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قصيدة النثر ... شكل شعري عالق بآمال اثبات الحضور في المشهد الشعري
رغم كرثة �لت�سميات و�لعناوين �لتي �أطلقت 
�ل�سطرين  نظام  من  �ملنفلت  �لن�ص  على 
توزيع  على  �لقائم  �لإيقاعي  و�لنظام 
ق�سيدة  ت�سمية  �أّن  �إل  وتعددها؛  �لتفعيالت 
بني  من  ور�سوخًا  ثباتًا  �لأكرث  ظلت  �لنرث 
�لأ�سماء �لأخرى لهذ� �لنوع من �ل�سعر �لذي 
و��سع  جدل  مثار  هذ�  يومنا  وحتى  ظل 
جتني�سه  و�جهت  �لتي  �مل�سكالت  يف  متثل 
يف  ح�سوره  وتاأكيد  جهة  من  وتاأ�سيله 

�مل�سهد �لأدبي من جهة ثانية.
يف كتابه )�إ�سكاليات ق�سيدة �لنرث… ن�ص 
عز  �لناقد  ي�ستعر�ص  لالأنو�ع(  عابر  مفتوح 
على  �أطلقت  �لتي  �لأ�سماء  �ملنا�رصة  �لدين 
عام  وحتى   1905 من  �لنرثية  �لق�سيدة 
 / �ملنثور  �ل�سعر   : كمايلي  وجاءت   2001
�لكتابة   / �ل�سعرية  �خلاطرة   / �لفني  �لنرث 
 / �ملركز  �لنرث   / فنية  قطع   / �خلاطر�تية 
�لق�سيدة   / �حلرة  �لكتابة   / �لنرث  ق�سيدة 
خارج  �لكتابة   / �سعرية  �سذر�ت   / �حلرة 
�لن�ص   / �لتفعيلة  �لق�سيدة خارج   / �لوزن 
�ل�سعرية  �لكتابة  �ل�سعر بالنرث /  �ملفتوح / 
 / �لثالث  �جلن�ص   / خنثى  كتابة   / نرث�ً 
�لقول   / و�حلر  �لعمودي  غري   / �لنثرية 
�ل�سعري / �لنرث �ل�سعري / ق�سيدة �لكتلة / 

�ل�سعر �لأجد.
لأمكن  �لت�سميات  هذه  يف  جيد�ً  تاأملنا  لو 
لنا �خت�سارها لت�سابه بع�سها لفظًا ومعنى 
كالنرث  و�ملقا�سد  �لدللت  �سعيد  على 
�لفني و�لنرث �ملركز وكذ� بالن�سبة مل�سميات 
و�لق�سيدة  �لوزن  خارج  �لكتابة  قبيل  من 
ومع  و�حلر.  �لعمودي  وغري  �لتفعيلة  خارج 
حققت  هل  ن�ساأل:  �أن  لنا  �لتعددية  هذه  كل 
يف  تن�سده  �لذي  مكانها  �لنرثية  �لق�سيدة 
�إرث  على  �ملتكئ  �لعربي  �ل�سعر  خريطة 
يرى  كما   - كتابها  و�ن  خ�سو�سًا  هائل؟ 
ق�سيدتهم  �إ�سكاليات  ناق�سو�   - �ملنا�رصة 
 ، عليها  متفق  غري  بد�ئل  و�سعو�  عندما 
�أن �لق�سيدة �حلرة هي ذ�تها  فبع�سهم ر�أى 
�لتي  �لتفعيلة  ق�سيدة  ولي�ست  �لنرث  ق�سيدة 
�سناعة  طاقات   - بح�سبهم   - ��ستنفدت 
�لده�سة �ل�سعرية و�لتجديد �للغوي و�كت�ساف 
�لعالقات بني �لأ�سياء وغريها من متطلبات 
كتابة �ل�سعر �ملتماهي مع �ملرحلة �جلديدة 

ومتغري�تها �ملت�سارعة .
كـ  �دوني�ص  و�لناقد  �ل�ساعر  ��سم  ويربز 
)منا�سل( من �أجل �رصعنة �لق�سيدة �لنرثية 
يف  �تكائه  عليه  �أ�سكلو�  كثريين  �أن  رغم   ،
مقالته �لنقدية �لتي �أو�سح فيها �خل�سائ�ص 
عام  كتبها  و�لتي  �لنرث  لق�سيدة  �لفنية 

1960 على كتاب �سوز�ن برنار على �لرغم 
كانت  و�ن  �ملو�سوع  لهذ�  هو  ��سارته  من 

��سار�ت من بعيد كما يرى �مل�سكلون.
�ل�سعر  خ�سوع  بعدم  �دوني�ص  ويقول 
للمقايي�ص �لنهائية ب�سفتها خال�سة ؛ لذلك 
�آفاق  �ىل  وتنطلق  �للغة  تتحرر  �أن  يجب 
�أ�سحاب  بهجوم  جوبهت  و�إن  حتى  رحبة 
)�لذهنيات �لقدمية(. ولكن، هل ي�سرتط على 
من يتبنى منهج �لتحرر �لأدوني�سي �أن يقدم 
كفائ�ص  تنظريية  مب�سطلحات  يزخر  ن�سًا 

و�مليتافيزيقيا  �لديالكتيك  �أو  مثاًل  �لقيمة 
بحاجة  هو  عما  )�لك�سف  يافطة  حتت 
ظلت  �لتي  �حلد�ثة  يافطة  �أو  ك�سف(؟،  �إىل 
ل�ستهالك  عليه  تتعلق  �سلب  جد�ر  بال 
من  يقرتب  �لذي  بال�سكل  م�سامينها 

�لتيار�ت �ملوؤدجلة �لو�فدة؟.
�إجابات  لها  �أن جند  �لت�ساوؤلت، ميكن  هذه 
من خالل ��ستعر��ص خريي من�سور لإحدى 
يف  �ساوول  بول  �للبناين  �ل�ساعر  ق�سائد 
 " عنها:  فيقول  �ل�ساغر(  )�لهو�ء  جمموعته 

�إليه هذه �ملجموعة هو منحى  �إن ما حتيل 
بتفاوت  �لكثريون،  فيه  ي�سرتك  �لكتابة  يف 
خال�سات  ي�ستثمر  منحى  وهو  للنظر  لفت 
جمانيًا،  ن�ساطًا  بو�سفه  �ل�سعر  عن  نظرية 
تاأريخيته  من  لل�سعر  طرد  عملية  �إنها 
�لنفوذ  مد�ر  ومن   ، و�للغوية  �لإن�سانية 
وباخت�سار  �ملح�ص،  �للهو  �إىل  �لإبد�عي 
هو منحى يهم�ص �ل�سعر من حيث يبالغ يف 
�لرثثرة ، �إنه تاأثيث لغوي فقري لفر�غ فاغر 

يف �لروح و�لقلب معًا ! "1.

�إىل  هذ�  كالمه  يف  من�سور  خريي  ي�سري 
�ل�سعري لدرجة  �ل�سكل  ��ست�سهال كتابة هذ� 
�ىل  ي�سل  حتى  �ملجاين  بالن�ساط  و�سفه 
قناعته �لتي قادته للت�رصيح باأنها كتابات 

طاردة لل�سعر ب�سقيه �لإن�ساين و�للغوي .
هذ�  على  �لنرثية  �لق�سائد  ن�سجت  و�إذ� 
�ملنو�ل وهو �مل�ستبعد قطعًا فاأن �حلكم من 
�جلهة �مل�سادة �سيكون جاهز�ً باأن �مل�رصوع 
�للغة من  �لنرث هو جتريد  �حلقيقي لق�سيدة 
�أن  قبل  هذياين  ف�ساء  يف  لت�سبح  دللتها 
بها  وتزخر  زخرت  لفظية  ت�سلية  عند  تر�سو 
؛  �لإلكرتونية  و�ملو�قع  و�ملجالت  �ل�سحف 
�ل�سكالين بني �ملتمرت�سني  �ل�رص�ع  فيحتدم 
 / �لد�د�ئي   / �حلد�ثي  �لنرثي  �خلندق  يف 
على  �ملر�بطني  وبني   ، ..�لخ  �ل�سوريايل… 
�أحادية  مايعك�ص  �لتقليدية  �لق�سيدة  ثغور 
روؤيوية لي�ست غريبة �أ�ساًل عن منط �لتفكري 

�لعربي .
هائلة  ثورة  عن  كثري�ً  �لنرثيون  يتحدث 
�أحدثتها ق�سيدتهم، �لأمر �لذي يرف�سه جملة 
وتف�سياًل �لناقد �جلز�ئري �لدكتور عبد �مللك 
�لأدب  يف  نرثية  ثورة  �أي  نافيًا  مرتا�ص 
�لعربي منذ �بن �ملقفع، بل يجد ق�سيدة �لنرث 
متزيقًا للجمل وبرت�ً لالألفاظ و�إيذ�ء للمعاين. 
�نها  على  جتني�سها  برف�سه  ي�رصح  كما 
وعنا�رصه  و�أدو�ته  بذ�ته  قائم  �أدبي  جن�ص 
هذ�  حول  �لكتابية  �لتنظري�ت  كل  عاد�ً 
�ل�سكل مل تتبلور بحيث حتقق قناعة لالآخر 
بكتابات  ي�ست�سهد  ذلك  ومع  بخ�سو�سيته، 
لطه  �لكرو�ن  ودعاء  �لتوحيدي  حيان  �أبي 
ح�سني مبديًا �إعجابه بعنا�رصهما �جلمالية 
)ق�سيدة  �أن  �إىل  حتى مع نرثيتها ويخل�ص 

�لنرث حماولة نرثية للتعلق بال�سعرية(.
يد�فع  مرتا�ص،  �لدكتور  ر�أي  خالف  وعلى 
ح�سور  عن  �لعويف  جنيب  �ملغربي  �لناقد 
�إبد�عية  ظاهرة  ب�سفتها  �لنرث  ق�سيدة 
من  �لعربي  �ل�سعري  �مل�سهد  على  مهيمنة 
)غثاء  �أ�سماه  ما  وجود  عن  يغفل  �أن  دون 
�سعريًا( ي�سيء لل�سعر وهو ناجت عن �لتماهي 
�سارمة  نقدية  بوقفة  مطالبا  و�ل�ستن�ساخ 

تك�سف خلله.
ي�سطدم  قد   ،- و�قعيته  على   - �لر�أي  هذ� 
�ن  �لبع�ص  يقول  قد  �ذ  تنظريي،  بجد�ر 
تكون  قد  بالغثاء  كتاباتهم  و�سف  من 
قمة  هي  مقابلة  نظر  وجهة  من  نتاجاتهم 

�حلد�ثة و�لده�سة ؛ لأن
يف  �لنرث  ق�سيدة  لتقييم  �حلقيقي  �ملعيار 
تبقي  لفرتة  وغائب  مفقود  معيار  �حلقيقة 
تر�سيخ  باآمال  عالقًا  �ل�سعري  �ل�سكل  هذ� 
�حل�سورية  كثافته  مع  حتى  �حل�سور 
�جلدل  مثار  �لإ�سكالية  عن  ف�ساًل  �ملرتبكة 

لتجني�سه .

بغداد_متابعة

للشاعر المغترب رحيم الحلي في بابلالجواهري تحتفل بنتائج مسابقة األقالم الشابةالهولندي يزور متحف البصرةيوسف العاني على مسرح الطليعة
تقيم د�ئرة فنون �ل�سباب �لتابعة �ىل وز�رة �ل�سباب وبالتعاون مع عدد من 
�ملهرجان  للمونودر�ما.  �لعاين  يو�سف  مهرجان  �لهلية  �مل�رصحية  �لفرق 
�جلاري،  �لول  كانون  �سهر  من   28 يف  �لطليعة  م�رصح  على  �سيقام  �لذي 
وي�ستمر ملدة ثالثة �يام �سي�سارك فيه عدد من �لفرق �مل�رصحية، ف�سال عن 

فرق �ملحافظات ومعهد �لفنون �جلميلة. 
�ملخرج �مل�رصحي جبار حميب�ص .. حتدث عن م�ساركته يف �ملهرجان قائالآ 
: �سي�سارك فنانون �سباب من معهد �لفنون �جلميلة، حيث �سنقدم م�رصحية ) 
كورنيت( و�لتي يج�سد �سخ�سيتها �لرئي�سة بهاء كامل تركي  و�لتي تتحدث 

فكرتها عن معاناة فنان �ساب يفقد ��رصته ليو�جه �لكثري من �ل�سعوبات. 

مبنا�سبة �فتتاح �لقن�سلية �لهولندية يف �لب�رصة ز�ر �ل�سيد يان فالتمان�ص 
�سفري هولند� يف �لعر�ق وبرفقته �لقن�سل �لهولندي يف �لب�رصة �ساميون 
�لب�رصة  متحف  �لنفطية  �ُسل  �رصكة  من  رفيع  وفد  مع  ولييمز  د�مــن 
لدعم  و��ستعد�دهم  �إعجابهم  و�أبدو�  مقنتياته،  على  و�طلعو�  �حل�ساري. 
�لثقافية  �لن�ساطات  يف  �مل�ساركة  يف  ورغبتهم  �مل�ستقبل  يف  �ملتحف 

�لتي يقيمها �ملتحف.
وكانت وز�رة �لثقافة و�لهيئة �لعامة لالثار و�لرت�ث قد �فتتحت متحف 
�لب�رصة يف �و�خر �سهر �يلول من هذ �لعام يف �حد �لق�سور �لرئا�سية يف 

�ملحافظة وبد�أ با�ستقبال �ل�سيوف من ذلك �حلني.

للفائزين  �سعرية  قر�ء�ت  تت�سمن  �حتفالية  �لثقافية  ر�بطة �جلو�هري  �ستقيم 
يف م�سابقة �لأقالم �ل�سابة ، غد� �ل�ساد�ص ع�رص / كانون �لأول يف قاعة جو�د 
�سليم يف �ملركز �لثقايف �لبغد�دي بالتعاون مع �مللتقى �لثقايف �لذي يديره 
�لأديب �سادق �جلمل. كما و�أعلنت �لر�بطة عن نيتها يف طبع �لن�سو�ص �لفائزة 
بامل�سابقة ، �سمن جمموعة ق�س�سية �سعرية م�سرتكة برعاية د�ر �بن �ل�سكيت 
للطباعة و�لن�رص.   و�ستوزع خاللها �لدروع بني �لفائزين يف �ملر�تب �ملتقدمة 
يف جمال �ل�سعر و �لق�سة �لق�سرية. فيما يذكر �أن ��ستعد�د�ت ر�بطة �جلو�هري 
�ل�سابة لغر�ص  �لق�س�سية و�ل�سعرية لالأقالم  �لن�سو�ص  ��ستقبال  �لثقافية يف 

�مل�ساركة يف �مل�سابقة كانت قد �جنزت حتى نهاية �سهر ت�رصين �لول.

�لثقايف  �لبيت  مع  بالتعاون  �مل�ستقلة  �لثقافية  �لــرو�د  جمعية  �أقامت 
�لثقافة  وز�رة  يف  �لعامة  �لثقافية  �لعالقات  لد�ئرة  �لتابع  �لبابلي 
�ل�ساعر  جتربة  عن  �حلديث  خاللها  مت  ثقافية  �أم�سية  و�لآثار  و�ل�سياحة 
رئي�ص جمعية  �أد�رها  )�ل�سياع(،  �لبكر  �لق�س�سية  �حللي  �ملغرتب رحيم 
م�سرية  عن  حتدث  �لذي  �للبان  �سالح  �ل�ساعر  �مل�ستقلة  �لثقافية  �لرو�د 

�ل�ساعر و�لقا�ص �لتي ق�ساها يف �لغربة
 وقال �للبان �إن �لقا�ص و�ل�ساعر رحيم �حللي د�ئمًا ما يفت�ص عن �ل�سالم 
�لوطن  يكون  �أن  ح�ساباتِه  يف  ي�سع  وكــان  �حلياة  وعن  �ملحبة  وعن 

هاج�سُه، ومنجزُه �لق�س�سي ذي �رصد و�قعي بعيد عن �خليال.

أمسيةرابطةالسفيرمهرجان

قراءة في كتاب

رجل جمنون يحجز منذ عّدة �سهور ثالثة ع�رص 
�ل�سفلية،  �لطو�بق  يف  حديدي  باب  خلف  قتيال 
�أنهم  �سنكت�سف  �ل�سحايا  هوّيات  يف  وبالتثّبت 
�لكاتب/�لقاتل/�لنذل  عند  در�سو�  طلبة  جميعا 
مادة �لدر�ماتورجيا طيلة ربع قرن. هكذ� ميكن 
)ع�سيقات  �جلديدة  �لرو�ية  جممل  نلّخ�ص  �أن 
�لرياحي،  كمال  �لتون�سي  للكاتب  �لنذل( 
�لأوىل  طبعتها  يف  �ل�ساقي  د�ر  عن  �ل�سادرة 

فرب�ير/�سباط 2015.
�لكاتب  يلقيها  ل  �لبولي�سية  �لعقدة  هذه  لكن 
يحرّبها  �لتي  �لتقارير  مثل  جافة  بطريقة 
�لتي  تلك  �أو  �لأمنية،  �ملخافر  د�خل  �ملحّققون 
نطالعها يف �لق�س�ص �لبولي�سية ون�ساهد مثلها 
ي�ستدرجنا  �لّرياحي  �أن  بل  �جلرمية،  �أفالم  يف 
ليوّرط  �لأحد�ث،  قبل  �للغة،  �ملوغل يف  بخياله 
�إّياه  حمّر�سا  �خليال،  مالحقة  تهمة  يف  قارئه 
بّث  جرمية  هي  �جلر�ئم،  �أفظع  �قرت�ف  على 
كل  بد�خل  ي�سكن  فبالأخري  للخيال،  �حلياة 
�ّنه »نذل يقتل يف  �لّدم، رغم  مّنا نذل ل يطيق 
�أ�سبح  بجر�ئمه«… خيال  يهذي  وينام  خياله 
�ل�سفلية  �لّطو�بق  يف  �إل  يتحّرك  ل  �لفئر�ن  مثل 

و�لأقبية �ملظلمة…. 
�ملح�ص  �لبولي�سّي  �ملنحى  عن  �أي�سا  وبعيد� 
د�خله  وتنمو  �ل�رّص�عات  فيه  تتقاطع  �لذي 
�أو  �أجل حتقيق م�سلحة ما  �حلبكة �ل�رصدّية من 
هدف معنّي، فاإن رو�ية كمال �لرياحي �جلديدة 
و�لهام�سية  �جلانبية  �ل�رص�عات  فيها  تتعّدد 
للذ�ت  �لد�خلي  �ل�رص�ع  �سوى  ُتغّذى  ل  لكّنها 
بل  وحده،  �لرو�ئي  �لبطل  �رص�ع  ل  �لقلقة، 
كمال  �سخ�سّية  و�أّولهم  �لب�رص،  كل  �رص�ع  هو 
)رجل  �لتون�سي  و�ل�سحايف  �لكاتب  �لرياحني 
�خليال(، و�سخ�سّية كمال بن �لهادي �ليحياوي، 
�لّناقد �حلاقد �للذين ��ستّلهمهما �لكاتب من حلم 
يف  �لرياحي  كمال  نّبهنا  ولأن  �جلامح.  خياله 
�إن�سان  كل  د�خل  يف  �أن  �إىل  »�مل�رصط«  رو�يته 
هذه  يف  فاإّنه  �لآخر،  بالإن�سان  مرتّب�ص  خّماٌخ 
ا�ص �لعقول �لب�رصية  �لّرو�ية �سيحّول وجهة م�سّ
يقتل  كمال  فنتابع  ذ�ته  �لإن�سان  د�خل  �إىل 
رقما  وي�سبح  بالزهامير  ي�ساب  لئاّل  كماًل 
تتقاطع  ذ�كرة.  بدون  �سعبي  طابور  يف  من�سيا 
�حلبكة �ل�رصدية بالعقدة �لبولي�سية مع �مل�ساهد 
لل�سيناريو،  �لدقيقة  بالتفا�سيل  �ل�سينمائية 
و�أحد�ثها  بتو�ريخها  �ليوميات  كتابة  وتقفز 
�لأتوبيوغر�فية  �ل�سرية  مع  جنب  �إىل  جنبا 
و�ل�سطحات  �ل�سحيحة  �لوقائع  �ملتاأرجحة بني 

�خليالية.

اقتباس 

بالفعل يوجد كم ل متناهي من �لمل 
لكنه لي�ص لنا ...!

كافكا

الجميالت هن الجميالت
)1(

�جلميالت هنَّ �جلميالُت 
"نق�ص �لكمنجات يف 

�خلا�رصة"
�جلميالت هنَّ �ل�سعيفاُت 
"عر�ٌص طفيٌف بال ذ�كرة"

�جلميالت هنَّ �لقوياُت
"ياأ�ٌص ي�سيء ول يحرتق"

�جلميالت هنَّ �لأمري�ت ُ
" اُت وحِي قلق  "ربَّ

�جلميالت هنَّ �لقريباُت 
" "جار�ُت قو�ص قزح 

�جلميالت هنَّ �لبعيد�ُت 
�أغاين �لفرح" "مثل 

�جلميالت هنَّ �لفقري�ُت 
"مثل �لو�سيفات يف 

ح�رصة �مللكة"

�جلميالت هنَّ �لطويالُت 
"خالت نخل �ل�سماء"

�جلميالت هنَّ �لق�سري�ُت 
"ُي�رَصْبَن يف كاأ�ص ماء"
�جلميالت هنَّ �لكبري�ُت 

"ماجنو مق�رصٌة ونبيٌذ معتق"
�جلميالت هنَّ �ل�سغري�ُت 
"َوْعُد غٍد وبر�عم زنبق"

�جلميالت، كّلْ �جلميالت، �أنت ِ
�إذ� ما �جتمعن ليخرتن يل �أنبَل 

�لقاتالت
)2(

كمقهى �سغري علي �سارع 
�لغرباء 

هو �حلّب... يفتح �أَبو�به 
للجميع.

كمقهى يزيد وينق�ص َوْفق 

�ملناخ:
�ده، �إذ� َهَطَل �ملطر �زد�د روَّ

و�إذ� �عتدل �جلّو َقّلو� وَمّلو�...
�أَنا هاهنا يا غريبة يف �لركن 

�أجل�ص
ما لون عينيِك؟ ما �َ�سمك؟ 

كيف
�أناديك حني مترِّين بي ، و�أَنا 

جال�ص
يف �نتظارِك؟

مقهى �سغرٌي هو �حلّب. �أَطلب 
كاأ�سْي

نبيذ و�أَ�رصب نخبي ونخبك. 
�أَحمل

ة. �إنها متطر  قبَّعتني و�سم�سيَّ
�لآن.

محمود درويش

ثقافة 

العراق في المؤتمر السياحي اإلقليمي باألردن

�سارك �لعر�ق يف �ملوؤمتر �ل�سياحي �لإقليمي �لذي 
نظمته وز�رة �ل�سياحة و�لآثار �لأردنية يف مدينة 
�ل�سياحة من  "�ل�ستثمار يف  �لبرت�ء حتت عنو�ن 

�أجل م�ستقبٍل �سامل: �لتحّديات و�لفر�ص".
�ملوؤمتر �لذي عقد وبالتعاون مع كل من منّظمة 
لإعادة  �لأوروبي  و�لبنك  �لعاملية  �ل�سياحة 
موزعة  جل�سات  �أربع  ت�سمن  و�لتنمية،  �لعمار 
عن  ممثاًل  ثالثون  فيه  و�سارك  يومني،  على 
�ملتو�ّسط  �لأبي�ص  �لبحر  و�رصق  جنوب  دول 
ومثل  فيها،  �ملختلفة  �ل�سياحية  و�لقطاعات 
�لعر�ق مدير عام د�ئرة �ملر�فق �ل�سياحية حم�سن 
�سدخان �ل�سويدي نيابة عن وزير �لثقافة و�لآثار 
علي  �لدولية  �لعالقات  ق�سم  ومدير  و�ل�سياحة 
�ل�سياحية  �ملر�فق  د�ئرة  و�أكد مدير عام  يا�سني. 
�أهمية  �ملوؤمتر  �نعقاد  خالل  �سدخان  حم�سن 
يو�جهها  �لتي  �لتحديات  �ملوؤمتر يف ظل  �نعقاد 
توفري  هو  �لهدف  �أن  مبينا  �ل�سياحي،  �لقطاع 
بال�سياحة  �ملعنية  �جلهات  ملختلف  من�سة 
و�مل�رصفية  و�خلا�سة  �لعامة  �لقطاعات  من 
منطقة  يف  �لعاملة  و�لتطويرية  و�ل�ستثمارية 
للتحاور  �ملتو�ّسط،  �لأبي�ص  �لبحر  و�رصق  جنوب 
�لك�سف  يف  و�مل�ساهمة  بينها،  فيما  و�ملناق�سة 
عن �لتحّديات ومناق�سة �أف�سل �ملمار�سات، وذلك 
�لتنمية  عملية  تقود  �لتي  �لقطاعات  ب�سفتها 
و�لإقليمية  �لوطنية  �مل�ستويات  على  �ل�سياحية 

و�لعاملية.
�ملحاور  من  جمموعة  على  �ملوؤمتر  وركز 
فر�ص  �إىل  �لو�سول  تاأمني  يف  تتمثل  �لرئي�سية، 
�ملهنية  �ملهار�ت  وتعزيز  و�لتوظيف،  �لتدريب 

يف قطاَعي �ل�سيافة وتنظيم �لرحالت �ل�سياحية، 
�لقطاعات  �سمن  �لريادية  �لأعمال  وحتفيز 
و�خلدمات  �ل�سلع  م�ستوى  على  �لإنتاجية 
بالإ�سافة  �ل�سياحية،  �لقيمة  بال�سل�سلة  �ملرتبطة 
��ستخد�م  يف  �لكفاءة  مبد�أ  لعتماد  �لرتويج  �إىل 
�ملوؤ�ّس�سات  قدر�ت  وتعزيز  و�لطاقة،  �ملو�رد 
�أجز�ًء  لت�سبح  و�ملتو�ّسطة  �ل�سغرى  �ملحّلية 

�أ�سا�سية �سمن �سل�سلة �لقيم �ل�سياحية. 
�لقطاعات  �أحد  هي  �ل�سياحة  �أن  �ل�سويدي  وقال 
يف  �أهمية  �لأكرث  و�لقت�سادية  �لجتماعية 
�ملحلي  �لناجت  �رتفاع  يف  ت�ساهم  فهي  �لعر�ق، 
تدرك  �لعر�قية  �حلكومة  �أن  و�أ�ساف  �لإجمايل. 
فر�ص  و�إيجاد  �لدخل  توليد  يف  �لقطاع  �أهمية 
هي  �ل�سياحة  �أن  �إدر�كها  �إىل  �إ�سافة  عمل، 
�لقطاعات  خمتلف  مع  يتقاطع  �لذي  �لقطاع 
�لرئي�سة يف �لقت�ساد ويكمن ور�ءها، ما يجعله 
و�لنمو.  لالبتكار  �أهمية  �لأكرث  �حلو�فز  �أحد 
�لقر�ر�ت  �أن �حلكومة �تخذت عدد�ً من  �إىل  ولفت 
جذب  يف  للم�ساعدة  �حلو�فز  من  كثري�ً  وقدمت 
جتاوز  يف  و�مل�ساهمة  �ل�سياحية  �ل�ستثمار�ت 
�لقطاع �لعقبات �لتي تعيق �زدهاره، و�ل�سعي �إىل 
تنمية �ملجتمعات يف �ملناطق �ملحددة �سياحيًا 

و�قت�ساديًا كمدخل لتوليد فر�ص �لعمل. 
�حلو�فز  تقدمي  يف  �ل�ستمر�ر  �إىل  �حلاجة  و�أكد 
و�لأجنبية  �ملحلية  �ل�ستثمار�ت  جلذب  �لالزمة 
فر�سًا  تولد  لأنها  �ل�سياحة،  يف  �ملبا�رصة 
�قت�سادية وتعمل على متكني �مل�ساريع �ل�سغرية 
�سون  يف  كبري  �سكل  يف  وت�ساهم  و�ملتو�سطة 

�لرت�ث �لطبيعي و�لثقايف للبلد وتعزيزه.
�لعاملية،  �ل�سياحة  ملنظمة  �لعام  �لأمني  وقال 
طالب �لرفاعي، �أن �لقطاع �ل�سياحي يعد �لقطاع 

�أكرث  يف  ي�ساهم  �إذ  لالقت�ساد،  �ملحفز  �لرئي�ص 
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  �ملئة  يف   10 من 
�لعاملي، ويولد 30 يف �ملئة من جتارة �خلدمات 
توؤمن  �ل�سياحية  �حلركة  �أن  و�أ�ساف  عامليًا. 
لفتًا  �لعامل،  حول  عمل  فر�سة   11 من  فر�سة 
�أربعة  بنحو  �حلايل  �لعام  �لقطاع  منو  توقع  �إىل 
�لقت�ساد  ل�سوؤون  �لعام  �ملدير  و�سّدد  �ملئة.  يف 
لإعادة  �لأوروبي  �لبنك  و�ل�سيا�سة و�حلوكمة يف 
�أن  على  روماين،  ماتيا  و�لتنمية،  �لعمار 
ويف  لالقت�ساد،  �لرئي�ص  �ملحرك  هي  �ل�سياحة 
حال كانت تد�ر يف �سكل �سليم، �سي�ساهم ذلك يف 
حتفيز �لقت�ساد و�إيجاد فر�ص عمل، موؤكد�ً �لدور 

�ملهم للقطاع �خلا�ص يف هذ� �ل�ساأن.
وخـــالل �جلـل�سة �لعامة للموؤمتر، نوق�ست م�سكلة 
�لتمويل  �آليات  يف  �ل�سياحة  قطاع  متثيل  قلة 
�جلهات  ميكن  �لتي  و�ل�سرت�تيجيات  �لدولية، 
و�سعها  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني  من  �ملعنية 

بهدف تعزيز �سخ �لتمويل �لالزم يف �لقطاع.
للقطاع  �لأ�سا�سي  �لدور  �أي�سا  �ملوؤمتر  وناق�ص 
�ل�ساملة  �لتنموية  �حلركة  تعزيز  يف  �ل�سياحي 
�لقت�سادي  �لزدهار  ودعم  �لوظائف  وتوليد 
يف �ل�رصق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا وجنوب �لبحر 
�سكل  يف  �لرتكيز  جانب  �إىل  و�رصقه،  �ملتو�سط 
�أ�سا�سي على ر�أ�ص �ملال �لب�رصي وفاعلية �لطاقة 

و�ل�رصكات �ل�سغرية جد�ً و�ل�سغرية و�ملتو�سطة.
�ملخرجات  من  بعدد  فعالياته  �ملوؤمتر  و�ختتم 
كان من �أهمها �أن ��ستثمار قطاع �ل�سياحة لكامل 
�إمكاناته يتطلب �أفعاًل حازمة ومن�سقة �سمن �أطر 
�لعمل �لتي تتحكم بالو�سول �إىل �لأ�سو�ق وتدفق 
و�ملقايي�ص،  و�جلودة،  و�خلدمات،  �مل�سافرين، 

و�لب�سائع، و�ل�ستثمار�ت �لأجنبية �ملبا�رصة.
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