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إسبانيا

الثالثــاء |  11ربيع اآل خــر  16 | 144٣نوفمبر ٢٠٢١
العدد ١٥١٢4

تعزّ ز موقعها وجهة استثمارية بدعم االتحاد األوروبي القتصادها بـ 140مليار يورو حتى عام 2025

إسبانيا تتطلع إلى شراكات استثمارية مع دول الخليج
في مشاريع استراتيجية
ثالث مناطق إسبانية هي األندلس وقشتالة – المنتشا
وإكستريمادورا باإلضافة إلى جامعة ( )IEلريادة األعمال،
تقصد «إكسبو  2020دبي» لتعزيز العالقات مع اإلمارات.
نص :إيفا مارتن غوميز
ـوســع نـفــوذ المسلمين مــن قرطبة
عندما سيطر شــارلـمــان على أوروب ــا تـ ّ
لـيـشـمــل أجـ ــزاء ع ــدة م ــن ش ـبــه ج ــزي ــرة أي ـب ـيــريــا ،ف ـكــانــت تـنـتـمــي لـقــرطـبــة
ت ـق ــري ـب ــاً ج ـم ـيــع م ـن ــاط ــق ال ـح ـك ــم ال ــذات ــي ب ــإس ـب ــان ـي ــاً وع ــدده ــا  ،17بـيـنـهــا:
األندلس ،وقشتالة-المنتشا ،وإكستريمادورا .واليوم ،تتطلع المناطق
الثالث إلى تعميق صالتها مع اإلمارات عبر «إكسبو  2020دبي» ،الذي
سيزوره رؤساؤها الثالثة في األشهر المقبلة .وسيشكل «إكسبو» فرصة
لجامعة ( )IEاإلسبانية الستكمال جهودها ببناء جسور التواصل مع
اإلمارات عبر مقرها اإلقليمي بدبي.

الخليج العربي للطاقة المتجددة

«لــديـنــا اإلم ـكــانــات لـنـصـبــح الـخـلـيــج الـعــربــي لـلـطــاقــة الـمـتـجــددة» ،عـبــارة
يـتــداولـهــا سـيــاسـيــو األن ــدل ــس ،السـيـمــا بــأوســاط رئـيــس األن ــدل ــس ،خــوان
مانويل مورينو بونيا ،الذي يقول« :نحن المنطقة األوروبية التي تتمتع
بأفضل الظروف المناخية ،ونطمح لصدارة «الطاقة» ،إذ نتمتع بأشعة
الشمس ألكثر من  300يوم بالعام ،ونمتلك ساحال ً بطول  1000كم،
وأنهاراً جارية عدة ،نحن أمام فرصة كبرى لالكتفاء الذاتي».

رغد غير متوقع

ت ـن ــوي إس ـب ــان ـي ــا االس ـت ـف ــادة م ــن ح ـص ـت ـهــا ب ــال ـص ـن ــدوق األوروب ـ ـ ــي لـلـجـيــل
ال ـق ــادم ،لــانـتـعــاش االق ـت ـصــادي ،وسـتـخـصــص ج ــزءاً مــن الـ ــ( 140مـلـيــار
يــورو) التي ستحصل عليه من الصندوق حتى  ،2025لتطوير «الطاقة
ال ـم ـت ـج ــددة» ،و«الـ ـنـ ـق ــل» وخ ـط ــط ال ـت ـح ـوّل ال ــرق ـم ــي .وب ـح ـس ــب ش ـيــانــا
مينديث ،وزيــر الـتـجــارة اإلسـبــانــي ،تشكل هــذه الـقـطــاعــات الـمـنــارة التي
ستضيء أجندة القطاعين الحكومي والخاص بمجاالت كالهيدروجين
األخضر والسيارات الكهربائية ،والبيانات الضخمة و«إنترنت األشياء».
ويتطلع رؤســاء األنــدلــس وإكـسـتــريـمــادورا ،وقشتالة-المنتشا ،لتعزيز
تـطــويــر مـنــاطـقـهــم بــدعــم الـصـنــاديــق الـسـيــاديــة واالس ـت ـث ـمــارات اإلمــارات ـيــة
لتمويل مشاريع ذات االهتمام العالمي.

خطط استراتيجية

حققت المناطق الـثــاث إصــاحــات مهمة ،مـثــل :النمو األعـلــى من
المتوسط ،وغـيــر المسبوق منذ  20عــامــاً بفعل تخفيض الضرائب
وتـسـهـيــل اإلجـ ــراءات الـبـيــروقــراطـيــة فــي األن ــدل ــس .وتـشـكــل «الـطــاقــة
المتجددة» مجاالً استراتيجياً ،وتتوفر فرص كثيرة بعوائد عالية،
كما يؤكد روجيليو فيالسكو ،مستشار التحوّل االقتصادي بحكومة
األنــدلــس .أمــا فــي إكـسـتــريـمــادورا ،سـمــح االسـتـثـمــار المبكر بالطاقة
النظيفة تحقيق فائض بأسعار تنافسية للشركات .وتشكل المالحة
ال ـجــويــة ق ـطــاعــاً اس ـتــرات ـي ـج ـيــاً ،ف ـقــد ان ـط ـلــق ه ــذا الـ ِـع ـلــم م ــن الـمـعـهــد
العلمي والتقني بقشتالة-المنتشا ،وجعل المنطقة مسؤولة عن
 %10مــن اإلن ـتــاج الـعــالـمــي ألل ـيــاف الـكــربــون السـتـخــدامــات الـفـضــاء.
وب ــاألن ــدل ــس أك ـث ــر م ــن  160ش ــرك ــة ص ـغ ـي ــرة وم ـت ــوس ـط ــة ال ـح ـج ــم،
ت ـع ـم ــل غــال ـب ـي ـت ـهــا ب ــال ـت ــوري ــد ل ـش ــرك ـت ــي «إي ـ ــرب ـ ــاص» و«بـ ــويـ ـنـ ــغ» ،لـكــن
تـقـيـيـمـهــا مـنـخـفــض ج ــداً بـسـبــب «ك ــورون ــا» .ش ــرك ــات ت ـضــم م ـه ــارات
اسـتـثـنــائـيــة خــري ـجــة جــام ـعــة «إش ـب ـي ـل ـيــة» لـلـهـنــدســة ال ـش ـه ـيــرة ،الـتــي
ت ـم ـ ّـث ــل ج ـم ـيــع الـ ــدرجـ ــات ال ـ ــ 26ال ـت ــي ت ـ ــدرَّس ف ــي األنـ ــدلـ ــس .وي ـش ــرح
فـيــاسـكــو ،ال ـم ـســؤول أي ـضــاً عــن الـصـنــاعــة وال ـم ـعــارف والـجــامـعــات:
«حصل العديد من األساتذة على الدكتوراه من أفضل المؤسسات
األكاديمية العالمية ،كمعهد «كاليفورنيا» للتكنولوجيا ،وجامعة
«ستانفورد» ،ومعهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا ،و«كارنيجي

رئيس قشتالة-المنتشا إيميليانو غارسيا-باغيه:

المنتشا ..واقع وليست من نسج الخيال
يزور رئيس قشتالة-المنتشا اإلمارات نوفمبر الجاري،
الستكشاف الفرص االستثمارية مع ممثلي القطاع
العام اإلماراتي في المنتشا ،أول منطقة حكم ذاتي
تشارك بشكل مؤسسي بجناح إسبانيا بـ«إكسبو 2020
دبي».
ولــد إيميليانو غارسيا-باغيه وعــاش الـجــزء األكـبــر مــن حياته
ع ـل ــى ب ـع ــد م ـئ ــة م ـت ــر م ــن أهـ ــم م ـس ـج ــد ف ــي ط ـل ـي ـط ـل ــة ،عــاص ـمــة
ق ـش ـت ــال ــة-الم ـن ـت ـش ــا ،ال ـت ــي ي ــرأس ـه ــا م ـن ــذ  73( 2015ك ــم ج ـنــوب
م ــدري ــد) ،اسـتـقـبـلـنــا الــرئ ـيــس فــي مـكـتـبــه بـقـصــر «فــويـنـســالـيــدا»،
الـ ــذي ي ـم ــزج ف ـن ــون ال ـع ـم ــارة اإلس ــام ـي ــة ب ــاإلس ـب ــان ـي ــة ،اسـتـقـبـلـنــا
ب ـح ـفــاوة ودع ــان ــا لـلـشــرفــة لـنـتــأمــل الـطـبـيـعــة ال ـخ ـض ــراء لـلـمــديـنــة
المصنفة ضمن التراث اإلنساني ،الزاخرة بالتاريخ ،التي يعبرها
ن ـهــر ت ــاج ــة ال ـك ـب ـيــر .وي ــوض ــح ال ــرئ ـي ــس« :ن ـح ــن ف ــي ق ــاع ــة الـمـلـكــة
إي ــزاب ـي ــل دي ب ــرت ـغ ــال ،زوجـ ــة ك ــارل ــوس ال ـخــامــس م ـلــك إسـبــانـيــا
وإمبراطور اإلمبراطورية الرومانية المقدسة .زار اإلمبراطور هذا
المكان في  18مناسبة».

مليونا مواطن

ويـتـطـلــع رئ ـي ــس قـشـتــالــة إل ــى ت ـعــريــف اإلم ــارات ـي ـي ــن ع ـلــى قـشـتــالــة-
المنتشا ،التي ال يتجاوز سكانها مليوني نسمة .فيقول« :صعب
جــداً تحليل دم مــواطــن قشتالي دون أن نجد فيه دمــاً عــربـيــاً»،
إذ ُت ـش ـ ّـك ــل  %16م ــن م ـســاحــة إس ـبــان ـيــا وت ـس ـهــم بـ ـ ــ 42820مـلـيــون
يــورو مــن إجمالي الناتج المحلي اإلسـبــانــي ( ،)2019واقتصادها
نـشــط ب ــ«ال ـخــدمــات» و«ال ـص ـنــاعــة» .حـتــى اآلن لــم تـحـ َـظ المنطقة
باستثمارات إمــاراتـيــة كـبــرى ،ويـقــول الــرئـيــس« :يهمني أن يعرف
عــرب الـخـلـيــج أن المـنـتـشــا ،األرض الـتــي شـهــدت مـغــامــرات دون
كـيـخــوتــه ،ليست خـيــالـيــة ،ولـيـســت مسلسال ً عـلــى «نتفليكس»،
بل واقعية ،والوصول إليها سهل» .وللرئيس عالقات واتصاالت
مهمة مع اإلمارات ،خصوصاً بمجال المتنزهات الترفيهية ،أما
تعليمياً ،فــإن « 285طــالـبــاً عــربـيــاً يــدرســون فــي جــامـعــة «قشتالة
 -المنتشا»».

طاقة

ُتـ ـسـ ـج ــل إسـ ـب ــانـ ـي ــا أق ـ ــل مـ ـعـ ــدل ف ـ ــي اسـ ـتـ ـهـ ــاك ال ـ ـف ـ ــرد مــن
الطاقة بين الــدول األوروبـيــة ،لكن اعتمادها على الخارج
بحوالي  %75يدفعها إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة
والشبكات والتخزين.

م ـي ـل ــو» ،وع ـ ــادوا ل ــأن ــدل ــس وي ـت ــول ــون ال ـت ــدري ــس وإج ـ ــراء ال ـب ـح ــوث».
وي ـض ـيــف« :تـسـبـبــت الـجــائـحــة ف ــي ث ــورة رق ـم ـيــة ،فـتـحـ ّولــت مـقــاطـعــة
مالقة لعاصمة العمل عن بُعد .وفي معهد «األندلس» للتكنولوجيا

ّ
ويتحمل
«البيان» ليست مسؤولة عن المعلومات واآلراء الواردة في هذا الملحق،
كامل المسؤولية فريق عمل (.)MyMMerchan.com
نتقدم بالشكر إلى سفارة إسبانيا في اإلمارات على ما ّ
ّ
قدمته من دعم إلنجاز هذا
الملحق.

على مدى عصور طويلة شكّ لت طليطلة مقصداً للحكماء األوروبيين الباحثين عن المعرفة

رياح مدريد

وم ـن ــذ  ،2015أن ـج ــزت قـشـتــالــة  -المـنـتـشــا  109م ـشــاريــع بـفـضــل
االسـتـثـمــار األج ـن ـبــي .وتـنـعــم بــاسـتـقــرار سـيــاســي واق ـت ـص ــادي .رغــم
ال ـه ـج ــرة ال ــداخ ـل ـي ــة ب ــإس ـب ــان ـي ــا .وح ـق ـق ــت ق ـش ـت ــال ــة نـ ـمـ ــواً س ـك ــان ـي ــاً
ب ـم ـع ــدل  100000ش ـخ ــص ب ـس ـن ـت ـيــن ،وأح ـ ــد أس ـب ــاب ال ـن ـم ــو هــو
قــرب ـهــا م ــن م ــدري ــد ذات الـكـلـفــة الـسـكـنـيــة ال ـعــال ـيــة ،فــاسـتـقـطـبــت
ش ــرك ــات ع ـمــاقــة ك ــ«ت ــوي ــوت ــا» و«أم ـ ـ ــازون» و«إيـ ــربـ ــاص» ،وأخ ــرى
لوجستية وتستثمر «إي ـبــردروال» مـتـعــددة الجنسيات (إسبانيا)،
 150م ـل ـي ــون ي ـ ــورو« ،إلن ـش ــاء أك ـب ــر م ـص ـنــع إلن ـت ــاج ال ـه ـيــدروج ـيــن
األخضر لالستخدام الصناعي أوروبياً» بحسب الشركة .ويتوقع
افتتاحه أواخر  2021بمقاطعة بويرتوليانو-ثيوداد ريال .وأعلنت
«إي ـ ـبـ ــردروال» و«ك ــام ـي ـن ــز» األم ــري ـك ـي ــة ،اس ـت ـث ـمــار  50م ـل ـيــونــاً لـبـنــاء
ّ
وسيوفر
مصنع للتحليل الكهربائي ،ويتوقع تشغيله في ،2023
 350ف ــرص ــة ع ـم ــل .وت ـع ـت ــزم «س ـك ــاي دوي ـل ــر آيـ ــرو» ب ـن ــاء مــركـبــات
جوية دون ط ّيار تعمل بالطاقة الشمسية.
وم ــن اإلي ـجــاب ـيــات األخ ــرى لـنـمــو الـمـنـطـقــة ،وف ــرة الـمــواصــات

ال ـس ــري ـع ــة ،الـ ــرابـ ــط ل ـه ــا ب ـم ــوان ــئ وم ـ ـط ـ ــارات رئ ـي ـس ــة ،إذ تـقـطــع
القطارات اإلسبانية فائقة السرعة المنطقة عمودياً لتغطي بأقل
من ساعتين الرحلة بين مدريد وقرطبة ومالقة وإشبيلية.

أرض الخيرات

يُسهم «اإلنتاج الزراعي والغذائي» بأكثر من  9200مليون%17( ،
من الناتج المحلي لقشتالة  -المنتشا) ،ويقود التجارة الخارجية
بالمشروبات واللحوم ،تليها منتجات كالعسل العضوي الذي
يستسيغه المستهلك الـعــربــي .لــذا كــانــت تــداعـيــات «كوفيد »19
على اقتصادها أقل منها على اقتصاد إسبانيا .وتشير التقديرات
الـحــالـيــة لـنـمــوهــا ب ــ ،%4.8ويـتــوقــع أن تـحـ ّـقــق نـمــواً  %6.8و%6.3
خ ــال  2022و .2023وثـقــافـيــاً ،فـيـشـيــر غــارسـيــا-بــاغـيــه ،لـمــدرســة
طـلـيـطـلــة لـلـمـتــرجـمـيــن ال ـت ــي «ش ـك ـل ــت لـ ـق ــرون ،ال ـم ــرج ــع األوحـ ــد
للتبادل الثقافي بين الشرق والـغــرب .هنا تتم ترجمة النصوص
الـعــربـيــة .ويـتــوافــد الـعـلـمــاء والـحـكـمــاء إلــى طليطلة لــاطــاع على
المعارف التي تكتنزها كتبها».

لدينا أكثر من  10آالف موظف بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
ونحتاج إلى إنشاء «قائمة انتظار».

األخيرة  120مليون يورو لتصبح ألميريا عاصمة التكنولوجيا المخصصة
لالبتكار الزراعي.

دلتا النيل األوروبية

سجادة حمراء للمستثمر

وحـ ـوّل االسـتـثـمــار فــي الـبـحــث والـتـطــويــر واالب ـت ـكــار بــاألع ـمــال الـصـنــاعـيــة
وال ـت ـجــاريــة ال ــزراع ـي ــة إسـبــانـيــا ل ـقــوة عــالـمـيــة بــالـمـجــال ،فــزيــت الــزي ـتــون،
وكــروم العنب بقشتالة-المنتشا ،والطماطم وفاكهة إكستريمادورا،
والـفــاكـهــة الـمـحـتــويــة عـلــى ب ــذور ،وزراعـ ــة األرز ،ال ــذي يــرتــوي مــن مـيــاه
غواديانا وأهوار غواداليكفير (دلتا النيل األوروبية) وكل قطاع الفاكهة
والخضراوات اإلسباني ،كان يغذي أوروبا خالل الجائحة دون انقطاع،
فبين أبريل وديسمبر  ،2020نمت الصادرات  %3وال تزال تشكل مورداً
مهماً بالنسبة لقشتالة-المنتشا وإكستريمادورا واألندلس ،وستستثمر

رئيس التحرير :إيفا مارتن غوميز
مسؤول اإلنتاج :ماريا خوسيه فرنانديز نبريال
تصميم غرافيك :أدوس بوبليسيداد
ملحق من إعداد MyMMerchan.com

وي ـق ــول خ ــوان ب ــراف ــو ،مـسـتـشــار الـمــالـيــة ب ــاألن ــدل ــس« :م ــن يـقـصــدنــا
ح ــام ـا ً ي ــورو واحـ ــداً لــاسـتـثـمــار وف ــرص ــة عـمــل لـبـنــاء األن ــدل ــس ،هــو
أندلسي حتماً .هنا ال يُطلق على أحد اسم الشهرة ألن هذه األرض
بـنــاهــا أنــاس مختلفون عـلــى مــدى الـتــاريــخ» .وهــاجــس كــل مستثمر
ال ـح ـصــول عـلــى رخ ـصــة لـمـشــروعــه بــوقــت ق ـيــاســي ،ل ـهــذا تــم إنـشــاء
ّ
تخصص للمستثمر فريقاً يتولى
«وحــدة مـسـ ّرع المشاريع» ،التي
متابعة الـمـلـفــات االسـتــراتـيـجـيــة« :نــريــد أن تـكــون اإلدارة فــي خدمة
المستثمر وليس العكس».

لمزيد من المعلومات حول المالحق المقبلة يرجى االتصال على الرقم:
()+34609589074
ملحق خاص تم إعداده لصحيفة «البيان» من قبل فريق MyMMerchan.com
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 450خريجاً من جامعة ( )IEيعملون في دبي

جامعة إسبانية نشأت كمدرسة مهنية ُعليا
تعزز عقلية ريادة األعمال واالبتكار

للمستقبل مكان اسمه األندلس
االستثمار في التكنولوجيا الحديثة واالستدامة جوهر مشاركة
األندلس في «إكسبو دبي»

نهر غوادالكيفير الذي يمر في إشبيلية يروي أشجار الزيتون والبرتقال وحقول األرز األندلسية

مـنــاطــق عــالـمـيــة ن ــادرة ه ــي مـثــل األن ــدل ــس ال ـتــي تـمـتـلــك ق ــدرة الـجـمــع
ب ـي ــن ال ـش ـغ ــف ب ـع ــراق ــة ال ـت ــاري ــخ واالس ـت ـع ــداد ال ـك ــام ــل لــاس ـت ـث ـمــار فــي
التكنولوجيا الحديثة .فاألندلس ،التي ُت ّ
شكل جنوبي إسبانيا وأوروبا
على السواء ،هي أكبر من  14بلداً ضمن االتحاد األوروبي ،وضفافها
تـسـتـسـلــم لـمـسـطـحـيــن مــائـيـيــن :الـبـحــر األب ـي ــض الـمـتــوســط والـمـحـيــط
األطلسي.
وم ــن أزم ـن ــة غ ــارق ــة ف ــي ال ـق ــدم ،ت ــأت ــي األن ــدل ــس ،م ــن الـفـيـنـيـقـيـيــن
والتارتسيين ،ومن الرومان واألندلسيين والقشتاليين .وفي شوارع
مــدنـهــا وبـلــداتـهــا ،تــاريــخ ق ــرون مـتـعــاقـبــة ،حـفــر آث ــاره عـلــى أســوارهــا،
وفي مساجدها ،وأروقــة قصور عصر النهضة .وتتجلى عراقة اإلرث
ال ـث ـق ــاف ــي وال ـت ــاري ـخ ــي ف ــي ن ـم ــط ح ـي ــاة األن ــدل ـس ـي ـي ــن ،ال ــذي ــن ي ـف ـخــرون
بــإظ ـهــاره لـلـعــالــم :كـحـبـهــم لـلـخـيــول ،ذات الـنـســل ال ـعــربــي األص ـيــل،
وشـغـفـهــم ب ــ«ال ـفــام ـن ـغــو» رق ـص ــاً وغ ـن ــاءً  ،وول ـع ـهــم بـنـكـهــات الـطـعــام
ال ـم ـت ــوارث ــة ،ال ـت ــي ت ـن ـضــح ب ــآث ــار م ــن م ـ ـ ّروا ع ـل ــى ه ــذه األرض وش ـ ّـك ـل ــوا
مالمحها .ومع ذلك ،برزت في السنوات األخيرة (أندلس جديدة)،
تتقدّم بعزم مدفوع بمواهب أهلها .ورغــم التحديات والعوائق التي
أنـتـجـتـهــا «ك ــورون ــا» ،تــؤكــد كــل ال ـم ــؤش ــرات ،أن األن ــدل ــس تـنـمــو فــوق
الـمـعــدل اإلسـبــانــي ،لـتـبــدو واح ــدة مــن أكـثــر الـمـنــاطــق األوروب ـيــة قــدرة
على تحقيق التعافي االقتصادي.
ي ـب ــدو ذلـ ــك م ـم ـك ـن ــاً إلـ ــى ح ــد ك ـب ـي ــر ب ـف ـض ــل م ــا ت ـن ـع ــم ب ــه األن ــدل ــس
م ــن اس ـت ـق ــرار س ـي ــاس ــي ،وإصـ ــاحـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة ان ـت ـه ـج ـت ـهــا لـتـحـفـيــز
ن ـشــاط ال ـشــركــات وزيـ ــادة ال ـص ــادرات وج ــذب االس ـت ـث ـمــارات األجـنـبـيــة.
والنتائج هنا خير بــرهــان .كــل هــذه المعطيات ،جعلت التكنولوجيا
الحديثة تتصدر المشهد األندلسي ،حيث برزت كبريات المشاريع،
ال ـت ــي بـ ــدأت بـتـنـفـيــذهــا ك ــل م ــن «غ ــوغ ــل» و«أم ـ ـ ــازون» و«فـ ــودافـ ــون»

أرقام
بلغت قيمة الـصــادرات األندلسية  11025.5مليون يورو
فــي الــربــع األول مــن ال ـعــام ال ـج ــاري (أي أك ـثــر مــن %6.9
م ـقــارنــة بــال ـف ـتــرة نـفـسـهــا م ــن ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي) ،فـيـمــا زاد
االسـتـثـمــار اإلنـتــاجــي األجـنـبــي فــي الــربــع األول ليصل إلى
 308.2ماليين يورو( ،أي أكثر من الضعف الذي ُ
س ّجل
في الفترة نفسها من العام الماضي).
و«تليفونيكا» .كما تجد مشاريع الطاقة البديلة مبتغاها في شمس
األندلس ورياحها .أما أهل األندلس ،فهم على ثقة بأن هذه التنمية
منسجمة مع االحترام الكامل للبيئة .فأكثر من ربع مساحة األرض
ُتـشـ ّـكــل مـحـمـيــات طـبـيـعـيــة ،ل ــذا ك ــان مــن ال ـض ــروري أن تـطـبــع ال ـثــورة
ال ـخ ـضــراء جـمـيــع األن ـش ـطــة واألع ـم ــال بـحـيــث ي ـكــون جــوهــرهــا حـمــايــة
الطبيعة.
وح ـضــور األنــدلــس فــي «إكـسـبــو  2020دب ــي» ،هــو ام ـتــداد لـلـتـقـدّم
الذي أحرزته أرضها من منجزات عبر التاريخ ،ومن تنمية حقيقية،
فاستحقت أن تستضيف عاصمتها إشبيلية ،معرض «إكسبو الدولي
 ،»1992ت ــزام ـن ــاً م ــع ال ــذك ــرى ال ـم ـئــويــة ال ـخــام ـســة الك ـت ـش ــاف أمــري ـكــا.
ومشاركة األندلس في «إكسبو  2020دبي» يرتكز على أربعة محاور
هــي :اإلرث الـتــاريـخــي ،والـتـقـنـيــات الـحــديـثــة ،والـتـعــافــي االقـتـصــادي،
واالس ـت ــدام ــة .إن ـهــا م ـشــاركــة يـتـجـلــى فـيـهــا الـمـسـتـقـبــل كـمـســار زمـنــي،
وكمكان اسمه األندلس.

كلمة الرؤساء ..

تنوع
قيادة اإلمارات ّ
استثماراتها محلياً وعالمياً

ً
ّ
عاليا المسيرة التي قادتها دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل
«أقدر
ّ
فترة زمنية قصيرة لتحقق لمجتمعها التقدم والرفاه .هذا ليس
بــاألمــر الـسـهــل حـتــى بــوجــود الـمــال كــوسـيـلــة لتحقيق
كل شيء .إنها مسيرة تعكس قدرة اإلمارات على
التكيّف مع العصر .وعلى الرغم من أن النفط
س ـي ـب ـق ــى الـ ـمـ ـص ــدر األس ـ ــاس ـ ــي ل ـل ـط ــاق ــة خ ــال
عـقــود ،إال أن إدراك القيادة اإلمــاراتـيــة ألهمية
تـنــويــع االقـتـصــاد فــي االسـتـثـمــار داخ ــل أراضـيـهــا
وفـ ــي ت ـع ــاون ـه ــا م ــع ب ـل ــدان أخ ـ ــرىُ ،ي ـش ـ ّـك ــل ع ــام ـاً
ً
إيجابيا في نجاح تجربتها التنموية ويعكس عقلية
عالمية الرؤية .إن البلدان والمدن والحضارات القادرة على
توقع التغيير تتمتع بال شك بذكاء حا ّد».

إيميليانو غارسيا-باغيه ،رئيس قشتالة-المنتشا.

مكانة خاصة للعرب

«على هذا الكوكب ،وفي جنوب إسبانيا ،مكان يدعى
ً
إكستريمادورا ،حيث ّ
عاليا الشعوب
نقدر
العربية .نادرة هي المناطق التي تمتلك مثلنا،
ثالث مدن ُمصنفة ضمن التراث العالمي،
وثالث محميات المحيط الحيوي ،وحديقة
جيولوجية .إن هويتنا بكل أبعادها ،بما فيها
موقعنا الرائد في مجال الطاقة الكهروضوئية،
ستتجلى في فبراير المقبل في «إكسبو 2020
دبي» .إن زيارتي لإلمارات ستكون األولى ،وإني أتجه
إليها بفضول من سمع الكثير عن إنجازاتها المتميزة ويريد أن يرى ّ
بأم
عينه كل تلك اإلنجازات».

غييرمو فرنانديز فارا ،رئيس إكستريمادورا

تناغم ثقافي

«بـيــن األنــدلــس والـعــالــم الـعــربــي تـنــاغــم ثـقــافــي ،أثـمــر ونـمــا،
ب ـف ـع ــل م ــاض ـي ـن ــا ال ـم ـش ـت ــرك .إن ه ـ ــذه ال ـح ـق ـي ـق ــة تـكـفــي
ل ـت ـف ـتــح مـ ـس ــارات رح ـب ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــارات ال ـع ــرب ـي ــة فــي
األن ــدل ــس .ال أظ ــن أن أي م ـكــان ف ــي ال ـعــالــم ق ــادر
مـثــل األن ــدل ــس عـلــى أن يـمـنــح ال ـع ــرب اإلح ـســاس
باأللفة والــراحــة .إن كــل هــذا يجب أن ُيـعــزز الثقة
الـمـتـبــادلــة ويُ ــرس ــخ ال ـت ـعــاون بـيـنـنــا م ــن أج ــل إنـجــاز
مشاريع متميزة .من جهتنا ،سنلتزم بأعلى معايير
الــدقــة والـجــديــة والـحـمــايــة الـقــانــونـيــة .وسـنـحــرص عـلــى أن
ً
ربحا ومستقراً».
يكون كل استثمار ،مهما كان نوعه في األندلس ُم

خوان مانويل مورينو بونيا ،رئيس األندلس

› «فايننشيال تايمز»:
جامعة ( )IEتمنح ثاني أفضل
شهادة ماجستير عبر اإلنترنت
على مستوى العالم
«أدن ـ ـ ــوك»« ،ات ـ ـص ـ ــاالت»« ،م ــاج ــد ال ـف ـط ـي ــم»« ،ب ــراي ــس
ووتــرهــاوس كوبرز»« ،غوغل» و«أكسنتشر» وغيرها ..من
الـصـعــب أن تـخـلــو كـبــرى الـشــركــات الـعــالـمـيــة فــي اإلم ــارات
مــن مـتـخــرجـيــن مــن جــامـعــة ( ،)IEالـتــي تــأسـســت فــي عــام
 1973على يد روّاد أعمال وحملت شعار االبتكار والتنوع.
ه ــذه الـجــامـعــة ال ـتــي ن ـشــأت ف ــي األسـ ــاس ك ـمــدرســة مـهـنـيــة
عُ ـل ـيــا وم ـقــرهــا الــرئ ـيــس ف ــي م ــدري ــد ،افـتـتـحــت أخ ـي ــراً حــرمــاً
جــامـعـيــاً ذك ـيــاً مــن  35طــابـقــاً بــالـمـنـطـقــة الـمــالـيــة لـلـعــاصـمــة

اإلس ـب ــان ـي ــة .وت ـض ــم  71000م ـت ـخ ــرج م ـن ـت ـشــريــن ف ــي أن ـح ــاء
ال ـعــالــم 2800 ،مـنـهــم بــال ـشــرق األوسـ ــط وأفــري ـق ـيــا ،وأكـثــر
مــن  550منهم يعملون فــي اإلمــارات ( 450منهم يعملون
في دبي).وإدارة هذه الشبكة القوية التي تستوعب مؤسسي
ال ـشــركــات الـنــاشـئــة وال ــرؤس ــاء الـتـنـفـيــذيـيــن لـشــركــات مـتـعــددة
الجنسيات ،باإلضافة إلى عالقات التعاون مع القطاع الخاص
والمؤسسات الحكومية ،من بينها اإلماراتية ،مثل :مؤسسة
دبــي المستقبل ،تتيح فــرص عـمــل ل ــ 92%مــن الـخــريـجـيــن في
األشـهــر الـثــاثــة األول ــى بـعــد الـتـخـ ّرج .وه ــذا مــا يــؤكــده جــوزيــف
ص ـف ـي ــر ،الـ ـ ــذي تـ ـخ ــرج مـ ــن ( ،)IEوي ـش ـغ ــل م ـن ـص ــب ال ـم ــدي ــر
اإلقليمي للشرق األوســط وأفريقيا .أما  8%من المتخرجين،
فيواصلون دراساتهم ويبحثون عن وظائف مُحدّدة.

لمياء دالة

تصنيف
صـ ـ ّـنـ ـفـ ــت ص ـح ـي ـف ــة «ف ــايـ ـنـ ـنـ ـشـ ـي ــال ت ـ ــاي ـ ـم ـ ــز» ،شـ ـهـ ــادة
الماجستير عبر اإلنترنت ،التي تقدمها جامعة ()IE
ك ـث ــان ــي أف ـض ــل شـ ـه ــادة م ــن ن ــوع ـه ــا ع ـل ــى م ـس ـتــوى
العالم.

بوابة إلى سوق العمل

وتتلقى جامعة ( )IEأكثر من  10آالف عرض عمل سنوياً،
 1000مـنـهــا فــي مـنـطـقــة ال ـشــرق األوسـ ــط .وي ـقــول جــوزيــف
صـفـيــر« :يـشـهــد س ــوق الـعـمــل ان ـت ـعــاشــاً بـفـضــل الـفـعــالـيــات
العالمية التي تشهدها المنطقة مثل «إكسبو  2020دبي»،
وغ ـيــرهــا ..مــن هـنــا تـجـتــذب مـنـطـقــة ال ـشــرق األوسـ ــط ،الـتــي
تـتـطــور بـشـكــل ســريــع ،الـمــؤسـســات ال ـط ـمــوحــة» .ويــوضــح:
«فـيـمــا تــوقـفــت الـجــامـعــات األوروب ـيــة الــرائــدة عــن الـتــدريــس
لـمــدة ستة أشـهــر ،ال أحــد مــن طلبتنا فاتته حصة دراسـيــة
واحـ ـ ــدة» .وت ـق ــول ل ـم ـي ــاء دال ـ ــة ،وه ــي خ ــري ـج ــة ال ـ ـ ــ( )IEوت ــدي ــر
ال ـيــوم مـقــر الـجــامـعــة فــي مــركــز دب ــي الـمــالــي الـعــالـمــي« :لــديـنــا

جوزيف صفير

أك ـث ــر م ــن  180ط ــال ـب ــاً ُم ـس ـج ـا ً ف ــي ب ــرام ــج ال ـمــاج ـس ـت ـيــر لـلـعــام
الدراسي ( ،)2022 - 2021و 113طالباً باشروا دراستهم العام
الجاري .وأكثر من  %40منهم يعيشون باإلمارات والبقية في
الـشــرق األوس ــط .وإن إحــدى نـقــاط قوتنا بالنسبة لطلبتنا هي
عقلية ريادة األعمال ،التي نعمل بها .فنحن نبتكر باستمرار.
ون ـح ــرص ع ـل ــى أن ُت ــواك ــب ب ــرام ـج ـن ــا ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،االت ـج ــاه ــات
العالمية ،مثل :األمن السيبراني والبيانات الضخمة والتحوّل
الرقمي ..الكثير من المدارس والجامعات ال تفعل ذلك .وهذا
ما يُم ّيزنا».

ومراع ..طاقة متجددة ..سياحة ومناجم
مروج
ٍ

إكستريمادورا ..األرض التي تترك أثراً
في قلب كل من يزورها
ترتبط إكستريمادورا بعالقات وثيقة مع
المستثمرين اإلماراتيين .فهي ال تملك النفط
بل الماء ،وتنتج الطاقة الكهروضوئية ،وتتمتع
بسياحة نشطة وبكل الموارد الطبيعية المطلوبة
لالستثمار في تكنولوجيا الطاقة والنقل بواسطة
المركبات الكهربائية .وتضم إكستريمادورا أكبر
مقاطعتين في إسبانيا هما :كاسيريس وباداخوز،
حيث يعيش أكثر من مليون شخص.

ي ـ ـ ـ ــرأس غ ـ ـي ـ ـيـ ــرمـ ــو ف ـ ــرن ـ ــان ـ ــدي ـ ــز ف ـ ـ ـ ــارا م ـ ـن ـ ــذ  2015م ـق ــاط ـع ــة
إكستريمادورا ،ذات الحكم الذاتي ،التي تحتضن مدينتها
آثــاراً رومانية خــالــدة .ودراســة غييرمو فرنانديز فــارا للطب،
وعـمـلــه مـسـتـشــاراً لـلـصـحــة ،ســاهـمــا كـثـيــراً فــي تـطــويــر قـطــاع
زراعة الكبد.
ي ـ ـق ـ ــول غـ ـيـ ـيـ ــرمـ ــو ف ـ ــرن ـ ــان ـ ــدي ـ ــز فـ ـ ـ ـ ــارا« :ل ـ ـ ــم ي ـ ـعـ ــد مـ ـ ــن سـ ـك ــان
إكـسـتــريـمــادورا مــن هــو عـلــى قــائـمــة االن ـت ـظــار ..لـقــد تــم إنـقــاذ
حياة مئات اآلباء ،واألمهات والجدّ ات ،واألطفال» .من هنا
يكتسب هذا القطاع أولوية قصوى .عالوة على ذلك ،فقد
أعلنت «كيرون سالود» ،أكبر مجموعة طبية في إسبانيا،
إنشاء مستشفى جديد في المنطقة.

يتسع لـ  6آالف شخص
تم تصنيف مدينة ميريدا ضمن قائمة التراث العالمي في  ،1993مسرحها الروماني ّ

التنافس في قطاع «جيجا فاكتوري»

منتجات حالل من مراعي إكستريمادورا

وت ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـرك ـ ـ ــز االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات ال ـ ـع ـ ــرب ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــة ف ــي
إك ـ ـس ـ ـت ـ ــري ـ ـم ـ ــادورا ،ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــراعـ ــي وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ــزراع ـ ــي،
ح ـي ــث ي ـت ــم ت ـص ــدي ــر ال ـل ـح ــوم الـ ـح ــال إلـ ــى اإلمـ ـ ـ ــارات مــن
مــديـنــة أولـيـفـنــزا ،الـتــي ولــد فيها غـيـيــرمــو فـيــرنــانــديــز فــارا.
ويـ ـت ــرك هـ ــذا ال ـت ـن ــوع الـ ـث ــري م ــن ج ـم ــال غ ـ ــروب شـمــس
ّ
المرصعة
المدينة ،وخصوبة حقولها ،وسحر سمائها
بــالـنـجــوم ووف ــرة مـيــاهـهــا (ت ـضــم أك ـبــر ســدّ يــن لـلـمـيــاه في
إس ـب ــان ـي ــا) ،ان ـط ـب ــاع ــات إي ـج ــاب ـي ــة لـ ــدى ك ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن
والـ ـ ــزوار وال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن خ ــاص ــة م ــن اإلمـ ـ ــارات ومـنـطـقــة
دول م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ال ـ ــذي ـ ــن ت ـج ـت ــذب ـه ــم
إكستريمادورا بجمالها األخاذ.
في هــذا اإلطــار ،وخــال الصيف الماضي ،تم اإلعــان
عــن اسـتـثـمــار إم ــارات ــي جــديــد إلن ـتــاج الـسـكــر فــي مـيــريــدا،
وهــو مــا يـمـكــن أن يـتـحـوّل ألكـبــر اسـتـثـمــار مـيــدانــي جديد
ل ــإم ــارات فــي إسـبــانـيــا (ت ـقــدر قـيـمــة االسـتـثـمــار بـنـحــو 500
م ـل ـي ــون ي ـ ـ ــورو) .والـ ـمـ ـش ــروع س ـي ـس ـت ـف ـيــد م ــن س ـك ــة حــديــد
ي ـت ــوق ــع تـشـغـيـلـهــا خـ ــال ع ـ ــام ،وهـ ــو م ــا ي ـس ــاه ــم ف ــي رب ــط
المدينة بمرافئ إسبانية وبرتغالية .باإلضافة إلى المرونة
اإلدارية التي تمتاز بها المنطقة (تم إنجاز كل المعامالت
ال ــرس ـم ـي ــة ل ـل ـم ـش ــروع اإلم ـ ــارات ـ ــي خـ ــال  6أشـ ـهـ ــر) ،ه ـنــاك
عـنـصــر آخــر يـجــذب الـمـسـتـثـمــريــن إلــى الـمــديـنــة ،إذ يــوضــح

مخصصات
ت ــم تـخـصـيــص  4295م ـل ـي ــون يـ ــورو م ــن أص ــل  140مـلـيــار
(خ ــاص بـبــرنــامــج جـيــل االت ـحــاد األوروب ــي ال ـقــادم إلسـبــانـيــا
حتى  )2025لتعزيز ريادة إسبانيا في «النقل» بالمركبات
الـكـهــربــائـيــة .وتـتـطـلــع الـحـكــومــة اإلس ـبــان ـيــة إل ــى مـســاهـمــة
الصناديق السيادية العالمية ،مــن ضمنها الخليجية،
لرفع المبلغ بمعدل أربعة أضعاف.
ال ــرئ ـي ــس غ ـي ـيــرمــو ف ـيــرنــانــديــز ف ـ ــارا« :ل ـق ــد اخ ـت ــار الـمـسـتـثـمــر
اإلماراتي الذي يملك بالتاكيد رؤية مستقبلية ،نوعية من
االسـتـثـمــارات التي تحقق تغييراً إيجابياً فــي حياة الناس،
وتضمن مستقبال ً أفضل لمئات المزارعين» .وستشارك في
تمويل المشروع الصناديق الهيكلية األوروبية المخصصة
إلكـسـتــريـمــادورا (دع ــم االت ـحــاد األوروب ــي لـتـطــويــر الـمـنــاطــق
المحرومة اقتصادياً).

وت ـح ـت ــل إس ـب ــان ـي ــا ال ـم ــرت ـب ــة ال ــرابـ ـع ــة أوروب ـ ـي ـ ــاً فـ ــي ص ـنــاعــة
ال ـ ـس ـ ـي ـ ــارات ،وت ـت ـط ـل ــع إل ـ ــى مـ ــوقـ ــع ري ـ ـ ــادي فـ ــي «الـ ـنـ ـق ــل»
بــالـمــركـبــات الـكـهــربــائـيــة .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،تــأتــي مـنــافـســة
إك ـس ـت ــري ـم ــادورا ف ــي م ـج ــال «ج ـي ـج ــا فـ ــاكـ ـتـ ــوري» .وي ـع ــرب
غ ـي ـيــرمــو ف ــرن ــان ــدي ــز ف ـ ــارا ،ع ــن ث ـق ـتــه بـ ــأن ال ـق ـط ــاع سـيـحـقــق
تغييراً جذرياً بالمجتمع« :نحن ال نملك النفط والذهب،
لـ ـكـ ـنـ ـن ــا مـ ـحـ ـظـ ــوظـ ــون ب ـ ــوج ـ ــود «ال ـ ـل ـ ـي ـ ـث ـ ـيـ ــوم» و«الـ ـنـ ـيـ ـكـ ــل»
و«الـ ـكـ ــوبـ ــالـ ــت» ..ك ــل س ـل ـس ـلــة ال ـق ـي ـم ــة ال ـخ ــاص ــة ب ـص ـنــاعــة
الـسـيــارة الـكـهــربــائـيــة ،وص ــوالً إلــى ربــط الـبـطــاريــة ،تـبــدأ في
ّ
وتوفر إكستريمادورا مساحات كبيرة مخصصة
المنجم».
ل ـل ـق ـطــاع ال ـص ـنــاعــي ،وأش ـع ــة ال ـش ـمــس ل ـم ـح ـطــات الـطــاقــة
ال ـك ـه ــروض ــوئ ـي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى األن ـظ ـم ــة وال ـق ــوان ـي ــن ،ال ـتــي
تـخـتـصــر اإلجـ ـ ــراءات ال ـب ـيــروقــراط ـيــة ل ـل ـم ـشــاريــع الـعـمــرانـيــة
والبيئية ،فضال ً عــن االسـتـقــرار السياسي فــي ظــل تمتعها
باألغلبية المطلقة في الحكومة اإلسبانية.

األلماس المستنبت

وت ـتــوفــر اس ـت ـث ـم ــارات خ ــاص ــة ف ــي ال ـق ـط ــاع ،فـسـتـبــاشــر شــركــة
( )Phi4Techبـ ـتـ ـح ــوي ــل «ال ـ ـل ـ ـي ـ ـث ـ ـيـ ــوم» الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخـ ــرج م ــن
مـنــاجــم كــانـيــافـيــرال بـمـقــاطـعــة كــاسـيــريــس بـعــدهــا ،وستنتج
«الكاثود» ،وصوالً إلى إنتاج خاليا البطاريات في باداخوز،
حـيــث تمتلك الـشــركــة مــوقـعــاً لـهــذه الـغــايــة .مـثــال آخ ــر ،هو
شركة ( ،)Diamond Froundryالتي أعلنت في سبتمبر
ال ـم ــاض ــي ،ع ــن اس ـت ـث ـم ــار ب ـق ـي ـمــة  670م ـل ـي ــون ي ـ ــورو إلن ـش ــاء
مـصـنــع أش ـب ــاه ال ـم ــوص ــات ع ــن ط ــري ــق ال ـم ــاس الـمـسـتـنـبــت،
وذلك الستخدامها في صناعة السيارات الكهربائية .ويبدو
الــرئـيــس فــرنــانــديــز فــارا عـلــى قـنــاعــة تــامــة بــأن إكـسـتــريـمــادورا،
التي فاتها قطار التطور في الماضي ،ليست مستعدة اليوم
للتأخر عن المشاركة في صناعة السيارة الكهربائية.

