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المنامة -بنا

المنطقة تواجه تهديدات معقدة

جالل��ة المل��ك يس��تقبل كب��ار المش��اركين ف��ي “ح��وار المنام��ة”

بعث ع��اه��ل ال��ب�لاد ص��اح��ب الجاللة

الملك حمد ب��ن عيسى آل خليفة،

برقية تهنئة إل��ى رئ��ي��س جمهورية
ال��ت��ش��ي��ك م��ي��ل��وش زي����م����ان ،وذل���ك
ب��م��ن��اس��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ل���ب�ل�اده،
أعرب جاللته فيها عن أطيب تهانيه

وتمنياته لفخامته ب��ه��ذه المناسبة
الوطنية.

العربي يقرأ

بمعدل  6دقائق

عبدالنبي الشعلة

في السنة

جاللة الملك مستقبال كبار المشاركين في المؤتمر الرابع عشر لألمن اإلقليمي “حوار المنامة”

Û Ûتزدهر الش���عوب واألمم وتنمو وتتطور عندما يس���تتب فيها األمن واالستقرار وتسود
فيها روح االعتدال والتعايش والتعاون والس�ل�ام ،والعكس صحيح؛ فعندما تنزلق أي
من هذه الش���عوب واألم���م إلى هاوية التطرف والعنف واإلره���اب والتمزق واالقتتال،
فإنه���ا تفق���د مقومات النمو والتطور وعناص���ر البقاء ،وتبدأ في التراج���ع واالنهيار كما

تأخذ في التقهقر في مختلف مناحي الحياة وعلى كل األصعدة وفي المجاالت كافة،

إال أن أخط���ر ما تتعرض له الش���عوب واألمم في مث���ل هذه الحاالت هو تقهقر وتراجع

ثقافتها واضمحالل إنجازاتها الفكرية والعلمية والمعرفية.

Û Ûوإثباتًا لذلك ،وعلى س���بيل المثال ال الحصر ،وباختصار ش���ديد ،فقد أكد تقرير حركة
النش���ر ف���ي الوط���ن العربي ،حول حال���ة الكتاب العلم���ي ،والذي أعده اتحاد الناش���رين
العرب عن العام الماضي  ،2017بأن نش���اط نش���ر كتب العلوم باللغة العربية قد تراجع

وانخف���ض في س���وريا بنس���بة  % 95عم���ا كان عليه قبل العام  ،2011وه���و العام الذي

عصفت فيه رياح وأعاصير ما سمي بالربيع العربي بذلك البلد المنكوب.

Û Ûوق���د عَ رَّ ف التقري���ر الكتاب العلمي بأنه الكتاب المتخصص في الدراس���ات اإلنس���انية
والعلمي���ة التطبيقي���ة .هذه الكتب تمثل ،طبقً ا للمس���ح ،ما يقرب من  % 20إلى % 30
من حجم حركة النشر في الوطن العربي.

Û Ûوكذلك الحال بالنس���بة للعراق ،الذي كان يمتلك برنامجا متكامال لنش���ر الكتب العلمية
باللغ���ة العربي���ة ،حيث بدأ التراجع منذ العام  ،2003وه���و العام الذي غزت فيه القوات

األميركية واحتلت األراضي العراقية ،ويكاد يصل فيه التراجع اآلن إلى نقطة الصفر.

Û Ûوفي سياق متصل ،فإن اإلشارة تجدر هنا إلى أن معيار تقدم الشعوب واألمم ونموها
���دد ويُ ق���اس ،بل مره���ون ،بمدى اإلنت���اج العلم���ي والثقافي
وتطوره���ا أصب���ح اآلن يُ َح َّ

والمعرفي فيها ،خصوصا ،فإن حركة نش���ر الكتب ،الورقية منها والمنش���ورة من خالل
المنصات الرقمية ،وانتش���ار هذه الكتب ،صار يعكس مستوى ثقافة هذه األمة أو تلك
ومدى اس���تقرارها وثباتها ،وأن حركة نش���ر الكتب تنمو وتزدهر بفضل ما تحققه تلك
الشعوب أو األمم من إنجازات حضارية مختلفة.

Û Ûلقد كان الكتاب ،وس���يبقى ،يعد من أعظم اإلنجازات في تاريخ البش���رية ،حيث مكَّ ن
اإلنس���ان من تس���جيل المعرف���ة والمعلومات واألف���كار ونقلها لألجي���ال الالحقة ،وبهذا

توارث���ت األجيال التراث البش���ري الزاخر في العل���وم واآلداب المختلفة ،وكان الكتاب،
وال يزال بنسخته الورقية أو بصيغته الرقمية يعد الوسيلة األولى للثقافة والتعليم.

Û Ûإال أن مختلف التقارير واإلحصاءات والدراسات الحديثة المعتبرة تؤكد أن الناشرين
العرب مجتمعون ال ينش���رون س���وى نحو  7آالف عنوان كتاب س���نويا فقط على طول

الوط���ن العرب���ي وعرض���ه ،مقابل رب���ع مليون عن���وان كتاب تص���دره بريطاني���ا وحدها

سنويا ،وأن متوسط طباعة العنوان الواحد للكتاب العربي تبلغ  5آالف نسخة ،مقابل
مع���دل  85ألف نس���خة لطباعة العنوان الواحد في بريطانيا مث�ل�ا ،وأن اإلنتاج العربي

من الكتب ال يتجاوز  % 1.1فقط من إجمالي اإلنتاج العالمي رغم أن السكان العرب
يش���كلون  % 5.5من إجمالي س���كان العالم ،كما تفيد إحصاءات اليونس���كو أن نس���بة

إنت���اج الوط���ن العربي من الكتب إلى اإلنت���اج العالمي ظلت خالل ربع قرن بمعدل 0.9
 ،%في حين بلغت نسبة إنتاج أوروبا من اإلنتاج العالمي للكتاب  % 50خالل الفترة
نفسها ،كما تشير إحصاءات أخرى إلى أن نسبة الكتب الدينية تبلغ  % 40من مجمل
عدد الكتب المنتجة في العالم العربي ،وهي أعلى نس���بة في العالم ،وتس���تحوذ كتب

الرواية على  % 20من هذا العدد.

Û Ûمن جانب آخر ،فإن معدل إنتاج الكتب في الس���نة لكل مليون ش���خص بلغ 802كتاب
ف���ي أوروب���ا ،و 513كتاب���ا عل���ى مس���توى ال���دول المتقدم���ة ،و 55على مس���توى الدول

النامي���ة .أما بالنس���بة للدول العربية ،فإن الرق���م ينحدر إلى  29كتابا لكل مليون عربي

في السنة!

Û Ûلم���اذا ه���ذه الصورة القاتمة؟ لقد كنا س���باقين في الماض���ي ،إذ نبتت في مصر القديمة
ب���ذرة حركة النش���ر في منطقتنا وتكلل���ت بصدور كتاب “الموت���ى” ،وعلى أرض العراق
القدي���م كان���ت صناع���ة النش���ر ف���ي زم���ن الس���ومرين واألكاديي���ن والبابليي���ن نش���طة

ومزدهرة ،وقد اشتهر العراق القديم بكتب القانون التي كان أبرزها قانون حمورابي.

وفي الجزيرة العربية كانت المعلقات ،ولما س���طع نور اإلس�ل�ام كان أول كتاب مكتوب
ومدون هو القرآن الكريم ،ومع نهاية القرن األول ومطلع القرن الثاني الهجري بُدِ أ في

تدوين األحاديث النبوية.

Û Ûوف���ي منتصف القرن الثان���ي الهجري (الثامن الميالدي) ،ومع ازدهار الدولة العباس���ية،
رئيس���ا في نش���ر المخطوط العربي اإلس�ل�امي .وكان ابن
ً
أصبح لحركة الوراقين دورً ا

المنامة  -بنا

اس���تقبل عاه���ل الب�ل�اد صاح���ب الجالل���ة
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة ،في قصر
الصخير أمس ،كبار المشاركين في المؤتمر
الرابع عش���ر لألمن اإلقليمي “حوار المنامة”
ال���ذي ينظم���ه المعه���د الدول���ي للدراس���ات
االستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية
سنويا.
وصافح جالل���ة الملك الحض���ور مرحبا بهم
وبمشاركتهم في منتدى حوار المنامة.
وبه���ذه المناس���بة ،تفضل صاح���ب الجاللة
المل���ك بإلق���اء كلمة س���امية التالي���ة ،وفيما
يلي نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم
إن���ه لم���ن دواع���ي س���رورنا الترحي���ب بك���م
جميعا ف���ي مملكة البحرين لل���دورة الرابعة
عشرة لـ”حوار المنامة”.

األوس���ط م���ن يعتب���ر أول مدي���ر تنفي���ذي

بالتقني���ات الحديث���ة يب���رز لن���ا جميعا حجم

الع���ام ضوءا جدي���دا على التحدي���ات التي

بحرين���ي ،فعل���ى الرغ���م م���ن أن���ه بريطان���ي

التحديات الجسيمة.

نواجهه���ا ف���ي جميع أنح���اء المنطق���ة ،وأن

األص���ل ،إال أن الفري���ق توم���اس بيكيت قد

ولذل���ك؛ ف���إن إصرارن���ا الجماع���ي يجب أن

يكون الطريق ال���ذي ينيره هو طريق األمل

ول���د وتربى في البحري���ن ،ونحن نرحب به

يف���وق حج���م التحدي���ات الت���ي تواجهن���ا

والوئام والسالم ،وشكرا.

في وطنه ونتمنى له كل النجاح.

لك���ي نتمكن من التغلب عليه���ا ،ونحن نعتز

األصدقاء الكرام،

ف���ي مملك���ة البحري���ن باس���تضافة الح���وار،

يواج���ه الش���رق األوس���ط تهدي���دات عميقة

لي���س فق���ط لكف���اءة المش���اركين ونوعي���ة

ومعق���دة وواس���عة النط���اق ،إل���ى جان���ب

المناقش���ات ،ولكن ل���روح التفاؤل الذي يعم

مخاطر التطرف واإلرهاب المس���تمرة على

هن���ا .إنن���ا نؤم���ن بأن���ه م���ن خالل مث���ل هذا

ال���دوام ،يج���ب علينا مجابه���ة القرصنة في

التعاون ذا المغزى ،يمكن للدول المتش���ابهة

أهمية انعقاد حوار المنامة،

بحارن���ا ،ومكافح���ة االتج���ار باألش���خاص

ف���ي الفكر بمجل���س التعاون ل���دول الخليج

وأبرز القضايا التي يناقشها في

كل عام.

عب���ر حدودنا ،والتصدي النتش���ار األس���لحة

العربي���ة وخارج���ه إيج���اد مس���ارا جدي���دا

جلساته ،والتي تعكس القناعة

كما يسعدنا أن يكون لمكتب المعهد الدولي

النووي���ة والح���رب االلكتروني���ة ،حي���ث إنه

لتجاوز الصعوبات القديمة.

بأن الحوار المشترك هو الوسيلة

للدراس���ات االس���تراتيجية ف���ي الش���رق

عندم���ا تلتق���ي اإليديولوجي���ات المش���وهة

إنن���ا نتمن���ى مخلصي���ن أن يلقي ح���وار هذا

األنجح للحفاظ على أمن واستقرار
المنطقة.

عل���ى م���دار  60عاما ،أح���رز المعه���د الدولي
للدراس���ات االس���تراتيجية تقدم���ا ف���ي
االس���تقرار العالمي وتعزيز الس�ل�ام – ونحن
ف���ي مملك���ة البحري���ن نفخ���ر بدع���م ه���ذا
العمل – ونظ���را إلى تاريخ المعهد ومكانته،
فإن���ه يتمتع بق���درة فريدة عل���ى جذب أهم
الشخصيات البارزة في العالم ،سواء وزراء
في الحكومة أو كبار العسكريين ،أو ضباط
االستخبارات أو مفكرين رئيسيين ،ونتقدم
بخالص ش���كرنا إلى جون تشيبمان وفريقه
على تنظي���م هذه القمة في مملكة البحرين

» »أقام صاحب الجاللة الملك مأدبة
عشاء تكريما لكبار المشاركين

في حوار المنامة وتبادل جاللته

مع الحضور األحاديث حول

الندي���م ،محم���د بن إس���حاق النديم ،قد حص���ر في كتابه “الفهرس���ت” نحو  8500كتاب

نش���رت في القرون األربعة األولى للهجرة ،كما حصر حاجي خليفة في كتابه “كش���ف
الظنون عن أس���امي الكت���ب والفنون” نحو  20000عنوان ف���ي مختلف فروع المعرفة

حتى القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميالدي).

Û Ûوق���د عَ رَ فَ ���ت األندلس في ظل الوجود العربي حركة ثقافية واس���عة تجلت فيما خلفه
أهلها من آثار علمية وأدبية وفلسفية وغيرها.

Û Ûإذً ا ،لم���اذا ه���ذا التراجع وما الذي حصل؟ هل ألن معدل الق���راءة لدى المواطن العربي
يبلغ اآلن  6دقائق سنويًا فقط كما تؤكد اإلحصاءات.

Û Ûه���ذه األرقام والمعلومات الدقيقة المحرجة المحزنة تدعو إلى الحيرة والقلق ،وتؤكد
بأنن���ا نعان���ي أزمة ثقافة ،وهنا مربط الفرس ،فأزمة الثقافة ،كما هو معروف ،هي مرتع

ومنبع كل األزمات والمشكالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية.

Û Ûولك���ن ،ال يج���ب أن نستس���لم للي���أس ،ثمة مب���ادرات رائ���دة تدعو إلى األم���ل والتفاؤل
تتبناه���ا خصوص���ا دول���ة االم���ارات العربي���ة المتح���دة الش���قيقة؛ منها “اإلس���تراتيجية
الوطنية للقراءة لألعوام  ،”2026 2016-كما يأتي على رأسها مبادرات صاحب السمو

الش���يخ محمد بن راش���د آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء حاكم

دب���ي ،المعروف بعبارته الش���هيرة “ال مس���تقبل ب�ل�ا كتاب” ،والذي ب���ادر بإطالق “مؤتمر

دبي الدولي للنش���ر” في ش���هر م���ارس من العام الماضي ،وهو ال ي���زال يرعى “مهرجان

طيران اإلمارات لآلداب” الذي يواصل فعاليته السنوية طوال عشر السنوات األخيرة،
وقد أطلقت دولة اإلمارات العربية المتحدة باقة من الجوائز التي تهدف إلى تشجيع

المبدعي���ن والمفكري���ن في مج���االت المعرف���ة والفن���ون والثقافة العربية واإلنس���انية،
والمس���اهمة ف���ي تش���جيع النش���ر العربي وحث الناش���رين عل���ى تقديم كل ما يس���اهم
ف���ي االرتق���اء بالعق���ل العربي ويرف���د الثقافة العربي���ة بما هو جدي���د ومتميز ومواكب

لقضايا العصر ،ودفع المبدعين والمفكرين إلى التنافس في خلق المش���اريع اإلبداعية

واألطروح���ات الفكري���ة ،وغيرها من األه���داف ذات العالقة ،مثل “جائزة الش���يخ زايد
للكت���اب” و”الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر)” و”جائزة الش���ارقة لإلبداع العربي”

و ”جائ���زة الش���ارقة للثقاف���ة العربي���ة  -اليونس���كو” و”جائ���زة اتصاالت لكت���اب الطفل”،
إل���ى جانب “خطة دب���ي  ”2021الرامية إلى جعل إمارة دب���ي موطنا لإلبداع والتمكين

والس���عادة .كما أصبح “معرض الشارقة الدولي للكتاب” أكبر وأهم معرض للكتاب في
العالم العربي.

أيض���ا بمش���روع “نقل المعارف” ال���ذي أطلقت���ه وزارة الثقافة بمملك���ة البحرين
Û Ûويش���اد ً
ف���ي الع���ام  2014ال���ذي يهدف إلى ترجم���ة مجموعة م���ن الكتب العالمي���ة؛ بغية إثراء

المكتبة العربية بكافة المعارف والعلوم اإلنسانية وتعويض النقص الموجود في النقل
المعرفي الدقيق.

الحوار أنجح وسيلة لتحقيق التطلعات

جالل��ة المل��ك يؤك��د الح��رص المتب��ادل عل��ى تطوي��ر العالق��ات م��ع بريطانيا
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أعرب عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عن اعتزاز مملكة البحرين
بعالقاته���ا التاريخي���ة والش���راكة الوثيقة التي
تجمعه���ا بالمملك���ة المتح���دة الصديق���ة والتي
تمت���د لتاري���خ طويل م���ن التحال���ف والتعاون
والتنس���يق المش���ترك وخاص���ة ف���ي الش���ؤون
السياسية والدفاعية والعسكرية.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال اس���تقبال جالل���ة الملك في
قص���ر الصخي���ر مس���اء أم���س وزي���ر الدول���ة
لشؤون الشرق األوس���ط اليستر بيرت ،ووزير

جاللة الملك مستقبال الوفد البريطاني

الدف���اع بالمملك���ة المتح���دة توبي���اس أل���وود،
ً
مؤك���دا الح���رص المتبادل على
 -البريطاني���ة،

األح���داث اإلقليمي���ة والعالمي���ة ،باإلضافة إلى

لمواجهة التحديات الراهنة.

تطويره���ا وتنميتها على المس���تويات كافة بما

أه���م القضاي���ا الراهن���ة الت���ي يناقش���ها ح���وار

وم���ن جانبهم���ا ،أع���رب وزي���را الدولة لش���ؤون

يخ���دم األهداف والمصالح المش���تركة للبلدين

المنام���ة ،حي���ث أكد جاللة الملك أن السياس���ة

الش���رق االوس���ط والدف���اع بالمملك���ة المتحدة

والش���عبين الصديقين .وأش���اد جاللت���ه بالدور

الخارجي���ة للمملك���ة تنص على ض���رورة تعزيز

عن تقديرهم���ا لجهود جاللة الملك في توثيق

وذل���ك بمناس���بة زيارتهم للبالد للمش���اركة في

الذي تضطلع به المملكة المتحدة على الساحة

األمن والس���لم في المنطقة وفي العالم أجمع،

رواب���ط الصداق���ة التاريخية وتعزي���ز التعاون

اإلقليمي���ة والدولي���ة وجهوده���ا وإس���هاماتها

وأن اس���تضافتها له���ذا المنت���دى اله���ام تأت���ي

العس���كري والدفاعي بين البلدي���ن الصديقين،

منتدى حوار المنامة.

البناءة في ترس���يخ قواعد األمن واإلس���تقرار

م���ن منطل���ق قناعتها الراس���خة بأهمية الحوار

مش���يدين ب���دور مملك���ة البحرين وإس���هاماتها

ورحب جاللة الملك بالوف���د البريطاني الزائر،

في العالم التي تدعمها المملكة بشكل دائم.

واعتب���اره الوس���يلة األنجح لتحقي���ق تطلعات

الهام���ة في إرس���اء دعائم األمن والس�ل�ام في

واس���تعرض مع���ه مس���ار العالق���ات البحرينية

كما جرى خالل اللقاء بحث التطورات ومجمل

الش���عوب وإيجاد حلول فعالة وسبل إيجابية

المنطقة.

يرافقهما س���فير المملكة المتح���دة لدى مملكة
البحري���ن س���يمون مارت���ن ،وقائ���د الق���وات
المش���تركة البريطاني���ة الجن���رال كريس���توفر
ديفي���رل ،ومدي���ر ع���ام السياس���ية األمنية في
وزارة الدف���اع البريطانية دومينيك ويلس���ون

