
نص: إيفا مارتن غوميز

عندما سيطر شــارلــمــان على أوروبــــا تــوّســع نــفــوذ المسلمين مــن قرطبة 

لــيــشــمــل أجــــــــزاء عـــــدة مــــن شـــبـــه جــــزيــــرة أيـــبـــيـــريـــا، فـــكـــانـــت تــنــتــمــي لــقــرطــبــة 

تــــقــــريــــبــــاً جـــمـــيـــع مــــنــــاطــــق الــــحــــكــــم الــــــذاتــــــي بــــإســــبــــانــــيــــاً وعــــــددهــــــا 17، بـــيـــنـــهـــا: 

األندلس، وقشتالة-المنتشا، وإكستريمادورا. واليوم، تتطلع المناطق 

الثالث إلى تعميق صالتها مع اإلمارات عبر »إكسبو 2020 دبي«، الذي 

سيزوره رؤساؤها الثالثة في األشهر المقبلة. وسيشكل »إكسبو« فرصة 

لجامعة )IE( اإلسبانية الستكمال جهودها ببناء جسور التواصل مع 

اإلمارات عبر مقرها اإلقليمي بدبي.

الخليج العربي للطاقة المتجددة 
»لــديــنــا اإلمـــكـــانـــات لــنــصــبــح الــخــلــيــج الــعــربــي لــلــطــاقــة الـــمـــتـــجـــددة«، عــبــارة 

يــتــداولــهــا ســيــاســيــو األنــــدلــــس، الســيــمــا بـــأوســـاط رئــيــس األنــــدلــــس، خـــوان 

مانويل مورينو بونيا، الذي يقول: »نحن المنطقة األوروبية التي تتمتع 

بأفضل الظروف المناخية، ونطمح لصدارة »الطاقة«، إذ نتمتع بأشعة 

الشمس ألكثر من 300 يوم بالعام، ونمتلك ساحالً بطول 1000 كم، 

وأنهاراً جارية عدة، نحن أمام فرصة كبرى لالكتفاء الذاتي«.

رغد غير متوقع 
ــــنـــــدوق األوروبـــــــــــــــي لــلــجــيــل  ــــالـــــصـ تـــــنـــــوي إســــبــــانــــيــــا االســــــتــــــفــــــادة مــــــن حـــصـــتـــهـــا بـ

ـــــ)140 مــلــيــار  ــ الــــقــــادم، لــالنــتــعــاش االقـــتـــصـــادي، وســتــخــصــص جـــــزءاً مـــن الـ

يــورو( التي ستحصل عليه من الصندوق حتى 2025، لتطوير »الطاقة 

ــــتــــــجــــــددة«، و»الــــــنــــــقــــــل« وخـــــطـــــط الـــــتـــــحـــــّول الـــــرقـــــمـــــي. وبــــحــــســــب شـــيـــانـــا  ــــمــ الــ

مينديث، وزيـــر الــتــجــارة اإلســبــانــي، تشكل هــذه الــقــطــاعــات الــمــنــارة التي 

ستضيء أجندة القطاعين الحكومي والخاص بمجاالت كالهيدروجين 

األخضر والسيارات الكهربائية، والبيانات الضخمة و»إنترنت األشياء«. 

لتعزيز  األنــدلــس وإكــســتــريــمــادورا، وقشتالة-المنتشا،  ويتطلع رؤســـاء 

تــطــويــر مــنــاطــقــهــم بـــدعـــم الـــصـــنـــاديـــق الـــســـيـــاديـــة واالســـتـــثـــمـــارات اإلمـــاراتـــيـــة 

لتمويل مشاريع ذات االهتمام العالمي.

خطط استراتيجية 
حققت المناطق الــثــالث إصــالحــات مهمة، مــثــل: النمو األعــلــى من 

بفعل تخفيض الضرائب  المتوسط، وغــيــر المسبوق منذ 20 عــامــاً 

وتــســهــيــل اإلجــــــــراءات الــبــيــروقــراطــيــة فـــي األنــــدلــــس. وتــشــكــل »الــطــاقــة 

المتجددة« مجاالً استراتيجياً، وتتوفر فرص كثيرة بعوائد عالية، 

كما يؤكد روجيليو فيالسكو، مستشار التحّول االقتصادي بحكومة 

األنـــدلـــس. أمـــا فــي إكــســتــريــمــادورا، ســمــح االســتــثــمــار المبكر بالطاقة 

النظيفة تحقيق فائض بأسعار تنافسية للشركات. وتشكل المالحة 

الـــجـــويـــة قـــطـــاعـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، فـــقـــد انـــطـــلـــق هـــــذا الـــِعـــلـــم مــــن الــمــعــهــد 

المنطقة مسؤولة عن  بقشتالة-المنتشا، وجعل  والتقني  العلمي 

10% مـــن اإلنـــتـــاج الــعــالــمــي أللـــيـــاف الـــكـــربـــون الســتــخــدامــات الــفــضــاء. 

ــــتـــــوســـــطـــــة الــــحــــجــــم،  ــــيـــــرة ومـ ــــــن 160 شــــــركــــــة صـــــغـ ــــر مـ ــــثــ ــــدلـــــــس أكــ ــ ــــاألنـ ــ وبـ

ــــتـــــوريـــــد لــــشــــركــــتــــي »إيـــــــــربـــــــــاص« و»بـــــــويـــــــنـــــــغ«، لــكــن  ــــالـ تــــعــــمــــل غـــالـــبـــيـــتـــهـــا بـ

ــــا«. شــــركــــات تـــضـــم مــــهــــارات  ــ ــــــورونـ ــــداً بـــســـبـــب »كـ ــ تــقــيــيــمــهــا مــنــخــفــض جـ

اســـتـــثـــنـــائـــيـــة خـــريـــجـــة جـــامـــعـــة »إشـــبـــيـــلـــيـــة« لـــلـــهـــنـــدســـة الـــشـــهـــيـــرة، الــتــي 

تــــمــــّثــــل جـــمـــيـــع الـــــــدرجـــــــات الـــــــــــ26 الــــتــــي تــــــــــدرَّس فـــــي األنـــــــدلـــــــس. ويــــشــــرح 

فــيــالســكــو، الـــمـــســـؤول أيـــضـــاً عـــن الــصــنــاعــة والـــمـــعـــارف والـــجـــامـــعـــات: 

»حصل العديد من األساتذة على الدكتوراه من أفضل المؤسسات 

األكاديمية العالمية، كمعهد »كاليفورنيا« للتكنولوجيا، وجامعة 

»ستانفورد«، ومعهد »ماساتشوستس« للتكنولوجيا، و»كارنيجي 

مــــيــــلــــو«، وعــــــــــادوا لــــأنــــدلــــس ويــــتــــولــــون الــــتــــدريــــس وإجــــــــــراء الــــبــــحــــوث«.  

ويـــضـــيـــف: »تــســبــبــت الـــجـــائـــحـــة فــــي ثــــــورة رقـــمـــيـــة، فـــتـــحـــّولـــت مــقــاطــعــة 

مالقة لعاصمة العمل عن ُبعد. وفي معهد »األندلس« للتكنولوجيا 

لدينا أكثر من 10 آالف موظف بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

ونحتاج إلى إنشاء »قائمة انتظار«. 

دلتا النيل األوروبية 
وحــــــّول االســـتـــثـــمـــار فـــي الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر واالبـــتـــكـــار بـــاألعـــمـــال الــصــنــاعــيــة 

والـــتـــجـــاريـــة الــــزراعــــيــــة إســـبـــانـــيـــا لـــقـــوة عــالــمــيــة بـــالـــمـــجـــال، فـــزيـــت الـــزيـــتـــون، 

إكستريمادورا،  وفاكهة  والطماطم  بقشتالة-المنتشا،  العنب  وكـــروم 

والـــفـــاكـــهـــة الــمــحــتــويــة عــلــى بــــــذور، وزراعـــــــة األرز، الـــــذي يـــرتـــوي مـــن مــيــاه 

غواديانا وأهوار غواداليكفير )دلتا النيل األوروبية( وكل قطاع الفاكهة 

والخضراوات اإلسباني، كان يغذي أوروبا خالل الجائحة دون انقطاع، 

فبين أبريل وديسمبر 2020، نمت الصادرات 3% وال تزال تشكل مورداً 

مهماً بالنسبة لقشتالة-المنتشا وإكستريمادورا واألندلس، وستستثمر 

األخيرة 120 مليون يورو لتصبح ألميريا عاصمة التكنولوجيا المخصصة 

لالبتكار الزراعي.

سجادة حمراء للمستثمر
ويــــقــــول خــــــوان بــــرافــــو، مــســتــشــار الـــمـــالـــيـــة بــــاألنــــدلــــس: »مـــــن يــقــصــدنــا 

حــــامــــالً يــــــورو واحــــــــداً لــالســتــثــمــار وفــــرصــــة عـــمـــل لـــبـــنـــاء األنـــــدلـــــس، هــو 

أندلسي حتماً. هنا ال ُيطلق على أحد اسم الشهرة ألن هذه األرض 

بــنــاهــا أنـــاس مختلفون عــلــى مـــدى الــتــاريــخ«. وهــاجــس كــل مستثمر 

الـــحـــصـــول عــلــى رخـــصـــة لــمــشــروعــه بـــوقـــت قـــيـــاســـي، لـــهـــذا تـــم إنــشــاء 

يتولى  التي تخّصص للمستثمر فريقاً  »وحـــدة مــســّرع المشاريع«، 

متابعة الــمــلــفــات االســتــراتــيــجــيــة: »نــريــد أن تــكــون اإلدارة فــي خدمة 

المستثمر وليس العكس«.
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طاقة
ُتــــــســــــجــــــل إســــــبــــــانــــــيــــــا أقـــــــــــل مـــــــعـــــــدل فـــــــــي اســـــــتـــــــهـــــــاك الـــــــــفـــــــــرد مـــن 

الطاقة بين الــدول األوروبــيــة، لكن اعتمادها على الخارج 

بحوالي 75% يدفعها إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة 

والشبكات والتخزين.

تعّزز موقعها وجهة استثمارية بدعم االتحاد األوروبي القتصادها بـ140 مليار يورو حتى عام 2025

إسبانيا تتطلع إلى شراكات استثمارية مع دول الخليج
في مشاريع استراتيجية 

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 الــجــزء األكــبــر مــن حياته 

عــــلــــى بــــعــــد مــــئــــة مــــتــــر مــــــن أهــــــــم مــــســــجــــد فــــــي طــــلــــيــــطــــلــــة، عـــاصـــمـــة 

كــــــم جـــنـــوب  مــــنــــذ 2015 )73  ــــا  ــــهـ يـــــرأسـ الـــــتـــــي  قــــشــــتــــالــــة-المــــنــــتــــشــــا، 

مــــدريــــد(، اســتــقــبــلــنــا الـــرئـــيـــس فـــي مــكــتــبــه بــقــصــر »فــويــنــســالــيــدا«، 

الــــــــذي يــــمــــزج فــــنــــون الــــعــــمــــارة اإلســــالمــــيــــة بــــاإلســــبــــانــــيــــة، اســتــقــبــلــنــا 

ــــا لـــلـــشـــرفـــة لـــنـــتـــأمـــل الــطــبــيــعــة الــــخــــضــــراء لــلــمــديــنــة  ــــانـ بـــحـــفـــاوة ودعـ

المصنفة ضمن التراث اإلنساني، الزاخرة بالتاريخ، التي يعبرها 

نـــهـــر تــــاجــــة الـــكـــبـــيـــر. ويـــــوضـــــح الــــرئــــيــــس: »نــــحــــن فـــــي قــــاعــــة الــمــلــكــة 

ــــارلـــــوس الـــخـــامـــس مـــلـــك إســبــانــيــا  إيــــزابــــيــــل دي بــــرتــــغــــال، زوجـــــــة كـ

وإمبراطور اإلمبراطورية الرومانية المقدسة. زار اإلمبراطور هذا 

المكان في 18 مناسبة«.

مليونا مواطن
ويـــتـــطـــلـــع رئــــيــــس قـــشـــتـــالـــة إلـــــى تـــعـــريـــف اإلمــــاراتــــيــــيــــن عـــلـــى قــشــتــالــة-

المنتشا، التي ال يتجاوز سكانها مليوني نسمة. فيقول: »صعب 

جـــداً تحليل دم مــواطــن قشتالي دون أن نجد فيه دمـــاً عــربــيــاً«، 

ُتــــشــــّكــــل 16% مـــــن مـــســـاحـــة إســـبـــانـــيـــا وتـــســـهـــم بــــــــــــ42820 مــلــيــون  إذ 

الناتج المحلي اإلســبــانــي )2019(، واقتصادها  يــورو مــن إجمالي 

نــشــط بــــ»الـــخـــدمـــات« و»الـــصـــنـــاعـــة«. حــتــى اآلن لـــم تــحــَظ المنطقة 

باستثمارات إمــاراتــيــة كــبــرى، ويــقــول الــرئــيــس: »يهمني أن يعرف 

عـــرب الــخــلــيــج أن المــنــتــشــا، األرض الــتــي شــهــدت مــغــامــرات دون 

عــلــى »نتفليكس«،  كــيــخــوتــه، ليست خــيــالــيــة، ولــيــســت مسلسالً 

بل واقعية، والوصول إليها سهل«. وللرئيس عالقات واتصاالت 

مهمة مع اإلمارات، خصوصاً بمجال المتنزهات الترفيهية، أما 

يــدرســون فــي جــامــعــة »قشتالة  تعليمياً، فـــإن »285 طــالــبــاً عــربــيــاً 

- المنتشا««.

رياح مدريد 
بــفــضــل  أنــــجــــزت قـــشـــتـــالـــة - المـــنـــتـــشـــا 109 مـــشـــاريـــع  ومــــنــــذ 2015، 

االســـتـــثـــمـــار األجـــنـــبـــي. وتــنــعــم بـــاســـتـــقـــرار ســيــاســي واقــــتــــصــــادي. رغــم 

ــــقـــــت قــــشــــتــــالــــة نـــــــمـــــــواً ســــكــــانــــيــــاً  ــــقـ ــــا. وحـ ــيـ ــ ــــانـ ــبـ ــ ــــهــــــجــــــرة الـــــداخـــــلـــــيـــــة بـــــإسـ الــ

الــــنــــمــــو هــو  ــبــــــاب  ــ بـــســـنـــتـــيـــن، وأحـــــــــد أســ بــــمــــعــــدل 100000 شــــخــــص 

قـــربـــهـــا مــــن مــــدريــــد ذات الـــكـــلـــفـــة الــســكــنــيــة الـــعـــالـــيـــة، فــاســتــقــطــبــت 

شــــركــــات عـــمـــالقـــة كـــــ»تــــويــــوتــــا« و»أمــــــــــــــازون« و»إيــــــــربــــــــاص«، وأخــــــرى 

)إسبانيا(،  الجنسيات  مــتــعــددة  »إيـــبـــردروال«  وتستثمر  لوجستية 

150 مــــلــــيــــون يــــــــــورو، »إلنــــــشــــــاء أكــــبــــر مـــصـــنـــع إلنـــــتـــــاج الـــهـــيـــدروجـــيـــن 

األخضر لالستخدام الصناعي أوروبياً« بحسب الشركة. ويتوقع 

افتتاحه أواخر 2021 بمقاطعة بويرتوليانو-ثيوداد ريال. وأعلنت 

»إيــــــــبــــــــردروال« و»كــــامــــيــــنــــز« األمــــريــــكــــيــــة، اســـتـــثـــمـــار 50 مـــلـــيـــونـــاً لــبــنــاء 

مصنع للتحليل الكهربائي، ويتوقع تشغيله في 2023، وسيوّفر 

350 فــــرصــــة عــــمــــل. وتــــعــــتــــزم »ســــكــــاي دويــــلــــر آيــــــــرو« بــــنــــاء مـــركـــبـــات 

جوية دون طّيار تعمل بالطاقة الشمسية.

ومــــن اإليـــجـــابـــيـــات األخــــــرى لــنــمــو الــمــنــطــقــة، وفـــــرة الـــمـــواصـــالت 

ــــيــــــســــــة، إذ تـــقـــطـــع  ــــمــــــوانــــــئ ومـــــــــطـــــــــارات رئــ ــــا بــ ــــهـ الـــــســـــريـــــعـــــة، الــــــــرابــــــــط لـ

القطارات اإلسبانية فائقة السرعة المنطقة عمودياً لتغطي بأقل 

من ساعتين الرحلة بين مدريد وقرطبة ومالقة وإشبيلية.

أرض الخيرات 
ُيسهم »اإلنتاج الزراعي والغذائي« بأكثر من 9200 مليون، )%17 

من الناتج المحلي لقشتالة - المنتشا(، ويقود التجارة الخارجية 

بالمشروبات واللحوم، تليها منتجات كالعسل العضوي الذي 

يستسيغه المستهلك الــعــربــي. لــذا كــانــت تــداعــيــات »كوفيد 19« 

على اقتصادها أقل منها على اقتصاد إسبانيا. وتشير التقديرات 

ـــــ4.8%، ويــتــوقــع أن تــحــّقــق نــمــواً 6.8% و%6.3  الــحــالــيــة لــنــمــوهــا بــ

خــــالل 2022 و2023. وثــقــافــيــاً، فــيــشــيــر غــارســيــا-بــاغــيــه، لــمــدرســة 

طـــلـــيـــطـــلـــة لـــلـــمـــتـــرجـــمـــيـــن الــــتــــي »شــــكــــلــــت لــــــقــــــرون، الــــمــــرجــــع األوحـــــــد 

للتبادل الثقافي بين الشرق والــغــرب. هنا تتم ترجمة النصوص 

الــعــربــيــة. ويــتــوافــد الــعــلــمــاء والــحــكــمــاء إلـــى طليطلة لــالطــالع على 

المعارف التي تكتنزها كتبها«.

على مدى عصور طويلة شّكلت طليطلة مقصدًا للحكماء األوروبيين الباحثين عن المعرفة

المنتشا.. واقع وليست من نسج الخيال
رئيس قشتالة-المنتشا إيميليانو غارسيا-باغيه:  

»البيان« ليست مسؤولة عن المعلومات واآلراء الواردة في هذا الملحق، ويتحّمل 
.)MyMMerchan.com( كامل المسؤولية فريق عمل

نتقّدم بالشكر إلى سفارة إسبانيا في اإلمارات على ما قّدمته من دعم إلنجاز هذا 
الملحق.

رئيس التحرير: إيفا مارتن غوميز
مسؤول اإلنتاج: ماريا خوسيه فرنانديز نبريال

تصميم غرافيك: أدوس بوبليسيداد
MyMMerchan.com ملحق من إعداد

لمزيد من المعلومات حول المالحق المقبلة يرجى االتصال على الرقم:
)+34609589074(

MyMMerchan.com ملحق خاص تم إعداده لصحيفة »البيان« من قبل فريق

ثالث مناطق إسبانية هي األندلس وقشتالة – المنتشا 
وإكستريمادورا باإلضافة إلى جامعة )IE( لريادة األعمال، 
تقصد »إكسبو 2020 دبي« لتعزيز العالقات مع اإلمارات. 



مـــنـــاطـــق عــالــمــيــة نـــــــادرة هــــي مـــثـــل األنــــدلــــس الـــتـــي تــمــتــلــك قــــــدرة الــجــمــع 

ــــعــــــداد الــــكــــامــــل لـــالســـتـــثـــمـــار فــي  ــتــ ــ ــــتـــــاريـــــخ واالســ بــــيــــن الــــشــــغــــف بــــعــــراقــــة الـ

التكنولوجيا الحديثة. فاألندلس، التي ُتشّكل جنوبي إسبانيا وأوروبا 

على السواء، هي أكبر من 14 بلداً ضمن االتحاد األوروبي، وضفافها 

تــســتــســلــم لــمــســطــحــيــن مـــائـــيـــيـــن: الـــبـــحـــر األبــــيــــض الـــمـــتـــوســـط والــمــحــيــط 

األطلسي.

ــــدلــــــس، مــــن الــفــيــنــيــقــيــيــن  ومــــــن أزمــــنــــة غــــارقــــة فــــي الـــــقـــــدم، تــــأتــــي األنــ

والتارتسيين، ومن الرومان واألندلسيين والقشتاليين. وفي شوارع 

ــــاره عــلــى أســــوارهــــا،  مــدنــهــا وبـــلـــداتـــهـــا، تـــاريـــخ قـــــرون مــتــعــاقــبــة، حــفــر آثــ

وفي مساجدها، وأروقــة قصور عصر النهضة. وتتجلى عراقة اإلرث 

الــــثــــقــــافــــي والــــتــــاريــــخــــي فـــــي نــــمــــط حــــيــــاة األنــــدلــــســــيــــيــــن، الـــــذيـــــن يـــفـــخـــرون 

بـــإظـــهـــاره لـــلـــعـــالـــم: كــحــبــهــم لـــلـــخـــيـــول، ذات الـــنـــســـل الـــعـــربـــي األصـــيـــل، 

وشـــغـــفـــهـــم بــــ»الـــفـــالمـــنـــغـــو« رقــــصــــاً وغـــــنـــــاًء، وولـــعـــهـــم بـــنـــكـــهـــات الــطــعــام 

ــــتـــــوارثـــــة، الــــتــــي تـــنـــضـــح بـــــآثـــــار مـــــن مــــــــــّروا عــــلــــى هـــــــذه األرض وشــــّكــــلــــوا  الـــــمـ

مالمحها. ومع ذلك، برزت في السنوات األخيرة )أندلس جديدة(، 

تتقّدم بعزم مدفوع بمواهب أهلها. ورغــم التحديات والعوائق التي 

أنــتــجــتــهــا »كــــــورونــــــا«، تـــؤكـــد كــــل الــــمــــؤشــــرات، أن األنــــدلــــس تــنــمــو فـــوق 

الــمــعــدل اإلســبــانــي، لــتــبــدو واحــــدة مــن أكــثــر الــمــنــاطــق األوروبـــيـــة قــدرة 

على تحقيق التعافي االقتصادي. 

يـــــبـــــدو ذلــــــــك مــــمــــكــــنــــاً إلــــــــى حــــــد كــــبــــيــــر بــــفــــضــــل مــــــا تــــنــــعــــم بــــــه األنـــــدلـــــس 

ــــتـــــصـــــاديـــــة انـــتـــهـــجـــتـــهـــا لــتــحــفــيــز  ــيـــــاســـــي، وإصــــــــالحــــــــات اقـ ــ مــــــن اســـــتـــــقـــــرار سـ

نـــشـــاط الـــشـــركـــات وزيــــــــادة الـــــصـــــادرات وجــــــذب االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة. 

التكنولوجيا  المعطيات، جعلت  بــرهــان. كــل هــذه  والنتائج هنا خير 

الحديثة تتصدر المشهد األندلسي، حيث برزت كبريات المشاريع، 

الــــتــــي بــــــــدأت بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا كـــــل مـــــن »غــــــوغــــــل« و»أمـــــــــــــــازون« و»فـــــــودافـــــــون« 

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 

ُتـــشـــّكـــل مــحــمــيــات طــبــيــعــيــة، لــــذا كــــان مـــن الــــضــــروري أن تــطــبــع الـــثـــورة 

ــــمـــــال بــحــيــث يـــكـــون جـــوهـــرهـــا حــمــايــة  الـــخـــضـــراء جــمــيــع األنـــشـــطـــة واألعـ

الطبيعة. 

وحـــضـــور األنـــدلـــس فـــي »إكــســبــو 2020 دبـــــي«، هـــو امـــتـــداد لــلــتــقــّدم 

الذي أحرزته أرضها من منجزات عبر التاريخ، ومن تنمية حقيقية، 

فاستحقت أن تستضيف عاصمتها إشبيلية، معرض »إكسبو الدولي 

1992«، تــــزامــــنــــاً مــــع الـــــذكـــــرى الـــمـــئـــويـــة الـــخـــامـــســـة الكــــتــــشــــاف أمـــريـــكـــا. 

ومشاركة األندلس في »إكسبو 2020 دبي« يرتكز على أربعة محاور 

هـــي: اإلرث الــتــاريــخــي، والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، والــتــعــافــي االقــتــصــادي، 

ــــتـــــدامـــــة. إنـــهـــا مـــشـــاركـــة يــتــجــلــى فــيــهــا الــمــســتــقــبــل كـــمـــســـار زمـــنـــي،  واالسـ

وكمكان اسمه األندلس.
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نهر غوادالكيفير الذي يمر في إشبيلية يروي أشجار الزيتون والبرتقال وحقول األرز األندلسية

مروج ومراٍع.. طاقة متجددة.. سياحة ومناجم

إكستريمادورا.. األرض التي تترك أثرًا 
في قلب كل من يزورها 

ــــعــــــة  ــــاطــ ــــقــ مــ  2015 مـــــــــنـــــــــذ  فـــــــــــــــــــــارا  فــــــــــرنــــــــــانــــــــــديــــــــــز  غــــــــيــــــــيــــــــرمــــــــو  يـــــــــــــــــــــرأس 

إكستريمادورا، ذات الحكم الذاتي، التي تحتضن مدينتها 

آثـــاراً رومانية خــالــدة. ودراســـة غييرمو فرنانديز فــارا للطب، 

وعــمــلــه مــســتــشــاراً لــلــصــحــة، ســاهــمــا كــثــيــراً فـــي تــطــويــر قــطــاع 

زراعة الكبد. 

يــــــــــقــــــــــول غـــــــيـــــــيـــــــرمـــــــو فـــــــــرنـــــــــانـــــــــديـــــــــز فـــــــــــــــــــــــارا: »لـــــــــــــــم يــــــــعــــــــد مــــــــــــن ســــــكــــــان 

إكــســتــريــمــادورا مـــن هـــو عــلــى قــائــمــة االنـــتـــظـــار.. لــقــد تـــم إنــقــاذ 

حياة مئات اآلباء، واألمهات والجّدات، 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.

منتجات حالل من مراعي إكستريمادورا
وتـــــــــــــتـــــــــــــرّكـــــــــــــز االســـــــــــــتـــــــــــــثـــــــــــــمـــــــــــــارات الــــــــــعــــــــــربــــــــــيــــــــــة الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــروفـــــــــــة فـــــي 

إكـــــــــســـــــــتـــــــــريـــــــــمـــــــــادورا، فـــــــــي الــــــــمــــــــراعــــــــي والــــــــقــــــــطــــــــاع الـــــــــــزراعـــــــــــي، 

ــــحــــــالل إلـــــــى اإلمــــــــــــــارات مــن  ــــلـــــحـــــوم الــ حــــيــــث يــــتــــم تــــصــــديــــر الـ

مــديــنــة أولــيــفــنــزا، الــتــي ولـــد فيها غــيــيــرمــو فــيــرنــانــديــز فـــارا. 

ويــــــتــــــرك هــــــــذا الـــــتـــــنـــــوع الــــــثــــــري مــــــن جـــــمـــــال غــــــــــروب شــمــس 

المدينة، وخصوبة حقولها، وسحر سمائها المرّصعة 

ــــرة مــيــاهــهــا )تـــضـــم أكـــبـــر ســـّديـــن لــلــمــيــاه في  بــالــنــجــوم ووفــ

ــــبـــــار الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــــيـــــا(، انــــطــــبــــاعــــات إيــــجــــابــــيــــة لـــــــدى كـ ــــانـ ــــبـ إسـ

والــــــــــــزوار والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن خــــاصــــة مـــــن اإلمــــــــــــارات ومــنــطــقــة 

تــــجــــتــــذبــــهــــم   الــــــــذيــــــــن  ــــيـــــجـــــي  ــــلـ الـــــخـ الــــــــتــــــــعــــــــاون  ـــلـــــس  مـــــجــ دول 

إكستريمادورا بجمالها األخاذ. 

في هــذا اإلطــار، وخــالل الصيف الماضي، تم اإلعــالن 

عـــن اســتــثــمــار إمــــاراتــــي جـــديـــد إلنـــتـــاج الــســكــر فـــي مــيــريــدا، 

وهـــو مــا يــمــكــن أن يــتــحــّول ألكــبــر اســتــثــمــار مــيــدانــي جديد 

لــــإمــــارات فـــي إســبــانــيــا )تـــقـــدر قــيــمــة االســـتـــثـــمـــار بــنــحــو 500 

مــــلــــيــــون يــــــــــــــورو(. والــــــمــــــشــــــروع ســـيـــســـتـــفـــيـــد مــــــن ســــكــــة حـــديـــد 

يــــتــــوقــــع تـــشـــغـــيـــلـــهـــا خـــــــالل عـــــــــام، وهـــــــو مـــــا يــــســــاهــــم فـــــي ربــــط 

المدينة بمرافئ إسبانية وبرتغالية. باإلضافة إلى المرونة 

اإلدارية التي تمتاز بها المنطقة )تم إنجاز كل المعامالت 

الــــرســــمــــيــــة لــــلــــمــــشــــروع اإلمـــــــــاراتـــــــــي خــــــــالل 6 أشـــــــهـــــــر(، هـــنـــاك 

عــنــصــر آخـــر يــجــذب الــمــســتــثــمــريــن إلـــى الــمــديــنــة، إذ يــوضــح 

ــــتـــــار الــمــســتــثــمــر  الــــرئــــيــــس غـــيـــيـــرمـــو فـــيـــرنـــانـــديـــز فـــــــــارا: »لــــقــــد اخـ

اإلماراتي الذي يملك بالتاكيد  رؤية مستقبلية، نوعية من 

فــي حياة الناس،  إيجابياً  االســتــثــمــارات التي تحقق تغييراً 

وتضمن مستقبالً أفضل لمئات المزارعين«. وستشارك في 

تمويل المشروع الصناديق الهيكلية األوروبية المخصصة 

إلكــســتــريــمــادورا )دعــــم االتـــحـــاد األوروبــــــي لــتــطــويــر الــمــنــاطــق 

المحرومة اقتصادياً(.

التنافس في قطاع »جيجا فاكتوري«
وتـــــحـــــتـــــل إســـــبـــــانـــــيـــــا الـــــمـــــرتـــــبـــــة الــــــرابــــــعــــــة أوروبــــــــــيــــــــــاً فـــــــي صـــنـــاعـــة 

الـــــــــســـــــــيـــــــــارات، وتـــــتـــــطـــــلـــــع إلـــــــــــى مـــــــوقـــــــع ريــــــــــــــــادي فــــــــي »الــــــنــــــقــــــل« 

بـــالـــمـــركـــبـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. وفـــــي هـــــذا اإلطــــــــار، تـــأتـــي مــنــافــســة 

ــــــوري«. ويــــعــــرب  ــتـ ــ ــ ــــاكـ ــ إكـــــســـــتـــــريـــــمـــــادورا فــــــي مـــــجـــــال »جــــيــــجــــا فـ

ــــأن الــــقــــطــــاع ســيــحــقــق  غـــيـــيـــرمـــو فــــرنــــانــــديــــز فــــــــــارا، عـــــن ثـــقـــتـــه بـــ

تغييراً جذرياً بالمجتمع: »نحن ال نملك النفط والذهب، 

ــــا مـــــــحـــــــظـــــــوظـــــــون بـــــــــــوجـــــــــــود »الــــــــلــــــــيــــــــثــــــــيــــــــوم« و»الـــــــنـــــــيـــــــكـــــــل«  ــــنــ ــنــ ــ ــــكــ لــ

و»الـــــــكـــــــوبـــــــالـــــــت«.. كــــــل ســـلـــســـلـــة الــــقــــيــــمــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــصـــنـــاعـــة 

الــســيــارة الــكــهــربــائــيــة، وصــــوالً إلـــى ربـــط الــبــطــاريــة، تــبــدأ في 

المنجم«. وتوّفر إكستريمادورا مساحات كبيرة مخصصة 

لـــلـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، وأشــــعــــة الـــشـــمـــس لـــمـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة 

ــــافــــــة إلـــــــى األنــــظــــمــــة والـــــقـــــوانـــــيـــــن، الـــتـــي  الــــكــــهــــروضــــوئــــيــــة، إضــ

تــخــتــصــر اإلجــــــــــــراءات الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــعـــمـــرانـــيـــة 

والبيئية، فضالً عــن االســتــقــرار السياسي فــي ظــل تمتعها 

باألغلبية المطلقة في الحكومة اإلسبانية.

األلماس المستنبت
وتـــتـــوفـــر اســــتــــثــــمــــارات خــــاصــــة فــــي الــــقــــطــــاع، فــســتــبــاشــر شــركــة 

مــــن  ــــــرج  ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ ــــــسـ ــــمـ ــ الـ »الــــــــلــــــــيــــــــثــــــــيــــــــوم«  بــــــتــــــحــــــويــــــل   )Phi4Tech(

مــنــاجــم كــانــيــافــيــرال بــمــقــاطــعــة كــاســيــريــس بــعــدهــا، وستنتج 

»الكاثود«، وصوالً إلى إنتاج خاليا البطاريات في باداخوز، 

حــيــث تمتلك الــشــركــة مــوقــعــاً لــهــذه الــغــايــة. مــثــال آخــــر، هو 

شركة )Diamond Froundry(، التي أعلنت في سبتمبر 

الـــــمـــــاضـــــي، عــــــن اســــتــــثــــمــــار بـــقـــيـــمـــة 670 مــــلــــيــــون يـــــــــورو إلنــــشــــاء 

مـــصـــنـــع أشــــبــــاه الــــمــــوصــــالت عــــن طــــريــــق الــــمــــاس الــمــســتــنــبــت، 

وذلك الستخدامها في صناعة السيارات الكهربائية. ويبدو 

الــرئــيــس فــرنــانــديــز فـــارا عــلــى قــنــاعــة تــامــة بـــأن إكــســتــريــمــادورا، 

التي فاتها قطار التطور في الماضي، ليست مستعدة اليوم 

للتأخر عن المشاركة في صناعة السيارة الكهربائية.

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

للمستقبل مكان اسمه األندلس 
االستثمار في التكنولوجيا الحديثة واالستدامة جوهر مشاركة 

األندلس في »إكسبو دبي«

أرقام

بلغت قيمة الــصــادرات األندلسية 11025.5 مليون يورو 

فـــي الـــربـــع األول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري )أي أكـــثـــر مـــن %6.9 

مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن الــــعــــام الــــمــــاضــــي(، فـــيـــمـــا زاد 

االســتــثــمــار اإلنــتــاجــي األجــنــبــي فــي الــربــع األول ليصل إلى 

308.2 مايين يورو، )أي أكثر من الضعف الذي ُسّجل 

في الفترة نفسها من العام الماضي(.

مخصصات
يــــــــورو مـــــن أصـــــــل 140 مـــلـــيـــار  تـــخـــصـــيـــص 4295 مــــلــــيــــون  تـــــم 

)خــــاص بــبــرنــامــج جــيــل االتـــحـــاد األوروبــــــي الـــقـــادم إلســبــانــيــا 

حتى 2025( لتعزيز ريادة إسبانيا في »النقل« بالمركبات 

الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. وتــتــطــلــع الـــحـــكـــومـــة اإلســـبـــانـــيـــة إلـــــى مــســاهــمــة 

الخليجية،  مــن ضمنها  العالمية،  السيادية  الصناديق 

لرفع المبلغ بمعدل أربعة أضعاف.

ــــاجــــــد الــــفــــطــــيــــم«، »بـــــرايـــــس  »أدنــــــــــــــــوك«، »اتـــــــــصـــــــــاالت«، »مــ

ووتــرهــاوس كوبرز«، »غوغل« و»أكسنتشر« وغيرها.. من 

الــصــعــب أن تــخــلــو كـــبـــرى الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة فـــي اإلمـــــارات 

مـــن مــتــخــرجــيــن مـــن جــامــعــة )IE(، الـــتـــي تــأســســت فـــي عــام 

1973 على يد رّواد أعمال وحملت شعار االبتكار والتنوع. 

هـــــذه الـــجـــامـــعـــة الـــتـــي نـــشـــأت فــــي األســـــــاس كـــمـــدرســـة مــهــنــيــة 

ــــيـــــراً حـــرمـــاً  ُعـــلـــيـــا ومـــقـــرهـــا الـــرئـــيـــس فــــي مـــــدريـــــد، افـــتـــتـــحـــت أخـ

جــامــعــيــاً ذكـــيـــاً مـــن 35 طـــابـــقـــاً بــالــمــنــطــقــة الــمــالــيــة لــلــعــاصــمــة 

ــــيـــــة. وتـــــضـــــم 71000 مــــتــــخــــرج مـــنـــتـــشـــريـــن فــــــي أنــــحــــاء  ــــانـ ــــبـ اإلسـ

الـــعـــالـــم، 2800 مــنــهــم بـــالـــشـــرق األوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا، وأكـــثـــر 

مــن 550 منهم يعملون فــي اإلمـــارات )450 منهم يعملون 

في دبي(.وإدارة هذه الشبكة القوية التي تستوعب مؤسسي 

الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة والـــــرؤســـــاء الــتــنــفــيــذيــيــن لـــشـــركـــات مــتــعــددة 

الجنسيات، باإلضافة إلى عالقات التعاون مع القطاع الخاص 

والمؤسسات الحكومية، من بينها اإلماراتية، مثل: مؤسسة 

دبـــي المستقبل، تتيح فـــرص عــمــل لـــــ%92 مــن الــخــريــجــيــن في 

األشـــهـــر الــثــالثــة األولـــــى بــعــد الـــتـــخـــّرج. وهــــذا مـــا يـــؤكـــده جــوزيــف 

الــــمــــديــــر  مــــنــــصــــب  مـــــــن )IE(، ويـــــشـــــغـــــل  تــــــخــــــرج  الــــــــــــذي  صـــــفـــــيـــــر، 

اإلقليمي للشرق األوســط وأفريقيا. أما %8 من المتخرجين، 

فيواصلون دراساتهم ويبحثون عن وظائف ُمحّددة.

بوابة إلى سوق العمل
وتتلقى جامعة )IE( أكثر من 10 آالف عرض عمل سنوياً، 

1000 مــنــهــا فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــــط. ويـــقـــول جــوزيــف 

صـــفـــيـــر: »يـــشـــهـــد ســـــوق الـــعـــمـــل انـــتـــعـــاشـــاً بــفــضــل الــفــعــالــيــات 

العالمية التي تشهدها المنطقة مثل »إكسبو 2020 دبي«، 

وغـــيـــرهـــا.. مـــن هــنــا تــجــتــذب مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــــط، الــتــي 

تــتــطــور بــشــكــل ســـريـــع، الـــمـــؤســـســـات الـــطـــمـــوحـــة«. ويـــوضـــح: 

»فــيــمــا تــوقــفــت الــجــامــعــات األوروبـــيـــة الـــرائـــدة عــن الــتــدريــس 

لــمــدة ستة أشــهــر، ال أحــد مــن طلبتنا فاتته حصة دراســيــة 

واحــــــــــــدة«. وتـــــقـــــول لــــمــــيــــاء دالــــــــــة، وهـــــــي خــــريــــجــــة الــــــــــــــ)IE( وتــــديــــر 

الـــيـــوم مــقــر الــجــامــعــة فـــي مـــركـــز دبــــي الـــمـــالـــي الــعــالــمــي: »لــديــنــا 

أكــــثــــر مـــــن 180 طــــالــــبــــاً ُمــــســــجــــالً فـــــي بـــــرامـــــج الـــمـــاجـــســـتـــيـــر لــلــعــام 

الدراسي )2021 - 2022(، و113 طالباً باشروا دراستهم العام 

الجاري. وأكثر من 40% منهم يعيشون باإلمارات والبقية في 

الــشــرق األوســــط. وإن إحـــدى نــقــاط قوتنا بالنسبة لطلبتنا هي 

عقلية ريادة األعمال، التي نعمل بها. فنحن نبتكر باستمرار. 

ــــحــــــرص عــــلــــى أن ُتـــــــواكـــــــب بــــرامــــجــــنــــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، االتـــــجـــــاهـــــات  ونــ

العالمية، مثل: األمن السيبراني والبيانات الضخمة والتحّول 

الرقمي.. الكثير من المدارس والجامعات ال تفعل ذلك. وهذا 

ما ُيمّيزنا«.

جامعة إسبانية نشأت كمدرسة مهنية ُعليا 
تعزز عقلية ريادة األعمال واالبتكار

450 خريجًا من جامعة )IE( يعملون في دبي

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.

جوزيف صفيرلمياء دالة

قيادة اإلمارات تنّوع 
استثماراتها محليًا وعالميًا

»أقّدر عاليًا المسيرة التي قادتها دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل 

فترة زمنية قصيرة لتحّقق لمجتمعها التقدم والرفاه. هذا ليس 

بـــاألمـــر الــســهــل حــتــى بـــوجـــود الـــمـــال كــوســيــلــة لتحقيق 

كل شيء. إنها مسيرة تعكس قدرة اإلمارات على 

التكّيف مع العصر. وعلى الرغم من أن النفط 

ــــبـــــقـــــى الـــــــمـــــــصـــــــدر األســــــــــاســــــــــي لـــــلـــــطـــــاقـــــة خــــــالل  ــــيـ سـ

عــقــود، إال أن إدراك القيادة اإلمــاراتــيــة ألهمية 

تــنــويــع االقــتــصــاد فـــي االســتــثــمــار داخــــل أراضــيــهــا 

وفـــــــي تــــعــــاونــــهــــا مـــــع بـــــلـــــدان أخــــــــــرى، ُيــــشــــّكــــل عــــامــــالً 

إيجابيًا في نجاح تجربتها التنموية ويعكس عقلية 

عالمية الرؤية. إن البلدان والمدن والحضارات القادرة على 

توقع التغيير تتمتع بال شك بذكاء حاّد«.

إيميليانو غارسيا-باغيه، رئيس قشتالة-المنتشا.

مكانة خاصة للعرب 
»على هذا الكوكب، وفي جنوب إسبانيا، مكان يدعى 

إكستريمادورا، حيث نقّدر عاليًا الشعوب 

العربية. نادرة هي المناطق التي تمتلك مثلنا، 

ثاث مدن ُمصنفة ضمن التراث العالمي، 

وثاث 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 بأّم 

عينه كل تلك اإلنجازات«.

غييرمو فرنانديز فارا، رئيس إكستريمادورا

تناغم ثقافي
»بــيــن األنـــدلـــس والــعــالــم الــعــربــي تــنــاغــم ثــقــافــي، أثــمــر ونــمــا، 

بــــفــــعــــل مــــاضــــيــــنــــا الـــــمـــــشـــــتـــــرك. إن هـــــــــذه الــــحــــقــــيــــقــــة تـــكـــفـــي 

لـــتـــفـــتـــح مــــــســــــارات رحــــبــــة لــــالســــتــــثــــمــــارات الــــعــــربــــيــــة فــي 

األنـــــدلـــــس. ال أظـــــن أن أي مـــكـــان فــــي الـــعـــالـــم قــــادر 

مـــثـــل األنــــدلــــس عـــلـــى أن يــمــنــح الــــعــــرب اإلحـــســـاس 

باأللفة والــراحــة. إن كــل هــذا يجب أن ُيــعــزز الثقة 

الـــمـــتـــبـــادلـــة ويُــــرســــخ الـــتـــعـــاون بــيــنــنــا مــــن أجـــــل إنـــجـــاز 

مشاريع متميزة. من جهتنا، سنلتزم بأعلى معايير 

الــدقــة والــجــديــة والــحــمــايــة الــقــانــونــيــة. وســنــحــرص عــلــى أن 

يكون كل استثمار، مهما كان نوعه في األندلس ُمربحًا ومستقراً«.

خوان مانويل مورينو بونيا، رئيس األندلس

كلمة الرؤساء ..

تصنيف
صـــــــّنـــــــفـــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة »فــــــايــــــنــــــنــــــشــــــيــــــال تـــــــــايـــــــــمـــــــــز«، شـــــــهـــــــادة 

 )IE( الماجستير عبر اإلنترنت، التي تقدمها جامعة

كــــثــــانــــي أفـــــضـــــل شــــــهــــــادة مــــــن نــــوعــــهــــا عــــلــــى مـــســـتـــوى 

العالم.

»فايننشيال تايمز«:   ›
جامعة )IE( تمنح ثاني أفضل   

شهادة ماجستير عبر اإلنترنت 
على مستوى العالم


