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باريس - 31 آب/أغسطس 2021 - أعلنت اليوم مبادرة اإلصالح العربي عن الفائز في
مسابقة مقال الطالب لعام 2021، والتي طرحت السؤال التالي: "كيف يمكن

للناشطين أن ينهضوا باإلصالحات البيئية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
على نحو أفضل؟". 

 الذي كتبه روري كويك، وهو طالب بريطاني كان يدرس في جامعة  المقال الفائزيُركز
إكستر عندما تقدم للمشاركة في المسابقة، على تطوير مصادر الطاقة المتجددة في

المنطقة. يناقش المقال ما تقوم به الحكومات في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا حالياً من التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة التي تنزع إلى إقصاء

المجتمعات المحلية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إبراز وإدامة مركزية الدولة على
نحو مفرط فضالً عن عدم المساواة. من وجهة نظر كويك، ينبغي للنشطاء أن يركزوا

على تعزيز النهج الالمركزي في التعامل مع الطاقة المتجددة والذي من شأنه أن يسمح
بإنشاء نظام طاقة ليس مستداماً فحسب، بل وأيضاً مملوكاً ومصمماً بطريقة

ديمقراطية، وفي نهاية المطاف يكون أكثر إنصافاً من الناحية االجتماعية. 

تهدف مسابقة "مقال الطالب" السنوية إلى تشجيع طالب الجامعات على التفكير
النقدي والمشاركة الفعالة في القضايا التي تُشكل جوهر التحديات والفرص التي تواجه

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اليوم. وكجزء من الجائزة، سيُنشر المقال
الفائز باللغتين العربية واإلنجليزية على موقع مبادرة اإلصالح العربي، وسوف يتلقى

الفائز جائزة بقيمة 500 دوالر أمريكي. 

صرح نديم حوري، المدير التنفيذي لـمبادرة اإلصالح العربي، قائالً "تعكس المقاالت
المقدمة من الطالب لهذا العام الوعي المتزايد بأن النشاط البيئي ال يُمكن فصله عن
المسائل األوسع نطاقاً المتعلقة بالعدالة والتمكين السياسي. تهانينا للفائز على هذه
المقالة الجيّدة والمدعومة بحجج قوية حول ضرورة تحقيق العدالة في مجال الطاقة

إلى جانب العدالة المناخية". 

تلقت مسابقة "مقال الطالب 2021" مشاركات من طالب مسجلين في جامعات
مختلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والواليات المتحدة. وقد

قُيمت المقاالت استناداً إلى معايير تماسك الحجج المذكورة وقوة صلتها بالسؤال
المطروح، من قِبَل لجنة من ستة أعضاء من الباحثين والزمالء في مؤسسة مبادرة

اإلصالح العربي من مختلف أنحاء المنطقة. 

تلقت مسابقة "مقال الطالب 2021" مشاركات من طالب مسجلين في جامعات
مختلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والواليات المتحدة. وقد

قُيمت المقاالت استناداً إلى معايير تماسك الحجج المذكورة وقوة صلتها بالسؤال
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المطروح، من قِبَل لجنة من ستة أعضاء من الباحثين والزمالء في مؤسسة مبادرة
اإلصالح العربي من مختلف أنحاء المنطقة. 

تخرج كويك مؤخراً من جامعة إكستر، حيث درس اللغة العربية والدراسات اإلسالمية،
ويدرس حالياً للحصول على درجة الماجستير في االقتصاد وسياسة الطاقة والبيئة في

كلية لندن الجامعية. وهو شغوف بكل ما يتعلق بمنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا، ويسعى إلى الجمع بين ذلك واهتمامه بالطاقة المتجددة واالستدامة. 

أطلقت مبادرة اإلصالح العربي في نيسان/أبريل 2021، برنامجاً جديداً حول "السياسات
البيئية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"، يهدف إلى وضع البيئة في صميم

البحوث، والسياسة العامة والنشاط في منطقة  الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
وإيجاد حيز يمكن فيه للباحثين والباحثات من مختلف التخصصات والنشطاء في مختلف

البلدان أن يجتمعوا بصورة منتظمة لتناول مسألة حماية البيئة كجزء ال يتجزأ من
الصراعات السياسية واالقتصادية في المنطقة.
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عن مبادرة اإلصالح العربي
مبادرة اإلصالح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من

المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير
ديمقراطي. تلتزم المبادرة في عملها مبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين والعدالة
االجتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتميّزة.

ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها.

نشجع األفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.

نعبئ األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير.

هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية.

تأسست ”مبادرة اإلصالح العربي“ عام 2005 ويشرف على عملها مجلس األعضاء والهيئة التنفيذية.
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