
تأمــات دبلوماســية

 

فبراير 2021

من إشبيلية 1992 إلى
دبي 2020

السفير إيمليو كاسينيلو

دبلوماسي أسباني سابق، 
ورئيس المؤسسة الحكومية 

إلكسبو إشبيلية 1992، 
والمفوض العام للمعرض 
العالمي في إشبيلية 1992.

الســلك  فــي  عملــي  أثنــاء  بهــا  مــررت  التــي  التجــارب  تنوعــت 
الدبلوماســي األســباني، إال أن أيــًا منهــا لــم يكــن بنفــس الدرجــة مــن 
التعقيــد واإلثــارة مثــل المشــاركة فــي المعــرض العالمــي إلشــبيلية 

.1992
 

إشــبيلية  إكســبو  مــن  المســتفادة  الــدروس  أبــرز  أعــرض  ولكــي 
التــي  األساســية  النقــاط  بعــض  بتلخيــص  أبــدأ  دعونــي   ،1992
ــدروس  ــي 2020 ومرجعــًا لل ــارًا إلكســبو دب يمكــن اســتخدامها معي

العمليــة.  المســتفادة 

1 . ،1992 أبريــل   20 فــي  إشــبيلية  إكســبو  معــرض  ُافتتــح 
واختتــم نشــاطه فــي 12 أكتوبــر 1992 - وتزامــن ذلــك مــع 
ــى اكتشــاف  كريســتوفر  ذكــرى االحتفــال بمــرور 500 عــام عل
األســبانية  بالرحلــة  احتفــاًء  ُيعــد  ممــا  ألمريــكا،  كولومبــس 
إكســبو  وفتــح  العولمــة.  أمــام  الطريــق  فتحــت  التــي 
أبوابــه لمــدة 176 يومــًا بواقــع 19 ســاعة يوميــًا،  إشــبيلية 
 ممــا يجعلــه األطــول زمنــًا فــي تاريــخ المعــارض العالميــة. 

وصــل عــدد الجهــات الُمشــاركة فــي معــرض إشــبيلية إلــى . 2
156 كاآلتــي: 110 دولــة، و23 منظمــة دوليــة، بجانــب كل 
عشــرة  الســبعة  األســبانية  الذاتــي  الحكــم  ذات  المناطــق 
الفيدراليــة(،  الدولــة  فــي  "الواليــات"  تعــادل  مــا  )وهــي 
الجنســيات  متعــددة  الشــركات  مــن  كبــرى  شــركات  و6 
األرقــام  هــذه  وجعلــت  المعــرض.  فــي  منفصلــة  بأجنحــة 
عالمــي. معــرض  أكبــر   1992 إشــبيلية  معــرض   آنــذاك 

نهــر . 3 فــي  جزيــرة  وهــو   - اإلكســبو  موقــع  مســاحة  بلغــت 
الــوادي الكبيــر - 215 هكتــارًا )531 فــدان(، وهــي أكبــر مســاحة 
وإعــادة  الحدائــق  لزراعــة  برنامــج  فــي  إدراجهــا  يتــم  عمرانيــة 
ــة،  ــة المناخي التشــجير مــع نظــام مبتكــر مــن المعالجــة الحيوي
نصــف  عــن  يزيــد  ومــا  الحدائــق  مــن  هكتــارًا   44 بإجمالــي 
ــا.  ــي تمــت زراعته ــدة الت ــراج الجدي ــون مــن األشــجار واألح ملي
لمعــرض  المعمــاري  والتصميــم  المعماريــة  البنيــة  وكانــت 

إكســبو إشــبيلية 1992 تخلــو فعــًا مــن أي حواجــز، ممــا أتــاح 
تســجيل 80,000 زيــارة للمعــرض مــن أصحــاب الهمــم. وكان 
ــًة؛  ــي إشــبيلية ضــرورًة وظيفي ــف ف ــل فــي طقــس الصي الِظ
فقــد كان هنــاك مســافة 9 كيلــو متــرات مــن الممــرات التــي 
ــات )والتــي يتــم ريهــا بنظــام ميكرونــي مبتكــر(؛  تغطيهــا النبات
المعــرض. أجنحــة  بيــن  براحــة  التنقــل  الزائــرون   ليســتطيع 

 
بلــغ إجمالــي المســاحة المبنيــة 653,135 مترًا مربعًا، ويشــمل . 4

ذلــك األجنحــة ومبانــي الخدمــات ومناطــق الترفيــه. ومــن بيــن 
المشــاركون.  بناهــا  مربــع  متــر   370,000 المســاحة،  هــذه 
وعمــل 35,000 شــخص فــي إكســبو إشــبيلية 1992؛ مــن 
المشــاركة.    للجهــات  التابعيــن  مــن   10,000 نحــو   بينهــم 

5 . 41,814,571 المعــرض  زاروا  لمــن  النهائــي  العــدد  وصــل 
شــخص، بمتوســط 237,583 زيــارة فــي اليــوم )مــع تجــاوز 
ويــوم  المليــون،  نصــف  لحاجــز  عديــدة  أيــام  فــي  العــدد 
إلــى 653,000(. ومــن بيــن  الزائريــن  ذروة وصــل فيــه عــدد 
أخــرى  دول  مــن   33.5% نســبة  كانــت  الزائريــن،  هــؤالء 
كان  والــذي  الزائريــن،  رضــا  معــدل  وظــل  أســبانيا.  غيــر 
منافــذ  عنــد  الدائمــة  الــرأي  اســتطاعات  عبــر  قياســه  يتــم 
الســتة.              الشــهور  مــدار  علــى  باســتمرار  مرتفعــًا   الخــروج، 

الموضــوع الــذي يتــم اختيــاره لمعــرض دولــي لــه أهميــة بالغــة. . 6
فعلــى مــدار الشــهور الســتة لمعــرض إكســبو إشــبيلية 1992، 
ُنظمــت أكثــر مــن 400 محاضــرة، وحلقــة نقاشــية، واجتمــاع، 
الرســمي  الموضــوع  مــن  متنوعــة  جوانــب  تتنــاول  وكلهــا 
للمعــرض وهــو "عصــر االكتشــاف". وبنــى المنظمــون 10 
أجنحة يدور كل منها حول موضوع معين؛ وكلها تتعلق بقدرة 
اإلنســان علــى االكتشــاف. وفــي هــذا الشــأن، أعتقد أن إكســبو 
 إشــبيلية 1992 وإكســبو دبــي 2020 لهمــا رؤيــة مشــتركة.

كان برنامــج الثقافــة والترفيــه مــن المعالــم البــارزة للتعــاون بين . 7
ــا  ــن 30,987 عرضــًا قدمه ــن والمشــاركين: فمــن بي المنظمي
م المنظمــون 19,697 عرضــًا، فــي  نحــو 35,000 فنــان، قــدَّ
مــت الجهــات المشــاركة 11,290 عرضــًا. وتباينت هذه  حيــن قدَّ
العــروض مــا بيــن األوبــرا، والمســرح، والباليــه، والموســيقى 
الكاســيكية، والســينما، والموســيقى الشــعبية. ولمــدة ســتة 
أكبــر متحــف فنــي فــي   1992 إشــبيلية  إكســبو  أشــهر كان 
العالــم؛ حيــث ُعرضــت فيــه أكثــر مــن 6,000 قطعــة فنيــة بدايــة 
مــن فتــرات مــا قبــل التاريــخ وحتــى الفــن الحديــث. وفضــًا 
عــن ذلــك، كان يتــم تقديــم المأكــوالت الشــعبية مــن المطابــخ 
الوطنيــة لــكل دولــة إلــى الــزوار فــي 91 منفــذًا، بطاقــة إجماليــة 
 قدرهــا 10,000 مقعــد ومــا يزيــد عــن 1,000 طبــق متنــوع. 

سلسلة دبلوماسية اكسبو



حقوق النشر: أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية 2021.
ر عن رأي المؤلف فقط وال تعكس بالضرورة وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية، جهة اتحادية مستقلة، وكذلك ال تعبر عن وجهة نظر  ببيان إخالء المسؤولية: اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ُتعبَّ

حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تظهــر أهميــة المشــاركة الدوليــة الواســعة فــي إكســبو 1992 . 8
بجــاء عندمــا نضعهــا فــي ســياق األحــداث الدوليــة الجاريــة 
آنــذاك. فإكســبو إشــبيلية 1992 كان أول معــرض بعــد الحــرب 
البــاردة، فــي نهايــة مــا كان ُيطلــق عليه "القــرن القصير: -1914
1989".  وفي ســنوات اإلعداد للمعرض، كان عليه أن يشــهد 
واحــدة مــن أكثــر الفترات إثــارًة وديناميكيًة في التاريخ المعاصر. 
ــى، ومــن  ــج األول ــى حــرب الخلي ــن إل فمــن ســقوط ســور برلي
تحريــر نيلســون مانديــا وتفكيــك نظــام الفصــل العنصــري إلــى 
بــدء محادثــات الســام حــول الشــرق األوســط )مؤتمــر مدريــد 
للســام فــي الشــرق األوســط 1991(؛ تأثــرت قــرارات الميزانية 
لــكل مــن الجهــات المنظمــة والمشــاركة بالمنــاخ االقتصــادي 
وإيــران،  العــراق،  ألغــى  األخيــرة،  اللحظــة  وفــي  الســائد. 
ــدرك الجهــات  ــا مشــاركتهم فــي المعــرض. وت واليمــن، وليبي
المنظمــة لمعــرض إكســبو دبــي ضــرورة االســتعداد والقــدرة 
ــة فــي الظــروف. ــر المتوقع ــرات غي ــى التجــاوب مــع التغيي  عل

ســجل إكســبو إشــبيلية 1992 أيضــًا أرقامــًا قياســية جديــدة في . 9
البروتوكــول. فقــد أدارت الجهــات المســؤولة عــن البروتوكــول 
ــارة رفيعــة المســتوى: 77 مــن رؤســاء  فــي المعــرض 162 زي
الــدول أو الحكومــات، و44 مــن أعضــاء العائــات الحاكمــة، 
 و20 مــن نــواب الرؤســاء، و21 من رؤســاء المنظمــات الدولية. 

عنــد الحديــث عمــا يســمى "العائــد اإلعامــي"، ينبغــي اإلشــارة . 10
إلــى أن معــرض إكســبو 1992 حظــي بتغطية 23,900 صحفي 
مــن 8,491 وســيلة إعاميــة مــن 86 دولــة. ومــن بيــن إجمالــي 
عــدد الصحفييــن، كان 10,854 صحفيــًا يغطــون المعــرض لـــ 
5759 وســيلة إعاميــة غيــر أســبانية. وبصفــة عامــة، كانــت 
التغطيــة إيجابيــة جــدًا. وأنشــأ معــرض إكســبو إشــبيلية خدمــة 
تلفزيونيــة خاصــة بــه، وهــي "تيلي-إكســبو"، والتــي عملــت 
مــع 161 مــن محطــات البــث: بإجمالــي 770 شــبكة تلفزيوينــة 
مــن مختلــف دول العالــم تغطــي مباشــرًة الفعاليــات اليوميــة 
ــذاك  ــه آن ــى أن ــي أشــير إل فــي معــرض إشــبيلية 1992. ودعون
كان اإلنترنــت فــي مهــده، والهواتــف الذكيــة لــم يكــن لهــا 
وجــود. وبــا جــدال فــإن أكســبو دبــي 2020 ســوف يســتفيد 
ــه مثيــل، والــذي  ــذي ليــس ل مــن الترابــط العالمــي المطــرد ال
 تتيحــه اآلن الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة لإلعــام واإلنترنــت. 

شــهد معــرض إكســبو إشــبيلية 1992 بعضــًا مــن أكبــر برامــج . 11
ذلــك  وشــمل  التحتيــة.  البنيــة  فــي  الحكوميــة  االســتثمار 
والطــرق  االتصــال  وســائل  فــي  الكبيــر  والتحديــث  التطويــر 
الســريعة  )الطــرق  بجنوبهــا  أســبانيا  وســط  لربــط  الســريعة 
المزدوجــة بيــن إشــبيلية ومدريــد( وأول قطــار عالــي الســرعة 
فــي أســبانيا )مدريد-إشــبيلية(، وصــاالت جديــدة فــي المطارات 
ــة منهــا )مالقــة، شــريش(. وفــي  فــي إشــبيلية والمــدن القريب
تــم  الجديــدة،  الدائريــة  الطــرق  وبجانــب  نفســها،  إشــبيلية 
بنــاء ســبعة جســور جديــدة فــوق نهــر الــوادي الكبيــر، ممــا 
أدى إلــى اتســاع رقعــة النهــر فــي البنيــة العمرانيــة للمدينــة. 
وتــم كذلــك إنشــاء مركــز تجــارة عالمــي ومركــز جديــد وكبيــر 
للمؤتمــرات. وســاهم برنامــج محكــم وواســع النطــاق إلعــادة 
تأهيــل المناطــق التاريخيــة فــي المدينــة فــي الحفــاظ عليهــا 
إلــى حــد بعيــد. وأدت االســتثمارات فــي المنشــآت الســياحية 
ــادة عــدد الســياح بمعــدل ســبعة أضعــاف، وحافظــت  ــى زي إل
 حتــى اليــوم علــى معــدالت جديــدة مــن النشــاط الســياحي. 

هــذا التــراث هــو مؤشــر بالــغ األهميــة فــي الحكــم علــى نجــاح . 12
أي معــرض دولــي. فباإلضافــة إلــى القيمــة الثقافيــة الجديــدة 
التــي يبثهــا فــي المجتمــع، ال جــدال فــي أن القــدرة علــى إعــادة 
اســتخدام أرض المعــرض هــي واحــدة مــن أهــم النقــاط فــي 
فــي   1992 إشــبيلية  أكســبو  بــدأ  فقــد  دولــي.  معــرض  أي 
فتــرة مبكــرة ترجــع إلــى 1989 فــي التخطيــط لمرحلــة مــا بعــد 
ل مشــروع "تشــارترهاوس 1993" منطقــة  اإلكســبو. فقــد حــوَّ

ــى واحــدة  ــًة( إل ــت فــي 1987 أرضــًا زراعي ــي كان اإلكســبو )والت
مــن أكثــر مجمعــات العلــوم والتكنولوجيــا تقدمــًا وتطــورًا فــي 
أوروبــا. واليــوم، تنبــض المنطقــة التــي أقيــم فيهــا معــرض 
ــد  ــر مــن 200 شــركة يعمــل فيهــا مــا يزي اإلكســبو بوجــود أكث
عــن 15,000 موظــف، عــاوة علــى 5,000 طالــب جامعــي. 
والتــراث المعمــاري ليــس أقــل بــروزًا ووضوحــًا ممــا ســبق؛ 
وأصبحــت  قائمــة،  تــزال  ال  المعــرض  أجنحــة  مــن  فالكثيــر 
اآلن مقــرات لشــركات أو مؤسســات بحثيــة أو مراكــز ثقافيــة. 
ذات  أمريــكا  ميــدان  أو  أمريــكا  دي  بــازا  ســاحة  وتحولــت 
المســاحة الواســعة إلــى مدرســة الهندســة الصناعيــة ووســائل 

االتصــال والكيميــاء.   

الدورس المستفادة

فــي حالــة معــرض اإلكســبو دبــي 2020، والــذي تأّجــل إلــى 2021 
بســبب الوبــاء، يمكننــا طــرح عــدد مــن الــدروس العمليــة والمفيــدة. 
فبجانــب بعــض االقتراحــات التــي ُذكــرت آنفــًا أثنــاء الحديــث عــن 
معــرض إشــبيلية 1992، اســمحوا لــي بإضافــة بعــض التأمــات 

المحــددة.

المعــرض العالمــي فــي جوهــره هــو جهد جماعــي؛ فهو خاصة . 1
ــة  ــال المبتكــر للدول ــة والقــدرات البشــرية والخي المــوارد المالي
ــد  المســتضيفة وكذلــك الجهــات المشــاركة. وهــو حــدث ال ب
مــن التعــاون إلظهــاره فــي ثــوب جديــد فــي كل مــرة ينظــم 
فيهــا. وأنــا علــى يقيــن بــأن اللجنــة المنظمــة لمعــرض إكســبو 
2020 تــدرك تمامــًا هــذه الحقيقــة بالغــة األهميــة. ولهــذا، 
فــإن العاقــات بيــن الجهــات المنظمــة وهيئــة المفوضيــن 
العاميــن )وهــم ممثلــو الــدول األعضــاء فــي المكتــب الدولــي 
للمعــارض، وهــو الهيئــة المســؤولة عــن تنظيــم واإلشــراف 
علــى جميــع المعــارض الدوليــة( بحاجــة إلــى المرونــة والتفاهــم 
باســتمرار. وتبيــن كذلــك مــن تجربــة إكســبو إشــبيلية 1992 أن 
 الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص هــي تجربــة ناجحــة.

2 . 67 مونتريــال  ومنهــا   - الســابقة  المعــارض  نهــج  علــى 
ــدول  ــاح معــرض إشــبيلية 1992 مشــاركة ال وأوســاكا 70 - أت
المشــتركة  األجنحــة  عــدد مــن  بنــاء  تــم  نمــوًا. فقــد  األقــل 
ــكا )وتضــم  واالشــتراك فــي إدارتهــا أيضــًا ومنهــا: ســاحة أمري
جميــع دول أمريــكا الاتينيــة )باســتثناء المكســيك، وفنزويــا، 
وكوبــا، وبورتوريكــو( وســاحة أفريقيــا، وجنــاح الجــزر الواقعــة 
ــد يســاعد  ــل المعــرض ق ــادئ. وتأجي ــط اله ــوب المحي فــي جن
 الجهــات المســؤولة عــن إكســبو دبــي 2020 فــي دراســة ذلــك.

- ونراجــع ونعــدل . 3 الترتيبــات  أن نضــع  ليــس مبكــرًا إطاقــًا 
انتهــاء  بعــد  مــا  الموقــع  اســتغال  خطــة  فــي   – باســتمرار 
معــرض اإلكســبو والبنــى المعماريــة الموجــودة فيــه. فنجــاح 
المعــرض الدولــي ال يعتمــد علــى الذكريــات الجيــدة عــن فتــرة 
الســتة أشــهر وحســب، وإنمــا كذلــك - وهــذا أهــم - يعتمــد 
علــى التــراث، أي مــا يتبقــى مــن فائــدة للمجتمــع فــي الدولــة 

المنظمــة بعــد احتفــال ختــام المعــرض.  

ودعونــي أختتــم هــذه التأمــات باالتفــاق مــع مــا ذهــب إليــه المفكــر 
الفرنســي ريجيــس ديبريــه عندمــا قــال إن: "المعــرض العالمــي هــو 
مزيــج بعيــد االحتمــال بيــن الطمــوح الفكــري للموســوعة وأســاليب 
ــة". وســعى المعــرض  ــة إبكــوت الترفيهي ــه لمدين االتصــال والترفي
العالمــي إلكســبو إشــبيلية 1992، بجانــب القيمــة الثقافية العالمية 
لــه، عــن قصــد إلــى أن يعكــس شــواغل البشــرية وقتــذاك، واألمــل 
الدائــم فــي االنتقــال إلــى عالــم أفضــل. وليــس لــدي شــك فــي أن 
إكســبو دبــي 2020 – والــذي يقــام بعــد معــرض إشــبيلية بـــ 30 عامًا 
تقريبــًا -  ســينجح فــي عــرض وإحيــاء نفــس الطمــوح لجعــل العالــم 

مكانــًا أفضــل للبشــرية جمعــاء.


