
 

 

 

 

 الذي يربط أوكرانيا بالبحر األبيض المتوسط الرفيعالخيط 

 

    ،مداخلة رئيس مؤسسة ميد أور
ن جامعة فوج    مذكرة تعاونبمناسبة توقيع    ،ماركو مينيت    22، يوم الجمعة  ميد أور يا و بي 

 2022أبريل 

 

ي البداية  أود 
ا   وأثمنه   هأقدر الذي    السلطات  وحضور ،  اليوم  أن أشكركم عىل حضوركم  ف  . كما أشكر جزيل الشكر جامعة فوجيا كثير

ه مهًما للغاية. عندما التقيعميدهو  ي مقر    الجامعة الموقر   عميدب  قبل بضعة أسابيع  تا عىل فكرة بناء هذا التعاون الذي أعتير
ف 

ي   توقيع اتفاقية التعاون نستطيع اليوم و   اختصاره للغاية،تم  هلكن بفضل   طويل يبدو   آنذاك ، كان المسار مؤسسة ميد أور 
هذه الت 

ها مهم  . خاصبشكل  ةأعتير

ي  أود أن أو 
ي الطل  وفد من التمثيل  حضور لأيضا  عير عن امتنان  ي   ية عضو وهو تمثيل يحظ  ب  ،الجامعي   نر

ي   ،لهيئة األكاديميةا  ف 
ألنت 

وع أمر أساسي  ةأعتقد أن مشاركة الطلب ي هذا المشر
 . ف 

ي مقتنع أشد االقتناع؟ وعشر ما هو الم
ي الوقت الحالي   -   وما هي الفكرة؟ إنت 

القائمة  حرب  ال عىل    مركز كله    االهتمامحيث إن    خاصة ف 

ي قلب أوروبا 
 جزءأن   - ف 

ً
 أساسي ا

ً
ين عاًما القادمة  ا ي العشر

ي العلقة  سيتم تحديده من تاري    خ العالم ف 
ي البحر األبيض المتوسط وف 

ف 

ق األدن  واألقىص.   ي األمر   أنظنوا ال تمع إفريقيا والشر
ي أوكرانيا بما يحدث    رفيعهناك خيط    ، بل ثّمة تناقض ف 

يربط ما يحدث اآلن ف 

ي البحر ما قد حدث و و 
 . األبيض المتوسطسيحدث ف 

 أود فقط أن أذكر ثلثة مواضيع رئيسية: 

ي أوكرانيا، 
ي انفجار قضية إنسانية ضخمةمن بير  أمور أخرىتسببت الحرب ف 

   .. ، ف 
 
ي قلب أوروبا.  أزمة

ي الوقت إنسانية مأساوية ف 
ف 

ئ غادروا أوكرانيا و  يوجد، الذي نتحدث فيه ،  منهم ألف مئة إيطاليا حوالي استقبلت   أوروبااستقبلتهم أكير من خمسة مليير  الجر

 وهذا رقم ليس بالقليل. 

 

ي الموضوع  ال
ةما علقة أزمة الغذاء بأوكرانيا؟ العلقة  :  يتعلق بأزمة الغذاء. قد تتساءلون  ثان  لسبب بسيط للغاية:  و   ماثلة وحاض 

ه لكنو عىل إيطاليا، له تأثير . وهذا أمر إفريقيا األقرب إل ألننا  هناك اعتماد مباشر  مأساوي حقا.  عىل بعض دول شمال إفريقيا  تأثير

ي األو   روسي النتاج  ال عىل  
الغذاء. نحن    عىلينعكس    ذا، وهالحبوبمن    وكران  تنتشر  نقطن  إنتاج  مناطق  ي 

المواد  ف  فيها صناعة 

ي يوم من األيام  -   التجارة  توقفالحبوب. من الواضح أن    إنتاجالغذائية و 
تداعيات ال يمكن االستهانة سيكون له    -  وربما إنتاج القمح ف 

شديدة االعتماد عىل  فهي    دول شمال إفريقيا أما  ،  لديها المقومات لدارة األزمةف  دول مجموعة السبع   إحدىإيطاليا    ولكن كون .  بها 

ي والروسي 
 . دولهذه اللبعض ٪ 90حوالي  ل  ة قد تصلنسب  إل ،من الحبوب النتاج األوكران 

 

ي أوكرانيا  عندأزمة الطاقة. يتعلق ب ثالثالموضوع ال
اتيجي تعولشفنا حقيقة أن أوروبا اكت ،اندالع الحرب ف    عىل إنتاج الطاقة  ااسي 

. و ال ي هو االعتماد هذا روسي اتيجر ي تناقض دراماتيكي إل اسي 
،  حتللضد اال و أوروبا ضد الحرب ف  : درجة أننا اليوم عالقون ف    الروسي

 كامل  ها طبقت  لو ألنها    .. ومع ذلك فهي غير قادرة عىل تطبيق العقوبات بشكل كامل
 
عىل النفط والغاز    شامل  حظر فرض    حد   إل  ة

، فسيكون لذلك عواقب ة  الروسي أرسلت أوروبا  لقد  .  كبير نحن أمام تناقض  ف. لذلك  تها حيا  عىل  وحت    أوروبا   عىل اقتصاد   مباشر

ي نفس الوقت استمرتمليار يورو بقيمة    ألوكرانيا تمويلت    ا الماضيةالستير  يومخلل  
ي    ، وف 

، المليار يورو للغاز    35دفع  ف  روسي

 . مليار يورو يومًيا  حوالي أي 

ابط  العىل  تدل    إشارة؟ إنها  كبير التناقض الدركون حجم هذا  تأ ي    المتشابكي 
ابط أكير مما نعتقد ف  . العالم مي  ، حت   االقتصاد العالمي

ي إلغاء  تلم  جائحةال
ابطنجح ف  ابط ، ورغم ذلك تبيو المستحيل الخروج من الكان من آنذاك  . هذا الي  وقف ألن  تلم يفإن هذا الي 

ابط بشكل قو  العالم  . يمي 



 

 

 

 لقد  
ّ
باراغ خن من أصل هندي،  األمريكي  الباحث  بعنوانكتب  فيه  ا، كتاًبا  ابطغرافيا"،  قراءة بفكرة  ال  "الي  الممكن  من  يعد  أنه لم 

من خلل   إال  ابطيمبدأ  الجغرافيا  العالم  يجب  لذلك  ،  ةالي  إل  علمي ممن خلل  نتقارب  علم  تقريًبا جديد    نهج  وهو  .  ابطالي  ، 

 لم تعد قابلة للفهم.  ترابطالجغرافيا بدون 

ي البحر األبيض المتوسط نعكساألزمة النسانية وأزمة الغذاء وأزمة الطاقة. ت
ى اليوم ف  ي العلقة مع  ، هذه األزمات الثلث الكير

ف 

ق األدن  و  ي العلقة مع الشر
ق إفريقيا وف  ي األشهر المقبلة.  ير ، وقد تصاألقىصالشر

ا ف 
ً
 أكير تعقيد

ي األسابيع القليلة المقبلة إل    الممكن  ، فمنلفريقيا   قويةإذا لم تكن هناك خطة دعم    . بسط األمور أكير ننا  و دع
 واقعأن نصل ف 

.  و إنتاج ها غير قادرة عىل نفس   البلدان األفريقية تجد بعض  توزي    ع الخير 

ي  بسبب ذلك    ثورات اجتماعية  شهدت بلدان    ذه وه.  ا معقد  شيئا ليس  و  .. الخير  
، ألنه من دةعيلسيت بالب  من تاريخها   لحظات ف 

، فمن الصعب إدارة العلقة مع السكان. ال الواضح أنه إذا لم يكن هناك   إفخير 
 
  وقعت   ن

 
 غذائية،  أزمة

 
 دراماتيكي فقد نشهد عودة

 
 ة

 من ناحية أخرى، نعلم و نسانية.  ال   اتألزمل
ً
ي مركز    جيدا

 . الهجرةتدفقات  المتعلقة بعمليات  أكير الأن البحر األبيض المتوسط يقع ف 

ي البحر األبيض المتوسط واألزمة النسانية   ةأزمة إنسانياآلن تزامن  صوروا ت
ة ف  ي أوكرانيا. ستقع أوروبا  القائمة بفعل كبير

الحرب ف 

ي محاضة 
األزمة النسانية  إزاء ومتضامنإنسانية، وهو أمر ليس من السهل إدارته. حت  اآلن، تعاملت أوروبا بشكل جيد مأساة ف 

ي سببتها 
ي ذلك أحد  لم يتخلفوأوكرانيا،  عىل الحرب الت 

 . ف 

   لقد تحدثت  
ً
 عن أوكرانيا استقبلت مئة ألف شخص،    األوكرانيير    ألف من  مئةعن    عمدا

ً
الوافدين إل إيطاليا، ألن إيطاليا البعيدة جدا

 أن العبء األكير 
ً
ي بالطبع أعرف جيدا

 .  قع عىل عاتق بولندا والمجر ودول البلطيقو  قد لكنت 

ي مواجهة تدفق هائل    -   اآلن  كما نحن  - بهذا الشكل  متضامنةكون  ست دول البلطيق    أن متأكدون من  هل نحن  ولكن  
لمهاجرين من اف 

ا مشكلة  بل    ،فقطرادة  متعلقة بال؟ إنها ليست مشكلة  المتوسط  عير 
ً
ي الوقت الذي يستقبل    . عىل الميداندارة  تخص ال إنها أيض

فف 

 
 
ي  فيه بلد  مليونأورونر

ً
، هل  ا ئ  من الخارج؟القادمير   ا بأنه سيستقبل المزيد التفكير واقعي يمكنونصف الجر

أنغوال.  و الكونغو و  الجزائر إل  . فريقيا إ إل؟ تين ذهبإل أأن الحكومة اليطالية تعمل عىل تنوي    ع الواردات.  مأزمة الطاقة. لقد رأيت

ي العالم  أكير  .  ا هن  كبير موضوع    ثّمةولكن  
ي موسعال  المتوسطالبحر األبيض    تطل عىلالدول المنتجة للنفط ف 

شبه الجزيرة   ، أي ف 

لعب العربية. من الواضح أن هناك 
 
 . حساسة للغاية هنا  معضلة هنا و ،اللعبة مننقطة حاسمة ت

ي أوكرانيا 
 اط   ،بعد األزمة والحرب ف 

 
ي النفط  المنتمية  الدول العربيةمن  العالم    ب  ل ي س    –   "أوبك"  لمجموعة منتجر

أوبك  "  ميتالت 

 
 
إذا النتاج الروسي  ش أهميةهمّ العلقات مع روسيا، فإنك ت قطعت ما ألنه عند : زيادة إنتاج النفطب - ا روسيا إليهانضمام " بعد سبل

 
 
ي إنتاج البلدان األخرى  ت  م  ق

ي  زيادة  ال  برفض  ا سلبي  "أوبك بلس"رد فعل    العالم. ومع ذلك، كان  يتمناه، وهذا ما  بالزيادة ف 
إنتاج ف 

 . النفط

ي ال يوجد سبب اقتصادي وراء ذلك   ي  زيادة  ال، ألنه من الواضح أن  الرد السلتر
ا إل ف 

ً
ي  زيادة  الالنتاج تؤدي أيض

 وهناك  اليرادات،ف 

 . أقل(كميات بحت  لو كنت تبيع  ،اليراداتالنفط )وبالتالي تزيد سعر عىل زيادة  أيضا  ن يراهنم  بالطبع 

: محور التضامن مع أوكرانيا،  ،سياسي تفاهم  سوء    هي مشكلة هنا   مشكلةال ي الوقت الحالي
ي العالم محورين رئيسيير  ف 

أي أنه يوجد ف 

ي ت الدول تلك ب الخاص محور الأي 
. ثم هناك جزء آخر  ا(أوكراني)  معتدى عليهوبلد   (روسيا) معتديبلد بوضوح أن هناك  قولالت 

يشعر  ذا المحور  وه  ،معتدي وآخر معتدى عليهبلد  وجود  إقراره ب  عىل الرغم من  مسألة عن هذه ال  ا بعيد  يعتير نفسه  من العالم

ي بأنه غير 
 ". ، ويسم تقنًيا "محور اللمباالةمباشر بشكل  معت 

تكإذا   الكبير   ش ال إنه ليس ب ي هذه اللحظة يشمل غالبية سكان العالم. لماذا يوجد محور  ب  م أخير
اللمباالة هذا؟  أن محور اللمباالة ف 

ي  لحظات  كون هناك  تعندما    ونألنه كما تعلم
الجميع صبح يف  ،ما حدث سابقا  إل الذاكرة  حض ِ ي  واحد    فإن كلّ   التاري    خ،معقدة ف 

لماذا لم ، ولكن  مغزو غازي و هناك    يكونأن    مأساويإنه ألمر    ،"نعمقال:  في  تجربة سابقة،  لحظة التاريخية باستجلب  ال  مونيّ يق

 مع إفريقيا؟سابقا  وا " أو "لماذا لم تتعامل؟.. عربيةال البلد عتداءات الرهاب الدولي عىل ابسابقا تهتموا 

ي  االشتكاءموضوع فإن تاري    خ، ال منعطفاتصل إل نعندما 
 . بشكل خاص اعتبار ذا يصبح التاريج 



 

 

 

ك  عليكم هذه  عرضت  استلماذا   ء بسيط للغاية    مالمقدمة الطويلة؟ ألخير ي
ي محيط عن التعاون  هنا اليوم للحديث    وهو أننا بشر

  ف 

  ثقة. ألنناعدم  إل اللمباالةتحول لمنع أن تو  اللمباالة،للتغلب عىل هذه   عنض حاسمالبحر األبيض المتوسط. هذا التعاون هو 

ي لحظة 
ي أوكرانيا  إن الوضع فعلنا ذلك فإننا نرتكب خطأ فادًحا.  ن"، وإيومبعد يوم ال "ب منطق ال نستطيع التفكير  ف 

يفرض علينا ف 

اتيجيتخاذ  ا ال  و .  يجلب المشاكل فقط  .. منطق "اليوم بعد يوم"رؤية  نا كون لديي العالم دون أن    ندير ل يمكن أن  ف  ة، رؤية واسي 

 . نتظار اال بنفسها  حلاألمور تحل  أنأحدكم بيتوهم 

ي وتدريس اللغ  ، أيأدوات مثل التعليم العالي   ه إن تواجدتأنمفهوم بالتعاون يبدأ من 
ي المجال الجامعي الثقاف 

ات، فإن  التعاون ف 

 . يس العكسلومًعا شعوب جمع الي ذلك

ة بجولة  . قمت  ا صغير  أعطيكم مثاال  ي األيام األخير
ي ف 

ية إحدىالبحرين. البحرين  منها مملكة الدول العربية ف  تنبع   ،دول الخليج الير

ي   حظ"قوتها من  
،  "ميمون  جغراف  ِرمف  ،ينيسور باتوا ماكتشاف الطاقة والنفط    وبعد. لقد كانوا غير محظوظير  آلالف السنير   وا ما ح 

   قرونمنه ل
 
ي مع مو عقود قليلة.    عظي لهم خللا

احهذا البلد، كنت مقتنًعا ب  سؤولي أثناء حديتر  هو و للغاية    ا مهم  يئا ش  عليهم  اقي 

ي إيطاليا لتدريس اللغة العربية، وه نا عىلعزم  
 و . من كل بد  ما سنفعله  ذا إنشاء معهد ف 

 
هم  ولكن بهذا الطرح،  م، لقد كانوا سعداء ع  ن

ي البحرين؟". ؟ لماذا ال ندرّ أيضا  "لماذا ال نفعل العكس: قالوا لنا 
ا   اندهشتس اللغة االيطالية ف  أفكر  أستطيع أن  كنت حيث  ،  كثير

ء    بأي ي
ي  ليجاد سبل ل  نعمل اآلننحن  نا برنامجنا و لدعبتعليم اللغة اليطالية. لقد    البحريناهتمام  إال  سر

تعليم اللغة اليطالية ف 

ي ال الجاذبيةدركوا مدى تأردت فقط أن البحرين. 
ي عالم منفصلكأننا . نحن نعيش  شعر ن من غير أن ا نملكه ت 

 .  ف 

أن نفشل فيها، ألن هذا الجزء من العالم ينظر إل إيطاليا كجش ألوروبا ويبدو أن إيطاليا   نستطيع ومهام وأدوار ال    لنا   "فرص"  هناك

ي   امعنتم النظر ألسباب تاريخية وسياسية وثقافية. وهذا لسبب بسيط للغاية، ألنكم إذا    ستخداملل جش أسهل  
 ،يطالي ال   جنوب ال  ف 

ا   علمات  ونسي  ف
ً
ي إيطاليا. أحيان

ن  وجود العرب ف  ، هال نعرفأحيانا    قريب منا التراثنا فيعرفون.  أما هم  ،  ذلكعرف  يال    نحن هم م 

 ون. طبيعي ونينظرون إلينا عىل أننا محاور . ولهذا هفيعرفونأما هم 

  اهتعاون لتعليم اللغة اليطالية خارج الحدود الوطنية، إحد اتفاقيتير   عىل وقعنا  ب  هذا المعت  و 
 
ما مع الصومال. لم يكن األمر سهال

، ولكنه
ً
ي بلدنا   دليلاالستعمار هو    يا ما بعد مع حكومة بلد معقد مثل صومالإبرام اتفاقية  ألن    للغايةمهم    بتاتا

 . عىل االستثمار ف 

مع الصومال لكن . المستعمر  إقامة علقات مع البلد  إل يدفعهذا ال عادة ف  ياستعمار ماٍض عندما يكون هناك أنه  ونتعلم مألنك

المهموم  بلد ال مسؤولي ذلكما قمنا به مع    غير متوقع  إنجازا  ن. كاهي اللغة الثانية أو الثالثة هناكاللغة اليطالية ألن حدث العكس 

ي ومعقدة  بمشاكل  
ي   منحساس موقع    ف 

ي   بلد   .. القرن األفريف 
وع   انطلقولقد    . الميدانية  الرهاب وصعوبة السيطرة  منيعان  المشر

ء    ونتعلمهل  لكن  و   فعل، ي
القوة الناعمة، وهي قوة تنتشر أشع مما طلق عليه اسم  أ   ما تأثير  لمتداد  اال   إنه؟  المدهشما هو الشر

ي   عىلوقعنا فكنا قد يمكن أن نتخيله. 
ي 2021 ديسمير  21االتفاقية ف 

ي عىل  2022يناير  3، وف 
ونيا  هاتفالوصلت  أول عن ملفا الكي 

لم يكن هذا    طبيعة الحالبو ة.  يذاعال   الخدمة   هذه  تلقد مرت ثلثون عاما منذ أن توقف  بث باللغة اليطالية لذاعة مقديشو. 

ي  عت  لكن الحكومة الصومالية شّ   ،ضمن االتفاقية
ة  راديو مقديشو  يكون لأن  ف  ا عن الصداقة  باللغة اليطالية  ةإخبارينشر . تعبير

 
 
ة  ال  بثت ي األمر هو    وأطرف.  بعد الظهر كل يوم من الساعة الثانية إل الساعة الثالثة    دولية باللغة اليطاليةالخبارية  ال نشر

أن ما ف 

ة االخبار للقناة اليطالية االول  ية هذه الذاعة تبدأافتتاح ومدى عدم  كامنة الفرص ال  عن  كنت أقصدهما  هذا    . بنفس افتتاحية نشر

 . ذلكل استيعابنا 

ي األيام 
ي لبنان. ثّمة   عىل الماضيةلقد وقعنا ف 

ي لبنانومشكلت  أولوياتاتفاقية لتدريس اللغة اليطالية ف 
   . أخرى ف 

ً
  أن   وأعلم جيدا

 ل
 
 أمر   تبف  هذه المبادرة  ، ولكنها سنا نحن من يستطيع حل

ً
ر  أود  .  ا مهم  ا

ّ
ي لبنان أهم قوةأن أذك

ألمم  بعثة اتابعة ل  بأن إيطاليا لها ف 

ي لبنان  وجود  من المهم مساعدة؟ أليس  هذه  . أليست "يونيفيل"  المتحدة
بينما جنودنا هناك؟ أليس   اتفاق لتعليم اللغة اليطالية ف 

اف بدور إيطاليا؟ باب عىل اأوسع ن  مدليل  هذ   . هذا ما أعتقدهنعم العي 

ي الختام أود أن أشير إل اعتبارين
 . والتأهيل العاليير   التعليم: ف 

  -   ن وشابةاشاب - المغرب  مملكة  من مثلثة من زملئك يوجد جامعة فوجيا، توقيع االتفاقية معبمناسبة نتحدث هنا ونحن بينما 

ي جامعة مسار تخرج جامعي ن تابعو ي
  وسعادتهم  تأثرهمنظروا إلتعليكم أن كان   روما. ب لويّس  ف 

ّ
.  الدراسيةمنا لهم المنح عندما قد

ي  
 عرضنا المنح لألصدقاء المغاربةعندما    قلته لهم تعاون مكثف للغاية، لكن أول ما  الذي لدينا معه  مايو،    24سأذهب إل المغرب ف 

طنا الوحيدهو أن  م يأن  شر ء الوحيد الذي ال نحتاجه هو "شقة ال ، األصىلي  مبالعودة إل بلدهالمبتعثير   لي   ي
 عقول".  ألن الشر



 

 

 

ي تهيئة وتأهيل بير  أوروبا وإفريقيا، و العلقة بيننا وبير  إفريقيا،  قلبيجب أن نفهم أن 
  والدارية المستقبلية  الحاكمةالنخب هو ف 

ي تلك البل 
ي  نريد أن نكون  . لذلك نحن د ف 

 ن فضلمن األالتعليم العالي و أول المساهمير  ف 
 
 وتأهيال

ً
ي مقابل ذلك ، لكنوعا

نريدهم   ف 

ة، شعوب  ها. الحقيقة هي أن أفريقيا ليست قارة    ية تجاهمسؤولنخب تحس بالحكمها  تأن  لها    ريدألننا ن  دولهمإل    يرجعوا أن     فقير

   فنحن
ً
   نشد ألنفسنا كما

 
ا نكون مقنعير   عن ذلك  من الهراء  هائال

ً
ي النهاية  درجة أننا   لإ. أحيان

  ، . األمر ليس كذلكذلك الهراء   نصدق  ف 

ا  هي  بل فحسب، قارة غنيةليست إفريقيا ف
ً
 . غنية جد

ي 
ي نتحدث فيه، هناك موضوع   الوقتف 

  هذه المعادن ، وهو ما يسم بمسألة المعادن النادرة. هفخوّ وي بأشه العالم يتقاطع كبير الت 

ي تسمح  
 ئمتطوًرا متوا  أردنا ن  لتقنيات الجديدة. إبتقدم اهي الت 

ً
. كل واحد منا النادرةمعادن  التلك    مع البيئة، فنحن بحاجة إل  ا

ي جيبه
 دون هذه المعادن ال يمكن صناعته.  ، ومنلديه هاتف ذكي ف 

ي  من المعادن النادرة    أساسي    جزء  
ي العالم؟  لمعادن النادرةل  الممتلك األول   هو   ن  م    ون من إفريقيا. هل تعلميأن 

)وبشوط   الصير    ا إنه  ف 

 ..) ي إل أنهم يعود هذا و الواليات المتحدة.   توليس كبير
اكنادرة، وإل ال همينتجون معادن األصل ف  وع الشر ي  اتمشر

الذي إفريقيا  ف 

 .  منذ زمن طويلالصير   فكرت فيه

  .  المحاور الرئيشي للحكومات األفريقية هو الصير 

ي مجال الطاقة مع الجزائر. وقبل شهرين، كانت الجزائر من أوائل الدول األفريقية   اتفاقية تعاون مهمة  ت إيطاليا عىللقد وقع
ف 

وس كورونا خاصا بها.  ي أنتجت لقاحا ضد الفير
 الت 

اع أوروبية أم  اال هل كانت براءة  ف  علقات    ثمة أن    وندركأنتم م.  ةصيني  تكان.. أمريكية؟ ال خي 
 
ا هنا، ألنه إذا سمح    متينة

ً
 جد

 
  أحد

ما   ي  بلدولة 
الت  العلقات  فإن  الموت،  من خطر  الوباء وبالتالي  من  نفسها  بمفردها لحماية  الصعب إنتاج لقاح  من  إنشاؤها  يتم 

ي إفريقيا ليستفصلها 
ي   . المشكلة ف 

ي النخب    بل  ،الموارد   ف 
ي تلك البلدان، الاف 

ا    ذين لحاكمة ف 
ً
ا    ونها نهبيأحيان

ً
 يكونون  أخرىوأحيان

فكرة    . كفوئير    غير  فإن  مسار بوبالتالي  تأهيليةناء  . كلها   ألوروباو   بل   ،حسبفهي عنض أساسي ليس ليطاليا  النخب  لتلك    ات 

  . للديمقراطيات الغربية أن ذلك أساسي    أضيفوشخصيا 

ي أقوم يسم هذا فنيا 
ي غضون خمس إل عشر سنوات بحيث أنه  اآلن الظروف تهيئة ب"تلقيح"، أي أنت 

ي يمكنف 
علقات  حصد ت 

 أعمل ف إيجابية؛أكير 
 
 بن
 
"اليومي " سهو المن غير س طويل ف ي

ي العلق ذلكألن   واآلن 
 .  نتيجةؤدي إل أي يال دول مع هذه ال اتف 

وع عظيمنجاز عقولهم ل و كسب قلوب  هم نأن  نا علي  ذلك لكنهم يريدون الثقة.  ل ونستعدمهم و  .. مشر

ي الوقت
 . عىل المدى البعيد  يريدون معرفة إذا كان هناك أشخاص عىل استعداد للستثمار ف 

ء  الحصول عىل  هو  الوقت  بالنسبة لنا    .. لدينا مفهوم آخر للوقتنحن   ي
ي الحالكل سر

فكرة  لديهم    -  لحسن الحظو   -أما هم  ،  وف 

   . أخرى عن الوقت

تعلم ي    ونهل 
ف  ي عندما كانوا 

الصيت  "   ثلثة وأربعير  قبل    أزمة دراماتيكيةماذا كان الشعار   إعاما؟ 
 
   ِف خ

 
 ق
 
".  تكحظلاتك وانتظر  ر د

ا.   وها وال تنسحافظوا عىل هذه الكلمات 
ً
 أبد

ي هذا  العلقة مع الوقت كيف هي   تستوعبونهل 
ا نوتماًما، ذلك ؟ نحن عكس السياقف 

ً
 مما هي  ير بأن قدراتنا أك الفكرة  نقلأحيان

 
ً
  . فعليا

ي آخرينيسبب القلق  ه قد أن ، معوهذا يبعث عىل االطمئنان من ناحية
  ون لحظتنا. هل تفهمانتظار ال نعرف  ومن ناحية أخرى  . ف 

  ؟ إذا يا فكر  ، تحديا ثقافيا أن هناك تحدًيا ضخًما 
 
ال تفهم هذه    فلن تتمكن من فهم هذه الشعوب، وإذا كنت   األمور هذه ف عرِ لم ت

نحن  بينما    ةأوتوقراطيألنه من الواضح أنها أنظمة    ، فل يمكنك تقديم بديل   تنافسالشعوب فل يمكنك التنافس، وإذا ال تستطيع ال

   ة؛ديمقراطيأنظمة  
 
ي العالمالديمقراطيات وجود  ت  ثب  وأود أن ت

علينا أن  ف  األوتوقراطية، إذا أردنا مواجهة األنظمة  . ومع ذلكها ف 

ن  . الخاص ها تفكير ذج انمفهم ن  .مواجهتها ستطيعال ي هذه األنظمة ال يعرف  فم 

 

ي  
ىبأنهي حديتر

ً
أ
 
ت ر  ي أبرمناها مع جامعة فوجيا تم نصه  لم ي  ،هدف  هناكاللغات.  ص  خيأخير    م 

ي االتفاقية الت 
ي    لكنه مضمون،  ف 

ف 

ي إيطاليا العربية إنشاء معهد لتدريس الثقافة واللغة هو و ، أوسعتعاون إطار 
   . ف 

 مهم جدا.   امر   هذا و 

 
 
 من العالم.   أساسي    جزء  اللغة العربية ف : الدولي التعاون سباب أل ، أول

ي تراثنا  لها  تاري    خ ثّمة، ثانًيا 
 . ف 



 

 

 

ا 
ً
ي األ عنض  ال،  ثالث

ي إيطاليا اليوم    : مت 
 وغالًبا ما    معينة،  منطقةب  المرتبطةالجمعيات    تتناولهبمعت  أن تدريس اللغة العربية ف 

 
ك  ت ي 

ي  و. بها   الخاصة  مؤسساتالعير  تقوم بتدريس اللغة العربية  العظم  دولة  الألئمة المساجد.  هذه المهمة  
تدريس تعزيز    السياقهذا  ف 

ي جامعاتنا 
 . . هذا جزء من مستقبلنا للغاية مهمو  أساسي  عامل  اللغة العربية ف 

ي أمامي األوراق الثلث خلف   أن ونتفهموعليه فأنتم 
 توجد رؤية وفكرة.  الت 

 ظواع عتير نفشي أ
ً
ي إيطاليا أتجول .. غير مسلح ا

ء الصحيح الذي يجب القيام به.  ف  ي
 وأحاول إقناع الناس أن هذا هو الشر

ي  هذا    نحن   إل هذه العوالم. إذا لم نلعببالنسبة  تكون جًشا    عليها أن تفكر كيفإيطاليا    نوألألن هذا هو دور إيطاليا  
الدور ف 

ليس مع من    كلةليس لدي مشورجل مؤمن   أنا  و   -رّبناأن  ،  واقعيةحقيقة    ثّمة يستطيع أن يلعبه؟    ن  ، فم  البحر األبيض المتوسط

ي وسط البحر األبيض المتوسط  -   كذلك
ي ذلك  لنافضل  وال  ،  وضع إيطاليا ف 

 كن  إف  . ف 
 
ي    ت  ن

. مركز كون  تيجب أن  ف  مركز الف 
ً
إذا   يا

ي المركز  وك  ضعو 
ي دور   كإنف  مركزيا دون أن تكون  ف 

ي   كتفشل ف 
هو أن تكون جًشا بير  الثقافات   "نًياف"ألن دور إيطاليا    ،التاريج 

وروبا  مستقبل أل جد ه ال يو ألن ،اليوم كذلكلم تعد  ف وخمسير  عاًما  مئة قبلهامشية والحضارات. ولكن بينما كانت هذه الثقافات 

إفريقيا  إذا  و   دون  أوروبا.  مرآة  اليوم هي  إفريقيا  إفريقيا ألن  بناؤها.   وال   .. تعيسة أيضا ستكون أوروبا  ف  تعيسة  كانت  يمكن  جدران 

نواجهه الذي  ي    هو   التحدي 
إفريقيا   إفريقيا. ف  مرضت  ستمرضوإذا  بأشها  أوروبا  فإن  هل  وأضيف  .. ،  بأشه.  العالم  المسألة  ، 

 ؟ ةواضح

 

 
 
ي ،  اليوم  نا إل نهار   عودة

بتوقيع    مؤسسة ميد أور ك  منا ق  االتفاقيةهذه    إبرام، ألن قبل  مع جامعة فوجيا موسع  تعاون    إطار   نحن ف 

هناك اتفاقية إطارية بير  مؤتمر العمداء إذن  .  مع مؤتمر العمداء اليطاليير    -لهذا  بشكل خاص    نفخورو نحن  و   –  اتفاقية أخرى

ي األمر.   ذا نموذج ، فهمع جامعة فوجيا   - ضمن هذا الطار  -   هناك اتفاقية مهمةو،  ومؤسسة ميد أور اليطاليير   
ي إذا فكرتم ف      منهجر

ا  خير أخير تعاون  هو أننا    ، آخر  اتفاقية  اليطاليةأول أمس  وقعنا  الخارجية  ي   ،مع وزارة 
الصدد ستوفر   وف  ميد أور    هذا    مؤسسة 

،  بل إنه أمر مهم للغاية،  ه ليس من األمور المعتادة أن يحدث هذا التابعة لبلدنا. إنتحليلت تقييمية إل وزارة الشؤون الخارجية  

 ألن
 
ي ذلك  أول

خارجية. أعتقد أنه أمر مهم جدا وأنا فخور  لوزارة   ت تحليل  ما  ثانًيا ألنه ليس من المعتاد أن تقدم مؤسسةو  ،مجان 

ي    الفكرةهي  هذه    ألن  ،بذلك
ميد أور  احملها  الت  ها و عن مؤسسة  ي أعتير

من    الت  إنها    منظومةجزءا  خاصة ولكنها    مؤسسةالبلد. 

ي خدمة  
ضعت ف  ي تربطها بالعلقة    عكسوت،  الدولة  منظومةو 

ي بلدنا الت 
ي   ماالمه  جوهر لعامل مهًما    الجامعات والمؤسسات ف 

الت 

   . تقوم بها 

ح لك ي يالذي  السببمبسطة بطريقة  ملقد حاولت أن أشر
ء  أنا ممي   ، ولهذا مهمة للغاية اليومتفاقية أعتير اجعلت  ي

 وقبل كل سر
 
أول

 . لكم جميًعا و  الجامعة عميد ل

 وطاب يومكم.  مشكرا لك

 

  

  

  

 

 


