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يبدو أن التغيير الذي أخذت تسري دعواته في الواليات املتحدة 
األمريكية واالهتمام الالفت السياسي واإلعالمي بهذا التغيير 
املأمول طغى على ما آلت إليه احلياة الدولية املعاصرة من هموم 
ووجوم ترافق مع قلق إنساني من املستقبل املالي واالقتصادي 
بعدما كانت مآسي احلروب واالستالب املالي والروحي تدمي 
الضمائر املعبأة ثقافة وإنسانية. فكم كان حرياً أن يتنبه صناع 
القرار العاملي إلى تلك احلمالت الشعبية التي كانت حتذر من 
التي  الشعوب  تلك  ملتاعة  هي  وكم  وأفخاخها،  العوملة  بطش 

صدقت خرافة النعيم املوعود واملساعدات املوعودة لترى أنها أضحت عارية، مكتوية، فاقدة 
ملقومات صمودها أمام أية هزة جتتاح العالم، فكيف إذا كانت تلك الهزات صنيعة ماليون 
محترفون يصل دهاءهم إلى حدود السطو العاملي الشامل ليدفع اإلنسان في كل بقعة تبعات 
أفعالهم. وكيف ميكن فهم الدعوات التي أخذت تطالب املال العربي بأن يقوم بإنقاذ ما ميكن 
إنقاذه من عثرات وأزمات مالية بينما يتطلب البعد األخالقي واإلنساني استثمار أموال جمة 

في تطوير وتنمية املجتمعات العربية. 
ولعل األمر السالف الباعث على القلق لشعوب العالم، يستوي مع إضعاف مسبق الصنع لكل 
ما هو تنويري وباث للوعي. فهل من متدبر ومتأمل على ما آلت إليه وسائل اإلعالم الباثة 

لكل ما هو بغيض ومثير للغرائز والشائحة عن كل ما هو مفيد وماكث في األرض. 
حاولنا في هذا العدد التركيز على أقانيم فكرية وأحداث نعتقد أنها تشكل حقبة هامة في 
تطور العالقات الدولية واألبعاد الثقافية غير غافلني عما شهدته حقبة الشهرين املنصرمني 
من أحداث درجت على إدراجها وسائل اإلعالم في بثها وسطورها. بيد أننا أغفلنا حوادث ال 
نزال جنهل ملاذا يتم تظهيرها والدأب على متابعتها. إذ ال نعرف ما الفائدة من تلك احلملة 
بتاريخ أفل ال يقدم وال  على مسلسل أسمهان وملاذا اختيارها مادة إلشغال الذهن والعقل 
يؤخر. وملاذا اإلطناب في حادثة سوزان متيم وما حدث جلورج وسوف في السويد . ملاذا لم 
يتم التركيز على مؤمتر املرأة العربية الذي انعقد في أبو ظبي حيث أطلت سيدات يحملن 
عربيات  سيدات  على  التركيز  يتم  ال  ملاذا  العربية.  للمجتمعات  ونهضوياً  تنويرياً  مشروعاً 
يساهمن في إطالق العقل والتحرر االجتماعي واالقتصادي بدل التركيز على حدث عابر 

يرضي الغرائز لفترة وجيزة لكن ال يصنع األحالم واآلمال واإلجنازات الشاخصة. 
حقائق ووقائع عدة تعيشها املجتمعات العربية في سيرورتها وفي أفق عالقاتها مع اآلخر. 
وعليه فإن العدد الراهن من املجلة حافل بكل ما يسعف ذلك البعد التواصلي ومعرفة اآلخر، 
وحافل بأحداث ووقائع يحمل إيرادها إرادة األمل برؤية تعاون دولي قائم على االحترام وحوار 
األديان واحلضارات وصوالً إلى حقبة يشعر فيها اإلنسان أن احلياة اإلنسانية قاسم مشترك 
بني الشعوب. إذ كيف للشعوب أن تشترك في دفع تبعات أزمات وكوارث مالية وال تشترك في 

البناء والتقدم اإلنساني والتفكر مبا يواجه البشرية من أزمات ومحن وكوارث طبيعية.
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كانت  الذي  احلفل  عباس  الرئيس  وحضر 
تقيمه السفارة اجلزائرية في املجر مبناسبة 
اجلزائر  لثورة  واخلمسني  الرابعة  الذكرى 
حيث هنأ السفير اجلزائري بالعيد الوطني 
بحضور  تفاجأ  الذي  احلضور  على  وجال 

الرئيس الفلسطيني. 
خالل املؤمتر الصحفي الذي عقده الرئيس 
العناوين  عن  حتدث  اخلارجية  وزيرة  مع 
تطور  انصبت حول  التي  ملباحثاته  الرئيسة 
اإلسرائيلية   – الفلسطينية  املفاوضات 
مسارها  في  فاعل  أوروبي  لدور  والتطلع 
وتطوير العالقات الثنائية. في حني أشارت 
وزيرة اخلارجية املجرية أنها عائدة للتو من 
األوروبي  االحتاد  خارجية  وزراء  اجتماع 
نداء  توجيه  على  اتفقوا  حيث  بروكسل  في 
أن  أوباما  باراك  للرئيس األمريكي اجلديد 
الصراع  وحل  األوسط  الشرق  قضية  يضع 

رئيس  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس  عباس  محمود  الرئيس  فخامة  قام 
منظمة التحرير الفلسطينية، بزيارة إلى املجر في الفترة من 4 -5  نوفمبر بدعوة 

من فخامة الرئيس شويوم السلو رئيس جمهورية املجر. 
وقد أجرى الرئيس الفلسطيني خالل زيارته مباحثات مع الرئيس املجري ورئيسة 
البرملان السيدة سيلي كاتلني ووزيرة اخلارجية الدكتورة غونز كنغا. واستقبل في 
املجري  البرملان  في  املعارض  فدس  حزب  زعيم  فكتور  أوربان  السيد  إقامته  مقر 
والكاردينال بيتر آردو كاردينال هنغاريا ووفدًا من اجلالية الفلسطينية في املجر.

زيارة عكست حضور فلسطني دوليــــــــًا

الرئيس وكاردينال املجر

زرق  السنة اخلامسة ـــ العدد العشرون ـــ تشرين زرق  السنة اخلامسة ـــ العدد العشرون ـــ تشرينالدانوب الأ 5الدانوب الأ 4

الرئيس محمود عباس في املجر



مقدمة  في  اإلسرائيلي   – الفلسطيني 
املجر  استمرار  إلى  أشارت  كما  أولوياته 
وتدريب  اإلنسانية  املساعدات  تقدمي  في 
الدبلوماسيني الفلسطينيني واملنح الدراسية 

للجانب الفلسطيني. 
االهتمام  حجم  الزيارة  إبان  الفتاً  وكان 
إلى  إضافة  الزيارة  لتغطية  اإلعالمي 

املؤمتر الصحافي املوسع الذي تنظمه وزارة 
محطات  توافدت  فقد  املجرية.  اخلارجية 
التلفزة ومحررو الصحف واملجالت املجرية 
إلجراء مقابالت مع فخامة الرئيس عباس. 
وقد عكست الزيارة حجم العالقات التاريخية 
التي تربط املجر بفلسطني األمر الذي تبدى 

األعالم  تلك  أبرزها  لعل  عالئم  عدة  في 
كانت  التي  اخلّفاقة  واملجرية  الفلسطينية 
جسر  وعلى  الدانوب  ضفتي  على  تتهادى 
املطار  من  الطريق  طول  وعلى  السالسل 
إلى مقر إقامة الوفد الفلسطيني الذي ضم 

أيضاً صائب عريقات ونبيل أبو ردينة. 

الرئيس عباس في حفل العيد الوطني اجلزائريالرئيس عباس ووزيرة خارجية املجر

الرئيس عباس وأطفال من فلسطني احلاملني بالعودة الرئيس وكاردينال املجر

زرق  السنة اخلامسة ـــ العدد العشرون ـــ تشرين زرق  السنة اخلامسة ـــ العدد العشرون ـــ تشرينالدانوب الأ 5الدانوب الأ 4



رئــيــس جمهورية  الســلــو  شــويــوم  فخامة  قــام 
املجر بزيارة إلى اململكة األردنية الهاشمية في 
الفترة من 12-15 أكتوبر 2008. وذلك في 

إطار العالقات املتنامية بني البلدين. 
وقـــد أعـــرب جــاللــة املــلــك عــبــد الــلــه الثاني 
ـــيـــس الـــهـــنـــغـــاري شــــويــــوم الســـلـــو عــن  ـــرئ وال
من  الثنائية  العالقات  تشهده  ملا  ارتياحهما 
واالقتصادية،  السياسية  املجاالت  في  تطور 
خاصة منذ زيارة جاللة امللك إلى هنغاريا في 

حزيران 2007. 
وبحث جاللته والرئيس الهنغاري، سبل تطوير 
األوضـــاع  إلــى  إضــافــة  السياسية  الــعــالقــات 

اإلقليمية والدور األوروبي في املنطقة. 
ــغــاري، خــالل  ــهــن ــيــس ال ــرئ وأكــــد جــاللــتــه وال
نادر  الــوزراء  رئيس  حضرها  التي  املباحثات 
الذهبي ووزير اخلارجية الدكتور صالح الدين 
البشير ووزير البيئة خالد اإليراني، حرصهما 
التعاون  الكفيلة بتعزيز  على اتخاذ اخلطوات 
مجاالت  في  لــه، حتديداً  جديدة  آفــاق  وفتح 
البيئة والتعليم والسياحة واملياه واالستثمار. 

اجلهود  تكثيف  ضـــرورة  على  جاللته  وشــدد 
املــســتــهــدفــة دفــــع عــمــلــيــة الـــســـالم مـــن أجــل 
الفلسطيني  للصراع  دائــم  حل  إلــى  الــوصــول 

– اإلسرائيلي على أساس حل الدولتني. 
وأشار جاللته أن مبادرة السالم العربية لعام 
2002 توفر سبياًل ناجعاً حلل الصراع على 
أسس تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في دولته 

املستقلة، وتوفر القبول واألمن إلسرائيل.
يقوده  ــذي  ال الـــدور  الهنغاري  الرئيس  وثمن 
الـــســـالم واألمـــــن في  ــاء  ــن ب األردن مـــن أجـــل 

املنطقة. 
وجرى خالل اللقاء املوسع الذي تبع لقاء ثنائياً 
الرئيس  وعقيلة  رانيا  امللكة  جاللة  حضرته 
الهنغاري، بحث السبل الكفيلة بتطور التعاون 

االقتصادي بني األردن وهنغاريا. 
حضره  الــذي  اللقاء  خــالل  اجلانبان،  واتفق 
مستشار جاللة امللك أمين الصفدي والسفير 
ــــي فــي هــنــغــاريــا مــكــرم الــقــيــســي، على  األردن
إلعــادة  مــركــزاً  هنغاريا  جعل  إمكانية  دراســة 

تصدير صادراتها إلى أوروبا. 
القطاع  من  أردنياً  اقتصادياً  وفــداً  أن  ويذكر 
اخلاص سيزور هنغاريا قريباً لتفعيل التعاون 

االقتصادي مع القطاع اخلاص الهنغاري. 
وتناولت املباحثات سبل تعزيز التبادل العلمي 
التي  الدراسية  املنح  في  املتمثل  البلدين  بني 
ــــدأت عــقــب زيـــــارة جــاللــتــه إلـــى هــنــغــاريــا،  ب
في  الذي سيقام  الهنغاري  الثقافي  واألسبوع 
عــمــان فــي األشــهــر األولـــى مــن الــعــام املقبل، 
ــي الــذي سيقام في  واألســبــوع الثقافي األردن

بودابست. 
البلدين  بني  االقتصادية  العالقات  أن  ويشار 
امليزان  ارتــفــع  حيث  مــؤخــراً  بالتنامي  بــدأت 
العام  دوالر  مليون   220 إلى  بينهما  التجاري 
تسعينيات  في  دوالر  مليون   50 من  املاضي، 

القرن املاضي. 
زيارة  املاضي خالل  العام  وقعا  البلدان  وكان 
جاللته إلى بودابست اتفاقية لتشجيع وحماية 

االستثمار. 
التي  االتفاقيات  مــن  بعدد  البلدان  ويرتبط 
العالقات  لتعزيز  القانونية  اخللفية  تشكل 
الــثــنــائــيــة خــاصــة فـــي املـــجـــال االقــتــصــادي، 
واتفاقيات في مجاالت الصحة والنقل وإدارة 

املياه والثقافة والبحث العلمي. 
سورية واملجر

قام سعادة فاركوني السلو  بزيارة إلى دمشق 
في 15 أكتوبر حيث بحث مع كبار املسؤولني 

آفاق العالقات املجرية – السورية. 
وأكد الدكتور عبد الفتاح عمورة معاون وزير 
للسيد  استقباله  خــالل  الــســوريــة  اخلــارجــيــة 
ــور مــوجــشــي بيتر  ــدكــت فــاركــونــي بــحــضــور ال
سفير املجر بدمشق تطلع سورية الدائم إلى 
عالقات دولية تستلهم قيم التعاون والتواصل 

بني الشعوب.
إبــان  املــجــري  الرئيس  قلد فخامة  وقــد  هــذا 
نــفــاع قنصل األردن  زيـــد  املــهــنــدس   زيــارتــه 
الفخري في املجر وسام االستحقاق واجلدارة 

برتبة فارس .

ســــــــــــورية – األردن واملجـــــــــــــر:  عــــــالقـــــــــــات متنــــــــــــاميــــــــــــــة

الرئيس املجري ودولة رئيس وزراء األردن
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لقاء سياسي مجري سوري



القديس اشتفان عيد  الوطني: عيد  بعيده  العشرين من آب/ أغسطس  املجري في  الشعب  احتفل 
الدستور وعيد اخلبز اجلديد بعد موسم احلصاد. 

وميثل االحتفال بهذا اليوم من كل عام جزءاً من االحتفاالت السنوية املجرية بثالثة أعياد وطنية: 
املؤسسة  بتكوين  االحتفال  والحقاً  التحرير  حرب  من  تالها  وما   1848 بثورة  االحتفال  آذار:   15

البرملانية احلديثة. 
23 أكتوبر: االحتفال بثورة 1956 وبداية حرب التحرير وكذلك إعالن جمهورية املجر عام 1989. 

وقد جاء االحتفال بالعيد الوطني في العشرين من آب هذا العام مميزاً وزاهياً. فقد امتألت ضفتي 
الدانوب واجلبال احمليطة ببودابست باجلموع الشعبية وغطت املدن املجرية احتفاالت رسمية وشعبية 
وأضاءت سماء العاصمة بودابست أنوار خالبة تتهادى والعروض اجلوية األخاذة التي أضفت على 

لياليها مسحة الفرح واألمل. 
ويعد امللك اشتفان مؤسس الدولة املجرية. ولد عام 1970م في مدينة استرغوم وتوفي في آب 1038 
وفي عام ألف ميالدية أدخل املسيحية إلى املجر ورسم 
يسكن ضمير  واسمه   .1038 عام  وفاته  بعد  قديساً 
الشعب املجري بأنه حامي املجر. ويصادف االحتفال 
إنه  إذ  املجريني  تراث  من  نغحات  آب  من  بالعشرين 
يصادف تقليد إنتهاء موسم احلصاد فيحتفل املجريون 
جميعاً مع الفالحني باخلبز اجلديد وهو تقليد يومئ 
من  للبشر  متنحه  وما  وقداستها  األرض  محبة  إلى 

كينونة ودميومة بقاء. 
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احتفاالت العيد الوطني املجري



وزير  الله  عبد  الوهاب  عبد  معالي  قام 
إلى  بزيارة  التونسي  اخلارجية  الشؤون 
 11  9- من  الفترة  في  املجر  جمهورية 
السيدة  أكتوبر اجرى خاللها مباحثات مع 
ومت  املجرية  اخلارجية  وزيرة  كنفا  غزتز 
رئيس  السلو  شويوم  فخامة  من  استقباله 
كاتلني  سيلي  والسيدة  املجر  جمهورية 

رئيسة البرملان املجري. 
ومت خالل زيارة السيد عبد الله عقد لقاء 
جتاري في هيئة االستثمار املجرية حضره 
املجري  الدولة  وسكرتير  التونسي  الوزير 
مشتر  زلتان  السيد  االقتصادي  للتطوير 
اتفاقية  توقيع  فيه  مت   Zoltàn Mester
التونسي  التجارة  تنمية  مركز  بني  تعاون 

وهيئة االستثمار املجرية. 
الرئيس  فخامة  التونسي  الوزير  أبلغ  وقد 
فخامة  من  صداقة  رسالة  السلو  شويوم 
وأعرب  علي  بن  العابدين  زين  الرئيس 
الصداقة  مشاعر  عن  املجري  الرئيس 
جتاه تونس مشيراً إلى أن األعداد الكبيرة 
تونس  يؤمون  الذين  املجريني  للسائحني 
سنوياً )60 ألف( تشير إلى احملبة واالحترام 

التي يكنها الشعب املجري لتونس. 

التونسي مع وزيرة  الوزير  وفي لقاء معالي 
تفعيل  على  اجلانبان  اتفق  املجر  خارجية 
اللجنة املشتركة للتعاون االقتصادي لتحديد 
املبادالت  بتطوير  الكفيلة  والوسائل  السبل 
والشراكة بني البلدين كما أبرزا أهمية دعم 

التواصل بني أوساط األعمال.
حول  النظر  وجهات  الوزيران  تبادل  كما 
االهتمام  ذات  واإلقليمية  الدولية  املسائل 
من  االحتاد  تركيز  آفاق  وخاصة  املشترك 
أجل املتوسط في إطار الشراكة املتضامنة 

واملتوازنة. 

وزير خارجية تونس في املجر 

اتفاقية تعاون لتفعيل االستثمار 
تقــــــــــــــدير مجــــــــــــري لـــــــدور تونس في حـــــــــوار الثقــــــــافـــــات

تقديرها  عن  الوزيرة  السيدة  وعبرت 
تونس في  به  الذي تضطلع  الريادي  للدور 
العابدين  زين  الرئيس  من  بدفع  منطقتها 
به  تنعم  الذي  االستقرار  وملناخ  علي  بن 
باحلوار  النهوض  في  ملساهماتها  وكذلك 

بني الثقافات و التعاون في املتوسط. 
وكان السيد عدنان الدامرجي القائم بأعمال 
لقاء  إلى  دعا  قد  املجر  في  تونس  سفارة 
التونسي  الوزير  معالي  زيارة  قبل  إعالمي 
شرح خاللها برنامج الزيارة واآلفاق الواعدة 

للعالقات التونسية – املجرية. 

كانت هيئة اإلذاعة البريطانية من الوسائل اإلعالمية األولى التي كان يعتمد عليها في تغطية 
أحداث وخفايا املنطقة العربية. وكان يعمل بها عدد من اإلعالميني العرب والفلسطينيني 

منذ عام 1945. 
منير شماء الفلسطيني ابن الثمانني الذي اختار تونس مكاناً أليامه الالحقة كان أحد رواد 
هذه اإلذاعة. وتقلب في العمل فيها مستقياًل إبان العدوان الثالثي على مصر عام 1956 
واملتابعة  املتدفق  العطاء  عن  إنه منوذج  والتونسية.  السعودية  اإلعالم  وسائل  في  وعاماًل 
قصص  منها:  الهادفة  وترجماته  إصداراته  بآخر  األزرق  الدانوب  خص  فقد  اإلعالمية. 

شارلز ديكنز وأوسكار وايلد. 
ليتنا نوثق تاريخ أولئك الرجال الذين صنعوا إعالماً نظيفاً وهادفاً ومسكوناً بالنوازع الوطنية 

واألخالقية. 

القائم بأعمال سفارة تونسمعالي وزير خارجية تونس

زرق  السنة اخلامسة ـــ العدد العشرون ـــ تشرين زرق  السنة اخلامسة ـــ العدد العشرون ـــ تشرينالدانوب الأ �الدانوب الأ �

منير شماء رائد جسد اإلعالم رسالة وثقافة



ناشد األستاذ طالل أبو غزالة نائب الرئيس للتحالف 
واالتصاالت  املعلومات  تقنية  بشأن  األممــي  العاملي 
اخلاص  القطاع  وقــادة  احلكومات  ناشد  والتنمية، 
غـــذاء ميوله  ــدوق  الــعــالــم دراســــة تشكيل صــن فــي 
في  لالستثمار  وذلك  التنمية  في  املساهمة  برنامج 
منشآت منتجة للغذاء تدعمها وسائل هيئة املعلومات 
ـــدول الــتــي حتــتــاج إلــيــهــا، وذلــك  واالتـــصـــاالت فــي ال

إضافة إلى توجيه الدعم الغذائي إلى احلكومات. 
وقال أبو غزالة الذي كان يتحدث في افتتاح املائدة املستديرة حول دور اإلبداعات التقنية 
في سبيل معاجلة الغذاء والتي عقدت ضمن 7 حلقات في القمة االقتصادية األممية في 
24/9 أن املطلوب أكثر من الدعم هو املساهمة في  مقر األمم املتحدة في نيويورك في 
تطوير جدوى واستدامة املشاريع التي تدر األرباح والتي تُدار من قبل أصحاب األراضي 
واحلكومات واملستثمرين وغيرهم من أصحاب العالقة من خالل توفير جميع مصادر تقنية 

املعلومات واالتصاالت. 
وأضاف أبو غزالة وهو الوحيد من قطاع األعمال العربي في االجتماعات التي يشارك فيها 
عدد من رؤساء الدول واملنظمات الدولية و50 شخصية من قادة األعمال في العالم أننا 
بحاجة إلى مبادرات يقودها قطاع األعمال بدالً من سياسات الدعم كما نحتاج النصيحة 
عوضاً عن تطبيق أساسيات تقنية املعلومات لتحويل هذه األراضي إلى قطع زراعية منتجة 
للغذاء من أجل االستهالك احمللي والتصدير، وذلك ملواجهة هجر األراضي الزراعية في 

قارتي آسيا وإفريقيا مثلما يحدث في مختلف أنحاء العالم. 
هذا وقد أطلق األمني العام لألمم املتحدة السيد بان كي مون خالل قمة املنتدى األممي 

األول للقطاع اخلاص حول أهداف التنمية األلفية واحملافظة على مصادر الغذاء.

أحيت اجلالية املسلمة في جمهورية املجر أيام 
والتعاضد  اإلميــان  بقسمات  املباركة  رمضان 
تلك  أن تسري  يتابع  يتمنى من  واإللفة، حيث 

القسمات على مدار األيام. 
ــرغــم مــن انــشــغــال الــكــثــيــر مــن أبــنــاء  وعــلــى ال
كان  بعضهم  ان  إال  بالشعائر  املسلمة  اجلالية 
يتوقف بذهول أمام ما يسمعه من فتاوى تصدر 
من هنا وهناك لقضايا ال تقّدم وال تؤخر في 

التقدم العلمي واالجتماعي واحلضاري. 
الرمضانية  الــلــقــاءات  تلك  عــالئــم  أبـــرز  ومــن 
املــتــســمــة بــالــتــعــاضــد والــبــعــد اإلنــســانــي ذلــك 
دولــة قطر  أقامه سعادة سفير  الــذي  اإلفطار 
مـــبـــارك راشــــد الــبــوعــيــنــني فـــي أول رمــضــان 
في  الثقافي  والــوســط  الــســفــارة  فــي  للعاملني 
املــجــر. واإلفــطــار اجلــامــع الــذي اعــتــاد سعادة 
اململكة  سفير  هاشم  العزيز  عبد  بــن  فيصل 
منتصف  فــي  يقيمه  أن  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
الوقت  وفي  واملسلمة  العربية  للجالية  رمضان 
هيفاء  الــســعــوديــة  سفير  عقيلة  كــانــت  نفسه 
عارف تقيم إفطاراً مماثاًل في دارتها للسيدات 

العربيات واملسلمات في املجر. 
كــمــا أقــامــت الــســيــدة أمـــل الــشــمــري القائمة 
بــأعــمــال ســـفـــارة جــمــهــوريــة الـــعـــراق إفـــطـــاراً 

للسيدات العربيات واملسلمات في دارتها. 
نداف  السوري سبيع  األعمال  رجــل  أقــام  كما 
حــفــل إفـــطـــار لــعــدد 
من األصــدقــاء حفل 
ــفــكــريــة  بــــاآلفــــاق ال

والشعرية . 
ســـــــــــــــــــــادت تـــــلـــــك 
املـــنـــاســـبـــات أجــــواء 
ـــة ودعــــــوات  ـــي إميـــان
األمــــة  يـــحـــفـــظ  أن 

ومستقبلها. 

تلقت الدانوب األزرق رسالة مفعمة باحلزن واألسى على رحيل الطبيب شادي احلج 
علي في وطنه سورية. 

شادي الذي عرفه الكثيرون في املجر شعلة نشاط وريادة علمية أصابتهم احلسرة 
لرحيله وهو في ريعان الصبا. رحمه الله ولعزاء لعائلته ومعارفه. 

عن أصدقاء الراحل 
الدكتور سيلفيا سيماني
الدكتور عدنان عويد

املفكر طالل أبو غزالة وأمني عام األمم املتحدة
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في القمة االقتصادية العاملية في نيويورك رمضان الكرمي في املجر 

كي مون يطلق املنتدى األممي للقطاع اخلاص 
حول أهداف التنمية األلفية

أبو غزالة يترأس املائدة املستديرة حول الغذاء 
ويناشد احلكومات والقطاع اخلاص تشكيل صندوق لالستثمار في الغذاء 

دمعة على شادي الطبيب
من أصدقائه ومعارفه باملجر



حضر دولة رئيس وزراء جمهورية املجر جورتشاني فرنس  Gyurcsány Ferenc إفطاراً 
رمضانياً مت في 2008/9/25 بدارة سعادة قنصل األردن الفخري زيد نفاع وحضره عدد 
وبعض  املجرية  اخلارجية  في  األوسط  الشرق  دائرة  ومدير  الوزراء  رئيس  مستشاري  من 

السفراء العرب. 
وجرى خالل اإلفطار التطرق والتداول حول العالقات العربية املجرية تاريخياً والواقع وآفاق 
التطوير خاصة في احلقول االقتصادية واالستثمارية حيث إن انضمام املجر إلى االحتاد 

األوروبي وعالقاتها التاريخية مع العالم العربي يعطي عملية برشلونة دفعاً.
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رئيس 
وزراء املجر

في
 إفطار رمضاني



تقبل فخامة شويوم السلو رئيس جمهورية املجر في الثامن 
في   Sándor – Palota الرئاسي  بالقصر  أكتوبر  من 
محمد  بن  بدر  الدكتور  السفير  اعتماد  أوراق  بودابست 
للسلطنة معتمداً غير مقيم لدى  بن زاهر الهنائي سفيراً 

جمهورية املجر. 
وخالل مراسم تقدمي أوراق االعتماد نقل سعادة السفير 
حتيات ومتنيات حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس 
بن سعيد إلى فخامة رئيس جمهورية املجر وعبر عن تطلع 
حكومة السلطنة إلى تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بني 

البلدين. 
وقد طلب فخامة الرئيس شويوم السلو من سعادة السفير 
نقل حتيات ومتنيات القيادة واحلكومة في جمهورية املجر 
سعيد  بن  قابوس  السلطان  اجلاللة  صاحب  حضرة  إلى 
وإلى احلكومة والشعب العماني مشيداً فخامته بالسياسة 
ودورها  جاللته  بقيادة  السلطنة  تنتهجها  التي  احلكيمة 
اإليجابي والبناء على الصعيدين اإلقليمي والدولي لتحقيق 

األمن واالستقرار في العالم. 

الرئيس املجـــري تقبــــــل أوراق اعتمــــــــاد السفير الُعمــاني
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أكد خادم احلرمني الشريفني امللك عبد 
اليوم  البشرية  أن  العزيز  عبد  بــن  الله 
تعاني من ضياع القيم والتباس املفاهيم، 
ومتر بفترة حرجة تشهد بالرغم من كل 
وتنامي  اجلــرائــم،  تفشي  العلمي  التقدم 
اإلرهـــــــاب وتــفــكــك األســـــــرة، وانــتــهــاك 
املـــخـــدرات لــعــقــول الــشــبــاب، واســتــغــالل 
العنصرية  والنزعات  للفقراء،  األقــويــاء 
البغيضة، وهذه كلها نتائج للفراغ الروحي 
)الذي يعاني منه الناس بعد أن نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم(. وقال خادم احلرمني 
خالل رعايته حفل افتتاح أعمال املؤمتر 
العاملي للحوار الذي تنظمه رابطة العالم 
اإلسالمي على مدى ثالثة أيام وتستضيفه 
العاصمة اإلسبانية مدريد، )ال مخرج لنا 
إال بااللتقاء على كلمة سواء، عبر احلوار 

بني األديان واحلضارات(. 
وقدم خادم احلرمني في كلمته شكره مللك 
إسبانيا وحكومتها قائاًل: )أحييكم وأشكر 
لكم تلبية دعوتنا هذه للحوار وأقّدر لكم 
ما تبذلونه من جهد في خدمة اإلنسانية، 
لصديقنا  الــعــمــيــق  بــاالمــتــنــان  مــتــوجــهــاً 
وشعبها  وإسبانيا  كــارلــوس،  خــوان  امللك 
الـــصـــديـــق، عــلــى الــتــرحــيــب بــعــقــد هــذا 
ميراثاً  حملت  التي  أرضهم  على  املؤمتر 
الديانات،  أتباع  بني  وحضارياً  تاريخياً 
وشهدت تعايشاً بني البشر على اختالف 
أجناسهم وأديانهم وثقافاتهم وشاركت مع 
بقية احلضارات األخرى في تطور احلياة 

اإلنسانية(. 
ــاً  وأضــــــــاف خــــــادم احلــــرمــــني مــخــاطــب
املشاركني في مؤمتر احلوار )جئتكم من 
مهوى قلوب املسلمني، من بالد احلرمني 
األمة  من  رسالة  معي  حاماًل  الشريفني 
اإلسالمية، ممثلة في علمائها ومفكريها 
الذين اجتمعوا مؤخراً في رحاب بيت الله 
احلرام، رسالة تعلن أن اإلسالم هو دين 
رسالة  والتسامح،  والوسطية  االعــتــدال 
تدعو إلى احلوار البّناء بني أتباع األديان، 

ــة تــبــشــر اإلنــســانــيــة بــفــتــح صفحة  رســال
محل  الله  بإذن  الوئام  فيها  يحل  جديدة 
برب  نؤمن  جميعاً  )إننا  وتابع  الصراع(. 
في  البشرية  خلير  الــرســل  بعث  واحـــد، 
الدنيا واآلخرة واقتضت حكمته سبحانه 
شاء  ولو  أديانهم،  في  الناس  يختلف  أن 
جلــمــع الــبــشــر عــلــى ديـــن واحــــد، ونحن 
جنتمع اليوم لنؤكد أن األديان التي أرادها 
الله إلسعاد البشر يجب أن تكون وسيلة 
لسعادتهم. لذلك علينا أن نعلن للعالم أن 
النزاع  إلى  يــؤدي  أن  ينبغي  االختالف ال 
والصراع، ونقول إن املآسي التي مرت في 
تاريخ البشر لم تكن بسبب األديان، ولكن 
بسبب التطرف الذي ابتلي به بعض أتباع 

كل دين سماوي، وكل عقيدة سياسية(. 
وأوضح خادم احلرمني أن معظم احلوارات 
في املاضي فشلت ألنها حتولت إلى تراشق 
ـــفـــوارق ويــضــخــمــهــا، وهـــذا  ــركــز عــلــى ال ي
يخفف  وال  التوترات  يزيد  عقيم  مجهود 
من حدتها، أو ألنها حاولت صهر األديان 
واملذاهب بحجة التقريب بينها وهذا بدوره 
مجهود عقيم فأصحاب كل دين مقتنعون 
وإذا  بــديــاًل،  عنها  يقبلون  وال  بعقيدتهم 
ينجح  أن  التاريخي  اللقاء  لهذا  نريد  كنا 

املشتركة  القواسم  إلــى  نتوجه  أن  فالبد 
العميق  اإلميـــان  وهــي  بيننا،  جتمع  الــتــي 
بالله واملبادئ النبيلة واألخالق العالية التي 
اإلنسان  إن  وقال  الديانات(.  جوهر  متثل 
الكوكب  هــذا  تدمير  في  سبباً  يكون  )قــد 
جعله  على  أيضاً  قــادر  وهــو  فيه،  ما  بكل 
أتباع  فيه  يتعايش  واطمئنان  ســالم  واحــة 
ويتعاون  والفلسفات،  واملــذاهــب  األديـــان 
بــاحــتــرام،  بعضاً  بعضهم  مــع  فيه  الــنــاس 
ويواجهون املشاكل باحلوار ال بالعنف. إن 
هذا اإلنسان قادر بعون الله على أن يهزم 
الكراهية باحملبة، والتعصب بالتسامح وأن 
يجعل جميع البشر يتمتعون بالكرامة التي 

هي تكرمي من الرب لبني آدم أجمعني(. 
واختتم خادم احلرمني كلمته بالدعوة إلى 
أن يكون )حوارنا مناصرة لإلميان في وجه 
الرذيلة،  مواجهة  والفضيلة في  اإلحلــاد، 
والعدالة في مواجهة الظلم، والسالم في 
واألخــوة  واحلــروب،  الصراعات  مواجهة 

البشرية في مواجهة العنصرية(. 
كلمة خوان كارلوس 

ثــم ألــقــى مــلــك إســبــانــيــا خـــوان كــارلــوس 
احلرمني  بخادم  فيها  رحــب  كلمة  األول 
بها  قــام  التي  الــزيــارة  مثمناً  الشريفني، 
نعلم  )إننا  وقــال  املاضي.  العام  إلسبانيا 
تولونها  التي  األهمية  احلرمني  خــادم  يا 
لهذا املؤمتر الذي نأمل له جناحاً كبيراً(. 
وأضاف )إن إسبانيا لديها معرفة كبيرة 
وثرية لهذا املفترق من الطرق والثقافات 
والديانات، إنها بلد بنى دميوقراطيته على 
املتبادل(.  واالحترام  والتعايش  التسامح 
وأشار إلى دعم إسبانيا الدائم واملستمر 
ملسيرة السالم في الشرق األوسط وملسيرة 

احلوار في البحر األبيض املتوسط. 
كــارلــوس أن إسبانيا  املــلــك خـــوان  وأكـــد 
السالم  في شؤون  للتعمق  الداعمني  من 
الدولي.  الصعيد  والتعاون على  واحلــوار 
وأعـــرب عــن أمــلــه فــي أن يــدعــم املؤمتر 
العاملي للحوار احترام الهويات واملعتقدات 

مدريد:

 املؤمتر العاملي للحوار يكرس قيم التناغم والتفاعل احلضاري
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والــقــيــم واألخــــالق الــتــي متــثــل الــقــواســم 
املشتركة بني األديان السماوية والثقافات 
واحلضارات املختلفة ويؤدي إلى التفاهم 
البشر  بــني  السلمي  والتعايش  املــتــبــادل 
مــتــمــنــيــاً عــاملــاً يــســوده الــســالم والــعــدل 
احلــاضــرة  لألجيال  ويسمح  واإلنــصــاف 
واملستقبلية بأن تنمو في عز وكرامة. وأكد 
ملك إسبانيا ضرورة بذل اجلهود من أجل 
القضاء على اجلوع والفقر وشتى أنحاء 
البيئة.  على  اإلنسان  يحافظ  وأن  العالم 
وفي ختام كلمته أعاد الترحيب بصديقه 
متمنياً  الشريفني  احلرمني  خادم  العزيز 
النجاح الكبير لهذا املؤمتر الذي يشارك 
أتباع  مختلف  من  بــاحلــوار  املعنيون  فيه 
الرساالت اإللهية واحلضارات والثقافات 
ـــك اســتــجــابــة لــدعــوة خــادم  املــعــتــبــرة وذل

احلرمني للحوار. 
كلمة التركي

إثر ذلك ألقى األمني العام لرابطة العالم 
اإلسالم عبد الله التركي كلمة رفع فيها 
جزيل الشكر خلادم احلرمني على رعايته 
وعلى  له  وافتتاحه  العاملي،  املؤمتر  لهذا 
حرصه الشديد واملتتابع على تعزيز نهج 
احلوار الهادف، وذلك انطالقاً من رؤيته 
البشرية من مشكالت،  الثاقبة ملا تعانيه 
وقناعته التامة بوجود فرص عظيمة بني 

وثقافاتهم  أديانهم  اختالف  على  البشر 
ــمــارهــا فــيــمــا يــصــلــح شــأن  ــث يــجــب اســت
اإلنسان في كل زمان ومكان. وأوضح أن 
هــذا املؤمتر يأتي في إطــار دعــوة خادم 
احلرمني إلى احلوار بني مختلف الفئات 
الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة واحلــضــاريــة وقـــادة 
الدعوة  هــذه  أن  وأكــد  اإلنساني.  الفكر 
تعّبر عن رغبة عميقة وصادقة في حسن 
التعايش والتعاون بني أمم العالم وشعوبه 
حضاراته، تتبناها قيادة اململكة وتنتهجها 
وهو  واخلارجية،  الداخلية  سياستها  في 
دليل على أن اخللفية الثقافية واحلضارية 
باالنفتاح  تتسم  اململكة  منها  تنطلق  التي 

وحب اخلير للبشرية جمعاء. 
وأعرب التركي عن شكره للملك وللحكومة 
ــــهــــا خــوســيــه  ـــيـــس وزرائ اإلســـبـــانـــيـــة ورئ
ــاحــة الفرصة  ــغــيــز عــلــى إت لــويــس رودري
إسبانيا،  أرض  على  املــؤمتــر  هــذا  لعقد 
أتباع  بــني  وتــعــاونــاً  تعايشاً  شهدت  التي 
الديانات والثقافات، أسهم في احلضارة 
في  املشاركني  بجميع  ورحــب  اإلنسانية. 
الدينية  الــقــيــادات  مختلف  مــن  املــؤمتــر 
مجرد  )إن  وقـــال  واإلعــالمــيــة  والفكرية 
وانتصاراً  جنــاحــاً  يعد  اللقاء  هــذا  عقد 
ــدال والــســالم فــي العالم،  لــصــوت االعــت
في  التعاون  طريق  على  إيجابية  وخطوة 
وإن  الناس  وإن  اإلنسانية  خدمة األســرة 
اختلفوا في الدين أو املنطلقات الفكرية 
واحلضارية، فإن القيم النبيلة من العدل 
واخلير والفضيلة، التي ترتكز في اجلذور 

اإلنــســانــيــة الــفــطــريــة وتــؤكــدهــا أصـــول 
ـــدوام  الـــرســـاالت اإللــهــيــة، تبقى عــلــى ال
تنبع  جامعاً  وإطــاراً  ثابتاً  أصــاًل مشتركاً 
منه األفكار النيِّرة الوضاءة واألطروحات 
القضايا  معاجلة  فــي  الــبــنــاءة،  الرشيدة 

املشتركة للمجتمع البشري(. 
وبني أن احلوار يعتبر من أفضل الوسائل 
لنقلها وتوسيع نطاق التفاهم عليها، ألنه 
الفطري  الــكــيــان  مخاطبة  عــلــى  يعتمد 
والعقول  القلوب  له  فتستجيب  والعقلي، 
للحوار  الــعــاملــي  اإلســالمــي  املــؤمتــر  وإن 
الذي عقد مؤخراً في مكة املكرمة يعتبر 
خــطــوة إســالمــيــة جــامــعــة فــي الــتــجــاوب 
مــع هــذه الــدعــوة الــكــرميــة، وهــو مؤمتر 
إســالمــي عــاملــي حــضــره عـــدد كبير من 
الــشــخــصــيــات اإلســالمــيــة اتــفــقــت على 
أسس وآليات تكفل النجاح للحوار. وأفاد 
في  وضعت  اإلســالمــي  العالم  رابطة  أن 
واإلعالمية  الثقافية  أعمالها  أولــويــات 
تعزيزه  وسبل  احلــوار،  بقضايا  االهتمام 
فــي مــواجــهــة أطــروحــة حتمية الــصــدام 
بني احلضارات مبيناً أن من أهم أهداف 
احلوار التباحث في سبل مواجهة الترويج 
األســري،  والتفكك  واالنــحــالل  للفوضى 
إلى حد مشاكسة الفطرة وجتاهل الفروق 

التكوينية بني اجلنسني. 
وأكـــد أمـــني عـــام الــرابــطــة أن الــلــقــاءات 
والفكرية  الدينية  القيادات  بني  املباشرة 
ثمينة  مــنــاســبــة  الــعــالــم  فــي  والفلسفية 
إلشــــاعــــة أجـــــــواء الـــتـــفـــاهـــم وتــصــحــيــح 

خادم احلرمني الشريفني وملك اسبانيا
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هـــذا وقـــد صـــدر عـــن املـــؤمتـــر وثــيــقــة أقــرهــا 
نثبت  مــدريــد  إعـــالن  اســم  حملت  املجتمعون 

نصها: 
بسم الله الرحمن الرحيم

احلــمــد لله رب الــعــاملــني، والــصــالة والــســالم 
عــلــى أنــبــيــاء الــلــه ورســلــه أجــمــعــني، أمـــا بعد: 
من  للحوار  العاملي  املؤمتر  في  املشاركني  فإن 
واملفكرين  العاملية،  والثقافات  الديانات  أتباع 
احلرمني  خــادم  إليه  دعــا  والـــذي  والباحثني، 
آل  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  الشريفني، 
اإلســالمــي في  العالم  رابــطــة  ونظمته  ســعــود، 
مدينة مدريد في إسبانيا في الفترة من 13- 
 ،2008/7/18-16 املوافق  1429/7/15هــــ 
تقديرهم خلـــادم احلرمني  بــالــغ  عــن  يــعــبــرون 
آل  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  الشريفني 
وللكلمة  لــه،  وافتتاحه  املؤمتر  لرعايته  سعود 
لهم، وقد اعتبروها وثيقة رئيسة  التي وجهها 

من وثائق املؤمتر. 
خــوان  للملك  تقديرهم  بالغ  عــن  يعّبرون  وإذ 
في  ملشاركته  إسبانيا  ملك  األول،  كــارلــوس 
ضافية،  وتوجيهية  ترحيبية  بكلمة  املــؤمتــر 
ثاباتيرو،  رودريــغــيــث  لــويــس  خوسيه  وللسيد 
رئيس وزراء إسبانيا على مشاركته في اجللسة 
احلوار  في  جهوده  وعلى  للمؤمتر  االفتتاحية 
املؤمتر  لعقد  اإلسبانية  وللحكومة  احلضاري، 
تاريخي بني  به من إرث  تتمتع  ملا  في إسبانيا 
أتباع الديانات، أسهم في احلضارة اإلنسانية. 
املتحدة  األمم  ميثاق  مقاصد  يستذكرون  وإذ 
لتعزيز  املشتركة  اجلهود  بذل  إلى  تدعو  التي 
اإلنساني  املجتمع  وإيجاد  الدولية،  العالقات 
األمثل، وتعميق احلوار، والتأكيد عليه أسلوباً 

حضارياً للتعاون. 
لألمم  العامة  اجلمعية  إعــالن  يستذكرون  وإذ 
للتسامح  الداعية  املبادئ   1994 عام  املتحدة 
ونشر ثقافة السالم، واعتبار عام 1995 عاماً 
للحوار  عاماً   2001 عام  وإعالنها  للتسامح، 

بني احلضارات. 
عن  الــصــادر  املكرمة  مكة  بنداء  يشيدون  وإذ 
املؤمتر اإلسالمي العاملي للحوار الذي دعا إليه 
بن  الله  امللك عبد  الشريفني،  خــادم احلرمني 
اإلسالمي  العالم  رابطة  ونظمته  العزيز  عبد 

عام 2008. 
وإذ ينطلقون من اتفاق أتباع الديانات والثقافات 
املعتبرة على قيمة احلوار، وأنه السبيل األمثل 
لــلــتــفــاهــم والـــتـــعـــاون املــتــبــادل فـــي الــعــالقــات 

اإلنسانية والتعايش السلمي بني األمم. 
فإنهم يؤكدون املبادئ اآلتية: 

1- وحدة البشرية، وأن أصلها واحد، واملساواة 
وأعراقهم  ألوانهم  اخــتــالف  على  الــنــاس  بــني 

وثقافاتهم. 
فــي أصلها،  اإلنــســانــيــة  الــفــطــرة  2- ســالمــة 
للشر،  مبغضاً  للخير،  محباً  خلق  فــاإلنــســان 
ــعــدل، ويــنــفــر مــن الــظــلــم، تــقــوده  يــركــن إلـــى ال
ــى الــرحــمــة، وتــدفــع بــه إلى  الــفــطــرة النقية إل

البحث عن اليقني واإلميان. 
الناس  بــني  واحلــضــاري  الثقافي  الــتــنــوع   -3
اإلنسانية  لتقدم  وســبــب  الــلــه،  آيـــات  مــن  ــة  آي

وازدهارها. 
4- الديانات اإللهية تهدف إلى حتقيق طاعة 
والــعــدل  الــســعــادة  وحتقيق  خلالقهم،  الــنــاس 
إلى  وتسعى  جميعاً،  للبشر  والــســالم  واألمـــن 
الشعوب،  بني  والتعايش  التفاهم  سبل  تقوية 
ولغاتها،  وألوانها  أصولها  اختالف  رغم  على 
والرفق،  باحلكمة  الفضيلة  نشر  إلــى  وتدعو 

وتنبذ التطرف والغلو واإلرهاب. 
5- احترام الديانات اإللهية، وحفظ مكانتها، 
وشجب اإلساءة لرموزها، ومكافحة استخدام 

الدين إلثارة التمييز العنصري. 
ـــاء والــصــدقــيــة بــالــعــهــود،  ـــوف 6- الـــســـالم وال
في  وحقها  الــشــعــوب،  خصوصيات  ــرام  واحــت
األمن واحلرية وتقرير املصير، هي األصل في 
الناس، وحتقيقها غاية كبرى في  العالقة بني 

الديانات، وفي أي ثقافة إنسانية معتبرة. 
7- أهمية الدين والقيم الفاضلة، ورجوع البشر 
والفساد  اجلــرائــم  مكافحة  فــي  خالقهم  إلــى 
واملخدرات واإلرهاب، ومتاسك األسرة وحماية 

املجتمعات من االنحرافات. 
لبنته  املجتمع، وهــي  أســاس  األســـرة هــي   -8
األولى، واحلفاظ عليها وصيانتها من التفكك 

أساس ألي مجتمع آمن مستقر. 
9- احلــوار من ضــروريــات احلــيــاة، ومــن أهم 
املصالح،  وتــبــادل  والــتــعــاون،  التعارف  وســائــل 
ــذي يسهم فــي سعادة  والــوصــول إلــى احلــق ال

اإلنسان. 
10- احلفاظ على البيئة وعلى طبيعة األرض 
التي  البيئية  واألخــطــار  التلوث  من  وحمايتها 
األديان  بها، هدف أساس تشترك فيه  حتيط 

والثقافات. 
ومن أجل التعاون على حتقيق املبادئ السابقة 
من خالل احلوار، فإن املؤمتر استعرض مسيرة 
التي  الــكــوارث  مستحضراً  ومعوقاته،  احلــوار 
حلت باإلنسانية في القرن العشرين، مدركاً أن 

أسباب  من  والتقليل  املغلوطة،  املعلومات 
واملواقف  األحــكــام  في  والتطرف  التوتر 
إلى  ينظر  اإلســـالم  )إن  وقـــال  ــــرؤى.  وال
أفــــراد اجلــنــس الــبــشــري نــظــرة مــســاواة 
بــاعــتــبــار أن أصــلــهــم واحــــد فــاخــتــالف 
ال  وأوطانهم  ولغاتهم  وألوانهم  أعراقهم 
يقتضي أي تفاوت بينهم في أصل التكرمي 
والقيمة اإلنسانية(. ورأى أن من مقومات 
احلــــضــــارة اإلســـالمـــيـــة االنـــفـــتـــاح على 
لهذه  ويشهد  معهم  والتكامل  اآلخــريــن، 
واإلثنية  الدينية  األقليات  تعدد  احلقيقة 
التاريخ،  مــر  على  اإلســالمــي  العالم  فــي 
على  ومحافظتها  كافة  حقوقها  ورعــايــة 
وعلى  الديني،  تراثها  وعلى  خصائصها، 
إلــى  يــعــود  ـــك  بــهــا وذل ثقافتها اخلــاصــة 
الشريعة  جوهر  وإلــى  اإلســـالم  سماحة 
املسلمون  منها  يستمد  التي  اإلسالمية 
وأوضــح  وحضارتهم.  وثقافتهم  نهجهم 
اآلليات  أهم  آلية من  احلــوار  أن  التركي 
أخــذاً  بأكمله،  الــوجــود  مــع  التفاعل  فــي 
وعــطــاًء مــن غير إكـــراه وال قــهــر، ضمن 
حتقيق  أجــل  من  والتدافع  التنوع  سنتي 
الــتــوازن الــكــونــي وإن االنــتــقــال بــاحلــوار 
على  ومحادثات  لقاءات  كونه  مجرد  من 
إيــجــابــيــاً، يفضي إلى  تــواصــاًل  يــكــون  أن 
نتائج ملموسة تغير من واقع احلياة إلى 
األفضل إحساناً وإتقاناً وجتويداً يقتضي 
فيما  الدينية  املبادئ  دائــرة  على  التركيز 
يعزز اإلميان بالله تعالى الواحد والدافع 
ــى الــنــاس، وكــف األذى  ــى اإلحــســان إل إل
بتنمية  اإلنــســانــيــة  الــقــيــم  ــــرة  ودائ عنهم 
النفس  التي تقوي في  فضائل األخــالق، 
نوازع اخلير، وتكبح بواعث الشر ودائرة 
املصالح املتبادلة التي تهم الناس جميعاً، 
وحتسن من ظروف حياتهم على األرض، 
ــنــة املــعــاصــرة من  وتــقــيــهــم مـــا فـــي املــدي
سوءات وشرور سببها عدم التوازن الذي 

يسم بعض جوانبها. 
في  شـــاركـــت  شــخــصــيــة   200 أن  ــذكــر  ي
الدولية مبشاركة ممثلني  التظاهرة  هذه 
لإلسالم واملسيحية واليهودية والبوذية. 

األمني  في اجللسات  املشاركني  أبــرز  ومن 
ــيــهــودي الــعــاملــي مايكل  ــام لــلــمــؤمتــر ال ــع ال
شنايدر واملسؤول عن احلوار مع اإلسالم. 

نص إعالن مدريد
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اإلرهاب من أبرز عوائق احلوار والتعايش، وأنه 
ظاهرة عاملية تستوجب جهوداً دولية للتصدي 
واإلنــصــاف، من  واملسؤولية  بــروح اجلدية  لها 
ويعالج  اإلرهــــاب،  يــحــدد معنى  اتــفــاق  خــالل 
أسبابه، ويحقق العدل واالستقرار في العالم. 

وبناء عليه فإن املؤمتر يوصي مبا يأتي: 
نـــظـــريـــات حــتــمــيــة الــــصــــراع بني  1- رفــــض 
خطورة  من  والتحذير  والثقافات  احلضارات 
اخلــالف  تعميق  إلـــى  تسعى  الــتــي  احلــمــالت 

وتقويض السلم والتعايش. 
2- تعزيز القيم اإلنسانية املشتركة، والتعاون 
عــلــى إشــاعــتــهــا فـــي املــجــتــمــعــات، ومــعــاجلــة 

املشكالت التي حتول دون ذلك. 
3- نشر ثقافة التسامح والتفاهم عبر احلوار 
لتكون إطاراً للعالقات الدولية من خالل عقد 
الثقافية  البرامج  والندوات وتطوير  املؤمترات 

والتربوية واإلعالمية املؤدية إلى ذلك. 
4- االتــفــاق عــلــى قــواعــد لــلــحــوار بــني أتــبــاع 
القيم  خالله  من  تكرس  والثقافات،  الديانات 
قاسماً  متثل  التي  األخالقية  واملــبــادئ  العليا 
مشتركاً بني أتباع األديان والثقافات اإلنسانية 
لبني  االزدهـــــار  وحتــقــيــق  االســتــقــرار  لتعزيز 

اإلنسان. 
5- العمل على إصدار وثيقة من قبل املنظمات 

احترام  تتضمن  والشعبية  الرسمية  الدولية 
ــان واحــتــرام رموزها وعــدم املساس بها؛  األدي

وجترمي املسيئني لها. 
ولتحقيق املقاصد التي ينشدها املؤمتر 

من احلوار، اتفق املشاركون
 على األخذ بالوسائل اآلتية: 

1- تكوين فريق عمل لدراسة اإلشكاالت التي 
تعيق احلوار، وحتول دون بلوغه النتائج املرجوة 
رؤى حلــل هذه  تتضمن  دراســـة  وإعـــداد  منه، 
احلــوار  مؤسسات  بــني  والتنسيق  اإلشــكــاالت 

العاملية. 
والثقافية  الدينية  املؤسسات  بني  التعاون   -2
ــتــربــويــة واإلعــالمــيــة عــلــى تــرســيــخ القيم  وال
األخـــالقـــيـــة الــنــبــيــلــة وتــشــجــيــع املـــمـــارســـات 
لإلباحية  والــتــصــدي  الــســامــيــة،  االجــتــمــاعــيــة 
واالنـــحـــالل وتــفــكــك األســــرة وغــيــر ذلـــك من 

الرذائل املختلفة. 
3- تنظيم اللقاءات والندوات املشتركة وإجراء 
األبحاث وإعداد البرامج اإلعالمية، واستخدام 
إلشاعة  اإلعـــالم،  وســائــل  ومختلف  اإلنترنت 

ثقافة احلوار والتفاهم والتعايش السلمي. 
الديانات  أتباع  بني  احلــوار  قضايا  إدراج   -4
الشبابية  املناشط  والثقافات في  واحلضارات 

والثقافية واإلعالمية والتربوية. 

إلى  املتحدة  العامة لألمم  دعــوة اجلمعية   -5
املؤمتر  هــذا  إليها  توصل  التي  النتائج  تأييد 
واالســتــفــادة منها فــي دفــع احلـــوار بــني أتباع 
مــن خالل  والثقافات  واحلــضــارات  الــديــانــات 

عقد دورة خاصة للحوار. 
ويأمل املشاركون في املؤمتر من خادم احلرمني 
في  عقدها  في  مساعيه  يبذل  أن  الشريفني 
أقرب فرصة ممكنة، ويسر املؤمترون املشاركة 
في الدورة من خالل وفد ميثلهم تختاره رابطة 

العالم اإلسالمي. 
اتفق عليه املشاركون في املؤمتر  والتزاماً مبا 
من مبادئ ومفاهيم، فإنهم يؤكدون على ضرورة 

أن يظل احلوار مفتوحاً وبصورة دورية. 
وقـــد قـــدم املــشــاركــون شــكــرهــم لــنــداء ودعـــوة 
امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك 
العاملي  لهذا احلوار  السعودية  العربية  اململكة 
واجلهات  اإلسالمي  العالم  لرابطة  وتقديرهم 
التي تعاونت معها في تنظيم املؤمتر، وأشادوا 
احلوار  في مجاالت  املستمرة  الرابطة  بجهود 
ــعــاون بــني األمم والــشــعــوب، مــؤمــلــني أن  ــت وال
تتحقق املقاصد اإلنسانية املشتركة التي تتطلع 

إليها البشرية. 
صدر في مدريد 15/ رجب/ �142هـ 
املوافق �1/يوليو/�200م

زرق  السنة اخلامسة ـــ العدد العشرون ـــ تشرين زرق  السنة اخلامسة ـــ العدد العشرون ـــ تشرينالدانوب الأ 15الدانوب الأ 14



القديس  بعام  دمشق  احتفالية  أيــام  جسدت 
�200 الذي أقامته الطوائف  بولس -�200 
املــســيــحــيــة فــي ســوريــة فــي الــثــامــن والــتــاســع 
والــعــشــريــن مــن يــونــيــو وبــدعــم مــن احلكومة 
على  آية  روما  احتفاالت  مع  وتزامنًا  السورية 
الذي يجمع احلريصون  واإلخــاء  احملبة  آفاق 
على حاضر ومستقبل اإلنسانية والذي يكللها 

ظالل اإلميان والتسامح والعدل. 
جسدت االحتفالية في دمشق فعاليات نضحت 
بكل ما هو تاريخي وإنساني فقد أطلقت وزارة 
املسيحية في  الكنائس  بالتعاون مع  السياحة 
الرسول  بولس  القديس  عام  احتفالية  سورية 
وذلـــك فــي ديــر الــرؤيــا فــي تــل كــوكــب بجديدة 
عرطوز بالتزامن مع إعالن الفاتيكان االحتفال 
بسنة يوبيلية كاملة للقديس بولس الرسول. 

وقال الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة 

الذي مثل املهندس محمد ناجي عطري رئيس 
مجلس الوزراء في كلمة له خالل االفتتاح: إن 
سورية عاشت منوذجاً لإلخاء اخلاص بها على 
واملسلمني  املسيحيني  اإلخــوة  بني  العصور  مر 
إليه  وانتماؤهم  الوطن  يجمعهم  مواطنيها  من 
حــول طبيعة  يتجسد  الـــذي  اإلخـــاء  هــذا  وأن 
ــة مــنــذ أقـــدم الــعــصــور هو  حكمة أهـــل ســوري
على  املميز  اجلــغــرافــي  املــوقــع  حققها  صيغة 
نقطة تالقي دروب العالم القدمي آسيا وأوروبا 
إلى  القادمة  العاملية  التجارة  وطــرق  وإفريقيا 

سورية من أركان العالم األربعة. 
الــدكــتــور آغــة القلعة أن ســوريــة تعد  وأوضـــح 
منذ فجر التاريخ موطناً جلميع أشكال احلوار 
وتقاليد  اإلبــداع  باستمرارية  ينعم  شعبها  وأن 
في  العيش  وقـــرارة  احملــبــة  وحـــرارة  الضيافة 

انسجام وسالم وأمان. 

بدر  أحــمــد  الشيخ  سماحة  أشـــار  جانبه  مــن 
الدين حسون مفتي سورية في كلمته إلى روح 
في  املواطنون  يعيشها  التي  واالنسجام  اإلخاء 
سورية والوحدة الوطنية التي جتمعهم متحدثاً 
إلى  والفتاً  الرسول  بولس  القديس  سيرة  عن 

تعامل الدين املسيحي واإلسالمي. 
وقال حسون: إن سورية مهد الديانات السماوية 
للعالم وهي  النور  وهي أرض مضيئة وأعطت 

قوية بشعبها وبحضارتها وتاريخها العريق. 
مبسيرة  الــبــدء  االحتفالية  فعاليات  وشملت 
تتضمن  التي  بولس  القديس  على خطا  احلج 
كيسان  بــاب  وكنيسة  املستقيم  الــشــارع  زيـــارة 
املسيحية  البطريركيات  وزيارة  وكنيسة حنانيا 
وقلعة دمشق وكذلك  األمــوي  الثالث واجلامع 
افتتاح معرض األيقونة ومعرض املواقع الدينية 
املسيحية واإلسالمية في سورية وإقامة حفل 

احتفـــاليـــــــــــــــة عـــــــــــــــــام القــــديــــــس بولــــــــــــس في دمشـــــــــــــــق
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موسيقي مسائي في قصر العظم إضافة إلى 
تنظيم جولة سياحية للمناطق األثرية السياحية 
املجاورة ملدينة دمشق صيدنايا ومعلوال وإقامة 
حفل تراتيل وإنشاد مسائي في قصر العظم. 
دور  إبــراز  في  االحتفالية  هذه  ألهمية  ونظراً 
القديس  بــدأ  حيث  للمسيحية  كمهد  ســوريــة 
بــالــديــن املسيحي  الــتــبــشــيــريــة  بــولــس رحــلــتــه 
ـــا والــعــالــم أعــدت وزارة  مــن ســوريــة إلــى أوروب
لتحفيز  االحتفالية  لــهــذه  برنامجاً  السياحة 
الدينية في سورية وتعمل على طرح  السياحة 
كبقية  ــاً  ــي دول لتسويقه  جــديــد  سياحي  منتج 
لبرنامج  املستمر  والترويج  السياحية  املنتجات 
سياحي حتت اسم )على خطا القديس بولس( 
من خالل مشاركة وزارة السياحة في املعارض 
القوافل  وأثــنــاء  الدولية  السياحية  واألســـواق 
الترويجية واحلمالت اإلعالنية التي تقوم بها 

على مدار العام. 
حضر افتتاح االحتفالية البطريرك أغناطيوس 
املشرق  وسائر  أنطاكية  بطريرك  الرابع هزمي 
الروسية  الكنيسة  وممثلو  األرثــوذكــس  لــلــروم 
السياحة  وزيــري  ومعاونا  واألرمنية  واملارونية 
الفلسطينية  السلطة  في  والسياحة  البلغاري 
والسفير البابوي بدمشق ورئيس مجلس إدارة 
غرف السياحة السورية ولفيف من رجال الدين 
املسيحي واإلسالمي وأعضاء الوفود األجنبية 

وحشد كبير من املواطنني. 
الفاتيكان يحتفل 

مبيالد القديس بولس
وفي روما ترأس البابا بنديكت السادس عشر 
خــارج  بــاولــو  ســان  كنيسة  فــي  الفاتيكان  بــابــا 
للروم  دمشق  بطريركية  ملقر  التابعة  األســـوار 
االحتفالية  رومــــا،  الــعــاصــمــة  فــي  الــكــاثــولــيــك 
السنوية بالذكرى األلفني مليالد القديس بولس 
طريق  على  املسيحية  اعتنق  الـــذي  الــرســول 

دمشق قبل نشرها في أوروبا والعالم. 
أهمية شخصية  إلــى  عظته  في  البابا  وأشــار 
القديس بولس الرسول واعتناقه املسيحية على 
طريق دمشق ودوره في نشر املسيحية مشيراً 
إلى أن احتفاالت العالم بالقديس بولس تشكل 
وتعاليمه  شخصيته  على  أكثر  للتعرف  فرصة 
وأعماله وأهمية نشر قيم احملبة والسالم في 

العالم. 
حضرها  التي  السنوية  االحتفاالت  وتتضمن 
بطريرك  الثالث حلام  غريغوريوس  البطريرك 
ــروم الــكــاثــولــيــك،  ــل ــر املــشــرق ل أنــطــاكــيــة وســائ
نشاطات وفعاليات ثقافية وفنية ودينية وقوافل 

احلجيج إلى األماكن التي زارها القديس بولس 
عبر املتوسط وخاصة مدينتي دمشق وروما. 

تقرير  في  الفاتيكان  إذاعــة  تناولت  من جهتها 
بالتزامن  االحتفاالت  هذه  انطالق  أهمية  لها 
مع االحتفاالت التي تشهدها سورية أيضاً بهذه 
املناسبة في معرة صيدنايا ومعلوال وتل كوكب 
بصيدنايا  السيدة  وكنيسة  عــرطــوز  وجــديــدة 

وغيرها من املواقع الدينية في سورية. 
كما حتدثت اإلذاعة عن أجواء التآخي الديني 
أبنائها  مختلف  بــني  ســوريــة  بها  تتميز  الــتــي 
تتخذ  التي  املسيحية  الكنائس  أن  إلى  مشيرة 
لها قد أقامت كنيسة موحدة  من دمشق مقراً 

للقديس بولس الرسول. 
في  ــوه  ن عشر  الــســادس  بنديكت  البابا  وكـــان 
غبطة  استقباله  لدى  املاضي  أيــار  من  الثامن 
بأجواء  حلــام  الثالث  غريغوريوس  البطريرك 
التآخي الديني واحملبة والتسامح التي تعيشها 
سورية بني مختلف أبنائها وبجهود البطريركية 
التي تتخذ من سورية مقراً لها في دعم احلوار 
وتعزيزه مع اإلسالم والكنائس الشرقية مبرزاً 
البطريركية حيث  أهمية احتضان سورية ملقر 
طريق دمشق الذي شهد حتول القديس بولس 
إلى املسيحية قبل نشرها إلى أرجاء املعمورة. 
تاريخ  املناسبة  هــذه  في  الفاتيكان  أعلن  وقــد 
القادم  الثاني  كانون  من  والعشرين  اخلامس 
مــوعــد إقــامــة قـــداس عــاملــي خــاص لالحتفال 
طريق  على  املسيحية  بولس  القديس  باعتناق 
دمشق وإطــالق موقع على اإلنترنت مخصص 

لهذه املناسبة. 
السيد  الدانوب األزرق تنشر مقاطع من كلمة 
من  حتمله  ملــا  االحتفالية  فــي  السياحة  ــر  وزي
حقائق تاريخية ورؤى يتمنى املرء أن تسري في 

العالقات الدولية لبناء عالم آمن ومستقر: 
أصحاب السماحة والغبطة

ضيوفنا الكرام
أيها السيدات والسادة 

أرحب بكم من حيث ال يقاس التاريخ بعشرات 
السنني وال مبئاتها بل بآالفها.. وال عجب في 
هذا.. فدمشق جدة مدن الدنيا.. تتيح لزوارها 
ما  الــعــني  ــأم  ب نشاهد  أن  ساكنيها  نحن  ولــنــا 
اللتني أعماهما  بولس..  القديس  شهدته عينا 
إذ عادت  الرؤية..  دار  ــا..  داري الرؤية في  نور 
القديس حنانيا..  البصر على يد  إليهما نعمة 
كانت  كيف  رأى..  ما  فنرى  دمشق..  قلب  في 
اإلمبراطورية  في  العشرة  املــدن  أول  دمشق.. 
الرومانية.. نرى سورها احمليط بها.. وأبوابها.. 
بيت حنانيا.. معبد جوبتر.. وشارعها املستقيم 
بــعــطــر وردتـــهـــا الشامية  الــــذي ميــتــد مــظــلــاًل 
وهنا  نــهــايــة..  ال  مــا  ــى  إل األبــيــض  وياسمينها 
يحضرني سؤال.. ما هو شعور القديس بولس 
إن علم أنه يحتفى به اليوم في دمشق.. املدينة 
إلى  فيها  أتاها ظاملاً مضطهداً.. وحتول  التي 
املــســيــحــيــة.. فــحــمــاه أهــلــهــا مــن االضــطــهــاد.. 
السيد  رحيل  بعد  باملسيحية  مبشراً  فانطلق 
وصــوالً  الــراســخــة..  دعائمها  بانياً  املــســيــح.. 
إلى روما.. لتكون دمشق مهد املسيحية.. كما 
هو شعوره  ما  املسيح..  السيد  مهد  بيت حلم 
ال  فروما  بعده..  يستمر  االضطهاد  يرى  وهو 
تقبل الدين اجلديد.. إلى أن يأتي إليها فيليب 
العربي ابن سورية املتنور بنور تفتحها.. فيسمح 
يصلوا  أن  مــرة  ألول  املضطهدين  للمسيحيني 
علناً.. وتتفتح أبواب روما حملبي بولس.. القادم 
للفتح  دمشق  أبـــواب  تتفتح  كما  دمــشــق..  مــن 
املكان  بعيد عن  غير  يدخلها  الــذي  اإلسالمي 
الذي غادر منه بولس.. وتصبح دمشق عاصمة 
أول دولة في اإلسالم.. دولة األمويني.. ومتتد 
رقعة نفوذها من الصني إلى األندلس.. فيعيش 
ــون فــي خــاليــاهــم الــفــخــر املــنــضــفــر..  الــســوري
تاريخ  وفــي  املسيحية  تــاريــخ  فــي  بــدور دمشق 
اإلسالم.. يرقد رأس يوحنا يحيى في جامعها 
الذي صلى  املكان  الذي بني في نفس  الكبير.. 
من  لعشرات  ســويــاً  واملسيحيون  املسلمون  فيه 
املسيحية  قـــراهـــا  بــعــض  ــحــدث  ــت وت الـــســـنـــني.. 
منها  املسيح..  السيد  لغة  اليوم  حتى  واملسلمة 

معالي وزير السياحة السوري
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ينطلق احلج اإلسالمي إلى مكة املشرفة واملدينة 
املنورة.. وإليها يحج املسيحيون من جميع أصقاع 
الدنيا.. ومنهم البابا يوحنا بولس الثاني.. الذي 
الراقد  يحيى..  يوحنا..  باسمني..  نفسه  سمى 
الذي  وبولس  الكبير..  دمشق  جامع  في  رأســه 
ولدت مسيحيته في دمشق.. فلم يكن له إال أن 
يزورها.. ولو في ختامات احلياة.. فجاءها واهناً 
متماسكاً على خطا بولس.. زار اجلامع الكبير.. 
دمشق..  أهــل  بــه  واحتفى  املستقيم..  والــشــارع 
وهو  مطمئناً  فغادرها  مشاربهم..  اختالف  على 
القلق.. وقد علم أن من حمى القديس بولس.. 
سيحتفي به دوماً.. ففي سورية.. يتوحد الناس 

أمام الله سبحانه.. األحد.. الواحد.. 
أهل  حماه  ملــاذا  يتساءل..  بولس  القديس  ولعل 
مضطهداً..؟  جاءهم  وقد  مضطهداً؟.  دمشق.. 
وال عــجــب.. فلقد وقــف الــســوريــون دومـــاً ضد 
على  دائماً  حافظوا  أتــى..  أينما  من  االضطهاد 
احلـــقـــوق وصـــمـــدوا أمــــام الـــشـــدائـــد.. قــاومــوا 
ويقاومون من اضطهده وال يزال يضطهد الدنيا 
وقــدمــوا  واألســالــيــب..  الــوســائــل  اختلفت  مهما 
النموذج اآلخر.. لالضطهاد.. قدموا.. اإلخاء.. 

واالنسجام..
حتى أننا ال نتحدث في سورية عن التعايش.. كما 
يتحدث اآلخــرون.. بل عن االنسجام واإلخــاء.. 
تنشد  منفصلة..  ألـــوان  عــن  يتحدث  فالتعايش 
ــواحــد منها إلــى داخــلــه فتخلق  الــلــون ال خــاليــا 
لــون..  بــال  حــدودهــا..  على  هامشية  مساحات 
وتتباعد..  الــعــواطــف  فيها  تنكمش  أمـــل..  وال 
تشكل  متكاملة..  ألــوان  عن  يتحدث  واالنسجام 
صورة الوطن.. تغيب فيها الهوامش.. واملساحات 

الفارغة.. وتنضفر فيها العواصف وترتاح. 
منوذجها  سورية  عاشت  لقد  السادة..  أيها  نعم 
لإلخاء اخلاص بها على مر العصور، بني اإلخوة 
يجمعهم  مواطنيها..  من  واملسيحيني  املسلمني 
الوطن وانتماؤهم إليه.. هذا اإلخاء التي يتجسد 
أقــدم  منذ  البلد  هــذا  أهــل  حكمت  طبيعة  عبر 
العصور.. البحث عن املشترك والبناء عليه.. هي 
لسورية  املميز  اجلغرافي  املوقع  حققها  طبيعة 
على نقطة تالقي دروب العالم القدمي بني آسيا 
وأوروبا وأفريقيا.. وطرق التجارة العاملية القادمة 
للشعراء  واحلاملة  العالم  أركــان  أربعة  من  إليها 
ــن والــتــجــار  والـــرحـــالـــة والــفــالســفــة واملــســافــري
والفنانني.. حتط في اخلانات واألسواق الظليلة، 
بالدها  وإنــتــاج  وحضارتها  تراثها  معها  حتمل 
وخالصة فكرها وتقاليدها.. فتتبادلها.. وهو ما 
هيأ سورية لتكون ومنذ فجر التاريخ موئاًل ألهم 
أكسب  ما  التاريخ،  عبر  العاملي  احلــوار  أشكال 
الضيافة،  وتقاليد  ـــداع،  اإلب استمرارية  شعبها 

العيش في انسجام وأمان  وحرارة احملبة، وكرم 
وسالم.. 

لعوامل عديدة  هــذه  اإلخــاء  أجــواء  ولقد نشأت 
يجمعنا  الــذي  الــوطــن  ومنها  إذاً..  املــوقــع  منها 
منوذج  بني  التضاد  مسألة  تبرز  وهنا  جميعاً.. 
اإلخاء في سورية والنموذج السائد في العالم.. 
اليوم  والشرق  مستهدف..  اليوم  اإلســالم  حيث 
مستهدف.. وكل حامل لهوية مرتبطة بهما يحس 

بأنه مستهدف.. 
هذا هو واقع العالم اليوم كما نعيشه عبر قنوات 
الفضاء التي تنقل اخلبر يومياً وآنياً بل وتسبقه 
ما  مالمح  تعميم  أهمية  تأتي  هنا  من  أحياناً.. 
العالم..  إلــى  وانسجام  إخــاء  من  سورية  تعيشه 
إليه في هذه الظروف  الذي هو بأمس احلاجة 

الدولية الصعبة.. 
ومن أجل ذلك.. تأتي السياحة كفعل حوار بني 
عبر  إبـــرازه..  في  مهماً  عاماًل  لتكون  الشعوب 
مئات اآلالف من السياح األجانب الذين يزورون 
بلدنا سنوياً ويلتقون مع مواطنينا ويدهشهم هذا 

النموذج الفريد لإلخاء. 
ونحن نوظف في سبيل ذلك مقوماتنا السياحية 
من  ـــاراً  آث يضم  كبير  متحف  فسورية  الغنية.. 
تــرســم مبجملها  مــن 30 حــضــارة مختلفة  أكــثــر 
تــاريــخ احلــضــارة اإلنــســانــيــة وحتــقــق تــنــوعــاً قل 
تنوع  يحقق  كما  العاملي..  املستوى  على  نظيره 
وغابات  وجبال  الطبيعة في سورية من سواحل 
القدمية  واملدن  اآلثار  تنوع  مع  وبادية  وبحيرات 
وصناعاتها  القدمية  وبيوتها  وخاناتها  بأسواقها 
وفريداً  جاذباً  مركباً  سياحياً  منتجاً  التقليدية 
أجــواَء  في  ليعيشوه  السياح  إلــى  سورية  تقدمه 
من األمن واالستقرار ترفل فيها سورية، سياحاً 

ومواطنني. 
إننا نعمل على أن نطرح أمام العالم، ممثاًل بأكثر 
من مائة وعشرة إعالميني لبوا دعوتنا من سبع 
ومئات  االحتفالية،  هــذه  حلــضــور  دولـــة  عــشــرة 
آخرين يقدمون سنوياً ملناسبات أخرى.. الكيفية 
التي استطاع من خاللها العالم القدمي أن يحقق 
ذلك التفاعل اخلالق بني احلضارات، الذي كانت 
سورية، بحكم موقعها اجلغرافي في قلب العالم 
أنظار  اجتهت  أن  منذ  ومحوره،  مركَزه  القدمي، 
جتارة العالم إليها لتتالقى على أرضها وتتبادل 

البضائع واألفكار.. 
ــواقــع لــلــعــالــم.. كنموذج  فــلــمــاذا ال نــبــرز هـــذا ال
مقاوم لنماذج التطرف التي تطبق نظرية صراع 
نظرية  تعدو  ال  كانت  التي  الطارئة،  احلضارات 
ومتوت  تولد  التي  النظريات  كل  مثل  تشاؤمية 
إلــى واقــع  ثــم حتــولــت  دون أن يسمع بها أحـــد، 
يجسد صراعاً مريراً بني منتسبني إلى حضارات 
يوم،  بعد  يوماً  يــزداد حضوراً  انفك  مختلفة، ما 
إلى بروز عالم جديد.. يستهدف فيه كل  مؤدياً 
طرف أطرافاً أخرى، باسم حضارة ما.. هي منه 

براء.. 
نستعيد  أن  اليوم  نستطيع  هل  الــســؤال..  وكــان 
تقاليد تلك املثاقفة احلضارية التي كانت سورية 
للحوار  العالم  فيه حاجة  تبرز  موئلها، في وقت 
بشاعة  يناقض  إنساني  كخيار  احلضارات،  بني 
الشعوب  املعتمدة على صراع  اخليارات األخرى 
وتــفــتــيــتــهــا وحتــويــلــهــا إلــــى مــجــتــمــعــات مــعــزولــة 

وهامشية؟ 
هل نستطيع من خالل السياحة الدينية والثقافية 
اخلاطئة  واألفكار  الصور  معاجلة  في  نسهم  أن 

عن عاملنا العربي مبسلميه ومسيحييه؟ 
كيف نستفيد من رغبة الغرب املستجدة في فهم 
حضارتنا املستهدفة، لكي نقدم السياحة كحامل 
يصبح  أن  يكفل  املباشر؟ مبا  للتواصل  حضاري 
اإلعــالمــيــون والــســيــاح الــعــائــدون إلـــى بــالدهــم، 

منارات لواقع عرفوه وعاشوه. 
السياحية  املــجــمــوعــات  تــتــجــاوز  أن  ميــكــن  هــل 
مبختلف أطيافها إشكالية احلوار عن بعد، بحيث 
التواصل  لتحقيق  األهم  السبيل  السياحة  تكون 
بني الشعوب مبا يكفل متازجها وتشاركها في بناء 

مستقبل عالم متوازن وآمن؟ 
اجلهود  بتضافر  ممكن  هــذا  كل  أن  نعتقد  إننا 
وحتديد األهداف والتصميم واإلرادة.. وسيكون 
الدينية  البرامج السياحية  العديد من  ذلك عبر 
اإلسالمية واملسيحية التي تطرحها الوزارة وتوفر 
السياحي  البرنامج  ومنها  مستلزماتها..  جميع 
اجلـــديـــد.. الــطــريــق إلـــى دمـــشـــق.. عــلــى خطى 

القديس بولس. 
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األســد  بــشــار  الرئيس  السيد  زيـــارة  حظيت 
رئيس اجلمهورية العربية السورية إلى فرنسا 
ومباحثات القمة مع الرئيس الفرنسي نيكوال 
ســاركــوزي واملــشــاركــة فــي احــتــفــاالت العيد 
أجل  مــن  االحتـــاد  وقــمــة  الفرنسي  الــوطــنــي 
مسبوق.  غير  استثنائي  باهتمام  املتوسط 
وذلك في الفترة من  13 - 16 متوز/ يوليو. 
السيد  زيـــارة  الفرنسي  اإلعـــالم  أبـــرز  وقــد 
عناوين  وكانت  الفــت  بشكل  األســد  الرئيس 
املنصرمة  الــزيــارة  الــصــادرة خــالل  الصحف 
لقمة الرئيسني األسد وساركوزي كما تصدرت 
صور الرئيس األسد كامل الصفحات األولى 
الــلــيــبــراســيــون...  الــفــيــغــارو...  مــن الصحف 
ـــش...  فـــرانـــس ســـــــوار... جـــورنـــا دو دميـــان
استثنائية  تغطية  إلى  باإلضافة  الباريزيان. 
في القنوات التلفزيونية القناة األولى والثانية 

والثالثة وقناة 24 وقناة املتوسط. 
وميكن تلخيص هذا االهتمام الكبير بالصورة 
ــتــي نــشــرت فـــي صحيفة  الــكــاريــكــاتــوريــة ال
اللوموند للرسام الفرنسي الكبير بانشو حتت 
عنوان بشار األسد النجم املتألق مشيرة إلى 
أنه رغم وجود 43 رئيس دولة في فرنسا إال 
أن االهتمام األبرز تركز حول قمة الرئيسني 

األسد وساركوزي. 
االهتمام  أن  السياسيون  املراقبون  وأوضــح 
املتزايد بزيارة الرئيس األسد إلى باريس يعود 
إلى جناح الرئيس األسد في إثبات أن بالده 
دولة استراتيجية في منطقة الشرق األوسط 
ال ميكن جتاوزها ويستحيل أن يتحقق السالم 

العادل والشامل من دونها. 
ــون إلـــى اجلـــدل الـــذي رافــق  وأشــــار املــراقــب
الزيارة في األوساط الفرنسية والعاملية وهو 
في  تأثيرها  ومساحة  سورية  بدور  االهتمام 
الــزيــارة  هــذه  حققت  حيث  املنطقة  ملفات 
برأي  املقاييس  بكل  بالتاريخية  وصفت  التي 
املراقبني ثالثة إجنازات كبيرة على املستويات 

الثنائية واإلقليمية والدولية. 
ومتثل أول هذه اإلجنازات في عودة احلرارة 
الفرنسية -  الثنائية  العالقات  إلى  الطبيعية 
السورية بعد أن تعّكرت لفترة وجيزة بسبب 
التحامل الشخصي وسوء التقدير والتضليل.. 
كافة  االتهامات  بريئة من  أن سورية  ثبت  إذ 

التي ألصقت بها باعتراف معظم السياسيني 
الفرنسيني وهناك آفاق رحبة تنتظر البلدين 
والثقافي  االقتصادي  التعاون  مستوى  على 
جديدة  أبعاداً  سيأخذ  الــذي  واالستراتيجي 

وسيعود بالفائدة على البلدين. 
أمــني عام  كلود غيان  السيد  أوضــح  وبـــدوره 
األسد  الرئيسني  قمة  أن  الفرنسية  الرئاسة 
وساركوزي ناقشت عدداً من القضايا الثنائية 
حــيــث مت االتــفــاق عــلــى الــتــعــاون فــي مجال 
الكهربائية  الطاقة  وتوليد  النفط  استكشاف 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى االســتــثــمــار املــشــتــرك في 
اجلوي  والنقل  والبديلة  املتجددة  الطاقات 
اإلدارة  مجال  في  والتأهيل  التدريب  ودعــم 
العامة.. وقال إنه مت االتفاق خالل القمة على 
خطة عمل بغية تأمني إعادة إطالق العالقات 
إلى  مشتركة  بــصــورة  تهدف  والــتــي  الثنائية 
تــعــزيــز الــصــالت الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 

والثقافية بني البلدين. 
وأكـــد غــيــان أن زيــــارة الــرئــيــس األســـد إلــى 
فرنسا شكلت منعطفاً حقيقياً في العالقات 
السورية مشيراً إلى أن الرئيس  الفرنسية – 
تطوير  مبتابعة  شخصياً  مهتم  ســـاركـــوزي 
للمرحلة  سورية  مع  االستراتيجية  العالقات 

القادمة. 
لم يعد  لــلــزيــارة.. أن أحــداً  الثاني  واإلجنـــاز 
يــشــك فــي أهــمــيــة الــــدور اإلقــلــيــمــي لسورية 

في  حقيقي  تقدم  أي  حتقيق  ميكن  ال  ــه  وأن
وإذا  فعال..  تعاون ســوري  دون  املواضيع  كل 
كان املجتمع الدولي حريصاً على االستقرار 
واألمن واالزدهــار في الشرق األوسط فليس 
أمامه إال أن يتحاور وينسق مع سورية وعلى 
جميع الصعد وأن فرنسا التي اكتشفت هذه 
احلقيقة تسعى اليوم إلى التعويض عما فاتها 
دفع  إلــى  األوروبـــي  االحتــاد  وباسم  وستبادر 
مسيرة السالم في الشرق األوسط وكما أعلن 
الرئيس األسد عن أن سورية ترحب بالتحرك 
الفرنسي اجلديد في املنطقة وتأمل بأن يكون 

مكماًل للتحرك األمريكي. 
أمــا اإلجنـــاز الــثــالــث فهو أن دور ســوريــة ال 
تبني  أن  بعد  اإلقليمي  البعد  على  يقتصر 
للجميع أن السالم في منطقة الشرق األوسط 
هو الشرط اجلوهري لتحقيق السالم العاملي، 
التي  الكلمات  كل  في  واضحاً  بــدا  ما  وهــذا 
ألقاها رؤساء الدول املعنية في قمة االحتاد 
من أجل املتوسط، وإذا كانت سورية حريصة 
حريصة  فإنها  اإلقليمي...  االستقرار  على 

بالقدر ذاته على التوازن الدولي. 
ويرى املراقبون السياسيون أن نتائج التحرك 
الفرنسية  املصالح  تخدم  السوري  السياسي 
املنطقة  السورية واألمــن واالســتــقــرار في   –
ومصلحة التضامن العربي ومصلحة السالم 

العاملي واالنفراج الدولي. 
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الثامنة  بالذكرى  احتفلت سلطنة عمان  فقد 
بن  قابوس  السلطان  جاللة  لتولي  والثالثني 
الــدولــة  مــؤســس  هــو  احلــكــم،  مقاليد  سعيد 
العمانية احلديثة مبفاهيمها العصرية مستنداً 
الثالث  ففي  والــشــورى.  العدل  دعامتي  إلــى 
أشرقت   1970 متــوز  يوليو/  من  والعشرين 
حققت  للبناء  مبسيرة  تبشر  جديدة  شمس 
للعمانيني إجنازات غير مسبوقة في التاريخ 
والــقــدمي على حــد ســواء،  العماني احلــديــث 
إلى  التخلف  أســر  مــن  الفكاك  حلم  فتحول 
الذي يطال مناحي  التقدم  واقع ملموس من 

احلياة كافة بأصالتها وعصرنتها معاً. 
لـــم يــكــن هــاجــس الــقــائــد تــشــيــيــد نــاطــحــات 
إسمنتية للسحاب، بقدر ما كان بناء إلنسان 
شامخ يعرف كيف يتعامل مع العصر دون أن 
السلطان  يؤكد  حيث  األصيل،  انتماءه  يفقد 
أن )مـــا حتــقــق مــن مــنــجــزات حــضــاريــة في 
ـــى حتقيق  مـــجـــاالت عـــديـــدة تــهــدف كــلــهــا إل
العماني  اإلنسان  بناء  واحدة هي  نبيلة  غاية 
عالقة  في  اإلنساني  البعد  هــذا  احلــديــث(. 
وترسيخ  حتقيق  مــن  مكن  شعبه  مــع  القائد 
الوطن  أبناء  بني  والتماسك  الوطنية  الوحدة 

واستشعار احلس الوطني. 
وإن كانت فصول املسيرة العمانية احلديثة في 
السلطان قابوس تطول صفحاتها  ظل قيادة 
املرصعة باإلجنازات، فإن العبور السريع عند 
بعض من )محطاتها( قد يبدو كاشفاً ملؤشرات 
حتمل في طياتها الكثير من الدالالت، خاصة 
إذا علمنا بأن البداية كانت من نقطة الصفر، 

حيث العزلة والفقر واجلهل واملرض؟!
 1970 يوليو  من  والعشرين  الثالث  بني  فما 
وعام 2008 مسافة زمنية تعني الكثير والكثير 
لُعمان وللعمانيني بدأت بأحالم كبار للنهوض 
كان  لو  كما  وبــدا  والتخلف،  العزلة  كبوة  من 
حتقيقها أشبه باملستحيالت.. ثم تبلورت في 
حروف وكلمات وعبارات صاغت في جملتها 
أرض  على  للتحقيق  طريقها  وجــدت  مبادئ 
الواقع، فتحولت إلى شهود عيان على مشوار 
لشعب  والعطاء  والبذل  التضحية  من  طويل 

عندما ينَضح التاريخ بالوعد املقرون باإلجناز
الوداعة  سمات  على  يقع  أن  البد  شعبها  وطبائع  عمان  سلطنة  يعرف  من 
والتسامح وعشق احلياة مغروسة كأنها فطرة جبلت عليها األجيال. العمانيون 
ال يهتمون كثيرًا بالزخارف واالحتفاالت الصاخبة. لكنهم يحتفلون كل عام 
وبانيها  النهضة  أن صانع  أجيال  تلو  أجيااًل  استشعروا  النهضة ألنهم  بيوم 
والعمل  باإلميان  بعمان حديثة ومعاصرة وحقق وعده  منذ عام 1970 وعد 

واإلجنازات الشاخصة. 

يوم النه�ضة العمانية
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أراد احلياة فاستجاب له القدر. 
الثالث  قبيل  العماني  للمشهد  فــاملــراقــبــون 
والعشرين من يوليو/ متوز 1970 واملتابعون 
ملسار األحداث املتالحقة من بعد هذا التاريخ 
والزمان..  املكان  عمان  مسيرة  في  املفصلي 
الفارق  جــيــداً  يعرفون  والــتــاريــخ،  اجلغرافيا 
الــشــاســع بــني مــا كـــان ومـــا هــو كــائــن. ودون 
لإلجناز  الرقمي  الكم  تفاصيل  في  اخلــوض 
االقــتــصــاديــة  التنمية  دروب  عــلــى  املــتــحــقــق 
واالجتماعية باختالف مشاربها، فإن اإلنسان 
كــان وال يـــزال هــو احملـــور الـــذي تـــدور حوله 
تستهدف حتسني  التي  كافة  اجلهود  وألجله 

حاضره واالرتقاء مبستقبله. 
سياسياً  العماني  املشهد  لتطورات  املراقبون 
واقتصادياً واجتماعياً يدركون أن قائداً نادراً 
الــذي وضــع بصماته  وأدائـــه هو  في حكمته 
التي ال تخطئها العني املجردة ورؤاه التي تبدو 
احلديثة  العمانية  الشخصية  فــي  واضــحــة 
كامنة  حضارية  أرصــدة  من  تختزنه  ما  بكل 
مشهود  وتشبث  مشروعة  عصرية  وتطلعات 
التي  الصاخبة  األنــــواء  كــل  رغــم  بــاألصــالــة، 
تــســتــهــدف اقــتــالع اجلــــذور وطــمــس مالمح 

الهوية. 
الــســلــطــان قـــابـــوس بـــن ســعــيــد هـــو صــاحــب 
البصمة الغائرة على كل مفردة من مفردات 
منذ  وعــد  فقد  العمانية.  العصرية  الــدولــة 
ــة  ــعــدال واليـــتـــه بــتــرســيــخ مــجــتــمــع قـــوامـــه ال
حتقيق  على  وحرص  فأوفى،  والدميقراطية 
ما  له  فكان  واملعاصرة  األصالة  بني  التوازن 
أراد، غرس روح االعتزاز في نفوس األجيال 
الصاعدة فنشأت وقد جتذرت في وجدانها 

)عزة النفس(. 
اهتمام القيادة باإلنسان العماني امتد ليشمل 
لنصف  إغــفــاالً  تغييبها  اعــتــبــر  الــتــي  املــــرأة 
فــي حركة  لــإلســهــام  إيــاهــا  ــاً  داعــي املجتمع، 
واحدة  كل  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية 
ومهارتها  وخبرتها  وطاقتها  قدرتها  حسب 

وموقعها املجتمعي. 
خطوات جادة ومتدرجة تستفيد من التطورات 
العاملية دون إغفال للخصوصية، مت اتخاذها 
بنجاح لتثبيت دعائم نظام دميقراطي يستند 
قوامها  التي  املؤسسية  الــشــورى  مبادئ  إلــى 
منتخب،  وهــو  لــلــشــورى،  أحــدهــمــا  مجلسان 
واآلخــر للدولة وهو معني، وذلــك فضاًل عن 
التي يعقدها السلطان مع  املباشرة  اللقاءات 
مواطنيه خالل جوالته السنوية امليدانية في 

التعقيدات  عن  بعيداً  كافة،  السلطنة  ربــوع 
البروتوكولية. 

إلى  منذ بداية عهده سعى السلطان قابوس 
بــنــاء جــســور املـــودة والــصــداقــة، وفــتــح آفــاق 
أصبحت  حتى  اجلميع،  مــع  املثمر  الــتــعــاون 
يعزز جهود  السياسة اخلارجية رافداً حيوياً 
التنمية الوطنية ويفتح آفاقاً، خاصة بعد أن 
جنحت في جعل احلدود )بوابات خير وجسور 

مودة( تعزز السالم وتبني الرخاء. 
التعليم حظي في مسيرة النهضة خطوات إلى 
املــدارس منتشرة في ربوع  األمــام، وأضحت 
صرح  قــابــوس  السلطان  وجــامــعــة  السلطنة 

علمي مميز. 
2008 معدل النمو األعلى 

ــــذي صـــدر عـــن وزارة  جـــاء فـــي الــتــقــريــر ال
االقتصاد الوطني أن الناجت احمللي اإلجمالي 
حقق منواً بنسبة %42.9 خالل الربع األول 
مــن عـــام 2008 بــاألســعــار اجلـــاريـــة، وذلــك 
من  ذاتــهــا  للفترة  املتحقق  بالنمو  مبقارنته 
النمو هذا األعلى  2007 واعتبر معدل  عام 
منذ عام 1980. وعند حتليل مصادر النمو 
عوائد  ارتفاع  من  جــاءت  الزيادة  معظم  فإن 
منوها  معدل  ارتفع  التي  النفطية،  األنشطة 
النفط  أسعار  نتيجة الرتفاع  %وذلــك   60.8
في أسواق العالم، وارتفاع سعر برميل النفط 
العماني اخلام 60 %كما ارتفع اإلنتاج بنسبة 

 .% 4.9
أن  العماني  االقتصاد  لتطور  للمتابع  وميكن 

القومي  الــدخــل  عــلــى  ذلـــك  انــعــكــاس  يلمس 
للسلطنة الذي شرع ومنذ بدء تنفيذ اخلطة 
بنود  زيــــادة  فــي   2010  2006- اخلمسية 
تطوير  أو  استكمال  مــشــاريــع  على  اإلنــفــاق 
الوطني، مبا في  األساسية لالقتصاد  البنية 
ذلك ارتفاع الدخل الفردي للمواطن العماني 
وتنفيذ املشاريع اإلنشائية التي شملت الطرق 
وشبكة االتــصــاالت واملـــطـــارات، فــضــاًل عن 
تنفيذ املشاريع اإلنتاجية في البتروكيماويات 
الضخمة ومشاريع الغاز واملشاريع السياحية 

التي شملت معظم مناطق السلطنة. 
ويــؤكــد جنـــاح خــطــة االقــتــصــاد الــوطــنــي في 
التوجه نحو التنوع في مصادر الدخل القومي 
ما حققته األنشطة غير النفطية، إذ سجلت 
منواً جيداً بلغ 28.3 %خالل الربع األول من 
العام احلالي، وهو أعلى معدل منو منذ عام 
اجلملة  جتــارة  قطاعات  أسهمت  إذ   ،1996
وجتارة التجزئة وقطاع الصناعات الكيميائية 
وقطاع النقل والتخزين واالتصاالت، كما شهد 
قطاع الوساطة املالية إسهاماً في ذلك النمو، 
أنشطة  مساهمة  نسبة  زيـــادة  يعني  وذلـــك 
القطاع اخلاص في الناجت احمللي اإلجمالي. 
يحق للشعب العماني أن يحتفل بيوم وضعت 
األقــــــدار فــيــه بـــالدهـــم عــلــى ســكــة الــتــطــور 
والتقدم. إنه يوم النهضة العمانية التي طاملا 
متنى املرء لو أنها طبقت اآلفاق ملا حتمل من 
القيم  وإعــالء  واألوطـــان  اإلنسان  بناء  معنى 

اإلنسانية العليا. 
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الطبيعة  تبتسم  ابنت  إلى جبل  الطريق  في 
قافالت  وترى  الغناء  اخلضرة  وتعانقك 
مجلس  دول  للوحات  احلاملة  السيارات 
للراحة  الناشدة  اخلليجي  التعاون 
واالستجمام في ربوع صاللة ذات الطقس 
اخلريفيء في جلة الصيف. حقاً إنه اخلر 
يف فأنت ال ترى الشمس والغيوم السابحة 
كالندى  تبلل  األمطار  ورذاذ  بك.  حتيط 
مهوى  إلى  يأخذك  العليل  والهواء  الوجوه. 
ميكن  قسمات  وهي  والذكريات  األحالم 
عرب  من  الزائرين  وجوه  في  رصدها 

وأجانب. 

متحف أرض اللبان
في منتزه البليد األثري تقع على حضارة أمة 
عبر  لإلنسانية  رسالة  حتمل  كيف  عرفت 
التاريخ وفي متحف أرض اللبان ترى البعد 
الشخصية  في  الكامن  اإلنساني  الثقافي 
العمانية فقد مثل اللبان على التاريخ جسر 
التواصل احلضاري بني الشرق والغرب وهو 
عبارة عن مواد صمغية تستخرج من ساق 
الشجرة التي أحيطت باألساطير التي تفيد 

إحداها أن ثمة ثعابني طائر ة حتميها. 
األمجاد  إحياء  بهدف  املتحف  تدشني  مت 
على  واحلفاظ  القدمية  العمانية  البحرية 

التراث الغني للبالد. 
بثمن  تقّدر  ال  معروضات  املتحف  يضم 
ومصنوعات يدوية عمانية وصوراً للكائنات 
للسفن  ومناذج  تاريخية  ووثائق  البحرية 
يضم  أنيقة  واجهة  خالل  ومن  البحرية. 
املتحف محالت لبيع التذكارات واملصنوعات 
احلرفية وكافتيريا وقاعة محاضرات وقاعة 

أخرى للوثائق. 
تطالعك  البحرية  القاعة  إلى  دخولك  عند 
اجلغرافي  )املوقع  عليها  مدون  الفتة 
العماني يلعب دوراً أساسياً في نشوء عالقة 
إلى  وبالنظر  والبحر(.  الناس  بني  حميمة 
عمان  موقع  فإن  العمانية  الشواطئ  طول 
االستراتيجي كان له تأثير بالغ على احلياة 

العمانية. 
تشتمل القاعة البحرية على قائمة تفصيلية 
مناطق  في  املستخدمة  السفن  أنواع  بكل 
لسفينة  مناذج  يوجد  البالد.  من  مختلفة 
الصيادون  يستخدمها  كان  التي  )البقارة( 
في ساحل الباطنة لصيد السمك بالشباك، 
ويقوم بتشغيلها طاقم يتكون من 28 بحاراً. 
نوع  وهو  )مجان(  للسفينة  منوذج  وأيضاً 
من السفن التجارية التي كانت سائدة في 
والتي  امليالد  قبل  الثالث  القرن  منتصف 
)رأس اجلنيز(،  آثارها في منطقة  وجدت 
الشكل  جميل  لزورق  منوذج  وهناك 
)الهوري( مصنوع من خشب أشجار املانغو 
الذي مت استيراده من الهند وهو يستخدم 
الصيد  سفن  لتفريغ  واسع  نطاق  على 
وكذلك منوذج  التجارية.  واملراكب  الكبيرة 
في  يستخدم  قارب صيد  وهو  )للزوارقة( 
وهو  )الشاشة(  وكذلك  مسندم،  منطقة 
و)الكمباري(  صحار  من  تقليدي  قارب 
منوذج  فهي  )سلطانة(  أما  صاللة.  من 
الواليات  إلى  تبحر  عمانية  سفينة  ألول 

يقع الزائر حملافظة ظفار في سلطنة عمان على جملة من املشاهدات التي ال تنسى، لعل 
أبرزها ذلك التعانق بني جمال املكان ودماثة السكان. حتى ليخيل أنك في نعيم مفصول 

عما عهدته احلياة املعاصرة من تعقيدات وكوامن. 
في  السامقة  العرب  بحر  حورية  السياحي. صاللة  مهرجان صاللة  كانت  الزيارة  مناسبة 
املكان واجلمال، احملتضنة جلمال طبيعي أخاذ وقسمات روحية جتلت في زيارتنا لضريح 

النبي عمران والنبي أيوب. 

صاللة حورية بحر العرب
مهــــــرجــــــــان سياحي يعــــانـق الفـــــن واإلرث الثقــــافي
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املتحدة في عام 1833 كنا قد كتبنا عنها 
القاعة  وفي  املجلة  من  املاضي  العدد  في 
األشرعة  مثل  البحرية  املعدات  من  كثيرة 
وكذلك  أخرى  قياس  وأجهزة  والبوصالت 
الهند  جوز  ألياف  من  املصنوعة  احلبال 
املستخدمة  املاعز  وشعر  النخيل  وأشجار 

في صناعة السفن.
في  الستة  أقسامها  تأخذك  التاريخ  قاعة 
اخلوالي.  األيام  عبر  بك  لتطوف  جولة 
القسم األول عن جغرافية ُعمان وتضاريسها 
وتوجد به خريطة ضخمة للسلطنة. والثاني 

القدمي  عمان  تاريخ  عن  يعبر 
املقتنيات  من  عدداً  ويتضمن 
األثرية في سمهرم ومواقع أخرى 
وتشمل املباخر البرونزية والنماذج 
املقلدة من التماثيل في الفترة من 
-2144 2124 قبل امليالد، وكذلك 
العديد من األواني املنزلية وأدوات 
به  يزخر  ما  إلى  إضافة  الصيد 
املتحف من أنواع مجسمة لشجرة 
اللبان اللصيقة بالتاريخ العماني. 

فعاليات عدة يرصدها زائر صاللة 
في مهرجانها السياحي. يلف هذه 
الفعاليات الفرح والشعور باحلبور 
املوروث  بني  التواصل  لذاك 
طرب،  رقص،  فنون،  واملعاصرة: 

فرح. 
رئيس بلدية ظفار الشيخ سالم بن 

في  يجول  تراه  يهدأ.  ال  الشنفري  عوفيت 
مركز املهرجان يتابع ويشرف على املهرجان 
بأدق التفاصيل. وال يعدم فسحة من وقته 
الستقبال الضيوف وافتتاح املعارض الفنية 

املواكبة للمهرجان. 
اآلفاق  إلى  مشيراً  األزرق  للدانوب  حتدث 
الواعدة التي يتطلع أن يصل إليها املهرجان 
البعد  إلى  وصوالً  محليته  من  انطالقاً 
التجمع  هذا  ان  ويرى  والعاملي  اإلقليمي 
من الزائرين من عرب وأجانب يعزز مفهوم 
أنه  حتى  واإلنساني  احلضاري  التواصل 

واليات  جميع  مشاركة  إلى  باعتزاز  يشير 
التراثية  خصوصيتها  عرض  في  السلطنة 
املهرجان  لتطوير  السعي  ويؤكد  والفنية 
وصوله  في  املسعفة  التحتية  البنى  وإنشاء 
جديد  وبناء  توسعته  مت  فقد  العاملية  إلى 
مشاريع  وثمة  صاللة،  مبطار  ملحق 
خدمة  ومطاعم  فنادق  لبناء  استثمارية 

للزائرين. 
الفعاليات  إلى  ظفار  بلدية  رئيس  ويشير 
الفنية السائدة على مدار املهرجان املقامة 
مشكوراً  دعانا  وقد  املروج  مسرح  على 
الوسمي  الشعبي  املطرب  حلضور حفل 
بالد  من  اآلتية  وأصالة  بعباد  وصالح 

الشام. 
ظفار  حملافظة  الزائر  يشعر  وإجماالً 
صاللة  مهرجان  لفعاليات  واملشاهد 
السياحي أن ثمة يد تعمل متوسلة القيم 
اجلمالية وبناء األوطان ويلمس اجلمال 
ينبغي  التي  العربية  البيئة  في  الكامن 
ألبناء األمة العربية واإلسالمية التعرف 
تسويق  في  اآلخرون  جنح  بعدما  عليها 
منتجعاتهم وأماكن الراحة في بلدانهم. 

رحاب  في  في صاللة،  أنت  ابتسم  نعم 
القيم اجلمالية واإلنسانية والشعور  من 
أخ شقيق  في ضيافة  تنعم  إنك  باإللفة 
عاداتك  وعاداته  اسمك  مثل  اسمه 

وقيمه هي قيمك. 
سوسن اإلنكليزي

سعادة رئيس بلدية ظفار
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شهدت العاصمة املجرية بودابست في السادس عشر من أكتوبر بدء 
اللقاء الشبابي اخلليجي املجري الذي تنظمه وزارة الشؤون االجتماعية 

املجرية واألمانة العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي. 
بدأ اللقاء أعماله في احتفالية حضرها حشد من اجلمهور املهتم وسفراء 
مصر والقائم  لبنان –  الكويت –  قطر –  اململكة العربية السعودية – 
بأعمال سفارة دولة فلسطني باملجر ووكيلة وزارة الشؤون االجتماعية. 
تضمنت االحتفالية كلمات ألقيت في املناسبة حيث أشار رئيس الوفد 
إلى  املــال  خالد  السيد  اخلليجي 
تعزيز  فــي  الــلــقــاءات  هــذه  أهمية 
املباشر  والــتــواصــل  التفاهم  روح 
بني الشعوب للوقوف على تاريخها 
وجـــــذرهـــــا احلـــــضـــــاري وتـــوقـــهـــا 
للعيش بإخاء وإنسانية مع شعوب 

األرض. 

على  أكــدت  الفنية  والــلــوحــات  للتراث  معرضاً  االحتفالية  بــدء  وتلى 
املجتمعات  ظاللها  في  ترفل  التي  واإلنسانية  الثقافية  اخلصوصية 
تلك  تعيشه  الــذي  واالقتصادي  االجتماعي  التطور  وحملت  اخلليجية 
البلدان ونشدان شعوبها احلداثة والتطور االجتماعي مع احملافظة على 

املوروث الثقافي املجسد حلضارتها عبر آالف السنني. 
وقد امتدت فعاليات اللقاء ملدة أسبوع حيث تسنى للمشاركني االطالع 
على اجلوانب الثقافية والتاريخية التي تسم املجتمع املجري كما جرى 
نــوازع وضــرورات معرفة  ونــدوات فكرية بني اجلانبني حملت  حلقات 
إنسانية  لرؤية  قواسم مشتركة  إلى  اإلنساني وصوالً  والتواصل  اآلخر 

للكون واحلياة. 

مجلس التعاون اخلليجي واملجر 

النساء العربيات 
وفعاليات متواصلة

العربيات  الــســيــدات  تــواصــل 
ــات الــعــربــيــة  ــي ممــثــالت اجلــال
فعاليات  املــجــر  فــي  املــقــيــمــة 
تواصلهن ورؤاهن لفعل ثقافي 
ودميــــومــــة عــــــروض ثــقــافــيــة 

واجتماعية. 
صــورة من اللقاء الــذي انعقد 
في دارة مديرة حترير الدانوب 
السلك  األزرق جتمع عقيالت 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــعـــربـــي فــي 

املجر. 
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أقامت رابطة اجلالية العربية بالتعاون مع رابطة اجلالية الفلسطينية 
حفاًل تذكارياً في العاشر من أكتوبر اتساقاً مع مرور ذكرى أربعني 

يوماً على وفاة الشاعر الفلسطيني محمود درويش. 
الــعــربــيــة والفلسطينية  ــاء اجلــالــيــة  ــن أب حــضــر احلــفــل حــشــد مــن 
وسعادة أحمد عبد الرازق سفير دولة فلسطني في املجر وأعضاء 

السفارة. 
وألقيت كلمات تأبينية ومداخالت فكرية في احلفل أظهرت عظمة 

ما جسده الشاعر في حياته من قيم وعطاء إنساني. 
وأشار سعادة سفير دولة فلسطني في كلمته إلى أن الشاعر محمود 
لكن   2009 أبريل/  نيسان/  بودابست في  لزيارة  يهم  درويش كان 
القدر لم ميهله، مؤكداً على أن درويش الشاعر لم يكن ملكاً للعرب 
والفلسطينيني بل كان ملكاً لإلنسانية ملا حمله شعره من ومضات 

إنسانية وخلجات الشعوب التواقة للحرية واالستقالل. 

رام  في  واملالية  اإلدارية  للعلوم  املهنية  األكادميية  نظمت 
الطلبة  من  جديد  فوج  تخريج  حفل  مؤخراً  فلسطني   – الله 
 ACPA معتمد  مهني  عربي  محاسب  امتحان  في  الناجحني 
مدققي  وجمعية  القانونيني  للمحاسبني  العربي  املجمع  برعاية 
أبو غزالة  ومجموعة طالل  الفلسطينيني  القانونيني  احلسابات 
ديوان  رئيس  الرب  أبو  محمود  الدكتور  بحضور  وذلك  الدولية 
الرقابة املالية واإلدارية وعبد الكرمي صغير ممثل وزيرة التربية 
والتعليم ورئيسة بلدية رام الله املربية جانيت ميخائيل وعدد من 
السؤولني ومدراء البنوك وأساتذة اجلامعات وممثلي املؤسسات 

االقتصادية وأهالي اخلريجني. 

أكد احلفل على الدور الذي يلعبه احملاسبون القانونيون في تنظيم 
املهنة ورفد االقتصاد الفلسطيني وسوق العمل بالكوادر املهنية 
الوطنية وأكد الدكتور محمود أبو الرب على أهمية احلصول على 
شهادة محاسب عربي مهني معتمد وهي شهادة منافسة ملثيالتها 
ملمارسة  الدولية  والعملية  العلمية  املعايير  مجال  في  العاملية 
أعمال التدقيق احملاسبي وقواعد أخالقيات املهنة الصادرة عن 
املجمع  يلعبه  الذي  بالدور  مشيداً  للمحاسبني  الدولي  االحتاد 
العربي للمحاسبني ومجموعة طالل أبو غزالة الدولية باملواءمة 
بني املتطلبات العاملية والعلمية في مجال احملاسبة ومن آلياتها 

منح هذه الشهادة الهامة.

حتت رعاية املجمع العربي للمحاسبني القانونيني  وبالتعاون مع األكادميية املهنية للعلوم اإلدارية 
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اجلالية العربية
 تتذكر محمود درويش 
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> كيف أصبحت سفيرًا وأنت في الثانية 
واألربعني. 

ليست  الدبلوماسية  واثقاً:  يجيب    >
مهنتي أو عملي فقط، إمنا هي هوايتي. 
بالسياسة  اهتممت  يافعاً  كنت  أن  فمنذ 
اخلارجية واللغات األجنبية وطرائق حياة 
الشعوب ومعرفة ثقافاتها، وعندما أنهيت 
الدبلوماسية  فيينا  أكادميية  دراستي في 
في  مديراً  اخلاص  القطاع  في  عملت 
إحدى الشركات وهو عمل انعكس خبرة 
في حياتي الدبلوماسية جلهة فن اإلدارة 
ولقد كسبت من مدرائي اخلبرة والتجربة 
بناء  في  عملي  ملنهج  قدوة  لي  إذ شكلوا 
عالقات مجرية مصرية وعالقات عربية 

مجرية. 
املجرية  العالقات  تطور  ترى  كيف   <

املصرية؟ 
جيدة  بعالقات  واملجر  مصر  ترتبط   >
املجريون  ويتوجه  الصداقة.  قوامها 
مصر  شعب  على  للتعرف  النيل  لزيارة 

معززين مكرمني حسب العادات والتقاليد 
إلى  بلدينا  بني  العالقات  وتعود  املصرية 
العالقات  وتأسست  الفاطمي  العصر 
1920 وقد  بلدينا عام  الدبلوماسية بني 

حاز أكثر من 500 مصري على شهادات 
وساهمت  املجرية  اجلامعات  من  عليا 
االقتصاد  تنمية  في  املجرية  الشركات 
والبنية التحتية ملصر ولعل القطار الذي 
املجري  بـ  مصر  في  يدعى 
العالقات  تلك  على  آية 
العالقات  أن  وأعتقد 
ستشهد في املستقبل تطوراً 

وازدهاراً. 
وأود القول إنه بعد انضمامنا 
إلى االحتاد األوروبي نتطلع 
إلى عالقات أوثق مع مصر 
لدورها في احلوار األوروبي 
تكّن  املجر  وكون  املتوسطي 
متثله  وما  ملصر  االحترام 
وعلى  العربي،  العالم  في 
فإن  الشخصي  الصعيد 
مدينة  في  أهلي  جيران 
ميشكولس طبيب سوري قام 
وهذا  املرضى  آالف  بعالج 

في  العربي  الدبلوماسي  السلك  اعتاد 
املجر حلقبة زمنية التعامل شبه اليومي 
 Kveck مع السفير الدكتور كفيك بيتر
دائرة  ملدير  نائبًا  كان  فقد   Péter
الشرق األوسط في وزارة اخلارجية. ومت 
الدبلوماسية  البعثة  رأس  على  اختياره 
تلك  وخالل  القاهرة.  في  املجرية 
احترام  على  بيتر  السفير  حاز  احلقبة 
مضفيًا  معه  وتعامل  عرفه  من  وتقدير 
بالنوايا  ممتلئ  أنه  اإلحساس  عليك 
الطيبة وعاقد العزم على نسج عالقات 

عربية مجرية متقدمة. 
السؤال  فكان  األزرق  الدانوب  حاورته 

التلقائي:

دور مصــــــر هـــــــــــــــام في املتوســــــــــــــــط وإفــــــريقيـــــــــــــــــــــــــا 
وأتطلـــــــــــــع لعـــــــــالقــــــــــــات أشــــــــــــــمل وتبــــــــــــادل ســــــــياحي
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سفير املجر في القاهرة: 



يدفعني  شخصياً  حتسسته  الذي  األمر 
املصرية  املجرية  العالقات  تطوير  إلى 
التنمية  ومنها  األصعدة  جميع  على 
احلديثة حلماية البيئة وفي حقل الطاقة، 
إلى  املصري  الغاز  أن يصل  نتمنى  حيث 
أكثر  املصرية  الشركات  تكون  وأن  املجر 
فعالية في املجر ليتم التوازن في امليزان 
فإننا  جهتنا  ومن  البلدين  بني  التجاري 
في  للدراسة  املصريني  الطلبة  ننتظر 
باللغة  تدرس  التي  املجرية  اجلامعات 
اإلنكليزية وبشكل خاص في مجال الطب 
الطلبة  فتجربة  واالقتصاد  والهندسة 
املجر  في  الغالء  أن  على  تدل  األجانب 
أقل من الدول األوروبية الغربية ومستوى 
التعليم عالي اجلودة مشيراً إلى أن أربعة 
عشر مجري قد حصلوا على جائزة نوبل 
وهو عدٌد بالنسبة لعدد السكان اإلجمالي 

يعد األول في العالم. 
في  املصري  الدور  إلى  تنظرون  كيف   <

املنطقة والعالم؟ 
جلهود  ومقدرة  معجبة  املجر  إن   >
التحديث  برامج  على  املصرية  احلكومة 
السياسي الذي يشابه ما حصل في املجر 
وثمة حتديات أمام مصر واملجر في ولوج 
العالم اجلديد ومواكبة التطورات الدولية 
وتاريخياً لعبت مصر دوراً في التطورات 
احلاصلة في حوض املتوسط وأعتقد أنه 
ثمة سالم  يكون  أن  ال ميكن  مصر  دون 
دوٌر في حل  وملصر  األوسط  الشرق  في 
وفي  إفريقيا  تواجه  التي  املعضالت 
التي حتيط  األزمة  مثل  العاملية  األزمات 

بقطاع غزة. 
كونك  بالنجاح  الشعور  ينتابك  متى   <

سفيرًا في القاهرة؟ 
مشاريع  البلدين  بني  يكون  أن  أود   >
البلدين  زعماء  بني  ولقاءات  مشتركة 
حسني  الرئيس  ننتظر  املجر  في  ونحن 
مبارك ورئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير 
من  عدداً  أن  كما  الغيث  أبو  اخلارجية 
قياديي املجر سوف يقومون بزيارة مصر 
األمر الذي يخلق قاعدًة لتوسيع عالقات 
سياحي  تبادل  وخلق  التجاري  التبادل 
لتجسيد  بعضهما  على  الشعبان  يتعرف 
عالقات أوسع وأشمل في كافة املجاالت.

في إطار توسع نشاط شركة مصر للطيران وما يبذله مدير مكتبها في بودابست 
السيد كمال رفعت من جهود تعريفية وتسويقية افتتحت شركة مصر للطيران مكتباً 
لها في مطار بودابست 2B. وذلك بعد أن أضحت تقوم بأربع رحالت أسبوعياً من 

القاهرة وإليها. 
في  املصري  والسفير  بودابست  مطار  مسؤولي  من  عــدد  حضره  االفتتاح  حفل 
هنغاريا، وألقيت فيه كلمات حملت أهمية تفعيل دور شركات الطيران في األبعاد 

السياحية والتواصل بني الشعوب. 
التي يحتفل  الثورة املصرية  2008/7/23 ذكرى  وتذكر اجلميع في يوم االفتتاح 
شعب مصر بلحظات بزوغها ملا جسدته من نقالت نوعية في حياته وحضور وريادة 

مصرية في القضايا العربية والدولية.
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مصر للطيران تدشن مكتبها في مطار بودابست 



فعاليات  يوليو  من  السابع عشر  في  بدأت 
قلعة  في  للثقافة  والــوادي  القلعة  مهرجان 
احلــصــن مبــحــافــظــة حــمــص بــعــرض كبير 
حتت  الراقص  للمسرح  إنانا  فرقة  قدمته 

عنوان )صقر قريش( على مدرج القلعة. 
وقد وسع املهرجان دائرة نشاطاته هذا العام 
والتي تستمر أربعني يوماً لتشمل 35 قرية 
النضارة  ووادي  القلعة  منطقة  في  منتشرة 
واملقاصف  العامة  الساحات  تتحول  حيث 
أماكن عرض  إلى  القرى  الشعبية في هذه 
ملختلف النشاطات الثقافية والفنية إضافة 
املتميزة  النشاطات  القلعة مركز  إلى مدرج 

واملهمة. 
وتشتمل الفعاليات على حفالت فنية غنائية 
وندوات  الطفل  ملسرح  وعروض  وموسيقية 
وألعاب  رياضية  وسباقات  وفكرية  أدبــيــة 
وبــطــوالت  الــطــلــق  الــهــواء  أطــفــال وسينما 

الرماية وسباق الدراجات وأفالم سينمائية 
للكبار والصغار. 

ويــشــارك فــي املــهــرجــان هـــذا الــعــام نخبة 
والعرب  السوريني  والطرب  الفن  من جنوم 
كاظم  وســوف،  جــورج  منهم صباح فخري، 
ملحم  بركات،  ملحم  كــرم،  الساهر، جنوى 
شــريــف، صابر  معني  عطية،  ـــدا  روي زيـــن، 
الرباعي وغيرهم إضافة إلى مشاركة فرقة 

األوركسترا السورية للجاز وليلة إسبانية.
إعالمي  ملتقى  عقد  املهرجان  خــالل  ومت 
يــشــارك فــيــه الــدكــتــور محسن بـــالل وزيــر 
القلعة  داخــل  الفرسان  قاعة  فــي  اإلعـــالم 
ــــدوات حــــوار يــشــارك فيها  إضــافــة إلـــى ن
الــســابــقــان ميشال  الــلــبــنــانــيــان  الــــوزيــــران 
سماحة وأسطفان الدويهي والكاتب الكبير 
قناة  من  قاسم  فيصل  والدكتور  مينه  حنا 
برنامجه  مــن  حلقة  الــذي سيبث  اجلــزيــرة 

مبــــــهــــــرجــــــانــــــهــــــا.. 
مـــــــــركـــــــــز إشـــــــعـــــــاع 
ثقــــــــــــــافي وفنــــــــــي

قلعة 
احلصن
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تتلخص  املدينة  تواجه  التي  التحديات  أهم  إن  دمشق  محافظ  الصبان  بشر  الدكتور  قال 
بوجود مناطق السكن العشوائي واألزمة املرورية وتلوث البيئة ومشاكل دمشق القدمية وعدم 

وجود مخطط إقليمي عام. 
وأشار الصبان في محاضرة له بعنوان )محافظة دمشق... أهم التحديات واحللول( دعت 
إليها جمعية أصدقاء دمشق مساء السابع عشر من متوز/ يوليو في مكتبة األسد إلى وجود 
مشكالت متراكمة تعود إلى قبل 61 عاماً إذ لم ينفذ من املصور العام للمدينة املصدق عام 
1968 سوى 20 باملئة منه الفتاً إلى وجود 20 نقطة مخالفة تشكل 27 باملئة من مساحة 

دمشق يقطنها نحو 40 باملئة من السكان. 
وبني أن هناك نقصاً في املياه بحدود 20 مليون م3 واملساحة اخلضراء ال تتجاوز 9.5 باملئة 
مشيراً إلى أن الكثافة السكانية مقبولة )3 ماليني نسمة( وأن املشكلة تكمن في عدم وجود 

مخطط إقليمي حملافظتي دمشق وريفها. 
وأوضح الصبان أن أسباب األزمة املرورية تعود إلى عدم تطوير مصور عام دمشق وعدم 
ودخول  مــرور  أو غرفة حتكم  مرائب طابقية  أو  والئقة  آمنة  نقل جماعي  منظومة  وجــود 
شاحنات النقل الكبيرة وتدني الثقافة املرورية كاشفاً عن ترسيم ما يقارب 250 سيارة يومياً 

ووجود نحو 340 ألف سيارة. 
وفيما يتعلق بتلوث البيئة لفت محافظ دمشق إلى انحسار الغطاء النباتي وتلوث األراضي 
واجلفاف ومشكلة الدباغات والصناعات اإلسمنتية مؤكداً على إزالة أي تشوه واقع على سور 

دمشق القدمية وإعادة تأهيله بشكل سياحي يحقق إيرادات للمدينة. 
ورأى الدكتور الصبان أن مفتاح احلل يكمن في مصور إقليمي يحقق التوازن لكامل سورية 
ومصور إقليمي لدمشق وتنمية باقي األقاليم واحملافظات مؤكداً عدم جتاوز الدراسة التي 

مت وضعها ملستقبل التطوير العمراني لدمشق. 
وأشار إلى ضرورة إعادة توظيف األراضي في دمشق واحلفاظ على دمشق مدينة صناعية 
أن  والسيما  وسياحية  وخدمية  ثقافية  كمدينة  دمشق  هوية  على  التأكيد  مع  واقتصادية 

إيرادات احملافظة من الضرائب والرسوم ال تتجاوز األربعة مليارات ليرة. 
ونبه محافظ دمشق إلى عدم الهروب من املشكالت ومواجهة الواقع مؤكداً أن أي تأخير في 

تنفيذ التنظيمات العمرانية سيفاقم األمور. 
االجتاه املعاكس من قلعة احلصن. 

وتتوزع فعاليات املهرجان بني مدرج القلعة 
وقاعاتها ومسرح مدرج اخلير في الناصرة 
في  العامة  والساحات  الرئيسية  والشوارع 
هذا  إليها  االحتفاالت  امتدت  التي  القرى 

العام. 
يذكر أن قلعة احلصن تقع ضمن سالسل جبال 
الساحل السوري غرب حمص بـ 60 كيلو متراً 
اسم  1031 وحملت  املرداسيون عام  شيدها 
قام  عندما   1144 عام  منذ  الفرسان  حصن 
إلى  بتسليمها  طرابلس  أمير  الثاني  رميوند 
فرسان القديس يوحنا املعروفني باألسبتارية 

أو فرسان املشفى. 
اجلديدة  الدفاعات  بناء  األسبتارية  وأعــاد 
الذي  الزلزال  بعد  بترميمها  وقاموا  للقلعة 
أصابها عام 1157 وتعد من أجمل القالع 

في الشرق. 

الصبان: 

مشكلة دمشق عـــدم وجود مخطط إقلـــيمي
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التاسعة  بالذكرى  يوليو  من  الثالثني  في  املغربية  اململكة  احتفلت 
نهضوية  مسيرة  وسط  العرش  على  السادس  محمد  امللك  جللوس 
باجتاه  مهمة  أشــواطــاً  وحققت  القطاعات  مختلف  شملت  وتنموية 

التنمية االقتصادية املستدامة. 
وقد أقام سفير اململكة املغربية في املجر موالي عباس قادري حفل 
استقبال في أحد قاعات املتحف احلربي في بودابست بهذه املناسبة 
حضره سفراء الدول العربية واألجنبية وممثلني عن احلكومة املجرية 

وفعاليات فكرية وثقافية. 
ما حققه  إلى  فيها  أشار  املدعوين  كلمة في  املغربي  السفير  وألقى 
املغرب في ظل قيادة جاللة امللك محمد السادس من وتائر تنموية 
من  فنية  فــرقــة  وقــدمــت  والــدولــيــة.  العربية  الساحة  فــي  وحــضــور 
اجلالية املغربية في املجر عروضاً فنية وتراثية حازت على إعجاب 

احلضور. 

الذكرى التاسعة جللوس امللك محمد السادس على العرش

رجل األعمال  األردني أمجد عبد الفتاح ودبلوماسيون عرب وأجانب

املسترق ماروت ميكلوش والقائم بأعمال سفارة فلسطني
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سار حشد من املجريني والعرب في املجر نحو السفارة السورية في بودابست تضامناً 
العربية ورابطة  2008 بدعوة من رابطة اجلالية   - 11  - 9 مع سورية يوم األحد 
املغتربني السوريني وفعاليات منضوية في إطار حزب العمال املجري الستنكار قيام 
احملتشدين  أمام  كلمات  وألقيت  السورية  األراضي  على  بالعدوان  أمريكية  طائرات 
أكدت أن لغة القوة ونوازع العدوان ال تستقيم مع األمل بعالم مستقر وأمن مؤكدة أن 

احلوار وإعالء قيم السالم العادل هي التي يجب أن تسري في العالقات الدولية. 
هذا وقد أقامت السفارة السورية ورابطة املغتربني السوريني حفل استقبال في السادس 

عشر من نوفمبر احتفاًء بالذكرى الثامنة والثالثني لقيام احلركة التصحيحية.

رجل األعمال  األردني أمجد عبد الفتاح ودبلوماسيون عرب وأجانب
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مجريون وعرب يتضامنون مع سورية 



احلالة  هذه  حلت  أن  بعد  وذلك   ،2009 عام  العربية  للثقافة  عاصمة  القدس  ستكون 
الثقافية على عواصم عربية من دمشق إلى مسقط واجلزائر. 

الدانوب األزرق حتاول التوقف عند عطاء الشعب الفلسطيني وما جسده أدبه من توق 
لدارس  منها  البد  إبداعية  محطات  عبر  نظيرها  عز  التي  اإلنسانية  واحلالة  للحرية 

األدب العربي والعاملي واملهتم بالتوثيق التاريخي احلافل باملعنى واإلبعاد اإلنسانية: 

محمود درويش 

محمود  الفلسطيني  الشاعر  قلب  توقف 
أغسطس  آب/   9 السبت  مساء  درويش 
في أحد مستشفيات مدينة هيوسنت بوالية 
تكساس، بعد عملية جراحية أجريت له في 
)ميموريال  مستشفى  في  آب  من  السابع 
 26 يقارب  ما  إصالح  تضمنت  هيرمان(، 

سنتمتراً من الشريان األورطي. 
الراحل  عباس  محمود  الرئيس  نعى  وقد 
درويش معلناً احلداد ملدة ثالثة أيام. وقال: 

)كم هو مؤلم على قلبي وروحي أن 
واألمة  الفلسطيني  للشعب  أنعي 
محبي  وكل  واإلسالمية  العربية 
السالم واحلرية في العالم، رحيل 
شبابها،  وزينة  فلسطني،  جنم 
وفارس فرسانها، الشاعر الكبير، 
انتقلت  الذي  درويش  محمود 

روحه الطاهرة إلى بارئها. 
وأضاف الرئيس عباس: إن غياب 
درويش،  محمود  الكبير  شاعرنا 
املشروع  رائد  فلسطني  عاشق 
احلديث،  الفلسطيني  الثقافي 
والقائد الوطني الالمع واملعطاء، 
سيترك فراغاً كبيراً ففي حياتنا 
والوطنية،  والسياسية  الثقافية 
املبدعني،  أولئك  سوى  ميأله  لن 
مدرسته،  في  تتلمذوا  الذين 
ومتثلوا أشعاره وكتاباته وأفكاره. 

لهذا  اإلبداعية  رسالته  حمل  وسيواصلون 
اجليل ولألجيال القادمة. 

وقال: لقد كان صوت محمود درويش وسيظل 
عنواناً إلرادة شعبه في احلرية واالستقالل، 
الفلسطيني،  االستقالل  إعالن  وسيبقى 
 ،1988 عام  العظيم  شاعرنا  صاغه  الذي 
يتحقق  حتى  لكفاحنا،  ونبراساً  لنا  مرشداً 
ومزدهراً  مستقاًل  وطنه  يرى  أن  في  حلمه 

بعد أن يرحل االحتالل عن أرضه.
وأضاف: إنني أعلن احلداد العام في الوطن 
الشعب  فقيد  لروح  تكرمياً  أيام  ثالثة  ملدة 
هذا  حب  عن  وتعبيراً  واإلنسانية،  واألمة 

الشعب البنه البار واملميز محمود درويش.
وختم بالقول: إن الكلمات لتعجز عن وصف 
الله على  عمق احلزن في قلوبنا.. وأعاننا 

فراقك يا محمود(. 
وقد شكل خبر وفاة الشاعر درويش صدمة 
في الشارع الفلسطيني، علماً بأن آخر ظهور 
شهر  من  األول  النصف  في  كان  له  علني 
متوز، حيث ألقى مجموعة من قصائده في 
مدينة  احتفاالت  أمسية خصصت إلطالق 
رام الله مبرور مئة عام على إنشائها، وكان 
يقيم في رام الله منذ عودته إلى فلسطني 

في عام 1994. 
سيرة حياة الشاعر الراحل 

ولد درويش وهو شقيق ألربعة أبناء وثالث 
بنات في العام 1941 في قرية البروة إلى 
ثم جلأ عام  الشرق من ساحل سهل عكا، 
واحد  عام  هناك  وبقي  لبنان  إلى   1948
شمال  األسد  دير  قرية  في  وبقي  عاد  ثم 
مجد كروم في اجلليل لفترة قصيرة استقر 
بعدها في قرية اجلديدة شمال غرب قريته 

البروة. 
عودته  بعد  االبتدائي  تعليمه  درويش  أكمل 
من لبنان في مدرسة دير األسد، والثانوي 

في قرية كفر ياسيف. 
في  الشيوعي  احلزب  إلى  درويش  انضم 
الثانوي،  تعليمه  إنهائه  وبعد  إسرائيل، 
في  واملقاالت  الشعر  كتابة  في  انخرط 
)االحتاد(  صحيفة  السيما  الصحف 
فيما  أصبح  التي  )اجلديد(  مثل  واملجالت 

بعد مشرفاً على حتريرها. 

القدس عاصمة للثقافة العربية 2009

شــــــــــــعب وأدب أثرى احلضــــــارة اإلنسانيــــــة
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العام  منذ  مّرة  من  أكثر  الراحل  اعتقل 
السياسية،  بنشاطاته  تتعلق  بتهم   1961
حتى عام 1972 حيث نزح إلى مصر وانتقل 
بعدها إلى لبنان حيث عمل في مؤسسات 
التحرير  ملنظمة  التابعة  والدراسات  النشر 

الفلسطينية.
الكتاب  رابطة  رئيس  الراحل منصب  شغل 
مجلة  وحرر  الفلسطينيني  والصحفيني 
ترجمت  وقد  باريس،  في  وأقام  )الكرمل(، 

أعماله إلى أكثر من عشرين لغة. 
استقالل  إعالن  بكتابة  درويش  وقام 

فلسطني في اجلزائر عام 1988. 
محلية  جوائز  عدة  على  محمود  وحصل 

وعاملية منها: 
- جائزة لوتس عام 1969. 

- جائزة البحر املتوسط عام 1980. 
- درع الثورة الفلسطينية عام 1981. 

- لوحة أوروبا للشعر عام 1981. 
السوفييتي  ابن سينا في االحتاد  - جائزة 

عام 1982. 
- جائزة لينني في االحتاد السوفييتي عام 

 .1983
ومن بعض مؤلفاته: 

- عصافير بال أجنحة )شعر(. 
- أوراق الزيتون )شعر(. 

- عاشق من فلسطني )شعر(. 
- آخر الليل )شعر(.

- مطر ناعم في خريف بعيد )شعر(. 
)خواطر  العادي  احلزن  يوميات   -

وقصص(. 
- يوميات جرح فلسطيني )شعر(. 

- حبيبتي تنهض من نومها )شعر(. 
- محاولة رقم 7 )شعر(. 

- أحبك أو ال أحبك )شعر(. 
- مديح الظل العالي )شعر(. 

- هي أغنية... هي أغنية )شعر(. 
- ال تعتذر عما فعلت )شعر(. 

- عرائس. 
- العصافير متوت في اجلليل. 

- تلك صوتها وهذا انتحار العاشق. 
- حصار ملدائح البحر )شعر(. 

- شيء عن الوطن )شعر(. 
السلم  أيها  وداعاً  احلرب  أيها  وداعاً   -

)مقاالت(.

إميل حبيبي هو أديب وصحافي وسياسي فلسطيني، 
1921 حيث  أغسطس  آب/   29 في  حيفا  في  ولد 
ترعرع وعاش حتى عام 1956 حني انتقل للسكن في 
الناصرة ومكث حتى وفاته وفي 1943 تفرغ للعمل 
الفلسطيني  الشيوعي  احلزب  إطار  في  السياسي 
في  الوطني  التحرر  عصبة  مؤسسي  من  وكان 
إسرائيل  دولة  قيام  وبعد   ،1945 عام  فلسطني 
نشط في إعادة الوحدة للشيوعيني في إطار احلزب 
في  ممثليه  أحد  كان  الذي  اإلسرائيلي  الشيوعي 
و1972   1952 اإلسرائيلي( بني  )البرملان  الكنيست 
للعمل  للتفرغ  البرملاني  منصبه  من  استقال  عندما 

األدبي والصحافي. 
عمل حبيبي في حقل الصحافة فعمل مذيعاً في إذاعة 
أسبوعية  في  ومحرراً   ،)1943  1942-( القدس 
)االحتاد(،  يومية  حترير  وترأس   ،1946 مهماز 
العربية،  باللغة  اإلسرائيلي  الشيوعي  احلزب  يومية 
1989، وفي حقل األدب، نشر حبيبي  بني -1972 
عمله األول )سداسية األيام الستة( عام 1968 وبعده 
سعيد  اختفاء  في  الغريبة  )الوقائع  األعمال  تتابعت 
أبي النحس املتشائل 1974(، )لكع بن لكع 1980(، 
)إخطيه 1985( وأخيراً، )خرافية سرايا بنت الغول 
1991(، وجعلت تلك األعمال القليلة صاحبها أحد 
أهم املبدعني العرب وذلك ألسلوبه اجلديد واملتميز 

في الكتابة األدبية.
االشتراكية،  املنظومة  انهيار  إثر   ،1989 عام  وفي 
النظرية مما سبب  املسلمات  بعض  النظر في  أعاد 
الشيوعي،  احلزب  مع  وتنظيمية  فكرية  له خالفات 
جميع  من  االستقالة  إلى  ضوئها  على  اضطرب 
)االحتاد(  حترير  رئاسة  فيها  مبا  احلزبية  مناصبه 
عضواً  كان  )الذي  احلزب  في  عضواً  بقي  لكنه 
حني   ،1991 عام  حتى  عاماً(   14 جيل  منذ  فيه 
استقال من احلزب، وفي عام 1990 أهدته منظمة 
التحرير الفلسطينية )وسام القدس( وهو أرفع وسام 
فلسطيني، وفي عام 1992 منحته إسرائيل )جائزة 
إسرائيل في األدب( وهي أرفع جائزة أدبية متنحها 
الدولة، وفي العام األخير من حياته انشغل بإصدار 

مجلة أدبية أسماها )مشارف(. 
رحل إميل حبيبي في أيار/ مايو 1996، وأوصى أن 

تكتب على قبره هذه الكلمات: )باق في حيفا(. 
حلبيبي العديد من األعمال أهمها: 

- بوابة مندلباوم: نشرت عام 1954. 
قدر الدنيا: وهي مسرحية نشرت عام  - النورية – 

 .1962
- مرثية السلطعون: وقد نشرت بعد عام 1967. 

مجموعة  وهي   :)1968( الستة  األيام  سداسية   -
للضفة  اإلسرائيلي  االحتالل  عن  تتحدث  قصصية 
الغربية وقطاع غزة في 1976 وعن فلسطيني 1948 

ويحتوي الكتاب على القصص التالية: 
- أم الروبابيكا: وهي مسرحية تتحدث عن فلسطينية 
باقية في وادي النسناس في حيفا تعيش وسط ركام 
بقايا جيرانها الذين هجروا عام 1948 وتنتظر عودة 

أهل مدينتها الفلسطينيني )التصوير مجازي(. 

- حني سعد مسعود بابن عمه. 
- وأخيراً نّور اللوز – العودة. 

- اخلرزة الزرقاء. 
- عودة جبينه. 

- احلب في قلبي. 
النحس  أبي  سعيد  حياة  في  الغريبة  الوقائع   -
أجنزها  ساخرة  رواية  وهي   :)1974( املتشائل 
حياة  عن  تتحدث  مراحل،  ثالثة  على  حبيبي  إميل 
في  وعيه  ألدوات  وامتالكه  إسرائيل،  في  فلسطيني 
ظل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ومعاملة السلطات 
ضمن  وذكرت   1948 فلسطينيي  مع  اإلسرائيلية 
العبرية  إلى  وترجمت  عربية  رواية  مائة  أفضل 
العربية لدى اجلمهور  املؤلفات  وأصبحت من أشهر 
الكتاب  كتب:  ثالثة  وتتضمن  إسرائيل،  في  اليهودي 
األول: يعاد، والكتاب الثاني: باقية، والكتاب الثالث: 

يعاد الثانية. 
- لكع بن لكع )1980( وهي مسرحية أيضاً، تتحدث 
عن التقاء قتلى فلسطينيني في احلرب اإلسرائيلية 
الفلسطينية بإسرائيليني الذين يقتلون في العمليات 
الفدائية، صدرت بالتعاون مع دار الفارابي عن دائرة 

اإلعالم والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية. 
- إخطية )1985(. 

سيرة  وهي   :)1991( الغول  بنت  سرايا  خرافية   -
ازدواجية عمله في  فيها عن  يتحدث  للكاتب،  ذاتية 

السياسة واألدب. 
- نحو عالم بال أقفاص )1992(: يتحدث فيها إميل 

حبيبي عن أسباب تركه للحزب الشيوعي. 
والثقافة  اإلعالم  دائرة  األعمال  هذه  أغلب  نشرت 
اجلليل(،  )دار  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  التابعة 

إميل حبيبي
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وأنشأ إميل حبيبي مجلة مشارف التي تعتبر عالمة 
لفترة  وتوقفت  العربية  الثقافية  املجالت  في  فارقة 
في  للّصدور  عادت  ثّم  مؤّسسها  وفاة  بعد  قصيرة 

حيفا.

سياسياً  وكاتباً  شاعراً  كان  زياد،  أمني  توفيق 
من  السابع  يوم  ولد  الناصرة،  مدينة  من  فلسطينياً 
توفي   ،1994 عام  وتوفي   1932 عام  مايو  أيار/ 
والده منذ الصغر فاضطر االعتماد على نفسه في 
كل شيء وحرص على إكمال تعليمه وسافر إلى الشام 
التمريض ملدة ثالث سنوات وكان حلمه  وتعلم مهنة 
أن يصبح طبيباً لكن الظروف السياسية واالقتصادية 
عرقلت برنامجه، أما والدته فقد انشغلت في األرض 
فكانت  زوجها،  مع  العمل  في  وساهمت  البيت  وفي 
تنهض في الفجر وتعجن عشرات األرغفة لبيعها في 
درويش  سيد  أغنية  زياد  توفيق  أحب  لذلك  الدكان 
الفجرية(،  تقول: )احللوة دي قامت تعجن في  التي 
شغل منصب رئاسة بلدية الناصرة حتى وفاته، كما 
دورات  لعّدة  اإلسرائيلي  الكنيست  في  عضواً  كان 
انتخابية في احلزب الشيوعي اإلسرائيلي )راكاح(. 

الناصرة،  مدينة  في  دراسته  زياد  توفيق  بدأ 
الروسي  األدب  لدراسة  موسكو  إلى  بعدها  انتقل 
الشيوعي  احلزب  في  عضواً  وكان  السوفييتي،   –
اإلسرائيلي وأصبح عضواً في الكنيست اإلسرائيلي 
العام  منذ  احلزب  عن  انتخابية  دورات  عّدة  في 
منذ  الناصرة  لبلدية  رئيساً  كان  أنه  كما   ،1976

1975 حتى وفاته. 
لعب توفيق زياد دوراً مهماً في إضراب أحداث يوم 
تظاهر  حيث   ،1975 آذار  مارس/   30 في  األرض 
ضد  إٍسرائيل  فلسطينيي  من  العرب  من  ألوف 

مصادرة األراضي وتهويد اجلليل. 
لتوفيق زّياد العديد من األعمال األدبية من أشهرها 
وقام   ،1966 عام  املنشورة  أياديكم(  على   )أشد 
ومن  الروسي  األدب  من  األعمال  من  عدد  بترجمة 

أعمال الشاعر التركي ناظم حكمت. 
ومن أعماله الشعرية: 

أشّد على أياديكم )مطبعة االحتاد، حيفا، 1966م(. 
بيروت،  العودة،  )دار  وانهضوا  موتاكم  ادفنوا 

1969م(. 
أغنيات الثورة والغضب )بيروت، 1969م(. 

أم درمان املنجل والسيف والنغم )دار العودة، بيروت، 
1970م(. 

شيوعيون )دار العودة، بيروت، 1970م(. 
عكا،  والنشر،  للطباعة  اجلليل  )دار  مقاتلة  كلمات 

1970م(. 
عمان في أيلول )مطبعة االحتاد، حيفا، 1971م(. 

تهليلة املوت والشهادة )دار العودة، بيروت، 1972م(. 
)مطبعة  ممنوعة  أخرى  وقصائد  احلرية  سجناء 

احلكيم، الناصرة، 1973م(. 

الّسكر املُر. 
بأسناني.

وله أعماله األخرى منها: 
عن األدب الشعبي الفلسطيني/ دراسة )دار العودة، 

بيروت، 1970م(. 
)مطبعة  يوميات  احلمراء/  الساحة  في  نصراوي 

النهضة، الناصرة، 1973م(. 
صور من األدب الشعبي الفلسطيني/ دراسة )املؤسسة 

العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1974م(. 
حال الدنيا/ حكايات فلكلورية )دار احلرية، الناصرة، 

1975م(. 
لقد ظل زياد مستهدفاً من السلطة طيلة حياته، لقد 
رأوا فيه واحداً من الرموز األساسية لصمود الشعب 
الفلسطيني وتصديه لسياسة احلكومة وممارساتها، 
وهو  حتى  بيته،  لها  تعرض  التي  االعتداءات  عدد 
عضو كنيست ورئيس بلدية، ال يحصى وفي كل يوم 
إضراب عام للجماهير العربية هاجموا بيته بالذات 
وعاثوا فيه خراباً، واعتدوا على من فيه. قصته في 
يوم األرض معروفة فعندما حاولت احلكومة إفشال 
الذي   1976 مارس  آذار/   30 األرض  يوم  إضراب 
قررته جلنة الدفاع عن األراضي، لكنه أثبت لهم أن 
اإلضراب وجنح  أعلن  والشعب  الشعب  قرار  القرار 
وقتلت  اعتداءاتها  السلطة  فنظمت  شاماًل  وكان 
الشباب الستة وجرحت املئات وهاجمت بيت توفيق 
زياد )سمعت الضابط بأذني وهو يأمر رجاله طوقوا 

البيت واحرقوه( تقول زوجة توفيق ز ياد. 
 1982 وشاتيال  صبرا  إضراب  في  االعتداء  وتكرر 
مجزرة  إضراب  وفي   1990 سنة  إضراب  وفي 
أصيب  كثيرة  مرات  وفي   1994 اإلبراهيمي  احلرم 
االعتداءات  جراء  باجلراح  وضيوفه  عائلته  أفراد 
وكانوا ينفذون االعتداء وهم يبحثون عن توفيق زياد 
شخصياً حتى في اإلضراب 1994 وتوفيق زياد يقود 
كتلة اجلبهة البرملانية في اجلسم املانع الذي بدونه ما 
كانت تقوم حكومة رابني، أطلقت الشرطة قنبلة غاز 
عليه وهو في ساحة الدار، غير أن أبشع االعتداءات 
كان في أيار 1977 قبيل انتخابات الكنيست إذ جرت 

لم  اليوم  بأعجوبة حتى  اغتياله، وجنا منها  محاولة 
تكشف الشرطة عن الفاعلني لكن توفيق زياد عرفهم 
وكيف  وتفاصيلها  اخلطة  عن  وأخبره  بهم  واجتمع 

نفذوها. 
من قصيدته )إّنا هنا باقون( 

كأننا عشرون مستحيل 
في اللد والرملة واجلليل

هنا على صدوركم باقون كاجلدار
وفي حلوقكم

كقطعة الزجاج
وفي عيونكم

زوبعة نار
هنا على صدوركم باقون كاجلدار 

ننظف الصحون في احلانات
ومنأل الكؤوس للسادات

ومنسح البالط في املطابخ السوداء
حتى نسل لقمة الصغار
من بني أنيابكم الزرقاء 

غسان كنفاني )عكا -1936 بيروت 8 يوليو 1972(، 
جهاز  يد  على  اغتياله  مت  فلسطيني  كاتب  وهو 
املخابرات اإلسرائيلية )املوساد( في 8 يوليو 1972 
عندما كان عمره 36 عاماً بتفجير سيارته في منطقة 

احلازمية قرب بيروت. 
الفلسطيني،  التحرر  مبواضيع  أساسي  بشكل  كتب 
وهو عضو املكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني وفي عام 1948 أجبر وعائلته على النزوح 
فعاش في سورية كالجئ فلسطيني ثم في لبنان حيث 
حصل على اجلنسية اللبنانية، وأكمل دراسته الثانوية 
في دمشق وحصل على شهادة البكالوريا السورية عام 
1952 وفي ذات العام تسّجل في كلية األدب العربي 
في جامعة دمشق ولكنه انقطع عن الدراسة في نهاية 
السنة الثانية، انضم إلى حركة القوميني العرب التي 

ضمه إليها جورج حبش لدى لقائهما عام 1953. 
ذهب إلى الكويت حيث عمل في التدريس االبتدائي، ثم 
انتقل إلى بيروت للعمل في مجلة احلرية )1961( التي 
كانت تنطق باسم احلركة مسؤوالً عن القسم الثقافي 
فيها، ثم أصبح رئيس حترير جريدة )احملرر( اللبنانية، 
في  للعمل  انتقل  ثم  فلسطني(  )ملحق  فيها  وأصدر 
جريدة األنوار اللبنانية وحني تأسست اجلبهة الشعبية 
لتحرير فلسطني أصدرت اجلبهة جريدة ناطقة باسمها 
غسان حتريرها،  وترأس  الهدف(  )مجلة  اسم  حملت 
من  وتزوج  اجلبهة،  باسم  رسمياً  ناطقاً  أصبح  كما 
سيدة دامناركية )آن( ورزق منها ولدان هما فايز وليلى 

وأصيب مبكراً مبرض السكر. 
غسان الوحيد بني أشقائه ولد في عكا، فقد كان من 
عادة أسرته قضاء فترات اإلجازة واألعياد في عكا، 
لم  املخاض  جاءها  حني  أمه  أن  والدته  عن  ويروى 
تستطع أن تصل إلى سريرها قبل أن تضع وليده وكاد 
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غسان كنفاني



الوليد يختنق بسبب ذلك وحدث هذا في التاسع من 
نيسان عام 1936. كان من نصيب غسان االلتحاق 
مبدرسة الفرير بيافا وكان يحسد ألنه يدرس اللغة 
الفرنسية زيادة عما يدرسه غيره، ولم تستمر دراسته 
االبتدائية هذه سوى بضع سنوات، فقد كانت أسرته 
تعيش في حي املنشية بيافا وهو احلي املالصق لتل 
العرب  بني  االحتكاك  أولى حوادث  وقد شهد  أبيب 
واليهود التي بدأت هناك إثر قرار تقسيم فلسطني، 
لذلك فقد حمل الوالد زوجته وأبناءه وأتى بهم إلى 
من  هناك  العائلة  أقامت  يافا،  إلى  هو  وعاد  عكا 
تشرين عام 1947 إلى أن كانت إحدى ليالي أواخر 
مدينة  على  األول  الهجوم  1948 حني جرى  نيسان 

عكا. 
بقي املهاجرون خارج عكا على تل الفخار )تل نابليون( 
وخرج املناضلون يدافعون عن مدينتهم ووقف رجال 
البلد  أطراف  في  الواقع  جدنا  بيت  أمام  األسرة 
وكان يحمل ما تيسر له من سالح وذلك للدفاع عن 
النساء واألطفال إذا اقتضى األمر ومما يذكر هنا أن 
وكنا  معنا  يقفون  كانوا  اإلنقاذ  جيش  ضباط  بعض 
نقدم لهم القهوة تباعاً علماً بأن فرقتهم بقيادة أديب 
وكانت  بلدتنا.  أطراف  في  ترابط  كانت  الشيشكلي 
ويافا  ياسني  دير  مجازر  األفواه قصص  على  تتردد 
وحيفا التي جلأ أهلها إلى عكا وكانت الصور ما تزال 
ماثلة في األذهان وفي هذا اجلو كان غسان يجلس 

هادئاً كعادته ليستمع ويراقب ما يجري. 
وفي  الفجر  حتى  املساء  منذ  االشتباكات  استمرت 
الصباح كانت معظم األسر تغادر املدينة وكانت أسرة 
املغادرة مع عديد من األسر  لهم  تيسر  غسان ممن 
في سيارة شحن إلى لبنان فوصوال إلى صيدا وبعد 
بلدة  في  قدمياً  بيتاً  استأجروا  االنتظار  من  يومني 
سفح  على  البلدة  أقصى  في  صيدا  قرب  الغازية 
اجلبل، استمرت العائلة في ذلك املنزل أربعني يوماً 
إال  معه  يحمل  لم  والدهم  إن  إذ  قاسية  في ظروف 
بناء  في  أنفقها  كان  فقد  النقود  من  اليسير  النذر 
وهذا  بيافا  العجمي  حي  في  وآخر  عكا  في  منزل 
اضطروا  حني  فيه  العمل  انتهى  قد  يكن  لم  البناء 
انتقلوا بالقطار مع آخرين إلى  الغازية  للرحيل ومن 
حلب ثم إلى الزبداني ثم إلى دمشق حيث استقر بهم 
املقام في منزل قدمي من منازل دمشق وبدأت هناك 

مرحلة أخرى قاسية من مراحل حياة األسرة. 
في دمشق شارك أسرته حياتها الصعبة، أبوه احملامي 
عمل أعماالً بدائية بسيطة، أخته عملت بالتدريس، 
هو وأخوه صنعوا أكياس الورق، ثم عماالً، ثم قاموا 
نفس  وفي  احملاكم  أبواب  أمام  االستدعاء  بكتابة 

الوقت الذي كان يتابع فيه دروسه االبتدائية. 
ومن مؤلفات الشهيد: 

موت سرير رقم 12، 1961، أرض البرتقال احلزين 
– بيروت 1963، رجال في الشمس – بيروت 1963، 
عالم  مسرحية،   – الباب  )املخدوعون(،  فيلم  قصة 
بيروت   – لكم  تبقى  ما   ،1970 بيروت   – لنا  ليس 

والبنادق  الرجال  عن  السكني،  فيلم  قصة   ،1966
عائد   ،1969 بيروت   – سعد  أم   ،1968 بيروت   –
إلى حيفا – بيروت 1970، الشيء اآلخر – صدرت 
بعد استشهاده، في بيروت 1980، العاشق، األعمى 
كاملة  غير  )روايات  نيسان  برقوق  واألطرش، 
القنديل الصغير  الكاملة(،  نشرت في مجلد أعماله 

– بيروت. 
كذلك له بحوث أدبية ومؤلفات سياسية منها: 

العربي  األدب  احملتلة:  فلسطني  في  املقامة  أدب   -
املقاوم في ظل االحتالل -1948 1968، في األدب 

الصهيوني. 
- املقاومة الفلسطينية ومعضالتها. 

- مجموعة كبيرة من الدراسات واملقاالت التي تعالج 
جوانب معينة من تاريخ النضال الفلسطيني وحركة 
التحرر الوطني العربية )سياسياً وفكرياً وتنظيمياً(. 
خلفيات وتفاصيل   – 39 في فلسطني  - ثورة -36 

وحتليل. 
اجلوائز التي نالها غسان: 

- نال في 1966 جائزة أصدقاء الكتاب في لبنان عن 
روايته )ما تبقى لكم(. 

في  العاملية  الصحفيني  منظمة  جائزة  اسمه  نال   -
1974 وجائزة اللوتس في 1975. 

في  والفنون  للثقافة  القدس  وسام  اسمه  منح   -
 .1990

أن  بعد   8/7/1972 السبت  يوم  صباح  استشهد   
انفجرت عبوات ناسفة كانت قد وضعت في سيارته 
حتت منزله مما أدى إلى استشهاده مع ابنة شقيقته 

مليس حسني جنم )17 سنة(.

 1( سعيد  وديع  إدوارد  األعالم  هؤالء  من  كذلك 
أستاذ   2003 سبتمبر   25  –  1935 نوفمبر 
والناقد  الكاتب  كولومبيا،  جامعة  في  املقارن  األدب 
توفي  املعروف،  األمريكي  الفلسطيني  واألكادميي 

مبرض اللوكيميا. 

 1935 نوفمبر   1 القدس  في  سعيد  إدوارد  ولد 
في  فكتوريا  كلية  في  دراسته  وبدأ  مسيحية،  لعائلة 
اإلسكندرية في مصر، ثم سافر سعيد إلى الواليات 
البكالوريوس  درجة  على  وحصل  كطالب،  املتحدة 
من جامعة برنستون عام 1957م ثم املاجستير عام 
1960 والدكتوراه من جامعة هارفارد عام 1964م. 

قضى سعيد معظم حياته األكادميية أستاذاً في جامعة 
كولومبيا في نيويورك، لكنه كان يتجول كأستاذ زائر 
في عدد من كبريات املؤسسات األكادميية مثل جامعة 
العربية  يايل وهارفرد وجون هوبكنز. حتدث سعيد 
باإلسبانية  وألم  بطالقة،  والفرنسية  واإلجنليزية 
واألملانية واإليطالية والالتينية وإدوارد سعيد هو من 

أتباع الكنيسة البروتستانتية اإلجنيلية. 
أخرى  حقول  في  ومقاالت  ودراسات  بحوثاً  أصدر 
اختصاصه  وهو  اإلجنليزي،  األدب  من  تنوعت 

األكادميي، إلى املوسيقى وشؤون ثقافية مختلفة. 
مسألة  ثم  1978م،  عام  االستشراق  كتبه:  ومن 
عام  األخيرة  السماء  وبعد  1979م،  عام  فلسطني 
1986م، وكالهما عن الصراع العربي اإلسرائيلي، ثم 
واإلمبريالية  والثقافة   ،1991 عام  موسيقية  متتاليات 
االستشراق،  لكتابه  تكملة  يعتبر  والذي  1993م،  عام 
إلى جانب كتب األدب واملجتمع وتغطية اإلسالم ولوم 
الضحية والسالم والسخط وسياسة التجريد ومتثيالت 
املثقف وغزة أريحا: سالم أمريكي. بعد معرفته بخبر 
كتابة  في  بدأ   1999 في  السرطان  مبرض  إصابته 

 .)out of place( مذكراته باسم خارج املكان
يعتبر كتابه االستشراق من أهم أعماله ويعتبر بداية 
فرع العلم الذي يعرف بدراسات ما بعد الكولونيالية 
للحكومة اإلسرائيلية  كان سعيد منتقداً قويا ًودائماً 
الدولة  وإهانة  إساءة  يعتبره  كان  ملا  واألميركية 
املعارضني  أشد  من  وكان  للفلسطينيني  اليهودية 

التفاقيات أوسلو. 
سبتمبر   25 نيويورك  مستشفيات  إحدى  في  توفي 
2003 عن 67 عاماً نتيجة إصابته مبرض اللوكيميا 

)سرطان الدم(. 
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 1878- يناير   23( السكاكيني  خليل  كان  كذلك 
فلسطيني  ومربٍّ  أديب   )1953 13 أغسطس عام 
العربية  والثقافة  باللغة  اهتم  مسيحي  مقدسي 
ويعتبر من رواد التربية احلديثة في الوطن العربي 
تعليم عدة أجيال  أثر كبير في  له  الذي كان  األمر 

وكان عضواً في املجمع اللغوي في القاهرة. 
نشر له اثني عشر مؤلفاً في حياته وعاش في فترات 
املتحدة  واململكة  فلسطني  من  كل  في  متالحقة 
والواليات املتحدة األمريكية وسوريا ومصر واعتقل 
في القدس أثناء احلرب العاملية الثانية وسجن في 
دمشق ولكنه متكن من اخلالص من سجنه والتحق 
إليهم  العربية وفي طريقه لالنضمام  الثورة  بقوات 

كتب نشيد الثورة العربية. 
ولد خليل السكاكيني في القدس وتلقى تعليمه في 
إلى  انتقل  ثم  القدس،  في  األرثوذكسية  املدرسة 
إلى  ومنها   )CMS( التبشيرية  اإلجنليكانية  الكلية 
فيها  ودرس  القدس  في  اإلجنليزية  صهيون  كلية 
اآلداب، ثم انتقل بعد تخرجه عام 1908 إلى اململكة 
املتحدة لفترة وجيزة انتقل بعدها إلى أمريكا، حيث 
من  كثير  في  وساهم  العربية  اللغة  تعليم  في  عمل 
الشرقي  الساحل  واليات  في  الصادرة  املطبوعات 
من  بالكثير  قام  كما  األمريكية  املتحدة  للواليات 
قبل  الوطن  إلى  العودة  قرر  لكنه  الترجمة،  أعمال 

مضي عام على قدومه إلى أمريكا. 
حال عودته إلى فلسطني، عمل السكاكيني صحفياً 
اللغة  دّرس  كما  املقدسية  األصمعي  جريدة  في 
وامتد  القدس  في  الصالحية  مدرسة  في  العربية 
فيما  العربية  اللغة  األجانب  تدريس  إلى  نشاطه 
 the American( كولوني  باألميريكان  يعرف 
ينشئ  أن  قرر  أنه  إال  القدس،  في   )Colony
أسماها   1909 عام  القدس  في  مدرسته اخلاصة 
العثمانية  اإلمبراطورية  دستور  اعتماد  مبناسبة 

اجلديد، املدرسة الدستورية. 
ملطالبة  دعاه  بعروبته  السكاكيني  خليل  متسك 
تعريب  إلى  القدس  في  األرثوذكس  الروم  كنيسة 

لغتها وتعريب الصلوات فيها وطالبها وبأنه ال يصلى 
فيها باللغة اليونانية وأن ال تستخدم فيها إال اللغة 
العربية، ونشر في هذا الصدد منشوراً عام 1913 
هذا  فلسطني(،  في  األرثوذكسية  )النهضة  بعنوان 

األمر دعا الكنيسة إلى إعالن إبعاده منها. 
الوسائل  واستخدام  التعليم  وسائل  بتحديث  آمن 
كما  منهجه  تشرح  مؤلفات  عدة  وكتب  البصرية، 
الدراسية  املناهج  كتب  من  الكثير  وألف  أعد  أنه 
في مجال اللغة العربية، وكان من أهمها كتاب اللغة 
بدرس  يبدأ  الذي  االبتدائي  األول  للصف  العربية 
والشرح  بالصور  املدعمة  روس(   – )راس  كلمتي 
الكتاب عشرات آالف من الطالب من  ودرس هذا 
وفاته  بعد  سنوات  عدة  وحتى  العشرينات  بدايات 

وإلى منتصف الستينات. 
األولى  العاملية  احلرب  أثناء   ،1918 نوفمبر  وفي 
بتسليم  األمريكيني  املواطنني  احلكومة  طالبت 
معارف  أحد  جواسيس،  عّدوا  وإال  أنفسهم 
أمريكياً  يهودياً  كان  الذي  ليفني  آلتر  السكاكيني، 
لم يسلم نفسه بل التجأ إلى بيت خليل السكاكيني 
الذي آواه لعدة أيام إلى أن اكتشفت الشرطة أمره 

فتم اعتقالهما ونقال إلى السجن في دمشق. 
قضى خليل السكاكيني في السجن حوالي شهرين 
ونصف، مت بعدها إطالق سراحه بالكفالة فأقام في 
دمشق حوالي 10 أشهر حتى آب/ أغسطس 1918 
لالنضمام  الرجال  من  مجموعة  مع  غادرها  حيث 
إلى الثورة العربية الكبرى في احلجاز، ثم جاء مصر 
لكن السلطات اإلجنليزية منعته من دخول فلسطني 
فأقام في مصر نحو شهرين حتى متكن من العودة 

إلى القدس. 
القدس  في  املعلمني  لدار  مديراً   1919 عام  عني 
هيربيرت  تعيني  على  احتجاجاً  استقال  لكنه 
املندوب  منصب  ليشغل  األصل  اليهودي  صاموئيل 
مغادرة  وبعد  فلسطني،  في  لبريطانيا  السامي 
مفتشاً  للعمل  عاد  فلسطني  صاموئيل  هيربرت 
عاماً للغة العربية في فلسطني، وبدأ بكتابة مقاالته 
والهالل  املقتطف  املعارضة في  السياسية  وأشعاره 

والسياسة األسبوعية. 
أنشأ العديد من املدارس منها: 
املدرسة الدستورية عام 1909. 

املدرسة الوطنية عام 1925. 
كلية النهضة في القدس عام 1938. 

له عدة مؤلفات منها: 
سنة  )القدس  الكبرى  احلرب  بعد  فلسطني 

 .)1920
مطالعات في اللغة واألدب )القدس سنة 1925(. 

سرّي )القدس سنة 1935(. 
قواعد  تيسير  في  النظر  تقرير جلنة  على  حاشية 

اللغة العربية )القدس سنة 1938(. 
لذكراِك )القدس سنة 1940(. 

وعليه قس )القدس سنة 1943(. 

ما تيّسر – جزءان )القدس سنة 1943، 1946(. 
اجلديد في القراءة العربية – أربعة أجزاء )القدس 

بني سنة 1924 وسنة 1933(. 
األول  الدليل   – العربية  اللغة  تعليم  في  األصول 

والدليل الثاني )القدس سنة 1934، 1936(. 
كذلك كانت هناك عدة كتب نشرت بعد وفاته منها: 

كذا أنا يا دنيا )مختارات من يومياته أعدتها للنشر 
هالة السكاكيني، القدس 1955(. 

خليل  مركز  )نشره  السكاكيني  خليل  يوميات 
أكرم  بتحرير   ،2004 عام  الله  رام  في  السكاكيني 

مسلم(
رشحه األديب املصري طه حسني للعمل في مجمع 
ففجع  ثانية  ميهله  لم  القدر  ولكن  العربية،  اللغة 
في  فجأة  السكاكيني  سري  الوحيد  ولده  بوفاة 
أحزنه   ،1953 عام  األمريكية  املتحدة  الواليات 
هذا كثيراً ومات بعد وفاة ابنه بثالثة أشهر في 13 

أغسطس 1953. 

الكرمي  كرمي  عبد  األعالم  هؤالء  من  كان  كذلك 
)-1909 1980( ولقبه أبو سلمى، شاعر فلسطيني 
ولد في مدينة طولكرم أنهى مراحله التعليمية حتى 
التحق  القدس،  إلى  انتقل  ثم  دمشق،  في  الثانوية 
حقلي  في  وعمل  القدس  في  احلقوق  مبعهد 
التدريس واحملاماة، ثم انتقل إلى بيروت وعاش فيها 

بقية عمره. 
ولد عبد الكرمي بن سعيد بن علي الكرمي في مدينة 
أسرة  في  وعاش  1909م،  عام  بفلسطني  طولكرم 
من  نبغ عدد  فقد  واألدب،  والدين  بالعلم  اشتهرت 
أحمد  األديبني  شقيق  فهو  وأدباء،  كعلماء  أفرادها 
شاكر الكرمي وحسن الكرمي ووالده الشيخ سعيد 
النهضة  رجال  وأحد طالئع  عالم مشهور،  الكرمي 
العربية املعاصرة. كان فقيهاً بالدين واللغة، وشاعراً 
تأّسس  ثمانية  أحد  وكان  اخلطابة  يجيد  وأديباً 
منهم املجمع العلمي العربي بدمشق، ونائباً لرئيس 
املجلس وعمل من بعد سنة 1922م قاضياً للقضاة 
مجمع  ألول  رئيساً  ثم  األردن(،  )شرق  حكومة  في 
علمي في األردن، وتوفي في طولكرم سنة 1935م. 
عبد  ابنه  على  العطف  شديد  سعيد  الشيخ  وكان 
أفضل  على  ينشأ  أن  على  يحرص  وكان  الكرمي، 
الّصفات وأكمل الّسجايا، وترعرع عبد الكرمي على 
وتغّدى  له،  والده  تشجيع  على  ونشأ  العطف  هذا 

بلبان العلم واألدب. 
مدرسة  في  االبتدائية  دراسته  الكرمي  عبد  تلقى 
إلى  انتقل  1918م  عام  وفي  احلكومية  طولكرم 
يحضر  كان  دمشق  وفي  دراسته  وواصل  دمشق، 
مجلس والده، وفيه أهل علم وأدب، فكان يستفيد 
كثيراً من مجالس العلم، ويقرأ الكتب األدبية النافعة 
خبرة  تكوين  هذه  العلم  مجالس  له  أتاحت  وقد 

اجتماعية وإثراء ثقافته وتكامل شخصيته. 
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إلى  والده دمشق  1922م غادر  وفي منتصف عام 
مجلس  ورئيس  للقضاة  قاضياً  أصبح  حيث  عمان 
املعارف، فانتقل معه، ودرس سنة واحدة في مدرسة 
دمشق  إلى  الكرمي  عبد  غادر  ثم  الثانوية  الّسلط 
عنبر(  )مكتب  األولى  التجهيز  مبدرسة  ليلتحق 
تدعى  فتاة  إلى  تعّرف  املكتب  في  دراسته  وخالل 
علم  وحني  قصيدة،  فيها  ونظم  فأحّبها  )سلمى( 
أساتذته بذلك كّنوه بأبي سلمى وبعد حصوله على 
شهادة البكالوريا السورية عام 1927م، قصد بيت 
املقدس، وُعنّي معلماً في املدرسة العمرية، ثم انتقل 
الرشيدية  املدرسة  إلى  ثم  البكرية،  املدرسة  إلى 
نال  حيث  القدس  في  احلقوق  معهد  إلى  وانتسب 

منه شهادة احملاماة. 
البريطانية  السلطات  أقالته  1936م  عام  وفي 
مجلة  نشرتها  قصيدة  نظم  فقد  التدريس،  من 
الرسالة القاهرية بعنوان )يا فلسطني( هاجم فيها 

السلطات 
للمندوب  قصر  إنشاء  على  لعزمها  البريطانية 
زاره  الذي  املكّبر  جبل  على  البريطاني  السامي 
اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب، فاستدعاه مدير 
التعليم البريطاني مستر فرل، وأبلغه قراره بفصله 
من العمل، وبعد أن فقد أبو سلمى وظيفته التعليمية 
دار  إلى  طوقان  إبراهيم  صديقه  ضّمه  بالقدس، 
جهازها  في  يعمل  واستمّر  الفلسطينية،  اإلذاعة 

اإلعالمي إلى أن استقال من عمله. 
حيفا  مدينة  سلمى  أبو  قصد  1943م  عام  وفي 
عمله  وبدأ  احملاماة،  مهنة  فيه  زاول  مكتباً  وافتتح 
قضايا  في  املتهمني  العرب  املناضلني  عن  بالدفاع 
الثورة الفلسطينية وأصبح في فترة قصيرة محامياً 
مرموقاً في فلسطني، وظل يعمل في حقل احملاماة 
عام 1948م، حيث اضطر إلى مغادرة حيفا نازحاً 
ودفن  املنّية،  وافته  1980م  عام  وفي  دمشق.  إلى 

في دمشق. 
الرّواد  الشعراء  جيل  من  وأديب  أبو سلمى، شاعر 
الذين سّجلوا بأمانة وصدق أحداث وطنهم وأمتهم، 
تلك  قضايا  في  اجلريئة  احلّرة  بالكلمة  وأسهموا 
النبيل،  واملعنى  بالوضوح،  يتسم  وشعره  األحداث 

والنغمة األخاذة، واللغة املتينة، ويتوافر فيه اخليال 
وقّوة  الكلمة  بدفء  لشعره  القارئ  ويحس  املبتكر 

التعبير وصدق االنتماء. 
متعددة،  وجوانب  كثيرة،  مجاالت  في  شعره  نظم 
املفقود  لفردوسه  نظمه  الذي  الوطني  الشعر  ففيه 
الشعر  وفيه  عام  بشكل  العربي  ولوطنه  بخاصة، 
واحلب  واألناشيد،  والّرثاء  واالجتماعي،  اإلنساني 
الشعر ونظم قصائد  فنون  والغزل، وغير ذلك من 
رائعة، كل واحدة منها كأنها لوحة رسمتها يد فّنان 

عبقري. 
لقد أراد أبو سلمى للشعر أن يكون فّناً جماهيرياً 
وما  ومعاناته،  الشعب  إحساسات  كل  يصّور  شعبياً 
يجري حوله من أحداث، فشعره يكاد يكون سجاًل 
امللتزم  الشعر  بني  يفّرق  وهو  أبعادها  بكل  للنكبة 
فاصاًل  ويضع حّداً  املأجور،  والشعر  بقضية شعبه 
في  كالناس  الشعر  فيقول:  الشعر  من  نوعني  بني 
الكون حرف حّر وحرف ذليل، وإّن الشعر احلق هو 

الشعر امللتزم بقضايا اجلماهير وآالمها وآمالها. 
من مؤلفاته: 

-1 املشرد، شعر 1935. 
-2 أغنيات بالدي، شعر. 

-3 الثورة، مسرحية. 
-4 أغاني األطفال، شعر. 

-5 كفاح عرب فلسطني، دراسة. 
-6 أحمد شاكر الكرمي، دراسة. 

-7 األعمال الكاملة، بيروت 1978. 
كذلك من مؤلفاته:  

املشرد )1953(. 
أغنيات بالدي )1959(. 

في فلسطني ريشتي )1971(. 
عام  في  فنشرت  الكاملة  الشعرية  مجموعته  أما 

 .1978

شاعر  وهو  بسيسو  معني  األعالم  هؤالء  ومن 
فلسطيني من مواليد غزة 1926، وعاش في مصر 
وأنهى علومه االبتدائية والثانوية في كلية غزة عام 
اليافاوية  )احلرية(  مجلة  في  النشر  وبدأ   ،1948
سنة  التحق   ،1946 عام  قصائده  أول  فيها  ونشر 

وتخرج  القاهرة،  في  األمريكية  باجلامعة   1948
موضوع  وكان  الصحافة  قسم  من   1952 عام 
برامج  في  واملسموعة  املنطوقة  )الكلمة  رسالته 
إذاعة الشرق األدنى(، وتدور حول احلدود الفاصلة 
املطبوعة  والكلمة  جهة  من  والتلفزيون  املذياع  بني 
العمل  في  وانخرط  أخرى  جهة  من  الصحيفة  في 
الصحافة  والدميقراطي مبكراً، وعمل في  الوطني 
 1952 يناير   – الثاني  كانون   27 وفي  والتدريس 
املعتقالت  في  وسجن  )املعركة(  األول  ديوانه  نشر 
 1957 إلى   1955 املصرية بني فترتني األولى من 
والثانية من 1959 إلى 1963 واستشهد في لندن 

عام 1984. 
ومن أعماله الشعرية: 

املسافر )1952م(. 
املعركة )دار الفن احلديث، القاهرة، 1952م(. 

القاهرة،  العربي،  الفكر  )دار  الصليب  على  األردن 
1958م(. 

بيروت،  اآلداب،  )دار  باالشتراك  مصرّية/  قصائد 
1960م(. 

فلسطني في القلب )دار اآلداب، بيروت، 1960م(. 
القاهرة،  العربي،  الكاتب  )دار  السنابل  من  مارد 

1976م(. 
بيروت،  اآلداب،  )دار  واقفة/ شعر  األشجار متوت 

1964م(. 
كّراسة فلسطني )دار العودة، بيروت، 1966م(. 

قصائد على زجاج النوافذ )1970م(. 
بغداد،  اإلعالم،  )وزارة  باسمك  ألدعوك  جئت 

1971م(. 
اآلن خذي جسدي كيساً من رمل )فلسطني، بيروت، 

1976م(. 
تونس،  رشد،  ابن  )دار  طويلة  قصيدة  القصيدة/ 

1983م(. 
األعمال الشعرية الكاملة/ مجلد واحد )دار العودة، 

بيروت، 1979م(. 
آخر القراصنة من العصافير.

حينما مُتطر األحجار. 
ومن أعمال شعرية درامية للتلفزيون: 

محاكمة ابن املقفع في 7 ساعات من إخراج صالح 
أبو هنود. 

رسائل إلى العالم في 12 ساعة من إخراج صالح 
أبو هنود. 

ومن أعماله املسرحية: 
مأساة جيفارا )دار الهالل، القاهرة، 1969م(. 

ثورة الزجن )1970م(. 
شمشون ودليلة (1970م(. 

1979م(  بيروت،  العودة،  )دار  املسرحية  األعمال 
يشمل: 

مأساة جيفارا.
ثورة الزجن. 

الصخرة. 
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العصافير تبني أعشاشها بني األصابع. 
محاكمة كتاب كليلة ودمنة. 

ومن أعماله النثرية: 
مات اجلبل، عاش اجلبل )1976(. 

)القاهرة،  املعاصرة  اإلسرائيلية  الرواية  من  مناذج 
1970م(. 

باجس أبو عطوان/ قصة )فلسطني الثورة، بيروت، 
1974م(.

دفاعاً عن البطل )دار العودة، بيروت، 1975م(. 
البلدوزر/ مقاالت )مؤسسة الدراسات، 1975م(. 

دفاتر فلسطينية/ مذكرات )بيروت، 978م(. 
بيروت،  العودة،  )دار  رحالت  األرض/  كتاب 

1979م(. 
أدب القفز باملظالت )القاهرة، 1972م(. 

االحتاد السوفييتي لي )موسكو، 1983م(. 
88 يوماً خلف متاريس بيروت )بيروت، 1985م(. 

عودة الطائر/ قصة. 
الروسية  إلى  مترجم  شعر  القلب/  في  وطن 

– مختارات موسكو. 
)القاهرة(  دائمة  مقاومة  غزة   – غزة  يوميات 

 .1971
كتب في العديد من اجلرائد واملجالت العربية: 

السورية حتت عنوان من شوارع  الثورة  في جريدة 
العالم. 

عالم  من  عنوان  حتت  الثورة  فلسطني  جريدة  في 
واحد. 

والفرنسية  اإلجنليزية  اللغات  إلى  أدبه  ترجم 
واألملانية والروسية، ولغات اجلمهوريات السوفياتية؛ 
واإلسبانية  واإليطالية  أوزباكستان،  أذربيجان، 

واليابانية والفيتنامية والفارسية. 
رئيس  نائب  وكان  العاملية  اللوتس  جائزة  على  حصل 
حترير مجلة )اللوتس( التي يصدرها احتاد كتاب آسيا 
)درع  فلسطيني  وسام  أعلى  على  وحصل  وأفريقيا 
األمانة  في  الثقافية  للشؤون  مسؤوالً  وكان  الثورة(، 
العامة لالحتاد العام للكتاب والصحفيني الفلسطينيني 

وكان عضو املجلس الوطني الفلسطيني. 

محمود،  الرحيم  عبد  كذلك  األعالم  هؤالء  ومن 
عنبتا  قرية  مواليد  من  فلسطيني،  شاعر  وهو 
التابعة لقضاء طولكرم عام 1913م واستشهد عام 
1948م ولقب بالشاعر الفلسطيني الشهيد، درس 
انتقل  ثم  وطولكرم،  عنبتا  في  االبتدائية  املرحلة 
إلى مدينة نابلس لدراسة املرحلة الثانوية مبدرسة 
1933م،  حتى  1928م  عام  من  الوطنية  النجاح 
إبراهيم  الشاعر  يد  على  املدرسة  في هذه  وتتلمذ 
طوقان واألساتذة د. محمد فروخ، وأنيس اخلولي، 
وقدري طوقان، فتشرب منهم حب املعرفة واالعتزاز 
بعد  وُعنّي  الظلم،  على  والثورة  والوطن  بالنفس 

تخرجه مدّرساً للغة العربية وآدابها. 

عز  الشيخ  سوريا  من  حضر  1953م  عام  وفي 
االحتالل  الكفاح ضد  في  ليشارك  القسام؛  الدين 
عاماً،  وستون  أربعة  وعمره  لفلسطني  اإلجنليزي 
وفلسطني،  ِمْصر  من  رفاقه  مع  باجلبل  واعتصم 
وظلوا يناوشون جنود اإلجنليز حتى استُْشهد الشيخ 
الشيخ  فأصبح  1935م،  نوفمبر   20 يوم  السوري 
وإرهاصاً  للمقاومة  أعلى  مثاًل  القسام  الدين  عز 
للثورة التي بدأت بإضراب يوم 20 أبريل 1936م، 
فانخرط فيها الشاعر الشاب عبد الرحيم محمود 
النجاح  مدرسة  من  فاستقال  للوطن،  نفسه  ونذر 

وعّبر عن موقعه في إحدى قصائده قائاًل: 
واْغِصْب ُحقوقك قّط ال تَْستَْجِدها

إن األلى سلبوا احلقوق لئاُم
ْد هذي طريُْقَك ِفي احَلياة فال حَتِ

قْد َساَرها ِمْن قبِْلَك القّساُم
وملا خمدت الثورة عام 1939م لم يحتمل البقاء في 
فلسطني حتت نير االحتالل اإلجنليزي والعصابات 
ثالث  بها  وظل  العراق  إلى  فهاجر  الصهيونية؛ 
والتحق  العربية،  للغة  مدرساً  سنوات عمل خاللها 
بالكلية احلربية ببغداد، وتخرج ضابطاً برتبة املالزم 
أيام امللك غازي بن فيصل بن احلسني، وشارك مع 
املجاهدين العرب في ثورة رشيد عالي الكيالني في 

العراق. 
األوضاع في فلسطني النشغال إجنلترا  وملا هدأت 
بلده  إلى  الرحيم  الثانية عاد عبد  العاملية  باحلرب 
الوطنية  النجاح  مبدرسة  معلماً  العمل  واستأنف 

بنابلس. 
وبصدور قرار تقسيم فلسطني اشتعل املوقف؛ فقّرر 
حترير  أجل  من  مدى  آخر  إلى  يصل  أن  شاِعُرنا 
ثم  1948م،  يناير  في  بيروت  إلى  فتوجه  وطنه، 
القتال  على  عسكرية  تدرييات  ليتلقى  الشام  إلى 
بلعا  منطقة  إلى  ودخل  اإلنقاذ،  جيش  إلى  وانضم 
بفلسطني واشترك في معركة بيار عدس مع َسِرّية 
ني، وشارك في معركة رأس العني، وفي  من فوج ِحطِّ
طولكرم،  في  لالنضباط  آمراً  ُعنّي  1948م  إبريل 
قاتل  وأخيراً  الناصرة  في  الفوج  آلمر  مساعداً  ثم 
ببسالة في معركة الشجرة حتى استُْشِهد فيها يوم 

13 يوليو 1948م وعمره خمسة وثالثون عاماً. 
ُدِفَن عبد الرحيم محمود في الناصرة ُمَخلِّفاً زوجته 
بني  وأعمارهم  رقّية،  وابنته  وطالل  الطيب  وابنيه 

األربعة أعوام والعام الواحد. 
خلّف عدداً من القصائد كتبها بني عامي 1935م، 
وفاته  بعد  األدباء  من  جلنة  جمعتها  1948م، 
املجالت  في  بعضها  نشر  قد  وكان  سنوات،  بعشر 
وصدر  واملصرية  والسورية  واللبنانية  الفلسطينية 
سبعاً  يضم  وهو  1958م،  عام  َعّمان  في  ديوانه 
وعشرين قصيدة، هي أهم ما كتبه في عمره القصير 

املليء بالكفاح. 
وصاغ آراءه الوطنية شعراً وعاشها حياة، فاستحق 
الكفاح  في  فلسطني  لشباب  أعلى  مثاًل  يكون  أن 

والصدق. 
أربعة  حوالي  عمره  وكان  )الشهيد(  قصيدته  وفي 

ُر الشهيد كما يتمّناه:  وعشرين عاماً يُصوِّ
سأحمل روحي على راحتي

وألقي بها في مهاوي الردى
فإما حياةٌ تسر الصديق

وإما ممات يغيظ العدا
ونفس الشريف لها غايتان

ورود املنايا ونيُل املنى
لعمرك إني أ}ى مصرعي

ولكن أُغٌد إليه اخلطى
أرى مقتلي دون حقي السليب

ودون بالدي هو املُبتغى
يَلُد ألذني سماع الصليل

ما يَُهّيُج نَْفِسي َمِسيُل الدِّ
ّدَل فوق الهضاب وجسٌم جَتَ

تُنَاِوُشه َجاِرحات الفال
فمنه نصيٌب لألْسِد الّسما

ومنه نصيب ألسد الّشَرى
كسا َدُمُه األرَض باألُْرُجَوان

وأثقل بالعطر ِريَْح الّصبا
وَعفر منه بَهّي اجَلِبني

ولكن ُعفاراً يزيد الَبها
وبَاَن على َشَفتَيْه ابْتسام 

َمعاِنيِْه ُهْزءٌ بهِذي الّدنا
ونام ِلَيْحلَُم ُحلَْم اخُللوِد

ؤى ويَْهنَأُ فيه بأْحلى الرُّ
لََعْمُرَك هذا ممات الرجال

ومن َراَم موتاً شريفاً فذا
األخير  احلرف  كان  أياً  املَدِّ  قافية  الشاعر  واختار 
الرجال  ممات  تصور  التي  الرائعة  القصيدة  لهذه 
الشرفاء من أجل الوطن، فالتلذذ بأصوات املدافع 
والبهجة بإسالة الدماء تَُهوِّن على الشرفاء املوت من 
أجل قضية كبرى يُداِفع عنها أال وهي حترير البالد 

واالحتفاظ بكرامتها. 

مستهتراً  يقول  اجلهاد(  إلى  )دعوة  قصيدته  وفي 
باملوت فداء للوطن: 

دعا الوطن الذبيح إلى اجلهاد
فَخْف ِلَفْرِط َفْرَحِتِه فؤادي 

َوسابَْقُت الّنِسيَم وال افتخاٌر
أَلَيَْس علّي أن أفِدي ِبالِدي

َحَملُت َعلى يَِدْي ُروحي وقلبي
وما َحَملْتُها إال عتادي

فِسيُْروا ِللنِّضاِل احلّق ناراً
تَُصبُّ على الِعَدا في كل واِد

فليس أَحّط من َشْعٍب َقِعيْد
عن اجَللى وموطنه ينادي
وتظل قصائد عبد الرحيم محمود تتوالى ُمَعبِّرًة عن 

حبه لوطنه وإصراره على التضحية من أجله.
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التراث الكويتي غنّي منذ أن كانت الكويت 
مـــن مــئــات الــســنــني. ووجـــــود الـــبـــالد على 
أقطار  مع  دائــم  اتصال  على  جعلها  البحر 
اخلليج سواء أكانت قريبة أم بعيدة، وكانت 
بشتى  للغناء  خصباً  مــجــاالً  األقــطــار  هــذه 
أنواعه، وهي من منظومة واحدة في احلياة 
وعاداتها  متقاربة،  ولهجاتها  االجتماعية، 
مــشــتــركــة، ومــصــاحلــهــا مــتــشــابــكــة، وكــانــت 
ــام  سفنها األولـــى صــغــيــرة، ومــع مـــرور األي
أخذت هذه السفن الصغيرة تنمو وتتكاثر، 
وخاصة في مجال الغوص وجلب املاء من شط العرب والقطاعة)1(.

موانئ  إلى  الوصول  تستطيع  بحيث  ذلك  بعد  الكبيرة  السفن  جاءت 
الهند واليمن وإفريقيا، وكان البحارة يجوبون البحار وينتزعون لقمة 
العيش هنا وهناك على مدى ثمانية أشهر في السنة. وال يستقر بهم 
املقام سوى أيام معدودات، ثم يخرج أكثرهم صيفاً إلى مغاصات اللؤلؤ 

من الكويت إلى ُعمان. 
جعلهم  وإفريقيا  والهند  واليمن  اجلــوار  دول  مع  االتــصــال...  وهــذا 
العيش  وسائل  كانت  حيث  املجتمعات،  من  مختلفة  أمناطاً  يتعرفون 
احلضارة،  ألسباب  سّباقة  كانت  التي  الهند  وخاصة  فيها،  ميسورة 
املجتمع  تــراث  مع  أحياناً  متقارباً  كــان  الــذي  الغنائي  الــتــراث  ومنها 
الهندي  كالتراث  متباعداً  أحياناً  وكان  واليمني.  واخلليجي  الكويتي، 

والتراث اإلفريقي. 
يناسب  ما  األقطار  تلك  كل  من  يأخذ  الكويتي  التراث  وجدنا  لذلك 
يبتكروا  أن  الكويت  أهل  استطاع  الزمن  مرور  ومع  وأذواقــه،  طبائعه 

غناء موسيقياً من مصادر فنية عدة في هذا املجال. 
كانت هذه حالهم مع البحر، وال ننسى الصحراء التي كانت تطّوقهم من 
عدة جهات، وما فيها من فنون املوسيقى والغناء منذ أقدم العصور، 
فهناك كان البحر والبالد الواقعة على شاطئيه، وهنا الصحراء وكل 
ما فيها من فنون الغناء الذي كان يصّور البيئة الصحراوية بكل ما فيها 

من إبداع وجمال وفن. 
يقول مؤلف كتاب )في التراث الغنائي الكويتي.. وأعالمه( ابن فيلكا 
مــن عشرين  أكثر  كتب  الــذي  املــبــدع  هــذا  الــبــار خالد سالم محمد، 
التعريف بهذه اجلزيرة  أغلبها عن جزيرة فيلكا، أسهم بها في  كتاباً 
أثراها  والتي  السنني،  آالف  منذ  وجــدت  التي  وحضارتها  التاريخية 

اليونانيون الذين تركوا بصماتهم اخلالدة على أرضها. 
الغنائي  التراث  عن  احلديث  أتناول  الكتاب  هذا  )في  املؤلف:  يقول 
وأفــردت  الكويت.  في  الفنية  احلركة  بواكير  منذ  وأعالمه،  الكويتي 
القسم األكبر منه ألعالم التراث الغنائي ملّحنني ومطربني وموسيقيني 

ونّهامة)2(، 
مساهمات  لهم  كانت  ممن  الغنائية  الشعبية  الفرق  رؤســاء  وأسماء 

ومشاركات ابتداء من كبار املطربني وامللحنني الذين ظهروا منذ مطلع 
القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن املاضي. ولم أغفل حتى الذين 

كانت لهم مشاركات ولو بسيطة في هذا املجال قدر املستطاع(. 
وقد قّدم لنا املؤلف مائة من أعالم الغناء الكويتي أكثرهم من املعروفني 
املهتمني  ألسنة  على  أسماؤهم  تتردد  الذين  وهم  العامة  حياتنا  في 
بالتراث الغنائي واملوسيقى، وفيهم كثير من الذين وّدعوا الدنيا منذ 
زمن بعيد، وليس لهم ذكر ذائع بني ظهرانينا، فنّقب املؤلف عن سَيرهم 
العاطرة هنا وهناك في تضاعيف الكتب واملجالت واجلرائد، أو في 
الــدؤوب لضاعت إسهاماتهم  الباحث  الفن، ولوال مجهود  ذاكــرة أهل 
الفنية وأسماؤهم في مطاوي النسيان، ومنهم هؤالء اجلنود املجهولون 
أمثال إبراهيم بن يعقوب وأحمد عبد الله يوسف وأم عنتر اجليماز 
وبن عيد وبو مطيع وجاسم اخلطيب وحسني الزاير وحمد الهويدي 
وخديجة املهنا وخليفة بن عسَك وسعود عبد العزيز صرام وعبد الله 
بن ناصر املصري وغيرهم من الذين ال تتردد أسماؤهم بني املواطنني 
أو على أقالم الكّتاب من أهل الفن، ورمبا ذكروا في املجالس أو في 
اإلذاعة أو على شاشة التلفزيون أحياناً بصورة عابرة أو على صفحات 

اجلرائد أحياناً أخرى. 
فإذا جاء اليوم باحثنا احملقق ووضعهم بني أيدينا في كتابه اجلديد 
اجليل  على سيرهم  يّطلع  لكي   2007 أواخــر سنة  في  الــذي صــدر 
اجلديد  اليوم أو األجيال القادمة غداً من هواة الغناء واملوسيقى، أو 
طلبة املدارس أو عّشاق الفن، فإنه يحق لنا أن نتباَهى بهذا العمل النادر 
الذي يضيف إلى صرح التراث الكويتي صفحة ناصعة من صفحات 
الفن الوطني النادر الذي كاد أن يُنَسى في غمرة التطور السريع الذي 
يحصد في طريقه ما هو جدير باالهتمام بني اإلبداعات األخرى التي 
هي جديرة باالهتمام، وال تكتمل صفحات الفنون الناصعة من دونها. 
مجلة العربي – الكويت 
العدد ��5 يوليو �200

في التـــــــــــــراث الغنـــــــائي الكـــــــويتي.. وأعــــــــــالمـــــــــــــه
فاضل خلف 
شاعر من الكويت

)2( النّهامة هم الذين يغنون أغاني البحر على ظهور السفن.)1( القطاعة: هي التجارة البحرية بني أقطار اخلليج.
الدانوب األزرق تشكر سعادة سفير الكويت في املجر على تزويدها باملطبوعات الكويتية 

زرق  السنة اخلامسة ـــ العدد العشرون ـــ تشرين زرق  السنة اخلامسة ـــ العدد العشرون ـــ تشرينالدانوب الأ �3الدانوب الأ 3�



ماروت  باملستشرق  معرفتي  تعود 
قرن.  ربع  من  ألكثر  مكلوش 
عرفت من خاللها مقدار اهتمامه 
اإلسالمية  العربية  بالثقافة 
عن  العاملية  املكتبات  في  وبحثه 
ودراساته  األصلية  املخطوطات 
واحلضارة  التاريخ  حول  املعمقة 
معهد  خاللها  أسس  اإلسالمية 
الشرقية في  للدراسات  ابن سينا 

جامعة بازوماني بيتر. 
وأقام ندوات عدة حول حوار احلضارات ويتطلع إلى التواصل مع 
وتفاعلها  الثقافات  تواصل  لتجسيد  واإلسالميني  العرب  املفكرين 
التي كان آخرها استضافة األوساط العلمية املجرية للمفكر العربي 

محمد آركون. 
ماروت  الدكتور  حتدث  ومناشطه  األكادميية  عمل  طبيعة  وعن 
مكلوش مشيراً إلى أن األكادميية كانت تتألف من قسمني: اآلداب 
– العلوم الطبيعية وقد بقي هذا احلال حتى احلرب العاملية الثانية 
في  أثرها  تركت  مجرية  شخصيات  عضويتها  في  تضم  وكانت 
زلتان.  وكوداي  يانوش  آران  أمثال  والعلمية  والفنية  األدبية  احلياة 
النموذج  تقليد  في  األكادميية  أخذت  الثانية  العاملية  احلرب  وبعد 
وأضحت  كافة  العلوم  في  أكادميية  تأسيس  مت  حيث  السوفييتي 
اآلن بعد عام 1990 أقساماً منها: الرياضيات – اآلداب – التاريخ 

والفلسفة – العلوم الزراعية – الطب. 
احلقول  في  عدة  إسهامات  املجرية  العلوم  أكادميية  تاريخ  يحمل 
العلمية واألدبية والفنية بحيث أضحت اليوم مركزاً هاماً للبحوث. 
يتطلع الدكتور ماروت مكلوش إلى بناء عالقات وشيجة بني أكادميية 
يتم  املأمول أن  العربية. ومن  العلوم  وأكادمييات   – العلوم املجرية 
تفعيل هذه العالقات حيث ترتبط األكادميية املجرية بعالقات مع 
مجمع اللغة في القاهرة وأكادميية العلوم املصرية في مجال العلوم 
الطبيعية. ومع أن املغرب يرعى أكادميية مرموقة إال أن واقع احلال 

يشير إلى عدم التواصل العلمي بني األكادمييتني. 
وخاصة  املجرية  العلوم  أكادميية  رئيس  نائب  تنتظر  كثيرة  مهام 
ذلك  واملجر  العربي  العالم  بني  العلمي  والتعاون  العالقات  تفعيل 
العربي  التاريخ  حول  املتعددة  ودراساته  العربية  اللغة  إتقانه  أن 
العلم  ملا فيه خير  املتبادلة  العالقات  اإلسالمي سوف تسعف في 

والتفاعل الثقافي. 

تعد أكادميية العلوم املجرية من أقدم األكادمييات العلمية في أوروبا. ُأسست عام �1�2. سيتشيني اشتفان كان 
املبادر للتأسيس وهو نفسه الذي بنى جسر السالسل القائم على نهر الدانوب مقتفيًا نهج أبني الذي بنى املتحف 
الوطني والذي يعد أيضًا حتفة في عالم البناء وطرز الفنون. مجسدين ولع املالكني القدامى بالثقافة وصون 
التراث والشعور الوطني بأن احلقب التاريخية التي أثرت في ضمور اللغة املجرية يجب أال تسود. حينها لم تكن 
اللغة املجرية هي السائدة إبان اإلمبراطورية النمساوية الهنغارية بل الالتينية. ومن هنا الشعور باحلاجة إلى 
أكادميية تعلي شأن اللغة فقام علماء املجر املنضوين في األكادميية بتجديد اللغة املجرية وتطويرها وأدخلوا 

كلمات جديدة.  

صرح علمي يحتضن 
املؤمتـــــرات العامليـــــــــــــة 

ويهـــــــتم بثقــــــافة احلــــــــــــــــــــوار

املستشرق ماروت مكلوش نائبًا لرئيس أكادميية العلوم املجرية 

هذه املقدمة التاريخية التي أسهب في اخلوض فيها املستشرق ماروت مكلوش Dr. Maróth Miklós كانت بداية حلوار مبناسبة 
انتخابه نائبًا لرئيس أكادميية العلوم املجرية. 
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أنا حنا بن سليم حنا مينه، والدتي مريانا ميخائيل زكور، من مواليد 
الالذقية العام 1924 اكتب وصيتي وانا بكامل قواي العقلية، وقد 
عّمرت طوياًل حتى صرت أخشى أال أموت، بعد أن شبعت من الدنيا، 

مع يقيني أنه )لكل أجل كتاب(. 
لقد كنت سعيداً جداً في حياتي، فمنذ أبصرت عيناي النور، وأنا 
عليه،  وانتصرت  الشقاء،  حاربت  الشقاء  قلب  وفي  للشقا،  منذور 

وهذه نعمة الله، ومكافأة السماء، وإني ملن الشاكرين. 
عندما ألفظ النفس األخير، آمل، وأشدد على هذه الكلمة، أال يذاع 
خبر موتي في أية وسيلة إعالمية، مقروءة أو مسموعة أو مرئية، 
في مماتي،  بسيطاً  أكون  أن  وأرغب  في حياتي،  بسيطاً  كنت  فقد 
وليس لي أهل، ألن أهلي جميعاً، لم يعرفوا من أنا في حياتي، وهذا 
أفضل، لذلك ليس من اإلنصاف في شيء، أن يتحسروا علي عندما 

يعرفونني، بعد مغادرة هذه الفانية. 
كل ما فعلته في حياتي معروف، وهو أداء واجبي جتاه وطني وشعبي، 
وقد كرست كل كلماتي ألجل هدف واحد: نصرة الفقراء والبؤساء 
هذا  سبيل  في  بجسدي  ناضلت  أن  وبعد  األرض،  في  واملعذبني 
الهدف، وبدأت الكتابة في األربعني من عمري، شرعت قلمي ألجل 

الهدف ذاته، وملا أزل. 
ال عتب وال عتاب، ولست ذاكرهما، هنا، إال للضرورة، فقد اعتمدت 
عمري كله، ال على احلظ بل على الساعد، فيدي وحدها، ومبفردها، 

صفقت، وإني ألشكر هذه اليد، ففي الشكر تدوم النعم. 
أن  منهم  طلبت  إذا  قراء،  رفاق،  أصدقاء،  أقرباء،  للجميع،  أعتذر 
يدعوا نعشي، محموالً من بيتي إلى عربة املوت، على أكتاف أربعة 
أشخاص مأجورين من دائرة دفن املوتى، وبعد إهالة التراب علي، 
في أي قبر متاح، ينفض اجلميع أيديهم، ويعودون إلى بيوتهم، فقد 

انتهى احلفل وأغلقت الدائرة. 
ال حزن، ال بكاء، ال لباس أسود، ال للتعزيات، بأي شكل، ومن أي نوع، 

في البيت أو خارجه، ثم، وهذا هو األهم، وأشدد: ال حفلة تأبني، 
التآبني، وكما  فالذي سيقال بعد موتي، سمعته في حياتي، وهذه 
إلّى، أستغيث بكم جميعاً، أن  العادة، منكرة، منّفرة، مسيئة  جرت 

تريحوا عظامي منها. 
أنهم  يّدعون  من  به  يتصرف  والالذقية،  دمشق  في  أملك،  ما  كل 
الذين  األحباء  الفقراء  توزيع بعضه، على  ولهم احلرية في  أهلي، 
كنت منهم، وكانوا مني وكنا على نسب هو األغلى، األثمن، األكرم 

عندي. 
يصلّون  من  عند  وصيتي  سمعان،  دميان  مرمي  العزيزة  زوجتي 
لراحة نفسي، لها احلق، لو كانت لديها إمكانية دعي هذا احلق، 
أن تتصرف بكل إرثي، أما بيتي في الالذقية، وكل ما فيه، فهو لها 
ومطّوب باسمها فال يباع إال بعد عودتها إلى العدم الذي خرجت 

هي، وخرجت أنا، منه، ثم عدنا إليه. 
الروائي حنا مينه من مواليد الالذقية عام 1924. نشأ في أسرة 
ثم حّماالً في ميناء الالذقية  فقيرة وعمل في بداية حياته حالقاً 
ثم بّحاراً إضافة إلى أعمال أخرى قبل أن يصبح كاتباً ملسلسالت 
إذاعية ثم روائياً في األربعني من عمره وكانت أول رواياته )املصابيح 
الزرق( وأنتج أكثر من 30 عماًل أدبياً منها: )النجوم حتاكم القمر(، 
و)الربيع  والعاصفة(،  )الشراع  )بقايا صور(،  )نهاية رجل شجاع(، 
عمله  خالل  املجري  املجتمع  نسيج  واصفاً  كتبها  التي  واخلريف( 
في راديو املجر في ستينات القرن العشرين وكانت روايته األخيرة: 

)عاهرة ونصف مجنون(. 
وحنا مينه أب خلمسة أبناء منهم الطبيبة سلوى املقيمة في املجر 
منذ أكثر من ثالثني عاماً وهي تعمل في طب األطفال في مدينة 

بودابست ومتزوجة من مجري. 

حنا مينه املنذور للشقاء: 
عّمرت طوياًل حتى صر ت أخشى أال أموت

أغــــــــرب 
وصـــــية
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 Szabó الزيارة إلى مدرسة سابو لورينس
العاصمة  في  الثاني  احلي  في   Lörinc
تعمم  أن  متمنياً  الباحث  جتعل  بودابست 
العربي  العالم  في  املدارس  على  جتربتها 
العملية  إلى  تنظر  مازالت  أخرى  ودول 
العلوم  لضروب  تلقني  أنها  على  التعليمية 

ليس إال. 
يشير   Zoltán László املدرسة  مدير 
بداية إلى أن املدرسة افتتحت عام 1961 
بدأت   1999 عام  وفي  ابتدائية  كمدرسة 
من  وأضحت  اللغتني  منهاج  بتدريس 
املدارس القليلة في هنغاريا التي تطبق هذا 
أطلق  االبتدائية.  املرحلة  من  بدءاً  النظام 
سابو  املجري  الشاعر  اسم  املدرسة  على 
الذي  احلي  في  يسكن  كان  الذي  لورينس 

بنيت فيه املدرسة. 

وتستوعب  معلماً   81 املدرسة  في  يعمل 
738 طالباً في املرحلتني: التعليم األساسي 

– والثانوي. 
يلفت الزائر عند الدخول إلى باب املدرسة 
أنيق  زجاجي  مكتب  في  موظف  وجود 
في  يعرف  الذي  كمبيوتر  بجهاز  مكتسياً 
العربي بأنه )بواب( أو )فّراش( بيد  عاملنا 
أنه هنا متسربل بكفاءة معلوماتية ميكنه أن 
يعطيك عبر جهاز احلاسوب أمامه كل ما 
املدرسة  أحوال  عن  سؤال  من  إليه  نتطلع 

والطالب. 
مدير  زلتان السلو  السيد  مع  احلديث  في 
املدرسة ومعاونته لشؤون التعليم االبتدائي 
 Köszeginé Rózsa Hegyi السيدة 
محطات  عدة  إلى  املرء  يخلص   Anita
حتمل مؤشرات على ما تؤديه املدرسة من 

دور تربوي ومناشط رياضية وجسمية. 
املدرسة فاحتة ذراعيها جلميع اجلنسيات 
واملجرية  الصينية  اجلنسيات  فيها  فترى 

والعربية واليابانية. 
حتى  صباحاً  الثامنة  من  املدرسة  دوام 
املدرسة  خاللها  تقدم  ظهراً.  اخلامسة 

وجبتي طعام للتالميذ. 
بني  املناشط  تتوزع  ظهراً  الواحدة  بعد 
الواجبات  حل  في  واملساعدة  الرياضة 
الطالب  يذهب  بحيث  وكتابتها،  املدرسة 
الواجبات  بأعباء  محمل  غير  منزله  إلى 
املدرسية وتساهم هذه العملية في التخفيف 
دوامها  ميتد  التي  العاملة  العائالت  عن 
حتى اخلامسة أيضاً والتي يستغرق وصول 
البعض منهم إلى منزله حوالي ساعتني من 
إليه  آلت  ما  بسبب  منزله  إلى  مكان عمله 

احلياة املعاصرة من ازدحام ال يوصف. 
الطلبة  بداية  يقسم  االبتدائي  التعليم  في 
إلى فئة A وB بحيث تتعلم فئة A خمس 
تدريس  إلى  إضافة  أجنبية  لغة  ساعات 
املواد باللغة املجرية وتتعلم فئة B ساعتني 

املجتمع  يوليه  الذي  االهتمام  بذاك  شعور  املجر  في  التعليمية  املدارس  يزور  من  ينتاب 
لتلك الفئة العمرية. فأنت في بناء فسيح حتيط به األشجار وحافل بالقاعات واملختصني 

بالتعليم والرياضة والتربية واالجتماع وعلم النفس واللغات. 
الرافد للجامعات  التعليمي  إلى هذا اجلانب  كانت سانحة تلك عندما فكرتا في اإلشارة 

بالطلبة واملؤسس لبنى فكرية وحياتية. 

ومضات علميــــــة قسمات إنسانية ومناشط دائمـــة
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لغة أجنبية. 
تشير السيدة Anita إلى وجود 12 قاعة في 
القسم من املدرسة املهتم بالتعليم االبتدائي 
الطالب  تدريس  ليتم  خاصة  قاعات  وثمة 
اللغة األجنبية )اإلنكليزية أو األملانية( وقاعة 
والفيزياء  الكيمياء  لدروس  وقاعة  للرياضة 

لتوافر وسائل إيضاح دائمة. 
كتاب   1800 من  أكثر  تضم  مكتبة  وثمة 
يستطيع الطالب منذ الصف األول االبتدائي 
أن يبدأ بتعلم كيفية استعارة الكتب وإعادتها. 
به  فسيح ميارس  ملعب  ثمة  هناك  أن  كما 
ودورات سباحة  الرياضية  الطلبة هواياتهم 

وفنون رياضية ملن أحب. 
التعليمية  اللمحات  إلى  إضافة  أنه  الواقع 
من  البد  فإنه  املدرس  زائر  يرصدها  التي 
اإلشارة إلى األبعاد اإلنسانية فاملدرسة حال 
جماعية  لوحة  سنوياً  تعلق  املجر  مدارس 
وتقوم  الثانوية  املرحلة  أنهوا  الذين  للطلبة 
بجمعهم كل خمس سنوات كوصل اجتماعي 

وإنساني وذلك في بناء املدرسة. 
على  سابو  الشاعر  اسم  إطالق  أن  كما 
وشعره  بحياته  تعريف  يرافقه  املدرسة 
في  مبثوثة  حياته  ومسار  أشعاره  فترى 
فناء املدرسة فتعلم أنه مواليد آذار/ مارس 
1900 وتوفي في أكتوبر 1957 وسخر جّل 

شعره للطفولة. 

وإلى ذلك فإن إدارة املدرسة ترتب لرحالت 
وتبادل  للطلبة  التدريب  هدفها  جماعية 

اخلبرات مع نظرائهم في دول مثل هولندا 
إدارة  وحتدد  املتحدة.  والواليات  وبريطانيا 
املدرسة اجتماعاً شهرياً مع األهالي للتداول 
التربوية  العملية  وتطورات  شؤون  في 

والتعليمية ألبنائهم. 
مدارس املجر هي الرافد األساس للجامعات 
املجرية التي أضحت ذات سمعة. وفيها يرى 
املرء مدى االهتمام بالطفولة وسن املراهقة 
لفتية يتأهلون خلوض غمار احلياة العملية. 
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وإرادة  عصامية  عن  يعبر  حياتها  مسار 
عالم  وارتادت  الهندسية  العلوم  نهلت  حياة. 
البنوك  املال فأضحت مستشارة مالية ألهم 
تعصف  التي  املالية  األزمة  عن  وحتدثك 
على  القلق  اخلبير  حديث  فتسمع  بالعالم 
املصير اإلنساني واملستشعر لعذابات الفقراء 
هذا  حتمل  أعمالها  ولعل  النامي.  والعالم 
ذهني  بناء  على  املتكئ  اإلنساني  النبض 
متخيل فعندها يضحي املتخيل مستندًا إلى 
الواقع ليصير نوعًا من املمارسة لهذا الواقع 

في شكل إعادة إنتاجه. 

أعمالها تعكس أفقًا إنسانيًا وما تنحت إظهار 
لتاريخ أفل بيد أنه مازال متسرباًل باحلاضر 
عام  كثورة  التاريخية  لألحداث  تؤرخ  إنها 
الدميقراطية.  التي نشدت  املجر  في   1�5�
ابنة  فنانة  إنها  ومشاهير.  لزعماء  وتؤرخ 
وتتطلع  احلياة  بتفاصيل  تلم  عصرها 
لعالقات أوثق مع الفنانني العرب ومع التراث 

الفني العربي. 
أعمالها أضحت معروفة في أوروبا. وستكون 
احتفالية  في  القادمني  الشهرين  خالل 
لوس  في  للمجر  العامة  القنصلية  تنظمها 

أجنلوس بالواليات املتحدة األمريكية ضمن 
فعاليات األيام الثقافية املجرية هناك. 

بني  جتمع  حياتها  مسار  في  تندي  الفنانة 
الفن واحلياة العائلية فتراها متابعة لشجون 
في  يدور  عما  غافلة  وغير  الوحيدة  ابنتها 
العالم من تطورات وأحداث تؤثر على املصير 

اإلنساني. 
باألعمال  العابق  الفسيح  صالونها  زيارة 
نتمنى  فنية  متعة  الناظر  تكسب  الفنية 
مع  أعمق  وتواصل  تعارف  لتشمل  متتد  أن 

الفنانني العرب. 

خبرت  فنانة  أمام  أنه   Hegedüs Tünde املعروفة  املجرية  الفنانة  يحادث  من  يشعر 
احلياة وتتطلع إلى أفق إنساني. وما يلبث املرء عندما يرى أعمالها في صالونها الفسيح 
ما  وشائج  من  التأكد  سوى  سابقًا  يوغسالفيا  مع  احلدود  على  القابعة  سجد  مدينة  في 
به وتقتنع وما هو شاخص من لوحات ومنحوتات قدت من ولع باحلياة ورسمت  تتحدث 

لتعانق األمل املوعود. 
فنية  آثار  من  العرب  تركه  ما  وتقر  العربية  للفنون  أكبر  فهم  إلى  تتطلع  تندي  الفنانة 

وجمالية تتمنى االطالع على تفاصيلها إذ إنها ملمة ببعض جوانبها

لوحاتها وأعمالها املنحوتة 
Hegedüs Tündeتعكس براءة الطفولة وصروف احلياة 
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النجمة التلفزيونية 
تتزوج حبيبتها 

مقدمة  أن  الفنية  )بيبول(  مجلة  أكدت 
ديجينيريز  الني  املثلية  الشهيرة  البرامج 
الشقراء  سنوات  أربع  منذ  وحبيبتها 
في  رباطهما  عقدتا  روسي،  دو  بورتيا 
في  منزلهما  في  حميم  زواج  حفل 
لوس  مدينة  في  هيلز  بيفرلي  ضاحية 
السبت  مساء  كاليفورنيا،  في  أجنلوس 

 .16/8/2008
املقدمة الشهيرة – التي لديها برنامجها 
األميركية  اخلاص على إحدى احملطات 
)50 عاماً( ودو روسي )35 عاماً( ارتدتا 
توقيع  حمل  باملناسبة  خاصاً  تصميماً 
املصمم زاك بوسن فيما صمم نيل الين 

خامتي الزواج. 
ضيفاً   19 ارتباطهما  حفل  وحضر 
ودو  ديجينيريز  والدتا  فيهم  مبن  مقرباً 
من  املناسبة  ألجل  قدمتا  اللتان  روسي 

أستراليا. 
إال  االثنتان،  تتواعد   2004 العام  ومنذ 
أن املقدمة الشهيرة الفائزة بجوائز آميي 
ومقدمة حفل أوسكار لم تعلن عن خطط 
االرتباط إال في مايو/ أيار املاضي وبعد 
كاليفورنيا  في  العليا  احملكمة  أن قضت 
من  شهر  وبعد  املثليني،  زواج  بسماح 
ذلك كشفت ديجينيريز عن خامت ماسي 
قدمته حلبيبتها املثلية خالل حفل جوائز 
آميي، كعربون الرتباطهما. وقالت بشأن 
نفسي،  عن  دروساً  )علمتني  روسي  دو 
نحن  باملثل،  قمت  أنني  أيضاً  وأشعر 
االثنتان تغيرنا ونضجنا ونشعر بحال من 

الكمال(. من أعمال الفنانة تندي  
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الثامن  من  الفترة  خالل  األبصار  توجهت 
الرابع والعشرين من آب/ أغسطس  وحتى 
2008 على العاصمة بكني حيث تنافس أكثر 
من عشرة آالف رياضي ورياضية جاؤوا من 
204 دولة حول العالم من أجل هدف واحد، 
ورفع  التتويج  منصات  على  الصعود  وهو 
أعالم بالدهم في احلدث الرياضي األكبر 
في العالم، الدورة األوملبية الصيفية التاسعة 

والعشرين )بكني 2008(. 
حصلت العاصمة الصينية على حق استضافة 
الدورة في عام 2001 خالل املؤمتر الثاني 
عشر بعد املائة للجنة األوملبية الدولية، بعد 
منافسة مع عدة مدن أخرى أبرزها مدينة 
تورونتو الكندية والعاصمة الفرنسية باريس 
والعاصمة التركية اسطنبول ومدينة أوساكا 

اليابانية. 
وأصبحت بذلك بكني ثالث عاصمة آسيوية 
حتصل على شرف تنظيم األوملبياد الصيفي 
التي  اليابانية طوكيو  العاصمة  كل من  بعد 
عاصمة  وسيؤول   1964 عام  استضافته 
عام  استضافته  التي  اجلنوبية  كوريا 

 .1988
في  سعت  قد  الصينية  العاصمة  وكانت 
بداية التسعينات الستضافة الدورة األوملبية 
في  خسرت  ولكنها  والعشرين،  السابعة 
مدينة  عن  فقط  صوتني  بفارق  التصويت 
الدورة  استضافت  التي  األسترالية  سيدني 

بنجاح عام 2000. 
املالعب واملنشآت الرياضية

خصصت اللجنة املنظمة 30 ملعباً ومنشأة 
البطولة،  منافسات  الستضافة  رياضية 

أبرزهم ملعب بكني الوطني الذي يعد مبثابة 
حتفة معمارية بجميع املقاييس، وقد اشترك 
في تصميمه وبنائه شركة هيرتزوغ آن دي 
ميرون السويسرية، إحدى أفضل الشركات 
الهندسية في العالم وأطلق عليه اسم )عش 

الطير( بسبب شكله اخلارجي. 
ويقع امللعب داخل املنطقة األوملبية اخلضراء 
التي أطلق عليها اسم )أوملبيك غرين( والتي 
أحداث  ملعظم  النابض  القلب  مبثابة  كانت 

الدورة. 
مساحة  اخلضراء  األوملبية  املنطقة  تشغل 
تتجاوز الـ 12 كلم مربع في شمال العاصمة 
الذي  الوطني  امللعب  وبجانب  الصينية، 

وكرة  القوى  ألعاب  رياضتي  سيستضيف 
القدم، تضم املنطقة عدد كبير من املالعب 
التي ستستضيف منافسات أخرى مختلفة، 
الذي  للسباحة  الوطني  املركز  أبرزها 
والغطس  السباحة  منافسات  سيشهد 
والسباحة املتزامنة، وامللعب الوطني املغطى 
الذي سيستضيف منافسات اجلمباز وكرة 

اليد. 
شعار الدورة

)بكني  الصيني  اخلتم  هو  الدورة  شعار 
الذي  القسم  عن  يعبر  وهو  الراقصة(، 
تعداده  البالغ  وشعبها  الصني  أقسمته 
األلعاب  نحو  نسمة  مليار   1.3 حوالي 
عن  يعبر  املنظمني  بحسب  وهو  األوملبية، 
تطلعات الشعب الصيني بحضارته العريقة 
الروح  إلى  احلديثة  العصرية  ومالمحه 
في  بكني  مدينة  رغبة  يؤكد  كما  األوملبية، 

حتقيق املثل العليا األوملبية. 
متائم الدورة 

)بي بي( و)جينغ جينغ( و)هوان هوان( و)ينغ 
التمائم  أسماء  هي  هذه  ني(،  و)تي  ينغ( 
اخلمسة للدورة وهي عبارة عن دمى صينية 

رتنــا أن الرياضـة حـياة وسـالم ذكَّ بكين 
2008
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جالبة للحظ يطلق عليها اسم )فو وا(. 
وألوانها  أشكالها  مصمموها  استوحى  وقد 
من احللقات األوملبية اخلمس، ومن الطبيعة 
هذه  من  شخصية  كل  تعبر  كما  الصينية، 
بعض  مثل  معينة  رموز  عن  الشخصيات 
الصيني  الشعب  لدى  احملببة  احليوانات 
وهي السمكة والباندا والظبي التبتي وطائر 

السنونو، باإلضافة للشعلة املقدسة. 
امليداليات

تنافس الرياضيون والرياضيات في أوملبياد 
ميدالية   900 من  أكثر  على   2008 بكني 
كل  قطر  ويبلغ  ذهبية،  ميدالية   302 منهم 
مليمترات،   6 وسمكها  70مليمتراً  ميدالية 
صورة  األمامي  وجهها  على  حتمل  وهي 
آلهة النصر اليونانية ذات اجلناحني ومدرج 
اخللفي  وجهها  يحمل  بينما  قدمي،  يوناني 

شعار الدورة. 
الشعلة األوملبية

التاسعة  األوملبية  الدورة  شعلة  طول  يبلغ 
والعشرين 72 سم ووزنها 985 غراماً فقط، 
وتصميمها  األملنيوم،  من  مصنوعة  وهي 
القدمية،  الصينية  احلضارة  من  مستوحى 
على  يحافظ  وقوداً  تستخدم  أنها  كما 

البيئة. 
الرابع  في  األوملبية  الشعلة  إيقاد  مت 
والعشرين من آذار/ مارس 2008 في نفس 
املكان الذي انطلقت منه األوملبياد القدمية 

في العاصمة اليونانية أثينا. 
لتبدأ  الصني  إلى  ذلك  بعد  الشعلة  وعادت 
من هناك جولة حول العالم أطلق عليها اسم 
مسافة  خاللها  وقطعت  التناغم(،  )رحلة 
أكثر من  كلم على مدار  ألف   137 بـ  تقّدر 
4 أشهر قبل أن تعود لبكني مرة أخرى في 
الرحلة  وهي  أغسطس،  آب/  من  السادس 
األطول للشعلة في تاريخ الدورات األوملبية. 
دولة   20 من  أكثر  زيارة  اجلولة  وشملت 
املتحدة  والواليات  وبريطانيا  فرنسا  منهم 
وروسيا واليابان وكوريا اجلنوبية وأستراليا، 

باإلضافة إلى دولة عربية واحدة هي سلطنة 
ُعمان، كما زارت الشعلة خالل جولتها قمة 
العالم،  جبل إيفرست أعلى قمة جبلية في 

قبل أن تعود إلى الصني. 
أياماً  املجري  الشعب  عاش  وقد  هذا 
أوملبياد  أنباء  بشغف  يتابع  وهو  فرحة 
ممتلئة  واملكاتب  املقاهي  ترى  وكنت  بكني 

بالرواد ملشاهدة أبطال املجر الذين حققوا 
امليداليات الذهبية: فايدا اتيال في التجديف 
أللف متر. وكوفاكش كاتي ويانيش ناتاشتا 
والذهبية  متر   500 لـ  املائي  التجديف  في 
الثالثة التي حققها الفريق املجري في كرة 
املاء بعد فوزهم على الفريق األمريكي 14: 

 .10
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ذكرت دراسة أن مواقف السيارات في وسط 
العالم،  في  األغلى  هي  البريطانية  العاصمة 
وبحسب الدراسة التي أعدتها شركة )كولييرز 
أنــتــرنــاشــونــال( الــتــجــاريــة الــعــقــاريــة ونــشــرت 
ركن  فإن  تاميز(  )فايننشال  نتائجها صحيفة 
سيارة في موقف سيارات عام في وسط لندن 
ما  أي  شــهــريــاً  دوالراً   1167 حــوالــي  يكلف 

يعادل 68 دوالراً أميركياً في اليوم. 
وأشارت الدراسة إلى أن تكلفة ركن السيارات 
ما  عادة  العاملية  والتجارية  املالية  املراكز  في 
يكون مرتفعاً إال أن موقف السيارات في لندن 

يعد األغلى من بينها في العالم. 
وأوضحت أن ركن سيارة في منطقة ميدتاون 
شهرياً  أميركياً   585 يكلف  مثاًل  بنيويورك 
حني  فــي  أميركياً  دوالراً   552 طوكيو  وفــي 
يكلف ركن سيارة في منطقة وست آند بلندن 

1136 دوالراً شهرياً. 
املرتبة  في  بأستراليا  سيدني  مدينة  وحلت 
الثانية بعد لندن من حيث ارتفاع رسوم ركن 

ملياردير روسي 
يشتري أغلى 

منزل في أمريكا 
ترامب  دونــالــد  األمــريــكــي  امللياردير  بــاع 
ــة فــلــوريــدا  ــوالي مــنــزلــة فــي بــالــم بــيــتــش ب
إلى  دوالر  مليون   100 مقابل  األمريكية 

امللياردير الروسي دميتري ريبولوفليف. 
ــة أن هـــذا هو  ــر إعــالمــي ــقــاري وذكـــــرت ت
املتحدة،  الواليات  في  عائلي  منزل  أغلى 
وفي الوقت نفسه فإن هذا السعر يسير 
عكس اجتاه أسعار العقارات التي تتراجع 

باطراد في الواليات املتحدة. 
ونقلت صحيفة بالم بيتش تاميز األميركية 
عن ترامب قوله )أنا أحب األرقام القياسية 
وهــــذا رقـــم قــيــاســي جــديــد( بــحــســب ما 

أوردته وكالة األنباء األملانية. 
وكان ترامب قد وضع في عام 2006 سعر 
قدره 125 مليون دوالر لهذا املنزل الذي 
يشغل مساحة 5575 متراً مربعاً، ويتكون 
مــن عــدة مباني مــتــجــاورة. ولــكــن تراجع 
أســعــار الــعــقــارات فــي الــواليــات املتحدة 
خالل الفترة املاضية دفعه إلى قبول هذا 
السعر باعتباره أفضل العروض على حد 
قوله. وكان ترامب قد اشترى املنزل عام 
وقام  دوالر  مليون   41.35 مقابل   2004

بتجديده. 
من  يبلغ  للمنزل  اجلديد  املالك  أن  يذكر 
منتجي  كــبــار  مــن  وهــو  عــامــاً   41 العمر 
األســمــدة فــي روســيــا ويحتل املــركــز رقم 
59 في قائمة أثرياء العالم التي أصدرتها 
تصل  حيث  احلــالــي  للعام  فــوربــس  مجلة 

ثروته إلى 12.8 مليار دوالر. 

مواقــــــــــف السيارات في لنــــــدن األغــــلى في العــــــــــــالم
ــعــام 775 دوالر  ال املــواقــف  الــســيــارات فــي 

أميركي. 
التي  العقوبات  أمنـــاط  الــدراســة  تــذكــر  ــم  ول
بودابست  املخالفة، ففي  السيارات  تقع على 
املــتــوقــف لساعة  يــدفــع  أن  الـــوقـــوف  يــحــتــم 
غرامة  ثمة  التأخير  وعند  يــورو   2 من  أكثر 
مضاعفة عن كل ساعة. والكراجات الكبرى 
أصحابها  يتمنى  ال  التي  السيارات  تستقبل 
شهري  بأجر  املدينة  وسط  إلى  بها  الدخول 
يفوق ثالثمائة دوالر. وفي دمشق سرت هذه 
الظاهرة حديثاً فأصبح الوقوف لساعة ثمنه 
دوالر أمريكي. واملخالف تسحب سيارته إلى 
كراج ريثما يتم دفع غرامة التأخير. لكن يبدو 
الناحية  هذه  في  سرت  احلياة  تعقيدات  أن 
أيضاً فأضحى املرء يرى منظراً مألوفاً وهو 
أن يأتي من غافله الوقت ليرى سيارته وقد 
أصفاده  تنفك  ال  حديدي  بقفص  )اعتُقلت( 
املكاتب في  أحــد  مائة دوالر في  مبلغ  ســوى 

بودابست.
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publikáció foglalkozott. Neves magyar 
filmrendezők, köztük Mészáros Márta, 
Bacsó Péter, Sándor Pál e korszakkal 
foglalkozó alkotásai külföldön is komoly 
visszhangot keltettek. 
     Ha történetileg akarunk visszatekinteni 
a magyar forradalmat megelőző évekre, 
akkor azt láthatjuk, hogy a szovjet 
érdekszférába került országban a 
negyvenes évek végére fejeződött be a 
pártállami struktúra alappilléreinek a 
kiépítése. A hatalmat a kommunista és 
a szociáldemokrata párt egyesítésével 
1948 júniusában létrejött a Magyar 
Dolgozók Pártja (MDP) monopolizálta 
a Moszkvából hazatért kommunista 
vezető, Rákosi Mátyás irányításával. 
A politikai pártokat ugyan hivatalosan 
nem tiltották be, de cselekvési 
terük gyakorlatilag nem maradt, így 
beszüntették a működésüket. A nagy 
lendülettel beinduló államszocialista 
modernizáció a gazdaságfejlesztési 
prioritásokat tekintve szovjet mintára 
a nehéziparra, hadiiparra koncentrált, 
s a szükségesnél jóval kevesebbet 
költöttek az infrastruktúra fejlesztésére, 
az életszínvonalat javító intézkedésekre. 
Megkezdődött a mezőgazdaság erőszakos 
kollektivizálása, s más szocialista 
országokhoz hasonlóan itt is kialakult a 
hiánygazdaság. A hatalmi monopólium 
a politikai mellett az ideológiai szférára 

Gazdik Gyula:

Magyar ’56 Szuez árnyékában
   A hidegháborús korszak történetében 
1956 októbere-novembere kétségkívül 
fontos csomópontnak tekinthető. 
Fél évszázad távlatából jól látható, 
hogy a magyarországi forradalom és 
az ugyancsak ekkor lezajlott szuezi 
háború messzemenő kihatással voltak 
a nemzetközi erőviszonyokra. Az 
előbbi, annak ellenére, hogy leverték, 
megindította a szovjet birodalom 
erózióját, az utóbbi pedig felgyorsította a 
kolonializmus bukását, s szerepet játszott 
a Közel-Kelet politikai térképének 
átrendeződésében. Az egymástól jelentős 
távolságra zajló események nemzetközi 
politikai keretei eléggé eltérőek voltak. 
Magyarország a második világháború 
után Moszkva érdekszférájába került. 
A „rab népek felszabadítására” buzdító 
propaganda, a különböző nemzetközi 
fórumokon elhangzó politikai támadások 
ellenére a hatalmi status quo-t nyugati 
részről még az október 23-án kezdődő 
magyarországi események során is 
tiszteletben tartották. Ezzel ellentétben 
a Közel-Keleten a két szuperhatalom 
befolyási övezetének kiszélesítésére 
törekedett, de úgy, hogy ne lépjék át 
azt a pontot, mely az Egyesült Államok 
és a Szovjetunió közötti közvetlen 
konfrontációhoz vezethet. Az egyre 
szaporodó publikációknak köszönhetően 
1956 őszének viharos heteiről, 
hónapjairól nagyon sok új információval 
rendelkezünk, de még számos kérdés vár 
tisztázásra. Az alábbi visszatekintésünk 
elsősorban a magyarországi 
eseményekről szól, de több pontnál is 
kitérünk a szuezi fejleményekre.

I  Valamikor a nyolcvanas évek elején 
egy egyiptomi történész professzor 
látogatott Magyarországra. Egyetemi 
programjai mellett nagyszámú érdeklődő 
jelenlétében előadást tartott a külpolitikai 
kutatásokkal foglalkozó intézetben. 
Természetesen nem volt tisztában 

az akkori rendszer kötelező politikai 
etikettjével, mely az 1956 októberét 
ellenforradalomnak tartotta. A bevezető 
mondata, mellyel a két nép barátságát 
akarta hangsúlyozni, valahogy úgy 
szólt, hogy az egyiptomiak szolidárisak 
voltak a magyar néppel az 1956-os 
forradalom időszakában, úgy, ahogy a 
magyarok együtt éreztek az egyiptomi 
néppel az izraeli-brit-francia hármas 
agresszió időszakában. A jelenlévők 
közül többen is összenéztek, s az előadás 
befejezését követően már az első kérdés 
úgy lett megfogalmazva, hogy abban 
az ellenforradalom minősítés benne 
legyen. A messziről jött vendég zavartan 
mosolygott, nem teljesen értette a 
dolgot, hiszen ő csak úgy fogalmazott, 
ahogy a szovjet tömbön kívül szinte 
mindenütt elfogadott volt. A történelem 
iróniája, hogy az események hivatalos 
értékelése Magyarországon az évtized 
végére megváltozott. A fordulatot a 
rendszerváltás hajnalán,  létének utolsó 
évében, 1989 februárjában maga az 
állampárt központi bizottsága hajtotta 
végre azzal, hogy 1956 októberét 
népfelkelésnek titulálta. A következő 
lépést már a szabadon választott 
országgyűlés tette meg 1990 májusában, 
amikor első elfogadott törvényével az 
októberi eseményeket forradalomnak és 
szabadságharcnak nyilvánította. Ennek 
ellenére 1956 jellegének megítélésében 
a sajtóban azóta is meg-megújuló viták 
folynak. Vannak olyan történészek, 
akik szerint az október 23-án kezdődő 
események olyan gyorsan zajlottak 
le, hogy lehetetlen egy fogalommal 
értelmezni. A népharag megdöntötte 
az önkényuralmi rezsimet, de az idő 
rövidsége miatt egy valódi értelemben 
vett rendszerváltásra, a forradalom 
általuk interpretált fő kritériumára nem 
került sor. 1956 okóberével, az ahhoz 
vezető úttal, az elmúlt másfél évtizedben 
nagyon sok történeti, irodalmi témájú 



is kiterjedt, a koncepciós perek, a 
kiterjedt represszív kampányok növelték 
a társadalomban meglévő feszültséget. 
Sztálin 1953 márciusában bekövetkezett 
halála után a szovjet vezetők azt 
ajánlották szövetségeseiknek, így 
a magyar pártvezetőknek is, hogy 
fogják vissza a túlméretezett ipari 
beruházásokat, fordítsanak nagyobb 
figyelmet a lakossági igényeknek 
megfelelő fogyasztási cikkek gyártására, 
korrigálják a kollektivizálás során 
elkövetett visszásságokat. A szovjet 
vezetők javaslatára miniszterelnökké 
Nagy Imrét jelölték, akinek 1953 
júliusában elfogadott kormányprogramja 
magában foglalta a néhány héttel 
korábban lezajlott moszkvai találkozón 
elfogadott főbb sarokpontokat. A 
közvélemény kedvezően fogadta a 
váltást, a szellemi élet is megélénkült. 
Mindazonáltal a politikai életet 
mindinkább beárnyékolta a pártfőtitkár 
és a miniszterelnök közti hatalmi 
harc, amely nem volt elválasztható 
a szovjet vezetésben egyre mélyülő 
ellentétektől. A szovjet kormány élére 
1955 februárjában Bulganyin marsall, 
addigi honvédelmi miniszter került. A 
Moszkvában bekövetkezett változást 
Nagy Imre politikailag csak két hónappal 
élte túl, helyére áprilisban Hegedüs 
András került. A volt miniszterelnököt 
decemberben a pártból is kizárták. A 
Rákosi csoport ismételt megerősödése 
a fejlesztési prioritásokra is rányomta 
a bélyegét. Magyarország májusban 
csatlakozott a Varsói Szerződéshez, s 
ugyancsak fontos mozzanat volt, hogy 
decemberben az országot felvették az 
ENSZ tagállamai közé.
  A következő év elején megindult 
politikai lavina a pártállam akkori 
vezetőinek helyzetét egyre ingatagabbá 
tette. A folyamat a Szovjet Kommunista 
Párt XX. kongresszusával kezdődött, 
ahol Ny. Sz. Hruscsov a párt első titkára 
hétórás referátumban többek közt 
hangsúlyozta, hogy a többi szocialista 
országnak nem kell ugyanazt az utat 
követnie, melyre sajátos helyzetéből 
adódóan annak idején a Szovjetunió 
rákényszerült. Ez utóbbi megállapítás 
már a fordított Canossa-járás, azaz 

Hruscsov és Bulganyin 1955-ös belgrádi 
látogatásakor is megfogalmazódott. Itt a 
szovjet párt vezetője, szakítva a korábbi 
korszak merev elutasításával, ország-
világ előtt elismerte, hogy a jugoszláv 
modell is egyfajta út a szocializmushoz. 
Az első titkári beszámoló megállapításai, 
s különösképp a sztálini korszak bűneiről 
a tanácskozás zárt ülésén elhangzó 
Hruscsov-beszéd, mely nemsokára 
kiszivárgott, sokkolóan hatott a kelet-
európai országok közvéleményére. 
Magyarországon a véleményformáló 
értelmiség többnyire az előző év 
tavaszán létrejött, de igazából csak a 
XX. kongresszus után aktivizálódó 
Petőfi Kör szekcióülésein fogalmazta 
meg a Rákosi korszakkal kapcsolatos 
kritikáit s reformköveteléseit. A magyar 
politikai közvélemény hangulatára a két 
nép történelmi barátsága miatt a júniusi 
poznani munkástüntetéssel kezdődő, 
s elhúzódó lengyel válság is jelentős 
hatást gyakorolt.
          Magyarországon a régi vezetés 
számára a visszaszámlálás lényegében 
1956 tavaszán elkezdődött. A XX. 
kongresszus után a személyi kultuszt 
bíráló, a kollektív vezetés elvét 
magasztaló kampány söpört végig 
a keleti tömb államain. Az esemény 
pikantériája az volt, hogy több 
országban is olyan vezetők vonták le 
a szovjet pártkongresszusból adódó 
tanulságokat, akik a sztálini korszak 
törvénytelenségeinek maguk is aktív 

részesei voltak.      Magyarországon 
a párt májusi budapesti aktívaülésén 
Rákosi Mátyás önkritikus elemeket is 
tartalmazó referátumban összegezte a 
demokrácia fejlesztésével kapcsolatos 
teendőket.    Többen már ekkor tudni 
vélték, hogy politikailag a magyar 
pártvezető napjai meg vannak 
számlálva. Az erősödő hazai bírálatok 
mellett ebben szerepet játszott a külső 
feltételrendszer megváltozása. A XX. 
kongresszus és következményei a szovjet 
párthierarchiában is egyre nagyobb 
vitákat keltettek. Hruscsov igyekezett 
a párt új irányvonalát megvédeni, 
s nagy jelentőséget tulajdonított a 
jugoszláv párttal való kapcsolatok 
teljes körű normalizálásának. Rákosi 
pozícióját közvetve tovább gyengítette 
az SZKP KB június 30-i határozata, 
mely a Sztálin nevével összefonódott 
személyi kultusz kialakulásának okaival 
foglalkozott. Hruscsov, akit mindinkább 
aggodalommal töltött el a magyarországi 
politikai erjedés, végül is belement Rákosi 
eltávolításába, melyet a budapesti hatalmi 
hierarchiában is egyre többen sürgettek. 
Ez egyben egyfajta gesztus  volt Tito felé 
is, hisz annak idején a magyar pártvezető 
a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége 
elleni kampány egyik fő szószólója volt. 
Az MDP Központi Vezetőségének július 
18-án kezdődő ülésén Rákosi Mátyás 
lemondott a tisztségéről, s helyére 
a párthierarchiában második helyen 
szereplő vezetőt, Gerő Ernőt választották. 



Ekkor lett ismét a Politikai Bizottság 
tagja Kádár János, akit több éves 
letartóztatás után 1955 őszén engedtek ki 
a börtönből. A tömegek körében nem túl 
népszerű Gerő Ernőnek nem volt ideje 
arra, hogy egy új politikai irányvonalat 
építsen fel. Pártközi téren, szovjet 
javaslatra megpróbálta a jugoszlávokkal 
való terhes múltat lezárni. A színpadias 
jeleneteket kedvelő Hruscsov október 
elején a Krímben megszervezte 
Tito és Gerő váratlan találkozóját, 
melynek folytatásaként október 15-
én magyar párt és kormányküldöttség 
utazott Jugoszláviába. Közben 
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a 
kormányzatnak nincs a romló gazdasági-
szociális helyzet orvoslására, a politikai 
kibontakozásra megfelelő alternatívája. 
Több szimbolikus lépés is történt, így 
október 6-án  lezajlott az 1949-ben 
kivégzett Rajk László belügyminiszter és 
mártírtársai újratemetése, majd néhány 
nap múlva Nagy Imrét is visszavették a 
pártba. Értelmiségi körökben a politikai 
vezetésben jelentős személycserét 
követeltek. Mindezt tetézte a lengyel 
válság ismételt kiéleződése, mely felidézte 
a szovjet katonai beavatkozás veszélyét. 
Hruscsov, akit a keleti tömbben kialakult 
helyzetért a hierarchiában többen is 
felelősnek tartottak, keményen lépett fel, 
de végül is beleegyezett egy „lengyel” 
megoldásba. Ennek eredményeként 
október 21-én a párt hosszú éveken át 
letartóztatásban lévő korábbi főtitkárát, 
W. Gomulkát választották a párt első 
titkárává, aki nagyon élesen bírálta 
a sztálini korszak visszásságait, a 
lengyel-szovjet viszony egyenlő szintre 
emelése mellett a nemzeti érdek fokozott 
érvényesítését állította előtérbe. A 
Varsóban támadt forgószél hamarosan 
Budapestet is elérte. A lengyelekkel 
való szolidaritás jegyében október 23-
án hatalmas tömeg vonult az utcára, 
ledöntötték a rendszer egyik jelképének 
számító Sztálin szobrot, s kezdetét vette 
az 1956-os magyar forradalom.   
 
II.  Az események véletlen egybeesése 
folytán a nyári budapesti őrségváltással 
egy időben indult el az a láncreakció, mely 
a szuezi háborúhoz vezetett. Ráadásul a 

közel-keleti események főszereplője, 
G. A. Nasszer épp a Magyarországgal 
szomszédos Jugoszláviában tárgyalt, 
amikor a tervezett asszuáni vízi erőmű 
finanszírozásában való amerikai 
részvétel lemondásáról értesült. Az 
egyiptomi elnök tisztában volt azzal, 
hogy ez a lépés a többi  támogató, így 
Világbank és Nagy-Britannia döntését is 
meghatározza. Nasszer felvette a Dulles 
amerikai külügyminiszter által eléggé 
megalázó módon odadobott kesztyűt, 
s alexandriai beszédében július 26-án 
bejelentette a Szuezi Csatorna Társaság 
államosítását. A hír bombaként hatott, 
nem utolsó sorban azért, mert a Közel-
Keleten kitermelt kőolajnak közel a 
felét a csatornán át szállították.. Azóta 
már tudjuk, hogy Nasszer lépését nem 
pusztán a hirtelen felindulás diktálta. 
A csatorna társaság működését az 
1952-ben hatalomra került rezsim 
szinte kezdettől szoros figyelemmel 
követte. Megpróbáltak felkészülni egy 
olyan lehetőségre, hogy a vízi út feletti 
rendelkezés még a koncessziós idő lejárta, 
1968 előtt nemzeti kézbe kerülhet. Kairó 
döntését kétségkívül megkönnyítette, 
hogy a gyarmati örökség lezárásaként az 
utolsó brit katona júniusban elhagyta az 
országot. Az államosítás ugyanakkor egy 
átalakulóban lévő politikai irányvonal 
szerves részét képezte. Nasszer és társai 
Nagy-Britanniával szemben eleinte 
megpróbáltak az USA-ra támaszkodni. 

A gazdaság és a hadsereg amerikai 
segítséggel történő modernizálásához 
fűződő reményeik azonban mindinkább 
szertefoszlottak. Az Egyesült Államoknak 
kemény stratégiai és gazdasági elvárásai 
voltak, mely ütközött a Nasszer által 
képviselt arab nacionalizmus érdekeivel. 
Az ebből fakadó ellentétek miatt az 
elnök elutasította a Washington és 
London által támogatott Bagdadi 
Paktumban való részvételt, s 1955 
áprilisában részt vett az afro-ázsiai 
országok bandungi csúcskonferenciáján. 
A hadsereg arzenáljának korszerűsítését 
a Csehszlovákián keresztül lebonyolított 
kelet-európai fegyvervásárlással próbálta 
megoldani. Részben ennek hatására a 
forradalom után még egy ideig eléggé 
rideg egyiptomi-szovjet viszony is 
megváltozott, s ezt a nyugati államokban 
egyre nagyobb aggodalommal 
szemlélték. A térségbeli instabilitást 
növelték az Egyiptom és Izrael közt 
éleződő ellentétek. A zsidó állam tartott 
attól, hogy Kairó fegyvervásárlásával 
az erőviszonyok a kárára változnak, s 
ezt intenzív fegyverkezéssel próbálta 
ellensúlyozni. Izrael érdekelt volt abban, 
hogy Egyiptomban mielőbb hatalmi 
váltás következzen be. Törekvéseinek 
kedvezett az amerikai elnök által 1956 
márciusában jóváhagyott Omega-terv, 
mely Egyiptom elszigetelését, s Nasszer 
eltávolítását célozta. A néhány hónappal 
később bekövetkező államosítás a nyugati 
nyomásra történő egyfajta stratégiai 
válaszlépés volt, mely leginkább a brit, 
s részben a francia érdekeket sértette. 
London és Párizs nem zárta ki eleve a 
politikai rendezés lehetőségét, de az idő 
előrehaladtával, szinte megállíthatatlanul 
haladtak a háború csapdájába. A 
konfrontációt különösképp ösztönző 
franciák Nasszer bukásától nemcsak 
az államosítás átértékelését, hanem az 
ellenük harcoló algériai felkelőknek 
nyújtott támogatás megszűntét várták. 
Október közepén a katonai megoldás 
zöld utat kapott. Miközben az európai 
sajtó főképp a kontinens keleti felére 
figyelt, Sèvres-ben, Párizs elővárosának 
egyik előkelő villájában Franciaország, 
Nagy-Britannia és az időközben 
hozzájuk csatlakozó Izrael képviselői 

Nagy Imre



nagy titokban összeültek, hogy végleg 
döntsenek a megindítandó háború 
forgatókönyvéről. Lelkesítette őket 
a varsói, budapesti események híre, 
úgy vélték, hogy a lengyel és magyar 
válság nem teszi lehetővé Moszkva 
számára, hogy a készülő vállalkozásukat 
veszélyeztesse. Számítottak arra is, hogy 
a katonai fellépést helytelenítő Amerikát 
a kampány utolsó napjaiban főképp 
az elnökválasztás foglalkoztatja. A 
tanácskozás utolsó napján, 24-én a villa 
konyhájában szövegezett, táskaírógépbe 
diktált, helyesírási hibáktól sem mentes 
megállapodásban, melyből csak Ben-
Gurion példánya maradt meg, a támadás 
időpontját október  29-re tűzték ki.
 
III.   A Sèvres-i tanácskozás befejezésével 
párhuzamosan Magyarországon jelentős 
változások következtek be: október 24-
én Nagy Imre lett a miniszterelnök, majd 
a tüntetőket a rádióban csőcseléknek 
tituláló Gerő Ernő helyett Kádár 
János lett a párt vezetője.  Időközben 
Budapest utcáin az idevezényelt szovjet 
csapatok, kormányhű erők és a felkelők 
közt fegyveres harcok kezdődtek. 
A felkelők elfoglalták a rádiót és 
számos középületet, a tüntetések és 
összecsapások a parlament előtti sortűz 
után szinte az egész országra kiterjedtek. 
A párt irányító testületének október 28-
i, politikailag jelentős elvi állásfoglalása 
az eseményeket „ellenforradalom”, 
„fasiszta puccs” helyett már „nemzeti 
demokratikus mozgalomnak” nevezte. 
 A magyarországi 
fejleményeket a két szuperhatalom 
fővárosában is nagy figyelemmel 
követték. Washingtont a magyar 
felkelés felkészületlenül érte, az 
amerikai vezetők elismeréssel adóztak 
a magyar forradalmárok hősiességének, 
és elítélték a szovjet katonai 
beavatkozást. A  belső viták során 
az elnök, s több tanácsadó Moszkva 
biztonsági igényeinek garantálása 
mellett Magyarország finnlandizálását, 
Ausztriához hasonló státuszba kerülését 
sem tartották elképzelhetetlennek. 
Irányadóvá azonban Dulles október 27-i 
beszéde vált, melyben a külügyminiszter 
egyértelművé tette, hogy az USA 

nem törekszik a „csatlós” államok 
elszakítására, nem tekinti őket potenciális 
katonai szövetségesnek. Hajlandók 
nekik gazdasági támogatást nyújtani, de 
ezt nem kötik politikai előfeltételhez. 
A Moszkva megnyugtatását is szolgáló 
kijelentések beillettek abba az amerikai 
stratégiába, mely a vasfüggöny mögötti 
népek felszabadítását fokozatos belső 
átalakulás előmozdítása révén kívánta 
elérni. 
. A forradalom kitörése után a 
magyarországi fejleményekről a szovjet 
pártvezetés minden nap tanácskozott. 
Először úgy gondolták, hogy 
Magyarország esetében is alkalmazható 
a lengyel forgatókönyv. De október 
26-án Sepilov külügyminiszter már 
arról beszélt, hogy a magyar helyzet a 
lengyelnél jóval bonyolultabb. Mivel 
az MDP a teljes szétesés állapotába 
került, a formálódó új politikai 
realitásokkal szembesülve Nagy Imre 
a kiutat a háború utáni évek koalíciós 
struktúrájának helyreállításában látta. 
Ehhez a Budapesten tárgyaló két szovjet 
politbüro tag, Mikojan és Szuszlov is 
az elvi beleegyezését adta. Október 30-
án Nagy Imre rádióbeszédben jelentette 
be az egypártrendszer megszűnését, ezt 
megelőzően rendeletet hoztak a sokak 
által gyűlölt Államvédelmi Hatóság 
feloszlatásáról. Egymás után alakultak 
újjá a pártok, a november 3-án létrejött 

újabb Nagy Imre kormányban a 40-es 
évek koalíciós szereplői vettek részt: 
Magyar Szocialista Munkáspárt néven 
a kommunisták, a szociáldemokrata és 
kisgazda párt, valamint a Petőfi Párt, 
mely az egykori Nemzeti Paraszt Párt 
tagjaiból jött létre. A magyar kormány úgy 
vélte, a konszolidáció elképzelhetetlen 
a szovjet katonai jelenlét átértékelése 
nélkül. Nagy Imre még október 28-
i rádióbeszédében bejelentette, hogy 
megállapodás jött létre a Budapestre 
vezényelt szovjet erők kivonásáról, 
s a rend fenntartására új karhatalmi 
erők felállításáról. A következő nap a 
szovjet csapatok megkezdték Budapest 
kiürítését, visszatértek támaszpontjaikra, 
illetve a főváros körül új hadállásokat 
foglaltak el. A miniszterelnök október 
31-én elmondott újabb beszédében 
bejelentette, hogy a kormányzat 
tárgyalni kíván a Varsói Szerződés 
keretében Magyarországon állomásozó 
szovjet csapatok teljes kivonásáról, 
illetve magában a szervezetben való 
magyar részvételt is felül kívánta 
vizsgálni. Ehhez a szocialista országok 
közti együttműködésről október 30-
án kiadott moszkvai nyilatkozat is 
egyfajta biztatást adott. A dokumentum 
hangsúlyozta, hogy a szocialista országok 
kapcsolataikat csakis az egyenlőség, 
a függetlenség, a belügyekbe való be 
nem avatkozás, s a területi integritás 



tiszteletben tartásának elve alapján 
fejleszthetik. A nyilatkozat utalt arra is, 
hogy Moszkva kész tárgyalni a Varsói 
Szerződés más államaival a szovjet 
csapatok magyarországi jelenlétéről. 
Ugyanakkor a dokumentum legvégén 
szereplő mondat figyelmeztetett arra, 
hogy a szocialista vívmányok védelme 
a magyar nép szent kötelessége. Ebből 
elvileg az is következhetett, hogyha 
ezeket veszélyeztetve látják, akkor 
fenntartják maguknak a cselekvési 
szabadságot. Sokatmondó volt az is, 
hogy a nyilatkozat nem említette, hogy 
Magyarországon feladják a kommunista 
párt hatalmi monopóliumát. Nagy Imre 
környezetében lévő értelmiségiek, 
köztük a 20. századi magyar politikai 
gondolkodás egyik legnagyobb 
egyénisége, Bibó István tagadták, hogy a 
főbb szocialista vívmányokat fel akarták 
adni. A kormányba államminiszterként 
utolsó pillanatban bekerült Bibó 
hangsúlyozta, hogy a meglévő pozitív 
elemeket a „szabadságintézmények 
garanciájával” akarták kiegészíteni. A 
konzervatív restaurációt nem tartották 
komoly veszélynek. 
 Hogy a folyamatok milyen irányba 
mentek volna, azt pontosan nem 
lehet tudni, mivel október 31. után a 
forradalom szerves továbbfejlődésének 
lehetősége külső tényezők miatt a 
minimálisra zsugorodott. Október 29-
én a budapesti szovjet kivonulással 
egyidejűleg, a Sévres-i forgatókönyv 
alapján az izraeli erők megtámadták 
Egyiptomot. Október 31-én a brit és 
a francia légierő bombázni kezdte az 
egyiptomi katonai létesítményeket. 
Ugyanezen a napon a szovjet vezetés 
úgy döntött, hogy katonailag vet véget 
a magyarországi forradalomnak. Azóta 
is izgalmas kérdés, hogy a szuezi kaland 
milyen mértékben játszott szerepet a 
beavatkozásról szóló elhatározásban. 
Talán azoknak van igazuk, akik 
azt mondják, hogy a döntést Szuez 
csak részben befolyásolta. Maga 
Hruscsov úgy nyilatkozott, hogy az 
egyiptomi pozíciók elvesztését, s egy 
magyarországi kivonulást Nyugaton a 
Szovjetunió gyengeségével azonosították 
volna. Tehát a nagyhatalmi presztízs 

megőrzése azt kívánta, hogy erőt 
demonstráljanak. Az érem másik oldala 
az, hogy a forradalom szükségszerűen 
rendszerváltáshoz vezető kiteljesedése, 
Magyarországnak a blokkból való 
kiszakadása az egész birodalomra nézve 
végzetes lehetett volna. Ezt elkerülendő, 
a Szovjetunó valamilyen ponton 
katonailag mindenképp beavatkozott 
volna. A keményvonalas álláspont 
felülkerekedéséhez hozzájárult, 
hogy a világközvélemény figyelme 
Magyarországról részben elterelődött, 
s egészen bizonyossá vált, hogy nyugati 
beavatkozással nem kell számolni. A 
katonai megoldással kapcsolatos döntést 
erősítették a budapesti pártbizottság 
székházának elfoglalásakor október 
30-án történt lincselésekről érkező 
hírek. Moszkva a magyarországi 
műveletekre a katonailag indokoltnál 
jelentősebb erőket mozgósított, a 
hadműveletek irányításával Konyev 
marsallt, a Varsói Szerződés Egyesített 
Erőinek főparancsnokát bízták meg. A 
Szovjetunió a nyugati szövetségesek 
felé ezzel is demonstrálni kívánta, hogy 
az érdekszférájába nem tűr beavatkozást. 
Már a katonai megoldásról szóló döntés 
napján megkezdődött egy jelentős 
csapatkontingens magyarországi 
bevonulása. Erről értesülve Nagy Imre 
november 1-jén tiltakozott Andropov 
szovjet nagykövetnél, s közölte vele, hogy 
a magyar kormány a Varsói Szerződést 
azonnal felmondja, s kinyilvánította 
Magyarország semlegességét. 
Kijelentette, hogy Magyarország az 
ENSZ-hez fordul, s semlegessége 
védelmében kéri a négy nagyhatalom 
garanciáját. A gépezet azonban 
Moszkvában már teljes erővel beindult. 
Hruscsov a katonai akcióhoz elnyerte 
a kínai, jugoszláv és más szocialista 
országok vezetőinek támogatását. 
Egyedül Gomulkának voltak bizonyos 
fenntartásai. November 4-én hajnalban 
megkezdődött a nagyszabású katonai 
akció, s két héten belül a fegyveres 
ellenállást gyakorlatilag felszámolták. A 
szovjet vezetők Tito javaslatára, a még 
november 1-jén a Szovjetunióba kivitt 
Kádár Jánost tették meg az általuk kreált 
kormány miniszterelnökének. 

 Moszkva igyekezett bebizonyítani, 
hogy a magyar válság ellenére a 
közel-keleti eseményeket is szoros 
figyelemmel követi. Amikor november 
5-én megkezdődött az angol-francia 
szárazföldi akció, Bulganyin az Izraelnek 
küldött éles hangú figyelmeztetés 
mellett,  közvetve  termonukleáris 
csapással fenyegette meg  Nagy-
Britanniát és Franciaországot, ha nem 
állítják le a támadást. Ultimátum-szerű 
jegyzéke utólag visszatekintve inkább 
egy hatásos politikai blöff volt, semmint 
egy komolyan mérlegelendő szándék. Az 
inváziós erők előrenyomulását azonban 
két nap után a nagy erejű nemzetközi 
diplomáciai össztűz megállította. A 
három hatalom támadását az ENSZ 
Közgyűlés ülésszakán a tagállamok 
többsége elítélte, még az Egyesült 
Államok is a leállítását sürgette. A brit-
francia erőket decemberben kivonták a 
szuezi övezetből, az izraeli erők az egyre 
erősödő diplomáciai nyomás ellenére 
csak 1957 márciusára hagyták el a Sínai-
félszigetet.     
 Eközben Magyarországon a 
konszolidáció rendkívül lassan haladt 
előre, a megtorló intézkedések során 
több mint 20 ezer embert hosszabb-
rövidebb börtönbüntetésre, közel 
400 letartóztatottat halálra ítéltek, az 
országot elhagyók száma meghaladta 
a 200 ezer főt. A jugoszláv követségre 
menekült Nagy Imrét és társait a 
távozásukról szóló megállapodásokat 
áthágva a szovjetek lefogták, Romániába 
szállították, majd 1958 júniusában több 
társával együtt Budapesten halálra 
ítélték és kivégezték. A szovjet katonai 
beavatkozás, s a megtorlások világszerte 
nagy felháborodást váltottak ki, a magyar 
kérdés 1962 végéig az ENSZ napirendjén 
szerepelt. Noha a több mint három 
évtizedig tartó Kádár rendszer alatt az 
56 tanulságaiból is merítő pragmatizmus, 
az óvatos nyitás eredményeként 
Magyarország lett a szocialista táboron 
belül a „legvidámabb barakk”, a fejlődés 
egy más társadalmi alapzaton végül 
eljutott oda, ahol 1956-ban mesterségesen 
elakadt. Nagy Imre és mártírtársainak 
1989. júniusi újratemetése lett ennek az 
új  kornak  a nyitánya.



Az évforduló alkalmából a 
szultánság egész területén 
ünnepek zajlottak és a főváros 
Maszkatban tartott katonai 
parádén (26000) diák és tanuló 
vett részt nagy lelkesedéssel.
Szultán KABUSZ elrendelte 
az alkalmából, hogy országa 
szegényeinek ingyenes telek és 
lakás kerüljön kiosztásra, illetve 
az ománi polgárok javára az 
élet minden területén biztosítva 
legyenek jó munkahelyek.
Az ománi szultánság fejlődésének 
kiemelten fontos fázisába lépett, 
az infrastruktúra megalapozása, 
a különböző gazdasági 

korszerűsítések és fejlesztésék 
rohamosan lépést tartanak a 
modern világgal. lényeges és 
érdemes megemlíteni a szociális 
juttatások kibővítésére tett 
nagy erőfeszítéseset, és a nők 
helyzetének javítását, valamint 
a nők munkavállalásának 
támogatását különféle 
területeken. 
Omán klímáját a meleg és száraz 

időjárás jellemzi az év minden 
szakába, de a különböző komfort 
fokozat szállodák a turisták 
rendelkezésre állnak az év minden 
honapjában.
Az ománi kormány több 
művészeti és turisztikai központok 
létrehozásán munkálkodik, 
hogy a világ minden országából 
művészeket vagy társulatokat és 
együtteseket tudjanak fogadni. 
Az ománi szimfonikus zenekar 
mellet, külföldi zenekarokat is 
látnak vendégül. 
A főváros és egyéb városokba 
látogató azonnal érzékeli 
a demokráciát, a nyugodt 

Az ománi szultánság ünnepli 
függetlenségének 38. évfordulóját

November 18-án az ománi szultánság idén ünnepelte függetlenségének 38. évfordulóját. 
Szultán KABUSZ BIN SZAÍD 1970 évi trónra kerülése jellemez dátum a szultánság 

történelmében. 1970-től már lendületesen fejlődött az ország gazdasága, idegenforgalma 
és az oktatás területén is kiemelten gyökeres változások mentek végbe.



biztonságot és a feléje nyilvánított 
vendégszeretett.
Az Ománba látogatók tetszését 
(1700) kilométer hosszú tengerpart 
vonzza az ománi kézművesek 
elragadtató alkotásaik mellet.
A modernizálás és fejlesztések 
sorát elindítva, Omán nagyfokú 
bizalommal tekint a jövőbe.

 Politikáját és nemzetközi 
kapcsolatait a kölcsönös tisztelt 
jellemzi. a világ országaival 
a biztosságra és a barátságra 
törekszik és az a törekvése, hogy 
szerepet játsszon a világbéke 

teremtésében. 
A szultánság óriási fejlődésre tett 
szert az elmúlt három évtized alatt, 
és a megtermett stabil háttérrel 
minden ománi biztonságban lehet 
a XXI. századba.



A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
hivatalos közleményében tudadta, 
a 36 éves Kolonics edzés közben 
lett rosszul egy résztáv végén, 
odahívta edzőjét Ludasi Róbertet, 
rádőlt a kísérő motorcsónakra, majd 
elvesztette eszméletét. A parton rögtön 
megpróbálták újraéleszteni, de nem 
sikerült.
Párostársa, Kozmann György nem 
tudott a történtekről beszélni, Angyal 
Zoltán kapitány hosszú szünet után 
csak annyit mondott: „Koló meghalt.”
„Kolonics György személyében 
a magyar sport igazi legendája, 
pályafutása csúcsán lévő klasszisa 
távozott az élők sorából. A kajak-kenu 
család és valamennyi sportszerető 
ember számára elhunyta nem pusztán 
egyedülálló sportolói nagysága, hanem 
példaadó emberi tulajdonságai miatt is 
pótolhatatlan veszteség. Mindannyian 
osztozunk családja, jelenlegi és korábbi 
edzője, valamint versenyzőtársai 

fájdalmában” - olvasható az MKKSZ 
oldalán.
Fábiánné Rozsnyói Katalin, aki 
korábban edzette Kolonicsot, az MTI 
megkeresésére azt mondta: „Amikor 
meghallottam a döbbenetes hírt, 
többször is visszakérdeztem, hogy ez 
tényleg igaz!? Athén után egy évig 
nálam készült Kolonics Gyuri, akiről 
csak jókat mondhatok. Ezt a tragédiát 
fel sem tudom fogni, csak a sírás 
kerülget. Nagyon-nagyon sajnálom, 
megszólalni is alig tudok.”
Utolsó versenyén, a szegedi 
Világkupán két ezüstérmet szerzett, a 
hosszabbik távon a németek nyertek, a 
rövidebbiken a kínaiak. Ez a verseny 
azért volt kiemelt jelentőségű, 
mert ekkor vívta ki az olimpiai 
csapattagságot.
Kolonics két aranyérme mellett 
két olimpiai bronzérmet szerzett, 
tizenötszörös világbajnok, sokszoros 
Európa-bajnok. Pályafutását Csepelen 

kezdte, egyesületéhez mindvégig hű 
maradt.
A Magyar Olimpiai Bizottság 
három jelöltje közt szerepelt, akik a 
megnyitóünnepségen a zászlót vihetik. 
Végül Kammerer Zoltán kapta a 
feladatot.
Az egész olimpiára készülő magyar 
csapat megdöbbent, a Szegeden 
készülőket épp a konditermi erősítésnél 
érte a hír, valamennyien abbahagyták a 
munkát, és zokogtak.
A csütörtökön kezdődő ifjúsági 
és U23-as kajak-kenu Európa-
bajnokságon a magyar válogatott 
fekete karaszalaggal versenyez, a 
szombati MOB-csapatgyűlést pedig a 
szervezők Kolonics György emlékének 
szentelik.

Meghalt Kolonics György olimpiai bajnok
Kedden délelőtt Csepelen életét vesztette az ötödik olimpiájára készülő Kolonics György. 

A kétszeres olimpiai bajnok a magyar kenusport legeredményesebb versenyzője volt.
Kolonics 1996-ban párosban, Horváth Csabával az oldalán emlékezetes győzelmet aratott, 
célfotóval nyertek Atlantában. Négy év múlva Sydneyben egyéniben lett a legjobb. Kozmann 
Györggyel tavaly világbajnoki címet szerzett, a pekingi olimpia egyik favoritjának számított, 
500-on és 1000-en is indult volna
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