some
losses, the lira is still down 30 per-
cent for the year against the dollar.

“Double-digit inflation, a steep
increase in borrowing costs and cur-
tailed bank lending are likely to
weigh on household purchasing
power, private consumption” and
investment, Moody’s said.

The IMF echoed Moody’s warn-
ing, predicting that Turkish eco-
nomic growth will slip to 0.4 per-
cent in 2019 from 3.5 percent this
year. “The weaker lira, higher bor-
rowing costs and elevated uncer-
tainties weigh on investment and
demand,” the fund said in a report
published Thursday.

Moody’s sees Turkey’s economy
growing 1.5 percent in 2018 and

contracting 2 percent the following
year. It predicts Argentina’s GDP
will shrink 2.5 percent this year and
1.5 percent in 2019.

Turkey also has to contend with
elevated inflation despite the wors-
ening outlook for its economy.

Moody’s expects Turkish price
growth, which accelerated to an
annual 25.2 percent in October, to
remain in double digits through

2020 because of unanchored infla-
tion expectations, spurred by pres-
sure from the exchange rate and oil.

In Argentina, inflation expecta-
tions will keep rising despite the cen-
tral bank’s very tight stance, Moody’s
said, adding it will take some time
before the benefits of monetary poli-
cies fully materialize. It expects infla-
tion to gradually fall to 20 percent by
the end of 2020. – Bloomberg News

German shipyard halts production after Saudi export ban

Moody’s sees recession pain for Turkey,
Argentina after crises

Despite recouping some losses, the lira is still down 30 percent for the year against the dollar.

R
EU

TE
R

S/
M

ur
ad

 S
ez

er
/I

llu
st

ra
tio

n/
Fi

le
 P

ho
to

Th
e 

D
ai

ly
 S

ta
r/

M
oh

am
m

ad
 A

za
ki

r



Executive Editor
Hanna Anbar

Responsible Director

Ibrahim Khoury

The media representative of The Daily Star
Media Unit Agency sal

Tel/009615450887-Fax/009615450875

Editor-in-chief
Nadim Ladki

Published by The Daily Star s.a.l. RC. Beirut: 70497
POB 11-987  | Markaziah Center  | 3rd floor  | Umm Gelias Street  | Beirut Central District

Tel: 01-985313  | Fax: 01-985315   | e-mail:editorial@dailystar.com.lb  | http://www.dailystar.com.lb

Over the past 10 years, the Arab
Forum for Environment and
Development (AFED) reports
have identified the state of Arab

environment in all its aspects and pro-
posed solutions that have contributed to
endorsing numerous environmental poli-
cies in the region.

The adoption of sustainable develop-
ment goals and the ratification of the Paris
Climate Agreement in 2015 marked a
turning point in international develop-
ment action. For the first time, a time
frame was set for achieving 17 goals that
combine economic, social and environ-
mental dimensions into an integrated
package. The Paris Agreement laid out a
road map to face climate change, most
notably by transitioning to a carbon-free
economy by 2050.

Achieving the development goals and
engaging in international efforts to protect
the environment and face the impact of cli-
mate change first require appropriate poli-
cies and plans. However, implementation
ultimately calls for appropriate funding
sources. This is what the new AFED report
on “Financing Sustainable Development in
Arab Countries” tries to address.

AFED has always called in its reports
and recommendations for a development
model rooted in a green economy, based
on balance among economic development,
social justice and environmental sustain-
ability. Meeting these three objectives pro-
vides a sound basis for addressing the
shortcomings of Arab economies, from
alleviating poverty and unemployment, to
achieving food, water and energy security,
leading to a fairer distribution of income.
In addition, green economy focuses on the
equitable use and distribution of natural
assets to diversify the economy, which
provides immunity from the global fluctu-
ations and upheavals.

Tensions caused by current Arab devel-
opment models can be understood by
examining some indicators. 100 million
people in Arab countries are predominant-
ly poor. Economic insecurity is com-
pounded by a worrying rise in unemploy-
ment rates amounting to over 15 percent
of the population, and reaching 30 per-
cent among young people. Under their
current structure, Arab economies will not
be able to create the 50 million new jobs
expected to be required by 2020.

What are the most important environ-
mental challenges in the Arab world, and
how can the necessary programs be funded?

Water is facing a severe crisis in most
Arab countries, often driven by bad man-
agement and policies that encourage over-
consumption and allow for excessive
exploitation of a scarce resource. Current-

ly, over 45 million Arabs lack access to
clean water and safe sanitation, accounting
for about 10 percent of the population.

Food security poses another major
threat, mainly driven by the neglect and
underdevelopment of the agricultural sec-
tor, leading to poor productivity, low irri-
gation efficiency and degradation of pro-
ductive land. The Arab food gap has
reached about $40 billion a year, with the
situation worsening due to the effects of
climate change, wars and conflicts.

Some 60 million people in Arab coun-
tries lack modern energy services, limiting
the chances to improve their living stan-
dards. Several Arab economies are among
the least efficient and most polluting
around the world in the energy sector.

Transportation policies in Arab coun-
tries have focused on creating more roads
rather than mass public transport systems,
as well as urban planning that combines
housing, work, education and recreation,
reducing the need for travelling long dis-
tances. The absence of effective policies in
the transportation sector led to congestive
traffic jams in urban centers, poor air qual-
ity in many cities and land degradation.

The transition to a green economy
requires a review and redesign of govern-
ment policies to stimulate shifts in produc-
tion, consumption and investment patterns.
The shift to sustainable agricultural prac-
tices is expected to yield savings in Arab
countries of around 5 percent to 6 percent
of the GDP, or about $100 billion annually,
as a result of increased water productivity,
improved public health and better protec-
tion of resources. Arab countries should
focus on policies that monitor and regulate
access to water, enhance irrigation efficien-
cy and prevent pollution. The percentage of
treated wastewater should be increased
from 60 percent currently to 90-100 per-
cent, and the percentage of treated wastew-
ater re-use should be increased from 20 per-
cent now to 100 percent. New desalination
technologies of seawater must be developed
locally, especially using solar energy.

In the energy sector, sustainable invest-
ments in efficiency and renewable energy
sources are needed through a combination
of regulatory measures and economic
incentives. If the annual per capita con-
sumption of electricity in Arab countries
falls to the global average through energy
efficiency measures, this will generate elec-
tricity savings estimated at $73 billion
annually. If energy price subsidies are cut
by 25 percent, this will free up more than
$100 billion over a three year period, an
amount that could be diverted to finance
the transition to clean energy.

Achieving these results requires huge
investments. Fulfilling the environmental

content of the sustainable development
goals in Arab countries requires $230 bil-
lion annually. AFED report on financing
sustainable development has found that
the funding gap in Arab countries with
deficit is $100 billion annually. Where
from can the funding come? Not all
requirements come from fresh money.

Much of it comes from putting an end to
corruption, and diverting part of the tradi-
tional financial commitments in current
budgets into projects that support sustain-
able development goals. However, this is
not enough, as there remains a need for
new large sums.

Governments alone cannot secure the
trillions needed to finance sustainable
development. It is therefore necessary to
attract contributions from Arab and inter-
national development funds and the pri-
vate sector. 

This requires policies and regulatory
measures based on transparency and leg-
islative stability, capable of creating the
right grounds for attracting investments.
Encouraging the banking sector to finance
sustainable development projects, which
may carry higher risks and require longer
repayment of their debt, requires incen-
tives from governments, central banks and
international institutions involved in
finance and development. This can be
done through risk sharing and offering
facilities to commercial banks, especially
in the areas of financing projects in the
water, food and renewable energy sectors.

Creating an environment conducive to

investment and providing confidence in
national development plans and mecha-
nisms, under the banner of law, justice and
political stability, are two necessary condi-
tions to achieve the sustainable develop-
ment goals as set forth in the 2030 Agenda.

Ultimately, for development to be sus-
tainable, it has to invest in people and fos-
ter integration of human rights, including
the principles of genuine public participa-
tion, accountability and transparency, into
the development agenda. The best
financed development plans, in countries
that do not respect human dignity, are no
more than facelifts which perpetuate a
state of backwardness.

Najib Saab is secretary-general of the Arab Forum
for Environment and Development. He is editor of
the report on Financing Sustainable Development,
which will be released at AFED’s 11th annual con-
ference in Beirut on Nov. 8 (www.afedonline.org).
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Financing development based on human dignity

Ultimately, for development
to be sustainable, it has to
invest in people

SHANG-J IN WE I  

Decade after global financial 
crisis: The reforms China needs

This year marks a decade since
the global financial crisis erupt-
ed. For the United States, 2018
is very different from 2008.

The economy has gone from the brink
of collapse to the brink of overheating,
thanks to a massive tax cut enacted
when growth was already robust. The
attitude toward China has also changed
dramatically. Recognition that coopera-
tion with China was necessary to man-
age global demand has given way to
protectionism and hostility.

Yet, for China, 2018 feels similar to
2008 in an important way: Negative
shocks originating in the United States
pose a significant threat to its eco-
nomic growth. In 2008, the shock was
a decline in demand for its exports,
owing to the collapse of Lehman
Brothers and the ensuing global finan-
cial crisis. Today, it is the trade war
initiated by U.S. President Donald
Trump’s administration.

The risks China faces are not
entirely outside its control. The situa-
tion could be made worse if the coun-
try repeats the policy responses of
2008 – namely, relying exclusively on
massive fiscal and monetary stimulus
to prop up demand.

While the authorities’ response a
decade ago did avert a sharp recession,
it also paved the way for many other
problems, including soaring debt levels
for local governments and state-owned
enterprises, the expansion of shadow
banking, the re-emergence of excess
capacity in several sectors and a decline
in the relative strength of private firms.
The Trump administration has invoked
some of these consequences as justifica-
tions for its trade war.

In these circumstances, China
might be tempted to double down on
stimulating aggregate demand with
short-term measures like channeling
more infrastructure investment
through local governments and fur-
ther credit easing for state-owned
firms. But that approach would risk
creating another decade’s worth of
problems. A better strategy would be
to focus on structural reforms.

For starters, private firms need to
know that they are competing with
SOEs on a level playing field in terms

of regulation and law enforcement,
access to bank loans and other
resources and opportunities to secure
government contracts. Non-state-
owned firms have been the most
important source of growth in the last
four decades, so it is encouraging that
People’s Bank of China Gov. Yi Gang
emphasized this principle of “compet-
itive neutrality.” So far, this term has
not been repeated by higher-level lead-
ership. But the government should
formally adopt it as a guiding norm
for economic governance.

Similarly, when it comes to foreign
trade and investment, China should
adopt a principle of “government neu-
trality” to regulate cooperation and
contractual negotiations, including
technology transfer between foreign
and domestic firms. More broadly, it
should continue to reduce barriers to

trade and investment by foreign firms
in China, including by following
through on the announced relaxation
of restrictions on foreign financial firms
operating in the country. Such measures
would raise Chinese households’ real
income by enhancing their purchasing
power, while strengthening the compet-
itiveness of the country’s corporate sec-
tor by putting pressure on less efficient
domestic firms. China’s own experience
following its accession to the World
Trade Organization suggests that
greater openness ultimately brings
more prosperity to its households.

Establishing greater labor-market
flexibility is the third structural reform
China needs. Since the mid-1990s, the
combined mandatory contribution rate
for public pensions, medical care and
other benefits has officially been very
high – about 50 percent over the wage
bill, which is higher than the median
contribution rate in OECD countries.
Yet weak enforcement long meant that
domestic firms largely ignored those
costs. Then, in 2008, the authorities
began to enforce the contribution rate

vigorously, which squeezed firms. Add
to that a requirement that firms must
offer a long-term contract to any indi-
vidual after two consecutive short-term
contracts and pay a hefty severance
package if they need to downsize the
workforce. As a result, the economy’s
ability to handle negative shocks and
adjust the composition of employment
has been severely diminished.

Given China’s productivity levels
and stage of development, a combined
mandatory contribution rate of about
35-40 percent for all government-pro-
vided benefits would be more appro-
priate. The adoption of that rate,
together with other measures to
enhance labor-market flexibility,
could boost China’s economic
resilience considerably.

A final reform that would go a long
way toward fortifying China’s econo-
my would be a temporary reduction
of the corporate-income and value-
added tax rates. I suggest a temporary
tax cut for two reasons. A temporary
cut would put far less pressure on the
public budget than a permanent one,
while simultaneously providing more
incentive for firms to invest. In this
sense, such a cut would amount to
both supply-side reform and aggregate
demand management.

China’s leaders are aware of the
need for most of these reforms;
indeed, they have made supply-side
reform their official policy mantra.
But, so far, they have been focusing on
reducing excess capacity and delever-
aging, rather than on measures that
will boost private entrepreneurs’ con-
fidence, reduce the economy’s vulnera-
bility to shocks and buttress growth.
Given that two of these reforms –
competitive neutrality and greater
openness to both domestic private-
sector firms and international firms –
would also help to assuage the U.S.,
the moment to act could not be better.

Shang-Jin Wei, a former chief economist of
the Asian Development Bank, is professor of
Chinese business and economy and professor
of finance and economics at Columbia Univer-
sity. THE DAILY STAR publishes this commen-
tary in collaboration with Project Syndicate ©
(www.project-syndicate.org).

China should adopt 
‘government neutrality’
to regulate cooperation
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For any investor interested in Africa, there
is only one place to be this week: Johan-
nesburg. When the three-day Africa
Investment Forum opens Wednesday, a

total of 61 deals with an estimated value of
more than $40 billion will be featured in
“Boardroom Sessions,” while another $28 bil-
lion will be showcased to investors at the
“Gallery Walk” marketplace.

The deals are curated from a total of 230 pro-
jects worth over $208 billion, spanning sectors
such as energy, infrastructure, transport and util-
ities, industry, agriculture, information and com-
munications technology, telecoms, water and
sanitation, financial services, health, education,
hospitality and tourism, housing and aviation.

Risk, or at least the perception of it, has long
been a major impediment to attracting foreign
direct investment in Africa. But the African Devel-
opment Bank (AfDB) is tackling this problem
head-on by removing barriers that have stemmed
the flow of investment finance into the continent.

The transaction-based Africa Investment
Forum is the most important step in this process.

By bringing together multilateral financial
institutions, pension funds, sovereign wealth
funds, and private investors, the AfDB aims to
create a mechanism to reduce market, political
and financial risks, and in the process improve
the ease of doing business.

As part of this effort, the investment forum
will prioritize public-private partnerships and
private-sector deals. The message we aim to
deliver is simple: Africa is open for business.

African economies offer tremendous opportu-
nities, especially in energy; infrastructure such as
roads, railways, and ports; and agriculture, min-
erals, oil, and gas. But Africa must turn this
potential into streams of wealth for greater
prosperity on the continent.

Achieving that requires supportive govern-
ment policies. In every country, the AfDB is
engaging with policymakers to improve the legal
and regulatory environment and create a more
predictable business climate.

These efforts are already paying off. For exam-
ple, interest in $50 billion worth of investment-
ready projects that we made available for pre-
Forum screening has been higher than anticipated.

We are delighted that several multilateral finan-
cial institutions – including the International
Finance Corporation, the World Bank, the Asian
Infrastructure Investment Bank, the Islamic Devel-
opment Bank, the European Investment Bank, the
European Bank for Reconstruction and Develop-
ment, and the Inter-American Development Bank
– are cooperating with the AfDB on this effort.

Many major financial institutions within
Africa – including the Afrexim Bank, the Africa
Finance Corporation, the Trade and Develop-
ment Bank, Africa50, and the Development
Bank of Southern Africa – are also involved.

For the first time, these major global and
regional financial institutions are cooperating to
help de-risk investment projects at scale.

Of course, pledges of partnership are not the
only reason for optimism; economic trends are
also strong. For starters, real GDP growth is
forecast to be 3.5 percent this year and 4 per-
cent in 2019. Today, Africa includes five of the
world’s 10 fastest-growing economies.

Africa has also become the world’s second-
most attractive investment destination. According
to the United Nations Conference on Trade and
Development, inward foreign direct investment is
expected to increase by about 20 percent this
year, to $50 billion, from $42 billion in 2017.

Finally, Africa’s pension funds, insurance
funds and sovereign wealth funds are collectively

valued at more than $1 trillion dollars. If Africa
could leverage this wealth to attract just 1 per-
cent of all global assets under management, esti-
mated to total more than $131 trillion, the conti-
nent’s need for $130 billion to 170 billion in
annual infrastructure investment could be met.

As matters currently stand, Africa faces an
annual financing gap of $68 billion to 108 billion.

Africa has a huge population to drive con-
sumer demand, a rising middle class, a dynamic
youth population, and rapidly reforming govern-
ments that are keen to attract these investments.

The Africa Investment Forum will provide
what has been missing so far: a safe, stable mar-
ketplace to accelerate deals.

As anyone traveling to Johannesburg will see,
Africa is doing its part to transform the invest-
ment landscape. The Africa Investment Forum’s
goal is simple: provide a smooth runway for
investments in Africa. What we need now are
investors who are ready to seize the tremendous
opportunities in Africa – and at the continent’s
premier investment marketplace.

Akinwumi A. Adesina is president of the African Devel-
opment Bank. THE DAILY STAR publishes this commentary
in collaboration with Project Syndicate © (www.project-
syndicate.org).
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Investment forum shows
Africa is open for business

The forum will provide what’s
been missing so far: a safe, stable
marketplace to accelerate deals


