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الثقافي حتى  باخلواء  العالم مصاباً  بات  هل  باحلنني:  املترع  اإلشكالي  السؤال  طرح  ثقافياً  للمتحاورين  يطيب 
أضحى الفرد غير عابئ بالفنون وأضاليل السياسة وسطوة اإلعالم والنفاق السياسي؟!

القيم اجلمالية  الغالب فيه احلديث عن  الدم الشائعة هنا وهناك تسيدت مشهد إنساني كان  ويبدو أن قاطرة 
والتنمية واالرتقاء باإلنسان، حتى أن املتظاهرين في نيويورك صبوا جام غضبهم على ما يلحق بتاريخنا الراهن 

من عسف فذَكّرونا باالحتباس احلراري ونهب ثروات الفقراء والفساد وتغييب العدالة وإشعال الفنت واحلروب. 
في تضاعيف املجلة حوار مع الدكتور أنور ماجد عشقي رئيس مركز الدراسات االستراتيجية والقانونية في اململكة 
العربية السعودية، وأبرز ما قاله أن املركز يتطلع إلى نقل الفرد من ثقافة االستهالك إلى ثقافة اإلبداع. وهذا 
التعبير الذي يحمل بعداً إنسانياً قمني بالتعميم والبسط على ما تعيشه البشرية من سطوة اإلعالم وغياب العدالة. 
ويشير إلى ضرورة تفاعل أهل العلم واملعرفة لبث قيم التعاون والضمير اجلمعي على العالقات بني الشعوب والدول 

وصوالً إلى عالم أكثر أمناً واستقراراً. 
وفي متابعة لزيارة دولة أوربان فكتور رئيس وزراء جمهورية املجر إلى اململكة العربية السعودية بداية شهر أكتوبر، 
تبرز معالم وقيم التعاون والعالقات اإلنسانية، ويتوقف املرء عند حديث صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبد 
العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمام الوفد املجري حيث قال: )إن اململكة تسعى دائماً 
إلى السلم والسالم في العالم، وتتمنى االستقرار جلميع دول العالم، ويؤملها ما يحدث للعالم العربي هذه األيام من 

اضطرابات(، مؤكداً على )جهود اململكة للتقليل من هذه املشكالت(.
والواقع أن العالقات الدولية عطشى لهذه الروح املتوسلة السالم العاملي والبعد عن التنابذ واألحقاد. أضحى املتابع 
ملا يجري في العالم شغوفاً باستدعاء الضمير املفتقد لاللتفات إلى عالقات إنسانية متوازنة ودميقراطية وعدالة 
العام يقودنا إلى ذلك اإلجماع على ضرورات  بالشأن  الثقافة واملهتمني  دولية مشتهاة، ذلك أن احلوار مع أهل 
التوقف ملياً والتبصر الفكري بطبيعة وكينونة ما يجري هنا وهناك من أحداث كيال نصبح أمة ذات ذاكرة مثقوبة. 
نعم. فهل من توصيف دقيق ملا يجري راهناً في بعض الدول العربية من قتل ودماء. لنبتعد قلياًل عن شعارات 
التغيير والدميقراطية واملساواة. هل ثمة من يعتقد أن )خلفاء اخلليفة( كما ذهبت وزيرة الثقافة اجلزائرية جديرون 

بتمثيل مستقبل آمن لهذه املنطقة. أم أن الذكرى والذكريات أضحت معطوبة في تاريخنا؟ 
في عام 1994 التقيت بالباحث جورج حداد اآلتي من مكتبة الكونغرس األمريكي وروى لي أن اجلامعة العربية 
طلبت من مكتبة الكونغرس نص أول خطاب ألقاه السيد الشاذلي القليبي األمني العام للجامعة العربية بعد رحيل 
اجلامعة من مصر إلى تونس، ذلك أن اجليش اجلرار من موظفي اجلامعة لم يحتفظ بنسخة منه مما اضطر 

اجلامعة إلى طلبه من مكتبة الكونغرس. 
ولعل جيل عربي كامل ال ميلك أمام ما يسري في مجتمعاته من فرقة ودماء وشعارات وقسمة وافتقار لضمير 

جمعي سوى أن يردد ما بثه الشاعر بدر شاكر السياب في أنشودة املطر: 
يا أيها الربيع

يا أيها الربيع ما الذي دهاك
جئت بال مطر
جئت بال زهر
جئت بال ثمر

وكان منتهاك مثل مبتداك
يلفه النجيع
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الضمير امُلفتقد
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أكد صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبد 
العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية لدى عقده جلسة مباحثات مع رئيس 
الوزراء املجري الدكتور فيكتور أوربان في قصر 
أمنياً،  مستقرة  اململكة  أن  الرياض،  املؤمترات 
على  قيود  دون  بحرية  العيش  للمواطن  وتكفل 

حتركاته، رغم الظروف احمليطة بها.
امل��م��ل��ك��ة تسعى  أن  ال��ث��ان��ي  ال��ن��ائ��ب  وأوض�����ح 
وتتمنى  العالم،  في  والسالم  السلم  إل��ى  دائماً 
االستقرار جلميع دول العالم، ويؤملها ما يحدث 
للعالم العربي هذه األيام من اضطرابات، مؤكداً 
بذل اململكة كافة اجلهود املمكنة للتقليل من هذه 

املشكالت.
ورح���ب األم��ي��ر ن��اي��ف ب��ن عبد ال��ع��زي��ز برئيس 
واملتضمن  ل��ه،  املرافق  والوفد  املجري  ال���وزراء 
رج��ال أع��م��ال، داع��ي��اً إي��اه��م إل��ى التعرف على 
امل��م��ل��ك��ة إلق���ام���ة ع���الق���ات اق��ت��ص��ادي��ة مفيدة 

للطرفني.
وقال األمير نايف بن عبد العزيز )باسم سيدي 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  وسيدي  العزيز، 
سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس 
واملفتش  والطيران  الدفاع  وزير  الوزراء  مجلس 
ال���ع���ام، ون��ي��اب��ة ع��ن زم��الئ��ي أص��ح��اب السمو 
األم���راء وامل��ع��ال��ي ال����وزراء أرح��ب ب��دول��ة رئيس 

وزراء املجر ومرافقيه في بلدهم اململكة(. 
وحتدث النائب الثاني عن تطلع اململكة إلقامة 
في  املجر  جمهورية  مع  وطيبة  مفيدة  عالقات 
وأن  البلدين،  مصلحة  فيه  مبا  امل��ج��االت  كافة 
واالحترام  الثقة  على  مبنية  العالقة  تكون هذه 

ويرضى عنها الطرفان.
اللقاء  ب��أن  العزيز  عبد  بن  نايف  األمير  وأف��اد 

العربية  اململكة  إلى  بزيارة  رفيع  وفد مجري  قام 
السعودية برئاسة دولة أوربان فكتور رئيس الوزراء 

في الفترة من 3 - 5 أكتوبر. 
واالقتصاد  واملالية  اخلارجية  وزراء  الوفد  وضم 
والتنمية البشرية ومسؤولني كبار في إدارة الدولة 
غرفة  رئيس  يتقدمهم  األعمال  رج��ال  من  وع��دد 

التجارة والصناعة املجرية. 
وق���د ك���ان ص��اح��ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم��ي��ر سعود 

الفيصل في استقبال الوفد في مطار الرياض. 
واستقبل خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله 
بن عبد العزيز آل سعود في قصره بالرياض في 
بجمهورية  ال��وزراء  رئيس  دولة  أكتوبر  الثالث من 

املجر الدكتور فيكتور أوربان والوفد املرافق له.
وخ���الل االس��ت��ق��ب��ال نقل دول��ت��ه خل���ادم احلرمني 
ب��ال شميت  ال��رئ��ي��س  وت��ق��دي��ر  الشريفني حت��ي��ات 
املفدى  امللك  حمله  فيما  املجر  جمهورية  رئيس 

حتياته وتقديره لفخامته.
كما جرى بحث مجمل األح��داث والتطورات على 

آفاق  إلى  باإلضافة  والدولية  اإلقليمية  الساحتني 
في  وتعزيزها  دعمها  وسبل  البلدين  بني  التعاون 
م��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت. ح��ض��ر االس��ت��ق��ب��ال ص��اح��ب 
السمو امللكي األمير نايف بن عبد العزيز آل سعود 
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وصاحب السمو امللكي األمير سعود الفيصل وزير 
اخلارجية وصاحب السمو امللكي األمير مقرن بن 
وصاحب  العامة  االستخبارات  رئيس  العزيز  عبد 
الله بن  العزيز بن عبد  امللكي األمير عبد  السمو 
وزي��ر  ومعالي  اخلارجية  وزي��ر  نائب  العزيز  عبد 
أحمد  ب��ن  ي��وس��ف  ال��دك��ت��ور  االجتماعية  ال��ش��ئ��ون 
احلرمني  خ��ادم  وسفير  امل��راف��ق  ال��وزي��ر  العثيمني 

الشريفني لدى جمهورية املجر نبيل عاشور.
ك��م��ا ح��ض��ره م���ن اجل���ان���ب امل���ج���ري م��ع��ال��ي وزي���ر 
وزير  ومعالي  مارتوني  يانوش  الدكتور  اخلارجية 
االقتصاد الوطني الدكتور جورج ماتوليتشي ومعالي 
فازكش  ش��ان��دور  ال��دك��ت��ور  البشرية  التنمية  وزي���ر 

وسفير جمهورية املجر لدى اململكة مكلوش كاالي.

زيارة صداقة وتعاون تأكـــــــــــيد قيـــــــــــم احلــــــــوار والتفاعل
رئيس وزراء املجر في اململكة العربية السعودية 

األمير نايف: 
السعودية تتمنى االستقرار 

جلميع دول العالم
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إيجاد  قيادتنا يستوجب علينا  توجيهات  )ووفق 
ع��الق��ات طيبة وم��ف��ي��دة ل��ك��ال ال��ب��ل��دي��ن، والب��د 
للمسؤولني والوزراء ورجال األعمال في اململكة 
ويقيموا  امل��ج��ر،  ج��م��ه��وري��ة  ع��ل��ى  ي��ت��ع��رف��وا  أن 

عالقات بني اجلانبني(.
وثمن النائب الثاني اجلهود التي تبذلها جمهورية 
املجر منذ استقاللها حتى وصلت إلى ما وصلت 
إليه من تقدم وازدهار في جميع املجاالت، مهنئا 

شعب املجر بقيادته املخلصة.
في  كلمته  العزيز  عبد  بن  نايف  األمير  وختم 
جميعا  أننا  )أؤك���د  بالقول:  املباحثات،  جلسة 
املستقبل  يكون  أن  ونتوقع  اللقاء  بهذا  سعداء 
سياستها  للمجر  ن��ق��در  ون��ح��ن  وأف��ض��ل،  أك��ب��ر 
وعالقتها بالدول العربية ورغبتها في تنمية هذه 
من  مزيداً  املجر  جلمهورية  ونتمنى  العالقات، 

التقدم واالزدهار(.
م��ن ج��ه��ت��ه، ع��ب��ر رئ��ي��س ال������وزراء امل��ج��ري عن 
على  وشعبا  حكومة  للمملكة  وت��ق��دي��ره  ش��ك��ره 
حسن االستقبال وكرم الضيافة، مضيفاً )نقدر 
واملهم  الكبير  السعودية دورها  العربية  للمملكة 
ف��ي دع���م االس��ت��ق��رار ف��ي امل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا نقدر 
احلفاظ  أج��ل  من  اململكة  تبذلها  التي  اجلهود 

على الهوية اإلسالمية والتقاليد اإلسالمية(. 
ترفض  املجر  أن  أورب��ان  فيكتور  الدكتور  وأك��د 
األديان  أتباع  بني  للصدام  الداعمة  السياسات 
واحل����ض����ارات م��ه��م��ا ك����ان م���ص���دره���ا، وت��ؤي��د 
أتباع  ب��ني  احل���وار  على  تقوم  التي  السياسات 

األديان واحلضارات.
وامتدح رئيس الوزراء املجري ما تعيشه اململكة من 

تقدم وازدهار، وباألخص في السنوات األخيرة.

امللكي  السمو  صاحب  املباحثات  جلسة  حضر 
األمير سعود الفيصل وزير اخلارجية، صاحب 
عبد  بن  نايف  بن  سعود  األمير  امللكي  السمو 
مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  مستشار  العزيز 
ال������وزراء وم��س��اع��د وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��ش��ؤون 
العساف،  إبراهيم  الدكتور  املالية  وزير  العامة، 
وزير  زينل،  الله  عبد  والصناعة  التجارة  وزي��ر 
العثيمني  يوسف  الدكتور  االجتماعية  الشؤون 
الله  الدكتور عبد  الصحة  وزير  املرافق،  الوزير 
الربيعة، املشرف العام على مكتب النائب الثاني 
الربيعان،  الرحمن  ال��وزراء عبد  لرئيس مجلس 
املجر  ل��دى  الشريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  وسفير 

نبيل عاشور.
كما حضرها من اجلانب املجري وزير اخلارجية 
الدكتور يانوش مارتوني، وزير االقتصاد الوطني 
الدكتور جورج ماتو ليتشي، وزير التنمية القروية 
الدكتور ش��ان��دور ف��ازك��ش، وزي��ر ال��دول��ة رئيس 
فارجا،  الدكتور مي هاي  ال��وزراء  رئيس  مكتب 
نائب وزير اخلارجية ملكتب رئيس ال��وزراء بيتر 
لدى  املجر  جمهورية  وسفير  هافاشي،  ق��االن 

اململكة مكلوش كاالي.
وكانت العالقات السعودية - املجرية قد شهدت 
ف��ي جميع احلقول  ت��ط��وراً  امل��اض��ي  العالم  ف��ي 
ب��ح��ي��ث رص���د اإلع��الم��ي��ون امل��ج��ري��ون زي����ارات 
وقيام  السعودية  إل��ى  هنغار  ملسؤولني  متعددة 
وفود سعودية بزيارة إلى املجر كان من أبرزها 
زيارة وزير الدولة للشؤون اخلارجية في اململكة 
الشورى  مجلس  م��ن  ووف��د  السعودية  العربية 
السعودي برئاسة املهندس إحسان بن فريد عبد 

اجلواد.
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ق���ام ق��داس��ة ال��ب��اب��ا ش��ن��ودة ال��ث��ال��ث ب��دع��وة 
تاريخية  ب��زي��ارة  امل��ج��ر  حكومة  م��ن  رسمية 
مبناسبة العيد القومي للمجر بتاريخ 21-19 

أغسطس 2011. 
اجلاليات  م��ن  بالغة  ب��ح��ف��اوة  استقبل  وق��د 
العربية واملصرية التي أتت من مختلف أنحاء 

أوروبا. 
حلضور  البرملان  مبنى  إل��ى  قداسته  وتوجه 
الوطني  والنشيد  املجري  العلم  رفع  مراسم 
تذكار  وه��و  القومي  بالعيد  احتفاالً  للمجر 
من قبل الكنيسة الكاثوليكية بيوم االعتراف 

 .Szent Istvan بقداسة سانت اشتفان
وق�������د اس���ت���ق���ب���ل ال�����دك�����ت�����ور ب�������ال ش��م��ي��ت 
اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي��س   SCHMITT PAL
وس��ام  لقداسته  أه��دى  ال��ذي  البابا  ق��داس��ة 
وزراء  رئ��ي��س  قبل  م��ن  استقبل  كما  ال��دول��ة 
استقبل  كما  أورب����ان  فيكتور  السيد  امل��ج��ر 
أيضاً الدكتور SEMJEN ZSOLT جولت 
ال��وزراء ورئيس احلزب  شاميني نائب رئيس 

الدميقراطي املسيحي. 
الدول األوروبية  البابا مع ممثلي  كما حضر 
للقديس  ال��روح��ي  بالعيد  االح��ت��ف��ال  ق���داس 

استفان مبيدان البازيليكا الكبير. 
وبعد ذلك توجه البابا إلى السفارة املصرية 
حلضور حفل تكرمي واستقبال حضره رموز 

اجلالية املصرية وبعض رجال اإلعالم. 
وي���وم وص���ول ق��داس��ة ال��ب��اب��ا امل��ج��ر وال��وف��د 
املرافق له كان قد مت استقبالهم في جامعة 

البـــــــــــابا شــــــــــــــنودة في بودابســـــــــــــــــت
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بازمان بيتر حيث مت منحه شهادة الدكتوراه 
الفخرية من قبل إدارة اجلامعة والتي تعتبر 
العالم  في  الكاثوليكية  اجلامعات  أق��دم  من 
حيث تأسست عام 1835 وكان في استقبال 
رئيس  أردو  بيتر  الكاردينال  البابا  ق��داس��ة 
أس��اق��ف��ة امل��ج��ر وط��اق��م اجل��ام��ع��ة م��ع عميد 

اجلامعة الدكتور فودور جورج. 
وكان يوسف خليل أول كاهن لكنيسة السيدة 
العذراء واملالك ميخائل باملجر والتي دشنها 
في  اإلسكندرية  بابا  ش��ن��ودة  البابا  ق��داس��ة 
ثالث يوم وقبل سفره من املجر إلى أمريكا. 
تبلغ مساحتها  أرض  والكنيسة على مساحة 
طوابق  بثالث  عليه  وال��ب��ن��اء  مربع  650متر 

ومبساحة 160 متر مربع. 
أن حضور  امل��ج��ري��ة  اإلع����الم  وس��ائ��ل  ورأت 
تاريخي  ح��دث  هو  العام  لهذا  شنودة  البابا 
ال��ش��رق في  اش��ت��راك مسيحيي  وخ��ص��وص��اً 

احتفاالت املجر القومية والدينية. 

الكنيسة القبطية في بودابست 
م���ن ج��ه��ة أخ����رى وف���ي م���دة ق��ص��ي��رة ودون 
ض��ج��ي��ج، وف���ي آف����اق ع��م��ل ات��س��م بالصمت 
الذي  خليل  يوسف  األب  استطاع  وامل��ث��اب��رة، 
حّل في هنغاريا عام 2004 أن يجمع اجلهود 
امل��ع��ن��وي��ة وامل���ادي���ة ألق��ب��اط اجل��ال��ي��ة العربية 
واملصرية وبناء كنيسة في احلي الثامن عشر 
في  رئيسي  ش���ارع  على  تطل  ب��وداب��س��ت  ف��ي 

اكتساء بديع وجمالية حتمل روح إميانية. 
الصور مأخوذة من  بعدد من  الكنيسة  حتفل 
الرهبنة  نظام  مؤسس  انطانيوس  األنبا  دير 
في العالم وقد أطلق على الكنيسة اسم كنيسة 

العذراء القديسة مرمي. 
ه��ك��ذا إذن تفلح ج��ه��ود رج���ل دي���ن أت���ى إل��ى 
جامع  ديني  ص��رح  إجن��از  واستطاع  هنغاريا، 

ألبناء الديانة ورابط بني الشرائح واملنابت.
إعداد وتصوير بهجت اسكندر
Bahget Iskander
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سعادة  إل��ى  أحت��دث  وأن��ا  املنطلقات  بهذه  شعرت 
ملركز  العام  الرئيس  عشقي  ماجد  أن��ور  الدكتور 
ال���ش���رق األوس������ط ل���ل���دراس���ات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ال��ذي  السعودية  العربية  اململكة  ف��ي  والقانونية 
ب��دع��وة من  أواخ���ر سبتمبر  ف��ي  ف��ي هنغاريا  ح��ّل 
األك��ادمي��ي��ة ال��دول��ي��ة للسالم حل��ض��ور ن���دوة حول 
مستقبل الشرق األوسط بعد الربيع العربي، فأنت 
أمام إنسان تكسو السكينة سحنته وتنساب الثقافة 
حيز  إل��ى  وينقلك  حديثه،  جنبات  ف��ي  واملعلومة 
على دراسات معمقة  األمل مبستقبل األمة متكئاً 

ورؤى استشرافية تتمنى لو تتماهى مع دالالتها. 
ع��رف��ن��ا أن���ه ي���زور ه��ن��غ��اري��ا ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة خ��الل 
هاتني  وفي خالصة  املنصرمة.  الثالث  السنوات 
السمات  )إن  م��ف��اده��ا:  بحكمة  يلهج  ال��زي��ارت��ني 
العامة حلركية املجتمع الهنغاري الراهن تنبئ عن 
السوفييتي. مما  الوجود  حقبة  مع  القطيعة  تلك 
يدل أنه إرث لم يدخل نسيج املجتمع وبالتالي فقد 

كان مرفوضاً من ضمائر الشعب(. 
يتوقف عند رؤيته لهنغاريا ودورها في العالقات 
دولي  مياه  مخزن  )أنها  فيرى  الدولية  التجارية 
وم��س��اح��ات خ��ض��راء وأراض����ي زراع��ي��ة شاسعة 

لالستثمار  ومؤهلة 
مشيراً  ال���زراع���ي( 
نهر  رؤي����ة  أن  إل���ى 
يحملك  ال����دان����وب 
ع����ل����ى االع����ت����ق����اد 
ال��ن��ه��ر  )ه�������ذا  أن 
ال����ه����ادئ ال��رص��ني 
الشعب  أن  ي��وح��ي 
املجري يتمتع بهذه 
فالبيئة  ال��س��م��ات 

تعكس جتلياتها على املجتمع(. 
وإجن��ازات  مهام  عن  عشقي  الدكتور  مع  حتدثنا 
الذي  والقانونية  االستراتيجية  الدراسات  مركز 
وال��ذي أسعفت   2002 ي��رأس واملؤسس من ع��ام 
دراساته األكادميية القانونية في الواليات املتحدة 
األمريكية في إضفاء قسمات االستشراف وتقدير 
الفكري  نتاجه  على  كامن  هو  ما  وتبيان  املوقف 
األفكار  تفاعل  )إلى  يتطلع  املركز  أن  إلى  فأشار 
وتكريس احلوار وتوسيع املدارك وتنمية املهارات 
وخ��دم��ة امل��ص��ال��ح ال��ع��ام��ة وت��وث��ي��ق ال���رواب���ط بني 
بحضارة  املعرفي  والتأصل  الوعي  وبث  الشعوب 

األمة وقيمها النبيلة املستمدة من ثوابتها الدينية 
اإلنساني  الفكر  إلثراء  بالعلم  واالرتقاء  والتراثية 
لتحرير  الشعوب  بني  املعرفي  التواصل  وتعميق 
إلى  ب��ه  واالن��ط��الق  االستهالك  ثقافة  م��ن  ال��ف��رد 

ثقافة اإلبداع(. 
ومركز  ال��ق��رار  صناع  ب��ني  املبتغاة  العالقة  وع��ن 
)أن��ه في عصر  الدكتور عشقي  ي��رى  ال��دراس��ات 
ال���ع���ومل���ة.. ع��ص��ر االن��ف��ت��اح وع��ص��ر ال��ت��ق��دم في 
االت���ص���االت الب���د ل��ص��اح��ب وص��ان��ع ال���ق���رار من 
ألنها  وال��دراس��ات  البحوث  مركز  على  االعتماد 
عبر دراساتها املعمقة تقارب مبنهجية وموضوعية 
القرار  صانع  ق���رارات  جتعل  استشراقية  ورؤى 
مواكبة لتطورات املجتمع، ولعل التعاون بني مراكز 
األبحاث للخروج برؤى مشتركة ذات أبعاد علمية 
إضفاء  على  يساعد  الذاتية  املشاعر  عن  منزهة 
التعاون على العالقات الدولية وبث قيم التسامح 

والسالم والتعاون املشترك(. 
وعن الدور الذي يراه في مضامني اإلعالم العربي 
ثروة  اإلع��الم  )إن  عشقي  الدكتور  ي��رى  اخلارجي 
بسط  مهام  عليه  وتقع  واإلسالمية  العربية  لألمة 
الصحيحة  باملعلومة  ال��ع��ق��ل  وم��خ��اط��ب��ة  احل��ق��ائ��ق 
ذلك  تغييبها،  إل��ى  البعض  يسعى  التي  واحلقائق 
الراهن  االجتماعي  التاريخ  وت��ط��ورات  تاريخنا  أن 
التي  اإلنسانية  القيم  من  مديدة  مبنظومة  حافل 
للعلم  خدمة  بسطها  مهام  العربي  اإلع��الم  يتحمل 

واحلقيقة(. 

من  بعدد  العام  لهذا  الوطني  باليوم  املجري  الشعب  احتفاالت  متيزت 
توليه احلكومة والشعب  الذي  العيد  البهجة والفرح بحلول هذا  قسمات 

عالئم واسعة من االحتفاالت والفعاليات. 
إنه العشرين من آب يوم االحتفال بتأسيس القديس اشتفان لدولة املجر 

وهو العيد الرسمي للدولة. 
احمليطة  واجلبال  الدانوب  ضفتي  امتألت   2011 آب  من  العشرين  في 
رسمية  احتفاالت  املجرية  امل��دن  وغطت  الشعبية  باجلموع  ببودابست 
تتهادى  النارية اخلالبة  األلعاب  أن��وار  بودابست  وأض��اءت سماء  وشعبية 
في أفقها، إضافة إلى العروض اجلوية األخاذة التي أضفت على لياليها 

مسحة الفرح واألمل. 
وشهدت االحتفاالت التي شارك بها أركان الدولة رفع العلم املجري في 
اجلندي  ضريح  على  الزهور  أكاليل  ووض��ع  البرملان  في  كوشوت  ساحة 
للطيران  جوياً  استعراضاً  اآلالف  وشاهد  األب��ط��ال  ساحة  في  املجهول 
فوق  العاملي  اجل��وي  ب��ول  رد  بسياق  ت��وج  وال��ري��اض��ي  وامل��دن��ي  العسكري 

الدانوب. 

أغسطس  20
 اليوم الوطني املجري

رئيس مركز الشرق األوسط للدراسات االستراتيجية والقانونية في السعودية 

نتطلع إلى إثراء الفكر اإلنساني واالنتقال من ثقافة االستهالك إلى ثقافة اإلبداع
العربي.  العالم  في  والثقافة  الفكر  رموز  االغتراب  في  يلتقي  عندما  باحلبور  العربي  اإلعالمي  يشعر 
وهنا  الواقع.  ومجافاة  والتهميش  املعلومة  نقص  من  الكثير  عن مجتمعاتنا حتمل  النمطية  فالصورة 
يحمل حضور الرموز الفكرية العربية في املؤمترات الدولية بعدًا وطنيًا وحضاريًا يتطلبه ذلك الظمأ 

الذي ترتع فيه شعوب عدة حول تطور املجتمعات العربية وقسماتها الثقافية. 
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م��راك��ز  اه��ت��م��ام��ات  أن  عشقي  ال��دك��ت��ور  ويعتقد 
األبحاث والدراسات العاملية مبا ميوج في الشرق 
من  يتأتى  وقالقل  احتجاج  حركات  من  األوس��ط 
أن  )ب��ي��د  للمنطقة  اجليوسياسي  امل��وق��ع  أهمية 
وال��دراس��ة  النظرة  تتسربل  أن  تفرض  احلقيقة 
املعمقة بالنظرة العلمية ورؤية أبعاد اإلصالحات 
وتراثها  املنطقة  بيئة  من  واملمتوحة  جت��ري  التي 

وقيمها(. 
مع  أمضيناها  ال��ت��ي  ت��ل��ك  علمية  س��ان��ح��ة  ك��ان��ت 
تضاعيف حديثه  من  نهلنا  الذي  الدكتور عشقي 
ق��ب��س��ات اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��ن��ش��د امل��س��ت��ق��ب��ل اآلم���ن، 
وتشعر أن أمة حتفل برجال أمثاله علماً وكياسة 
ورؤى قادرة على استيعاب تلك احملن والصروف 
املتنقلة والعابرة والتي تتباين أساليبها في احلقب 

التاريخية املتتالية!

قالت الرئاسة البولندية احلالية لالحتاد األوروبي، إنه ال يجب اخلوف من التدابير التي من 
شأنها تدعيم اإلدارة االقتصادية في االحتاد األوروبي، وجاء ذلك في بيان نشر ببروكسل، 
تضمن كلمة رئيس وزراء بولندا دونالد توسك أمام برملان بالده، والتي تتولى رئاسة االحتاد 
األوروبي الدورية، والتي تستغرق ستة أشهر تنتهي مع نهاية العام اجلاري، وقال توسك إن 
بولندا تركز في عملها خالل فترة رئاستها لالحتاد، على بذل كل اجلهود الرامية للتعزيز 
اإلدارة االقتصادية واستئناف العمل فيما يتعلق بحزمة التدابير الست وقال )نعمل من أجل 
االقتصادية من أجل متريرها  اإلدارة  لتعزيز  الستة  التشريعية  بالقوانني  يعرف  ما  إجناز 
نيكوال ساركوزي  الفرنسي  الرئيس  إلى االجتماع األخير بني  األوروبي(، وتطرق  بالبرملان 
واملستشارة األملانية أجنيال ميركل، موضحاً أن االجتماع متخض عن نتائج هامة بالنسبة 
املطاف،  نهاية  في  اليورو  منطقة  زعماء  من  تتوقع  بالده  أن  إلى  مشيراً  اليورو،  ملنطقة 
اليورو، )وفي  تطبيق املبادئ املعتمدة في املنطقة جتاه جميع الدول األعضاء في منطقة 
نفس الوقت نتوقع قرارات أكثر صرامة بشأن اإلدارة االقتصادية(. وأشار البيان إلى أن 
وزير االقتصاد البولندي ياسيك روستوسكي ممثاًل للرئاسة احلالية لالحتاد، سيشارك في 
اجتماع جلنة الشؤون االقتصادية والنقدية في البرملان األوروبي، وهي اجللسة الطارئة التي 
إليها فعاليات وكتل حزبية داخل املؤسسة التشريعية األعلى في االحتاد األوروبي،  دعت 
وبشكل طارئ، ملناقشة اإلدارة االقتصادية في االحتاد األوروبي، واألزمة احلالية التي متر 
بها منطقة اليورو، وذلك بحضور جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو، وجان كلود تريشيه 
رئيس املركزي األوروبي، واملفوض األوروبي للشؤون النقدية واالقتصادية أولي ريهن، كما 
سيجتمع رئيس الوزراء البولندي ببروكسل مع رئيس املفوضية األوروبية مانويل باروسو، 
للتباحث حول نفس امللفات. يأتي ذلك بعد أن منت منطقة اليورو خالل الربع الثاني بوتيرة 
أزمة  بتفاقم  مباشر  بشكل  متأثرة  اجلاري،  العام  من  األول  والربع  التوقعات  من  أضعف 
تقشفية  إلقرار سياسات  األوروبية  احلكومات  دفعت  والتي  املنطقة  في  السيادية  الديون 
صارمة حملاربة االرتفاع املطرد في الديون العامة. وتباطأت وتيرة النمو االقتصادي في 
احمللي  الناجت  منا  حيث  إسبانيا،  وحتى  أملانيا  من  ابتداء  اليورو  ملنطقة  األربعة  الركائز 
اإلجمالي في أملانيا بنسبة %0.1 من السابق %1.5، وبقي الناجت احمللي في فرنسا ثابتاً 
التي سجلت مستويات منو  %0.9، وهذا ينطبق على إسبانيا  السابق  الربع  بنمو  مقارنة 
متواضعة عند %0.2 مطابقة للتوقعات وأسوأ من القراءة السابقة بنمو بنسبة %0.3، أما 

عن منطقة اليورو كاملة فقد منت بنسبة %0.2 من الربع األول بنسبة 0.8%. 
الضغوطات  من  مزيداً  النمو  وتيرة  تباطؤ  يضيف  املراقبني،  من  العديد  نظر  وجهة  ومن 
السلبية على منطقة اليورو التي ال تزال تعاني من عدم قدرتها على احتواء أزمة الديون. 

وفي أمستردام قالت صحيفة )دي فولكس كرانت( إن االقتصاد الهولندي يظهر عالمات 
متزايدة على مضاعفة االنخفاض ودخوله فترة انكماش ثانية. فقد ارتفعت نسبة البطالة 
في شهر يوليو )متوز( بشكل غير متوقع وتراجعت ثقة املستثمرين به أكثر من قبل وسجل 
ركود في مجال االستثمار. وقالت الصحيفة إن األرقام تشير إلى أن االقتصاد الهولندي 
تلقى ضربة قاسية في شهر أغسطس )آب( املاضي. ونقلت الصحيفة عن بنك مورغان 
وأن الواليات  كبيراً  ستانلي التجاري أن توقعات النمو لالقتصاد العاملي ستسجل تراجعاً 
املتحدة األميركية وأوروبا تقتربان بشكل خطير من الوقوع في ركود اقتصادي جديد. وفي 
لندن فإن البيانات االقتصادية التي صدرت عن اململكة كانت محبطة من ارتفاع معدالت 
التضخم والبطالة إلى إجماع جلنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة املرجعي. ويذكر 
أنه في األسبوع األخير من شهر يونيو )حزيران( املاضي وخالل جلسة انعقدت قبل وقت 
قصير من انطالق أعمال القمة األوروبية الصيفية التي احتضنتها بروكسل، رفض البرملان 
األوروبي التصويت رسمياً على حزمة آلية احلوكمة االقتصادية األوروبية اجلديدة ورفضت 
املفوضية  من  املقدمة  األخير  االقتراح  صيغة  البرملان  في  السياسية  املجوعات  غالبية 

األوروبية والدول األعضاء في االحتاد األوروبي واعتبرتها غير كافية.

ي��ذك��ر أن امل��ل��ك اش��ت��ف��ان م��ؤس��س ال��دول��ة 
املجرية ولد عام 970م في مدينة استرغون 
أدخ���ل  وق���د   .1038 آب   15 ف���ي  وت���وف���ي 
املسيحية إلى املجر عام ألف ميالدية ورسم 
قديساً بعد وفاته عام 1038 وجرى تدشينه 
عام  م��ن  امل��ي��الد  عيد  ف��ي  املجر  على  ملكاً 
البابا  له من  املهدى  التاج  ألف حيث وضع 
سلفستر الثاني. ويتذكره املجريون بكثير من 

اإلكبار واالحترام. 
وي��راف��ق ه��ذا االح��ت��ف��ال نفحات م��ن ال��ت��راث 
موسم  انتهاء  وقوعه  يصادف  إنه  إذ  الوطني 
احلصاد فيحتفل املجريون جميعاً مع الفالحني 
باخلبز اجل��دي��د اآلت��ي م��ن احل��ص��اد اجلديد 
وهو تقليد يومئ إلى محبة األرض وقداستها 

وما متنحه للبشر من كينونة ودميومة بقاء.

منظــــــــمة اليــــــــــورو وأزمـــــــة الديون 
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السيد رئيس اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة

السيد األمني العام
السيدات والسادة

أود في البداية أن أتقدم بالتهنئة إلى السيد 
ناصر عبد العزيز النصر على تسلمه رئاسة 
اجلمعية في دورتها احلالية متمنياً له التوفيق.

منظمة  ب��اس��م  اخل��ال��ص��ة  بالتهنئة  وأت���ق���دم 
الفلسطيني  والشعب  الفلسطينية  التحرير 
وشعباً،  ال��س��ودان حكومة  ج��ن��وب  دول���ة  إل��ى 
النضمامها املستحق عضواً كامل العضوية إلى 

األمم املتحدة متمنياً لها التقدم واالزدهار.
أي��ض��اً أه��ن��ئ ال��س��ي��د األم����ني ال��ع��ام ب���ان كي 
ل��دورة جديدة على رأس األمم  مون النتخابه 
تقدير  يعكس  هذا  الثقة  إن جتديد  املتحدة. 
دول ال��ع��ال��م مل��ا ب��ذل��ه م��ن ج��ه��ود ع���ززت دور 

املنظمة األممية.
السيدات والسادة:

ب��األمم  الفلسطينية  القضية  ارت��ب��ط��ت  ل��ق��د 
اتخذتها  التي  ال��ق��رارات  خ��الل  م��ن  املتحدة 
الدور  هيئاتها ووكاالتها املختلفة، ومن خالل 
ل��وك��ال��ة غ���وث الالجئني  اجل���وه���ري وامل���ق���در 
)أون��روا( التي جتسد املسؤولية الدولية جتاه 
النكبة  الفلسطينيني، ضحايا  الالجئني  محنة 

التي وقعت عام 1948.
إل���ى دور أك��ب��ر وأك��ث��ر  ون��ح��ن نطمح ون��س��ع��ى 
حضوراً وفعالية لألمم املتحدة في العمل من 
أجل حتقيق سالم عادل وشامل في منطقتنا، 
واملشروعة  الثابتة  الوطنية  احلقوق  يضمن 
ق���رارات  ح��ددت��ه��ا  ك��م��ا  الفلسطيني  للشعب 
ال��ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة مم��ث��ل��ة ف���ي ه��ي��ئ��ة األمم 

املتحدة.

السيد الرئيس.. السيدات والسادة... 
قبل ع���ام، وف��ي مثل ه��ذا ال��وق��ت وف��ي هذه 
ال��ق��اع��ة حت���دث ال��ع��دي��د م��ن ال��س��ادة رؤس���اء 
الوفود عن جهود السالم املتعثرة في منطقتنا، 
جديدة  جولة  على  آم��االً  يعلق  اجلميع  وك��ان 
انطلقت  النهائي  ال��وض��ع  ح��ول  للمفاوضات 
في مطلع أيلول املاضي في واشنطن بالرعاية 
ومشاركة  أوب��ام��ا،  ب���اراك  للرئيس  امل��ب��اش��رة 
من  ك��ل  وم��ش��ارك��ة  ال��دول��ي��ة  الرباعية  اللجنة 
ت��ت��وص��ل خ���الل ع��ام  م��ص��ر واألردن ع��ل��ى أن 

واحد إلى اتفاق سالم.
مفتوحة،  بقلوب  املفاوضات  تلك  دخلنا  وقد 
جاهزين  وكنا  ونوايا صادقة،  مصغية،  وآذان 
غير  ومقترحاتنا،  وأوراقنا  ووثائقنا  مبلفاتنا 
من  أسابيع  بعد  انهارت  املفاوضات  ه��ذه  أن 

انطالقها.
ول��م نتوقف ع��ن احل��رك��ة بعد ذلك  ل��م نيأس 
وع����ن امل����ب����ادرة واالت����ص����ال، وخ�����الل ال��س��ن��ة 
قناة  وال  وطرقناه،  إال  باباً  نترك  لم  املاضية 
وال  وسلكناه،  إال  درب���اً  وال  واخ��ت��ب��رن��اه��ا،  إال 
ووزن  تأثير  لها  رسمية  غير  أو  رسمية  جهة 
إال وخاطبناها، وتعاطينا بإيجابية مع مختلف 
من  املقدمة  وامل��ب��ادرات  واملقترحات  األف��ك��ار 

عديد الدول والهيئات.
لكن ك��ل ه��ذه اجل��ه��ود وامل��س��اع��ي ال��ص��ادق��ة، 
ع��ل��ى ص��خ��رة م��واق��ف  ك��ان��ت تتحطم دائ���م���اً 
احلكومة اإلسرائيلية، التي سرعان ما بددت 
اآلم���ال ال��ت��ي بعثها ان��ط��الق امل��ف��اوض��ات في 

أيلول املاضي.
وجوهر املسألة هنا أن احلكومة اإلسرائيلية 
تستند  للمفاوضات  مرجعية  اعتماد  ترفض 
املتحدة،  وق��رارات األمم  الدولي  القانون  إلى 

عملية  محموم  بشكل  وتصّعد  ت��واص��ل  وه��ي 
دولة فلسطني  أراض��ي  املستوطنات فوق  بناء 

املستقبلية.
إن تقاريَر بعثات األمم املتحدة وبعض املؤسسات 
واجلمعيات األهلية اإلسرائيلية، تقدم صورة 
التي  االستيطانية  احلملة  حجم  عن  مرعبة 
التفاخر  في  اإلسرائيلية  احلكومة  تتردد  ال 
لألراضي  املمنهجة  امل��ص��ادرة  عبر  بتنفيذها 
آالف  لبناء  ال��ع��ط��اءات  وط���رح  الفلسطينية، 
الوحدات االستيطانية اجلديدة وبخاصة في 
أراضي القدس العربية، وفي مختلف مناطق 
الضفة الغربية، وعبَر بناء جدار الفصل الذي 
مقِسماً  أراضينا،  من  واسعة  مساحات  يلتهم 
آث��اراً  بذلك  ملحقاً  معزولة،  ج��زر  إل��ى  إياها 
م��دم��رًة ب��ح��ي��اة ع��ش��رات األل����وف م��ن األس��ر 

الفلسطينية.
وفي الوقت الذي ترفض فيه سلطات االحتالل 
في  ملواطنينا  ب��ي��وت  ب��ن��اء  ت��راخ��ي��ص  إع��ط��اء 
حملة  تكثف  فإنها  احملتلة،  الشرقية  القدس 
ه��دم وم��ص��ادرة ال��ب��ي��وت وت��ش��ري��د أصحابها 
وساكنيها منذ عشرات السنني، ضمن سياسة 
بهدف  متعددة  أساليب  تعتمد  عرقي  تطهير 
وقد  وأج��داده��م،  آبائهم  أرض  ع��ن  إبعادهم 
وص��ل األم��ر إل��ى حد إص��دار ق���رارات بإبعاد 
القدس،  مدينتهم  خ��ارج  إل��ى  منتخبني  ن��واب 
وت��ق��وم س��ل��ط��ات االح���ت���الل ب��ح��ف��ري��ات تهدد 
العسكرية  حواجزها  ومتنع  املقدسة،  أماكننا 
م��واط��ن��ي��ن��ا م���ن ال����وص����ول إل����ى م��س��اج��ده��م 
وكنائسهم، وتواصل محاصرة املدينة املقدسة 
بحزام استيطاني وبجدار الفصل لفصلها عن 

بقية املدن الفلسطينية.
إن االحتالل يسابق الزمن لرسم احلدود في 
أرضنا وفق ما يريد، ولفرض أمر واقع على 
ويقوض  وش��واه��ده��ا  حقائقها  يُغيُر  األرض 

اإلمكانية الواقعية لقيام دولة فلسطني.
االحتالل  سلطات  تواصل  الوقت  نفس  وف��ي 
ف���رض ح��ص��اره��ا امل���ش���دد ع��ل��ى ق��ط��اع غ��زة 
والغارات  باالغتياالت  مواطنينا  واستهداف 
اجلوية والقصف املدفعي، مستكملة ما جّرته 
ح��رب��ه��ا ال��ع��دوان��ي��ة ق��ب��ل ث���الث س��ن��وات على 

اتفقت آراء وسائل اإلعالم ومراكز الدراسات واألبحاث الدولية والعربية على أن كلمة 
من  والعشرين  الثالث  في  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  في  عباس  محمود  الرئيس 
سبتمبر 2011 شكلت مفصاًل تاريخياً حمل في طياته مؤشرات على حقب دبلوماسية 

وآفاق ما ستشهده املنطقة من تطورات الحقة. 
املسار  في  هامة  حقبة  توثيق  من  ضرب  وتوثيقه  تاريخية  وثيقة  مبجمله  اخلطاب 

السياسي والدبلوماسي. هنا نصه: 

وثيقة ...وثيقة ...وثيقة ...وثيقة

كلمة الرئيس محمود عباس في األمم املتحدة سبتمبر2011 

الدانوب األزرق  السنة الثامنة ـــ العدد الثاني والثالثون ـــ اكتوبر 10



القطاع من تدمير هائل في املنازل واملدارس 
واملستشفيات واملساجد وما خلفته من آالف 

الشهداء واجلرحى.
في  تدخلها  االح��ت��الل  سلطات  ت��واص��ل  كما 
عمليات  عبر  الفلسطينية  السلطة  مناطق 

املداهمة واالعتقاالت والقتل على احلواجز.
وف����ي ال���س���ن���وات األخ����ي����رة، ت��ص��اع��د ال����دور 
املسلحني  املستوطنني  مليليشيات  اإلج��رام��ي 
قبل  من  االستثنائية  باحلماية  يحظون  الذين 
متكررة  اعتداءات  تنفيذ  في  االحتالل  جيش 
ضد مواطنينا، باستهداف منازلهم ومدارسهم 
وجامعاتهم ومساجدهم وحقولهم ومزروعاتهم 
وأشجارهم. واليوم قتلوا فلسطينياً متظاهراً 

سلمياً.
ف���إن السلطات  امل��ت��ك��ررة،  ورغ���م حت��ذي��رات��ن��ا 
اإلسرائيلية لم تتحرك للجم هذه االعتداءات 
عن  ال��ك��ام��ل��ة  امل��س��ؤول��ي��ة  نحملها  يجعلنا  م��ا 

جرائم املستوطنني.
إن هذه مجرد شواهد على سياسة االحتالل 
السياسة  وه���ذه  االس��ت��ي��ط��ان��ي،  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
للمحاوالت  املتتالي  الفشل  عن  املسؤولة  هي 

الدولية املتتالية إلنقاذ عملية السالم.
حل  فرص حتقيق  ستدمر  السياسة  هذه  إن 
ال��دول��ت��ني ال���ذي ت��ب��ل��ور إج��م��اع دول���ي ح��ول��ه، 
السياسة  إن هذه  ع��ال:  أح��ذر وبصوت  وهنا 
وض��رب  بتقويض  أي��ض��اً  ت��ه��دد  االستيطانية 
بنيان السلطة الوطنية الفلسطينية، بل وإنهاء 

وجودها.
نواجه بشروط جديدة  بتنا  أننا  وأضيف هنا 

أن ط��رح��ت علينا س��اب��ق��اً، ش��روط  يسبق  ل��م 
منطقتنا  في  احملتدم  الصراع  بتحويل  كفيلة 
امللتهبة إلى صراع ديني وإلى تهديد مستقبل 
مواطني  فلسطيني من  املليون  ونصف  مليون 
إسرائيل، وهو أمر نرفضه بالقطع ويستحيل 

أن نقبل االنسياق إليه.
السيدات والسادة... 

في العام 1974 جاء إلى هذه القاعة قائدنا 
الراحل ياسر عرفات، وأكد ألعضاء اجلمعية 
مناشداً  ال��س��الم،  نحو  األك��ي��د  سعينا  العامة 
األمم املتحدة إحقاق احلقوق الوطنية الثابتة 
للشعب الفلسطيني قائاًل: ال تسقطوا الغصن 
األخ���ض���ر م���ن ي�����دي.. ال ت��س��ق��ط��وا ال��غ��ص��ن 

األخضر من يدي.
عرفات  الرئيس  خ��اط��ب   1988 ال��ع��ام  وف��ي 
جنيف  ف��ي  اجتمعت  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
السالم  برنامج  ط��رح  حيث  إل��ي��ه،  لالستماع 
الوطني  امل��ج��ل��س  أق���ره  ال���ذي  الفلسطيني، 
تلك  عقدها  التي  دورت���ه  خ��الل  الفلسطيني 

السنة في اجلزائر.
وعندما اعتمدنا ذلك البرنامج كنا نقدم على 
خطوة مؤملة وبالغة الصعوبة بالنسبة لنا جميعاً 
وخاصة أولئك، وأنا منهم، الذين أجبروا على 
ترك منازلهم في مدنهم وقراهم، نحمل بعضاً 
من متاعنا وأحزاننا وذكرياتنا ومفاتيح بيوتنا 
النكبة  خالل  والشتات  املنافي  مخيمات  إلى 
في العام 1948 في واحدة من أبشع عمليات 
االقتالع والتدمير واالستئصال ملجتمع ناهض 
متماسك كان يسهم بدور ريادي وبقسط بارز 

في نهضة الشرق العربي الثقافية والتعليمية 
واالقتصادية.

نحرص  وألننا  بالسالم،  نؤمن  وألننا  ولكن، 
وألننا  ال��دول��ي��ة،  الشرعية  م��ع  ال��ت��واؤم  على 
من  الصعب  القرار  التخاذ  الشجاعة  امتلكنا 
املطلق  ال��ع��دل  غياب  ظ��ل  وف��ي  أج��ل شعبنا، 
العدل  النسبي،  العدل  طريق  اعتمدنا  فقد 
املمكن والقادر على تصحيح جانب من الظلم 
شعبنا،  بحق  ارتكب  ال��ذي  ال��ف��ادح  التاريخي 
فصادقنا على إقامة دولة فلسطني فوق 22% 
فقط من أراضي فلسطني التاريخية، أي فوق 
كامل األراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 

.1967
لقيت  التي  التاريخية  اخلطوة  بتلك  كنا  وقد 
تقدير دول العالم، نقدم تنازالً هائال من أجل 
بصنع  تسمح  التي  التاريخية  التسوية  حتقيق 

السالم في أرض السالم.
سيدي الرئيس السيدات والسادة...

إن���ن���ي أؤك�����د ه��ن��ا ب���اس���م م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 
للشعب  الوحيد  الشرعي  املمثل  الفلسطينية، 
إنهاء  حتى  كذلك  ستبقى  والتي  الفلسطيني، 
الصراع من جوانبه كافة، وحل جميع قضايا 

املرحلة النهائية، على ما يلي:
يتمثل  الفلسطيني  الشعب  ه��دف  إن  أوالً: 
إقامة  الثابتة في  الوطنية  في إحقاق حقوقه 
القدس  وعاصمتها  املستقلة  فلسطني  دول��ة 
الغربية  الضفة  أراض��ي  جميع  فوق  الشرقية 
إسرائيل في حرب  احتلتها  التي  وقطاع غزة 
الشرعية  ل���ق���رارات  وف��ق��اً   ،1967 ح��زي��ران 
الدولية والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه 
لقضية الالجئني وفق القرار 194 كما نصت 
عليه مبادرة السالم العربية التي قدمت رؤية 
اإلج��م��اع ال��ع��رب��ي واإلس���الم���ي ألس���س إن��ه��اء 
السالم  وحتقيق  اإلسرائيلي  العربي  الصراع 
ونعمل  ب��ه  نتمسك  ال���ذي  وال���ع���ادل  ال��ش��ام��ل 
املنشود  ال��س��الم  ه���ذا  إجن���از  إن  لتحقيقه. 
اإلف�����راج ع��ن أس����رى احل��ري��ة  يتطلب أي��ض��اً 
في  الفلسطينيني  ال��س��ي��اس��ي��ني  وامل��ع��ت��ق��ل��ني 

السجون اإلسرائيلية كافة وبدون إبطاء.
الفلسطينية  التحرير  منظمة  متسك  ثانياً: 
ورف��ض  ال��ع��ن��ف  بنبذ  الفلسطيني  وال��ش��ع��ب 
وإدانة جميع أشكال اإلرهاب، وخاصة إرهاب 
املوقعة  االتفاقات  بجميع  والتمسك  الدولة، 

بني منظمة التحرير وإسرائيل.
إلى  للتوصل  التفاوض  بخيار  التمسك  ثالثاً: 
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ل��ل��ص��راع وف���ق ق�����رارات الشرعية  ح��ل دائ���م 
الدولية، وأعلن هنا استعداد منظمة التحرير 
للعودة على الفور إلى طاولة املفاوضات، وفق 
الدولية،  والشرعية  تتوافق  معتمدة  مرجعية 

ووقف شامل لالستيطان.
الشعبية  مقاومته  سيواصل  شعبنا  إن  رابعاً: 
ولسياسات  اإلسرائيلي  لالحتالل  السلمية 
الفصل  ج��دار  وبناء  واألبرتهايد  االستيطان 
العنصري، وهو يحظى في مقاومته املتوافقة 
مع القانون الدولي اإلنساني واملواثيق الدولية 
بدعم نشطاء السالم املتضامنني من إسرائيل 
ومن مختلف دول العالم، مقدماً بذلك منوذجاً 
األعزل  الشعب  لقوة  وشجاعاً  وملهماً  مبهراً 
في  وهتافاته  وأمله  وشجاعته  حلمه  من  إال 
الغاز  وقنابل  وامل��درع��ات  ال��رص��اص  مواجهة 

واجلرافات.
إلى  نأتي مبظلمتنا وقضيتنا  خامساً: عندما 
تأكيد على اعتمادنا  املنبر األممي، فهو  هذا 
أننا  وتأكيد  والدبلوماسي،  السياسي  للخيار 
ال ن��ق��وم ب��خ��ط��وات م��ن ج��ان��ب واح���د. ونحن 
ال ن��س��ت��ه��دف ب��ت��ح��رك��ات��ن��ا ع���زل إس��رائ��ي��ل أو 
الشرعية  اكتساب  ن��ري��د  ب��ل  شرعيتها،  ن��زع 
سوى  نستهدف  وال  فلسطني،  شعب  لقضية 
ن���زع ال��ش��رع��ي��ة ع��ن االس��ت��ي��ط��ان واالح��ت��الل 
ونحسب  الغاشمة،  القوة  ومنطق  واألبرتهايد 
ه��ذا  ف��ي  معنا  ت��ق��ف  ال��ع��ال��م  دول  جميع  أن 

اإلطار.
إنني من هنا أقول باسم الشعب الفلسطيني 
ومنظمة التحرير الفلسطينية: إننا مند أيادينا 
إلى احلكومة اإلسرائيلية والشعب اإلسرائيلي 
من أجل صنع السالم، وأقول لهم: دعونا نبني 
مستقباًل قريباً عاجاًل ألطفالنا، ينعمون فيه 
باحلرية واألمن واالزدهار، دعونا نبني جسور 
احلوار بدل احلواجز وجدران الفصل، دعونا 
بني  املتكافئة  ال��ن��دي��ة  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ة  نبني 
دولتني جارتني: فلسطني وإسرائيل، بدالً من 
س��ي��اس��ات االح��ت��الل واالس��ت��ي��ط��ان واحل���روب 

وإلغاء اآلخر.
سيدي الرئيس... السيدات والسادة..

وإقامة  املصير  تقرير  في  حقنا  سطوع  رغ��م 
الدولية،  ال��ق��رارات  في  ذلك  وتكريس  دولتنا 
املاضية  القليلة  السنوات  في  ارتضينا  فقد 
أن ن��ن��خ��رط ف��ي م��ا ب���دا اخ��ت��ب��اراً ل��ل��ج��دارة 
واالس���ت���ح���ق���اق واأله���ل���ي���ة. وخ�����الل ال��ع��ام��ني 
املاضيني نفذت سلطتنا الوطنية برنامج بناء 

االستثنائي  الوضع  ورغ��م  الدولة.  مؤسسات 
ورشة  إط��الق  مت  فقد  اإلسرائيلية  والعقبات 
ع���م���ل ض��خ��م��ة ت��ض��م��ن��ت ت��ن��ف��ي��ذ ع�����دد م��ن 
وأجهزة  القضاء،  لتعزيز  القطاعية  اخلطط 
واملالية  اإلداري��ة  النظم  وتطوير  األم��ن  حفظ 
وال��رق��اب��ي��ة واالرت���ق���اء مب��س��ت��وى ع��م��ل وأداء 
االعتماد  لزيادة  والسعي  املؤسسات،  مختلف 
للمساعدات  االح��ت��ي��اج  لتقليل  ال����ذات  ع��ل��ى 
اخلارجية. ومت بفضل دعم مشكور من الدول 
تنفيذ  الصديقة  الدول  من  واملانحني  العربية 
البنية  م��ج��ال  ف��ي  امل��ش��اري��ع  م��ن  كبير  ع���دد 
اخلدمية،  ال��ن��واح��ي  على  م��رّك��زي��ن  التحتية، 
الريفية  للمناطق  خ���اص  اه��ت��م��ام  إي���الء  م��ع 

واملهمشة.
وفي خضم هذه الورشة كانت البرامج ترسخ 
ي��ك��ون م��الم��ح دول��ِت��ن��ا املستقلة  ن��ري��د أن  م��ا 
املستقبلية، فمن حفظ ألمن املواطن والنظام 
ال��ع��ام، إل���ى ت��ع��زي��ز سلطة ال��ق��ض��اء وس��ي��ادة 
بالتشريعات  امل��رأة  دور  تعزيز  إل��ى  القانون، 
وال���ق���وان���ني وامل���ش���ارك���ة، إل���ى احل����رص على 
صون احلريات العامة وتعزيز دور مؤسسات 
وأنظمة  قواعد  تكريس  إلى  املدني،  املجتمع 
تضمن املساءلة والشفافية في عمل وزاراتنا 
ودوائ���رن���ا، وت��ك��ري��س دع��ائ��م ال��دمي��وق��راط��ي��ة 

كأساٍس للحياة السياسية الفلسطينية.
وع��ن��دم��ا ع��ص��ف االن��ق��س��ام ب���وح���دة ال��وط��ن 
والشعب واملؤسسات فقد صممنا على اعتماد 
احلوار الستعادة الوحدة، وجنحنا قبل شهور 
في حتقيق مصاحلة وطنية نأمل بأن تتسارع 

خطوات تنفيذها في األسابيع القادمة.
إلى  االحتكام  املصاحلة  هذه  عماد  كان  وقد 
الشعب عبر االلتزام بإجراء انتخابات تشريعية 
ورئاسية خالل عام، ألن الدولة التي نريدها 
ستكون دولة القانون واملمارسة الدميوقراطية 
وصون احلريات واملساواة بني جميع املواطنني 
من دون متييز، وتداول السلطة عبر صناديق 

االقتراع.
لديه ذرة ضمير ووج��دان  ال أعتقد أن أح��داً 
ميكن أن يرفض حصولنا على عضوية كاملة 

في األمم املتحدة... بل وعلى دولة مستقلة.
سيدي الرئيس... السيدات والسادة..

ل���م ي��ع��د ب���اإلم���ك���ان م��ع��اجل��ة ان����س����داد أف��ق 
محادثات السالم بنفس الوسائل التي جربت 
وث��ب��ت فشلها خ��الل ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة. إن 
األزمة أشد عمقاً من أن يتم إهمالها، وأشد 

خطورًة وحرجاً من أن يتم البحث عن محاولة 
لاللتفاف عليها أو تأجيل انفجارها احملتم.

املقبول  أو  بالعملي  ول��ي��س  ب��اإلم��ك��ان  فليس 
أيضاً أن نعود ملزاولة العمل كاملعتاد وكأن كل 
شيء على ما يرام. ومن غير املجدي الذهاب 
وتفتقر  واضحة  مرجعية  بال  مفاوضات  إلى 
للمصداقية ولبرنامج زمني محدد. وال معنى 
للمفاوضات في حني يستمر جيش االحتالل 
من  ب���دالً  اح��ت��الل��ه  تعميق  ف��ي  األرض  ع��ل��ى 
دميوغرافي  تغيير  إحداث  وفي  عنه  التراجع 
تتعدل  ج��دي��د  منطلق  إل���ى  ي��ت��ح��ول  ل��ب��الدن��ا 

احلدود على أساسه. هذا أمر غير مقبول.
السيدات والسادة... 

إنها حلظة احلقيقة، وشعبنا ينتظر أن يسمع 
أن  العالم، فهل يسمح إلسرائيل  اجلواب من 
العالم؟ نحن آخر  ف��ي  اح��ت��الل  ت��واص��ل آخ��ر 
شعب حتت االحتالل. وهل يسمح لها أن تبقى 
دولة فوق القانون واملساءلة واحملاسبة؟ وهل 
يسمح لها بأن تواصل رفض قرارات مجلس 
األمن الدولي واجلمعية العامة لألمم املتحدة 
الغالبية  وم��واق��ف  ال��دول��ي��ة  ال��ع��دل  ومحكمة 

الساحقة من دول العالم؟ هل يجوز هذا؟
ال��س��ي��د ال���رئ���ي���س... إن ج��وه��ر األزم�����ة في 
إما  والوضوح...وهو:  البساطة  بالغ  منطقتنا 
ف��ائ��ض عن  أن��ن��ا شعب  يعتقد  م��ن  ه��ن��اك  أن 
احلاجة في الشرق األوس��ط، وإم��ا أن هناك 
في احلقيقة دولة ناقصة ينبغي املسارعة إلى 

إقامتها.
السيد الرئيس.. السيدات والسادة...

أرض  امل��ق��دس��ة،  األرض  م��ن  ال��ي��وم  جئتكم 
مسرى  السماوية،  الرساالت  أرض  فلسطني، 
ومهد  وسلم(  عليه  الله  )صلى  محمد  النبي 
باسم  ال��س��الم، ألحت��دث  عليه  املسيح  سيدنا 
وفي  ال��وط��ن  ف��ي  الفلسطيني  الشعب  أب��ن��اء 
عذابات  من  عاماً   63 بعد  ألق��ول:  الشتات، 

النكبة املستمرة: كفى..كفى.. كفى.
آن األوان أن ينال الشعب الفلسطيني حريته 
معاناة  تنتهي  أن  ال��وق��ت  ح���ان  واس��ت��ق��الل��ه، 
في  الفلسطينيني  الالجئني  م��الي��ني  ومحنة 
وأن  تشريدهم  ينتهي  وأن  والشتات،  الوطن 
ينالوا حقوقهم، ومنهم من أجبر على اللجوء 

أكثر من مرة في أماكن مختلفة من العالم.
وف���ي وق���ت ت��ؤك��د ال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة سعيها 
العربي،  بالربيع  ع��رف  فيما  للدميوقراطية 
الفلسطيني،  الربيع  ساعة  أيضا  دق��ت  فقد 
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ساعة االستقالل.
ح����ان ال���وق���ت أن ي��ت��م��ك��ن رج��ال��ن��ا ون��س��اؤن��ا 
أن  طبيعية،  ح��ي��اة  يعيشوا  أن  م��ن  وأطفالنا 
يتمكنوا من اخللود إلى النوم من دون انتظار 
أن تطمئن األمهات  التالي،  اليوم  األس��وأ في 
إلى أن أبناءهن سيعودون إلى البيوت من دون 
اإلهانة،  أو  االعتقال  أو  للقتل  يتعرضوا  أن 
ال��ذه��اب  م��ن  وال��ط��ل��ب��ة  ال��ت��الم��ي��ذ  يتمكن  أن 
حواجز  دون  م��ن  وجامعاتهم  مدارسهم  إل��ى 
من  املرضى  يتمكن  كي  الوقت  حان  تعيقهم، 
املستشفيات،  إل��ى  طبيعية  ب��ص��ورة  ال��وص��ول 
بأرضهم  االعتناء  من  مزارعونا  يتمكن  وأن 
يصادرها  احتالل  من  دون خوف  من  الطيبة 
إليها،  الوصول  مينع  وج��دار  مياهها،  وينهب 
فوقها  يبنون  كالبهم،  ومعهم  مستوطنني،  أو 
بيوتاً لهم، ويقتلعون ويحرقون أشجار الزيتون 
الوقت  السنني. حان  مئات  منذ  فيها  املعمرة 
ل��ك��ي ي��ن��ط��ل��ق آالف م���ن أس����رى احل���ري���ة من 
أطفالهم  والى  أَسرهم  إلى  ليعودوا  سجونهم 
ليسهموا في بناء وطنهم الذي ضحوا من أجل 

حريته.
التمتع  ي��ري��د مم��ارس��ة ح��ق��ه ف��ي  إن ش��ع��ب��ي 
البشر،  أب��ن��اء  م��ن  كغيره  ع��ادي��ة  حياة  بوقائع 
محمود  الكبير  شاعرنا  قاله  مبا  يؤمن  وه��و 
دائمون  هنا،  قاعدون  هنا،  واقفون  دروي��ش: 
هنا، خالدون هنا، ولنا هدف واحد.. واحد.. 

واحد.. أن نكون.. وسنكون.

السيدات والسادة... 
التي  ال��دول  جميع  مواقف  ونثمن  نقدر  إننا 
أي����دت ن��ض��ال��ن��ا وح��ق��وق��ن��ا واع��ت��رف��ت ب��دول��ة 
ال��ع��ام  فلسطني م��ع إع����الن االس��ت��ق��الل ف��ي 
رف��ع��ت  أو  اع��ت��رف��ت  ال��ت��ي  وال������دول   ،1988
مستوى التمثيل الفلسطيني في عواصمها في 
السنوات األخيرة. وأحيي السيد األمني العام 
بان كي مون الذي قال قبل أيام كلمة حق: إن 
قبل  تقوم  أن  يجب  كانت  الفلسطينية  الدولة 

سنوات.
وثقوا أن هذه املواقف املساندة ثمينة بالنسبة 
لنا بأكثر مما تتخيلون، كونها تشعر شعبنا بأن 
هناك من يصغي إلى روايته، وال يحاول جتاهل 
واالحتالل  النكبة  وفظائع  مأساته  إنكار  أو 
التي عاناها، وكونها تشحنه باألمل النابع من 
اإلميان بأنه ال تزال هناك عدالة ممكنة في 
أع��دى أعداء  العالم. ففقدان األم��ل هو  هذا 

السالم، واليأس هو أقوى حلفاء التطرف.
وأق�������ول: ح����ان ال���وق���ت ك���ي ي��ع��ي��ش ال��ش��ع��ب 
التهجير  م��ن  طويلة  عقود  بعد  الفلسطيني 
املستمرة،  والعذابات  االستيطاني  واالحتالل 
وطن  أرض  ف��وق  ح��راً  األرض  شعوب  كبقية 

سيد مستقل.
سيدي الرئيس...

الكلمة  ه��ذه  إل��ق��اء  وق��ب��ل  أن��ن��ي  إبالغكم  أود 
تقدمت بصفتي رئيساً لدولة فلسطني ورئيس 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 

العام  األم��ني  بان كي مون  السيد  إلى سعادة 
على  فلسطني  انضمام  بطلب  املتحدة  ل��ألم 
وعاصمتها   1967 حزيران  من  الرابع  حدود 
إلى  العضوية  كاملة  دول��ة  الشريف،  القدس 
هيئة األمم املتحدة. وهذه نسخة من الطلب.

وأطلب من السيد األمني العام العمل السريع 
لطرح مطلبنا أمام مجلس األمن، وأطلب من 
عضويتنا  لصالح  التصويت  املجلس  أعضاء 
الكاملة. كما أدعو الدول التي لم تعترف بعد 

بفلسطني أن تعلن اعترافها.
السيدات والسادة... 

إن دعم دول العالم لتوجهنا هذا يعني انتصاراً 
والشرعية  والقانون  والعدالة  واحلرية  للحق 
السالم  خليار  هائاًل  دعماً  ويقدم  الدولية، 

وتعزيزاً لفرص جناح املفاوضات.
السيدات والسادة

فلسطني  دولة  لقيام  وتأييدكم  مساندتكم  إن 
وق��ب��ول��ه��ا ع��ض��واً ك��ام��ل ال��ع��ض��وي��ة ف��ي األمم 
ال��س��الم في  إس��ه��ام لصنع  أك��ب��ر  املتحدة ه��و 

أرض السالم وفي العالم أجمع.
سيدي الرئيس... السيدات والسادة..

ج��ئ��ت��ك��م ال���ي���وم أح��م��ل رس���ال���ة ش��ع��ب ش��ج��اع 
ف��خ��ور....ف��ل��س��ط��ني تبعث م��ن ج��دي��د. ه��ذه 
مع  ال��ع��ال��م  ش��ع��وب  جميع  فلتكن  رس��ال��ت��ي.. 
نحو  بثبات  ميضي  وه��و  الفلسطيني  الشعب 
واالستقالل...  احلرية  مع  التاريخي  موعده 

اآلن. وأرجو أال ننتظر طوياًل.

الرئيس  به  تقدم  الذي  الطلب  نص 
العام لألمم  محمود عباس إلى األمني 
فيه  مطالبًا  مون  كي  بان  املتحدة 
األمم  في  لفلسطني  كاملة  بعضوية 
املتحدة واالعتراف بدولة فلسطينية 

للفلسطينيني.
الشعب  باسم  يشرفني  سعادتكم.. 
من  الطلب  هذا  أقدم  أن  الفلسطيني 
األمم  إلى  النضمامها  فلسطني  دولة 

املتحدة.
يقدم طلب االنضمام هذا على أساس 
احلقوق الطبيعية والقانونية والتاريخية 
قرار  إلى  ويستند  الفلسطيني  للشعب 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 181 

الصادر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 وإعالن استقالل دولة 
فلسطني في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 واعتراف اجلمعية 
كانون   15 في  الصادر   43/177 القرار  في  اإلعالن  بهذا  العامة 

األول/ ديسمبر 1988.
أجل  من  العمل  التزامها  فلسطني  دولة  تعلن  اإلطار،  هذا  وفي 

للنزاع  وشامل  ودائم  عادل  حل  حتقيق 
اإلسرائيلي الفلسطيني يعتمد على رؤية 
بسالم  جنب  إلى  جنبا  تعيشان  دولتني 
األمن  مجلس  عليها  وافق  التي  وأمان، 
الدولي واجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ذات  القرارات  وكل  الدولية  واألسرة 

الصلة التي أصدرتها األمم املتحدة.
العضوية،  قبول  طلب  تقدمي  وبهدف 
طبقا  وضع  إعالن  بالرسالة  أرفق 
اإلجرائية  القواعد  من   58 للقاعدة 
والقاعدة  الدولي  األمن  ملجلس  املؤقتة 
للجمعية  اإلجرائية  القواعد  من   134

العامة.
أطلب منكم بامتنان تسليم رسالة طلب 
االنضمام هذه واإلعالن إلى رئيسي مجلس األمن الدولي واجلمعية 

العامة لألمم املتحدة في أقرب وقت ممكن.
محمود عباس
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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في كتابه )الله أكبر( الذي صدر عام 1934 
جوال  ج��رم��ان��وس  امل��ج��ري  املستشرق  يصف 
وقائع استضافة امللك الراحل له وكيف هداه 
الكرمي  إلى اإلسالم وأصبح اسمه عبد  الله 
ج��رم��ان��وس وه��و ال���ذي ت��وف��ي ف��ي بودابست 
في  املسلمني  مقابر  ف��ي  ودف��ن   1979 ع��ام 
ف��ي وصف  ج��رم��ان��وس  ب��وداب��س��ت. ويسهب 
السمات القيادية والرجولية في امللك الراحل 
حيث  وك���رم ضيافته  ال��ب��ش��وش  واس��ت��ق��ب��ال��ه 
خاطبه:  عندما  املسلمني  خليفة  فيه  رأى 
أنت يا من حمى اإلسالم من أعدائه ويؤكد 
جرمانوس في كتابه على لقب سيد املؤمنني 
حامي  ألن��ه  العزيز  عبد  امللك  يذكر  عندما 

الديار املقدسة.
ال��واق��ع  ومعايشة  التاريخية  ال��ق��راءة  ول��ع��ل 
تشير  العربية  للمنطقة  السياسي  والتاريخ 
إلى حقيقة ما متثله اململكة العربية السعودية 
م���ن م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة وم��ت��م��ي��زة، ف���ي ع��ال��م 
مبا حتتضنه  لها،  وت��وف��رت  أحرزتها  ال��ي��وم، 
اململكة ومتثله وجتسده على عدة مستويات 
ع��رب��ي��اً وإس���الم���ي���اً ودول����ي����اً، م���ن م��ق��دس��ات 
جانب  إلى  والتاريخ،  احلضارة  ورموز  الدين 
حققته  مبا  ثم  امل��زده��ر..  االقتصاد  عناصر 

النهضوية  من منجزات موفقة في مسيرتها 
احلياة  م��ج��االت  ملختلف  الشاملة  التنموية 
وال��ع��م��ران،  اإلن��س��ان  احل��دي��ث��ة، على صعيد 
في تناسق وتناغم بني معطيات التكنولوجيا 
امل���ت���ط���ورة وال���ق���ي���م ال���روح���ي���ة وال���ت���راث���ي���ة 

واالجتماعية األصلية. 
ولقد غدا التعريف باململكة العربية السعودية، 
في  وتقدميها  احل��اض��ر،  املشرق  واقعها  في 
األوس��اط  إل��ى  ال��زاه��ي��ة،  احلقيقّية  صورتها 
يُشكل  وسواها،  وإعالمّية  علمّية  من  العامة 
واج��ب��اً وط��ن��ي��اً ب��ق��در م��ا ه��و ض���رورة علمّية 
م��وض��وع��ي��ة. وإن���ص���اف���اً ل��ل��ت��اري��خ واألم���ان���ة 
األكادميية املتوسلة التفاعل العلمي واإلنساني 
كتب  متابعة  إل��ى  إض��اف��ة  التاريخي  وال��واق��ع 
ينبئ  سيره  وكتاب  لرحالة  التاريخي  التوثيق 
رحمه الله –  إلى موقع امللك عبد العزيز – 
حياته  في  والرحالة  واملؤرخني  الكتاب  لدى 
م��ح��وره في  ه��و  ك��ان  ال��ذي  التأثير  لضخامة 
أوائل القرن العشرين عندما حقق واحداً من 

أهم املنجزات في التاريخ العربي احلديث. 
ي��ق��ع ال��ب��اح��ث ف���ي ك��ت��اب ص����ادر ع���ن ال���دار 
للنشر والتوزيع: )رحالة في ديوان  السعودية 
أحمد  لألستاذ  آل سعود(  العزيز  عبد  امللك 

محمد م��ح��م��ود.. وت��ق��دمي األم��ي��ر ط��الل بن 
امللك  من شخصية  على جوانب  العزيز  عبد 
امل���ؤس���س ح��ي��ث ت���ن���اول ك��ث��ي��ر م���ن امل��ؤرخ��ني 
واألدباء واملفكرين العرب واملسلمني والغربيني 
بيد أن كتابات   – الله  رحمه   – الوالد  سيرة 
الرحالة الذين زاروا ديوان امللك وجلسوا إلى 
جانبه واستمعوا إلى حديثه وشاركوه طعامه 
وشاهدوا أسلوبه وطريقته وسياسته وعايشوا 
أح��وال ب��الده لها وق��ع خ��اص وتصوير دقيق 
وع��م��ل م��ي��دان��ي ات��س��م ب��االن��ب��ه��ار واإلع��ج��اب 

فجاءت غنية مبحتواها التوثيقي. 
اخترنا  محمود:  محمد  أحمد  أ.  املؤلف  وق��ال 
ع���دداً م��ن ال��ك��ت��اب وال��رح��ال��ة وأق����وال ع��دد من 
املشاهير الغربيني خاصة فنراهم أجمعوا وبنفس 
التقدير على مكانة امللك عبد العزيز في التاريخ 
وأعلوا من عبقريته وحنكته ومكانته كرجل دولة 
حيناً  الدبلوماسية  باألساليب  يريد  م��ا  يحقق 

وبالقوة حيناً وباملساومات حيناً آخر. 
العزيز  عبد  امللك  دي��وان  في  )رحالة  وكتاب 
آل سعود( يضم ملخصاً خلمسني كتاباً كتب 
عملوا  سعوديون  ودبلوماسيون  أدب��اء  بعضها 
في خدمة امللك عبد العزيز – وكتب بعضها 
دبلوماسيون غربيون ممن التقوا بامللك عبد 

يحمل تاريخ الثاني والعشرين من جمادى األول سنة 1351هـ املوافق 
السعودية  العربية  للمملكة  الوطني  اليوم  1932م  عام  23 سبتمبر 

مؤشرات إنسانية وتاريخية عدة. 
فقد جسد هذا التاريخ إعالن امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
بهذا  وتسميتها  السعودية  العربية  اململكة  تأسيس  الله  رحمه  سعود 
االسم بعد أن كانت إمارات متفرقة وحيث سجل هذا التاريخ بدء البناء 
والتنظيم للمملكة ونهضة اقتصادية وتوطني البدو وافتتاح املدارس 
احلرمني  وإعمار  العلمية  االبتكارات  من  واالستفادة  الطرق  وإنشاء 
التاريخية فالبد  التفكير والقراءة  الشريفني. ومهما تعددت مشارب 
للباحث أن يقع في مسار وشخصية امللك الراحل وينتابه حنني إلى 
قامته التاريخية وهو الذي دشن حقبة نقل املكان من عهد التخلف 
الفكري واجلمود الثقافي إلى عهد التطور واالنفتاح ومواكبة العصر 
كما أن قراءة مسار حياته يشير إلى بصيرته في فهم العالقات الدولية 
وأن تأخذ مكانها  والعربية  وكم كان مسكونًا بهموم األمة اإلسالمية 

بني األمم. 

عبد العزيز آل سعود 
امللك املؤسس احلاضر في التاريخ اإلنساني
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العزيز وكتب بعضها مؤرخون ومشاهير عرب 
ومسلمون ممن سعوا إلى لقاء امللك املؤسس 
ملسوه  ما  أب��رز  على  كتاباتهم جميعاً  والتقت 
شخصيته  وق��وة  املؤسس  امللك  شجاعة  من 
أفقه،  وسعة  نظره،  وبعد  السياسية  وحنكته 
التشدد  ك��ان  قضايا  جت��اه  تفكيره  واع��ت��دال 

فيها سمة ذلك العصر.
شهد عصر امللك عبد العزيز حتوالت عاملية، 
وصعود  وأمم  إمبراطوريات  ان��دث��ار  شهدت 
أخ�����رى، وم���ا ق���ام ب���ه امل���ؤس���س م���ن مسيرة 
ما  إلى  كلمته  في  مشيراً  والبناء..  التوحيد 
واملفكرين  واألدب��اء  املؤرخني  كثير من  تناوله 
وال���ع���رب وامل��س��ل��م��ني وال��غ��رب��ي��ني ع��ن سيرة 
أن  بيد  ث���راه،  الله  طيب  العزيز  عبد  امللك 
الذين زاروا ديوان املؤسس،  الرحالة  كتابات 
حديثه،  إلى  واستمعوا  جانبه،  إلى  وجلسوا 
وشاركوه طعامه، وشاهدوا أسلوبه، وطريقته 
وقع  لها  ب��الده  أح���وال  وع��اي��ش��وا  وسياسته، 
اتسم  ميداني  وعمل  دقيق،  وتصوير  خاص، 
هؤالء  مؤلفات  فجاءت  واإلعجاب،  باالنبهار 
وتدوينها  التوثيقي،  غنية مبحتواها  الرحالة 
امل��ل��ك عبد  ل��ه  امل��غ��ف��ور  امل��ي��دان��ي لشخصية 

العزيز وتاريخ اململكة العربية السعودية. 
الرحالة  كتابات  من  جمعاً  الكتاب  ضم  وقد 
جاء  وال��ت��ي  العزيز  عبد  امللك  شخصية  ع��ن 
ول��ي��م شكسبير  ال��ك��اب��نت  رح��ل��ة  منها  ض��م��ن��اً 
في  جلمن  الكولونيل  سعود،ورحلة  اب��ن  إل��ى 
ورحلة  1910م،   1909- العربية  اجل��زي��رة 
ب��ع��ن��وان )م���ل���وك ال���ع���رب: رح��ل��ة ف���ي ال��ب��الد 

العربية( ألمني الريحاني، والتي جاءت مزينة 
إلى  األع��الم،  وفهرست  واخل��رائ��ط  بالرسوم 
بعنوان:  لبول هاريسون، وأخرى  جانب رحلة 
في  ديكسون  كتبها  التي  وج��ارات��ه��ا؛  الكويت 
رحلته للرياض، إلى جانب رحلة حلافظ وهبة 
كتبها حتت عنوان: خمسون عاماً في جزيرة 
العرب، إلى جانب ما كتبه سانت جون فيلبي 
عما كتبه في رحلته التي جعلها بعنوان )رحلة 
إلى جند -1917 1918م( والذي حتدث عن 
جوانب من شخصية امللك عبد العزيز بشكل 
يقوم على رصد التفاصيل التي استجلى من 
خاللها البعد العميق ملقومات هذه الشخصية 
احلس  خاللها  م��ن  يصف  وال���ذي  العاملية.. 
بقوله:  املؤسس  امللك  لدى  العاملي  اإلعالمي 
حتتل األنباء مكانة بارزة في حياة الصحراء 
جهازاً  العزيز  عبد  امللك  نظم  وقد  اليومية، 
كاماًل، من محطات بث والتقاط داخل البالد، 
ومجموعة كاملة من املوظفني يلتقطون األخبار 
من اإلذاعات، ويتلونها على مسامع امللك، مبا 
املشاكل  جميع  على  الصحيح  االط��الع  يؤمن 
في  امللك  كان  وحيثما  واخلارجية،  الداخلية 
الصحراء،  في  مضاربه  أو  الرسمي،  قصره 
فهو دائم االتصال بكل شيء وعلى علم بكل 
كما  وكبيرة..  العالم، من صغيرة  يقع في  ما 
العزيز من  امللك عبد  فيلبي مبا ميتلكه  يقر 
حس سياسي عميق مكنه من معرفة سلوك 

ومسالك كافة النظم العاملية من حوله..
كتابات  من  أخ��رى  بجملة  الكتاب  حفل  كما 
 – منها  جاء  التي  والغربيني  العرب  الرحالة 

دانيل  الهندي  الدبلوماسي  رحالت   – أيضاً 
كتبها محمد  للرياض، وأخرى  فاندر مويلني 
أمني التميمي بعنوان: ملاذا أحببت ابن سعود؟ 
وأخرى عن الطريق إلى مكة، حملمد أسد، إلى 
جانب ما دونه محمد شفيق أفندي فيما كتبه 
إضافة  وجن��د،  احلجاز  قلب  في  رحلته  عن 
إلى رحلة كتبها اجلوال اجليولوجي ك. س. 
ت��وت��ش��ل، ورح��ل��ة إل���ى ال��ري��اض رص��ده��ا دي 
غوري، وأخرى جليرالد دي جوري للرياض، 

ورحلة الياباني تاكيشي سوزوكي في مكة.. 
مفكرين  وب��أق��الم  ال��ت��اري��خ  كتب  حملت  لقد 
ت��اري��خ��ي��ة، م��ن منظومة  وب��اح��ث��ني م��ش��اه��د 
ش��اس��ع��ة مم��ت��دة م���ن ال��ك��ت��اب��ات ع���ن امل��ل��ك 
املؤسس، التي رصدت مسيرة ماجد، وقصة 
حضارة، مدادها الواقعية في معايشة حقائق 
شهادات  وصفحاتها  العاملية،  ال��ري��ادة  ه��ذه 
املؤسس  امللك  شخصية  على  باتفاق  جتمع 
وسيظل  ظل  ال��ذي  وعاملياً.  وإقليمياً  محلياً 
التاريخ اإلنساني كأحد عمالقة  في  حاضراً 
األمة  ومجد  للوحدة  والتوق  الثاقبة  الرؤية 
األم���ر ال���ذي اختطه أب��ن��اؤه وال��ب��اح��ث��ون عن 
التي  اإلنسانية  بالقامات  وال��ول��ع  احلقيقة 
من  تنهل  مديداً  إنسانياً  أث��راً  وتترك  ترحل 
األجيال صفحات مشرقة من العمل واألمل. 
إن��ه األم��ل واإلمي���ان ال��ذي يعيش ف��ي أفئدة 
األجيال العربية واملسلمة في محبتها للملك 
والسائر  الشريفني  الله خادم احلرمني  عبد 
رؤاها  وضع  التي  والبناء  النهضة  درب  على 

امللك الراحل عبد العزيز آل سعود.

عصية هي الكتابة عن قامة رحلت، إذ ال يخفف وطء سطوتها وعذاباتها سوى الذكريات 
واملواقف التي ال تنسى. 

علي سلطان الزمان كان على موعد مع قدره الذي زف أجله في شهر سبتمبر 2011 في 
رومانيا البلد الذي خدم فيه سفيراً لدولة قطر وسفيراً مفوضاً في هنغاريا، كأن القدر 

كتب عليه األجل في البلد الذي أنهى فيه احلياة العملية سفيراً والذي عاد إليه زائراً. 
علي سلطان الزمان عرفته عام 2003 عندما قدمت إلى هنغاريا لتأسيس وإصدار مجلة 
الدانوب األزرق. عن طريق الصديق املهندس أمجد عبد الفتاح. كان قد فرغ للتو من 
ترتيب وإجناز زيارة أولى لسمو أمير دولة قطر إلى هنغاريا. وكنت في أيامي األولى في 
بودابست. ومازلت أذكر حجم التعاطف واحلض على وجود إعالم عربي في هنغاريا، 
تعاطف تنساب في سياقه معاني العروبة واللهفة والصدق والكرم وفي تضاعيفه خبرة 

الدبلوماسي والرحابة اإلنسانية. 
تشعر من احلديث معه أنه من منبت وأصل كرمي يبحث عن القامات ليصادقها، وعن 
من  للعلى  والتوق  الذات  نكران  ليعانقها.  األمة  مجموع  على  تنعكس  التي  اإلجنازات 
الهنغارية وبساطة أهلها  بالطبيعة  لبني قومه. مولعاً  طبائع سيرته ومساره. كان محباً 
وطيبتهم. رحم الله سلطان الزمان فقيد الدبلوماسية القطرية وفقيد أحبائه ومن عرفه 
في هنغاريا، فلقد كان يردد أبداً في أحاديثه: ما نفع اإلنسان لو كسب مال األرض وخسر 
نفسه. علي سلطان الزمان رحل بيد أن ذكراه وحضوره اإلنساني سيظل سارياً لدى من 

عرفه وصادقه.

علي سلطان الزمان....
 فقيد السلك 

الدبلوماسي العربي
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يد  على  السعودية  العربية  اململكة  توحيد  منذ 
عبد  امل��ؤس��س  امللك  تعالى  الله  ب��إذن  ل��ه  املغفور 
اثنتني  سنة  سعود،  آل  الرحمن  عبد  بن  العزيز 
على  توالى  امليالد،  من  وألف  وتسعمائة  وثالثني 
سعود  امللك  بعده،  من  البررة  أبناؤه  البالد  حكم 
بن عبد العزيز رحمه الله، وامللك فيصل بن عبد 
العزيز  عبد  بن  خالد  وامللك  الله،  رحمه  العزيز 
رحمه الله، وامللك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، 
امللك  بويع  امل��ي��الد  م��ن  ألفني وخمسة  ع��ام  وف��ي 
عبد الله بن عبد العزيز ملكاً للبالد وعني األمير 
لرئيس  للعهد ونائباً  سلطان بن عبد العزيز ولياً 
مجلس الوزراء، واألمير نايف بن عبد العزيز نائباً 

ثانياً لرئيس مجلس الوزراء. 
امللك عبد  الشريفني  خ��ادم احلرمني  اتسم عهد 
ومدنية  حضارية  بسمات  العزيز  عبد  ب��ن  الله 
رائدة جسدت ما اتصف به رعاه الله من صفات 
وسنة  ال��ل��ه  بكتاب  متسكه  أب��رزه��ا  م��ن  متميزة 
رسوله، وتفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته 
كل  في  بأجمعه،  اإلنساني  واملجتمع  اإلسالمية، 
ش���أن داخ���ل ال��وط��ن وخ��ارج��ه ح��ت��ى ل��ق��ب مبلك 

اإلنسانية. 
وقد اكتسب امللك عبد الله بن عبد العزيز بهذه 
شعبه  محبة  وال��ق��ي��ادي��ة  اإلن��س��ان��ي��ة  الشخصية 
وتقدير  واإلس��الم��ي��ة،  العربية  وأم��ت��ه  ال��س��ع��ودي 
يحب  متواضع  ملك  فهو  ال��ع��ال��م،  شعوب  جميع 
الناس، يجد نفسه بني البسطاء ال يحب املظاهر 
وال التكلف، يلغي احلواجز قدر املستطاع، مؤمن 
الله له، وقور ترتسم  بأنه لم يصيبه إال ما كتب 
قلة  يحب  واحلنكة،  احلكمة  سيماء  محياه  على 
يقول  وال  أج��از،  تكلم  ف��إذا  العمل،  وكثرة  الكالم 

يعد  وال  عاهد،  إذا  ال��وف��اء  شيمته  يفعل،  ما  إال 
مقدرة  له  الصدر  واس��ع  تنفيذه  يستطيع  إال مبا 
عظيمة على الصبر، عفيف النفس، كرمي في غير 
بأن احلياة موقف ص��دق، والعمر  إس��راف يؤمن 

حلظة شجاعة عامرة باإلميان. 
باكر  منذ  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  أدرك 
دليل  العدل  وأن  امللك،  أس��اس  العدل  أن  شبابه 
م��ك��ارم األخ����الق، وأول ه���ذه امل��ك��ارم ال��ت��واض��ع، 
والتواضع يجلب محبة الناس، ومحبة الناس من 
أمرهم  ولي  الناس  أحب  وإذا  للعبد،  الله  محبة 
املسؤولية،  ال��ع��دل وش��ارك��وه  إق��ام��ة  أع��ان��وه على 
يدينون  أمناء،  أوفياء وعلى عهده  ملروءته  فكانوا 
خادم  عّبر  وق��د  وغيابه،  حضوره  في  بالوالء  له 
احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز 
عن هذه املعاني بإيجاز بليغ في خطابه التاريخي 
الله  )أس��ال  قائاًل:  العرش  توليه  لألمة مبناسبة 
مواصلة  على  القوة  مينحني  أن  وتعالى  سبحانه 
ال��س��ي��ر ف��ي ال��ن��ه��ج ال����ذي س��ن��ه م��ؤس��س اململكة 
آل  العزيز  عبد  امللك  جاللة  السعودية  العربية 
سعود – طيب الله ثراه – واتبعه من بعده أبناؤه 

رحمهم الله(.
وقد أولى خادم احلرمني الشريفني اهتماماً كبيراً 
املسجد  بتوسعة  أم��ر  حيث  املقدسة؛  باملشاعر 

للحرم  شمالية  س��اح��ات  بإضافة  وذل��ك  احل���رام 
أل��ف  وخ��م��س��ني  سبعمائة  إل���ى  مساحتها  ت��ص��ل 
للخدمات  ومحطة  للمشاة،  وأنفاقاً  مربع،  متر 
وتعد  تقريباً،  مربع  متر  ألف  ثالثمائة  مساحتها 

هذه التوسعة هي األكبر على مر العصور.
الصحة 

العربية  اململكة  ف��ي  ال��ص��ح��ي  ال��ق��ط��اع  وي��ش��ه��د 
ال��س��ع��ودي��ة ت���ط���وراً م��ل��ح��وظ��اً، ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دد 
املستشفيات أكثر من مائتني وعشرين مستشفى 
حكومي، وأكثر من ألفي مركز صحي موزع على 
الدولة كذلك  اململكة وقراها. وتعنى  جميع مدن 
ب���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ف��أن��ش��أت امل��راك��ز 
سواء  لهم  الشاملة  اخلدمة  لتوفير  املتخصصة 
كانت عالجية أو تعليمية أو تأهيلية، وقامت بدور 
فاعل في مهمة تثقيف وتوعية املجتمع مبسببات 
ال��وق��اي��ة منها مم��ا يساعد على  اإلع��اق��ة وط��رق 
احلد من انتشارها وتفادي حدوث الكثير منها. 

الصناعة
العربية  اململكة  فتحتل  الصناعة  قطاع  في  وأما 
النفط  إنتاج  في  عاملياً  األول��ى  املرتبة  السعودية 
وأرب��ع��ة  أربعمائة  اإلنتاجية  طاقتها  تبلغ  حيث 
اخلامسة  املرتبة  كما حتتل  ط��ن،  أل��ف  وعشرين 
عاملياً في احتياط الغاز والعاشرة في إنتاجه، هذا 
وقد دشن امللك عبد الله بن عبد العزيز أربع مدن 
املدن  ه��ذه  أن  إل��ى  التقديرات  وتشير  صناعية، 
مائة  بقيمة  احمللي  الناجت  في  ستسهم  اجلديدة 
وخمسني مليار دوالر بحلول عام ألفني وعشرين.

السياحة
في  م��ت��زاي��دة  أهمية  السياحي  ال��ق��ط��اع  ويشغل 
االقتصاد السعودي ويعول عليه في حتفيز النمو 
االقتصادي، وتنويع مصادر الدخل وتوليد املزيد 

من فرص العمل. 
في  األث��ري��ة  املعالم  م��ن  العديد  اململكة  وحت���وي 
عليه  صالح  النبي  مدائن  منها  مناطقها،  معظم 

السعودية في يومها الوطني 

إنســــــــــــانيــــــة أبعـــــــــــــــاد  ذات  وتنميـــــــــــــة  أصـــــــــــــــــالة 
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السالم، ومدينة تاروت التي تضم آثاراً تعود إلى 
القصور  وبعض  امل��ي��الد،  قبل  ع��ام  آالف  خمسة 

والنقوش التي تعود للقرن السابع قبل امليالد.
هذا وقد شهدت السياحة تزايداً ملحوظاً، حيث 
ب��ل��غ ع���دد ال��س��ي��اح ع���ام أل��ف��ني وت��س��ع��ة أك��ث��ر من 
زي��ادة  إل��ى  اململكة  وتسعى  سائح  مليون  عشرين 
إلى ما يزيد عن مائة مليون سائح  عدد السياح 

بحلول عام ألفني وعشرين. 
الرياضة

وب��دع��م واه��ت��م��ام م��ن خ��ادم احل��رم��ني الشريفني 
الرياضة  العزيز شهدت  عبد  بن  الله  عبد  امللك 
السعودية تقدماً ملحوظاً، حيث لم تكتف اململكة 
تعدته  بل  ومرافقها،  الرياضية  ال��ن��وادي  بإنشاء 
للوصول إلى العاملية من خالل حتقيق العديد من 

البطوالت اإلقليمية والدولية. 
التعليم العالي

أما في قطاع التعليم العالي فقد مت إنشاء وزارة 
وتسعمائة  أل��ف  ع��ام  ال��س��ع��ودي  ال��ع��ال��ي  التعليم 
مسؤولية  لتتولى  امل��ي��الد  م��ن  وسبعني  وخمسة 
اإلش�����راف وال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��س��ي��ق الح��ت��ي��اج��ات 
لتوفير  سعياً  العالي،  التعليم  مجال  في  اململكة 
الكوادر الوطنية املتخصصة في املجاالت اإلدارية 
الوطنية  التنموية  األه��داف  يخدم  مبا  والعلمية 
احل��رم��ني  خ���ادم  ع��ه��د  ف��ي  اململكة  تعيش  ح��ي��ث 
الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز عصرها 
زي��ادة  حيث  العالي،  التعليم  مجال  ف��ي  الذهبي 
جامعة  الثالثني  يناهز  ما  إلى  اجلامعات  أع��داد 
قليلة،  )8( ج��ام��ع��ات خ���الل س��ن��وات  م��ن  ب����دالً 
البحث  مجال  في  النوعية  النقلة  إلى  باإلضافة 
ال��ع��ل��م��ي وال��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��م��وس��ة ن��ح��و االرت��ق��اء 
ب��ال��ت��خ��ص��ص��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة مل��واك��ب��ة س���وق العمل 
لالرتقاء باملخرجات املختلفة واحلد من البطالة. 
لقد أولى خادم احلرمني الشريفني اهتماماً كبيراً 
بالتعليم باعتباره قاطرة التقدم في البالد، حيث 
جاء حجم اإلنفاق عليه في صدارة خطة التنمية 
بليون   )137( بقيمة  2014م   –  2010 التاسعة 
االستيعابية  الطاقة  لرفع  وذل��ك  س��ع��ودي  ري��ال 
ليصل  جامعة   )42( إل��ى  السعودية  باجلامعات 
 )1.7( نحو  اخلطة  نهاية  في  املستجدين  ع��دد 

مليون طالب وطالبة سنوياً، وهذا االهتمام أهل 
 )500( أفضل  ضمن  لتكونا  سعوديتني  جامعتني 
جامعة في العالم حسب التصنيف الدولي األخير 

للجامعات. 
امل��ل��ك عبد  وق��د ق��ام خ���ادم احل��رم��ني الشريفني 
باالبتعاث  مبادرته  بإطالق  العزيز  عبد  بن  الله 
اخلارجي ومكرمته بإحلاق جميع الطلبة الدارسني 
على حسابهم اخلاص بنظام االبتعاث والتي تعد 
م��ن أك��ب��ر ال���دالئ���ل ال��ت��ي ت��وض��ح م���دى االه��ت��م��ام 
في  واالستثمار  اإلن��س��ان  وب��ن��اء  العلمي  بالبحث 
التنمية البشرية، ومبادرته لالبتعاث اخلارجي إلى 
تؤكد  الشرق  في  أو  الغرب  في  اجلامعات  أرق��ى 
حرص هذه القيادة على حصول أبنائها على أرقى 
التعليمية  العملية  تعد  وقت  في  التعليم،  مراحل 
ومخرجاتها أحد أهم ركائز املجتمعات احلديثة. 

العربية  باململكة  ال��ع��ال��ي  التعليم  وزارة  وت��ول��ي 
الذي  العلمي،  بالبحث  كبيراً  اهتماماً  السعودية 
العلمي  ال��ت��ق��دم  رواف����د  م��ن  م��ه��م��اً  راف����داً  يعتبر 
واحلضاري وجزءاً من مهمات اجلامعات. إذ يتم 
املتخصصة، وعقد  البحوث  ومراكز  معاهد  دعم 
العلمية في اجلامعات، مما  واملؤمترات  الندوات 
النشاط  ف��رص��ة  ال��ت��دري��س  هيئة  أت���اح ألع��ض��اء 

العلمي املتخصص، واالطالع على ما يستجد في 
مجاالت اختصاصهم. 

وفي عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله 
بن عبد العزيز شهد التعليم العالي تطوراً نوعياً، 
التعليم  ب��دع��م اجل��ام��ع��ات وم��ؤس��س��ات  ق��ام  فقد 
العالي للوصول ببرامجها إلى مستويات متقدمة، 
إذا أحدث عدداً من املبادرات النوعية التي ترمي 
اجلامعات ومتثل  ف��ي  اجل���ودة  رف��ع مستوى  إل��ى 
مشروع  أولها  رئيسية.  مشاريع  ثالثة  في  ذل��ك 
التدريس،  هيئة  ألعضاء  والتميز  اإلب��داع  تنمية 
العلمي والبحثي في  للتميز  وثانيها إنشاء مراكز 
مع  اإلسهام  فهو  الثالث  املشروع  أما  اجلامعات. 

اجلامعات في دعم اجلمعيات العلمية. 
هذا وقد أمر امللك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء 
سبع عشرة جامعة في مختلف مدن اململكة، منها 
الدمام  وجامعة  اجل��وف  وجامعة  حائل،  جامعة 
عبد  امللك  جامعة  أهمها  ومن  املجمعة،  وجامعة 
الله للعلوم والتقنية )كاوست(، فقد مت تشييدها 
ل��ت��ك��ون ج��ام��ع��ة دول���ي���ة ل��ألب��ح��اث ع��ل��ى مستوى 
العليا تكرس جهودها النطالق عصر  الدراسات 
جديد من اإلجناز العلمي في اململكة يعود أيضاً 

بالنفع على املنطقة والعالم.
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النهضة  يوم  يوليو  من  والعشرين  الثالث  بذكرى  وهي حتتفل  عمان  سلطنة   
 1970 السلطان قابوس بن سعيد عام  بواكيرها جاللة  أرسى  التي  العمانية 
متضي بخطا حثيثة نحو العمل الدؤوب واملتواصل، لبناء عمان اإلنسان الذي 
إن ما   ( بقوله  السلطان قابوس على ذلك  التنمية وغايتها، مؤكدا  هو هدف 
عديدة  مجاالت  في  حضارية  منجزات  من  الطيبة  األرض  ه��ذه  على  حتقق 
تهدف كلها إلى حتقيق غاية نبيلة واحدة هي بناء اإلنسان الُعماني احلديث(. 
البشرية  للتنمية  االهتمام  من  املزيد  بإعطاء  دائما  قابوس  السلطان  ويوّجه 
والتنمية  البناء  مسؤولية  حتمل  في  إشراكه  بهدف  املواطن،  مهارات  وصقل 
وصنع القرار... إن هذا املبدأ وهذا البعد اإلنساني في عالقة السلطان قابوس 
مع أبناء شعبه مكن من حتقيق وترسيخ الوحدة الوطنية والتماسك بني أبناء 

الوطن واستشعار احلس الوطني. 
لقد أك��د السلطان قابوس في اإلنعقاد السنوي ملجلس ُعمان يوم 2010/10/4م 
بقوله: ) فمن محافظة ظفار انطلقت النهضة الُعمانية احلديثة وفيها بدأت 
خطواتها األولى لتحقيق األمل. وها نحن نحتفي في ربوعها الطيبة بالذكرى 
األربعني ملسيرتها املباركة التي حتققت خاللها منجزات ال تخفى في مجاالت 
كثيرة غيرت وجه احلياة في ُعمان وجعلتها تتبوأ مكانة بارزة على املستويني 
اإلقليمي والدولي. فمن هنا ألقينا أول كلمة لنا عبرنا من خاللها عن عزمنا 
على العمل من أجل بناء الدولة احلديثة والنهوض بالبالد في شتى املجاالت 
قدر املستطاع ومن ذلك احلني فقد أخذنا باألسباب لتحقيق ما وعدنا به وانه 
ملن موجبات احلمد والشكر لله العلي القدير أن متكنت ُعمان خالل املرحلة 
املنصرمة من اجناز الكثير مما تطلعنا اليه وكان كل ذلك ضمن توازن دقيق بني 
احملافظة على اجليد من موروثنا الذي نعتز به ومقتضيات احلاضر التي تتطلب 
التالؤم مع روح العصر والتجاوب مع حضارته وعلومه وتقنياته واالستفادة من 

مستجداته ومستحدثاته في شتى ميادين احلياة العامة واخلاصة(.
جناح  على  يدلل  امل��ي��ادي��ن  شتى  ف��ي  عمان  سلطنة  تشهده  ال��ذي  التطور  ان 
السياسة احلكيمة للسلطان قابوس الذي عمل من خاللها على اعادة صياغة 
واالم��ان..  واألم��ن  واالستقرار  السالم  سادها  التي  عمان  سلطنة  في  احلياة 
معززة بجسور املودة ويد الصداقة املمدودة إلى كل الدول الشقيقة والصديقة، 

حتقيقاً للمصالح املشتركة واملتبادلة. 

عبر  اخلارجية  العمانية  السياسة  اداء  في  ال��واض��ح  ال��دول��ي  االنفتاح  ولعل 
االش��ق��اء  م��ع  لعالقاتها  املميز  واث���ره  املاضية  واالرب��ع��ني  ال��واح��دة  ال��س��ن��وات 
العمانية  تعبير عن مالمح الشخصية  العالم، أصدق  امتداد  واالصدقاء على 
وخبرتها التاريخية، مقرونة بحكمة القيادة، وبعد نظرها في التعامل مع مختلف 
التطورات واملواقف، واحلفاظ على وشائج العالقة التاريخية مع دول ترتبط مع 
السلطنة بشراكات تاريخية، وبالرغم مما شهدته املنطقة خليجياً وعربياً من 
حتديات، فإن سلطنة عمان كانت دوماً موضع التقاء كل االطراف، ومحط ثقة 
اجلميع، في كل االوقات وفي مختلف الظروف، ولذا فإنه ليس مصادفة على 
أي نحو أن تنمو وتتسع عالقات السلطنة بامتداد العالم، وان حتظى بالتقدير 
من جانب العديد من املنظمات االقليمية والدولية، ونستدل مبا قاله السلطان 
على  مبنية  وهي  للجميع،  معروفة  اخلارجية  سياستنا  »ان  ذل��ك:  في  قابوس 
ثوابت ال تتغير، قوامها العمل على استتباب األمن والسالم والسعادة للبشرية 
تدير  أجله  من  والعاملة  بالسالم  املؤمنة  احلضارية  الرؤية  وبهذه  ك��اف��ة«.... 
السلطنة سياستها، وتبني عالقاتها، وتقيم جسور املودة والصداقة مع كل من 
يبادلونها ذلك خليجياً وعربياً ودولياً، وقد اتاح ذلك للسلطنة التحرك النشط 
السلطنة  سياسات  تنطلق  حيث  ودولياً،  وعربياً  خليجياً  املستويات،  كل  على 
بالسالم والعمل  ومواقفها دائما من أسس وركائز راسخة تقوم على االميان 
من أجل حتقيقه، وبناء أفضل العالقات املمكنة مع كل االشقاء واالصدقاء في 
املنطقة وخارجها في إيطار من االحترام املتبادل وحسن اجلوار وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للغير والتعاون بحسن نية ملا فيه خير ومصالح كل دول 
شعوب املنطقة والعالم، وحل اية خالفات بالطرق السلمية، وااللتزام بالقانون 
واإلت��زان،  بالهدوء  تتسم  العمانية  املواقف  أن  كما  املعروفة،  ومبادئه  الدولي 
والصراحة والشفافية، ووضوح ال يقبل االلتباس، األمر الذي يسهم بالتأكيد 
في بناء عالقات طيبة ومتنامية تدعم التنمية الوطنية من ناحية، وتعزيز جهود 

حتقيق السالم واألمن واالستقرار في ربوع املنطقة من ناحية ثانية.
في  دول��ة   150 من  أكثر  مع  دبلوماسية  بعالقات  عمان  ترتبط سلطنة  واالن 
العالم، وحتظى بعضوية نحو 105 من املنظمات والهيئات االقليمية والدولية، 
والتمثيل الدبلوماسي للسلطنة يتسع باضطراد مع مزيد من الدول عاماً بعد 
عام، خاصة وان السلطان قابوس يتمتع بتقدير رفيع املستوى من جانب قيادات 

 في يـــــــوم النهضــــــــة:

ان  اإلجنــــــــازات املشــــــــــــفوعة برؤى التطــــــــــوير و الثقـــــــــــة باملســــــتقبل 
ُعم

نة 
لط

س
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العالم وشعوبه وهو ما يلمسه العمانيون اينما يتجهون بفضل املنجزات التي 
حتققت للدولة في السنوات الواحدة و االربعني املاضية.  

في  الواعية  ومواقفها  عبر سياستها  السلطنة  فيه  الذي جنحت  الوقت  وفي 
مد جسور الصداقة واملودة مع عدد متزايد من دول العالم، فإن الدبلوماسية 
التعاون واملصالح املشتركة مع  إلى تعزيز وتوسيع نطاق  النشطة تسعى دوماً 
اسهمت  حيث  الوطنية،  التنمية  اه��داف  والصديقة، خلدمة  الشقيقة  ال��دول 
العمانية،  املنتجات  امام  االس��واق  وفتح  االستثمارات،  تلك اجلهود في جذب 
واقامة مشروعات مشتركة، سواء على املستوى احلكومي أو على مستوى رجال 

األعمال والقطاع اخلاص في السلطنة والدول األخرى. 
وقال السلطان قابوس أثناء إفتتاحه ملجلس عمان في مدينة صاللة مبحافظة 
ظفار: ) ان عمان تريد ان حتافظ على عالقات طيبة مع جميع جيرانها، ومن 
من  أس��اس  على  والشعوب  ال��دول  سائر  مع  التعاون  لعمان  الراسخة  املبادئ 
االحترام املتبادل واملصالح املشتركة وعدم التدخل في شؤون الغير وكذلك عدم 
القبول بتدخل ذلك الغير في شؤوننا ( وبينما أكد السلطان قابوس على أن 
)سياستنا اخلارجية معروفة للجميع، وهي مبنية على ثوابت ال تتغير، قوامها 
العمل على إستتباب األمن والسالم والسعادة للبشرية كافة( فإنه أكد كذلك 
والسالم  الوئام  الدول في ظل  املنافع واملصالح بني  وتبادل  )التعاون  أن  على 
أمر في غاية األهمية يجب أن نسعى إليه جميعاً بكل جد وإخالص، ودون كلل 
أو ملل من أجل رخاء البشرية وأمنها ورقيها. ونحن في السلطنة نضع ذلك 
نصب أعيننا دائماً، وما إنضمامنا إلى مختلف التجمعات العاملية واإلقليمية 
إال لإلسهام اإليجابي املؤثر في كل ما يعود باخلير على اإلنسانية( بهذه الرؤية 
الواضحة، املؤمنة بالسالم والعاملة من أجله، مدت السلطنة منذ بداية مسيرة 
خليجياً  واألص��دق��اء،  األشقاء  لكل  وال��ود  بالصداقة  يدها  التنموية،  نهضتها 

وعربياً وإقليمياً ودولياً.
لذا فإن السلطنة حصلت على املركز 41 عامليا في مؤشر السالم العاملي لعام 
2011 الذي أص��دره معهد االقتصاد والسالم الذي يتخذ من مدينة سيدني 

ووضع  االجنليزية،  باللغة  االلكتروني  موقعه  على  ونشره  له  مقرا  االسترالية 
السالم  من  عالية  بدرجة  تتمتع  التي  ال��دول  قائمة  ضمن  السلطنة  املؤشر 
وتصدرته أيسلندا يليها نيوزيالندا ثم اليابان، وقد احتلت املركز الرابع عربيا، 
وأشار الى أن العالم أصبح أقل سلما للعام الثالث على التوالي بسبب تزايد 
الهجمات االرهابية في 29 دولة واندالع االحتجاجات العنيفة في أكثر من 33 

دولة حول العالم.
والثالثني  احلادية  ال��دورة  اجتماعات  في  مشاركتها  خ��الل  السلطنة  وأك��دت 
أن  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  بدولة  ظبي  ابو  في  التعاون  مجلس  دول  لقمة 
مسيرة مجلس التعاون اخلليجي قد حققت العديد من اإلجنازات في مجاالت 
والتكتالت  املجموعات  مع  العالقات  وتعزيز  املشاريع  وإقامة  التعاون  تطوير 
الدولية، مما يؤكد الرغبة الصادقة في دعم مسيرة التعاون بني دول املنطقة 
وأن سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد تؤكد مجدداً دعمها الكامل 
كافة  مع  بالتنسيق  جهودها  بذل  ملواصلة  الدائم  وسعيها  ومسيرته  للمجلس 
األشقاء في الدول األعضاء لتطوير التعاون القائم حتقيقاً لتطلعات وطموحات 
الشعوب اخلليجية، وأشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني األمني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية بتصديق السلطان قابوس بن سعيد على 
لدول  التعاون  مجلس  دول  بني  االستراتيجي  احل��وار  بشأن  التفاهم  مذكرة 
بكني  في  عليها  التوقيع  مت  التي  الشعبية  الصني  وجمهورية  العربية  اخلليج 
بتاريخ 4/ 6/ 2010م، وأعرب األمني العام ملجلس التعاون عن تقديره للجهود 
الكبيرة للسلطان قابوس في دعم مسيرة العمل اخلليجي املشترك، وحرصه 
على حتقيق كل ما من شأنه االرتقاء باملسيرة املباركة إلى آفاق أرحب وتعزيز 
اطر واليات التنسيق والتواصل والتعاون البناء مع الدول واملجموعات الشقيقة 
واقع عملي  إلى  التعاون  األعلى ملجلس  املجلس  ق��رارات  وترجمة  والصديقة، 
ملموس يلبي تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون، و أكد ت السلطنة 
اخلليج  ل��دول  التعاون  مجلس  دول  لقادة  عشرة  الثالثة  التشاورية  القمة  في 
العربية في قصر الدرعية بالرياض أن التطورات املتسارعة واملتالحقة التي 
تشهدها الساحتان االقليمية والدولية والتي القت بظاللها على دول املنطقة 
أثبتت ضرورة تقييم تلك املستجدات ومتابعة تداعياتها وصوال الى رؤية موحدة 
حتافظ على أمن واستقرار هذه املنطقة وعدم إدخالها فيما ال يخدم مصاحلها، 
وأن ترابط دول املجلس وانتهاجها لسياسات واضحة سوف يجنبها أية تأثيرات 

قد تبعدها عن األمور التي ال تنسجم مع مجتمعاتها وقيمها احلضارية.
وتأكيداً على تطوير مسيرة الشورى في السلطنة عبر عن ذلك السلطان قابوس 
بن سعيد بقوله: )لقد أردنا أن تكون لُعمان جتربتها اخلاصة في ميدان العمل 
الدميقراطي ومشاركة املواطنني في صنع القرارات الوطنية وهي جتربة يتم 
بناؤها لبنة لبنة على أسس ثابتة من واقع احلياة الُعمانية ومعطيات العصر 
الذي نعيشه(. و لم تكن املشاركة املقصودة بطبيعة احلال هي مجرد إفساح 
املجال للمواطن لكي يساهم هنا أو هناك ولكنها كانت تعاهداً والتزاماً واضحاً 
وقوياً بني القيادة واملواطنني وهو تعاهد والتزام يجري العمل دائما على تنفيذه، 
وبهدف توسيع صالحيات مجلس الشورى يقوم املجلس مبراجعة مشروعات 
حتيلها  التي  للدولة  العامة  واملوازنات  اخلمسية  التنموية  واخلطط  القوانني 
صورة  في  واستصدارها  اعتمادها  إج���راءات  اتخاذ  قبل  للمجلس  احلكومة 
أرب��ع سنوات بدال من ثالث  إلى  املجلس  فترة  زي��ادة  نافذة كما مت  تشريعات 
قابوس  السلطان  الترشيح مرة أخرى، وقد وجه  املجال إلعادة  سنوات وفتح 
بكامل  والشورى  الدولة  ومجلسي  ال��وزراء  مجلس  بني  مفتوحة  لقاءات  بعقد 
وذلك  وال��ش��ورى  ال��دول��ة  مجلسي  فترات  من  فترة  كل  مع  خاصة  أعضاءهم 
والتشريعية،  التنفيذية  السلطتني  بني  التنسيق  من  ممكن  قدر  اكبر  لتحقيق 
وجاءت انتخابات الشورى للفترة االنتخابية السابعة لهذا العام مبضمون جديد 
الوحدة  جابت  ذل��ك  ولتحقيق  الترشيح،  ازدواج��ي��ة  وع��دم  املصداقية  يضمن 
الشخصية  البطاقة  في  اإللكتروني  البرنامج  نظام  بتثبيت  املكلفة  املتنقلة 
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عضوية  ف��ي  للتمثيل  الترشح  الق��ى  كما  السلطنة،  مناطق  مختلف  للناخب 
املجلس هذا العام إقباال كبيرا من اجلنسني على مختلف املستويات االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والتعليمية، وتأتي انتخابات مجلس الشورى املقبلة بعد 
التطور الكبير الذي طرأ على مهام املجلس املعززة لدوره القادم، كقن�اة اتصال 
مفتوحة بني املواطنني واحلكومة، مبؤسساِتها وتشريعاتها وُخططها التنموية، 
الصرف،  العماني  مبضمونها  التجرب�ة  يث�ري  بن�اء  ونقاش  متبادل،  حوار  في 
لتقدمي  االنتخابية،  املنافسة  روح  تذكي  التي  السياسية  املمارس�ة  ويُ��ك��رس 
أعضاء قادرين على حتُمل مسؤوليات العمل البرملاني املُعاصر، الذين سيمّثلون 
املجتمع داخل قاعة املجلس، وسيمثلونه أيضا خارجها في احملافل اإلقليمية 
والدولية، ولعّل االستعداد املبكر الذي تقوم به وزارة الداخلية بسلطنة عمان 
بفروعها وجلاِنها ولوائِحها التنظيمية، يبعث بإشارة واضحة إلى حجم احلدث 
االنتخابّي القادم، في ضوء اإلقبال الالفت جدا الذي مت تقييده للمترشحي�ن 
فترة  متديد  بعد  وبخاصة  السابقة،  املجلس  بفترات  قياساً  السابعة،  للفترة 
إلى  الذي أدى  السلطان قابوس، األمر  بأمٍر من  الترُشِح ألكثَر من أسبوعنِي 
زيادِة اإلقباِل على الترُشح لعضويِة املجلس، وحتقيِق التنوِع املنشوِد في ثقافاِت 
املتُرشحنَي وشرائِحهم العُمرية، مبا في ذلك املشاركُة امللموسُة من جانِب املرأِة 
العمانيِة، التي بدأت مبكراً أيضا في تنظيِم أدواِرها على مختلِف املستويات، 
التي تؤكد على مبادئ ح�ريِة االنتخاِب  التنظيميِة لالنتخاباِت  وأمام الالئحِة 
أن  املؤمل  وم��ن  اجلميع.  حلقوِق  كافٍل  أس��اس��ٍي  كنظاٍم  واملُمارسة  والترُش�ِح 
الناخُب  يضَع  وأن  املقبلة،  االنتخاباِت  على  املؤسسَي  الطابَع  املجتمُع  يُضفَي 
صوتَه في احملِل الذي يُقدُم له الشخصيَة القادرةَ على التفاعِل بإيجابيٍة مع 
مسؤولياِت املرحلِة القادمة، أمام حمالِت الدعايِة االنتخابيِة التي ستنطلُق وفقا 

للضوابِط احمُلددِة لها من تاريِخ إعالِن القوائِم النهائيِة للمرشحني، ولضمان 
حتقيِق التنافسيِة والتفاعِل اإليجابّي مع صناديِق االقتراع حتث اجلهاُت املعنيُة 
ببطاقاِتهُم الشخصية،  تثبيِت بصمِتهم اإللكترونيِة  املواطننَي واملواطناِت على 
في الِوحدِة املتنقلِة التي جتوُب أرجاَء الب�الد، كشرٍط أساسٍي لقبوِل الص�وِت 
فارقة  مرحلة  السلطنة  في  الشورى  تشهد  و  النتائج،  بوصل�َة  سيوُجه  ال��ذي 
جسدها املرسوم السلطاني رقم 2011/39، الذي ُمنح مبوجبه مجلس عمان 
التشريعية  الصالحيات  من  مزيدا  الدولة  ومجلس  الشورى  بشقيه مجلس   -

والرقابية. 
.. أن الرؤية الثاقبة للسلطان قابوس بن سعيد جتسد فيما يوليه ألبناء شعبه 
الدولة  ملؤسسات  موسعة  صالحيات  مبنح  بالغ  وح��رص  مستمر  اهتمام  من 
وإسعاد املواطن بتوفير أفضل سبل العيش الكرمي له في مجتمع آمن مستقر 
تسود فيه العدالة للجميع، ان هذا االهتمام ليس هو وليد اليوم وإمنا كان دائماً 
مالزماً لنهج السلطان قابوس طوال األعوام املاضية من عمر النهضة العمانية 
التي قامت على سواعد أبناء عمان وحكمة قيادة السلطان وذلك على الرغم 
من الظروف والتحديات التي عايشها العالم االقتصادية والسياسية، من هذا 
بذلك سمعة  والشعب وسجلت عمان  القيادة  بني  التالحم  وجد هذا  املنطلق 
طيبة شهدت لها كافة الدول. وأن سمعة هذا البلد وكرامة املواطن فيه فوق 
كل اعتبار وعليه سيظل املواطن هو احملور واألساس في كل اخلطط والبرامج.
وتيسيرا على املواطن فقد قضت توجيهات السلطان قابوس بن سعيد بأن تقوم 
الوزارات والوحدات احلكومية اخلدمية بإنشاء دوائر متخصصة تتبع الوزير أو 
رئيس الوحدة مباشرة تكون مهمتها استالم وتسجيل طلبات املواطنني ومتابعة 
وذلك  لهم  مناسب  مباهو  وارش��اده��م  حيالها  املتخذة  التنفيذية  اإلج���راءات 
إلعطاء املزيد من التطوير لقنوات االتصال بني اجلهات احلكومية واملواطنني 
بك��ل  وقضاء مصاحلهم  معامالتهم  مع  للتعاطي  ماهو ممكن  كل  إلى  وصوال 

يسر و سهولة. 
بن سعيد السعاد  قابوس  السلطان  يوليه  الذي  املتواصل  اطار احلرص  وفي 
أبناء شعبه ومراعاة من السلطان ملصالح كافة املواطنني فقد تقرر إعفاء جميع 
املواطنني الذين اليتجاوز دخلهم )300( ثالثمائة ري�ال عماني شهريا من قيمة 
بأصحاب  أس��وة  املعوقون  يعفى  كما  لهم،  املمنوحة  السكنية  االراض��ي  رس��وم 
الضمان االجتماعي من كافة قيمة رسوم االراضي احلكومية املستحقة، ويتم 
تخفيض قيمة رسوم االراضي احلكومية املمنوحة للمتقاعدين من القطاعني 
العام واخلاص اذا جتاوز دخلهم )300( ثالثمائة ري�ال عماني شهريا بنسبة 
االراض���ي  أس��ع��ار مت��دي��د  يتم تخفيض  ك��ذل��ك  امل��ائ��ة،  ف��ي  %( خمسني   50(

ان 
ُعم

نة 
لط

س
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احلكومية السكنية والتجارية والسكنية التجارية والصناعية والزراعية، اضافة 
املدة  املكتملة  الزائدة واحليازات غير  للمساحات  الرسوم  قيمة  الى تخفيض 
في االراضي الزراعية بنسبة )80 % ( ثمانني في املائة من الرسوم احملددة.

وتواصال للرعاية التي يوليها السلطان قابوس بن سعيد ألبنائه الشباب فقد 
الرياضية  الهيئات  املالية ملختلف  املخصصات  وتعزيز  بدعم  توجيهاته  أصدر 
من احتادات وأندية وجلان من أجل توسيع مجاالت أنشطتها وتعزيز قدراتها 
على ربط الصلة مع مجتمعها احمليط استجابة لتطلعات الشباب خالل املرحلة 
يعكس  الشباب  بقطاع  قابوس  السلطان  لدن  من  االهتمام  هذا  إن  القادمة، 
العماني  املجتمع  م��ن  الهامة  الشريحة  بهذه  االرت��ق��اء  على  الكبير  احل��رص 
واملستقبل  احلاضر  دعامة  هم  فالشباب  الشامل  البناء  في  بدورها  لتضطلع 
وتهيئة الفرص لهم من خالل األنشطة الرياضية املتعددة أو من خالل الفعاليات 
مكسب  أن��ه  كما  وفكريا  جسمانيا  اجليل  ه��ذا  ألبناء  مكسبا  يعتبر  الثقافية 
الستقرارهم النفسي وعطائهم من أجل اإلسهام في مسيرة التطويرإدراكا من 

السلطان قابوس بأهمية مستقبل قطاع الشباب في جميع القطاعات.
تنفيذا ألوام��ر و توجيهات السلطان قابوس بن سعيد وحرصه على توفير  و 
املزيد من فرص العمل للمواطنني من خالل املبادرات الفردية والتشغيل الذاتي 
التي يتبناها برنامج سند من خالل التمويل والتدريب واملتابعة مت رفع سقف 
50 ألف ريال عماني، و هذا اإلج��راء يعتبر خطوة  قروض برنامج سند إلى 
بدورها  تساهم  الذاتي  التشغيل  مشروعات  لتأسيس  الشباب  دعم  أجل  من 
في توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية في مختلف التخصصات 
واألعمال التي سيتقدم بها الشباب للبرنامج، و قد استفاد من برنامج سند 
حتى اآلن أكثر من 40 ألف مواطن منهم 28 ألف فرصة عمل وأكثر من 12 
إلى  أكدت جدواها وجناحها مما دفع احلكومة  التجربة  ألف مشروع، وهذه 
تبني هذه التجربة من خالل برنامج سند إلتاحة الفرصة أمام الشباب الراغب 
في إنشاء مشاريع التشغيل الذاتي التي حتتاج إلى رأس مال ميكن من خاللها 

التوسع وتوفير فرص عمل إضافية للمواطنني.
ووج���ه ال��س��ل��ط��ان ق��اب��وس ب��ن سعيد خ���الل ت��راس��ه اج��ت��م��اع مجلس ال����وزراء 
بإنشاء جامعة حكومية تقوم على أسس مدروسة تركز على  بحصن الشموخ 
ال��وزراء إلع��داد ما  قابوس مجلس  السلطان  العلمية، وقد كلف  التخصصات 
يلزم من دراسة في هذا الشأن من أجل أن تضطلع هذه اجلامعة بدورها في 
مسيرة التعليم التي تشهدها السلطنة، كما وجه بأهمية تطوير باقي مجاالت 
التعليم لترقى إلى ما يحقق طموحات هذا البلد وتقدمه، وفي هذا اإلطار أشار 
التقنية  الكليات  وتوسعة  والتأهيل  التدريب  برامج  إلى دعم  قابوس  السلطان 

بحيث تستطيع أن تفتح آفاقا جديدة ألبناء عمان في االلتحاق بالعمل الذي 
يحقق لهم املردود اإليجابي وتنعكس آثاره على مستويات معيشتهم، وفي إطار 
االحتاد  أكادميية  لتطوير  املوضوعة  اإلستراتيجية  وضمن  بالشباب  اإلهتمام 
اللعبة  التي ميكن أن تقدمها مبا يخدم تطوير  القدم والبرامج  العماني لكرة 
 Kick worldwide واملنتسبني إليها، وقع االحتاد العماني لكرة القدم وشركة
مشروع  لتدشني  تفاهم  مذكرة  والعلوم  للتجارة  احلديثة  والكلية  البريطانية 
الفنية واالدارية  القدم( يقدم برنامجا اكادمييا يختص باجلوانب  )معهد كرة 
املتعلقة بكرة القدم بشكل خاص والرياضة بشكل عام حيث يسعى االحتاد من 
خالل العمل مع شركة Kick wordwide وبالتعاون مع كلية عمان احلديثة 
للتجارة لفتح مجاالت تعليمية جديدة من خالل تقدمي شهادات دبلوم ودبلوم 
والتسويق  القدم،  كرة  ادارة  مثل  القدم  كرة  بصناعة  تتعلق  مجاالت  في  عال 
املجاالت،  من  وغيرها  الرياضي  والتطوير  الرياضي،  واالع���الم  الرياضي، 
احلكومي،  االداء  تطوير  وض��رورة  أهمية  على  دائما  يؤكد  قابوس  السلطان 
 « االلكترونية  واحلكومة  املعلومات  تقنية  مجال  في  املواطنني  قدرات  وتنمية 
أصبحت تقنية املعلومات واالتصاالت هي احملرك االساسي لعملية التنمية... 
املواطنني  ق���درات  لتنمية  وطنية  استراتيجية  الي��ج��اد  اهتمامنا  اولينا  لهذا 
ومهاراتهم في التعامل مع هذا املجال وتطوير اخلدمات احلكومية االلكترونية، 
وندعو  الصعيد،  التي متت على هذا  الهامة  كثب اخلطوات  نتابع عن  ونحن 
خدماتها  وتيسير  ادائ��ه��ا  تعزيز  إل��ى  للمسارعة  احلكومية  املؤسسات  جميع 
املعارف  آفاق  إلى  بالسلطنة  االرتقاء  إلى  متطلعني  الرقمية  التقنية  بواسطة 
احلديثة املتجددة «، وقد مت افتتاح البوابة االلكترونية لتكون مدخال رحبا الى 

حتقيق تلك الغايات. 
الثامنة »2011 – 2015« كما أراد لها السلطان  التنمية اخلمسية  أن خطة 
لغد  جديدة  آفاقا  وتفتح  العمانية  النهضة  مسيرة  تعزيز  على  تعمل  قابوس 
التي  االقتصادي  النمو  معدالت  زي��ادة  استهدافها  خ��الل  من  وأرح��ب  أفضل 
قطاعات  ف��ي  نوعية  نقلة  وحتقق  امل��واط��ن��ني  معيشة  مستوى  حتسني  تكفل 
منتجة  مشاريع  إلقامة  االستثمارات  تشجيع  خ��الل  من  االقتصادي  التنويع 
في القطاعات التي لها مردود مباشر على كافة مناطق السلطنة وتسهم في 
التي  املستجدات  ومن  الوطنية،  العاملة  للقوى  العمل  املزيد من فرص  توفير 
متت باملوازنة العامة - إضافة مليار ريال كمخصص لالجراءات املالية التي 
متت مؤخرا بناء على أوامر السلطان قابوس بتحسني مستوى معيشة املواطن 
ثوابت  على  والتأكيد  االيجابية  ال��دالالت  من  الكثير   – العمل  فرص  وتوفير 
التنمية والتخطيط االقتصادي في السلطنة، وتؤكد اخلطة على أهمية سياسة 
التنويع االقتصادي في دعم االقتصاد الوطني، وتكرس السلطنة خالل خطط 
التنمية السابقة جهوداً ملموسة لتسريع وتيرة تنويع مصادر الدخل من خالل 
البنية  وتوفير  واخلدمات  والسياحة  كالصناعة  النفطية  غير  األنشطة  تنمية 
األساسية حيث تبلغ مساهمة األنشطة غير النفطية في الناجت احمللي باألسعار 

اجلارية نسبة 54 باملائة واألنشطة النفطية نسبة 46 باملائة.
إن ما حتقق على امتداد السنوات اإلحدى واالربعني املاضية، ضخم وملموس 
على امتداد سلطنة عمان هو ثمرة من الثمار اليانعة ملسيرة النهضة العمانية 
حشد  على  وقدرته  قابوس  السلطان  إلى  فيها  الفضل  يعود  والتي  احلديثة، 
املواطن  وتفاني  وإلى جتاوب  ناحية،  العماني من  للمواطن  الطاقات اخلالقة 
العماني من ناحية ثانية، ومع االنطالق بقوة وثقة وعزم وتصميم نحو مزيد 
أن  على  الداللة  عميق  نحو  على  قابوس  أكدالسلطان  واالزده���ار  التقدم  من 
»املستقبل املشرق احملقق للتقدم والنماء والسعادة والرخاء ال يبنى اال بالهمم 
العالية، والعزائم املاضية والصبر واالخالص واملثابرة ونحن واثقون بأن ابناء 
بهذا  يشهد  السامية،  الصفات  تلك  من  كبير  بقسط  يتمتعون  عمان  وبنات 
ماضيهم، وحاضرهم، ونحن ال ريب لدينا ثقة بأنهم قادرون على بناء مستقبل 

سعيد باذن الله«. 
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األوبرا السلطانية الُعمانية

إنتاج عملني جديدين وخاصني بالدار هما »توراندوت« و»كارمن«.. 
و»بحيرة البجع«ستحلق في سماوات مسقط

قالت الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية رئيسة مجلس إدارة دار األوبرا 
السلطانية ميثل  األوب��را  لدار  االفتتاحي  »املوسم  بأن  السلطانية مبسقط 
ثقافي  دور  من  له  ملا  نوعية  ونقلة  للسلطنة،  الثقافية  التنمية  في  حدثا 
وأهمية للفنون األدائية دوليا« مشيرة معاليها في بيان وزعته دار األوبرا أن 
»املوسم االفتتاحي سوف يقدم أشهر الفنانني العامليني بعروض تقدم للمرة 
األولى في املنطقة« مؤكدة أن األوبرا السلطانية »تتميز مبعمار ميثل التراث 
التقنيات املتطورة، وقد مت اختيار عروض املوسم، ليس  العماني، وأحدث 
ألدائها الفني املميز فقط، وامنا أيضا إللهامها للروح اإلنسانية«. وأعلنت 
الدار في بيان وزعته عن تفاصيل موسمها االفتتاحي والذي بدأ في الثالث 

عشر من أكتوبر وحتى نهاية مارس من العام القادم.

السلطان  يؤكد حرص جاللة  مهما  معلما  السلطانية  األوب��را  دار  وتعتبر 
قابوس بن سعيد املعظم على دعم التنمية الثقافية في البالد، وفي أهمية 
ومفردات  مجاالت  بشتى  العالم  ودول  السلطنة  بني  الثقافي  التواصل 
الثقافة. واعتبرت الدار هذا احلدث الثقافي »تاريخيا وغير مسبوق في 

الفنون باملنطقة« حيث من املنتظر أن تكون األوبرا مبثابة دارا للفنون.

سلطنة ُعمان 
تؤكد أن خططها 

االقتصادية واالجتماعية 
تهدف إلى حتقيق الرخاء 

والنمو املستدام

بن  قابوس  السلطان  جاللة  توجيهات  على  وبناًء  ُعمان،  سلطنة  أكدت 
على  مبنية  واالجتماعية  االقتصادية  الوطنية  خططها  جميع  أن  سعيد 
متكني الشباب من استخدام طاقاتهم إلى احلد األقصى لالستفادة من 
السلطنة  وأعربت  املستدام  والنمو  الرخاء  بهدف حتقيق مجتمع  التقنية 
عن شعورها بالرضى ملا قطعته من شوط طويل في حماية حقوق اإلنسان 
لتحقيق  وروحياً  وطنياً  التزاماً  ذلك  أن  واعتبرت  املستويات.  كافة  على 

العدالة.
ألقاها  والتي  بنيويورك  املتحدة  األمم  في  كلمتها  في  السلطنة  ودعت 
يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير املسؤول عن الشؤون اخلارجية، دول 
العالم واألمم املتحدة إلى التحرك والوفاء بالتزاماتها في إيجاد حل عادل 
على  الفلسطينية  الدولة  إقامة  أن  مؤكدة  الفلسطينية،  للقضية  وشامل 
العادل  إلى احلل  بها سيؤدي  واالعتراف   1967 يونيو  الرابع من  حدود 

والشامل للصراع العربي اإلسرائيلي. 
وأوضحت السلطنة في كلمتها أن الصومال يقع ضحية احلرب األهلية 
أن  السلطنة  وترى  السياسية  القيادة  ضعف  نتيجة  الزمن  من  لعقود 
الوقت مناسب لتقوم األمم املتحدة بجهد مضاعف بالتعاون مع املنظمات 

اإلقليمية لوضع خطة إلحالل السالم في الصومال.
من  كبيراً  عدداً  تهدد  النطاق  واسعة  غذاء  أزمة  من  السلطنة  وحذرت 
الشعوب بنقص في الغذاء، مطالبة بجهد دولي مشترك لتوسيع الرقعة 
لزيادة  العالية  التقنيات  واستخدام  أكبر  مساحات  زراعة  عبر  اإلنتاجية 

اإلنتاج.
تواجهها  التي  العالم  في  املالية  األزمات  استمرار  أن  الكلمة  وأوضحت 
جديدة  قواعد  وضع  في  جماعي  بشكل  النظر  إعادة  حتتم  الشعوب 

لالستثمار والتجارة الدولية.

اختيار مسقط عاصمة للسياحة العربية 2012
استثمار مليار دوالر أمريكي خالل )5( سنوات مبحافظتي مسقط وظفار
اختار وزراء السياحة العرب مسقط عاصمة للسياحة العربية لعام 2012 
وذلك في اجتماعهم مبدينة العقبة األردنية نهاية سبتمبر الذي شاركت 
فيه سلطنة ُعمان بوفد ترأسه الشيخ عبد امللك بن عبد الله اخلليلي وزير 
السياحة. ودعا الوزراء في ختام دورتهم العادية )14( السلطنة إلحاطة 
فعاليات  من  تنظمه  مبا  العرب  السياحة  وزراء  ملجلس  الفنية  األمانة 
موافاة  لها  يتسنى  حتى  املناسبة  بهذه  سياحية  وتسهيالت  ومهرجانات 

باقي الدول العربية بها.
وفي افتتاح االجتماعات أكدت وزيرة السياحة واآلثار األردنية الدكتورة 
هيفاء أبو غزالة رئيسة الدورة احلالية للمجلس العربي أنه على الرغم 
من املوقع االقتصادي الذي حتتله صناعة السياحة على املستويني العاملي 
واإلقليمي إال أنها أضحت تواجه العديد من التحديات الكبيرة التي إذا لم 

تتم مواجهتها تصبح هذه التحديات من الصعب التغلب عليها.
وأضافت: أنه البد من العمل على تطوير املنتج السياحي العربي املبني 

على التاريخ والثقافة والبيئة واحلضارة املشتركة واملتصلة.
في  األهم  العنصر  تعد  البشرية  املوارد  أن  إلى  الصدد  في هذا  مشيرة 
العملية السياحية ألنها األكثر مساهمة في دميومتها وتطويرها مما يحتم 
ضرورة تبادل اخلبرات ونقل املعرفة. وبحث الوزراء خالل أعمال الدورة 
خطة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتشجيع السياحة البينية بني 

الدول العربية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه السياحة.
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ترجمة الروايات والفكر أجدى من ترجمة الشعر

تشعر عند احلديث مع املستشرق املجري 
ماروت مكلوش أنك أمام موسوعة علمية، 
ساقته فطرته وولعه بالشرق إلى االهتمام 
باآلداب الشرقية، فتراه وعقيلته ضليعني 
حملته  ولقد  والعربي.  الفارسي  باألدب 
رئيس  نائب  موقع  إلى  العلمية  سماته 

أكادميية العلوم املجرية. 
والبد عند اللقاء بالبروفسور مكلوش من 
معرفة ذلك االطالع الدقيق على مجريات 
احلياة الفكرية واألدبية في العالم العربي 
بتأليفها  قام  وكتب  دراسات  على  متكئاً 
عن فلسفة ابن سينا ومراسالت أرسطو 
واإلسكندر املقدوني وأثر علم البالغة في 

تطوير الفكر السياسي اإلسالمي. 
غياب  إلى  مكلوش  البروفسور  يشير 
عن  العربية  العلمية  املؤسسات 
املؤمترات العلمية العاملية فاالحتاد العام 
بروكسل  من  يأخذ  الذي  لألكادمييني 
مقراً له مفتقر إلى مشاركة األكادمييات 
املغرب  الرغم من مشاركة  العربية فعلى 
وتونس في ذلك االحتاد فإن مجمع اللغة 
العربية في القاهرة أيام املرحوم إبراهيم 
مدكور كان مشاركاً بيد أن هذه املشاركة 
أن  من  الرغم  على  وفاته  بعد  أدبرت 
مؤلفات  نشر  على  اآلن  يعطف  االحتاد 
ابن رشد فاالحتاد من أهدافه األساسية 
التقارب بني الشعوب عن طريق األبحاث 

والدراسات املتبادلة. 
يتحدث البروفسور مكلوش عن دور الثقافة 
في عاملنا الراهن فيرى أن ثمة معنى يكمن 
في الثقافة فعاملنا يشتمل على ثقافات عدة 
مما يخلق تنوعاً وغنى معرفي. وأعتقد أن 
تكمن  املجريني  املثقفني  أمام  مهمة  ثمة 
في تبيان أن ثمة أفكاراً مغايرة في ثقافة 
اآلخر، فقد يكون هناك جتلياً ثقافياً يعبر 
عن عادات وقيم غير معروفة لشعب آخر 
هذه  إيضاح  في  املثقف  دور  يكمن  وهنا 

الفروق وتبيان معانيها. 

وهنا يبرز سؤال حول دور املراكز الثقافية 
في تعميق احلوار والتواصل الثقافي بني 
الذي  الدور  إلى  مثاًل  انظر  الشعوب، 
تؤديه معهد غوته األملاني حيث جنح في 
العديد  في  األملانية  والثقافة  اللغة  نشر 
مراكز  أن  نرى  فيما  العربية  الدول  من 

ثقافية أخرى واجهة ليس إال. 
دور  احلوار عن  يقفز سؤال ضمن  وهنا 
يعتقد  الثقافي.  التواصل  في  الترجمة 
البروفسور مكلوش أن فهم اآلخر ال يتم 
إال عبر الفن والثقافة ويعتقد أن املعارض 
مما  أكثر  الغائية  هذه  تخدم  الثقافية 
يؤديه مقال عابر في صحيفة. والترجمة 
ولعل  الثقافي  الفعل  هذا  في  أساس 
ترجمة الروايات والفكر أسهل من ترجمة 

الشعر وأكثر جدوى فنجاح الترجمة وما 
نؤديه من أغراض يقوم في األساس على 
يشمل  هنا  واالختيار  االختيار  عنصر 
ومن  عرضها  ينبغي  التي  الثقافية  املادة 
هنا تأتي أهمية تبادل املعارض الثقافية 
الشعوب  ثقافة  لتجسيد  الدول  بني 

وتفاعلها. 
املستشرق  مع  احلديث  فإن  وإجماالً 
املجري ماروت مكلوش يحمل الكثير من 
األسباب الدافعة إلى تفعيل دور الثقافة 
طاملا  والثقافي،  السياسي  احلضور  في 
جامع  هو  ما  أن  يقر  بات  اجلميع  أن 
عليه  للحفاظ  مقصداً  أضحى  وإنساني 
في  والالمعنى  الفوضى  تسونامي  أمام 

احلياة الدولية.

املستشرق ماروت مكلوش 

توق وفعـــــــــــــل لتجسيد قــــــــــــــيم احلــــــــوار 
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يخلعون أسماءهم على بقاع الوطن
عن  نقاًل  املصرية  اإلع��الم  وسائل  أف��ادت 
سجالت مجلس الوزراء املصري أن هناك 
املصري  الرئيس  اسم  يحمل  شارعاً   682
ال��س��اب��ق حسني م��ب��ارك ف��ي احمل��اف��ظ��ات 
م���ي���دان يحمل   21 ي��وج��د  ك��م��ا  امل��ص��ري��ة 
اسمه إضافة إلى 315 مدرسة أما زوجته 
باسمها  ش��ارع��اً   57 فيوجد  ثابت  س��وزان 
و245 مدرسة، وحمل خمسة عشر شارعاً 
18 مدرسة  إل��ى  إض��اف��ة  ابنه جمال  اس��م 
وأطلق اسم حفيده محمد عالء على سبع 
م��دارس. وتعدى األم��ر إلى رئيس ال��وزراء 
أحمد نظيف حيث أطلق اسمه على شارع 
النجا  أب��و  وفايزة  باألقصر  الكرنك  معبد 
على  اسمها  خلعت  حيث  السابقة  الوزيرة 

أحد شوارع األقصر؟! 
الفساد وصل إلى )أموال األيتام( 

فنون الفساد متعددة، واحلكايا املبثوثة في 
للنفير  الدعوة  على  تبعث  اإلع��الم  وسائل 
البغيض.  اإلنساني  التلوث  ه��ذا  ملواجهة 
أن مجلس  أوردت  األردنية  الرأي  صحيفة 
قضية  ملف  أح��ال  الفساد  مكافحة  هيئة 
مؤسسة األيتام إلى مدعي عام الهيئة بعد 
أراض  ثبوت جت���اوزات مالية ج��راء ش��راء 
ومبان للمؤسسة في مختلف مناطق اململكة 

بأثمان أعلى من قيمتها السوقية.
وق�����ال م���ص���در م���س���ؤول ف���ي ال��ه��ي��ئ��ة إن 
هذه  ملف  على  أج��ري��ت  التي  التحقيقات 
ارتكبها  فساد  أفعال  عن  كشفت  القضية 
شراء  عن  جنمت  املؤسسة  في  مسؤولون 
ال��ش��م��ي��س��ان��ي في  ف��ي منطقة  ل��ه��ا  م��ب��ن��ى 
من  مربع  متر  ومئة  ألفان  مساحته  عمان 
بأربعة  التمويلي  التأجير  ش��رك��ات  إح��دى 
ماليني و550 ألف دينار فيما قدرت قيمته 

احلقيقية وقت الشراء من دائرة األراضي 
و320  أل��ف��اً  و330  مب��ل��ي��ون��ني  وامل��س��اح��ة 

ديناراً. 
كما كشفت التحقيقات عن إقدام مسؤولي 
أراض  قطع  ش���راء  على  األي��ت��ام  مؤسسة 
ف��ي ع��ّم��ان  م��ت��ف��رق��ة معظمها  أم��اك��ن  ف��ي 
العاصمة وجنوب اململكة بحوالي 14 مليون 
التقديرات  كثيراً  تتجاوز  دينار وهي مبالغ 
العقاري  اخلبير  واعتمدها  ق��دره��ا  التي 

للمؤسسة ذاتها. 
الرأي األردنية 2011/8/21.

خالد جمال عبد الناصر: 
 عندما يرحل 

أبناء الزعماء بصمت 
ان��س��ح��ب خ��ال��د ج��م��ال ع��ب��د ال��ن��اص��ر من 
احلياة في هدوء الزاهدين من دون صخٍب 
امل��رض،  مع  طويلة  معاناة  بعد  ضجيج  أو 
بجوار  عليه  ال��ص��الة  أؤدي  كنت  وعندما 
ضريح والده، مر في ذهني شريط ذكريات 
لم أستطع جت��اوزه عن أبناء رؤس��اء مصر 
مصرعه  لقى  محمد جنيب  فابن  األربعة، 
في حادث غامض بأملانيا كان أحد شهوده 
النشائي،  الكبير د. محمد  العالم املصري 
املصري  للرئيس  ال��ث��ان��ي  االب���ن  عمل  كما 
للتاكسي في شوارع القاهرة!  األول سائقاً 
في  مبارك  الرابع  الرئيس  ابنا  يقبع  بينما 
سجن طرة.. إنها محنة من يجلس آباؤهم 
الكبير والذي يعدو نحوه اآلن  املقعد  على 
والرابع  األول  الرئيسني  وبني  املتسابقون! 
ال��س��ادات  وأن���ور  الناصر  عبد  جمال  ج��اء 
في  أدلي  ولعلي  استقراراً،  أكثر  نحٍو  على 
هذه املناسبة بشيء من شهادتي عن قرب 

ملشاهد عشتها ورأيتها:
جمال  ه��دى  د.  دراستي  زميلة  )1( سعت 

البريطانية  ال��ع��اص��م��ة  إل���ى  ال��ن��اص��ر  ع��ب��د 
جل���م���ع م������ادة ع��ل��م��ي��ة ألط���روح���ت���ه���ا ف��ي 
مطار  في  استقبالها  في  وكنت  الدكتوراه، 
لندن بناًء على تكليف من زميلي وصديقي 
زوجها األس��ت��اذ ح��امت ص��ادق. وح��دث في 
مطار هيثرو ما لم يخطر لي على بال حني 
تفحص ضابط اجلوازات البريطاني جواز 
ل��ي بإجنليزية  ال��دك��ت��ورة ه��دى وق��ال  سفر 
فخيمة )هل هي ذات صلة بالرجل العظيم 
ذاته؟( فأجبته )إنها ابنته الكبرى(، فوقف 
الرجل أمامها في احترام وختم على جواز 
س��ف��ره��ا إق���ام���ة م��ف��ت��وح��ة ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا! 
واإلج��الل،  التقدير  بنظرات  يرمقها  وظل 
عندئٍذ آمنت بأن اخلصم القوي أفضل من 

الصديق الضعيف.
الناصر  ع��ب��د  ال��راح��ل خ��ال��د  زام��ل��ت   )2(
السفارة  ف��ي  زميلي  احلميد  عبد  وأخ���اه 
وارتبطنا  لندن  في  عدة  لسنوات  املصرية 
ب���ص���داق���ة ع��م��ر ي���ع���ززه���ا أدب���ه���م���ا اجل��م 
وتواضعهما املستمر، وكان يزورنا من حني 
إلى آخر ثالث اإلخوة عبد احلكيم بذكائه 
ومرحه وجاذبيته. وذات يوم فتح د. خالد 
ليجد  معه  وأن���ا  شقته  ب��اب  الناصر  عبد 
حت��ت )ع��ق��ب ال��ب��اب( رس��ال��ة ي��ق��ول كاتبها 
)أخ����ي ال��ك��ب��ي��ر خ���ال���د.. ج��ئ��ت حلضرتك 
ألطمئن عليك ولكن لم أجدك ألنني أتطلع 
لرؤيتك(، مع عبارات أخرى جميلة ورقيقة 
موقعة من جمال أنور السادات الذي يعترف 
الراقية،  والتربية  اجلم  باألدب  اجلميع  له 
السلطة  في  وأب��وه  الرسالة  تلك  كتب  وقد 
الناصر  بينما كان عبد  للجمهورية،  رئيساً 
آمنت  عندئٍذ  بسنوات،  ذلك  قبل  رحل  قد 
بأن البيئة التي ينشأ فيها اإلنسان واألسرة 
التي تضع أمام طفلها قيم احلياة ومبادئها 
وحتميه من أمراض اجلاه وطغيان احلكم، 
لرئيس قاد  إمنا تقدم للوطن ابناً محترماً 

البالد لسنوات عدة.
)3( ظهر )تنظيم ثورة مصر( في منتصف 
في  زميلي  بقيادة  املاضي  القرن  ثمانينات 
الذي  الدين  نور  محمود  املصرية  السفارة 
وال��ك��رم  وال��ش��ه��ام��ة  للوطنية  ك��ان من��وذج��اً 
ومساعدة الغير، ومّست القضية في بعض 
جوانبها اسم املناضل د. خالد جمال عبد 
ال��ن��اص��ر، وف���ي إح����دى ج��ل��س��ات محاكمة 
قيادات ذلك التنظيم طالب االدعاء بتوقيع 

ب��ش��ر بالصبر  ال����ذي  ف����ؤاد غ����ازي 
وحضنا على زراعة البستان والورد
منه  جيل  تعلم  الذي  السوري  املطرب  غازي  فؤاد 
املجاني  املوت  زحمة  في  أيوب( غاب  حكمة )صبر 
الذي نعيش. غاب لنبكي الورد والبستان الذي حلم 

به وقاد ال شعورنا إلى انتظاره. 
ما السر الذي يكمن وراء رحيل قامات كبرى بينما 
القسمة  تهوى  كائنات  وميرح  األرض  في  يعبث 

واخلراب والكراهية. 

من الصحافة العربية.. من الصحافة العربية.. من الصحافة العربية..
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الناصر،  عبد  خالد  على  اإلع���دام  عقوبة 
ف��ان��زع��ج��ت وال��دت��ه ال��راح��ل��ة ل��س��م��اع ه��ذه 
املرافعة بشكل غير مسبوق، وأوفدني إليها 
أعمل  كنت  ال��ذي  مبارك  السابق  الرئيس 
معه حينذاك لكي أهدئ من روعها وأطمئن 
بالعائلة ومعرفتهم بي،  قلبها بحكم صلتي 
كانت  التي  الفاضلة   السيدة  إلى  وجلست 
ضيفة على عشاء في منزلي في العاصمة 
ال��ه��ن��دي��ة ق��ب��ل ذل���ك ب��س��ن��وات ه��ي وابنتها 
تسابق  كيف  ش��ه��دت  حيث  م��ن��ى،  السيدة 
ال��س��ف��راء ال��ع��رب ع��ل��ى ط��ل��ب دع��وت��ي لهم 
للتشرف بلقائها رغم القطيعة الدبلوماسية 
السيدة  على  ضيفًة  كانت  وق��د  حينذاك، 
شخصياً  استقبلتها  التي  غ��ان��دي  أن��دي��را 
وق��د ش��رح��ت ألرملة  نيودلهي   م��ط��ار  ف��ي 
قيل  ما  أن  الناصر  عبد  ال��راح��ل  الرئيس 
حكماً  ال ميثل  ولكنه  النيابة  من  طلب  هو 
للمحكمة، وكانت تعلم أن ابنها خالد خارج 
وتشرفت  روعها  من  ه��ّدأت  لذلك  البالد، 
ب��اجل��ل��وس إل��ي��ه��ا ف��ي م��ك��ان حتيطه ص��ور 
بالطبعة  العالم  الراحل مع زعماء  الرئيس 
القدمية، أبيض وأسود، وقد شعرت يومها 
الوطن  ه��ذا  تاريخ  من  ج��زءاً  أشهد  بأنني 

ومعاركه الكبرى. 
عبد  خالد  ال��راح��ل  الصديق  التقيت   )4(
الناشط  إليها  دعانا  مناسبة  في  الناصر 
الطيب  سعيد  محمد  السعودي  السياسي 
املفكرين  من  2009 وحضرها جمع  ع��ام، 
الروائي  الصديق  التقط  ويومها  واألدب��اء، 
خالد  على  ن��دائ��ي  طريقة  القعيد  يوسف 
االسم  وهو  )خلدون(،  بكلمة  الناصر  عبد 
ب��ه دائ��م��اً عبر السنني،  ال��ذي كنت أن��ادي��ه 
ول��ق��د ك���ان خ��ال��د ع��ب��د ال��ن��اص��ر ف��ي تلك 
جمال  ابنه  ومعه  متألقاً  معافى  املناسبة 
خالد الذي أسعد بزيارته من حني إلى آخر 
أبيه  في مكتبي وأرى فيه ص��ورة من أدب 
وصالبة جده! إلى أن جاءت محنة املرض 
األخير واتصلت بي ابنتي التي كانت تعمل 
يناير/  البريطانية في مطلع  العاصمة  في 
بتأثر  تخبرني  لكي  املاضي  الثاني  كانون 
عبد  جمال  خالد  عمها  رأت  أنها  شديد 
مستنداً  ستريت  بيكر  في  ميشي  الناصر 
إلى اثنني من أصدقائه ويبدو معتل الصحة 
نذر  بأنها  قلبي وشعرت  دق  يومها  للغاية! 

النهاية!
مصطفى الفقي 
اخلليج اإلماراتية 
4/10/2011

في العشرين من سبتمبر 2011 وعلى جدران القاعة اخلارجية اللبنانية لنقابة الصحافة ُعِلّقت أعداد 
قدمية من جريدة )السفير(: )بيروت حتترق وال ترفع األعالم البيضاء( )5/ 8/ 1982(، )25 ألفاً 
يطالبون بتأميم الرغيف( )28/ 3/ 1974(، )جنا طالل سلمان… والسفير مستمرة( )15/ 7/1984( 
محطات أساسّية في عمر اجلريدة العريقة وذاكرتنا اجلماعّية، منذ انطالقها عام 1974. وها هي 
اجلريدة البيروتّية، التي عايشت املراحل املختلفة، تدخل رسمياً منعطفاً جديداً في مسيرتها مع فتح 

رأسمالها ملساهمني من خارج العائلة. 
أّول القادمني هو رجل األعمال السوري - األميركي جمال دانيال، الذي بات ميتلك 20 في املئة من 
أسهمها. هذا ما أراد ناشر الصحيفة طالل سلمان أن يطلع عليه الرأي العام، بعد أسابيع على انتشار 
خبر في اإلعالم عن طرح 49 في املئة من أسهم )السفير( للبيع، على أن تبقى األسهم الباقية في 
يد مالكيها احلاليني. )جمال دانيال سيكون شريكنا األول، ونتمّنى أال يكون األخير( قال اإلعالمي 
يَنُظمون  من  يتقّدم  أن  )نأمل  وأضاف:  بيروت.  في  الصحافة  نقابة  احتضنته  مؤمتر  في  املعروف 
القصائد في حرية الصحافة )...( للمساهمة في حماية هذه الصحافة، التي ال تزال قريبة من ضمير 
األمة، وليست لسان حال السلطان(. كذلك أخبرنا سلمان أن كلوفيس مقصود كان صلة الوصل بني 
)السفير( ودانيال. ورداً على كل ما نشر عن عالقات جمال دانيال مع عائلة الرئيس األميركي السابق 
جورج بوش، واإلدارة األميركية، أوضح ناشر )السفير( ) أن شريكه اجلديد ميلك طموحات وطنية 
عامة، ال شبهة فيها لغرض أو مصلحة، فال هو يريد أن يكون وزيراً أو نائباً أو زعيماً، وال هو يريد 

الهيمنة أو احلجر على األقالم واآلراء واالجتهادات )...( وال يعمل حلساب اخلارج(.
طمأن طالل سلمان قّراء )السفير( والعاملني فيها إلى أّن خّطها التحريري لن يتغّير، على أن تبقى 
)صوت الذين ال صوت لهم(، لكن ماذا عن صورتها )املماِنعة(؟ ألن تتأّثر بشراكتها مع رجل أعمال 
حفاظ  بشأن  واثقاً  سلمان  يبدو  املتحدة؟  الواليات  داخل  والسياسية  االقتصادية  بعالقاته  مشهور 
)السفير( على هوّيتها ك� )جريدة لبنان في العالم العربي، وجريدة العالم العربي في لبنان(. وأكد في 
دردشة مع )األخبار(: )مضمون الصحيفة يتحّدث عنها، وهو يثبت أّن خّطنا لم يتغّير(. وأضاف ناشر 
)السفير( ورئيس حتريرها: )دانيال هو من أتى إلينا، وقد أخبرني أنه معجب بالصحيفة ويقرأها 
التحريري(.  أراد تغيير خّطنا  لو  25 سنة، وبالتالي لم يكن ليقدم على هذه اخلطوة  منذ أكثر من 
املكتوبة  تواجه الصحافة  التي  التحديات  كلوفيس مقصود، فتحّدث عن  املشروع،  أما )عّراب( هذا 
أن )الصحافة املكتوبة( تبقى وحدها )املرجعية عند  )في زمن التغيرات في العالم العربي(، مؤكداً 
من  إذاً  )السفير(  تتحّول  األيام،  اجلارية هذه  األخيرة  اإلدارية  الترتيبات  انتهاء  مع  التاريخ(.  كتابة 
مؤسسة عائلية إلى شركة. يشرح املدير العام للصحيفة ياسر نعمة ل� )األخبار( تفاصيل هذا االنتقال، 
موضحاً أن )ليفنت ميديا( التي ميلكها جمال دانيال ويديرها كلوفيس مقصود، ستدخل في شراكة 
مع )السفير(، وهو ما سيحصل مع باقي الشركاء أيضاً. وحتى الساعة لم يعلَن مرّشحون جدد لدخول 
رأسمال اجلريدة. غير أن نعمة أشار في حديثه إلى )األخبار( إلى محاولة إلعادة إحياء املفاوضات مع 
مجموعة من رجال األعمال، كان دخولهم إلى الصحيفة مطروحاً عام 2003. يومذاك عرضت األسهم 
على مجموعة جنيب ميقاتي، وعصام فارس، وبعض املصرفيني وأصحاب الشركات واملغتربني، لكن 
املفاوضات لم تؤِدّ إلى أّية نتائج يومذاك، فما الذي سيتغّير؟ ملن يهّمه األمر اليوم، فإن 29 في املئة 

من أسهم جريدة )السفير( ما زالت مطروحة في السوق.

صاحب السفير اثناء بيع أسهمها

موسم الهجرة إلى اخلصخصة

25الدانوب األزرق  السنة الثامنة ـــ العدد الثاني والثالثون ـــ اكتوبر



وح��ض��ر احل��ف��ل ع���دد م��ن امل��س��ؤول��ني في 
وزير  معالي  يتقدمهم  الهنغارية  احلكومة 
/ الهنغاري  اخلارجية  وزارة  ف��ي  ال��دول��ة 

جولت  /بيتشيني  وم��ع��ال��ي  ج��ول��ت  نيمت 
سكرتير الدولة في وزارة االقتصاد الوطني 
ورؤساء املجالس البلدية في عدد من املدن 

ومسؤولي  البرملان  في  وأعضاء  الهنغارية 
الهنغارية  اخلارجية  وزارة  ف��ي  اإلدارات 
وس���ف���راء وأع���ض���اء ال��س��ل��ك ال��دب��ل��وم��اس��ي 
ال��ع��رب��ي واإلس���الم���ي واألج��ن��ب��ي وامل��ل��ح��ق 
من  وع���دد  النمسا  ف��ي  للمملكة  الثقافي 
األعمال.  ورج��ال  الهنغارية  البنوك  م��دراء 

وممثلي فعاليات اجتماعية وثقافية وفنية 
املجر  في  العربية  اجلالية  ورئيس  مجرية 
وعدد من الطلبة السعوديني الدارسني في 

اجلامعات الهنغارية.
وقد ألقى سعادة السفير عاشور كلمة في 
ومشاركتهم  باحلضور  فيها  رح��ب  احلفل 

السعودي الوطني  اليوم  احتفال 
العربية  اململكة  سفير  عاشور  خلف  بن  نبيل  سعادة  أقــام 
مبناسبة  استقبال  حفل  هنغاريا  جمهورية  في  السعودية 
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وذلك في فندق 

ماريوت بودابست. 

هنغاريا:
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الوطني  باليوم  أفراحه  السعودي  للشعب 
ب��ت��ط��ور ال��ع��الق��ات ب��ني البلدين  ن���وه  ك��م��ا 
وتطور  نهضة  م��ن  اململكة  ف��ي  وم��ا حتقق 
وحضور في الساحة الدولية لتكريس قيم 
احلوار والتفاعل الثقافي والسالم العادل. 
كما ألقى معالي نيمت جولت وزير الدولة في 
احلفل  في  كلمه  الهنغارية  اخلارجية  وزارة 
البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ب��ت��ط��ور  فيها  أش���اد 
في  ال��رائ��د  السعودية  العربية  اململكة  ودور 
ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة واجل��ه��ود 
التاريخية  اجل��ذور  إلى  أش��ار  كما  اإلنسانية 
الهنغارية  السعودية  ال��ع��الق��ات  تتسم  التي 
والزيارة املرتقبة ملعالي أوربان فيكتور رئيس 
وزراء جمهورية هنغاريا إلى اململكة معبرا عن 
سعادته بوجود أكثر من 300 طالب سعودي 
ومتمنيا  الهنغارية  اجلامعات  في  ي��درس��ون 
للمملكة العربية السعودية املزيد من التطور 

وخلادم احلرمني الشريفني موفور الصحة.

سفير خادم احلرمني الشريفني يستقبل
سكرتير الدولة الهنغاري للشؤون االقتصادية

وكان السفير عاشور قد استقبل سعادة بيتشيي جولت سكرتير الدولة في وزارة االقتصاد 
الوطني في هنغاريا وذلك في الثالث عشر من سبتمبر مبقر السفارة في بودابست. 

ومت في اللقاء بحث أوجه التعاون بني اململكة العربية السعودية وهنغاريا وآفاق تطوير 
العالقات االقتصادية، كما مت البحث في إطار اتفاقات تعاون متهيداً للزيارة املرتقبة 

لدولة أوربان فكتور رئيس وزراء جمهورية هنغاريا إلى اململكة.

تتقدم الدانوب األزرق بخالص العزاء للدكتور السيد حسن رئيس اجلالية العربية 
الدكتور سمير  العالم املصري  بوفاة  املصرية  و من أعضاء اجلالية  في هنغاريا 
من  اكتسبها  التي  خبرته  قدم  الذي  و  هنغاريا  في  األجل  وافاه  الذي  راضي 
 اجلامعات الهنغارية في جتسيد احلضور العربي املميز في نسيج املجتمع الهنغاري.
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ت��ت��س��م ال���ف���ع���ال���ي���ات امل���ت���واص���ل���ة مل��ع��ه��د ال���ع���الق���ات اخل���ارج���ي���ة 
ال��ه��ن��غ��اري ب���احمل���اض���رات وال����دراس����ات امل��ك��ت��س��ي��ة ال�����رأي احمل��ل��ل 
إض���اف���ة إل����ى اس��ت��ض��اف��ة ش��خ��ص��ي��ات ف��ك��ري��ة وس��ي��اس��ي��ة تضع 
 امل��ه��ت��م��ني وص���ن���اع ال����ق����رار ف���ي م��ح��ي��ط ال���ت���ط���ورات ال���دول���ي���ة. 
 Botond Zakonyi زك��ون��ي��ي  ب��وت��ون��د  ال��س��ي��د  تعيني  مت  وق���د 
م�����دي�����راً ل��ل��م��ع��ه��د ف����ي ال���ش���ه���ر امل�����اض�����ي، وه������و دب���ل���وم���اس���ي 
ه���ن���غ���اري م��خ��ت��ص ب���ال���ع���الق���ات ال����دول����ي����ة وال����ت����اري����خ ت��ع��اون��ه 
 ال��ب��اح��ث��ة اخل��ب��ي��رة روج����ا أرج��ي��ب��ت ال��ت��ي ت��ت��ق��ن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة. 
تاريخ حافل ملعهد العالقات اخلارجية الهنغاري في األبحاث والدراسات 
بدأ عام 1972 حيث حمل اسم معهد تلكي السلو وفي عام 2007 
 أقرت احلكومة الهنغارية اسم اجلديد وتابعيته لوزارة اخلارجية. 
تقدمت  أن  بعد  الفلسطينية  القضية  بتطورات  املعهد  اهتم  وقد 
فلسطني  دول���ة  ع��ض��وي��ة  بطلب  الفلسطينية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��س��ل��ط��ة 
والعشرين  ال��س��ادس  ف��ي  محاضرة  إل��ى  فدعا  املتحدة  األمم  ف��ي 
للقضية  والسياسية  التاريخية  ال��ت��ط��ورات  لتبيان  سبتمبر  م��ن 
الدكتور  ألقاها  الفلسطينية  اإلسرائيلية  واملفاوضات  الفلسطينية 
خ��الل  وج����رى   Toro csaba وال���ب���اح���ث   Gazdik Gyula
احمل��اض��رة ح���وار ف��ك��ري حت���دث م��ن خ��الل��ه س��ع��ادة سفير دول��ة 
املهندس  األردن��ي  الفخري  والقنصل  ال��رازق  عبد  أحمد  فلسطني 
قدمه  وم��ا  الفلسطينية  القضية  تاريخ  من  جوانب  عن  نفاع  زي��د 
ال��س��الم.  أج��ل حتقيق  م��ن  م��ب��ادرات  م��ن  والفلسطينيون   ال��ع��رب 
وذكر احملاضر تشابا احلاضرين بقرار التقسيم الدولي لعام 1947 
الذي نص على قيام دولة إسرائيل ودولة فلسطني كما أشار إلى 
القرار 181 مستعرضاً حقب 1974 إلى اتفاق أوسلو عام 1993 
 مثيراً قضايا مثل تبادل األراضي وحدود الدولة ومصير القدس. 
Odor Balint مساعد سكرتير  بالينت  أودور  ألقى سعادة  كما 
الدولة في وزارة اخلارجية املجر محاضرة في السادس عشر من 

العاملية األحــداث  ومواكبة  اخلارجية  العالقات  معهد 

الـــــــُعـــــــمـــــــانـــــــيـــــــون يــــنــــتــــخــــبــــون 
ممثليهم في مجلس الشورى 

أدل���ى ال��ن��اخ��ب��ون ال��ع��م��ان��ي��ون ف��ي اخل��ام��س 
 84 النتخاب  بأصواتهم  أوكتوبر  من  عشر 
السابعة  للفترة  الشورى  عضوا في مجلس 
/ 2011 2015 م / حيث يتنافس 1133 
بعضوية  للفوز  ام���رأة   77 بينهم  مرشحا 
السلطنة  تعيشه  تاريخي  ي��وم  في  املجلس 
في املسار الدميقراطي الذي وضع بواكيره 

جاللة السلطان قابوس بن سعيد.
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كوفير  م��ع��ال��ي  ع��ب��ر 
الس��������ل��������و رئ�����ي�����س 
ال����ب����رمل����ان وم���ع���ال���ي 
م����ارت����ون����ي ي���ان���وش 
في  اخلارجية  وزي��ر 
تأييد  ع��ن  ه��ن��غ��اري��ا 
ال��ش��ع��ب ال��ه��ن��غ��اري 
حل�����������ق ال�����ش�����ع�����ب 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ف��ي 
ومستقلة.  حرة   دولة 
وق���������د ع������ب������را ع���ن 
ه���ذا امل���وق���ف خ��الل 
اس��ت��ق��ب��ال��ه��م��ا ل��وف��د 
س��������ف��������راء ال����������دول 
واإلسالمية  العربية 
امل�����ع�����ت�����م�����دي�����ن ف���ي 
األخ  برئاسة  هنغاريا 
أح��م��د ع��ب��د ال����رازق 
فلسطني  دول��ة  سفير 
ع�����م�����ي�����د ال����س����ل����ك 
العربي  الدبلوماسي 
بالوكالة  واإلسالمي 
السفراء  شرح  حيث 
الفلسطيني  امل��وق��ف 
دولة  انضمام  بشأن 
األمم  إل��ى  فلسطني 
عن  وعبروا  املتحدة 
ت��أي��ي��ده��م ودع��م��ه��م 
الفلسطينية  للخطوة 
أن  م������ط������ال������ب������ني 
ت�����دع�����م ه���ن���غ���اري���ا 
ط������ل������ب ع����ض����وي����ة 
ف���ل���س���ط���ني خ���اص���ة 
تعترف  هنغاريا  أن 
ب������دول������ة ف��ل��س��ط��ني 
 .1988 ع�����ام   م���ن���ذ 
اللقاءات  تلك  ج��اءت 
الفعاليات  سياق  في 

الصعيد  على  هنغاريا  ف��ي  فلسطني  دول���ة  س��ف��ارة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
الهنغارية  والفعاليات  املدني  املجتمع  ومنظمات  والشعبي  الرسمي 
األمم  م��ن  العضوية  لطلب  واإلنسانية  القانونية  األب��ع��اد  لتوضيح 

املتحدة املواكب لقيم العدالة والشرعية الدولية.

مبعهد  سبتمبر 
ال��������ع��������الق��������ات 
التابع  اخلارجية 
لوزارة اخلارجية 
امل���ج���ري���ة ح���ول 
املجر  اهتمامات 
بعد  وأول��وي��ات��ه��ا 
رئاستها لالحتاد 
 األوروب����������������������ي. 
اس��������ت��������ع��������رض 

احملاضر التوجهات األساسية للسياسة اخلارجية املجرية القائمة 
على التوجه نحو التعاون مع دول أوروبا واملضي في اجلهود لتوسيع 
االحتاد األوروبي واحلث على التضامن ملواجهة األزمة االقتصادية 

منها  تعاني  التي 
في  ال���دول  بعض 
م��ن��ط��ق��ة ال���ي���ورو 
وذل�����������������ك ع����ب����ر 
ت�����وف�����ي�����ر ح���ص���ة 
أك��ب��ر ل���ل���دول من 
م��ي��زان��ي��ة االحت���اد 
األوروب��������ي وب��ن��اء 
خ���ط���ط ق��ص��ي��رة 
األم��������د وخ���ط���ط 
ط����وي����ل����ة األم������د 

ذي������ول  أن  ح����ي����ث  االق�����ت�����ص�����ادي�����ة  األزم������������ة  م������ن  ل�����ل�����خ�����روج 
االحت��������اد.  دول  اه����ت����م����ام����ات  ع����ل����ى  ط����اغ����ي����ة  األزم����������ة   ه�������ذه 
وق��د عبر ع��دد م��ن احل��ض��ور م��ن املهتمني وال��دارس��ني ع��ن بعض 
األفكار حول فاعلية وجدوى االحتاد األوروبي وضرورات التعاون 
الزراعي بني دول االحتاد بحيث يتم استثمار املوارد في كل بلد مبا 

ينعكس إيجاباً على املزارعني واألسعار.

رئيس البرملان املجري

وزير اخلارجية

سفير فلسطني عميد السلك الدبلوماسي 
العربي واالسالمي بالوكالة

هنغاريا مع حق الشعب الفلسطيني 
في دولة مستقلة

مدير املعهد ونائبته
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تعّرض محمود درويش لعدوان ثالثي شنه، مع سابق 
متوسط  وسيناريست  رديء،  وتّرصد، ممثل  إص��رار 
ال��ك��ف��اءة ف��ي أف��ض��ل األح�����وال، وم��خ��رج ش��اط��ر. ال 
أعتقد أن ثمة كلمة، وبقدر ما يتعلّق األمر مبسلسل 
اسمه )في حضرة الغياب(، توجز ما حدث أبلغ من 
أساسية  أفكار  إلى  فلنعد  االستطراد  العدوان. قبل 

منها: 
1

وبالتالي فهي  دروي��ش شخصية عامة،  أوال، محمود 
ملك للناس باملعنى الواسع للكلمة، مبن فيهم املمثل، 

والسيناريست، واملخرج.
ثانياً، هذه امللكية ال تنفي حقيقة إضافية مفادها حق 
اآلخرين في احلكم على كفاءة املمثل، والسيناريست، 

واملخرج في االستفادة من هذا احلق.
نحن، إذاً، إزاء حق مزدوج يذهب في اجتاهني. وما 
إن  أيضاً،  فلنقل،  األساسية  األفكار  حقل  في  دمنا 
ممارسة املمثل، والسيناريست، واملخرج، حلق امللكية 

ينطوي على دالالت مختلفة:
رمبا يقرر هؤالء االقتراب من عالم الشخصية العامة 
تصويباً خلطأ شائع، وكشفاً جلوانب ما تزال مجهولة 
)كما هو الشأن في مسلسل امللك فاروق، مثاًل(، أو 
خدمة لقضية ما )كما هو شأن الكثير من املسلسالت 
التاريخية(، أو للتّربح على حساب الشخصية العامة، 
خاصة إذا كانت من وزن محمود درويش، الذي مأل 

الدنيا وشغل الناس.
واملخرج  والسيناريست،  املمثل،  اتهام  أريد، هنا،  وال 
بالتّربح، فهذا أمر متروك ملشاهدي املسلسل، ولكنني 
جاز  وإذا  ب��ال��رداءة،  املسلسل  على  احلكم  أملك حق 
لي إعادة عبارة مشهودة حملمود درويش، سأقول لقد 
ومخرج  وسيناريست،  درويش مبمثل  أصيب محمود 

دفعة واحدة. وهذا يحتاج إلى تفسير.
يطيقه،  ال  التقى شخصاً  إذا  محمود  ع��ادة  من  كان 
أو إذا فرض شخص نفسه على جلسة من جلساته، 
القول: أصبُت اليوم بفالن. أحياناً يفعل ذلك بطريقة 
س��اخ��رة، وف��ي أح��ي��ان أخ���رى ب��ق��در ال ي��ح��رص على 
إخفائه من الغضب. فالن، هذا، في اللغة الدرويشية 
يصيب  ال��ذي  واملغص،  البرد،  ون�زلة  الصداع،  يشبه 
بني البشر. ومن املؤسف، أن محمود درويش أصيب 
بهؤالء الثالثة دفعة واحدة، ولم يعد في وضع ميكنه 

من جلدهم بسياط لسانه. 
2

ب����أس. أص��ي��ب م��ح��م��ود دروي�����ش مب��م��ث��ل رديء،  ال 
األح��وال،  أفضل  في  الكفاءة  متوسط  وسيناريست 
بعد  ما  إل��ى  فلنذهب  واح��دة.  دفعة  ومخرج شاطر، 
تكرارها  دون  يحول  ما  إلى  أدق  بشكل  أو  اإلصابة، 
أوال،  الشاعر  مبيراث  االستخفاف  من  القدر  بهذا 
يُصاغ  هنا،  الرئيس،  والسؤال  ثانياً.  القّراء  وذاك��رة 

ر في محمود درويش؟ على النحو التالي: كيف نفِكّ
مثلنا  أم  سيناريو،  أو  كتاباً  كتبنا  س��واء  يعني،  وه��ذا 
فيلماً أو مسرحية، أو عقدنا مؤمتراً في النقد، تعيني 
ال��ب��دء،  ونقطة  دروي����ش.  محمود  وتسمية  وت��ع��ري��ف 
والتسمية أشياء ال ميكن  والتعريف  التعيني  أن  هنا، 
حتقيقها خارج النص الدرويشي نفسه. مبعنى آخر: 
ر في محمود درويش من داخل النص الدرويشي  نفِكّ
ال من خارجه. فما الذي يقوله النص الدرويشي عن 

صاحبه؟ هذا سؤال أّول.
فإن  الدرويشي،  بالنص  معرفة  من  أزع��م  ما  وبقدر 
النص الدرويشي يتجلى في محاولة استغرقت عمراً 
القتراح والعثور على إجابات محتملة ألسئلة من نوع: 
ملاذا يريد الفلسطيني أن يكون شاعراً، وكيف يكون 

الفلسطيني شاعراً، وكيف يكون الشاعر فلسطينياً.
ف��ي )الع����ب ال���ن���رد(، وه���ي ك��ش��ف ح��س��اب ف��ي رب��ع 
السؤالني  دروي���ش  محمود  ر  يفِسّ األخ��ي��ر،  الساعة 
األّول والثاني، ومنذ )ورد أقل( يجازف بأشياء كثيرة 
لتفسير معنى أن يكون الشاعر فلسطينياً، ويتكلّم في 
مقابالت الحقة عن شاعر يولد دفعة واحدة، وآخر 
املولود  خانة  في  نفسه  يضع  ثم  دفعات،  على  يولد 
على دفعات. فكرة الوالدة على دفعات، هذه، صياغة 

مجازية ملعنى أن يكون الشاعر فلسطينياً.
الشعر،  كتابة  على  يحّرض  ما  كل  الفلسطيني  لدى 
ومب��زي��ج م��ن امل��وه��ب��ة وامل��ث��اب��رة يصبح ش��اع��راً، لكن 
ال��ش��اع��ر ي��ح��ت��اج إل���ى م��غ��ام��رة ف���ري���دة ل��ك��ي يصبح 
أخ���رى،  أم���ور  ض��م��ن  ي��س��ت��دع��ي،  وه���ذا  فلسطينياً، 
واجلريحة  واألليفة  املألوفة  اليومية،  فلسطني  رفع 
والفصيحة إلى مرتبة االستعارة الكونية، أي وضعها 
ع��ل��ى س��ك��ة ال��ت��اري��خ، وال��ع��ث��ور عليها ف��ي احل���روب 
مجرد  )وه��ذه  احلمر  الهنود  تاريخ  وفي  الطروادية، 

أمثلة(.

شاعراً  أن  ملجرد  كونية  استعارة  فلسطني  تصبح  ال 
ذكر طروادة، أو الهنود احلمر، في قصيدة، بل عندما 
من  األحمر  الهندي  ويفلت  طروادياً،  املخيال  يصبح 
محددين،  وم��ك��ان  زم��ان  ف��ي  وقعت  ح��ادث��ة  تفاصيل 
ليندرج في إطار تاريخ إنساني عام. وعلى ذلك فقس.

3
بهذه  حياته.  في  رئيسان  محوران  والشعر  فلسطني 
أيضاً،  وه��م��ا،  دروي���ش.  محمود  ف��ي  ر  نفِكّ الطريقة 
ما  ثمة  أن  بيد  آخ��ري��ن.  حياة  في  رئيسان  م��ح��وران 
مّيّيزه عن اآلخرين. وال أود الكالم، هنا، عن املوهبة، 
وااللتزام، بل عن السمات الفردية، التي إذا أضيفت 
إلى املوهبة وااللتزام، صنعت شخصاً فريداً ومتفّرداً 

اسمه محمود درويش.
وماذا عن السمات الفردية؟

الدرويشي، وميكننا  النص  أيضاً، حتضر في  وهذه، 
من  االقتراب  بنعمة  السماء  علينا  مّنت  الذين  نحن 
عالم محمود درويش، ومعايشته عن قرب، تشخيصها 
من خالل مواقف، ومفارقات، وأحداث وأحاديث. بيد 
أننا ال منلك احلق في مصادرة حق اآلخرين )الذين 
لم يعرفوه عن قرب( في تأويل السمات الفردية، بقدر 

ما حتضر في النص الدرويشي، بطريقة جديدة.
احل��ي��اة،  على  ال��دروي��ش��ي  ال��ن��ص  ينفتح  املعنى  ب��ه��ذا 
ق��راءة  كل  مع  نفسه  ويجدد  مستقلة،  حياة  يكتسب 
ال��ن��ق��دي،  ال��ع��م��ل  ال���ق���راءة ال تنحصر ف��ي  ج���دي���دة. 
املعاجلة  ف��ي  ب��ل  الشعريني،  والتجديد  احمل��اك��اة  أو 
التشكيلية،  ال��ل��وح��ة  وف��ي  والسينمائية،  املسرحية 

واألداء الصوتي واملوسيقي، أيضاً.
ثالثياً على  واملضحك املبكي أن الذين شنوا عدواناً 
)ف���ي حضرة  اس��م��ه  ف��ي مسلسل  م��ح��م��ود دروي����ش 
متّوسط  وسيناريست  رديء،  ممثل  وه��م  ال��غ��ي��اب(، 
ال��ك��ف��اءة ف��ي أف��ض��ل األح�����وال، وم��خ��رج ش��اط��ر، لم 
يحتكموا إلى النص الدرويشي نفسه، أي لم يبحثوا 
استعاضوا عن  ب��ل  ن��ص��ه،  ف��ي  دروي���ش  ع��ن محمود 

البحث مبا يشبه الوشاية والنميمة. كيف؟
ث���م���ة أك����ث����ر م����ن ف������رق ب����ني ال���ن�������زع���ة ال��ع��اط��ف��ي��ة 
ال��روم��ان��س��ي��ة  وال���ن�������زع���ة   sentimentalism
تلك في حياة  أو  لهذه  romanticism، وال وج��ود 
م��ا يتضح في  ن��ص��ه. وه���ذا  محمود دروي����ش، وف��ي 
حديقة  ف��ي  ينتظر  عاشق  ع��ن  كتب  عندما  بداياته 
عامة موعداً لم يتحقق، وفي أواخر أيامه عندما كتب 

عن احلب باعتباره كذبة صادقة.
من  النجاة  إن  فلنقل  قلياًل،  االستطراد،  شئنا  وإذا 
في  النجاح  ر  تفِسّ والرومانسية  العاطفية  الن�زعتني 
املزج الفريد بني صوتي الفرد واجلماعة. كان يقول 
على  يعثرون  ال  لكنهم  قوله  الفلسطينيون  يريد  ما 
يجد  فال  احل��ب  في  الشاعر  ك��الم  ويقول  مفرداته، 

محمود درويش املالحق بعدوان ثالثي في حضرة ذكراه
حلت الذكرى الثالثة لرحيل الشاعر محمود درويش في شهر رمضان املبارك، الذي دخلت على 
مضامني قدسيته عادات وأمناط استهالكية مستجدة أبرزها تلك الهمة التي يبذلها العاملون 

في مهنة التمثيل واإلنتاج واإلخراج لتسلية الصائم كما يقولون؟!
في سياق  يأتي  والــذي  درويــش  الشاعر  بحياة  املتعلق  الغياب(  )في حضرة  أثــار مسلسل  ولقد 
استثمار تاريخ وأسماء ألصحاب مهنة التمثيل واإلنتاج واإلخراج آثار سلسلة من االحتجاجات 

نسجل هنا أبرزها للكاتب حسن خضر رئيس حترير مجلة الكرمل: 
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العاشق الفرد صعوبة في التماهي معه، وغالبا ما كان 
هؤالء ينكرون على الشاعر حقه في تأويل مختلف. 
فال ينبغي المرأة بعينها أن تنازع فلسطني احلق في 

احتكار التأويل.
مهما  لفلسطني  الفرد،  العاشق  نظر  في  ينبغي،  وال 
م��ن حلم  بعينها،  ام����رأة  ت��ن��ازع  أن  وت��س��ام��ت  س��م��ت 
بثمار اجلّنة، احلق في احتكار  ودم، وحدائق عامرة 
م��ا ميّكن اجلماعة  ال��دروي��ش��ي  النص  ف��ي  ال��ت��أوي��ل. 

والفرد، على حد سواء، من ادعاء الصواب.
4

امل��م��ث��ل ال�����رديء، وال��س��ي��ن��اري��س��ت م��ت��ّوس��ط ال��ك��ف��اءة، 
لم  أي  الصعب،  املركب  يركبوا  لم  الشاطر،  واملخرج 
يبذلوا جهداً يُذكر في تفسير خصوصية هذا التوتر 
بداياته  منذ  الدرويشي  النص  في  املقيم  اإلب��داع��ي 
على  تخطر  لم  األرج��ح،  وعلى  األخير.  يومه  وحتى 
بالهم أسئلة كهذه. فعيونهم على ثالثني حلقة، تغطي 
وتُسلي  لفضائيات  تُ��ب��اع  ت��ع��دون،  مم��ا  ي��وم��اً  ث��الث��ني 
ال��ص��ائ��م��ني، ف��ي ش��ه��ر أص��ب��ح س���وق ع��ك��اظ ج��دي��دة 
األعمال،  ورج��ال  واملخرجني،  واملمثلني،  للمنتجني، 

أي للبزنس.
وهل ثمة من موضوع ميكن متديده وتبديده وجتديده 
ف���ي ث��الث��ني ح��ل��ق��ة أغ��ن��ى م���ن احل����ب، وع��ل��ى وج��ه 
مألت  عامة  باسم شخصية  ارت��ب��ط  إذا  اخل��ص��وص 
الدنيا وشغلت الناس، وكانت الشخصية العامة نفسها 

وسياسة  عاطفية  ذات حمولة  الصلة مبسألة  وثيقة 
وبالغية اسمها فلسطني؟

في سياق كهذا يصطاد املمثل الرديء، والسيناريست 
م��ت��ّوس��ط ال��ك��ف��اءة ف���ي أف��ض��ل األح������وال، وامل��خ��رج 
واح���د. ففي  م��ن عصفور مبسلسل  أك��ث��ر  ال��ش��اط��ر، 
ترجمات  من  بها  يتصل  وم��ا  بالسيرة،  يتعلّق  ما  كل 
املتلقي  ت���راود  وب��ص��ري��ة،  وسمعية  نصية  وت��أوي��الت 
ولهذه  اآلخ��ري��ن،  حيوات  إل��ى  النظر  اس��ت��راق  غواية 
ونفسية  تخييلية  فيها من طاقات  ما  بحكم  الغواية، 
هائلة، مزايا تسويقية وجتارية )يعني شهرة ومال( ال 
تغيب عن أعني املنتجني واملمثلني واملخرجني في زمن 

التلفزيون والفضائيات.
س��واء  ال��ع��ام��ة،  الشخصية  حياة  إل��ى  املشاهد  يأتي 
بغواية  م��دف��وع��اً  ف��ي مسلسل،  أم  ك��ت��اب  ف��ي  ج���اءت 
مستقلة  بطريقة  ذلك  يفعل  ال  لكنه  النظر،  استراق 
متاماً، بل يحتكم إلى ذاكرتني جمعيتني نصية وبصرية 
)طاملا تكلمنا عن الكتب واملسلسالت( وحتكم كلتاهما 
طريقته في القراءة أو النظر. مبعنى آخر هو ال يقرأ 

وال يرى إال من خالل عدسات ثقافية سائدة.
والسيناريست،  امل��م��ث��ل،  على  ينطبق  نفسه  واألم���ر 
ذاك��رت��ني جمعيتني  إل��ى  يحتكمون  ف��ه��ؤالء  وامل��خ��رج. 
نصّية وبصرية: مّرة باعتبارهم قّراء، ومّرة باعتبارهم 
منتجني للذاكرة في جتليات بصرية. وهم، إضافة إلى 
اجلمعية،  الذاكرة  صناعة  في  يسهمون  وذاك،  هذا 

يتعلّق  ما  وبقدر  تسهم هذه في صناعتهم.  ما  بقدر 
األمر باإلبداع في ضرب من ضروب الفن أو األدب، 
النظر  إعادة  أو  الذاكرة اجلمعية،  فإن اخلروج على 

فيها، ميثل شرطاً من شروط التفّوق.
هؤالء  احتكم  إذا  قيمته  يفقد  الشرط  ه��ذا  أن  بيد 
عندئذ  والطلب،  العرض  ومبدأ  السوق،  منطق  إل��ى 
الذاكرة اجلمعية في صور منطية تكّرس  إنتاج  يُعاد 
من  مختلفة  بتقنيات  املشاهد،  أو  ال��ق��ارئ،  توقعات 
بينها احلشو، والتوابل، والتكرار، وهكذا دواليك في 
دائرة مغلقة ال تنجو في أغلب األحيان من االبتذال 

واإلسفاف.
فلنقل ما قلناه بعبارات أخرى، ما فعله املمثل الرديء، 
األحوال،  أفضل  في  الكفاءة  متّوسط  والسيناريست 
ال��ش��اط��ر، أص��ح��اب مسلسل )ف��ي حضرة  وامل��خ��رج 

الغياب( هو التالي:
أع��ادوا إنتاج محمود دروي��ش ال من داخ��ل نصه، بل 
من ذاكرتني جمعيتني نصية وبصرية، تهيمن عليهما 
امل��ق��اوالت،  ومسلسالت  ألف��الم  الثقافية  العدسات 
التي تصلح للتسلية والتسويق في رمضان، والتي لن 
جتني أرباحاً يُعتد بها ما لم تشترها محطات اخلليج 

والسعودية.
وتسويقاً(،  )إن��ت��اج��اً  احلقيقي  امل��ال  مصدر  فهناك 
والسورية  املصرية  وشبكاته  امل���ال،  ل��ه��ذا  ك��ان  وق��د 
صياغة  في  األس��د  نصيب  والفلسطينية،  واللبنانية 
ال����ذاك����رة ال��ب��ص��ري��ة ع��ل��ى وج����ه اخل����ص����وص، منذ 
أواسط السبعينيات، وبفضله نشأ ما ال يحصى من 
املسلسالت التاريخية، والهزلية، والبدوية، والدينية.

وإذا شئنا دفع الفكرة إلى حدها األقصى فلنقل إن 
بطبيعة  بارزة  قليلة  استثناءات  )مع  املسلسالت  تلك 
احلال( كانت جزءاً من عملية تكريس الواقع السائد 
الثقافي،  عن  السياسي  انفصال  العربي:  العالم  في 
ان��ف��ص��ال ال��ث��روة ع��ن ال��ق��ي��م، تكريس األم���ر ال��واق��ع 
تضخيم  ال��س��ائ��دة،  والسياسية  الثقافية  والتراتبية 
والتافه  الهامشي  ف��ي  واالن��ه��م��اك  القومية،  ال���ذات 
منذ  العرب  عليه  مت��ّرد  ال��ذي  الواقع  وه��و  واملبتذل. 

مطلع العام احلالي. 
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كيف أعاد ممثل رديء، وسيناريست متّوسط الكفاءة 
محمود  إنتاج  شاطر،  ومخرج  األح���وال،  أفضل  في 
درويش ال من داخل نصه، بل من ذاكرتني جمعيتني 

نصية وبصرية؟
إنتاج  وإع���ادة  إل��ى،  االحتكام  م��ن خ��الل  ذل��ك  فعلوا 
)مطلق  الشاعر  عن  سائدة  منطية  ص��ورة  وت��دوي��ر، 
العاِلم،  ما  وإلى حد  الشعبي  املخيالني  ففي  شاعر( 
يبدو الشاعر شخصاً حاملاً في أغلب األحيان، بوهيمي 
الن�زعة، يفرط في الشراب، وفي املغامرات النسائية، 
ال يهتم بهندامه، من الصعب تّوقع تصرفاته، ويعيش 
بطريقة تختلف عن غيره من بني البشر، وغالباً ما 
الوجد  من  مجروحاً  يبكي  أو  النساء،  بقلوب  يفتك 

والشوق والهجران.
أي  اخل���ام،  ف��ي حالتها  النمطية  ال��ص��ورة  ه��ي  ه��ذه 
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اجتماعية  ظ���روف  إل���ى  اس��ت��ن��اداً  للتشكيل  ال��ق��اب��ل��ة 
إليها حقائق  فإذا أضفنا  متغّيرة.  وثقافية  وسياسية 
دروي���ش،  اس��م��ه محمود  ش��اع��راً  لدينا  أن  ن��وع  م��ن 
اقترنت سيرته الشخصية واإلبداعية بصعود احلركة 
القومية الفلسطينية، وحتّول إلى شاعر قومي لشعبه، 
تصبح املشكلة تفصيل صورته بطريقة تخدم الصورة 
العالية(،  التسويقية  الطاقة  )السائدة، ذات  النمطية 
وإضفاء ما يلزم من التوابل، وما تيّسر من احلقائق 
األتوبيوغرافية، مبا يكفي لضخ احلياة في الصورة ال 
في الشاعر نفسه. حلظة التفصيل، هذه، ضرورية، 

لوضع الصورة على سكة السرد، أي السيناريو.
التي  بالتحديد،  النمطية،  ال��ص��ورة  ه��ذه  أن  وال��واق��ع 
يحرص شعراء أقل موهبة على تسويقها، وتفنت رّبات 
وتثير  ُمغلقة،  مجتمعات  في  والبنات  واألوالد  البيوت، 
دروي��ش  يشبه محمود  م��ا ال  ك��ل  ال��ك��ه��ول، متثل  حسد 
الشاعر، واإلنسان في حياته اليومية، اخلاصة والعامة.
تغطي  قرب  عن  معرفة  من  هنا،  دليلي،  أستمد  وال 
فترة طويلة من الزمن وحسب، بل وأحتكم إلى النص، 
فيها عن جوانب  تكلّم  كثيرة  منشورة  مقابالت  وإلى 

من حياته الشخصية، ومهنته كشاعر، أيضاً.
ال وجود في النص الدرويشي، كما أسلفت، للن�زعتني 
مضمونة  وصفة  وكلتاهما  والرومانسية،  العاطفية 
النص  يوحي  لذلك،  خالفاً  منطية.  ص��ور  لتكريس 
للشاعر  النمطية  الصورة  تفكيك  على  دائم  بحرص 

والشعر في آن.
محمود  يتكلّم  ن��ي��رودا  بابلو  إل��ى  مهداة  قصيدة  في 
دروي���ش ع��ن ال��ش��ع��راء: )ع���ادي���ون.. ع��ادي��ون م��ا بني 
بني  ما  وذاك،  ه��ذا  مع  وه��م  والقصيدة(،  القصيدة 
القصيدة والقصيدة: )يكرهون الشعر، والفجر املبّكر، 

والوطن(.
وه���ذا ي��ع��ن��ي، ض��م��ن أم���ور أخ����رى، أن ال��ش��اع��ر في 
فوق  يرفعه  م��ب��رر  م��ن  فما  خارجها  أم��ا  القصيدة، 
العادي، أو يخرجه من دائرة املألوف. وهذا، أيضاً، 
التدليل عليه في هندامه  دروي��ش  ما ح��اول محمود 
األنيق، وانضباطه االجتماعي واألخالقي، وكراهيته 
للن�زوات، والشطحات، والسخرية الدائمة من تظاهر 
الشعراء بالعيش في حلظة إلهام ينبغي لآلخرين أن 

يغفروا لصاحبها ما فوق العادي وما دونه.
وفي السياق نفسه، لم يتكلّم شاعر عربي حديث عن 
الشعر كمهنة، وعن صنعة وصناعة الشعر، بقدر ما 
تكلّم محمود درويش: )ال دور لي في القصيدة، إال إذا 

انقطع الوحي، والوحي حظ املهارة إذ جتتهد(.
ثمة ما ال يحصى من احلاالت التي يبدد فيها املفهوم 
الرومانسي للشاعر، والصورة النمطية الشائعة عنه. 
حضرة  )ف��ي  األخ��ي��ر:  النثري/الشعري  عمله  وف��ي 
وهذه  نفسه.  الشعر  معنى  لتفكيك  محاولة  الغياب( 
ما  الغريبة(.  )سرير  منذ  الواقع  في  ب��دأت  احملاولة 
هو الشعر، وملاذا تصبح هذه العبارة شعراً، وإذا قيلت 
ومب��اذا  التعريف،  بهذا  حقها  تفقد  أخ��رى  بطريقة 

يتفّوق الشعر على النثر؟
ون��أت��ي إل���ى م��وض��وع احل����ب. وال أري����د ه��ن��ا، س��وى 

أكثر من  ثمة  نفسه.  الدرويشي  النص  إلى  االحتكام 
فرق بني الدون جوان والعاشق. الدون جوان ال يحب 
لكنه يفشل في  العاشق فيحب  أما  بل يحب احل��ب، 
من  تعريف احلب. وقد كان محمود دروي��ش عاشقاً 

فلسطني.
أو  وطنية،  دالل��ة  لتعزيز  اآلن  الكلمات  أكتب هذه  ال 
لتعزيز فكرة االلتزام واالنتماء لدى محمود درويش، 
املفتاح  ه��ي  فلسطينيته  أن  بحقيقة  للتذكير  ب��ل 
احلقيقي لكل شيء آخر، مبا في ذلك احلب والنساء. 
وهذه الفلسطينية مسألة إشكالية ال تُقاس مبسطرة 
من  العاشق  تعبير  يفسر  ورمب��ا  واألس����ود.  األب��ي��ض 
كان  مبّكر  دي��وان  عنوان  باملناسبة  )وه��ذا  فلسطني 
بدايته احلقيقية( احلضور اإليروتيكي لفلسطني في 
النص الدرويشي، والتماهي الدائم بينها وبني امرأة 
من حلم ودم. وفي جميع األحوال لم ينفق أيامه في 
إقامة عالقات متعددة في وقت  أو  النساء،  مطاردة 

واحد.
لم يحب محمود درويش امرأة بعينها، من حلم ودم، 
ولم  البحث  هذا  عن  بحث  بل  وكاماًل،  حقيقياً  حّبا 
يعثر عليه. لكنه كان عفيفاً ومتعففاً، وخيبة األمل في 
العثور على احلب، الذي يجب ما قبله، وما من بعده 

بعد، حتّولت في نصوصه إلى سخرية أنيقة.
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س��أع��ي��د ك��ل م��ا ق��ل��ت بطريقة ج��دي��دة، وم���ن خ��الل 
مشهد في مسلسل )في حضرة الغياب(. في املشهد 
)الذي تقّمص شخصية محمود  الرديء  املمثل  يقف 
اليدين،  أصابع  على  يعدون  أشخاص  أمام  دروي��ش( 
ويقرأ  ما،  مكان  في  على مصطبة حجرية  يجلسون 
بنت  احلاضرين  بني  كاماسوترا. جتلس  من  مقاطع 

ترنو إليه بعينني حاملتني.
أف��الم عبد  رأينا ه��ذا املشهد من قبل، في  م��ّرة  كم 
احلليم وش��ادي��ة، وف��ي أف���الم ف��ري��د األط���رش؟ هذا 
فعله  ما  فكل  السائدة.  البصرية  بالذاكرة  أعنيه  ما 
املمثل أنه شطب عبد احلليم وشادية وفريد األطرش 
محمود  بأنه مالبس  يعتقد  ما  وارت��دى  املشهد،  من 
درويش، ووضع على عينيه نظارة )ذات إطار أسود، 
ال��ع��اج بنية  ون��ظ��ارة محمود دروي���ش ذات إط��ار م��ن 

اللون(.
عن  النمطية  ال��ص��ورة  توليد  يتم  ك��ه��ذا  مشهد  ف��ي 
وبني  بينه  العالقة  وعن  »حبّيباً«،  باعتباره  الشاعر، 
مستهلكي شعره، باعتبار أن أفضل من ميثلهم امرأة 
عاشقة وساهمة العينني. هنا، تضيع العالقة اخلاصة 
وما ال يحصى من  دروي��ش  التي ربطت بني محمود 
ام��رأة  في  وتُختزل  عقود،  أربعة  م��دار  على  العرب 

دامعة العينني.
األط��رش،  وفريد  احلليم،  عبد  من  مسروق  املشهد 
آالف  أم��ام  يقرأ  ك��ان  دروي���ش  محمود  ألن  ومسلوق 
مؤلفة من بني البشر، ولم يحدث أن قرأ ألشخاص 
مصطبة  على  يجلسون  اليدين  أصابع  على  ي��ع��ّدون 
إعادة  أراد  افترضنا، جدالً، أن املخرج  حجرية. ولو 
واجبه  من  لكان  منه،  بعّينة  يكتف  ولم  الواقع،  إنتاج 

ق��رأ محمود  األردن، حيث  إل��ى ج��رش، في  الذهاب 
درويش أكثر من مّرة، وإحضار آالف مؤلفة من بني 

البشر للجلوس هناك.
امل��ال. اختزال مشهد مسروق  الكثير من  يكلّف  هذا 
في عّينة صغيرة، وسلقه بهذه الطريقة، لتوفير املال 
ال��رديء أيضاً(  أنه املمثل  املُنتج الذي تصادف  )مال 
واخليال  الواقع  بني  مقارنات  عقد  على  يحّرض  ال 

وحسب، بل ويبرر اتهام اخليال بالفقر.
وماذا عن لغة اجلسد. قبل أن يلعب فريق لكرة القدم 
مباراة مع فريق آخر، يعرض عليهم املدّرب أشرطة 
فيديو ملباريات لعبها الفريق اخلصم. وقبل أن ميثل 
أحد دور شخص آخر ينبغي أن يشاهد أشرطة فيديو 
ومن  اجلسدية.  ولغته  ال��ك��الم،  ف��ي  طريقته  إلت��ق��ان 
الواضح أن املمثل لم يفعل ذلك، وإذا فعل، فيبدو أنه 
لم ير من محمود درويش سوى سترته الزرقاء، ذات 
الياقة الواسعة، وخصلة الشعر املنسدلة على جبينه.

قامة املمثل الرديء، أقصر من قامة محمود درويش، 
تبدو  كما  وجهه  ومالمح  للكلمة،  الفيزيائي  باملعنى 
إلى  األط���رش منها  ف��ري��د  إل��ى  أق���رب  املسلسل  ف��ي 
ي��ت��ح��ّرك ببطء  م��ح��م��ود دروي����ش، وم���ع ه���ذا وذاك، 
أم��ا محمود دروي��ش  ن��وم��ه.  ش��دي��د كمن ميشي ف��ي 
الواقعي، احلقيقي، فجسمه مشدود بنوابض سريعة 
بتوتر دائم يتجلى في حركات  االستجابة، ومشحون 

يقظة وسريعة.
ليخطر  يكن  ل��م  امل��زي��د.  ع��ن  يفصح  املشهد  أن  بيد 
وليس  الواقعي، احلقيقي،  دروي��ش  بال محمود  على 
املتخّيل، أن يرشو امرأة بقصيدة، أو أن يقرأ المرأة 
كان  للشاعر،  النمطية  للصورة  تفكيكه  ألن  بعينها، 
لالبتزاز،  اخلضوع  وعدم  ال��ذات،  باحترام  مشروطاً 
حتى وإن كانت دوافع اآلخرين بريئة. ومع هذا وذاك، 
كانت طريقته في إلقاء الشعر فريدة، كان األداء جزءاً 
من بنية النص، أما القارئ في مشهد الكاماسوترا، 
أمام املصطبة احلجرية، والبنت ساهمة العينني، فال 

يثير سوى الشفقة.
ال��واق��ع��ي،  ب��ني محمود دروي���ش  امل��ق��ارن��ة  العبث  م��ن 
احل��ق��ي��ق��ي، وذل����ك ال����ذي ان��ت��ح��ل ش��خ��ص��ي��ت��ه ممثل 
جانباً،  التجارية  ال��دواف��ع  وضعنا  إذا  وحتى  رديء. 
انتحال  على  بعينه  إص��رار ممثل  لتحليل  نسعى  هل 
بالتمام  يوماً  ثالثني  مل��دة  دروي��ش  محمود  شخصية 
والكمال، يقضيها في غواية النساء )سينفق محمود 
الوقت في صحبة  املزعوم في املسلسل من  دروي��ش 
الواقعي  درويش  أنفق محمود  أكثر مما  احلسناوات 
واحلقيقي منذ البلوغ وحتى الرحيل(، وكتابة الشعر، 
ومتثيل فلسطني، من باب التحليل النفسي. ملاذا أراد 
بونابرت،  نابليون  وليس  دروي���ش  محمود  يكون  أن 
مثاًل؟ هذا منجم إضافي للمعرفة، وال يتسع املجال، 

لتحليل كهذا.
كل ما في األمر أن محمود درويش تعّرض لعدوان ثالثي 
في  الكفاءة  متّوسط  وسيناريست  رديء،  ممثل  شنه 
هنا،  ومفردة شاطر،  ومخرج شاطر.  األح��وال،  أفضل 
تُستخدم باملعنى التراثي القدمي. هذا كل ما في األمر.
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ش��ه��دت ال��ع��اص��م��ة ال��ه��ن��غ��اري��ة ب��وداب��س��ت 
مع  ت��زام��ن��اً  ح��اش��دة  جماهيرية  مسيرة 
ت��ق��دمي ال��رئ��ي��س م��ح��م��ود ع��ب��اس طلب 
ال��ع��ض��وي��ة ل���دول���ة ف��ل��س��ط��ني ف���ي األمم 
املتحدة. دعت إليها اجلالية الفلسطينية 
ف���ي امل��ج��ر ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع س���ف���ارة دول���ة 
العربية  اجلالية  فيها  وشاركت  فلسطني 
هنغارية...  شعبية  وفعاليات  واملسلمة 
ال����ذي ص����ادف ال��ث��ال��ث وال��ع��ش��ري��ن من 
ديسمبر كحقبة تاريخية سياسية فاصلة. 
وقد انطلقت املسيرة من أمام مبنى وزارة 
البرملان  إلى  متجهة  الهنغارية  اخلارجية 
الهنغاري حيث مت إلقاء عدد من الكلمات 
العلم  رفع  ومت  الفلسطيني  للحق  املؤيدة 
الفلسطيني أمام البرملان في لفتة صداقة 
تعبر عن العالقات التاريخية بني فلسطني 
وهنغاريا. وكان أبناء اجلالية الفلسطينية 
وخاصة أولئك احلاملني إلرث املصاهرة 
حملة  جسدوا  قد  الهنغارية  الفلسطينية 
شعبية دعماً لطلب العضوية الفلسطينية 
جتسدت في اعتصام صامت أمام متحف 

اإلره����������������اب ف���ي 
ب��وداب��س��ت رف��ع��وا 
خ��الل��ه��ا ش��ع��ارات 
الظلم  حجم  تبني 
ال��ت��اري��خ��ي ال���ذي 
حل������ق ب���ال���ش���ع���ب 

الفلسطيني. 
أب����ن����اء  أن  ك����م����ا 
اجل��ال��ي��ة ش��ارك��وا 
ف����ي ال���ف���ع���ال���ي���ات 
الهنغارية  الشعبية 

كيوم  سبتمبر   22 إع���الن  واك��ب��ت  ال��ت��ي 
أوروب���ا خالية م��ن ال��س��ي��ارات ف��ي جتمع 
ع����رض����وا م����ن خ���الل���ه ع����دال����ة امل��س��ع��ى 
الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في 

دولة حرة مستقلة. 
سفير فلسطني  في هنغــــــــــــــــــــاريا  يلتقي 

اجلالية الفلسطينية
وكان سعادة أحمد عبد الرازق سفير دولة 

فلسطني في هنغاريا التقى أبناء اجلالية 
الفلسطينية في هنغاريا في إطار لقاءاته 
املتعلقة  واملستجدات  التطورات  لتوضيح 
املتحدة  األمم  إلى  للتوجه  بالتحضيرات 
ولنيل  الفلسطينية  ب��ال��دول��ة  ل��الع��ت��راف 

العضوية الكاملة في اجلمعية العامة. 
وأش��ار األخ عبد ال��رازق إلى أهمية هذا 
االستحقاق على قضية فلسطني وضرورة 
م���ش���ارك���ة ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ش��ع��ب��ي��ة وع��ب��ر 
املدني في  املجتمع  أوس��اط  املناشط في 
توضيح أهداف املسعى الفلسطيني املكلل 

باحلق والعدل. 
وق�����د ع���ب���ر ع�����دد م����ن أب����ن����اء اجل��ال��ي��ة 
رؤاه���م  ع��ن  ال��ل��ق��اء  خ���الل  الفلسطينية 
واس��ت��ع��داده��م ل��الن��خ��راط ف��ي اجل��ه��ود 
احلديثة  االتصال  وسائل  وعبر  الشعبية 
عن  عبروا  كما  االستحقاق،  هذا  ملواكبة 
قاموا  التي  للزيارة  وتقديرهم  سعادتهم 
محمود  السيد  من  بدعوة  لفلسطني  بها 

عباس والتي استمرت شهراً.

اجلالية الفلسطينية في هنغاريا  وفعاليات تدعم  طلب عضوية فلسطـــــــــــــني في األمم املتحدة
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)الناصر  ضريح  م��ن  قليلة  أم��ت��ار  بعد  على 
ص��الح ال��دي��ن األي��وب��ي( م��وح��د ب��الد العرب 
ومصر  الشام  ب��الد  شمل  وجامع  واملسلمني 
والعراق أواخر القرن الثاني عشر امليالدي، 
ت���وج���د ث�����الث أض����رح����ة ل���ض���ب���اط أت������راك، 
األضرحة األربعة يفصلها عن اجلامع األموي 
أمتار قليلة، ويجمعها معه تاريخ أمة قدمت 

لإلنسانية أعظم حضارة عرفتها البشرية!.
أمية  بني  ب��دول��ة  يذكرنا  األم���وي(  )اجل��ام��ع 
األندلس  من  وامتدادها  دمشق،  وعاصمتها 
وأّما  شرقاً،  العظيم  الصني  سور  إلى  غرباً 
)ص��الح ال��دي��ن األي��وب��ي( فقد ارت��ب��ط اسمه 
بداية  كانت  والتي  اخلالدة  )حطني(  مبوقعة 

شمال  في  الصليبيني  الفرجنة  عصر  نهاية 
أفريقيا وبالد الشام، وأّما الضباط األتراك 
التي  العثمانية  بالدولة  فيذكروننا  الثالثة 
بالعالم  شملت رقعة واسعة جداً مما يعرف 

القدمي!.
ب��ني فتح ب��الد ال��ش��ام وم��ص��ر وال��ع��راق على 
وأبو  الوليد  بن  خالد  األج��الء  الصحابة  يد 
العاص وسعد  بن  عبيدة بن اجل��راح وعمرو 
بن أبي وقاص، وبني حترير بيت املقدس من 
الفرجنة الصليبيني على يد )الناصر صالح 
الدين( قرابة خمسة قرون من الزمن، وأّما ما 
يفصل )الناصر صالح الدين( عن )الضباط 

األتراك الثالثة( زمنياً فهو ثمانية قرون!..

يوم  ق��رون��اً،  ليستمر  أي���ام،  تصنعه  ال��ت��اري��خ 
ال���ي���رم���وك، ث���م ي����وم ح���ط���ني، ث���م ي����وم عني 

جالوت،..الخ.
لها  نظير  ق��درة ال  ذات  إّنها حضارة عريقة 
على التجدد، ألّنها وببساطة حضارة إنسانية 
قبلت  ش��ع��وب  تشييد ص��رح��ه��ا  ف��ي  ش���ارك 
فكرتها فانصهرت معها واختلطت بها وسعت 
إل���ى ت��أي��ي��ده��ا وال����ذود ع��ن��ه��ا، ذل���ك أّن ه��ذه 
احلضارة لم تفرق بني أبنائها على اختالف 
وث��ق��اف��ات��ه��م، وحدتهم  ودي��ان��ات��ه��م  أع��راق��ه��م 

األرض واحلضارة والثقافة املشتركة.
حكاية أول طائرة: 

وبالتحديد  ال��ش��م��ال��ي��ة  ك��ارول��ي��ن��ا  والي���ة  ف��ي 
قرب مدينة كيتي هوك متكن األخوان رايت 
أول طائرة في  وويلبر( من صناعة  )أورفيل 
ال��ت��اري��خ، ك��ان ذل��ك ف��ي 17 ك��ان��ون أول عام 
1903م، وقد متكنت هذه الطائرة من قطع 
بقيادة  ثانية   )12( خ��الل  37متراً  مسافة 
)أورف����ي����ل( وك���ان���ت م��ص��ن��ع��ة م���ن األخ��ش��اب 
والقماش واألسالك! تلك كانت بداية عصر 
الطيران احلديث حيث تواصل العمل بعدها 
على تطوير صناعة الطيران في بلدان عدة 

كفرنسا وبريطانيا وأملانيا وغيرها.
قصة سالح اجلو العثماني: 

أرس��ل��ت  1909م  ال���ع���ام  م���ن  ف���ي ح���زي���ران 
اثنني من الضباط األتراك  العثمانية  الدولة 
الطيران  معرض  في  للمشاركة  باريس  إل��ى 
الدولي، وكان ذلك بداية لتأسيس سالح اجلو 
العام  ومنذ  العثمانيون  بدأ  حيث  العثماني، 
الضباط  م��ن  م��ج��م��وع��ات  ب��إرس��ال  1910م 
األتراك إلى فرنسا وبريطانيا وأملانيا لدراسة 
العثمانيني  اه��ت��م��ام  وك���ان  ال��ط��ي��ران،  ف��ن��ون 
بسالح اجلو قد ازداد عقب تعرض ليبيا – 
العثمانية  اإلمبراطورية  والي��ات  إحدى  وهي 
1911م حيث  ع��ام  ف��ي  اإلي��ط��ال��ي  للغزو   –
استعمل اإليطاليون الطائرات خالل غزوهم 
لليبيا، وألول مرة في التاريخ كان العثمانيون 
هم أول من أسقط الطائرات احلربية وأسر 

طياريها!. 
الطيران  واستعمال  لليبيا  إيطاليا  غزو  أدى 

صفحة من تاريخ بالد الشام أوائل القرن العشرين
التاريخية مطلوبة في زمن راهن يتطلب استدعاء  تغدو بعض احلقب 
إسقاطاتها مطلبًا إلماطة اللثام عن حقب ساهمت في تشكيل وعي وبناء 

شخصية كانت هي املرام. 
تاريخية  وقائع  السوريني  الباحثني  أحد  يستدعي  التالية  املقالة  في 
ناشدًا غدًا مشرقًا ومحفزًا على العودة إلى اجلذور والتماهي مع عطاءات 

أجيال أفلت واألمانة واالنصاف تعلو ذكراها. 
الدكتور عمر فوزي جناري

صورة تذكارية لقسم من طباب املدرسة السلطانية الثانوية الوحيدة بحلب لعام 1914
اجلالسون من اليسار الى اليمني: عمر فوزي النجار محمد نوري كنعان عمر لطفي اهدلي

الواقفون: محمد علي اليمني احمد خاكي كلس اسماعيل جركس قسومة نصري محمد نوري عيتاني فهمي

محطات ثقافية ...محطات ثقافية ...محطات ثقافية
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احلربي اإليطالي في عملية الغزو إلى تسريع 
وكان  العثمانية(  اجلوية  )األكادميية  تأسيس 
ذلك في متوز عام 1912م، وبدأ العثمانيون 
وتأهيل  وت��دري��ب  احلربية  البعثات  ب��إرس��ال 
الضباط للطيران!. وفي نفس العام )1912م( 
حصلت  كما  فرنسية  ط��ائ��رات   3 ش���راء  مت 
العثمانية على طائرتني مستعملتني  السلطنة 
عام  نهاية  وف��ي  األملانية،  اإلمبراطورية  من 
خمس  العثمانية  ال��دول��ة  ل��دى  ك��ان  1912م 
تكون قد دخلت  وبذلك  عشرة طائرة حربية 

عصر الطيران احلربي!. 
نهاية  في  الشام:  بالد  في  احلربي  الطيران 
عثمانية  ط��ائ��رة  أول  انطلقت  1913م  ع��ام 
حلب  مدينة  ق��اص��دة  اس��ت��ان��ب��ول  م��ن  حربية 
ومنها إلى دمشق، وكان مخططاً لها أن تتابع 

سيرها إلى فلسطني ومنها إلى مصر؟. 
املدفعي  امل��الزم  الطائرة  ه��ذه  لقيادة  اختير 
ص��ادق  العثمانية  احل��رب��ي��ة  ن��ظ��ارة  وم��راف��ق 
وكانت  ب��ك.  فتحي  اليوزباشي  والطيار  ب��ك 

ح��ج��رة ال��ط��ي��ار م��ك��ش��وف��ة ب��ال س��ات��ر وك��ان��ت 
تتسع لطيارين اثنني فقط، وكانت حتمل اسم 
)معاونت ملية( ومعناها باللغة العربية )نصرة 

الدين(. 
حطت الطائرة في حلب أواخر عام 1913م 
وكان في استقبالها ضباط ورسميون وطالب 
املدرسة السلطانية وبعض وجوه املدينة، حيث 
الطريق  غربي  السبيل  م��ن  بالقرب  هبطت 
السبيل، وكان بني مستقبليها املرحوم  جنوب 
وال��ذي  النجاري  أفندي  ف��وزي  عمر  األستاذ 
كان وقتها طالباً في املدرسة السلطانية بحلب 
كما يتضح من صور تذكارية له يعود تاريخها 
لتلك الفترة حيث أّرخ على خلفيتها بخط يده. 
وقد أقام كل من صادق بك وفتحي بك بضعة 
باجتاه دمشق حيث  رح��ال  ثم  أي��ام في حلب 
وصالها في مطلع عام 1914م بعد هبوطها 
فوق أرض )مرج احلشيش( كما كانت تعرف 
الدولي(  دمشق  معرض  )أرض  وهي  سابقاً، 
في  وك���ان  السليمانية،  التكية  م��ن  ب��ال��ق��رب 

باشا  ناظم  حسني  دمشق  وال��ي  استقبالهما 
وجمهور  دمشق  وأع��ي��ان  اجليش  ق��ادة  وكبار 

غفير من األهالي. 
وب��ع��د اس��ت��راح��ة مل��دة ث��الث��ة أي���ام ف��ي دمشق 
غ�����ادرت ال��ط��ائ��رة ب���اجت���اه ف��ل��س��ط��ني، ول��ك��ن 
قرب  سقطت  سيئة  جوية  ولظروف  الطائرة 
نقل  فتم  الطياران  واستشهد  طبريا  بحيرة 
جثمانيهما إلى دمشق حيث ناال شرف الدفن 
في بالد الشام في جوار ضريح صالح الدين 

األيوبي – رحمهم الله جميعاً -. 
وبعد أسبوع من هذه احلادثة انطلقت طائرة 
نوعها  من  الثانية  هي  برحلة  أخرى  عثمانية 
ن��وري بك وسارت  امل��الزم  بقيادة  اعتبار  كرد 
على خطا سابقتها حيث حطت في حلب ثم 
في دمشق، إال أّن حظها وحظ قائديها لم يكن 
أحسن حاالً من سابقتها إذ سقطت في البحر 
أمام مدينة يافا واستشهد قائد الطائرة نوري 
بجوار  ليدفن  دمشق  لى  إ  جثمانه  ونقل  بك 
مساعده  متكن  بينما  وفتحي،  صادق  زميليه 

من النجاة بعد تعرضه لرضوض شديدة!. 
ف��ت��ح��ي ب���ك أول ط��ي��ار ع���رب���ي: ب��ع��د خ���روج 
العثمانيني من بالد الشام وبعد سقوط الدولة 
قامت  احل��دي��ث��ة،  تركيا  وتأسيس  العثمانية 
الثالثة  األت��راك  الضباط  قبور  بترميم  تركيا 
أنها في  دائماً  لتذكرنا  األم��وي  قرب اجلامع 

يوم من األيام كانت في دمشق!. 
)إن طول  القائل:  االجتماعي  القانون  أّن  إاّل 
أثبت  ق��د  ح��ق(  إل��ى  يحوله  ال��ب��اط��ل ال  عمر 
بك(  )فتحي  فاليوزباشي  ثانية،  مصداقيته 
األي��ام  من  ي��وم  في  يكن  لم  التركي  الضابط 
تركياً، بل هو من أصل عربي سوري إذ تعود 
جذور والده إلى أسرة )جود( الالذقانية، وال 
ويحتفظون  تركيا  في  يقيمون  أح��ف��اده  ي��زال 
بصور تذكارية له ومنها صورة مماثلة للصورة 
املنشورة مع املقال، إنه )فتحي بك( أول طيار 

عربي سوري. 
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الزائر ملتحف الفنون التطبيقية في بودابست 
سوف تأخذه تلك الفسحة املعمارية التي تدل 
على عبقرية قل نظيرها في عصرنا الراهن. 
فسحة تبعث على الراحة واستدعاء التاريخ 
ال��رؤي��ة  ف��ي  ع��ن سمو  تنبئ  عالية  وس��ق��وف 
والرغبة في التحليق في أجواء تعانق السماء. 
في املتحف يقع الرائي على مقتنيات تاريخية 
يسعى  اإلس��الم��ي��ة  للفنون  دائ��م��ة  وم��ع��ارض 

ال��دك��ت��ور  يتقدمهم  امل��ت��ح��ف  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون 
ت��ع��اون  إل���ى  يتطلع  ال���ذي   Takacs Imre
أكثر من الدول اإلسالمية الستحضار الفنون 
بقيت  الزوار حيث  اإلسالمية وعرضها على 
املتاحف وفي ظل زحف وتهافت سطوة العوملة 
والتسليح الذي أصاب كل املرافق أقول بقيت 
اجلمالية  القيم  منظومة  في  خالدة  املتاحف 
الباعثة على احلوار والتفاعل بني الشعوب. 

دميومة  على  املتحف  على  القائمون  يحافظ 
ألف  ترى  ومنها  أرجائه  في  الفنية  املعارض 
اإلسالمية نسجت  العصور  تعبر عن  سجادة 
في القرن اخلامس عشر، وترى غرفاً خشبية 
من صناعة بالد الشام، ويذكر املتحف بالدور 
الذي يؤديه متحف فكتوريا وألبرت في لندن 
وإرث  ذخائر  ثمينة.  مقتنيات  يكتنزه من  مبا 
الذين  أب��دع  ما  وتقول  أمامك  تراها  امللوك 
ع��اش��وا ق��ب��ل ده���ر ذوق����اً وث��ق��اف��ة وإح��س��اس��اً 

باجلمال. ما بال عاملنا املعاصر. 
إل��ى  يتطلع   IMre ال��دك��ت��ور  امل��ت��ح��ف  م��دي��ر 
تعاون مع الدول العربية واإلسالمية ويصرح 

الياس الزيات
فنان تشكيلي مواليد دمشق 1935. 

تخرج من أكادميية الفنون اجلميلة في صوفيا – بلغاريا/ قسم التصوير الزيتي
قام بدراسات إضافية بكلية الفنون اجلميلة في )القاهرة(. 

ودراسات إضافية بكلية الفنون اجلميلة وفي متحف الفنون التطبيقية في )بودابست(. 
أحد مؤسسي كلية الفنون اجلميلة في )دمشق(. 

دّرس في املعهد العالي للفنون اجلميلة ب� )دمشق(. 
دّرس في كلية الفنون اجلميلة ب� )دمشق( ما بني عامي -1980 2000.

دّرس في )صوفيا( تقانة الفن األيقوني والترميم. 
شغل عدة مناصب في كلية الفنون اجلميلة من بينها: رئيس قسم الفنون والوكيل العلمي للكلية. 
أعماله مقتناه من قبل وزارة الثقافة السورية، املتحف الوطني بدمشق، متحف دّمر، القصر 

اجلمهوري، وزارة اخلارجية، معهد العالم العربي – باريس، وضمن مجموعات خاصة. 
أقام أول معرض فردي في صالة الفن احلديث العاملي بدمشق عام 1962.

متحف الفنون التطبيقية في بودابست 

اجلمــــــــــال املواكـــــــب خلــــــــــلود الثقــــــــــافة

سفير السعودية في زيارة املتحف
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نعمة  فقدن  ممن  زهرة  أربعون 
احلضور  في  احلياة  بعثوا  البصر، 
عبر عزف موسيقي أخاذ... انتصرن 
النور  أوركسترا  فشكلن  البلوى  على 
العروبة  مقصد  مصر  في  واألمل 
الفن  مدينة  في  واحلضارة.. 
العاملي  املوسيقي  مدينة  واجلمال... 
كوداي زلتان عزفت الفرقة في مدينة 
وأكستهم  احلضور  فتنت  كشكميت، 
انسابت  واإلنسانية.  التقوى  لبوس 
باألمل.  أناملهن تشدو  املوسيقى من 
العالم  في  الوحيدة  األوركسترا  إنها 
البصر  نعمة  فقدن  نساء  تضم  التي 
الذائقة  نعمة  تعالى  الله  فوهبهم 

والعطاء واجلمال. 
في  املقيم  اسكندر  بهجت  الفنان 

مدينة كشكميت أقام التسهيالت حلضور الفرقة التي حضر عزفها سعادة سفير 
الثقافي ملصر في فيينا الدكتور مرسي  جمهورية مصر علي احلفني واملستشار 

أبو يوسف. 
في املؤمتر الصحفي للفرقة حتدثت نائبة رئيس الفرقة السيدة آمال فكري ثابت 

عن جوالت الفرقة في مدن العالم حاملة صدى احملبة والوئام. 
ماك  السيد  كشكميت  مدينة  عميد  ونائب  اإلعالميني  من  حشد  املؤمتر  حضر 

كورنيل واملستشار الثقافي لعمدة املدينة الفنان بهجت اسكندر. 
ولعل التوقف عند تاريخ تأسيس الفرقة عام 1954 يشير إلى تلك املقولة أن سمو 
األوطان وحضورها يكمن في االهتمام باإلنسان كيفما كان حاله وقدره. إنها إشارة 

إلى زمن جميل حلضور أجمل وأبقى.

موسيقى فرقة النور واألمل ...تبعث على األمل

اإلسالمية.  الفنون  لروائع  مفتوح  املتحف  أن 
وللتاريخ نقول إن املتحف تخرج حتت جناحه 
عدد من الفنانني العرب منهم الفنان السوري 
ال��ي��اس ال���زي���ات. وق���د ب��ن��ي امل��ت��ح��ف م��ا بني 
بتصميمها  ق��ام  فنية  قطعة   .1893-1896
املعماريني،  امل��ج��ر  مهندسي  أب���رز  م��ن  اث��ن��ني 
وجوال   –  Odon Lechner ليشنر  اودون 
مكتسية  واجهته   Gyula Partos بارتوش 
ب���اآلج���ر امل��ط��ل��ي ب���امل���واد ال��زج��اج��ي��ة وق��ب��ت��ه 
اخلضراء تشع وسط العاصمة بودابست منذ 
واملجر  النمسا  إم��ب��راط��ور  املتحف  دش��ن  آن 
فرانس يوجف الثاني في أكتوبر عام 1896. 
ويؤكد مدير املتحف أنه يتم حتضير الطابق 
للفنون  دائماً  مقراً  ليكون  املتحف  في  األول 
اإلسالمية حيث يتكفل املتحف بطباعة مجلد 

ضخم عن محتوى املعروضات. 
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الستضافة  بوادبست  العاصمة  اختيار  ويأتي 
الذي حضره عدد كبير من  املهم  هذا احلدث 
الدبلوماسيني العرب واألجانب يتقدمهم سعادة 
احلميد  عبد  املجر  ل��دى  الكويت  دول��ة  سفير 
تبديه دولة  الذي  الفيلكاوي في إطار احلرص 
الكويت وهنغاريا على الدفع بعالقات الصداقة 

والتعاون املتميزة بني البلدين الصديقني.
وفي هذا اخلصوص أشاد وكيل وزارة االوقاف 
الثقافية خليف مثيب األذينة  للشؤون  املساعد 
القائمة بني بالده وهنغاريا  العالقات  مبستوى 

واصفا العالقات بأنها متميزة.
وثمن في ذات الوقت اجلهود التي بذلها مركز 
لهذا  اإلع��داد  في  اإلسالمية  للشؤون  الكويت 

احلدث الثقافي املهم بني البلدين الصديقني.
وقال بعد افتتاحه أعمال معرض الكويت للفنون 
اإلسالمية إن هذا احلدث يشكل فرصة جديدة 
العالم  ب��ه  ي��زخ��ر  م��ا  على  العالم  دول  الط���الع 

واإلس��الم��ي  العربي 
ب��ش��ك��ل ع����ام ودول����ة 
ال�����ك�����وي�����ت ب��ش��ك��ل 
خ���اص م���ن م���وروث 
ث���ق���اف���ي وم����خ����زون 
ح����ض����اري وف���ك���ري 
التسامح  على  يقوم 
وال��ت��ع��اون وال��ت��آخ��ي 
م����ع ج��م��ي��ع ش��ع��وب 

على  الكويت  دولة  مسألة حترص  وهي  العالم 
إبرازها في كل أنحاء العالم.

امل��ع��رض أش���ار وكيل  وح���ول م��ا يتضمنه ه��ذا 
أن  إل����ى  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ل��ل��ش��ؤون  األوق������اف  وزارة 
العربية  اللوحات  من  العديد  يتضمن  املعرض 
باخلط  تتميز  التي  القرآنية  بينها  واإلسالمية 

الكوفي وغيرها من اخلطوط العربية.
اإلسالمية  للفنون  الكويت  مركز  رئيس  وأك��د 
الفنان فريد عبد الرحيم العلي أهمية املخزون 
ال��ث��ق��اف��ي وال���ف���ك���ري ال����ذي ي��زخ��ر ب���ه ال��ع��ال��م 
ال��ك��وي��ت بشكل  اإلس��الم��ي بشكل ع���ام ودول����ة 

خاص.
وقال )إن دولة الكويت ورغم صغر حجمها إال 
أنها كبيرة مبا حتويه من ثقافة في شتى أنواع 
املجاالت حيث يشهد التاريخ على ما قدمته على 
سبيل املثال مجلة العربي وغيرها من املجالت 
ال��ص��ادرة  الثقافية 
م���ن دول����ة ال��ك��وي��ت 
دور  إل����ى  إض���اف���ة 
اإلعالم والصحافة 

الكويتية(.
عن  العلي  وأع���رب 
اع����ت����ق����اده ال���ق���وي 
ال��ف��ن��ون  )دور  ب���أن 
اإلس���الم���ي���ة ي��ب��رز 
احلاجة  جديد  من 

تقدمه  ال���ذي  امل��ت��واص��ل  ب��ال��دع��م  إل��ي��ه مشيدا 
وزارة األوقاف اإلسالمية ملركز الكويت للشؤون 
نشر  بهدف  الكبير  للمسجد  التابع  اإلسالمية 
الفن اإلسالمي النبيل من خالل إقامة معارض 
مخزوننا  على  الغربية  ال���دول  الط���الع  دول��ي��ة 
احل���ض���اري وال��ف��ك��ري ال���ذي ت��زخ��ر ب��ه ب��الدن��ا 

العربية واإلسالمية(.
التي رك��ز عليها  على س��ؤال ح��ول احمل��اور  ورداً 
امل��رك��ز ف��ي ه��ذا امل��ع��رض الثاني م��ن ن��وع��ه بعد 
2009 قال  املركز في عام  الذي أقامه  املعرض 
املعرض  ه��ذا  لتنظيم  التخطيط  عند  إن��ه  العلي 
اللوحات  اخ��ت��ي��ار  على  عليه  امل��ش��رف��ون  ح��رص 
التكرار  وع��دم  التنوع  يحقق  م��دروس مبا  بشكل 
هذه  م��ن  ن��وع��ا  يتضمن  ال���ذي  البلد  اختيار  م��ع 

اخلطوط.
وأوضح أنه مت إحضار عدد من أبرز خطاطي 
العالم إلى هذا املعرض بغية املساهمة في نقل 
الفنون  عن  املجري  الشعب  إل��ى  ص��ورة جميلة 

اإلسالمية.
وأش����ار إل���ى أن���ه ب��اإلض��اف��ة إل���ى امل��ع��رض ف��ان 
هناك ورش عمل ستقام على امتداد ثالثة أيام 
أساتذة  باختالف  أسماءها  تختلف  متواصلة 
من  العالم  دول  مختلف  ميثلون  ال��ذي��ن  اخل��ط 

بينهم خطاطون من دولة الكويت.
يكتشفون  لألطفال  عمل  ورش  املعرض  ويضم 
خ��الل��ه��ا ال��ف��ن اإلس���الم���ي وي��ت��ع��رف��ون إل���ى فن 

نور القلم كان عنوان معرض الفنون اإلسالمية الثاني الذي تنظمه دولة الكويت في املجر مبشاركة عدد من الفنانني. إذ 
شهدت مدينة كستهاي افتتاح املعرض األول عام 2009 في متحف قصر هلكون. 

وقد بينت أرقام الزوار حجم االهتمام والشغف لدى اإلنسان األوروبي لالطالع على مكنونات احلضارة العربية اإلسالمية. 
مت افتتاح معرض نور القلم في احلادي والعشرين من يوليو بالتعاون بني وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في دولة الكويت 
ومركز الكويت للفنون اإلسالمية وسفارة الكويت في بودابست من جهة ووزارة اخلارجية ووزارة املوارد الوطنية في هنغاريا 

من جهة ثانية.

معرض الكويت للفنون اإلسالمية الثاني في املجر

سعادة مدير إدارة الشرق األوسطسعادة سفير دولة الكويت
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اخلط األصيل من خالل تنفيذ أنشطة متنوعة 
ومسلية تنمي مواهبهم.

اإلسالمية  للشؤون  الكويت  مركز  رئيس  وذك��ر 
أن خطاطاً من تركيا يشارك في املعرض ويقوم 
)أي  اإليبرو  طريقة  على  لوحات  بكتابة  يومياً 

الرسم على املاء(.
وأضاف: )عندما يحضر اجلمهور الغربي إلى 
ه���ذا امل��ع��رض و ي��ش��اه��د امل��ع��روض��ات مقدمة 
مع  ويتفاعل  جميلة  وبلوحات  متناسق  بشكل 
فإنه  وورش��ه��ا  ولوحاتها  وزخ��ارف��ه��ا  خطوطها 
واملسلمني  اإلس���الم  بعظمة  بالتأكيد  سيشعر 
وتتولد لديه قناعة بعدم صحة الصور النمطية 
الغربية  اإلع��الم  وسائل  بعض  لها  ت��روج  التي 

املغرضة(.
ب���وزارة األوق��اف  وأك��د أن دول��ة الكويت ممثلة 
وغيره من  اإلسالمي  املعرض  ومن خالل هذا 
حمالت  على  بالرد  تقوم  اإلسالمية  امل��ع��ارض 
ال��ت��ش��وي��ه ب��ح��ق اإلس����الم وامل��س��ل��م��ني وت��دح��ض 
اإلع��الم  وسائل  في  والزائفة  املغلوطة  الصور 
ال��غ��رب��ي��ة وال��ت��ي ت��رم��ي إل���ى ت��ص��وي��ر اإلس���الم 

واملسلمني كإرهابيني.
وشدد على أن املعارض اإلسالمية إذا ما أعدت 
مفتاحاً  ستكون  فإنها  وم���دروس  علمي  بشكل 
لآلخر ميكنه من التعرف على اإلسالم احلقيقي.
ه���ذا وق���د أش���اد امل��دي��ر ال��ع��ام ل��دائ��رة ال��ش��رق 
اخلارجية  وزارة  في  إفريقيا  وشمال  األوس��ط 
امل��ج��ري��ة غ��ي��زا م��ي��ه��اي ال���ذي أل��ق��ى ك��ل��م��ًة في 
دولة  بني  القائمة  العالقات  مبستوى  االفتتاح 
الكويت وهنغاريا مؤكداً أن بالده تؤمن بجدوى 

حوار احلضارات.

ال��ف��ن اإلس��الم��ي في  واع��ت��ب��ر تنظيم م��ع��رض 
بأهمية  تؤمن  ب��الده  أن  على  دليال  بودابست 
ال��ث��ق��اف��ات ودروه�����ا ف���ي ت��ع��زي��ز ال��ت��ف��اه��م بني 
الشعوب وتؤكد إمكانية أن يكون بهذا املعرض 

دوراً خاصاً في توطيد العالقات بني البلدين.
ورداً على سؤال حول أهمية هذا املعرض وفيما 
إذا كان يعزز من العالقات التقليدية بني بالده 
البارز  الهنغاري  امل��س��ؤول  ق��ال  الكويت  ودول���ة 
ب��الده ودول��ة الكويت على  بني  أن هناك تبادالً 

مستوى الثقافة والتعليم العالي.
وتطرق ميهاي في حديثه ل� )كونا( إلى مستوى 
ال��ع��الق��ات امل��ج��ري��ة - ال��ك��وي��ت��ي��ة م���ؤك���داً بهذا 
لدعم  اجلهود  تعزيز  ض��رورة  على  اخلصوص 

التعاون بني البلدين.
وأش��ار إل��ى وج��ود ع��دد من امل��ج��االت الواعدة 
املثال  سبيل  على  بينها  اجلانبني  بني  للتعاون 

القطاع املالي وقطاع حماية البيئة.

وأكد على أهمية تشجيع رجال األعمال من كال 
اجلانبني لالستثمار موضحاً أن هنغاريا شكلت 
مجلساً لرجال األعمال مهمته تنشيط العالقات 
االقتصادية من خالل ما تقدمه أجهزة الدولة 

املعنية من دعم مستمر.
بالده  تقدمها  التي  التشجيعات  طبيعة  وح��ول 
دائرة  عام  مدير  قال  عام  بشكل  للمستثمرين 
شمال إفريقيا والشرق األوسط أن بالده »توفر 
بيئة ودية للمستثمرين األجانب ونحن حريصون 
تعترض  أن  ميكن  التي  العقوبات  تذليل  على 

املستثمرين الكويتيني(.
وحول أهمية السياحة في املجر قال إنها تعتبر 
وشرقي  وسط  املهمة  السياحية  الوجهات  من 
به من طبيعة مختلفة  تتمتع  ما  بفضل  أوروب��ا 
توفر  إل��ى  إض��اف��ة  م��ن جبال وس��ه��ول  املظاهر 
اخلدمات  بني  جتمع  مهمة  سياحية  منتجعات 

السياحية واخلدمات الصحية املتطورة.
وأشار إلى أن هنغاريا باإلضافة إلى ذلك تزخر 
مهما  مركزا  لتكون  هيأها  ما  املعدنية  باملياه 
للعالج الطبيعي الذي يصفه املجريون ب� )ثقافة 

احلمامات املعدنية(.
ودعا املسؤول الهنغاري السياح من دولة الكويت 
إل��ى ال��ق��دوم إل��ى ب���الده للتمتع ب��ه��ذه امل��ي��زات 
على  االط��الع  إلى  إضافة  اخلالبة  ومبناظرها 

معاملها التاريخية.
الكويت لدى  أك��د سفير دول��ة  من جهة أخ��رى 
مبادرة  أهمية  الفيلكاوي  احلميد  عبد  املجر 
الكويت  الكويتية ومركز  كل من وزارة األوقاف 
للشؤون اإلسالمية وسفارة دولة الكويت ووزارة 
املعرض  ه��ذا  تنظيم  في  الهنغارية  اخلارجية 
امل��ع��رض من  ه��ذا  لقيه  مل��ا  ع��ن سعادته  معرباً 

إقبال الفت من الشعب الهنغاري.

سعادة الوكيل املساعد في وزارة األوقاف
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ح��ك��اي��ة ح���زي���ن���ة... ف��ل��ي��ع��ذرن��ي َم����ْن يُ��ح��ب��ون 
احل��ك��اي��ات املُ���ض���ح���ك���ات... ال��ت��ي ص���ار من 
املُرّكب  الظلم  ظل  في  عنها  البحث  الصعب 
الفلسطينيون  نحن  له  نتعّرُض  ال��ذي  املُ��رّك��ز 
دون سوانا من بني اإلنسان في هذا العصر 
العجيب في كفره وعتو شّره! ونصيحتي مِلن ال 
يحب أن يقرأ ما يُحزنه، أن ال يقرأها!!! هكذا 
تعلن بعض الفضائيات عندما تعرض شريطاً 
أو برنامجاً فيه مناظر ُمرعبة أو قبيحة في 
كشفها عن العورات واملؤتفكات! حتذر فتقول 
يشتمل  الشريط  )ه��ذا  مثاًل:  الشاشة،  على 
على مناظر ال تصلح مِلن هم دون سن الثامنة 
فيقبل على  ال��ش��ري��ط  ت��ع��رض  ث��م  ع���ش���رة!( 
مشاهدته من هم دون تلك السن... بأعداد 
باحلكمة  عماًل  ال��س��ن...  كبار  أع���داد  تفوق 
مرغوب  ممنوع  ت��ق��ول:...)ك��ل  التي  املعلومة 

فيه!(... وأنا أقول: قد أعذر َمن أنذر!! 
أسرة  من  العبوشي...  حسني  ج���الل...  أب��و 
العبوشي العريقة في مدينة ِجنني املجاهدة... 
)ابن عيلة(... فنشأ نشأة ابن اجلاه والثراء... 
البريطانية  االن���ت���داب  ح��ك��وم��ة  ظ��ل��َم  ول��ك��ْن 
الصهيونية لم يترك ِلم يترك ِلذي جاٍه جاهاً، 
بل أصاب بعَض )أبناء الذوات( أحياناً، أكثر 
مِما أصاب أبناء البلد العاديني. فنشأ حسني 
ال��ظ��امِل��ة...  االن��ت��داب  على حكومة  س��اخ��ط��اً 
وحمل السالح وقاتل جنودها الظاملني! وقيل 
يختفي في  فكان  بالًء حسناً...  أبلى  إنه  لي 
الليل ويعود إلى داره في الصباح ليريح ساقيه 
عن  بحثاً  الليل  في  صوالته  بعد  وقدَميه... 

العتاة املعتدين على الوطن الغالي. 
وف���ي ع���ام 1948 أع��ل��ن��ت دول����ة إس��رائ��ي��ل! 
واستقلت الهند منقسمة إلى هند وباكستان. 
إلى  الهجرة  العبوشي  حسني  املجاهد  فقرر 
باكستان.  امل��س��ت��ِق��ل��ة...  اإلس��الم��ي��ة  ال��دول��ة 
وأحسن إخوانه في الدين استقباله... وعمل 
في أول إذاعة باكستانية تذيع باللغة العربية، 

الفاضلة  زوجته  ولكَنّ  الباكستانيني،  وصاهر 
لم تُسعده! فقد َدأَبَْت تنتقده في دينه... وهو 

التقي الذي ظن أنها على دينه! 
أو بنتني... وكان يأمل  وبنتاً  ورزقه الله ولداً 
وسعادتها.  زوجته  لرضا  الوسيلة  يكونوا  أن 

ولكن أمله خاب! 
العربي  بالقسم  التحق  عندما  عليه  تعّرفُت 
بلندن وص���ار زميلي في  ب��ي س��ي  ال��ب��ي  ف��ي 
العمل. فأعجبت به ورّحبُت بصداقته ورأيت 
فيما بيني وبينه أوجه شبه. فهو الفلسطيني 
املظلوم، مثلي، املغترب عن وطنه احلبيب... 
هو  ب��ل  مثلي  ال��ظ��امِل��ني  على  الناقم  م��ث��ل��ي... 
وقد  مني!  خير  اإلمي����ان...  ال��ص��ادق  املسلم 
ه��اوس سجادة  ب��وش  إل��ى مكتبه في  أحضر 
مني  أكثر  فكان  وسبحة،  ومصحفاً  الصالة 
وصرت  به  فاقتديت  ع��ب��ادًة...  وأكثر  إمي��ان��اً 
جمَعنا  كلما  إم��ام��اً  ب��ه  مقتدياً  وراءه  أص��ِلّ��ي 
العمُل معاً في مكاتبنا في عمارة بوش هاوس 

بلندن. 
وج��دي��ر ب��ي أن أذك����ر ه��ن��ا ح��ق��ي��ق��ًة م��ا كنت 
أن  وه��ي  عيناي:  شهدتها  أن  قبل  أتصورها 
احترامهم  ازداد  ق��د  البريطانيني  زم��الءن��ا 
حلسني العبوشي ولي بعد أن رأونا نصلي في 

غرفة املذيعني في بوش هاوس. 
مَنْت صداقتي مع حسني العبوشي... ورأيته 
في أحد األيام حزيناً... فسألته ما السبب، 
يهديها.  أن  ال��ل��ه  أس����أل  زوج���ت���ي!  ف���ق���ال... 
احلقيق  امل��س��ل��م  ل��س��ت  ب��أن��ن��ي  ُمقتنعة  ف��ه��ي 
وتّدعي  إس��الم��ي  تنتقد  وه��ي  املسلم!  باسم 
يَبق من  ول��م  الدنيا  زال من  اإلس��الم قد  أن 
حاولت،  وقد  الباكستانيني!!  سوى  املسلمني 
في هدوء ورفق وعبارات طيبة، أن أشرح لها 
ين، فال تستمع بل تكرر انتقاداتها  حقيقة الِدّ
بعبارات جارحة، فأصبر على ما أسمعه منها 
ويهديها رشدها.  بالها  يُصلح  أن  الله  وأدعو 
ق���ال ت��ع��ال��ى ل��رس��ول��ه ال���ك���رمي، ع��ل��ي��ه أفضل 

الصالة والتسليم: )ِإنََّك اَل تَْهِدي َمْن أَْحَببَْت 
القصص  )سورة  يََشاءُ(  َمن  يَْهِدي  اللََّه  َولَِكَنّ 
تعالى  الله  وأدع��و  عليها  56(. فأصبُر  اآلي��ة 
حالتها  فعلى  حزني...  من  ترى  ما  أّم��ا  لها. 
لندن،  إل��ى  قدمنا  عندما  فنحن  الصحية. 
لُت نفسي وزوجتي أم جالل واألوالد عند  َسَجّ
الصحة  وزارة  بقانون  عماًل  حارتنا،  طبيب 
أن  اك��ت��ش��ف  الطبية  ال��ف��ح��وص  أج���رى  فلما 
املسكينة، أم جالل، مصابة مبرض السل وقد 
املستشفى  إلى  بإدخالها  وأمر  برئتيها،  فتك 
لعالجها، وبدأ العالج، ولكنه منعني واألوالد 
دقائق،  بضع  على  تزيد  م��دة  مجالستها  من 
خ��ش��ي��ة أن يُ��ص��ي��ب��ن��ا ال��س��ل ال����ذي أص��اب��ه��ا. 
ووج��دت نفسي في مأزق وَح��َرج... فَعلَيّ أن 
أقوم جتاه األوالد بجميع الواجبات التي كانت 
أمهم تقوم بها: فأوقظهم في الصباح وأشرف 
على َحّماِمِهم وألبسهم ثيابهم وأحّملهم كتبهم 
وأس��ل��م��ه��م إل���ى ال��س��ي��ارة ال��ت��ي حتملهم إل��ى 
فأسافر من  للعمل،  نفسي  أعُدّ  ثّم  املدرسة، 
 Golders Green أعني  ه��ذه،  اليهود  بلد 
إلى بوش هاوس فأقوم بواجبي وأنا منشغل 
وأح���اول  أوالدي.  وع��ل��ى  زوج��ت��ي  ال��ب��ال على 
أقصى جهدي أن ال يؤثر قلقي هذا على جودة 
جالله  ج��َلّ  خالقي  بالله  وأستعني  عملي... 

وهو خير املعني. 
ومضت األي���ام... وكنت أس��أل أبا جالل عن 
ويقول  شاكراً  الله  حامداً  فيجيبني  أحواله، 
ولكنها  املستشفى  في  ت��زال  ما  ج��الل  أم  إن 
ب���دأت تتعافى م��ن م��رض��ه��ا وآث����اره امل��دّم��رة 
للرئتني، ولكن األطباء يقولون إنها ستبقى في 
املستشفى إلى أن يتأّكدوا من سالمتها التامة 
من مرض السل، خشية منهم على أن ينتقل 

إلى األوالد. 
التعب  يبدو  ُمجَهداً،  األي��ام  أح��د  في  ورأيته 
على وجهه، فسألته، فقال إنه يْشكو من قلّة 
النوم. وقال إنه ال يعود إلى فراشه بعد صالة 
يُ��ح��ّض��َر ف��ط��ور الصباح  ال��ف��ج��ر، وذل���ك لكي 
لألوالد، فيسلق لبعضهم بيض الدجاج ويقليه 
فراشهم  وأغطية  ثيابهم  لهم  ويغسل  للبعض 
الكهربائية  باملكنسة  ال��غ��رف  أرض  وينظف 
ال��ش��ف��اط��ة. وع��ن��د ع��ودت��ه م��ن ع��م��ل��ه يطهو 
حتضيرهم  على  ويشرف  العشاء  طعام  لهم 
تبديل  على  يساعدهم  ثم  املدرسة،  لواجبات 

حــكـــــــــــــــــايــات عجـــــــــــوز فلســـــــطيني 

بقلم منير شماء

األمل املبتور
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للنوم، ثم يقوم بغسل  ثيابهم استعداداً 
فال  باملكواة،  ومتليسها  وثيابه،  ثيابهم 
يجد وقتاً للراحة. حتى في أيام العطلة 
يجهد  لعله  بل  يستريح،  ال  األسبوعية 
أي��ام األس��ب��وع األخ��رى،  فيها أكثر من 
لزيارة  استعداداً  الزهور  يشتري  ألنه 
أم ج����الل ف���ي امل��س��ت��ش��ف��ى، وي��س��اف��ر 
فيطمئنها  األس��ب��وع  ف��ي  م��رة  لزيارتها 
على األوالد ويدّون طلباتها التي تريد 
منه أن يشتريها لها ليُحضرها لها في 
ضيق  من  لي  وشكى  الالحقة.  زيارته 
إل���ى ش���راء ح��اج��ات  إذ يضطر  وق��ت��ه 
البيت وحاجات األوالد وحاجات أمهم 
ف���ي امل��س��ت��ش��ف��ى، وي��ض��ط��ر إل���ى طبخ 
إلى  ذلك  وبعد  وطعامه،  األوالد  طعام 
وقال  املطبخ.  وتنظيف  األوان��ي  غسل 

إليه من  وبدأ يحمل  كبيراً  بَ��ّراداً  إنه اشترى 
سوق اجلزارين في Smithfield قطع اللحم 
الكبيرة لكي تقل زيارته لألسواق كل يوم لشراء 
اللحم لألوالد. وكان يضطر إلى السفر لياًل 
إلى تلك السوق ليلحق اللحم قبل أن ينفد... 
ألن أصحاب الفنادق واملطاعم يشترون اللحم 
أبو  فكان  مطاعمهم.  في  لطبخه  الليل  في 
جالل يضطر أحياناً إلى حمل ما اشترى من 
اللحم واخلضراوات والفواكه إلى مكتبه في 
بوش هاوس، ثّم إلى منزله عندما يعود إليه 
بعد إكمال عمله. وهذا كان السبب األكبر مِلا 
بدنه،  وت��أّث��رْت صحة  وأَرق.  تعب  من  يعانيه 
ولكنه ما كان يتذمر... بل كان يلهج باحلمد 
والشكر لله... على ماذا؟ على نعمة اإلسالم، 
وعلى الرزق الكافي، وعلى القوة التي احتملت 
في  عمله  إل��ى  باإلضافة  اإلذاع���ة  ف��ي  عمله 
قّدر  ما  وعلى  زوجته...  شفاء  وعلى  املنزل، 
القيام  على  وق���درة  صبر  م��ن  ل��ه  تعالى  الله 

بجميع تلك الواجبات. 
ومضت األيام... وتساءَل متى ستخرج زوجته 
من املستشفى وتعود إلى املنزل فتريحه على 
األق���ل م��ن ال��ع��ن��اي��ة ب����األوالد وط��ه��ي الطعام 
وغسل الثياب... فيجيبه األطباء بأن أم جالل 
باقية في املستشفى إلى الوقت الذي يجعلهم 
مطمئنني على شفائها الكامل التام واستحالة 
ان��ت��ظ��ار حسني لعودة  امل���رض، وط���ال  ع���ودة 
املستشفى،  في  وبقيَت  البيت...  إلى  زوجته 

وبقي هو في العذاب أكثر من سنتني!!
ومضت األيام... ورأيت أبا جالل ذات صباح 
ولله حامداً  في بوش هاوس سعيداً ضاحكاً 
ش���اك���راً! وب��ّش��رن��ي أن أم ج���الل ع��ائ��دة من 
فهنَّأته...  يومني!  بعد  املنزل  إلى  املستشفى 
أم  زوجتي  إل��ى  السعيد  اخلبر  ذل��ك  وحملُت 

أبو  وتلقى  أصدقائنا  بني  اخلبر  ف��ذاع  عمر، 
ج���الل ال��ت��ه��ان��ي م��ن��ه��م. وع����ادت زوج��ت��ه إل��ى 
امل��ن��زل. واحل��م��د ل��ل��ه. وق�����ّررُت وزوج��ت��ي أن 
نزورهم للتهنئة بشفاء أم جالل وعودتها إلى 

املنزل. 
استقبلنا أب��و ج��الل ول��م نَ��َر أم ج��الل! وبعد 
لكي  منا  استأذن  البرتقال  شربنا عصير  أن 
يستأذن من أم جالل أن تسمح لنا بزيارتها!! 
وأخذنا إلى غرفة نومها!! وإذا هي مستلقية 
في فراشها...،سلمنا عليها وهنأناها بالشفاء 
وبالعودة إلى أسرتها، وبدا لنا كأنها متفّضلة 
علينا بسماحها لنا بزيارتها! ولْم يطل مكثنا، 
وعدنا إلى دارن��ا وأنا في نفسي أرثي ألخي 
حسني! وفي اليوم التالي، أعلمني أن مصيبته 
املنزل!  إل��ى  زوجته  ع��ودة  منذ  تضاعفْت  قد 
قال )كنت أحمل عبء الصغار... فازداد علَيّ 
ع��بء أم��ه��م... فعلَيّ أن أعطيها دواءه��ا في 
أطعامها  وأن  الطبيب،  التي حددها  األوقات 
الطعام اخلاص... فأطهو اآلن للصغار وأطهو 
ثيابها،  لها  أغسل  وأن  اخل��اص،  لها طعامها 
وأملسها بامِلكواة، وأن أنظف لها غرفة النوم، 
لها  أبدل  وأن  الكهربائية،  بامِلكنسة  فأكنسها 
وأن  باملكواة،  وأملسه  فأغسله  السرير  فرش 
أتلقى أمرها كل صباح فأكتب قائمة باألشياء 
تغادر  لها. وهي ال  تأمرني أن أشتريها  التي 

الفراش... وإنا لله وإنا إليه راجعون!
أك��ب��رت ف��ي حسني إمي��ان��ه وص��ب��ره ودع��وت 
في  دعائي  يستجب  لم  تعالى  الله  ولعل  ل��ه. 
احلني، بل أّجل اإلجابة إلى الوقت الذي قّدرهُ 
سبحانه وتعالى. وعلمت منه ومن جيرانه أنه 
لم يعد يطيق العمل في اإلذاع��ة فوق العمل 
ف��ي م��ن��زل��ه، ف��أل��ح على زوج��ت��ه أن ت��ق��وم من 
الفراش وتتحمل بعض العبء، فلم تستجب... 
قضية،  عليه  أق��ام��ت  ث��َمّ  معه،  تشاجرت  ب��ل 

ط��ل��َب��ْت م��ن احملكمة ال��ط��الق م��ن��ه... 
ط��م��ع��اً ف��ي أن حت��ص��ل ع��ل��ى امل��ن��زل! 
وكان لها ما أرادت! إذ حكمت احملكمة 
ب��ال��ط��الق وأس��ل��َم��ت��ه��ا امل��ن��زل، وأم���رت 
يزعج  ال  أن  وأم��رت��ه  بإخالئه  حسني 
زوجته املطلقة وأوالدهما بالزيارة إال 
منزله  وخ��رج من  أسبوعني!  ك��ّل  م��رة 
كلفُه  أن  الله  فضل  من  وك��ان  حزيناً. 
في  منزالً  له  يشتري  أن  أقاربه  أح��د 
ل��ن��دن ف��اش��ت��رى ل��ه م��ن��زالً ق��ري��ب��اً من 
أخرجته  فلما  له.  ج��اراً  ليكون  منزله 
إلى  جلأ  منزله،  من  الطالق  محكمة 
م��ن��زل قريبه. ف��ك��ان ي���زور أب��ن��اءه في 
ال��ف��ت��رات ال��ت��ي أم���رت ب��ه��ا احملكمة، 
ولكنه  دينه،  مببادئ  عماًل  ويتفقدهم 
كان يتحمل من أمهم كثيراً من األذى 
أوالده��ا  تأمر  وكانت  ال��زي��ارات...  تلك  أثناء 
ب����أن يُ���ح���ق���روه... ب���ل ش��ت��م��ت��ه أم��ام��ه��م في 
زي��ادًة  لدينه!  انتقادها  ال��زي��ارات فوق  إح��دى 
ال��زي��ارات  انتقادها ألّم��ت��ه! وف��ي إح��دى  على 
تشاجَرت معه على عادتها... وأَم��َرْت ابنهما 

جالل أن يطرده من الدار!!!
يود  كان  إنه  عينيه  من  تسيل  والدموع  وق��ال 
لو ضَمّ ابنه إلى صدره... ال أن يراه متردداً 
املنزل!  من  أب��اه  يطرد  أن  أم��ه  أمرته  عندما 
فألقى نظرة حزينة على أوالده، وقال لولده... 
)ال تزعج نفسك يا بني! أنا خارج... وأوصيكم 
أبوكم  تعِلموني فأنا  أن  إذا احتجتم ملساعدة 

رغم محكمة الطالق البريطانية...( 
وخرج ولم يَُعْد. وكنت أسأل عنه بالتلفون، بني 
حني وآخر. وفي ذات يوم... لم يرد على طلبي 
القليلة  األي���ام  ف��ي  يستجب  ول��م  بالتلفون  ل��ه 
التالية. فقلقت عليه وطلبت من جاره، حسن 
الكرمي أن يتفقده، فوجد اجلرائد ملقاًة على 
ع��ّدة من قوارير احلليب،  ال��دار وكذلك  ب��اب 
ولم يرد على قرع الباب، فاستنجد بالشرطة، 
بضعة  منذ  ميتاً  العبوشي  حسني  ف��وج��دوا 
أي��ام... وأهله ال ي��درون مصيره... رغم أنهم 
يقيمون على بعد خطوات من منزله اجلديد!

رحم الله صديقي وأخي في الله وابن وطني 
بنت  بغير  زواجه  العبوشي.... شهيد  حسني 

وطنه! 
اجليل  من  فلسطيني  إعالمي  شــّمــاء:  منير 
واالجتماعية  السياسية  احلياة  واكــب  الــذي 
أوائل القرن العشرين. وعلى الرغم  العربية، 
ينبض  يـــزال  ال  فــإنــه  التسعني  مــن جتــــاوزه 
عــطــاًء فكريًا وثــقــافــيــًا. وقــد خــص الــدانــوب 
حلقبة  ومــرآة  انعكاسًا  جتسد  مقاالت  بعدة 

األربعينيات من القرن العشرين.
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حاشية 
وصلنا  ال��ع��رب...  السابقة:...فضل  مقالتنا  في 
مع القبائل املجرية املؤمترة بأمر القائد » آرباد » 
إلى ميسمى تارة: بالد املجر وتارة هنغاريا وذلك 
فى سنة -895 896 ونزلت وغلبت على القبائل 
واستطاعت  هناك  املتوطنة  وغيرها  السالفية 
املرعى  تأمني  نسبية  سلمية  ظ��روف  وف��ي  ببطئ 
ل��ق��ط��ع��ان��ه��ا وت���وف���ر ل��ه��ا ال��ص��ي��د ف���ي ال��غ��اب��ات و 
البداية  وف��ي  الفالحة.  في  انخرطت  األنهار.ثم 
اتقاء  ال��دان��وب  البالد غربي  وس��ط  في  استقرت 
ملالحقةاألعداء القدامى.على أن بعض )الفائض(

ويسبي  ويسطو  ويجول  يصول  راح  احملاربني  من 
ويتاجر في األسرى أويسخرهم. واستفحل أمرهم 
أن���ه ظ��ه��رت ت��ض��رع��ات كنيسية ف��ي ب��الد  ح��ت��ى 
املجريني«  سهام  قنا  »ربنا  لشرهم  توقيا  بيزنطه 
وانتهى األمر بتصدي شعوب جرمانية لغاراتهم ثم 

صمتت املصادرعن ذكرهم.
ومراع  مياه  الوفرة  بالدا مبثل هذه  فإن  وبالطبع 
واحلفريات  املهاجرين.  نظر  محط  دوم��ا  كانت 
هنا  قامت  قد  بدائية  حضارات  أن  على  تبرهن 
ت��وات��رت  ال��ه��ج��رات  وأن  سنة  مليون  نصف  منذ 
على البالد و آخر ها هى وصول القبائل املجرية 
فإن  احلديث  بالعصر  يتعلق  واستقرارها.وفيما 
الرومان ومنذ القرن األول قبل امليالدى قاموا باال 
»كلتية  شعوب  ومساكن  معسكرات  على  ستيالء 
»بانونيا«.عبر  أمبراطوريتهم  »وطوروها مؤسسني 
القرن  فى  دولتهم  كله.واندثرت  الدانوبي  السهل 
تقوم  بودابشت  من  الشمال  امليالدى.وإلى  الرابع 
حاليا بقايا املدينة – الثكنة Aquincum مطلة 
متحف   szentendre إلى  امل��ؤدي  الطريق  على 
املدرج  واملسرح  املساكن واحلمامات  مفتوح يضم 
وسعته 16000 وهومن أكبر مسارح األمبراطورية 
ال��ر وم��ان��ي��ة ط���را. ول��ق��د ك��ان ه��ذا امل��س��رح أرض 
ال��راب��ع.  ال��ق��رن  م��ع��رك��ة دم��وي��ة ال مسرحية ف��ي 

حتكي  الفسيفساءالتي  هناك  ن��راه  ما  أروع  ومن 
أسطورة هرقل. واجلزء املغطى من املتحف يضم 
األدوات واحللي واملشغوالت املشابه..إن مخلفات 
األمراطورية الرومانية احلصينة ،كان يجري عادة 
حتصينها من قبل محاربي الهجرات التي تواترت 
آرب���اد لتوفى  ال��ب��الد مب��ا ف��ي ذل��ك محاربي  على 
الدفاعية  مبهامها  وحصانتها  موقعها  بفضل 
بعيد  الشئ  نفس  املجريون  فعل  جديد.ولقد  من 

متلكهم البالد.
 Obuda أم العروس 
بودا العتيقة – بودا

ك���ل امل����دن ال��ع��ظ��ي��م��ة واخل���ال���دة ت��ط��ل ع��ل��ى نهر 
اوج  املدينة  بلغت  أستثناء.ولقد  ليست  وأكونيكوم 
ازدهارها فى القرن الثانى امليالدي لتصبح أولى 
مراكز األمبراطورية الروما نية التي أسسها جنود 

القيصر أغسطس.ثم 
حاملا  ن  املجريو  ق��ام 
اس��ت��ت��ب ل��ه��م األم���ر 
»أكونيكوم  بتأسيس 
امل����ص����اق����ب����ة«ع����ل����ى 
ال��ض��ف��ة ال��ش��رق��ي��ة – 
املعبر  ل��ت��أم��ني  ب��ش��ت 

القادرون  »تابان«ولقدقام  الضفتني  بني  احليوي 
التعمير منتفعني  والتجار مبزيد من  األغنياء  من 
وأنقاضها  العتيقة  املدينة  وبقايا  امل��وق��ع  مب��زاي��ا 
بيوت  ظهرت  ال���دور  جانب  »ب���ودا«.وإل���ى  لتتخلق 
العبادة ،واألديرة ومقر للحكم. وبدأ عصر عمران 
و«ب��ودا   « العتيقة  ب��ودا   « على  يقتصر  ل��م  عظيم 
بل  فحسب  امل��غ��ول  اجتياح  بعد  تأسست  التي   «
ازدهرت الضفة الشرقية »بشت«هى األخرى التي 

كانت واعدة موقعا وإمكانيات.
وي���ح���ل اخل�����راب ب��ال��ب��الد م���رت���ني ل��ت��ت��وق��ف إل��ى 
 1241 سنة  ففى  والتطور.  العمران  عجلة  حني 
الزرع  على  لتأتي  البالد  املغول  اجتاحت جحافل 

حيثما  احلرائق  وتشعل  اخل��راب  وتنشر  والضرع 
ح��ل��ت.وت��ع��اودن��ا ذك���رى ب��غ��داد واأله���رام���ات التي 

نصبها املغول من جماجم اهل البالد
VI. Bela بيال الرابع بودا- القلعة

يطلق  لم  ال��ذي  العظيم  العاهل   1270--1206
اسمه على الساحات وال امليادين مع انه املؤسس 
الثاني للوطن كما يطلق عليه.فلقد اضطلع الرجل 
التاتاري.  اخل��راب  بعد  البالد  بناء  إع��ادة  مبهمة 
ووضع اساس العاصمة »بودا« ولم يعمر بإلنشاء 
ليعوض  ال��ن��اس  واستقبل  استجلب  ب��ل  فحسب 
النقص السكاني وأدخل اجلميع بودا احلصينة..
وقد جرى ذلك في ظروف جد عسيرة من قبل. 
ذل��ك أن األع��ي��ان ك��ان��وا ق��د انفضوا م��ن حوله ، 
دفاع  جيش  تاسيس  وع��ز  التعاضد  روح  وغابت 
فلقى املجريون هزمية منكرة في سنة 1241حتى 
أن امللك اضطر إلى الفرار هو اآلخ��ر وج��رى ما 
م��ن تخريب ونهب.  أذن  ت��ره ع��ني وال سمعت  ل��م 
اجلميع  وتعلم  التاتار  1242انسحب  سنة  وف��ي 
والتحم األعيان وامللك وشيدت احلصون  الدرس 
لظهور  مهد  عظيم  إعمار  حركة  وج��رت  والقالع 
مدينة جبلية أشبه بحلم من العصور الوسطى وال 

نحسب أن لها على وجه املعمورة نظيرا.
ولقد بلغت »بودا«ذرى عمرانها في القرن اخلامس 
الذي   Zsigmondاألمراطور حكم  حتت  عشر 
األمبراطور  وه��و  مبكانته  يليق  لقصر  يتوق  ك��ان 
العظيم.1410.ولكن حتول املدينة إلى أهم مركز 
الرومانية  اإلمبراطورية  انساني-خارج  حضاري 
إمن��ا ج��رى ب��اع��ت��الء امل��ل��ك »م��ات��ي��اش امللقب ب) 
لعصر  1458املؤسس  في  العرش   Corvinus(
قصره  مكتبة  وك��ان��ت   Renaissanceالنهضة
العلماءوالفنانني. الكتب.واستقدم  آالف  تضم 
لتصبح بودا مركز اشعاع انساني حضاري فريد.

األتراك- التخريب وإعادة اإلعمار 
األت��راك  بحلول  بالبالد  الغزاة  يحل  أخ��رى  وم��رة 

لنازعتها  القلب  حنايا  وتوطنها  املساكن  املدائن،بهية  زهرة  ذهبت.ولوال  حيثما  خراب  فهي  خربت  وإذا  بعشق  عشقا  بادلتك  مدينة  عشقت  إذا 
بعض أوصافها أسبغها على فاتنتي تتجلى والدانوب مرآة بني يديها،تتألق على صفحته مبانيها نهارا من الغرب من قصر امللك وقد استضافت 
قاعاته عيون فنون النحت والتصوير وإلى اليسار منه تقوم كنيسة » متياش » الرائعة.وعندما تتحول الشمس تتطالعك على صفحة النهر دار 
»البرملان«وكأنه وشي من تطريز وليس بناية من حجر.وفي املساء يزدهى النهر بألق النور.وتهتف الروح »ياعروس ليس لي منك شبع«والوصال بك 
ال ينال منه الوهن.تفكني عرى ثوبك وأذوب في ديارك والبساتني في الساحات.كنا نقرأ في الكتب عن الطرز ونتباهى إن تعرفنا عليها في األمشق 
وتنتفخ األوداج باحلديث عنها ولم لم نرها. واألن امأل منها عيني خاشعا مميزا بني قوطي وقوطى وباروك وباروك. في واجهات ورحاب بيوت الله 

يغمرني النور القدسي و في مقاهيك واحلوانيت واحلانات.
وانتشي بخمر البشر ولوال »الكنانة«لتوجتك »وأنا الفقير إال من حبك »كنانة الله على األرض«

عروس الدانوب
بودا بست Budapest معالم وأعالم
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بودا  لتخرب  لقرن ونصف قرن )1686-1541( 
من جد يد اوهى التي كانت لقرنني حاضرة البالد 
والثقافة.لتصبح  وال��س��ي��اس��ة  االق��ت��ص��اد  وم��رك��ز 

مجرد مدينة إقليمية أشبه بثكنة.
وكذا  البالد  إعمار  تدريجيا  1686بدأ  وفي سنة 
اجلرمان  بفضل  القوطي  ال��ط��راز  ب���ودا.وازده���ر 
ال��ذي��ن ك��ان��وا م��ن أه��ل امل��دي��ن��ة.وب��دأت احل��اض��رة 
ب��ش��وارع��ه��ا وم��ب��ان��ب��ه��ا ت��ك��ت��س��ب ط��ع��م��ه��ا ال��ف��ري��د 

اخليالي الرومانسي الشفيف.
ومت تشييدقصر ملكي جديد على انقاض القصر 
من انتقلت  التى  للجامعة  مقرا  وليصبح  القدمي 

حاليا  تقع  مدينة  ب���ودا)  إل��ى   Nagyszombat
في سلو فاكيا !!( وهو اآلن مقر املتحف الوطني 
 Pest الشرقية  الضفة  من  والعلوم.وتراه  للفنون 
راسخا  جليال  رائعا  فخما  اجلبل  أعلى  من  يطل 
ومقر رئاسة اجلمهورية انتقل هو اآلخر إلى هنا.

بعد التحول من اإلشتراكية إلى اجلمهورية. 
 Szent الرابع  بيال  ابنة  مارجيت-  القديسة 

 Margit
عاهلنا  تاريخ  في  إنساني  شاعري  وج��ه  ..وث��م��ة 
مارجيت  اسمها  ابنة  للملك  ك��ان  أن��ه  ه��ذا.،ذل��ك 
النصر  إن قيض ألباها  نذرت  أنها قد  ويزعمون 
الواقع  الدير  دخلت  للعبادة.ولقد  نفسها  كرست 
في اجلزيرة التى حتمل اليوم اسمها.وظلت هناك 

حتى موتها.
 Margit szigetجزيرة مار جيت

أه���م اجل���زر ال��واق��ع��ة ف��ي زم���ام ب��وداب��ش��ت وعلى 
اآلخ��ر  ه��و  يحمل  ال��ذي  اجلسر  اجلنوبي  طرفها 
املشي  اماكن  وأح��ب  هائلة  حديقة  وه��ي  اسمها. 
بأطاللها  مالمحها  بعض  ف��ي  وال��ت��س��ري،وت��ب��دو 
مدينة  وك��أن��ه��ا  العتيقة  وأش��ج��اره��ا  ب��ل  وأدي��رت��ه��ا 
رومانية تاريخية وبفضل مياهها املعدنية اجلوفية 
تضم  م��ك��ش��وف.ك��م��ا  مسبح  فيها  أن��ش��ئ  احل����ارة 
ال��زه��ور  م��ن  ن���ادرة  ومجموعة  مكشوفا  مسرحا 
املياه  بفضل  ال��دف��ئ  لها  يتوفر  ال��ت��ي  وال��ن��ب��ات��ات 
اجلوفية احلارة تصب في بحيرة صغيرة مبيقات.
الدولية. السباحة  مسابقات  أيضا  هناك  وتقام 
فضال عن حديقة حيوانات صغيرة تسحر الصغار.

Pest-بشت
ثمة حتريف لغوي البد من اإلش��ارة إليه ذلك أن 
بالسني  تكتب  وبودابست   S تكتب  املجرية  الشني 
بتاثير أوروبي والصح هو نطقه شينا بودا-بشت.

واسماء األعالم مذكرة كانت أو مؤنثة تبدأ باسم 
العائلة أو اللقب أو اسم النسبة ويتبعه اسم الفرد: 
العلمي. واملنهج  اليبان  دأب  وهذا  فالن  املصري 

ول��ق��د ال��ت��زم��ت ب��ه��اذا.وحت��اش��ي��ت إي����راد معاني 
العتيقة وبودا كما  بودا  االسماءإال عند الضرورة 
تقول العرب البيت العتيق ومصر ومصر العتيقة 
ال��ت��ق��ع��رواالب��ت��ذال وجتنبت اإلس��ف��اف  وحت��اش��ي��ت 

ع��ارف��ا أن م��ا ت��ن��وء ب��ه امل��ج��ل��دات الي��ب��ت��س��ر في 
صفحات وللضرورة أحكام.

ثالث  ،أي  ثالثية  مدينة  بودابست  العاصمة  إن 
مل��رس��وم صدر  ت��وح��دت طبقا  محالت   – ك���ورات 
في 1872 وسرى مفعوله في 1873 بودا- بشت 
واإلدارة  للحكم  مقرا  ب��ودا  كانت  أوبودا.وفيما   –
وقلعة وموئال للصفوة ، كانت بشت تزدهر كمهد 
أورب��ي��ا  وم��رك��زا جت��اري��ا  م��ت��ط��ورة  نامية  لصناعة 
علم  فى  يقال  كما  واملوضع  املوقع  بفضل  زاه��را 

اجلغرافيا
وبدأت هي األخرى تفيق من أثر الهجمة التركية 
التي جتلت عمارتها في احلمامات واملساجد )لم 
يبق من املساجد إال محراب يتيم في أقدم مباني 
 .Plebania templom كنيسة   – ط��را  بشت 

ط����راز ال��روم��ان��س��ك 
ثم الباروك(

بشت  إع��م��ار  وتطلب 
ب����ش����ري����ا اس����ت����ق����دام 
ال������ن������اس م������ن ب����الد 

اجلوار.من أصول سالفية وصربية) وسنت اندرا- 
إلى الشمال عند احلنية الدانوبية مدينة صربية 
أساسا ( و جيئ أيضا بعائالت جرمانية وكرواتية 
وأسماء العائالت املجرية سجل أمني لهاذا.وتعدد 
األعراق من مزايا الشعوب وما ينتقصه إال الزمان 

الكافي لالنصهار في بوتقة الوحدة.
 Szechenyi ال���ك���ون���ت  ال��ع��ظ��ي��م-  اال����رج����ل 

Istvan1791 -1860
قدر  على  دائما  ليست  العظام  الرجال  إن شهرة 
عطائهم ورجلنا هو باني املجر احلديثة بال منازع 
املؤمن بالتمدين والتصنيع- النبيل ذو الضياع رجل 
اقتصاد وقانون.والباذل ماله من أجل الوطن.فلقد 
أوقف ريع بعض من ضياعه لبناء اجلسر. الذي 
ال يحمل اسمه –جسر السلسلة – أول جسر دائم 
يبدأ من سفح جبل القلعةمن الغرب وعند طرفه 
املجرية-  العلوم  أك��ادمي��ي��ة  مبنى  يقوم  الشرقي 
الذي شيد بعد مماته – -1865 طراز الريسانس 
احلديث -.وهو الداعى إليه وهو صاحب الفضل 
في بناء السكك احلديدية والسفن البخارية. على 
،نقصد  اسمه  يحمل  ما  املنشآت  من  هناك  أن��ه 
ناجع  ومياهها عالج  احلارة  --املعدنية  حمامات 
للروماتزم واسمه يتردد كلما توقف الترام – حتت 

األرضي – عند »Varosliget »احلدائق الواقعة 
وراء ساحة األبطال وحيث تقوم املنشآت التذكارية 
مبناسبة مرور الذكرى األلفية على تأسيس املجر

 Kossuthالبرملان-كوشوط
إذا عبرت جسر السلسلة آتيامن القلعة وانعطفت 
البرملان- طراز قوطي  يسارا ستجد نفسك أمام 
في  بناؤه  مت  كوشوط  ميدان  في  –قائما  حديث 
1902وله سبع وعشرون بوابة وعشرة أفنيةوتسعة 
وعشرون درجا.وعلى جدرانه اخلرجية 88 متثاال 
لقادة ورجال دولة.والبناء متميز جدا وبدو وكانه 

وشى دنتال. 
الزعماء  أشهر  1894-فهو   1802 كوشوط  أم��ا 
أجل  من  املجرية  التحرير  حرب  قائد  املعاصرين 
االستقالل عن األمبراطورية النساوية –الهابسبرج 
آسر  وشخص  مفوه  خطيب  49-.وهو   -1848

محرك للجماهير.ويتمتع بشعبية عظيمة.
الوطنية  املناسبات  في  باسمه  املجريون  ويتغنى   

»كوشوط ابلغ..احلكم قد ولى »ومات منفيا.
Deak Ferenc دآك فرنس-الرجل وامليدان

في هذه املرة لننعطف ميينا وقد قدمنا من القلعة 
وعلى اجلسر ذاته.فنجد أنفسنا فى شارع يحمل 
اسم أشهر الشعراء املجريني ف العصر احلديث: 
لعله   – ميدانا  أن جن��د  نلبث  وم��ا  أت��ي��ال  ي��وج��ف 
--وسر  منازع  بال  اشهرها  ولكنه  أصغرامليادين 
شهرة امليدان أنه ملتقى خطوط املترو الثالثةفهو 
نقطة التقاء حاشد ،اليكاد يفرغ إن فرغ ليمتلئو.
 Vaci - وه��و م��دخ��ل إل��ى ش���ارع امل��ش��اة ال��ب��دي��ع
أكبر  أح���د  اس���م  ال���ذي يحمل  -وامل���ي���دان   utca
مارتي  Jozsef Attila-فوروش   - املجر  شعراء 
ال��رج��ل دآك فهو  ب��ال��س��ي��اح.وام  وت��ع��ج املنطقة   –
وانسان  كسياسي  النبيلة.  لألخالق  فريد  أن��وذج 
–من أصحاب   1876 1803 وم��ات في  ولد في 
والدور  الفنادق  سكن  املتوسطني..أعزب  الضياع 
والضياع الريفية مثقف ومحدث ذو قريحة أملعي 
الثاقب.يغضى من مهابته  يفحم باحلجة واملنطق 
والثانية  مفتوحة  األول���ى  ح��ي��اء)ال��ض��اد  ويغضى 
ملئات  احمل���وري���ة  الشخصية  ف��أص��ب��ح  م��ك��س��ورة( 
مدين  كان  أنه  خصاله  والنوادر.واطرف  الطرف 
يطلق  أن��ه  أي   – كضابط  يدفع   – قمار شريف. 
النار على نفسه وال يتملص من دين القمار- وهو 
لهو  مجلدات  ف��ي  علم  م��ن  خلفه  وم��ا  ملزم  غير 

قطرة في بحر من العطاء
واآلن ولم يجف املعني وال عزالتعبير ولكن مليكتي 
....!! عني  بالسبك  معاتبة:-شغلت  ترنو  وهواي 

المعاذ الله
إمنا شغلت الناس بك!.

د.صابر العادلي – 
كاتب و اكادميي مقيم في املجر 
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احملتلة،  املناطق  ف��ي  امل��دن  مظاهر  تغيرت  وق��د 
من  تعد  التي  إلخ  واملنائر..  املساجد  بُنيت  حيث 
هذه  بثمن  ت��ق��در  ال  ال��ت��ي  التاريخية  امل��ع��ال��م  ب��ني 
البلقانية في األسواق،  األي��ام، وقد ظهرت السلع 
وبعض احِلَرف اليدوية مثلك أدوات صنع اجللود، 
هنالك  املجرية.  األرض  على  املعدنية  والصفائح 
بضع حقائق حتمل الدليل على أثر الثقافة التركية 
إلى  ننظر  أن  ويكفي  اليومية،  احلياة  مجرى  في 
ال��ق��ه��وة وال��ت��ب��غ ال���ذي انتشر ف��ي امل��ج��ر ف��ي ذلك 
العصر. أما الشاهد احلي على تلك احلقبة فهو 
الطريقة املجرية في الطبخ التي تزخر بعدد من 
قد  التركية  اللغة  أن  كما  التركية،  الطعام  أطباق 
املفردات ذات األصل  املجرية مبئات  اللغة  أَثْ��رت 
االحتالل  أعقبت  التي  ال��ق��رون  وتبني  ال��ت��رك��ي.. 
وبخاصة  بالشرق،  املجريني  اهتمام  مدى  التركي 
مع نهاية القرن الثامن عشر، وبداية القرن التاسع 
التجديد  ف��ي حقبة  امل��ج��ر  ع��ن��دم��ا دخ��ل��ت  ع��ش��ر 
تاريخها القدمي  الوطني، حيث سعت الستكشاف 
من خالل وسائل علمية، ولم يغب عن بال املجريني 

أبداً محاولة استكشاف أصلهم الشرقي. 
ذلك  بتاريخ  املتعلقة  البحث  م��ح��اوالت  جميع  إن 
الشعب ولغته قام بها علماء آسيا، وأول من ميم 
وجهه نحو الشرق كان املستشرق املجري املعروف 
 Alexander ك��وروش��ي  تشوما  ألكسندر  عاملياً 

Csoma Korosi )1748- 1842م(. 
ُوِلَد هذا املستشرق لعائلة فقيرة فبدأ عمله خادماً، 
في   Nagyenyed ناجيينيد  كلية  في  طالباً  ثم 
ترانسلفانيا Transylvania، ومن عام 1815م 
ت��اب��ع دراس��ت��ه ف��ي ال��ل��غ��ات ال��ش��رق��ي��ة ف��ي جامعة 
دراسية،  أملانيا مبنحة  في   Gottingen كوتنغن 
مشياً  آسيا  إلى  أملانيا  يغادر  أن  قرر  هناك  ومن 
على األقدام، وأن يستكشف وطن املجريني. فأتقن 
والبنغالية،  والفارسية،  والعربية،  التركية،  اللغة 
1819م وصل  عام  بدأ في  الذي  ترحاله  وخالل 
اجل��زء  وف��ي  وأفغانستان،  إي���ران  عبر  الهند  إل��ى 
من  بتشجيع  اهتمامه  اجت��ه  التبت  م��ن  ال��غ��رب��ي 

ال��رح��ال��ة وال��ع��ال��م اإلجن��ل��ي��زي دب��ل��ي��و م��ورك��روف��ت 
W. Moorcroft نحو البحث في اللغة التبتية، 
األدي��رة  وثقافتها في  التبت  لغة  دراس��ة  فبدأ في 
الواقعة بني جبال الهيمااليا، وحتت ظروف قاسية 
التبتية/  اللغة  في  قاموساً  كلكتا  ونشر في  جداً، 
يكون قد  التبتي، وبعمله هذا  والنحو  اإلجنليزية، 
الزمن  وبعد  عقد من  رائ���داً.  مهماً  أجن��ز عماًل 
التبتي في كلكتا،  من عمله في املجتمع اآلسيوي 
عاد تشوما كوروشي مرة ثانية إلى التبت في عام 
امل��ج��ري��ني وأق��ارب��ه��م،  ع��ن أس���الف  1842م بحثاً 
أصيب مبرض  فقد  هدفه  أب��داً  يحقق  لم  ولكنه 
دارجيلينغ  نحبه في  رحلته وقضى  املالريا خالل 

Darjeeling في الهند. 
وقد متيز تشوما كوروشي بشكل كبير عن العلماء 
كانت  فقد  ع��ص��ره،  ف��ي  األوروب��ي��ني  املستشرقني 
الدراسات  تخدم  إليه  بالنسبة  الشرقية  البحوث 
الوطنية، ولقد وصل إلى الهند ال ليحقق طموحات 
إشباع  ملجرد  وال  أجنبية،  لصالح سلطة  سياسية 
حب االستطالع لديه.. لقد رأى في شعوب آسيا 

ودياناتهم  عاداتهم  ودرس  ل��ه،  وأص��دق��اء  أق��ارب 
القيم  على  دائماً  مركزاً  كبيرين،  وانفتاح  بتفهم 
اخلاصة،  القيم  على  وليس  املشتركة،  اإلنسانية 
وبعمله هذا قدم مثاالً يحتذى هذه األيام في كيفية 

التعامل مع الثقافات األخرى. 
ي��ب��رز ت��ش��وم��ا ك���وروش���ي م���ن ب���ني ج��م��ي��ع ال����رواد 
ال��ع��امل��ي��ني وامل��س��ت��ش��رق��ني، ول��ي��س ف��ق��ط م��ن بني 
الباحثني املجريني والرحالة في آسيا، فباإلضافة 
فإن  أسسها،  وض��ع  التي  التبتية  ال��دراس��ات  إل��ى 
من  عدد  في  مهمة  تعد  الكاملة  العلمية  مؤلفاته 
فروع الدراسات االستشراقية األخرى، لقد جعلت 
وإجنازاته  ومثابرته  االستثنائية  اإلنسانية  صفاته 
العلمية اسمه موضع االحترام والتقدير في جميع 
أنحاء العالم، لقد عده عدد من العلماء املجريني 
آسيا  إل��ى  ف��ي رحلته  ولقد وض��ع  األع��ل��ى،  مثلهم 
مشهورة  إجن��ازات  وحقق  متنوعة،  علمية  فروعاً 

عاملياً للدراسات الشرقية – املجرية. 
لقد جلب االهتمام باللغة التركية أعماالً ال تقدر 
أستاذ  أول  ولكن  عشر،  السابع  القرن  في  بثمن 
مجري في اللغة التركية حقق شهرة على مستوى 
 Armin Vambery فامبري  أرمني  هو  العالم 
الشرق  نحو  رحلته  بدأ  ال��ذي  1913 -1832(م( 
ب��ع��د ب��ض��ع��ة ع��ق��ود م���ن وف����اة ت��ش��وم��ا ك��وروش��ي 
الستكشاف اللغات التركية. وركز إجنتس كونوش 
Ignaz Kunos اهتمامه على البحث في الكالم 
س��ج��الت عن  أول  ف��أص��در  ت��رك��ي��ا،  ف��ي  الشعبي 
احلوار والفنون الشعبية. كما أن إمري كاراتشون 
البحث عن أعمال  في  رائ��داً   Imre Karacon

قيمة في األرشيف التركي. 
 Lajos وف��ي أع��ق��اب ذل��ك ج��اء الي���وش فيكيتي 
Fekete مؤسس الدراسات الدبلوماسية التركية 
العثمانية، واألعمال الكاملة لكل من يوجف توري 
 Zoltam وسلطان جومبوتس ،Jozsef Thury
 Gyula Nemeth وجيوال نيميت ،Gombocz
واليوش ليجيتي Lajos Ligeti التي امتدت على 
التركية  اللغة  فهم  على  وعملت  كامل،  قرن  مدى 

الطـــــــريق من الشــــــــــرق إلى املجـــــــــــــر 
العالقات الثقافية املجرية – التركية

استولى العثمانيون األتراك في أواسط القرن السادس عشر امليالدي على بودابست عاصمة املجر، وسيطروا على الثلث األوسط من البالد 
وبقي ذلك االحتالل مدة 150 سنة، األمر الذي فتح فصاًل جديدًا في الروابط بني التاريخ املجري والشرق. ولقد أسفرت املناوشات املسلحة 
املستمرة عن احتالل املجر بكاملها، ومن الطبيعي أن ذلك أحدث ضحايا وإصابات هائلة بني السكان وتدميرًا كبيرًا، وعلى أية حال يشهد 

هذا اجلزء احملزن من التاريخ أيضًا على تكامل ثقافي لتلك الشعوب، وتعزيز لألثر الشرقي على املجر. 

الدانوب األزرق  السنة الثامنة ـــ العدد الثاني والثالثون ـــ اكتوبر 44



وأساليب تدريسها.
الوحيد  املجال  هي  التركية  ال��دراس��ات  تكن  ول��م 
للعالقات والتعاون بني تركيا واملجر، فلقد انتهت 
نهاية  مع  املجر  في  العثمانية  التركية  السيطرة 
ال��ق��رن ال��س��اب��ع عشر امل��ي��الدي، وب���دأت ذك��ري��ات 
محلها  وح��ل  تخبو،  املسلحة  واملناوشات  املعارك 

التركيز على الروابط التي تربط بني الشعبني. 
وفي الواقع، مثل توقف السيطرة التركية العثمانية 
بداية حكم فاحتني جدد وقيام حركات استقالل 
ف���ي امل���ج���ر، واحل�������روب ض���د أس�����رة ه��اب��ش��ب��رج 
Habsburg وأنشئت عالقات صداقة بني أعداء 
األمس، فلقد جمع قادة الكفاح ضد أسرة هابسبرج 
مثل: توكولي Thokoly في نهاية القرن السابع 
 Ferenc Rakoczi راكوتسي  وفيرنس  عشر، 
كوشوت  والي��وش  عشر،  الثامن  القرن  أوائ��ل  في 
التاسع  ال��ق��رن  أواس���ط  ف��ي   Lajos Kossuth
اإلمبراطورية  في  وملجأ  م��أوى  جمعهم   – عشر 
العثمانية. وجند الذكريات املرتبطة بأولئك القادة 
في إزمير Izmir وتيكرداج Tekirdag وكوتاهيا 
املناطق  ت��ي��ك��رداج  ت��رك س��ك��ان  وق��د   Kutahya
الالجئني  من  ومجموعته  لراكوتسي  املخصصة 
القرن  نهاية  حتى  متس  أن  دون  من  السياسيني 
التاسع عشر، حيث خصصت تلك األراضي مللك 

املجر. 
دوراً  امل��ه��اج��ري��ن  م��ن  م��ج��ري��ني  بضعة  أدى  وق���د 
متفرقة  إبراهيم  منهم:  اإلمبراطورية،  حياة  في 
الذي ال يزال اسمه   Ibrahim Muteferrika
املجري غير معروف، وقد وصل إلى تركيا خالل 
لطباعة  وأن��ش��أ مطبعة  راك��وت��س��ي،  ه��ج��رة  ف��ت��رة 
ال��ذي   Ferenc Toth ت��وت  وف��ي��رن��س  ال��ك��ت��ب. 
ب��دور  وق��ام  الثاني،  اجليل  ف��ي  تركيا  إل��ى  هاجر 
رئيس في صناعة وحدات مدفعية للجيش التركي، 

وتطوير قالع في مضيق كاناكالي. 
وقد حتدث عدة مهاجرين من الذين تبعوا اليوش 
ج��وي��ون  ورت���ش���ارد   Lajos Kossuth ك��وش��وت 
بيرتسيل  م��ور  مثل:  تركيا   Richard Guyon
 Kazmer باتثياني  وك��ازم��ر   Mor Perczel
 Gabor Egressy وجابور إجريشي Batthany
قضوها  التي  السنوات  عن  حميمة  ذكريات  عن 
 Father بيم  األب  أم��ا  التركية.  األراض���ي  على 
 Richard Guyon ج���وي���ون  ورت���ش���اد   Bem
وميكشا شتاين Miksa Stein ويوجف كوالمان 
حياتهم  واص���ل���وا  ف��ق��د   Jozsef Kollaman
سيجيني  أودون  اس��م  أم��ا  العثماني،  اجليش  في 
إطفاء  بخدمات  فيرتبط   Odon Szechenyit
بابنة  التنويه  من  والب��د  استانبول.  في  احل��رائ��ق 
ربطت  التي   Odon Fenyes فينييس  أودون 
األت���راك  وك���ان  بتركيا،  ال��ص��الت  ب��أوث��ق  حياتها 
 Nigar يكنون لها االحترام ويسمونها نيجار هامن

Hanim لكونها أول شاعرة تركية. 
األول مع  أوجها  السياسية  العالقات  لقد وصلت 
نهاية السبعينات من القرن التاسع عشر امليالدي، 
ويتذكر الشعب املجري خالل احلرب الروسية – 
التركية الدور الذي قامت به روسيا في قمع حرب 
1849م،   1848- عام  في  وإخمادها  االستقالل 
ولذلك أبدى املجريون تعاطفهم مع األتراك، حتى 
إن طلبة اجلامعة ب��ادروا بجمع األدوي��ة واألم��وال 
وقدموها مع سيف مصنوع من الذهب من خالل 
وفد خاص إلى تركيا، وقد ترك ذلك أثراً هائاًل 
تركيا  وج���دت  ال��ت��رك��ي، حيث  ال��ع��ام  ال���رأي  على 
لم تتوقعه أبداً، وبادرت  صديقاً جديداً ومخلصاً 
باستقبال ذلك الوفد على أنه )أخ مجري(، وهذا 
اللقب ال���ذي ول��د ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ل��م يطلق إال 
باللغة  يرتبطون  ال  مم��ن  وح��ده��م  املجريني  على 
أما  اليوم.  يستخدم حتى  ي��زال  وال  األت���راك،  مع 
تعزيز العالقات فيظهر جلياً فيما أبداه السلطان 

عبد احلميد الثاني جتاه املجر من إعادة مجموعة 
من  أخ��ذت  قد  كانت  بثمن،  تقدر  ال  مخطوطات 

بودابست إلى تركيا.
 Oszkar Asboth ويرتبط اسم أوسكار اشبوت
الذي اكتسب شهرة عاملية، بتصميم الطائرات في 
الفترة  في  وذلك  التركي،  الطيران  بداية صناعة 

التي سبقت احلرب العاملية األولى مباشرة. 
وع��ن��دم��ا ب���دأ االه��ت��م��ام ب��ال��ل��غ��ة ال��ت��رك��ي��ة وأدب��ه��ا 
وتاريخها على مستوى واسع في تركيا، في عهد 
كمال أتاتورك في العشرينات من القرن العشرين، 
التركية دوراً مهماً في  أدت الدراسات املجرية – 

ذلك الشأن. 
يتابعون  األت��راك  الطلبة  فقد أخذ عدد كبير من 
دراس��ت��ه��م ف��ي ب��وداب��س��ت ف��ي ق��س��م ال���دراس���ات 
نذكر:  األس��م��اء  تلك  وم��ن  اجلامعة،  ف��ي  التركية 
إت��ش.  وآر.   H.Z.Kooay ك��وئ��ي��ى  زد.  إت���ش. 
أورك�����ون  ك����ي.  وإن.   R.H.Ozdem أوزدمي 
وتي.   ،H.Eren إيرين  وإت��ش.   N.K.Orkum
كافيسوغلو  وآي.   T.Gokbilgin غوكبيجلن 
 ،S.Bastav ب��اس��ت��اف  وإس.   I.Kafesoglu
وإس. إن. أوزيردم S.N.Ozerdim إلخ. وكلهم 
العلمية  بارز في احلياة  بدور  قاموا  استثناء  دون 
تثبيت  مت  لقد  ومعاهدها.  جامعاتها  في  التركية 
هذه الروابط، وال تزال تتعزز حتى الوقت احلاضر 
بواسطة قسم الدراسات املجرية في جامعة أنقرة، 
ال��دراس��ات تلك  وق��د ق��ام أول أستاذين في قسم 
وهما السلو راشونيي Laszlo Rasonyi وتيبور 
هاالشي كون Tibor Halasi Kun بدور رئيس 

في احلياة العلمية التركية. 
 Antal Rathly راتلي  انتال  من  لكل  ك��ان  كما 
وفيرنس تشيكي Ferenc Csiky يد في حتديث 
خدمات األرصاد اجلوية التركية، والزراعة وتربية 
وتكرم  التركية.  اجلمهورية  عهد  في  احليوانات 
 Lajos فيكيتي  اليوش  والعاملية  العلمية  احملافل 
التركي، مبا في  لكونه مبتكر األرشيف   Fekete
الكتابات  )دراس���ة  البيلوغرافية  ال��دراس��ات  ذل��ك 

والنقوش القدمية( والدبلوماسية. 
مكانة   Bela Bartok ب��ارت��وك  ب��ي��ال  م��ن��ح  ك��م��ا 
خ��اص��ة، ب��ح��ث خ���الل إق��ام��ت��ه ف��ي ت��رك��ي��ا الفنون 

املوسيقية الشعبية التركية. 
 Adnan وجدير باملجريني تكرمي عدنان سايجون
Saygun أحد أتباع أعمال بارتوك وأعظم مؤلف 

موسيقي تركي. 
وق����د س��ج��ل��ت أك���ادمي���ي���ة ال��ع��ل��وم امل��ج��ري��ة حتى 
اآلن ع��ض��وي��ن ت��رك��ي��ني ف��ي س��ج��الت��ه��ا ه��م��ا: إم. 
إيرين  وإت���ش.   M.F.Kuprulu ك��وب��رول��و  إف. 

 .H.Eren
العلماء  أع���داد عضوية  ف��إن  أخ���رى،  ناحية  وم��ن 
املجريني في اجلمعية التركية للغويات، واجلمعية 
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العلمية  احلياة  أن  إل��ى  تشير  للمؤرخني  التركية 
بسجل  حتتفظ  ت��زال  وال  احتفظت،  ق��د  التركية 

إجنازات بحوث الباحثني األتراك – املجريني. 
ولم تنقطع هذه العادة، ففي هذه األيام تتابع أعداد 
كثيرة من الطلبة األتراك دراستهم في املجر، كما 
أن هنالك بعض الطالب املجريني املبتعثني مبنح 
دراسية إلى تركيا ملتابعة دراستهم، أو لالشتراك 

في عمل بحوث علمية.
وقد برزت روابط الصداقة بني الشعبني في زيارة 
سليمان دمييريل رئيس وزراء تركيا إلى املجر في 
الستار عن  أزي��ح  زيارته  وخ��الل  1994م،  خريف 
نصب تذكاري ميثل سليمان العظيم في سيجيتفار 
Szigetvar امل��ك��ان ال���ذي ت��وف��ي ب��ه ذل��ك الفاحت 
ال��ق��الع ه��ن��اك.  العظيم خ���الل ح��ص��اره إلح���دى 
أدى  ال��ذي  التاريخي  املسلك  احلادثة  هذه  وتبني 
إلى مرحلة أصبح بها أعداء األمس، ميدون أيدي 

الصداقة كل لآلخر. 
ال��ع��الق��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��ج��ري��ة – اإلي��ران��ي��ة 

)الفارسية( 
املجرية   – ويركز االهتمام في الدراسات اإليرانية 
انبثقت من  األول���ى  ن��ق��اط،  ث��الث  ف��ي  العموم  على 
القرنني  ففي  للمجر،  املبكر  ال��ت��اري��خ  ف��ي  البحث 
من  رسته  اب��ن  استفاد  امليالديني  والعاشر  التاسع 
كتاب باللغة العربية من تأليف اجلاجهاني كمصدر 
املاجيار،  سيطرة  عهد  في  للمجريني  وصفاً  يقدم 
والعمل التاريخي للغة الفارسية الذي كتبه الغارديزي 
Gardezi في أواسط القرن احلادي عشر امليالدي 

استشهد مبا كتبه اجلاجهاني عن املجريني. 
القدمية  الفارسية  اإلمبراطورية  ثقافة  وتشكل 
وبقاؤها املجال الرئيس الثاني ملا يدور من أسئلة 
إلى  مجريني  ومستشرقني  رح��ال��ة  ع��دة  ح��ج  لقد 
اآلن  يعرف  ما  أو   Persepolis برسبوليس  آثار 
باسم تخت جمشيد Takhte Djamshid وذلك 
 Armin Vambery فامبري  أرم��ني  من  ب��دءاً 
1913 -1832(م( إلى السير مارك أوريل شتاين 
Sir Marc Aurel Stein )1862- 1943م( 
الذي أجرى بحوثه متظاهراً بأنه إجنليزي، ولكنه 
بقي مجرياً، ومتخضت حمالته االستكشافية على 
نتائج هائلة لصالح  التاريخية عن  إي��ران  أراض��ي 
علم اآلثار. إال أن اسم أوريل شتاين يرتبط أيضاً 
بباكتريا  اخلاصة  املكتوبة  السجالت  باستكشاف 
 ،Khotan Saka س��اك��ا  وخ��وط��ان    Baktria
اللتني تنتميان إلى احلقبة اإليرانية الوسطى من 
هذه  ميتة  لغات  أنها  مع  اإليرانية،  اللغات  عائلة 
األيام، وذلك من أجل إعطاء اجتاه جديد للبحوث 
اللغوية اإليرانية في قرننا احلالي. إن استكشاف 
)األفستا(  واختبار  القدمية،  اإليرانية  اللغة  بقايا 
القدمية،  الفارسية  امللكية  والنقوش  الكتابات  أي 
واللغات اإليرانية الوسيطة، كل ذلك يعد من بني 

وبوسع  ال��ق��رن،  ل��ه��ذا  العلمية  اإلجن����ازات  أع��ظ��م 
)أناشيد(  ترنيمات  على  التعرف  املجريني  القراء 
األف��س��ت��ا، وال ي���زال ه��ن��اك ب��اح��ث��ون ب����ارزون في 
والوسيطة  القدمية  اإليرانية  اللغوية  ال��دراس��ات 

يعملون حتى اليوم. 
العلماء  جانب  من  االهتمام  هي  الثالثة  واملرحلة 
عدة  إلى  ذلك  ويعود  الفارسي،  ب��األدب  املجريني 
دبليو  اإلجنليزي  العالم  عهد  قبل  وحتى  ق��رون. 
ريفزكي  كارولي  الكوننت  قام   ،W.Jones جونز 
 Count Karoly Reviczky )1736-
والتعليق عليه في  بترجمة شعر حافظ  1793م( 

أواسط القرن الثامن عشر. 
إن املهارات اللغوية الفارسية والعربية التي اختص 
 Mihaly Vitez تشوكوناي  فيتيز  ميهالي  بها 
شاعر  أع��ظ��م  Csokonai )1773- 1805م( 
مجري في عصر التنوير، جعلت منه خبيراً ناقداً 
كثيراً  وأن  حافظ،  وأعمال  اخليام  عمر  ألعمال 
األث��ر  طياتها  ف��ي  حتمل  الشعرية  ق��ص��ائ��ده  م��ن 
الذي تركه الشعر الفارسي عليه. لقد ذهب بعيداً 
ليكرس نفسه إلجراء دراسة عن الشعر اآلسيوي 

مبا في ذلك الشعر الفارسي. 
ومن بني الترجمات البارزة التي قام بها بيال هراخ 
 Bela Harrach Erodi )1846- إي����رودي 

 .Sadi 1936م( كانت أحد أعمال سعدي
 Sandor Kegle )1862- كيغل  س��ان��دور  وأن 
الشعبي  ال��ف��ن  وص��ن��ع  اك��ت��ش��ف  ال����ذي  1920م( 
في  الفارسي  واألدب  اللغة  أس��ت��اذ  ك��ان  املديني، 
في   Peter Pazmany ب��ازم��ان��ي  بيتر  جامعة 
ب��وداب��س��ت )ال��ت��ي تسمى ح��ال��ي��اً ج��ام��ع��ة ل��وران��د 

 .)Lorand Eotvos أوتفوش
 Bertlan Csillik وتعد أعماال بيرتالن تشيليك
حجر الزاوية البارز في البحوث عن عمر اخليام 
املكتبة  ف��ي  اخل��ي��ام  عمر  مخطوطات  جعل  فقد 
سنة  م��ن  للجماهير  متاحة  ب��اري��س  ف��ي  الوطنية 

1933م إلى 1934م. 
قام  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة  الترجمة  إل��ى  الفضل  وي��ع��ود 
 Lorinc Szabo )1900- سابو  لورنتس  بها 
1957م( ف��ق��د ج��ع��ل م���ن ع��م��ر اخل���ي���ام أف��ض��ل 
شاعر فارسي اشتهر في املجر في أواسط القرن 

العشرين )مع أنه اعتمد بشكل ما في ترجمته على 
النص اإلجنليزي(. 

جيل  ترعرع  العشرين  القرن  من  الستينات  وم��ع 
جامعة  ف��ي  الفارسية  ال��دراس��ات  كلية  ف��ي  كامل 
لوراند أوتفوش، وكان املنتمون إلى هذه اجلامعة 
ي��ت��رج��م��ون م��ب��اش��رة م���ن ال��ن��ص��وص ال��ف��ارس��ي��ة 
امللحمة  تلك  الشاهنامه،  نشرت  وق��د  األصلية، 
الرائعة للفردوسي عدة مرات باللغة املجرية حتت 
عنوان كتاب امللوك باإلضافة إلى مختارات أدبية 
الفرس  الروائيني  من  ومجموعة  الشعراء  لبعض 
أدب��ي واح��د لكل من  املعاصرين. وق��د نشر عمل 
ب��وزورغ أالفي Bozorg Alavi وص��ادق هدايت 
 Nizami أروزي  ونظامي   Sadeq Hedajat

Aruzi باللغة املجرية. 
الترجمات  في  اشتغلوا  الذين  الشعراء  بني  ومن 
 Geza Kepes كيبيس  غ��ي��زا  ال��ش��اع��ر  األدب��ي��ة 
اللغة  أتقنوا  الذين  من  وهو  1989 -1909(م(  
قصائد  ترجمة  يستطيع  أن  أج��ل  م��ن  الفارسية 

)حافظ( و)سعدي( إلى القارئ املجري. 
ل��ق��د ق����ام امل���ت���رج���م���ون م���ن األدب�������اء وال���ش���ع���راء 
على  بصرامة  محافظني  رائعة  دقيقة  بترجمات 
دخلت  وقد  الفارسي،  الشعر  في  املنهجية  البنية 
في  نفسه  باللفظ  الفارسية  )شعر(  غ��زال  كلمة 
في  والشعر  أي��ض��اً،  شعراً  لتصبح  املجرية  اللغة 

الشاهنامه أصبح )املتقارب( باللغة املجرية. 
املزيد  لتعلم  للمجريني  املتنامي  للطلب  واستجابة 
فقد ظهرت طبعة  اإلي��ران��ي،  والشعب  إي��ران  من 
ثانية من القرآن الكرمي املترجم إلى اللغة املجرية 
باإلضافة إلى طبعة مختصرة من أعمال تاريخية 
وقد  اإليرانية.  والتقاليد  اإلمبراطوريات  بعنوان 
في  اإليرانية  بالدراسات  متخصص  قسم  أنشئ 
الفارسية،  اللغة  لتدريس  أوتفوش  لوراند  جامعة 
باللغة  امل��ص��ادر  م��ن  مرجعية  مجموعة  وتنتظر 
الفارسية أولئك الذين يتابعون الدراسات اإليرانية 
في مجموعة الكتب الشرقية في أكادميية العلوم 
 – املجرية  الصداقة  جمعية  تعمل  كما  املجرية، 
تلك  على  املختصني  غير  اط��الع  على  اإلي��ران��ي��ة 
امل��ج��م��وع��ة م��ن خ���الل احمل���اض���رات وامل��ن��اس��ب��ات 

االجتماعية املفتوحة للجميع. 
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يعيش املسلمون في املجر أيام رمضان املبارك بكثير من قسمات 
اإلميان والروحانيات التي ميكن حلظها من مسار حياتهم. 

نسيج  في  سارية  رمضانية  أيام  كانت   2011 العام  هذا  في 
املكرمة  ومكة  األزهر  من  شيوخ  يفد  وكالعادة  املسلمة.  اجلالية 
الرغم من أن  ملشاركة اجلالية املسلمة تلك األيام الكرمية على 
الكثير من أقطاب اجلالية فضلوا الذهاب إلى بلدانهم لتمضية 
الشهر الكرمي اللهم إال تلك البلدان التي تعصف بها األنواء ورياح 

التغيير!!
واملسلمة  العربية  اجلالية  أبناء  لقاءات عدة جمعت  ولقد جرت 
فقد حتدثت اجلالية العربية عن تقديرها ملبادرة سعادة نبيل بن 
وللعام  املجر  في  السعودية  العربية  اململكة  سفير  عاشور  خلف 
أبواب  وفتح  شاملة  إفطار  مأدبة  إلقامة  التوالي  على  الثاني 
السفارة في ثاني أيام عيد الفطر املبارك لتلقي التهاني وتبادلها 
مع أبناء اجلالية والطلبة السعوديني وأعضاء السلك الدبلوماسي 

هذا وقد أقام سفير جمهورية العراق مأدبة إفطار 
جمعت أطياف اجلالية العربية وشخصيات مجرية 
رسمية وثقافية كما أقام رجل األعمال هيثم مزيك 
إفطار  مأدبة  السوريني  املغتربني  رابطة  رئيس 

ألبناء اجلالية السورية في دارته. 
ومن التجليات الباعثة على معاني احلضور والتفاعل 
اإلنساني قيام ممثالت عن النساء العربيات بجولة 
يظهر  الذي  األمر  للمحتاجني  غذائية  سلة  حاملني 

روح الشهر الكرمي ودروسه ومقاصده. 

رمضان الكرمي  في املجر

العربي واإلسالمي وأئمة املساجد في بودابست. 
كما كان ملشاركة عدد من السفراء العرب في اإلفطار اخليري الذي أقامته هيئة مسلمي 
واحملتاجني  للفقراء  العربية  الدول  سفارات  من  وعدد  العربية  اجلالية  مع  بالتعاون  املجر 
املجريني الذين ال مأوى لهم أثر طيب كفعل إنساني مستمد من مضامني اإلسالم. وحضر 
ورئيس  العراق  وجمهورية  العربية  مصر  جمهورية  سفير  وسعادة  السعودية  سفير  سعادة 

اجلالية العربية وعدد من ممثلي اجلالية اإلسالمية في املجر. 
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A kézfelemeléssel, nagy többséggel elfogadott 
szöveg szerint nem lehet megkérdőjelezni 
Izrael jogát sem arra, hogy biztonságos határok 
között létezzen. Az EP legitimnek minősítette 
a palesztin nép azon törekvését, hogy az ENSZ 
mostani közgyűlési ülésszakán zajló tárgyalások 
eredményeképpen államként képviseltethesse 
magát a világszervezetben.
Az Európai Parlament - korábbi állásfoglalásaihoz 
hasonlóan - támogatásáról biztosította a két 
állam elvén alapuló megoldást, «amely az 1967-
es határokon nyugszik, és amelynek értelmében 
mindkét ország fővárosa Jeruzsálem».
A képviselők szerint haladéktalanul folytatni kell 
az izraeliek és a palesztinok közötti tárgyalásokat 
a két állam elvén alapuló megoldás érdekében. A 
strasbourgi állásfoglalás úgy fogalmazott, hogy 
az 1967 előtti határok kapcsán csak a felek által 
egyeztetett változtatásokat szabad elismerni, ide 
értve a Jeruzsálemet érintő változtatásokat is.
Az EP felszólította Catherine Ashtont, az EU kül- 
és biztonságpolitikai főképviselőjét, valamint 
a tagállamok kormányait, hogy alakítsanak ki 
közös uniós álláspontot a Palesztin Hatóság 
ENSZ-tagság iránti kérelméről, és kerüljék el a 

tagállamok közötti megosztottságot. Egyúttal 
arra is felhívták az uniós tagállamokat - valamint a 
teljes nemzetközi közösséget -, hogy «ismételten 
erősítsék meg Izrael állam biztonsága iránti 
határozott elkötelezettségüket».
Az állásfoglalásban sürgették az izraeli 
kormányt, hogy állítsa le a zsidó telepek 
építését, illetve bővítését Ciszjordániában és 
Kelet-Jeruzsálemben. Egyúttal kiemelték annak 
fontosságát, hogy szűnjenek meg a Gázai-
övezetből Izrael ellen indított rakétatámadások, 
és a felek kössenek tartós fegyverszünete

Az EP támogatja a palesztin államiságot



Minden év szeptember huszonharmadika Szaúd-Arábia 
Nemzeti Ünnepe. Annak megünneplése, hogy a   Szaúd-
Arábiai Királyság megalapítója Abdul-Aziz Al-Szaúd 
1932-ben megteremtette az egységet a királyság régiói 
között, és lefektette egy helyi és nemzetközi szinten is jelen 
lévő állam alapjait.
1932 óta a  Szaúd-Arábiai Királyság együttműködést 
folytat a világ országaival. Szaúd-Arábia – az Iszlám 
Törvénykezés (Sária) alapján álló – uralkodói hozzájárultak 
az arab és iszlám népek, valamint a világ népei közötti 
szeretet, együttműködés és igazságosság koncepciójának 
lefektetéséhez.
Napjaink megfigyelői Abdullah bin Abdul-Aziz királyban 
egy humánus vezetőt láthatnak, aki modern reformok 
alapjait rakja le hazájában. Ezen reformok középpontjában 
a tudományok és az egészségmegőrzés támogatása, a 

Szaúd-Arábia Nemzeti Ünnepe: 

fejlődés és emberi felelősség
 Magyarország és Szaúd-Arábia  –  látogatás a 
barátság és kölcsönös együttműködés jegyében



környezeti-természeti katasztrófáknak kitett emberek 
megsegítése, a kultúrák közötti párbeszédre való 
felszólítás, a fogyatékkal élő gyermekek támogatása, 
bonyolult gyermek-sebészeti beavatkozások lehetőségének 
megteremtése, valamint éhínségnek és válságnak kitett 
emberek és országok megsegítése áll.
 Germanus Gyula magyar író Allah Akbar című 1934-ben 
megjelent könyvében bemutatja a királyságot megalapító 
Abdul-Aziz királyt, aki vendégül látta őt, és ekképpen 
jellemzi: a muszlimok Kalifája bőkezű, kedélyes, vezető 
típus és a Szent Földek védelmezője.
Napjainkban a nemzetközi pénzügyi válság közepette, 

Szaúd-Arábia nemzetközi 
erőfeszítéseket tesz a pénzügyi 
válság által a világ népeit érő 
hatások enyhítésére, nemzeti 
kincseit a humanitárius 
erőfeszítések szolgálatába 
álltja, folyamatosan fellép a 
világ  békéjét és stabilitását 

elősegítő kezdeményezések támogatása érdekében.
A magyar közvélemény figyelemmel kísérte Orbán Viktor 
miniszterelnök Szaúd-Arábiában tett sikeres látogatását, mely 
a második a maga nemében egy évtizeden belül. Ez a látogatás 
a két nép közötti mély barátságra és együttműködésre utal, és 
a szaúd-arábiaiak Magyarországra, mint keleti gyökerekkel 
rendelkező baráti országra tekintenek, és előszeretettel 
küldik gyermekeiket magyarországi tanulmányokra, aminek 
következtében a Magyarországon tanuló szaúd-arábiai 
diákok száma elérte a 350-et.
A Szaúd-Arábiai Királyság számokban:
A Szaúd-Arábiai Királyság az ázsiai kontinens dél-nyugati 
sarkában található.
Területe:  2 250 000 km²
Népessége:  27 173 000 fő
Fővárosa:  Rijád
Nagyobb városok: Dzsidda –  Mekka –  Abha  –  Hail  –  
Tabuk  –  Dammam
Pénznem:  Szaúdi riál  ( 1 dollár = 3.75 riál )
Nemzeti ünnep: szeptember 23.
Heti munkaszüneti napok: csütörtök és péntek



A bölcs látás és a tudományos ve-
zetés immár 41-ik éve uralja az 
Ománi Szultánságban zajló fej-
lesztés és kiválóan tervezett mo-
dernizáció.
Jellemzi az Ománi nemzet új fel-
kelésének utolsó három és fél év-
tizedét, hogy a gyakorlat egyene-
sen követi az elméletet a társa-
dalmi élet minden terén. Őfelsé-
ge Szultán Kábusz Bin Száid ál-
lamfő határozottan kijelentet-
te 1970-ben, hogy az emberi cse-
lekvések sikere egyenes függvé-
nye a folyamatos szorgalomnak, 
az erős akaratnak és az állandó 

AZ Ománi Szultán Egy nemzet 
új felkelése

felelősségérzetnek.a
Omán 1970 július 23-án modern 
történelmének egészen új fázis in-
dította és azóta már szemmel lát-
hatóan nagy teljesítményeket ért 
el az élet társadalmi, gazdasági, 
egészségügyi, oktatási, kulturá-
lis és egyéb mezeiben is. Mindez 
annak köszönhető, hogy őfelsége 
Szultán Kábusz elvetette a kész 
idegen fejlesztési programok im-
portálását és adaptálását és ahe-
lyett mindig hit az Ománi nemzet 
egységének erőségében,az emberi 
erőforrások folyamatos fejleszté-
sében, és a demokráciában, amely 

tiszteletben tartja az Ománi nép 
társadalmi és kulturális örökségét.
Egymás követő Ománi kormá-
nyok központi érdeklődésében 
állt a kulcsfontosságú ifjúsági 
erőforrások lépcsőzetes és folya-
matos fejlesztése, ezen kívül a 
kormányok sokat tettek annak ér-
dekében, hogy mindig bevonják a 
nőt az ország új építésében.
Az Ománi nő teljes politikai jo-
gokat élvez és aktívan vesz rész 
az állami és a magán szektorban 
egyaránt.
Jellemző, hogy az Ománi nő je-
len van a magas állomi pozíciók 



12%-ban, a szolgáltatási szektor 
56%-ban.
   Az Ománi Szultánság külpoli-
tikájának fókuszában áll más or-
szágokkal mérsékelt és kiegyen-
súlyozott kapcsolatok termése és 
fenntartása a nemzetközi jogsza-
bályok tiszteletben tartása mel-
lett, amelyek garantálják a nemze-
tek szuverén szabadságát és füg-
getlenséget.
Omán politikája emellett erősen 
elítéli a világbékét veszélyeztető 
terrorizmos minden alakját és faj-
táját.
A sikeresen helytálló bel-és kül-
politikára több tényező utal.
Azok közzé tartozik az amerikai 
Harvard Egyetem létesített Nem-
zetközi Kapcsolatok Tanszéke, az 
Ausztrál Melborn Egyetem lévő 
Arab Iszlám Tudományok Tanszé-
ke és a brit Cambridge Egyetem-
működő Modern Arab nyelv Tan-
széke. Mind a három tanszék Szul-
tán Kábusz Bin Száid nevét vise-
li. Az előbb említett tényezőkhöz 
egy másik szintén fontos ténye-
ző is csatlakozik. Az Ománi fővá-
ros Maszkat az Egyesült Nemzet-
eke és az UNESCO idetartozó ha-
tározatai alapján az arab kultúra fő 
városa lett. Az arab öböl országai-
nak társadalmi politikai és gazdag-
sági fejlődésével foglalkozóknak 
az Ománi Szultánság minden te-
kintetben tanulságos és figyelem-
re méltó példát lépez és viszony-
lag rövid: három és fél évtized 
alatt elért szenzációs sikerek egye-
nes bizonyítják Őfelsége Szultán 
Kábusz Bin Száid által vezetett he-
lyes és bölcs állammodernizáció.    



Hamarosan olyan szavazás következik az ENSZ-közgyűlésben, 
amilyen 1947. november 29-én zajlott. Akkor arról döntöttek, 
hogy a britek uralta Palesztinában zsidó és arab állam jöhet 
létre. Most a palesztin állam elismerése a tét. Ön milyen 
eredményt vár?
. Izraelt az említett ENSZ-határozat alapján ismerték el 
világszerte. Akkor arról volt szó, hogy a zsidó állam a 
történelmi Palesztina 55 százalékán jön létre. Palesztina 
ENSZ-felvétele nem jelentené Izrael apokalipszisét, ahogyan 
ott most mondják. Pont fordítva: ha a palesztin államot 
elismernék, azzal az izraeli határokat is legitimálnák. Azt, hogy 
Izrael az 1967-ig fennállt határokon belül, tehát Palesztina 78 
százalékán létezik.
Az ENSZ közel 200 tagállamából hányan szavaznak majd a 
palesztin állam elismerésére?
. Bízunk benne, hogy a támogató voksok 
száma a kétharmadot is meghaladja majd. 
Az EU minden tagja a két állam elve 
alapján képzeli a konfliktus lezárását, 
ahogy egyébként az USA és Izrael is.
Feltételezzük, hogy a magyar kormány 
álláspontját önök is igyekeznek formálni.?
. A magyar kormányra többen is erősen 
igyekeznek hatni. Logikus lenne az 
igen voks. Magyarország már 1988-ban 
elismerte a palesztin államot, 1989 óta 
működik a követségünk Budapesten.
Elképzelhetőnek tartja, hogy a Biztonsági 
Tanács is önök mellé áll?
.Bízunk benne, hogy az USA nem él 
vétójogával. Barack Obama elnök maga 
mondta tavaly az ENSZ közgyűlésében, 
hogy reméli, jövőre tagként üdvözölheti a 
palesztin államot. 
Obama nyilván arra gondolt, hogy addigra megszületik a 
megegyezés Izraellel. Mit jelentene, ha az USA – mint azt az 
elnök a minap jelezte is – vétózna?
. Ha az USA nemmel szavaz, akkor a BT nem tesz javaslatot 
a közgyűlésnek a palesztin állam ENSZ-taggá válására. Ebben 
az esetben közvetlenül a közgyűléshez fordulunk, amely 
megszavazhatja a palesztin állam elismerését, tagság nélkül. 
Ilyen a Vatikán nemzetközi jogi státusa is. Ehhez elég 50 
százalék plusz egy szavazat a közgyűlésben.
Milyen hatása lehet a jövőbeni tárgyalásokra, ha az ENSZ 
elismeri a palesztin államot?
Ha az 1967-es határokkal felvételt nyerünk az ENSZ-be, akkor 
Palesztina nemzetközi jogilag megszállt országgá válik. A 
közelmúltban egyébként Obama elnök is kijelentette, hogy az 
1967-es határok alapján kell béketárgyalásokat folytatni. Izrael 

viszont sosem fogadta el ezt az elvet.
Nem válnak értelmetlenné a béketárgyalások, ha előre le 
akarják fektetni, mi a végeredmény?
 . Az 1967-es határok tárgyalási alapot jelentenek. Kölcsönös 
területcserékről szó lehet. Izrael azt mondja, megsértjük az 
oslói megállapodásokat azzal, hogy az ENSZ-hez fordulunk. 
Ez azonban nem igaz. Az oslói alku kimondta, hogy az aláírás 
után öt éven belül, azaz 1999-re meg kellett volna születnie a 
palesztin államnak.
Akkor miért csak most fordulnak az ENSZ-hez?
 .  Hibát követtünk el, hittünk az ígéreteknek. Az oslói 
egyezmény aláírásakor 236 ezer telepes élt a megszállt 
palesztin területeken, ma több mint félmillió. Így tíz év múlva 
lehetetlen lesz a megoldás a két állam elvén, ez pedig Izraelnek 

is rossz lenne. Vagy ki kéne ebrudalnia 
a palesztin lakosságot, vagy apartheid 
állammá kéne válnia.
– Ki és mikor döntött az ENSZ-
kérelemről?
. A Palesztinai Felszabadítási Szervezet, 
még az arab felkelések előtt.
A Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász 
nem tagja a PFSZ-nek. Neki mi az 
álláspontja az ENSZ-szavazásról?
. Támogatja a kezdeményezést.
De hiszen Izrael létezését sem ismerik el, 
és a történelmi Palesztina teljes területén 
akarnak államot?
. A Hamász világossá tette, ha létrejönne 
egy megállapodás Izraellel, amit a 
palesztinok népszavazáson megerősítenek, 
akkor azt ők is elfogadnák.
De a népszavazás előtt a választókat 
feltehetőleg arra buzdítanák, hogy nemmel 

szavazzanak.
. Az izraeli kormánykoalícióban is van néhány párt, amelyik 
nem fogadja el a palesztin függetlenséget. Az a lényeg, hogy 
a kormányok megállapodjanak, és a szavazók elfogadják az 
egyezséget.
A múltban nehézséget okozott például Jeruzsálem 
megosztásának ügye. Önök elfogadnák az 1967-es határ 
olyan módosítását, hogy Izraelnek jusson az óváros zsidó 
negyede vagy a Siratófal? Izrael számára a több mint 4 millió 
menekültstátusú palesztin visszatérési joga is kényes kérdés.
. Számunkra is. Nem mondunk le a visszatérés jogáról, de 
hajlandók vagyunk tárgyalni a konkrét megvalósításról: 
arról, hányan és kik térhetnek vissza. Az Olmert-kormánnyal 
már sikerült megállapodni az elvről, csak a számokról nem. 
A Siratófal és a zsidó negyed tényleg különleges kérdés. A 

Ahmad Abdelrazek palesztin nagykövet
„Ha a palesztin államot elismernék, azzal az 

izraeli határokat is legitimálnák”



lényeg az, hogy Kelet-Jeruzsálem a palesztin állam fővárosa 
lesz, de nem akarunk falakat építeni. Rómában sem kérnek 
útlevelet, ha a Vatikánba lép valaki.
 Ott egy kicsit más a biztonsági helyzet.?
A biztonsági intézkedéseket közösen kell kialakítani. Az oslói 
folyamat idején az izraeliek szabadon mozoghattak a palesztin 
területeken, kereskedtek, éttermekbe jártak. A jerikói kaszinót 
szinte csak ők látogatták. Most is hamar változna a helyzet, 
ha megállapodásra jutnánk. Az izraeliek és a palesztinok 
megtapasztalták már a békés egymás mellett élést.
– Egy-egy gyilkos merénylethez azonban egy-két ember is 
elég, és Izraelnek sok tapasztalata van a palesztin terrorról.
A palesztinoknak pedig az izraeli terrorról. A terrorizmustól a 
békével szabadulhatunk meg.
Gondolja, hogy a palesztin kormánynak sikerül visszatartania 
a szélsőségeseket?
Az utóbbi években Ciszjordániában nem volt merénylet, mivel 
a palesztinok és az izraeliek komolyan vették a biztonsági 
együttműködést.
– De nem ez a helyzet a Hamász uralta Gázában.
A három évvel ezelőtti gázai háború után tűzszünet jött létre 
Izrael és a Hamász között, amelyet az utóbbi is betartott. 
Persze ha az izraeliek célzott likvidálásokat hajtanak végre, 
a Hamász nem marad tétlen. Mi ellenezzük a civil lakosság 
elleni rakétatámadásokat, de nem ellenőrizzük a Hamászt.
– Hogyan lehetne a Gázai övezet egy békés palesztin állam 
része?
A Hamász és a Fatah között júniusban Kairóban megszületett 
a kiegyezés, továbbra is folynak az egyeztetések például a 
Hamász felvételéről a palesztin intézményekbe – a PFSZ-be és 
a Palesztin Hatóságba.
–  Miért nem jött létre a palesztin egységkormány a kiegyezés 
óta?
A legfőbb vitapont az, hogy a Hamász nem fogadja el 
kormányfőnek Szalám Fajjadot. Pedig ő élvezi a donor 
országok bizalmát, mert átlátható módon kezeli a palesztin 
költségvetést. Amikor a hamászos Iszmail Hanije állt a 
közös kormány élén, felfüggesztették a Palesztin Hatóság 
támogatását.
– A Hamász miért ellenzi Fajjadot?

Minden olyan politikust le akar váltani, aki a megosztottság 
idején volt hivatalban.
– Az arab felkelések hogyan hatnak az izraeli–palesztin 
konfliktusra?
Az arab tavasz demokráciát hoz. Nem lesz több egyszemélyi 
döntés, az új egyiptomi kormánynak figyelembe kell vennie 
a saját közvéleményét. Amikor egy fegyveres csoport a múlt 
hónapban megtámadott egy buszt Eilat közelében, és Izrael 
válaszul meg akarta támadni Gázát, a kairói kormány jelezte: 
ehhez nem járul hozzá, ellenlépéseket tenne. Nem úgy, mint 
Hoszni Mubarak a 2008-as gázai háború idején.
– Izraelben sokan tartanak attól, hogy szélsőségesen vallásos 
rezsimek kerülhetnek a régiek helyébe, amelyek le akarják őt 
törölni a térképről, és a palesztin állam is csak az első lépés 
efelé.
Nincs alapja ennek a félelemnek. Az arab világban a legerősebb 
vallásos mozgalom az egyiptomi Muszlim Testvériség, ez 
pedig deklarálta, hogy nem mondja fel az 1979-es egyiptomi–
izraeli békemegállapodást. Ahogyan az USA-ban vagy 
Magyarországon, az arab világban is vannak szélsőségesek. 
De nem ők határozzák meg a politikát. Az Olmert-kormánnyal 
már arról is megegyeztünk, hogy a határokat NATO-erők 
felügyelnék.
– Az új közel-keleti helyzet meglehetősen bizonytalan, 
könnyen kaotikussá válhatnak a folyamatok?
– A palesztin kérdés a térség békéjének a kulcsa. Ha létrejön a 
palesztin–izraeli béke, Egyiptom vagy más arab ország miért 
támadná meg Izraelt? A francia forradalom sem hozott rögtön 
demokráciát, az 1956-os forradalom sem vezetett azonnal 
Magyarország függetlenségéhez. Az arab változásokhoz, 
a stabilitáshoz is idő kell, de a dolgok jó irányba mozdultak 
el. Az új generáció emberhez méltó életet és békét akar, 
önkényeskedő erőszakszervezetek nélkül. A kairói izraeli 
követség elleni támadásban csak kevesen vettek részt. És 
amikor pár hete milliós tüntetést próbáltak szervezni Kairóban, 
hogy a kormány mondja fel a békét Izraellel, oda is csak 
néhány ezren mentek el
.

KERESZTES IMRE, SCHWEITZER ANDRÁS
Ahmad Abdelrazek
Szülei Izrael állam megalakulásának évében, 1948-ban 
menekültek el egy, a libanoni határhoz közeli arab faluból, ő 
két évvel később, karácsony napján született Bejrútban. 1974-
ben költözött Párizsba, ahol hamarosan meglepve tapasztalta, 
hogy a cionista érzelmű zsidók közt is akadnak, akik békét 
kötnének az arabokkal. Három éven át filmművészeti 
tanulmányokat folytatott, 1994-ben francia civilizációs 
kurzuson szerzett diplomát. Eközben 1977-től a palesztin 
ügyet is szolgálta: először a Palesztin Felszabadítási Szervezet 
kulturális attaséjaként, majd közigazgatási és pénzügyi 
igazgatóhelyetteseként. 2006-ban költözött át Budapestre és 
lett a magyar állam által 1988-ban elismert palesztin állam 
nagykövete, miután nyolc éven át Palesztina küldötteként az 
UNESCO állandó megfigyelője volt a francia fővárosban.
HVG magazin  szeptember 22



2011-08-14  Kecskeméten lépett 
fel az egyiptomi Al Nour Wal 
Amal (Fény és Remény Egyesület) 
szimfonikus zenekara. Ebből az 
alkalomból magas rangú diplomáciai 
és kulturális küldöttség érkezett 
városunkba. Abban, hogy ez az 
egyedülálló zenekar közép-európai 
turnéján Magyarországon egyedül 
éppen Kecskemétre látogatott el, 
nagy szerepe van Bahget Iskander 
fotóművésznek, „Kecskemét arab 
nagykövetének”, és Mák Kornél 
Alpolgármesternek. A Kodály 
Iskola dísztermében megrendezett 
hangversenyen részt vett Kecskemét 
kulturális partnere Balatonfüred 
Dallos Krisztina és Molnár Erika is 
– Aly El-Hefny nagykövet elismerő 
okleveleket adott át a kétoldalú 
kapcsolatok erősítéséért dr. Zombor 
Gábor polgármester számára, Mák 
Kornél alpolgármester számára, 
valamint Bahget Iskandernek, és a 
Al Nour Wal Amal (Fény és Remény 
Egyesület) szimfonikus zenekara 
karmesterének. „A muzsika képessé 
tesz bennünket arra, hogy érzéseinket, 
érzeleminket kifejezzük a külvilág 
fel. Szeretjük a zenét és hisszük, 
jó az, amit teszünk.” – vallja az 
európai koncertturnéján lévő Al Nour 
Wal Amal Kamarazenekar lelkes 
tagjainak egyike. A kezdetben 15 
fiatal lány alkotta Al Nour Wal Amal 
Kamarazenekar az évek folyamán 38 
tagú női együttessé nőtte ki magát 
s az egyiptomi Al Nour Wal Amal 
Egyesület legismertebb tagjává vált. 
Számos karmester tevékenysége, 
közreműködése szolgálta, segítette a 
zenekar törekvéseit. 20 éven át Ahmed 
Abul Eid karmester igazgatta és 
vezényelte az együttest, az ő nevéhez 
fűződik azon egyedi technológia és 
módszer kifejlesztése is, melynek 

Fény és Remény Egyesület
 (Al Nour Wal Amal) a Hírös Városban

segítségével a vak lányok képesek 
közösen, együttesként is fellépni 
anélkül, hogy az előadás közben 
olvasnák a kottát és igénybe vennék 
a híres karmesteri pálca segítségét. 
Jelenleg az együttest dr. Aly Osman 
vezeti. Az Al Nour Wal Amal 
Kamarazenekart különböző zenei 
képzettséggel rendelkező, látássérült 
lányok alkotják, akik részben 
magánórákon, külön-külön tanulnak 
hangszereiken, részben zenekari 
próbákon közösen gyakorolnak. Igazi 
unikumként számon tartott együttes, 
hiszen a világ egyetlen olyan - 
klasszikus és orientális, keleti zenét 
egyaránt játszó - női kamarazenekara, 
melyet teljes egészében vak zenészek 
alkotnak. Hallgatósága is igencsak 
széles körű: iskolákban, egyetemeken, 
nagykövetségeken, színházakban, 
koncerttermekben szerepelnek. Az 
együttes fellépett a Kairói Operaház 
színpadán és Egyiptom híres vendégei 
- köztük Királynők, elnökök és 
államfők feleségei – részére is adott 
koncertet. Az „emberi csodaként” 
is emlegetett együttes tagjai vonós, 
fafúvós, rézfúvós és ütős hangszeren 
játszanak. A kamarazenekar 

összetétele a lányok életkorát 
tekintve igencsak változatos, tagjai 
közt találkozhatunk általános iskolás 
diáklánnyal és egyetemi hallgatóval 
egyaránt. 1988 óta külföldi turnékat 
is szervez az együttes, bejárták a Föld 
kontinenseit, ez idáig 23 alkalommal 
indultak útnak és a világ 18 országban 
adtak rendkívül sikeres koncertet. 
Szerepeltek Görögországban, 
Ausztriában, Németországban, az 
Arab Emírségekben, Katarban, 
Franciaországban, Jordániában, 
Kuvaitban, Angliában, 
Svédországban, Spanyolországban, 
Marokkóban, Japánban, Thaiföldön, 
Kanadában, Ausztráliában, 
Svájcban, és Indiában. Konferencia 
termekben, színházakban, kulturális 
központokban, 5 csillagos hotelekben 
és szabad ég alatt egyaránt felléptek. 
Valamennyi országban odaadó 
szeretettel és lelkesedéssel fogadják 
őket és álló tapssal köszöntik a sikeres 
zenekart. Előadásaikon Mozart, 
Beethoven, Bizet, Mendelssohn, 
Ravel, Purcell, Hacsaturján, Weber, 
Csajkovszkij, Abu-Bakr Khairat, 
Gamal Abdel Rehim, El Sonbaty és 
további híres egyiptomi és külföldi 
zeneszerzők művei csendülnek 
fel. A második generációt az 
egyesület tagintézményeként 
működő Zeneiskola középiskolás 
diákjai alkotják. Egyetemeken, 
iskolákban és klubokban lépnek fel 
a hazai közönség örömére. 2005 óta 
külföldön is koncerteznek, szerepeltek 
már Görögországban és Egyesült 
Arab Emírségekben, Ausztriában 
és Katarban. A gyermekből, kezdő 
muzsikusokból álló harmadik 
generáció ugyancsak elnyerte 
Kairó szerte a közönség szívét és 
kiérdemelte a hallgatóság csodálatát. 
Bahget Iskander 
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