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الشرق األوسط فى انتظار »ربيع العلم«
د. أحمد زويل يكتب: 

الصحوة العربية حقيقة واقعة، لكن الصراعات السياسية فى المنطقة تحجب إمكاناتها. هنا، أيضًا، يمكن 
للتعليم والعلم أن يلعبا دورًا رئيسيًا فى الدبلوماسية وتسريع عملية السالم. وبمجرد أن يحقق العرب 

إنجازات علمية من خالل عمليات التحول التعليمية والثقافية، وعندما تدرك دول، مثل إسرائيل، إمكانات 
هذه اإلنجازات، فإن كل القوى ستسارع إلجراء حوار أكثر عقالنية وجدية من أجل الحلول الدبلوماسية

البشرية  ب���امل���وارد  غ��ن��ى  األوس����ط  ال��ش��رق 
حاجة  فى  بلدانه  من  العديد  لكن  والطبيعية، 
إلى  تصل  حتى  وعلمية  ثقافية  حت��والت  إل��ى 
املستويات العاملية فى مجاالت التعليم والبحث 
بعض  وهناك  االقتصادية.  واإلنتاجية  العلمى 
امل��ؤس��س��ات ال��ت��ى جن��ح��ت ف��ى إح����داث تأثير 
إيجابى، وهذا يشعل األمل لبداية »ربيع العلم« 

فى املنطقة.
قد تكون نتائج االنتفاضات فى منطقة الشرق 
حتى  واضحة  غير  أفريقيا  وشمال  األوس���ط 
أن حت��وال سياسيا  واض��ح  ه��و  م��ا  ولكن  اآلن، 
بلدان مثل مصر  قد حدث، وأن املواطنني فى 
وتونس لن يسمحوا بالعودة إلى احلكم الشمولى؛ 
فهذه الشعوب لم تعد فقط قادرة على اخلروج 
لن  أيضا  لكنها  احلكومات،  وإسقاط  للشوارع 
تقبل بأوضاع اقتصادية وتعليمية متدهورة؛ فهم 
يرون العالم من خالل مواقع التواصل االجتماعى 
واإلنترنت، ويتساءلون: ملاذا فشلوا فى حتقيق ما 

حققه نظراؤهم فى كوريا اجلنوبية أو الصني؟
قد يجادل بعض اخلبراء بأن الدميقراطية، 

لهذه  ال��ن��اجت  يكون  أن  ينبغى  م��ا  فقط  ه��ى 
والعلمية  الثقافية  التحوالت  لكن  االنتفاضات، 
ضرورية  فهى  األهمية؛  من  القدر  نفس  على 
الدبلوماسية. ويجب أن  التنمية ودعم  لتحقيق 
خالل  ك��ان  الغربية  احلضارة  تطور  أن  نتذكر 
»عصر التنوير« الذى سبق حتقق الدميقراطية 
التنوير والدميقراطية سبقا  احلديثة، وكل من 
شكل احلكم والنظام االجتماعى احلاليني فى 

الدول الغربية.
لقد كنت مهتماً على مدى عقود -سواء على 
املستوى الشخصى أو بصفتى الرسمية- بهذه 
على  وتأثيرها  األوس��ط  الشرق  فى  القضايا 
يرتبط  وما  القادرين  لغير  العلم  إتاحة  قضية 
العلم  ونشر  املساعدات  برامج  دور  من  بذلك 
ُكلفت  نوفمبر 2009،  النامية. وفى  ال��دول  فى 
املتحدة  للواليات  علمى  مبعوث  أول  أك��ون  بأن 
فى الشرق األوسط، وسرعان ما بدأت مهمتى 
بزيارة عدة بلدان فى املنطقة، هى: مصر، البلد 
مليون   85( العربى  العالم  فى  سكاناً  األكثر 
نسمة( التى يبلغ فيها نصيب الفرد من الناجت 
وتركيا  دوالر،   6500 )GDP( اإلجمالى  املحلى 
)80 مليون نسمة( التى يبلغ فيها نصيب الفرد 
دوالر،  أل��ف   15 اإلجمالى  املحلى  ال��ن��اجت  م��ن 
وقطر  )2 مليون نسمة، ميثل تعداد القطريني 
نحو 300 ألف مواطن فقط( التى يبلغ نصيب 
الفرد من الناجت املحلى اإلجمالى فيها 100 ألف 
فى  مبني  هو  »كما  اإلحصاءات  وتظهر  دوالر. 
الشكل أسفل الصفحة« تعداد السكان ونصيب 
الفرد من الناجت املحلى اإلجمالى لهذه البلدان، 
باإلضافة إلى كل من إيران )تقريبا نفس عدد 
سكان مصر( وكوريا اجلنوبية التى حققت تقدماً 
علمياً ملحوظاً فى العقود املاضية ويتمتع مبعدل 
أعلى بكثير من مصر من حيث نصيب الفرد من 

الناجت املحلى اإلجمالى. 
مع  اجتماعات  الزيارات، عقدت  خالل هذه 
احلكوميني  املسئولني  شملت  عريضة  شرائح 
)رؤساء الدول ورؤساء الوزراء وال��وزراء وبعض 
التعليم  قطاع  من  وأعضاء  البرملان(،  أعضاء 
)امل��ع��ل��م��ني وال��ط��الب وأس���ات���ذة اجل��ام��ع��ات(، 
ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى )من 
من  وأعضاء  واحلكومية(،  اخلاصة  اجلامعات 
القطاع اخلاص )من االقتصاديني والصناعيني 
وسائل  ممثلى  وبعض  وال��ن��اش��ري��ن(  وال��ك��ت��اب 
اإلع��الم. وقد كشفت هذه الزيارات عن حجم 
فكالهما  املنطقة،  فى  والعلوم  التعليم  مأساة 
الدولية،  باملعايير  متخلف  والتعليم(  )العلم 
تقرير  فى  جلية  كانت  احلقيقة  هذه  وعواقب 
التنمية البشرية فى العالم العربى لعام 2003، 
الذى أُعد حتت رعاية البرنامج اإلمنائى لألمم 
فمثاًل  نفسها؛  عن  تتحدث  واألرق���ام  املتحدة. 
بينما تنفق كل من كوريا اجلنوبية وإسرائيل ٪4 
»البحث  املحلى اإلجمالى على  الناجت  و5٪ من 
والتطوير« والتعليم على التوالى، تنفق مصر على 
الناجت املحلى اإلجمالى  البند األول 0٫4٪ من 
فقط، مع مالحظة أن نصيب الفرد فى مصر من 
هذا الناجت اإلجمالى ال يزيد على 6500 دوالر 
مقابل 30 ألف دوالر فى كل من كوريا اجلنوبية 
أن األوضاع احلالية  للدهشة  املثير  وإسرائيل. 
فى مصر اآلن تتناقض بشكل كبير مع مستوى 
من  الستينات  فى  اجليد  واجلامعات  امل��دارس 
القرن املاضى، وقد استفدت شخصياً من هذا 
النظام باحلصول على تعليم ممتاز فى مصر فى 

تلك الفترة. 
فى الشرق األوس��ط، تتصدر إسرائيل اليوم 
الساحة العلمية، وجزء كبير من ناجتها املحلى 
املتطورة.  العلمية  األب��ح��اث  ت��ق��وده  اإلجمالى 
وبشكل عام، تُظهر مؤشرات النشر واالقتباس 
العقد  مدى  على  املنطقة  فى  مشجعاً  حتسناً 
امل��اض��ى )ال��ش��ك��ل2(. وم��ع ذل��ك، ف��إن اإلجن��از 
يظل  األت���راك  أو  واإلي��ران��ي��ني  للعرب  العلمى 
متواضعاً أمام إجنازات إسرائيل والغرب. ومن 
-فى  العلماء  ينتج  لم  مل��اذا  نسأل  أن  الطبيعى 
مجموعهم- فى هذه الدول مقارنة بنظرائهم فى 
الشرق؟ األسباب  الصاعدة فى  والدول  الغرب 
حقبة  من  ورثناها  التى  األمية  منها  ع��دي��دة، 
املفروضة  والقيود  احلكم  وس��وء  االستعمار، 
خمسني  م��ن  أكثر  خ��الل  احل��ر  التفكير  على 
عاماً مضت، واستمرار تدهور التعليم األساسى 
بسبب السياسات غير الفعالة فى التعامل مع 
تضخم أعداد الطالب. لكن بعيداً عن األسباب 
التى قادتنا إلى الوضع الراهن، من املهم أن نفهم 
ما يجرى عمله اآلن لتغيير هذا الوضع. والواقع 
أن ما يجرى يختلف من بلد آلخر، وسوف أسوق 
هنا أربعة أمثلة لدول متجاورة جغرافياً ويجمعها 

اإلسالم كدين وثقافة ألغلبية مواطنيها:

قطر
إدارة  مجلس  فى  سابقاً  عملت  اخلليج،  فى 
وهى  سنوات،  من 10  يقرب  ملا  قطر  مؤسسة 
فى  جديدة  جتربة  ميالد  شهدت  التى  الفترة 
التعليم اجلامعى؛ متثلت فى نقل نظم اجلامعات 

الغربية ومناهجها للدوحة بهدف تقدمي تعليم 
متطور لطالب املنطقة. اليوم، يوجد فى قطر 
العديد من اجلامعات ذات السمعة الطيبة، التى 
»كارنيجى  جامعة  مثل  قطر  مؤسسة  ترعاها 
البيولوجية،  والعلوم  اآلل��ى  للحاسب  مللون« 
وكلية طب »وايل كورنيل« وجامعة »جورج تاون« 
واالقتصاد.  الدولية  الشئون  فى  املتخصصة 
درجات  طالبها  متنح  وغيرها  اجلامعات  هذه 
علمية فى الدوحة ولكن حتمل األختام األم فى 
التجربة  هذه  وواشنطن.  ونيويورك  بيتسبرج 
كانت مكلفة جداً للدوحة، لكنها ناجحة أيضا؛ 
ألنها جلبت معها ثقافة جديدة للتعلم ووضعت 
الوقت  فى  التعليم.  مجال  فى  جديدة  معايير 
محدوداً  ع��دداً  املؤسسات  هذه  تخدم  الراهن 
نسبياً من السكان، ولكن مع مرور الوقت ستُمنح 
من  لالستفادة  الطالب  من  أكبر  لعدد  ف��رص 
هذه التجربة، وذلك ألن احلكومة القطرية قد 
الالزمة  واألم���وال  املساحة  بالفعل  خصصت 

الستمرار جتربة املؤسسة. 

تركيا
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال����دراس����ات ال��ع��ل��ي��ا، هناك 
فى  والثانية  تركيا  فى  إحداهما  مؤسستان، 

مستوى  تقدمان  السعودية،  العربية  اململكة 
مختلفاً ومميزاً من التعليم وقادرتان على حتقيق 
إجنازات علمية من خالل وسائل مختلفة. أولى 
املعروفة  العلوم،  مدينة  هى  املؤسستني  هاتني 
فى  جامعة خاصة  أول  كانت  التى  ب�»بيلكنت«، 
تركيا، وخالل عمرها الذى ميتد لثالثني عاما 
فى  رائ��دة  كمؤسسة  نفسها  »بيلكنت«  قدمت 
ويتم  العلمى،  والبحث  اجلامعى  التعليم  مجال 
تصنيفها كواحدة من أفضل املؤسسات التعليمية 
تقع  التى  ال���دول  مجموعة  أو  »أوراس��ي��ا«  ف��ى 
أراضيها على كل من قارتى آسيا وأوروبا. وأثناء 
العاملى  باملستوى  انبهرت  ل�»بيلكنت«،  زيارتى 
املكان  وثقافة  فيها  التدريس  هيئة  ألع��ض��اء 
والطموح املوجود هناك لتحقيق أعلى مستوى 
البشرية  امل���وارد  تركيا  ومتلك  ممكن.  علمى 
أفضل  اجتذاب  على  قادرة  و»بيلكنت«  الالزمة 

الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. 

السعودية
البحث  على  تركز  التى  الثانية  املؤسسة  أما 
والتطوير فى املنطقة فهى جامعة امللك عبداهلل 
للعلوم والتكنولوجيا »KAUST« فى السعودية. 
خصصت السعودية أكثر من 10 مليارات دوالر 

لهذا املشروع، ومعظم األساتذة يأتون من خارج 
هناك  تكون  سوف  اليقني  وجه  وعلى  اململكة، 
السنوات  فى  اجلامعة  لبحوث  ملموسة  نتائج 
املقبلة، فى مجاالت متنوعة ومهمة، ما سيخلق 
فرصاً جديدة، لكن التحدى احلقيقى هو كيفية 
جميع  فى  اجلديدة  العلمية  الثقافة  هذه  نشر 
امللك  أسوار جامعة  يتجاوز  اململكة، مبا  أنحاء 
جذابة  الثقافة  ه��ذه  جعل  وكيفية  ع��ب��داهلل، 
يضمن  مب��ا  ال��س��ع��ودي��ني  وال��ب��اح��ث��ني  للطالب 
استمرار واستدامة هذا النوع من املشروعات. 

مصر
وق��د كنت  ف��ى م��ص��ر، ك��ان امل��س��ار مختلفاً 
من  أكثر  منذ  املسار  لهذا  مخططاً  شخصياً 
الرئيس  أطلعت   1999 ع��ام  فى  س��ن��وات.   10
التصور  على  م��ب��ارك  حسنى  محمد  األس��ب��ق 
لكن  العلمية،  للنهضة  األساسى ملشروع طموح 
مت  ثم  سياسية.  ألسباب  املشروع  ه��ذا  توقف 
وص��در مرسوم  يناير 2011،  ث��ورة  بعد  إحياؤه 
من احلكومة املصرية بالبدء فيه كمشروع وطنى 
للنهضة العلمية، وأطلق عليه »مدينة زويل للعلوم 
فى  املدينة  افتتاح  بالفعل  ومت  والتكنولوجيا«، 
يقع  على حرم جامعى  عام 2011  من  نوفمبر 

على مشارف القاهرة.
املشروع القومى له نواٍح فريدة ومتعددة؛ فهو 
أوالً وبشكل غير مسبوق فى مصر قد مت دعمه 
بتمويل من احلكومة وتبرعات املواطنني، ثانياً: 
 2012 ع��ام  فى  للمدينة  خاصة  قوانني  ُسنت 
تسمح باستقالل إدارتها من ِقَبل مجلس األمناء 
نوبل،  جائزة  احلائزين  من  خمسة  يضم  الذى 
هيئات  أو  مكونات  ثالثة  املدينة  تضم  ثالثاً: 
فرعية متكاملة، هى اجلامعة ومعاهد األبحاث 
وهرم التكنولوجيا، هذا وقد مت تصميم التصور 
فى  عاملياً  مستوى  يقدم  بحيث  للمدينة  العام 
التعليم والبحث العلمى واإلجنازات الصناعية. 
بناء  الطموح هو  املشروع  الهدف من هذا  كان 
قاعدة علمية حديثة مع قطاع صناعى متقدم، 
هجرة  من  احل��د  األهمية:  من  القدر  وبنفس 
والهندسة  العلوم  مجاالت  فى  الوطنية  العقول 

املتقدمة.
جذب  ه��و  اجلامعة  م��ن  الرئيسى  ال��غ��رض 
البالد  أن��ح��اء  م��ن جميع  امل��وه��وب��ني  ال��ط��الب 
وتوفير مناهج أكادميية فريدة من نوعها ُصممت 
خصيصاً لتوفير املعرفة فى املجاالت املتطورة 
من العلوم والهندسة لهؤالء الطالب. هذا املفهوم 
السائدة فى  املفاهيم  عن  اجلديد كان خروجاً 

التى تفصل اجلدران بني  التقليدية  املؤسسات 
زوي��ل«  »مدينة  ف��ى  ال��ط��الب  إن  تخصصاتها، 
نظام  م��ن  واالس��ت��ف��ادة  للتعلم  الفرصة  لديهم 
 6 تقدم  العام  هذا  وفى  التخصصات.  متعدد 
آالف طالب لاللتحاق باجلامعة مت قبول 300 
طالب منهم فقط، أى بنسبة 5٪، وهو ما مياثل 
معدالت القبول فى جامعتى »هارفارد« و»ييل«. 

املكون الثانى للمدينة هو معاهد األبحاث التى 
استضافت مراكز فى طليعة العلوم والهندسة، 
وتعطى األولوية للبحوث التى تخدم االحتياجات 
الوطنية ملصر. نطاق البحوث واسع، من العلوم 
الطبية احليوية -التى تعتبر مهمة للتخفيف من 
حدة األمراض املتوطنة فى البالد- إلى البحث 
الشمسية  الطاقة  مثل  مجاالت  فى  والتطوير 
وهو مصدر بديل ووفير فى مصر. فى الوقت 
فى  لألبحاث  م��راك��ز  سبعة  لدينا  احل��اض��ر، 
الفيزياء األساسية وعلوم املواد وتكنولوجيا النانو 
والتصوير والعلوم الطبية احليوية وغيرها.. أما 
الذى  التكنولوجيا«  »ه��رم  فهو  الثالث  املكون 
يهدف إلى نقل نتائج أبحاث معاهد البحوث إلى 
التطبيقات الصناعية وإطالق حاضنات أعمال 
واجتذاب شركات دولية كبرى للعمل واالستثمار.

هذه املراكز املتميزة فى املنطقة لديها القدرة 
على إحداث نقلة نوعية فى حالة العلم والثقافة. 
ومع ذلك، فإن الدول الغنية بالكوادر البشرية، 
األمية،  فى  وارتفاعاً  إدارة  سوء  تعانى  ولكنها 
وأكثرها  أولها  أخ��رى،  ثورية  لتغييرات  حتتاج 
املال  رأس  وبناء  األمية  على  القضاء  أهمية: 
العمل.  منظومة  فى  امل��رأة  مبشاركة  البشرى 
ويقوم نظام التعليم احلالى فى هذه الدول على 
وليس  الكم  على  التركيز  مع  واحلفظ  التلقني 
الكيف. واآلن يجب أن يتم تبنى نظام آخر يهدف 

إلى تشجيع التفكير احلر واإلبداعى.
ثانياً: من الضرورى إصالح الدساتير لتضمن 
حرية الفكر وحماية البحث العلمى من التدخل 
أن  يجب  كما  الدينية،  وال��ن��زاع��ات  السياسى 
تُلزم الدساتير احلكومات برفع ميزانية البحث 
والتطوير على األقل إلى 1٪ من الناجت املحلى 
البيروقراطية  اإلج��راءات  وتخفيض  اإلجمالى 
تعيق  التى  واللوائح  القوانني  من خالل إصالح 

وال تعني. 
الثقافى، وهو األكثر  ثالثا: ضرورة اإلصالح 
احلكم  من  عقود  فبعد  األرج��ح؛  على  صعوبة 
السيئ والصراعات الدينية، هناك حاجة ماسة 
إلحداث تغيير فى التفكير، ينقلنا من التعصب 
للرأى  واإلن��ص��ات  م��ع اآلخ��ري��ن  التسامح  إل��ى 
اآلخر، أو ببساطة فهم فضائل »التعددية«. ودون 
نظام تعليم سليم ومراكز استنارة متميزة، فإن 
األمل فى حتقيق هذه التغييرات سيخفت بفضل 

املناورات السياسية والنزاعات الدينية. 
العربى،  العالم  قائدة  ت��زال  وال  كانت  مصر 
وثورتها املقبلة فى التعليم والثقافة ستؤدى إلى 
إطالق حتوالت كبرى فى الدول العربية األخرى. 
وعلى الرغم من تراجع هذا الدور القيادى خالل 
العقود الثالثة املاضية حتت حكم »مبارك«، فإن 
مصر ما زالت متتلك التاريخ واألساس، ناهيك 
عن عدد السكان واملؤسسات العريقة، الستعادة 
القوة الدافعة إلحداث التحوالت الالزمة. واليوم 
مصر موطن األزه��ر الشريف )وه��و أق��دم من 
جامعتى أكسفورد وكامبريدج( وجامعة القاهرة 
)وهى مركز للتنوير ليس فقط فى مصر ولكن 
فإن  وبالتالى  كله(.  العربى  العالم  فى  أيضا 
التغيير وإعادة البناء هما أمران حقيقيان وليسا 

خياالً.
م��وارد،  بكل ما ميلك من  األوس��ط،  الشرق 
جنوب  دول  من  التنمية  على  ق��درة  أقل  ليس 
ش���رق آس��ي��ا؛ ف����رأس امل����ال ال��ب��ش��رى م��ت��اح، 
تقل  دول��ه  سكان  من   ٪70 نحو  أن  خصوصا 
املنطقة  أن  ك��م��ا  ع��ام��اً،   30 ع��ن  أع��م��اره��م 
معتدل،  مبناخ  وتتمتع  الطبيعية  باملوارد  غنية 
إلى  ومييلون  ودودون  ثقافتهم  بحكم  والناس 
العمل بالتجارة. وميكن معاجلة أوجه القصور 
البشرية  التنمية  تقرير  حددها  التى  الثالثة 
احلرية  نقص  )وه���ى:   2003 ل��ع��ام  العربية 
خالل  م��ن  اجلنسني(  ب��ني  والفجوة  واملعرفة 
إصالح التعليم ونظام احلكم، على النحو الذى 
أوضحته سالفاً. ويجب أن تتجاوز إصالحات 
الترقيع  سياسات  العلمى  والبحث  التعليم 
الفاشلة التى مت اتباعها فى الفترات السابقة، 
اإلبداعى  التفكير  الدولة  تدعم  أن  يجب  كما 
يحركه  ال���ذى  البحث  ع��ن  ف��ض��اًل  واالب��ت��ك��ار، 
الفضول اإلنسانى، وعالوة على ذلك، يجب أن 
وهو  الناس،  قلوب  فى  املواطنة  مفهوم  تغرس 
ما ال ميكن أن يتحقق دون وجود تقدير لقيمة 
املناقشات احلرة، والعمل بروح الفريق واحترام 

التعددية. 
ال��ص��ح��وة ال��ع��رب��ي��ة ح��ق��ي��ق��ة واق���ع���ة، لكن 
حتجب  املنطقة  ف��ى  السياسية  ال��ص��راع��ات 
للتعليم والعلم أن  إمكاناتها. هنا، أيضاً، ميكن 
وتسريع  الدبلوماسية  فى  رئيسياً  دوراً  يلعبا 
العرب  يحقق  أن  فبمجرد  ال��س��الم.  عملية 
إجنازات علمية عاملية من خالل عمليات التحول 
مثل  دول،  تدرك  وعندما  والثقافية،  التعليمية 
إسرائيل، إمكانات وأهمية هذه اإلجنازات، فإن 
كل القوى املتصارعة سوف تبحث عن العقالنية 
واجلدية من أجل احللول الدبلوماسية والسالم 
الشامل والعادل، وبالتالى توجه طاقات املنطقة 

نحو التنمية البشرية واالقتصادية.
الصحوة  تدعم  أن  على  معقود  اآلن  واألم��ل 
العلم«  »ربيع  السياسية صحوة أخرى أال وهى 
وأن جتتاح هذه الصحوة الشرق األوسط ومُتكن 

شعوبه من بناء مجتمع املعرفة.
إن اكتساب املعرفة هو مفهوم من صميم نسيج 
وجناح  النطالق  قاعدة  وكان  اإلسالمى  الدين 
الستعادة  ولكن  ق��رون.  عدة  منذ  إمبراطوريته 
هذه املكانة فى عالم اليوم، يجب أن يعود هذا 
الثقافة  ليغير  األم��ة،  ألبناء  أخرى  مرة  املفهوم 

السائدة ويشكل مستقبالً جديداً وواعداً.
 تنشر بالتزامن مع مجلة »نيتشر «
وأعدها للنشر:
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اإلجمالى املتعلمني نسبة القادرين على القراءة والكتابة مقارنة بعدد السكان »بالمليون« الناجت اإلجمالى للفردإجمالى المواد المنشورة فى 2012 لبعض دول المنطقة مقارنة بأكبر 5 دول فى العالم من حيث النشر نصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى للبالد بآالف الدوالرات

مدينة زويل

جامعة »بيلكنت« التركية

جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيامؤسسة قطر

مصر كانت وال تزال قائدة العالم العربى.. وثورتها المقبلة فى التعليم 
والثقافة ستطلق تحوالت كبرى فى كل دول المنطقة

األمل معقود اآلن 
أن تدعم الصحوة 
السياسية »ربيع 

علم« يجتاح الشرق 
األوسط ويمكِّن 
شعوبه من بناء 
مجتمع المعرفة

التعليم فى مصر 
فى الستينات كان 

مميزًا.. و»األزهر« 
أقدم من جامعتى 

أكسفورد وكامبريدج


