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كانت أحداث املنطقة العربية تشغل الرأي العام العاملي حلقبة مديدة من الزمن 
وهي مصبوغة بتعابير احلياة الدولية، وما كان ميوج فيها من صراع القطبني 
واحلرب الباردة ثم أحادية القطب ومفردات الصراع العربي اإلسرائيلي ومحنة 
الشعب الفلسطيني التي طالت والتي أضحت هي بذاتها تالوين ووجهات نظر 

وانقسام، وانتظار املجهول. 
في الزمن الراهن ومنذ اخلامس والعشرين من يناير 2011 بدأ عصر جديد 

على  العربية  والسياسية  االجتماعية  احلياة  تسم  جديدة  واهتمامات  وسمات 
املجتمعات العربية وسياق تطورها التاريخي،  إذ كان اإليديولوجي والسياسي يطغى على ما يسكن الالشعور العربي من أحالم 
وأحقية حياة ومكان حتت الشمس، وقد مت االستخفاف بجميع التقارير االقتصادية والصحية التي كانت تضع الدول العربية 
في ذيل القوائم الدولية، بل إن مفاهيم الشفافية وإعمال الضمير مت النظر إليها على أنها ضرب من التدخل والتقارير املسبقة 
الصنع، ولم تبذل جهود صادقة الستيعاب الوافدين اجلدد إلى سوق العمل ومت في هذا اإلطار رفع العقيرة بإجراءات ترقيعية 
ثبت عدم جدواها. ومن سوء احلظ أن التراكمات احملبطة اجتماعياً ومادياً دفعت أجياالً إلى الهيام بالالمعنى والغث والسأم 
من احلياة مدفوعة دفعاً إلى مصير مجهول رافقه شعور بفقدان الكرامة الوطنية واإلنسانية، وهبوط باد في الذائقة الفنية 
واللغوية وطغيان لغة اإلنشاء واللفظ املنمق وتالشي احملاكمة العقلية لألمور. ولعل من أبرز سمات الزمن الراهن الذي يطبع 
األحداث في عدد من الدول العربية أن يتم استبدال اخلطاب املعبئ للسكان نحو عدو خارجي مفترض إلى النسيان التام 
لهذا اخلطاب في جلة قمع املجموعات واجلماعات واجلموع التي ترى أن اإلصالح قد بات ملحاً وأن يتم التعامل معها بسالح 
وعتاد كان ما هو معلن أنه موجه لعدو خارجي فإذا به متوفر بسالسة للفتك بالفقراء وطالب احلياة الكرمية، بحيث غدا ما 
كنا أشرنا إليه في هذه الكلمة قبل سنوات من خشية أن يضحي لكل بلد الجئيه داخل الوطن بعد أن كنا نتوسل رحمة العالم 

في عرضنا ملأساة الالجئني الفلسطينيني. 
والواقع أن احلقبة التاريخية الراهنة التي تسم تطور احلياة االجتماعية والسياسية في البلدان العربية ال ميكن فصم عرى 
تأثرها مبا يعيشه العالم اليوم من أزمات وتعابير صراع مستجدة، كما ال ميكن الركون إلى احلاضر كونه قائم بذاته دون جذره 
التاريخي وجتارب الشعوب في احلرية واالستقالل. هنا في املجر حلت ذكرى الثورة التحريرية التي قام بها الشعب املجري 
في اخلامس عشر من مارس 1848 التي أسست لبلد مستقل وحر من االحتالل األجنبي. وفي العالم العربي ترى أن احلنني 
إلى زمن مضى بدروسه وعبره ونقائه أضحى مطلباً. صحيح أن ثمة تعابير سادت وسائل اإلعالم حول دور الشباب في صنع 
املستقبل، لكن من قال أن الشباب لم يستحضروا الشيخ عمر املختار وعبد الكرمي اخلطابي. ومن قال أن الشباب الساكن 
حالياً في شوارع بعض العواصم العربية لم يتأثر بخروج الشباب في دول متقدمة طبقياً وعلمياً إلى الشوارع منددين بصناع 

األزمة املالية العاملية. 
نسي من يدعو إلى عصر الشباب أن )شيوخ النهضة العربية املاثلة الراهنة كانوا شباباً( ولعل أيضاً كثيرة هي السمات التي 
معها  ويندمج  أوربا جغرافياً  بعضها  يحاذي  التي  العربية  البلدان  في  حالياً  يجري  ملا  رؤيته  في  الباحث  يسجلها  أن  ميكن 
بعالقات تاريخية واقتصادية وثقافية. بيد أن املرء ال يستطيع أن يغفر ولو من باب الشهادة التاريخية تبديد إجنازات مشهودة 
في خضم املطالبة بإصالحات مطلبية. فاحلوار ثم احلوار هو السبيل النطالقة األوطان نحو التنمية واحلداثة إذ ال تنفع 
املكابرة وال دعوات االنتقام في بناء جسد داخلي متني فالبعض يستسهل ويحبذ تلك الدعوات التي تدعو إلى هدم كل ما مت 
إجنازه لبناء جديد، لكن اخلوف واخلوف كله أن يتم التحسر على زمن مضى اللهم ذلك الزمن الذي حملت سنواته الفجيعة 
والتخلف للشعب. هل كان أحد منا يتصور أن تسود في ليبيا مثاًل أحاديث عن القبلية بعد نصف قرن من التغني بـ )حكم 
اللجان الثورية(. وقس على ذلك ما أخذ يسري في فنون الفنت والتقسيم والتدخل في الشؤون الداخلية للدول حتت يافطات 

بل مطالبات وطنية بالتدخل؟! حتى وصل األمر بالبعض إلى متني الضربات اجلوية والتدخل العسكري؟! 
لعل احلوار والتآلف الداخلي يقي املنطقة العربية من شر مستطير، تضيع في ضبابيته التعابير ومعانيها، بحيث يضحي احلنني 
إلى زمن سلف ومضى اجتراراً لذكرى عنوانها )رب يوم بكيت منه فلما مضى بكيت عليه(. وقد علمنا التاريخ أن أحكامه على 
حدث مضى إمنا ينعكس بتأثيراته اإليجابية دون التوقف عند خلع النعوت املطربة للرأي العام ومن هنا ظل احلنني إلى زمن 

مضى حنيناً إلى القيم والبناء والتطور. 
رئيس التحرير

احلنني إلى زمن مضى 
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متر ذكرى اخلامس عشر من مارس كل عام لتضفي على املجر حلة 
قشيبة من االحتفاالت الشعبية والرسمية بهذا اليوم الوطني الذي 
احلكم  التحريرية ضد  ثورتهم  ومنارات  معالم  املجريون  فيه  يتذكر 
في  بيتوفي  اإلنساني شاندور  الشاعر  وقائعها  خلّد  والتي  األجنبي 
اخلامس  في  اندلعت  التي   1848 ثــورة  أن  ذلك  اخلالدة.  قصائده 

عشر من مارس جسدت حقبة بارزة في التاريخ املجري املعاصر. 
في اخلامس عشر من آذار ترى صدور املجريني وقد وشحتها أعالم 
البالد ورمزها، وترى املجريني في دول اجلوار وقد احتفوا بهذا اليوم 
ملن  التقديرية  اجلوائز  توزيع  من  ويتم  مبضامينه،  اعتزازاً  الوطني 

يساهمون من فنانني وأدباء في تقدم البالد ورفعتها. 
رسمياً جرت احتفاالت شارك فيها فخامة شمت بال رئيس اجلمهورية 
في مبنى البرملان بحضور السفراء وشخصيات عدة رسمية وشعبية 
كما أن دولة رئيس الــوزراء أوربــان فكتور رعى احتفاالً في املتحف 
الوطني وأقامت األحزاب املجرية املمثلة في البرملان احتفاالت عدة 

في املناطق املجرية. 
الدانوب األزرق تتوجه بالتهنئة إلى الشعب املجري في يومه الوطني 
املجيد. يوم اخلامس عشر من مارس اليوم اخلالد في يقني الشعب 

املجري. 

15 مارس املجر احملتفية بشرًا واعتزازًا بيوم 
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مؤسسة الغرناطي فعل ثقافي مجري 
لتعزيز حوار احلضارات 

كثيرة هي الدعوات واجلهود املبذولة لتعزيز مفهوم حوار احلضارات، بحيث أصبح 
ونبذ  اآلخر،  وفهم  الدولي  التفاهم  تفعيل  إلى  ينتابها  من  يتطلع  سمة  التوجه  هذا 

دعوات االنقسام والتباعد. 
عمل  لتفعيل  املبذولة  اجلهود  العربي  والثقافي  الهنغاري  األكادميي  الوسط  ويلمس 

مؤسسة الغرناطي التي كان البروفسور فهير فاري غيزا أبرز املؤسسني فيها. 
الدانوب األزرق التقت البروفسور فودور شاندور رئيس مجلس أمناء املؤسسة وحتدث 
عن املؤسسة من موقع املتحمس لتاريخه احلافل في الدراسات العربية واإلسالمية 

وجلهوده املعروفة في تعزيز قيم احلوار. 
يقول البروفسور فودور: 

مت تأسيس مؤسسة الغرناطي في شهر ديسمبر 2010 واملؤسس هو البروفسور فهير 
فاري غيزا الذي أصبح أستاذاً للفنون اإلسالمية في جامعة لندن بعد تركه املجر عام 

1956 إبان الثورة املجرية ضد احلكم الشيوعي. 
وبعد انتهاء النظام االشتراكي في املجر أصبح سفيراً للمجر في الكويت. 

مت إطالق اسم الغرناطي نسبة إلى الرحالة عبد احلميد الغرناطي الذي زار املجر 
ملدة ثالث سنني وتزوج ابنه من مجرية في القرن الثاني عشر وقد اتخذت املؤسسة 
في  مهمة  وكمدينة  اإلسالمية،  التاريخية  اجر خللفيتها  مدينة  في  التأسيس  مكان 

العصر اإلسالمي الذي ساد حلقبة 
في املجر. 

أهداف املؤسسة: 
األديان  بني  احلوار  تعزيز   *

واحلضارات. 
* تنظيم الفعاليات الثقافية. 

* تنظيم معارض للفنون اإلسالمية. 
وقبائل  شعوباً  وجعلناكم  شعارنا   *

لتعارفوا. 
اجلهل  أن  فودور  البروفسور  ويرى 
نقترب  أن  البد  إذ  اإلنسانية  عدو 
من عامة الناس بلغة ال حتتاج إلى 
مترجم مثل لغة الفنون واملوسيقى. 

االقتصاد   عنوان  حتت  أجر  مبدينة  يونيو  شهر  في  مؤمتر  تنظيم  املؤسسة  وتعتزم 
واإلسالم واملصارف اإلسالمية، وأهمية القيم األخالقية في املعامالت االقتصادية إذ 
الحظنا أن املصارف اإلسالمية عاجلت األزمة املالية العاملية بطريقة أفضل أكثر من 
املصارف الغربية ألن املصارف اإلسالمية مبنية على أخالق إنسانية، ونود أن نستفيد 
املصارف  بطرائق  املجر  في  اخلبراء  نعرف  أن  ونود  اإلسالمية  املصارف  هذه  من 

اإلسالمية بصورة عامة. 
وسوف نقدم دعوات لكبار املختصني في هذه القضايا في العالم العربي واإلسالمي 

وللمؤمتر أهمية خاصة إذ أن املجر تترأس حالياً االحتاد األوروبي. 
أجر مبشاركة  مدينة  في  تثقيفية  ودورات  ثقافية  مؤمترات  لتنظيم  املؤسسة  تسعى 
خبراء من العالم العربي واإلسالمي ونود أن ننظم معارض للفنون اإلسالمية. وتنظيم 
دورات للخط العربي. ونتطلع إلى التواصل والتفاعل مع املؤسسات املماثلة ألهدافنا 

في العالم العربي واإلسالمي تعزيزاً حلوار احلضارات. 
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رئيس  عباس  محمود  الرئيس  فخامة  قام 
دولة فلسطني بزيارة إلى جمهورية هنغاريا 
استمرت يومي 20- 21 مارس عقد خاللها 
لقاءات مع فخامة الرئيس شمت بال رئيس 
جمهورية هنغاريا ودولة أوربان فكتور رئيس 
الوزراء ومعالي كوفير السلو رئيس البرملان 
معالي  مع  مباحثات  أجرى  كما  املجري 

مارتوني يانوش وزير اخلارجية. 
خالل  الفلسطيني  الرئيس  فخامة  والتقى 
الزيارة بعدد من أبناء اجلالية الفلسطينية 
الفلسطينية  واملصاهرة  الزواج  سليلي 
السفراء  إقامته  مقر  في  واستقبل  املجرية 

العرب في هنغاريا. 
بعد  الفلسطيني  الرئيس  صرح  وقد  هذا 
موقع  هناك  أن  الهنغاري  الرئيس  لقائه 
العالم  دول  باقي  عن  املجر  فيه  تنفرد 
بافتتاحها أول قنصلية فخرية في فلسطني 

ببيت حلم. 
وإنني أتوجه بالشكر اجلزيل لكم وللحكومة 
السخية  مساهمتكم  على  املجري  والشعب 

في مشروع ترميم كنيسة املهد. 
ووجه سيادته دعوة رسمية للرئيس املجري 
كنيسة  في  املقبل  امليالد  قداس  حلضور 

املهد. 
شميت  بال  املجري  الرئيس  رحب  بدوره، 
املرافق  والوفد  عباس  محمود  بالرئيس 
ترأس  التي  بالده  عالقات  أن  وأكد  له، 
حالياً االحتاد األوروبي، قائمة على أساس 
عقود،  عدة  منذ  املمتدة  املتينة  الصداقة 
وعلى مسار التشاور السياسي بني البلدين. 
الشعبي  بالنضال  تعترف  املجر  إن  وقال 
الفلسطيني من أجل إقامة دولته الفلسطينية 
املستقلة، مؤكداً أن النضال الشعبي يتطلب 
والكامل  الشامل  السالم  إلقامة  تضحيات 
على أساس حل الدولتني، الذي لن يتحقق 
دون مشاركة املجتمع الدولي وبوجه خاص 

الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي. 
بحل  إميانه  عن  شميت  الرئيس  وعبر 
الدولتني )أي إقامة دولة فلسطني مستقلة 
ذات سيادة تعيش بسالم وأمان بجانب دولة 

إسرائيل في ظل سالم حقيقي(. 
اإلسرائيلية  االستيطان  إجراءات  أن  وأكد 
الوضع  في  أساسية  تغيرات  إلجراء  رامية 
معارضة  ظل  في  واجلغرافي،  الدميغرافي 

املجتمع الدولي. 
مؤسسات  في  الكبير  التطور  على  وأثنى 
السلطة الوطنية، والقطاع االقتصادي الذي 
تطور بشكل كبير في اآلونة األخيرة. وقال 
الشعبي  النضال  يؤيدون  وشعبنا  بلدنا  )إن 
دولته  إلقامة  الرامي  الفلسطيني،  للشعب 
يصل  أن  متنياته  عن  معرباً  الفلسطينية(، 
إلى  الفلسطيني بقيادتكم احلكيمة  الشعب 

استقالله وحلمه بالدولة املستقلة.
ملد  بالده  استعداد  املجري  الرئيس  وأبدى 
إلقامة  املجاالت  كافة  في  التعاون  جسور 

الدولة الفلسطينية املستقلة. 
وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس محمود 

عباس: 
فخامة الرئيس بال شميت، 

السيدات والسادة، 
يسعدني أن أكون بينكم اليوم 
اجلميلة  عاصمتكم  في 

بودابست، 
بالشكر  إليكم  أتوجه  إنني 
الرئيس  فخامة  يا  اجلزيل 

على دعوتكم الكرمية، 
إلى  خاللكم  من  أتوجه 
بالتحية  املجري  الشعب 
الشعب  هذا  واإلكبار، 
يساهم  أن  استطاع  العريق، 
في إثراء احلضارة اإلنسانية 
واألدب  الفنون  مجاالت  في 
يا  أنتم  والرياضة.  والعلوم 
فخامة الرئيس كبطل أوملبي 

مثال حي على ذلك. 
إذ  الفلسطيني  شعبنا  إن 
ينظر بإعجاب كبير إلى روح 
متتع  التي  واألمل  الكفاح 
إلى  يتطلع  فإنه  بها شعبكم، 
بسالم  فيه  يعيش  مستقبل 

الرئيس الفلسطيني يشكر املجر على مساهمتها في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية

الرئيس عباس يرفع علم فلسطني على مبنى السفارة الفلسطينية اجلديد
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سيادة  وذات  مستقلة  دولة  في  جيرانه  مع 
على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية. 
فخامة الرئيس، 

مت  أنه  رغم  للسالم،  محب  بلد  هنغاريا 
مواطنيه  وثلث  أراضيه  ثلثي  اقتطاع 
املجريني، إال أنكم اخترمت طريق السالم مع 

جيرانكم. 
من نفس هذا املنطلق ورغم فقدان فلسطني 
ألكثر من ثلثي أرضها وتشرد أكثر من ثالثة 
أرباع شعبها، فقد قبل الشعب الفلسطيني 
أن يعيش بسالم في دولة مستقلة وعاصمتها 

مؤسسات  بناء  في  الطيبة  مساهمتكم 
الدولة الفلسطينية. 

هناك موقع تنفرد فيه املجر عن باقي دول 
في  فخرية  قنصلية  أول  بافتتاحها  العالم 
أتوجه  أنني  كما  حلم.  بيت  في  فلسطني 
والشعب  وللحكومة  لكم  اجلزيل  بالشكر 
في  السخية  مساهمتكم  على  املجري 

مشروع ترميم كنيسة املهد. 
دعوة  الرئيس  فخامة  يا  لكم  أوجه  وأنا 
في  القادم  امليالد  قداس  حلضور  رسمية 

كنيسة املهد. 
فخامة الرئيس، 

وشباناً  شابات  أرى  أن  اليوم  سعيد  إنني 
ولدوا من زواج مختلط يجسدون العالقات 
أعمال  رجال  منهم  شعبينا،  بني  الطيبة 
مستثمرون أو ذوو املهن احلرة وكما التقيت 

أيضاً بأطباء وأساتذة جامعيني. 
أبواب  املجر  فتح  إلى  يعود  األكبر  الفضل 
التعليم اجلامعي أمام أبناء شعبنا، وإنني آمل 
يا فخامة الرئيس أن تستمروا بدفع وتطوير 
هذا البرنامج وخاصة التعاون والتبادل بني 

اجلامعات الهنغارية والفلسطينية. 
وهذا التوجه يساعدنا على تطوير العالقات 

االقتصادية والتجارية بني بلدينا. 
في  الفلسطيني  الرئيس  رافق  وقد  هذا 
زيارته ومباحثاته السيدان صائب عريقات 
ونبيل أبو ردينة وسعادة أحمد عبد الرازق 

سفير دولة فلسطني في املجر. 

القدس جنباً إلى جنب مع إسرائيل. 
إن زيارتي اليوم تأخذ بعداً هاماً كونها تأتي 
ولهذا  األوروبي،  االحتاد  تترأس  وهنغاريا 
يتطلع إليكم شعبنا لتجسيد مواقف االحتاد 
التي أكد عليها مراراً باحترام االستحقاقات 
التي وعد بها وهي إقامة الدولة الفلسطينية 
املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو 
املتحدة  الواليات  رئيس  عنه  عّبر  ما  أيضاً 
السيد باراك أوباما عندما قال أمام العالم 
كاماًل  فلسطني عضواً  تكون  أن  يأمل  بأنه 
في األمم املتحدة بحلول شهر أيلول املقبل. 
على  لكم  بالشكر  أتوجه  أن  أود  وهنا 

املجر  في  العربية  اجلالية  استقبلت 
في  التميز  جائزة  منح  نبأ  بحبور 
منحتها  التي  السياحي  االستثمار 
اجلهات احلكومية املجرية للمستثمرين 
السياحي  القطاع  في  الفلسطينيني 
املجري السيدان سمير حمدان وزهير 

عوض ناجي. 
وناجي  حمدان  السيدين  أن  املعروف 
املجر  في  البارزين  األعمال  رجال  من 
والذين تركوا أثراً واضحاً في اخلوض 
لفنادق  السياحي  االستثمار  سياق  في 
واحملافظات  بودابست  في  عدة 
املقبل  الصيف  سيشهد  حيث  املجرية 
فندق  افتتاح  في  األحدث  استثمارهم 

Buddha – bar بودابست.

مستثمران 
فلسطينيان 

يحصدان 
جائزة 

التميز في 
االستثمار 

السياحي

الرئيس عباس مستقباًل السفراء العرب
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في  مخضرم  دبلوماسي  هوفاري  الدكتور 
وزارة اخلارجية املجرية، عاشق للفنون، متيم 
بالثقافة وضروب اإلبداع. تراه متحرقاً لرؤية 
سبكها  مت  قد  والعربي  املجري  األدب  روائع 

في اللغتني. 
أجرت  األوروبي  لالحتاد  املجر  ترأس  ومع 
سعادة  مع  التالي  احلوار  األزرق  الدانوب 

الدكتور هوفاري: 
العربية املجرية  العالقات  * كيف ترون واقع 

وآفاق تطويرها؟ 
بأنها  املجرية  العربية  العالقات  تتسم   **
املجريني  كون  من  ينطلق  ذلك  ولعل  جيدة 
الوطني  الذاتي  وتركيبهم  شرقية  أصول  من 
املصالح  إلى  إضافة  امليزة  هذه  من  النابع 
السنون  دللت  ولقد  املشتركة.  االقتصادية 
السابقة وأشارت إلى تطور العالقات املجرية 
مع العالم العربي ونرى اآلن أن ثمة تغييرات 
ونتمنى  األوسط  والشرق  إفريقيا  شمال  في 
أال تؤثر هذه التغييرات على تطور العالقات 
عبر  تشكلت  التي  العربي  والعالم  املجر  بني 

سنني مضت. 
ومتثيلك  للكويت  زيارتك  عن  حتدثنا  هل   *

للمجر في احتفاالت  الكويت الوطنية؟ 
وقاموا   1991 عام  املجريون  ساهم  لقد   **

الدبلوماسيون  وكان  الكويت  في حترير  بدور 
املجريون من أواخر السلك الدبلوماسي الذي 
وساعد  العراقي  االحتالل  بعد  الكويت  ترك 

املجريون مدنيني كثر على النجاة.
جداً  ممتازة  الكويتية  املجرية  العالقات 
وخاصة منذ استقالل الكويت 1961 وفي عام 

التجاري املجري في  املكتب  افتتاح  1963 مت 
التاريخية  املراحل  ودللت  الكويتية  العاصمة 
 IKARUS الـ  باصات  وكانت  تطورها  على 
كبير  عدد  إلى  إضافة  الكويت  شوارع  متأل 
من اخلبراء املجريني. واآلن يوجد 500 مقيم 
مجري في الكويت وينظر إليهم الكويتيون بكل 
املجرية  الدبلوماسية  وتعمل  واحترام.  تقدير 
على تطوير العالقات االقتصادية بني البلدين 
كهدف مستقبلي لتحقيقه في القرن احلادي 

والعشرين. 
لالحتاد  كرئيسة  املجر  دور  ترون  كيف   *
األوروبية  العالقات  تطوير  في  األوروبي 

العربية؟ 
** يعد العالم العربي من أهم شركاء االحتاد 
برامج  ثمة  االحتاد  قيام  ومنذ  األوروبي، 
وثمة  العربي،  العالم  مع  سياسية  وعالقات 
االحتاد   من  اهتماماً  تأخذ  عربية  عواصم 
أدى  ولقد  الشراكة  صعيد  على  األوروبي 
التغيير الذي بدأ من تونس إلى ظهور قسمات 
القيم  فيه  تسود  جديد  عربي  عالم  والدة 
حتقق  فإن  وعليه  واإلنسانية  الدميقراطية 
أطر  ويوسع  أوثق  عالقات  إلى  سيؤدي  ذلك 

التعاون. 

الدكتور هوفاري يانوش املسؤول في اخلارجية املجرية 

األصـــــــــــــول الشرقيـــــــــــة للمجـــــــــــريـــــــــني واملصالـــــــــح املشــــــــــتركة 
حتكـــــــــــــم تطــــــــــــور العـــــــــــالقـــــــــــات املجـــــــــــــــــــــرية العـــــــــــربيـــــــــــــة

 Dr. Janos Hovari يانوش هوفاري  الدكتور  عرفت 
نائب سكرتير الدولة في وزارة اخلارجية املجرية عندما 
سانحة  وجدت  فقد  الكويت.  في  للمجر  سفيرًا  كان 
ألتصل بالسفارة املجرية في الكويت للتواصل مع السفير 
والتعرف عليه كإعالمي قادم من املجر. ولقد فوجئت أن 
قام بعد أن انفض من اجتماع باالتصال بي مرحبًا وأرسل 

سيارة السفارة لتقلني إلى منزله مهلاًل ومرحبًا. 
هوفاري  الدكتور  عائلة  على  أيضًا  تعرفت  الكويت  في 
االحترام  أحاديث  عدة  كويتية  أوساط  من  وسمعت 
والتقدير حلضوره السياسي والثقافي ودأبه على إقامة 

جسور التعاون والتفاهم.
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Eger جنوم آجر
 الطافحة تاريخًا وتعاونًا 

املجري  الكاتب  أبدعه  ما  تذكر  سوى   Eger آجر  املدينة  لزائر  البد 
جنوم  اإلنساني:  األدب  حقل  في  دخلت  رواية  من   Gardonyi Geza
آجر احلاملة لتاريخ وبطوالت سجلها أهل املدينة في الدفاع عن وطنهم. 

استدعاء التاريخ قد يبدو ضرورة في هذا الزمن الذي تعيشه اإلنسانية. 
وخاصة التاريخ الوطني، ولعل زيارة سفير اململكة العربية السعودية إلى 
املدينة بدعوة من محافظها في 18 مارس حملت في أبرز جتلياتها اإلرادة 
اإلنسانية في التعارف والتعاون 

والتواصل اإلنساني. 
 Laszlo Habis السيد 
رافق  الذي  املدينة  محافظ 
الزيارة  يومي  طوال  السفير 
الفكر  رجال  من  ثلة  جمع 
والعلم  واالقتصاد  والسياسة 
وقد  السفير.  مع  حوار  في 
بدور  االهتمام  مدى  تبدى 
السعودية  العربية  اململكة 
واالحترام الذي يكنه الوسط األكادميي واملتابعون لقضايا الشرق األوسط 

لهذا الدور. 
على حقبة مضت  وآثار شاهدة  بتاريخ  حافلة  املدينة  أن  الزائر  يكتشف 
الساكنة  القيمة  على  آية  آجر  قلعة  العصر.  مواكبة  إلى  متطلع  وحاضر 
في التاريخ قيمة حب األوطان والدفاع عنها. ومبنى البلدية الزاخر بطرز 
الناشدة  الصناعية  التركية ومعامل األطراف  البناء األخاذة. واحلمامات 
بلسمة جراح اإلنسان. والكليات العلمية املستهدفة تنشئة جيل قادر على 

التفاعل واحلضور. 
آجر مدينة حتمل في جنباتها العلم واملعرفة والتاريخ الشاهد على معنى 

االنصهار والتفاعل.

سفير اململكة العربية السعودية زار املدينة بدعوة من محافظها
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س: ما هو الفارق بني بنك اإلمناء املجري 
وسائر البنوك املجرية؟

أكثر من عشرين  ج: يوجد في املجر منذ 
لألنظمة  مماثل  مصرفي  نظام  سنة 
املتطورة.  البلدان  في  املوجودة  املصرفية 
لدينا بنك مركزي، البنك الوطني املجري، 
التجارية  البنوك  من  العديد  إلى  إضافة 
التي بات أغلبها اليوم ينتمي إلى مجموعات 
بنك  ويتجلى متيز  كبيرة.  عاملية  مصرفية 
اإلمناء املجري عن البنوك األخرى في أن 
بتأسيسه،  التي قامت  املجرية هي  الدولة 
البلد.  اقتصاد  تنمية  وهو  واضح  بهدف 
كما أن هذا البنك، كمؤسسة مالية متلكها 
يجسد  باملئة،  مئة  بنسبة  املجرية  الدولة 
اخللفية  إلى  مستندة  مستقلة  مجازفة 
القانونية التي ميلكها، وتعترف بها اجلهات 
الدوليني  لشركائنا  احمللية  الرسمية 
لهم،  التابعة  الرقابة املصرفية  ومؤسسات 
األمريكية  املتحدة  الواليات  من  انطالقاً 
الشرق  بلدان  إلى  ووصوالً  بأوروبا  مروراً 

األدنى. 
س: ملاذا جلأت الدولة املجرية إلى تشكيل 
اقتصاد  لتنمية  مستقلة  مالية  مؤسسة 

البالد؟
وجيهني،  لسببني  ذلك  نرجع  أن  ميكننا 
أولهما أن رأس املال كان مفقوداً في املجر 
أن  أي  الشيوعي،  النظام  سقوط  عشية 
وانطالقاً  نفذ.  قد  كان  الدولة  احتياطي 
استحضار  إلى  احلاجة  برزت  هذا  من 
احلكومة  جنحت  ما  وهو  األموال،  رؤوس 
إخضاع  عبر  بتحقيقه  الدميوقراطية 
املستثمرين األجانب ملجموعة من القوانني 
والشروط املتناسبة مع مصاحلهم من جهة، 
أجنبية  مناذج  اتباعها  أخرى  جهة  ومن 

 )KfW( و«  ف  »ك  كمجموعة  ناجحة 
بعض  ومناذج  املثال  سبيل  على  األملانية 
الدول اإلسكندنافية. فإلى جانب تأسيس 
التجارية،  البنوك  من  العديد  وخصخصة 
مالية  إمناء  مؤسسة  إلى  احلاجة  برزت 
تقوم بدعم تقدم االقتصاد الوطني للبالد 
وبطريقة  املعروفة  املصرفية  باألساليب 
راشدة وشفافة، وذلك على غرار ما حصل 
فقد  وهكذا  األوروبية.  الدول  غالبية  في 
 )MFB( املجري  اإلمناء  بنك  تأسيس  مت 
املجرية  احلكومة  قبل  من   1992 عام 
الراحل  احلكومة  رئيس  برئاسة  حينذاك 
أنتال، وهو منذ ذلك احلني آخذ  جوزيف 
إننا  ملحوظ.  بشكل  والتقدم  التطور  في 
ورؤوس  القروض  توفير  خالل  من  نقوم 
األموال بدعم املؤسسات التجارية احمللية 
والبلديات إضافة إلى كافة مشاريع اإلمناء 
أن  على  املجر  تساعد  التي  والتطوير 

تصبح شريكاً اقتصادياً فّعاالً في املجتمع 
وطنية  إمنائية  مؤسسة  وبصفتنا  الدولي. 
تقدم القروض، فإننا نسعى بكل ما أوتينا 
املجتمع  املجر في  اندماج  ليكون  من عزم 
الدولي املتطور على أكبر قدر من التوفيق 

والتجانس.
حكومة  بها  كلفت  التي  املهام  هي  ما  س: 
رئيس الوزراء احلالي فيكتور أوربان البنك 

إلجنازها في السنوات املقبلة؟
اإلمناء  لبنك  األساسية  املهمة  كانت  لقد 
هذا  يومنا  وحتى  تأسيسه  منذ  الوطني 
أي  املجري،  االقتصاد  وتنمية  تطوير  هو 
احملرك  هو  البنك  فليكن  آخر«  بتعبير 
لعجلة تطور االقتصاد«! وكما هو معروف 
فإن العالم في تغّير مستمر، ووضع املجر 
بات صعباً خالل السنوات القليلة املاضية. 
اجلديدة  احلكومة  قامت  فقد  وعليه 
مهام  بتوكيل  أوربان  فيكتور  يترأسها  التي 
إضافية لبنك اإلمناء، وعلى رأسها توجيه 
الدولة،  متلكها  التي  التجارية  املؤسسات 
بإسم  املستملك  حقوق  كافة  وممارسة 
اجلمهورية املجرية، واإلدارة الفّعالة جلميع 
في  واإلستثمار  والتطوير  التنمية  مشاريع 
عددها  البالغ  التجارية  الدولة  مؤسسات 
52 والتي تعتبر مهمة من ناحية اإلقتصاد 
الوطني، وبشكل خاص تلك املتعلقة بسوق 
التطور  ضمان  إلى  تهدف  وهي  الزراعة، 
املستمر للقطاع الزراعي، إلى جانب تأمني 
املساعدة األولية ألعمال التحديث في هذا 
وكذلك  به  العاملني  نسبة  وزيادة  القطاع 
التعاون املشترك بني املنتجني فيه.  وميكن 
لبنك اإلمناء أن يقدم قروضاً إمنائية ملدة 
الكفيل  دور  يلعب  قد  كما  واحدة،  سنة 
بنكية  ضمانة  يقدم  أو  مماثلة  لقروض 
عليها، وهو أمر مهم جداً للشركات العاملة 
في القطاع التجاري، خاصة خالل األزمة 
تعاني  نراها  حني  الراهنة،  اإلقتصادية 
اليومية.  السيولة  مشاكل  من  الدوام  على 
وما تريده احلكومة من بنك اإلمناء هو أن 

 زولتان أوربان، نائب املدير العام لبنك اإلمناء املجري

املجر جسر  لفرص إقتصادية ممتازة في وسط أوروبا
يقوم بنك اإلمناء املجري )MFB( بصفته مؤسسة إمنائية وطنية، مبساعدة املجر في 
اندماجها في اإلحتاد األوروبي بأسرع وقت ممكن. ويعتبر بنك اإلمناء املجري عضوًا 
معروفًا وموثوقًا به في سوق املال الدولي، هذا فيما تفتح املجر أبوابها على مصراعيها 
أمام كل الذين يودون االستثمار في قلب القارة العجوز ـ على حّد قول السيد زولتان 

أوربان للدانوب األزرق.
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يكون محركاً قوياً من هذا النوع القتصاد 
البالد بشكل عام.  

إلى  تنتمي  التي  الشركات  هي  ما  س: 
مجموعة بنك اإلمناء املجري؟

لقد أوكلت احلكومة اجلديدة لبنك اإلمناء 
ملجموعة  امللكية  حقوق  ممارسة  املجري 
إذ أصبح  الشركات على نطاق واسع،  من 
يتعدى  للبنك  التابعة  الشركات  عدد  اآلن 
الشركات  هذه  وتنتمي  شركة.  اخلمسني 
إلى أربع قطاعات ضخمة هي: في مجال 
الزراعة منلك شركات عاملة في استثمار 
الغابات وتربية اخليول وتنظيم سباقاتها. 
شركة  لدينا  التحتية  البنى  مجال  وفي 
»تطوير البنى التحتية الوطنية« وهي شركة 
وتنسيق  مساهمة مغلقة وظيفتها حتضير 
إلى  إضافة  الكبرى،  احلكومية  املشاريع 
إدارة  عن  املسؤولة  احلكومية  الشركات 
وصيانة الطرقات العامة في البالد. وفي 
املؤسسات  من  عدداً  منلك  املالي  املجال 
 )Eximbank( »املالية منها بنك »إكسيم
احلياة  دعم  في  كبيراً  دوراً  يلعب  الذي 
التجارية في املجر و«شركة تأمني قروض 
التصدير« املساهمة املغلقة، وشركة »التيار 
التي  أيضاً  املغلقة  املساهمة  اجلنوبي« 
منلكها بالشراكة مع روسيا ووظيفتها إجناز 
خط أنابيب غاز دولي يحمل االسم نفسه. 
تواجدنا  فإن  األمالك  رعاية  مجال  وفي 
من  ابتداءاً  مختلفة،  قطاعات  إلى  يتعدى 
بتنمية املؤسسات  السياحة املجرية مروراً 
معاجلة  إلى  وصوالً  الصغيرة  التجارية 

مختلف املطالب واملستحقات املالية. 
س: ما هومقدار قوة البنك؟ 

إن رأس املال املكتتب لبنك اإلمناء املجري 
هو مائة مليار فورينت، وائتماناتها املوجودة 
أن  كما  مليار،   880 تتعدى  اخلارج  في 
عقد.  ألف   13 يتجاوز  عقودها  مجموع 
اجلمهورية  حكومة  أن  ننسى  أال  ويجب 
املجرية تقف دائماً سنداً للبنك، هذا عدا 
معنوي  رصيد  حتصيل  في  جناحنا  عن 
ضخم في سوق املال الدولي منذ تأسيسنا 
أما  الزمن.  من  العقدين  يقارب  ما  قبل 
ضمانتنا الكبرى بال منازع فهي فرق عملنا 
مهنية  بخبرة  يتحلون  الذين  وأخصائيينا 
أثبتته  ما  وهو  عاليتني،  علمية  وخلفية 
هذا  في  الناجحة  الطويلة  العمل  سنوات 

املجال. 
س: ما هو مدى تواجد بنك اإلمناء املجري 

على املستوى الدولي بني البنوك العاملية؟
البنوك  من  املجري  اإلمناء  بنك  يعتبر 
املوثوق بها إلى أبعد احلدود، لذا ليس من 
املستغرب أن جند بني شركائه أسماء بنوك 
عاملية عريقة، على سبيل الذكر ال احلصر 
ديفيلومبنت«  يوروب  أوف  »كونسيل  بنك 
إنفستمنت«  وبنك«يوروبيان   )CEB(
وبنك   )NIB( إنفستمنت«  وبنك«نورديك 
من  وغيره  األملاني   )KfW( و«  ف  »ك 
رابطة  في  عضو  بنكنا  أن  كما  البنوك. 
البنوك احلكومية األوروبية وفي الكثير من 
البنوك  من  املؤلفة  واجلمعيات  الرابطات 
يعرف  كما  اإلمنائية.  املالية  واملؤسسات 

اإلصدار  ذات  بنكنا  سندات  املال  سوق 
املوّحدة  قروضنا  وكذلك  واملغلق  العام 
االستثمارات  من  ويعدها  جيد،  بشكل 

املمتازة.  
رؤوس  صالح  من  أن  تعتقدون  ملاذا  س: 

األموال األجنبية االستثمار في املجر؟ 
وهي  األوروبي،  اإلحتاد  في  عضو  املجر 
في  اإلحتاد  لهذا  الدورية  القيادة  ترأس 
النصف األول من عام 2011. وتقع املجر 
في وسط القارة األوروبية، وهو ما يشكل 
مركزاً لوجيستياً هاماً ميكن الوصول منه 
العجوز.  القارة  أطراف  كافة  إلى  بسهولة 
وسيجد من يريد اإلستثمار في املجر بنى 
فالقوى  انتظاره!  في  البناء  مكتملة  حتتية 
العاملة املجرية مؤهلة بشكل مناسب، كما 
نفتخر بأخصائيينا العلميني ذوي املستوى 
العريقة  بتقاليدنا  وكذلك  العالي  الدولي 
في قطاع الصناعة. مقوماتنا الزراعية ال 
مثيل لها في العالم، إذ توفر بلدنا املوطن 
الطبيعي ألكبر عدد من النباتات على وجه 
واملياه  بامتياز،  خصبة  فأرضنا  املعمورة. 
يعطي  مما  كبير،  حد  إلى  متوفرة  العذبة 
أسساً متينة لإلنتاج الزراعي. لقد قدمت 
كما  نوبل،  جائزة  على  حاصاًل   14 بلدنا 
ومعترف  قوي  لدينا  العلمي  القطاع  أن 
الزراعية  منتوجاتنا  غرار  على  عاملياً  به 
املمتازة. ثم أن شروط اإلنتاج عندنا جيدة 
»أودي«  شركة  قرار  كان  هنا  ومن  جداً، 
بعيدة  غير  فترة  منذ  السيارات  لصناعة 
املجر،  في  اإلنتاجية  قدراتها  مبضاعفة 
ببناء  »مرسيدس«  شركة  قرار  وكذلك 

مجمع صناعي كبير في البلد. 
املجريني  ترحيب  مدى  هو  ما  س: 

باملستثمرين األجانب؟
حوالي  قبل  الشيوعي  النظام  زوال  منذ 
عشرين عاماً واحلكومات املجرية املتعاقبة 
صدر.  رحابة  بكل  املستثمرين  تنتظر 
وبفضل سياسات تلك احلكومات املتعاطفة 
مع املستثمرين األجانب باتت اليوم جميع 
والشركات  املتطور  اإلقتصاد  قطاعات 
الدولية الرائدة فيها متواجدة على الساحة 
في  نفسه  يجد  إلينا  يأتي  من  املجرية. 
املقولة املستخدمة  أوروبا، وعلى حد قول 
بلدكم«،  »بلدنا هي  السياحي:  القطاع  في 

وهذا لن يتغير في املستقبل.    
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الكويتي  الشعب  قــدرة  من  املــراقــب  ويعجب 
على الغفران، إذ أنه على الرغم مما سجلته 
تدمير  مــن  للكويت  الصدامي  الــغــزو  حلظة 
الكويت  احتفال  فإن  واألخــوة  اجلــوار  ملفهوم 
ــســادس والــعــشــريــن مــن فــبــرايــر بعيد  فــي ال
إلى  والــتــوق  الغفران  طبائع  يحمل  التحرير 
مستقبل آخر حتمل عالئمه العبر والدروس 
والعودة إلى اجلذور واملضي قدماً في البناء 
الكبرى.  القومية  والتنمية وحتقيق األهداف 
وفي هذا اإلطار ميكن مالحظة أن االحتفاء 
يقتصر  ال  التحرير  وذكـــرى  الوطني  بالعيد 
عفوي  وبطابع  يشمل  بل  الكويت  أهــل  على 
وإمياني اجلاليات العربية واألجنبية. ولعلك 
ترى  عندما  واستقامته  بعدالته  التاريخ  ترى 
الكويتي  بالعلم  فلسطينيني موشحني  أطفاالً 
يجوبون الشوارع فرحني شذلني بوطن ولدوا 
فيه وأحبوه وأعطى ذويهم األمن والعمل كأنهم 
يردون في ذواتهم قوله تعالى )رب اجعل هذا 

البلد آمناً، وارزق أهله من الثمرات(. 
في العرض العسكري الذي يعد األجمل الذي 

تشهده منطقة الشرق األوسط كان بادياً أن 
قاعدة  على  يتكئ  واحــتــرامــهــا  الــكــويــت  قــوة 
صلبة مــن االلــتــفــاف الــداخــلــي واالنــصــهــار 
العربي واالحترام الدولي. بحيث ميكن القول 
إن جتربة الكويت في العالقات الدولية كانت 
متقدمة وذات رؤية رافقت بواكير االستقالل 
حصدته الكويت إبان محنة الغزو فرأينا تلك 
الكويت  شعب  مع  والدولية  العربية  الوقفة 

لتثبت حريته واستقالله. 
الكويت بواكير استقالل وبناء

فــي وضع  البيض  األيـــادي  الصباح  كــان آلل 
دولة الكويت على طريق السيادة واالستقالل 
ــه، كما  واالنــفــتــاح عــلــى الــعــالــم شــرقــه وغــرب
الدميقراطية  دعــائــم  تثبيت  على  حــرصــوا 
كــانــت منهج  الــتــي  الــشــورى  مــبــادئ  وترسيخ 
البالد  شــؤون  إدارة  في  عمل  وأسلوب  حياة 
منذ نشأة دولة الكويت حتقيقاً للعدالة التي 

هي أساس احلكم وضمان استقراره. 
ــكــويــت االســتــراتــيــجــي  ــــة ال ــــان ملــوقــع دول وك
والطبيعي لطبيعة سكانها املساملني وحذقهم 
الــبــحــري وخبرتهم  الــتــجــارة والــنــقــل  بــفــنــون 
ــيــر فـــي ســـرعـــة منو  ــكــب بـــالـــغـــوص األثـــــر ال
دولـــة الــكــويــت وازدهـــارهـــا، وفــي ظــل األمــن 
واالســتــقــرار والــســالم الـــذي وفـــره حكامها 
وترعرعت  الكويت  ــة  دول نشأت  الــراشــدون 
ومنــت وتــطــورت وأخــذت تشق طريقها نحو 

الكويت: خمسون عامًا من البناء 
عندما حتمل فرحة الشعب مضامني االستقالل

الكويت  شعب  الحتفاالت  للمراقب  ميكن 
التعانق  ذلك  يلحظ  أن  الوطنية  بالسيادة 
االعتزاز  في  وقيادته  املجتمع  شرائح  بني 
التي  القيادة  وعبقرية  بــالــدور  واالفــتــخــار 
وآمــال  تطلعات  مبكر  طــور  فــي  استشرفت 
في  نيلها  إلـــى  عـــدة  عــربــيــة  شــعــوب  تسعى 
هذه األيام عبر ثورات ونزول الشوارع رافعة 
الكويت  دولــة  نهجته  مــا  لتحقيق  صوتها 

بعد استقاللها. 

شــهــر فــبــرايــر 2011 حــفــل بـــأفـــراح دولــة 
االستقالل  على  عــامــًا  خمسون  الــكــويــت: 
على  أعـــوام  و5  التحرير  على  عــامــًا  و26 
صباح  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  تولي 
األحمد اجلابر الصباح أمير البالد مقاليد 

احلكم. 
ولعل املتابع لتاريخ العرب احلديث البد له 
وهو  الكويتي  النموذج  عند  يتوقف  أن  من 
يعيش راهنًا ما ميوج في املنطقة من أحداث 
تتسربل  جديدة  طبقات  وخــروج  وتفاعالت 
باإلصالح والتغيير والدعوة للدميقراطية. 
تاريخية  حلظة  استدعاء  مــن  البــد  أقـــول: 
عندما حظيت دولة الكويت باستقاللها في 
معاهدة  ألغيت  عندما  1961م  يونيو   19
االحتفال  وكرست  بريطانيا  مع  احلماية 
بــاالســتــقــالل فــي 25 فــبــرايــر ذكـــرى تولي 
املغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح 
إمـــــارة الـــبـــالد تــكــرميــًا لـــــدوره الــكــبــيــر في 
استقالل الكويت.. والذي شهد عهده وضع 
دستور البالد املؤسس لدولة استشرفت عهد 
جلة  في  والدميقراطية  والتعددية  القانون 
العربية  املنطقة  كانت  سلف  تاريخي  عصر 
تــشــهــد فــيــه صــعــود األنــظــمــة الــشــمــولــيــة 
بؤس  التاريخية  الــتــطــورات  أثبتت  والــتــي 
طــروحــاتــهــا، فــي الــوقــت الـــذي قــدمــت فيه 
والتعاون  للدميقراطية  مبكرة  الكويت رؤى 
القضايا  عن  واملدافعة  القومي  والتفاعل 

القومية واإلنسانية. 
سمو الشيخ نواف االحمد اجلابر الصباح

ولي عهد دولة  الكويت
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التقدم. 
اقتصادياً  موقعاً  الكويت  دولــة  بــرزت  ولقد 
قام  حيث  العربي  اخلليج  شمال  فــي  مهماً 
جتارها بدور ريادي في نقل التجارة بحراً وبراً 
منها وإليها، حيث أظهر أهلها مقدرة فائقة 
في تأمني السلع ونقلها عن طريق البحر إلى 
بر دولة الكويت، كما جنحوا في تأمني طرق 
العربية  واجلزيرة  الكويت  دولة  التجارة عبر 
إلى موانئ البحر املتوسط. ولقد تنامى هذا 
الدولية  التجارة  البارز عندما نشطت  الدور 
في اخلليج العربي، حيث زاد االهتمام بدولة 
والدولية  اإلقليمية  القوى  قبل  من  الكويت 
شهرة  األكثر  التجاري  الوسيط  غــدت  حتى 

في املنطقة. 
وترجع احملافظة على أمن وسالمة وازدهار 
ـــة الــكــويــت إلـــى الــدبــلــومــاســيــة املــتــوازنــة  دول
الكويت  دولـــة  اتبعتها  الــتــي  اإلدارة  وحــســن 
داخلياً وخارجياً، ولقد اتسمت سياسة دولة 
الكويت اخلارجية وعالقتها بالقوى اإلقليمية 
به  االلتزام  على  واحلــرص  بالسلم  والدولية 
العداء  في  التورط  وعدم  باحلياد  والتمسك 
مع القوى اإلقليمية أو االنحياز إلى قوى ضد 
اإليجابي  احلياد  دوماً  التزمت  حيث  أخرى، 
لم  ولذلك  آخر،  لقطب ضد  االنحياز  وعدم 

تدخل حرباً إال دفاعاً عن نفسها، كما كانت 
العربية  لشقيقاتها  االقتصادية  مساعداتها 
مساعدات  الثالث  العالم  ولدول  واإلسالمية 
أية  أو  سياسي  توجه  بــأي  مشروطة  ليست 
قيود اجتماعية أو متييز، وإمنا كانت معونات 
املــعــانــاة عن  إلـــى تخفيف  تــهــدف  إنــســانــيــة 
الشعوب األكثر حاجة إلى العون واملساعدة، 

وعنواناً  للحرية  واحـــة  الكويت  دولـــة  لتظل 
للتعاون والسالم ورائدة للبذل  للتقدم ورمزاً 

والعطاء اإلنساني. 
متوافقة  دائماً  الكويت  دولــة  مواقف  وكانت 
والــقــومــي  الــعــربــي  انتمائها  مــع  ومنسجمة 
واإلسالمي، ولذلك لم تكن مبنأى عن قضايا 
ومعنوياً  مادياً  ساهمت  حيث  العربية  أمتها 
فــي نــصــرة احلــق الــعــربــي واســـتـــرداد حقوق 
التضامن  إلى  سعت  كما  املغتصبة،  شعوبها 
ــــادة  ــعــربــي واإلســـالمـــي وزي ــعــاملــني ال بـــني ال

الروابط بينهما. 
واستطاعت دولة الكويت بفضل الله وحكمة 
والتفافه  شعبها  ومتاسك  وحنكتهم  حكامها 
حول قيادته أن جتتاز ما واجهته من عواصف 
وهي  اآلالم  على  تتعالى  وأن  كبيرة  وأخطار 

ترنو لتحقيق اآلمال. 
وبعد اكتشاف النفط وتراكم عائداته ازدادت 
روح املبادرة لدى أبناء دولة الكويت وتعمقت 
واطــرد  بينهم  فيما  والــتــعــاون  التكافل  قيم 
العامة  واملــرافــق  املنشآت  إقامة  في  التوسع 
وتوفير اخلدمات العصرية التي تفي بحاجة 
احلياة ومتطلباتها املعاصرة وتطلعات الشعب 

وطموحاته. 
ولقد تعاقب أبناء الشيخ صباح احلاكم األول 
حيث  الــيــوم،  حتى  الكويت  دولـــة  حكم  على 
عملوا على رفع شأن وطنهم واحملافظة على 
الوطن  أبناء  وبفضل جهود  واستقالله،  أمنه 
شيوخهم  مــع  وتكاتفهم  وتــعــاونــهــم  ــاء  ــي األوف
وأمرائهم أصبحت دولة الكويت عضواً بارزاً 
فــي املــؤســســات الــدولــيــة كافة وأضــحــت لها 
دول  معظم  مع  وجتارية  دبلوماسية  عالقات 
يواصلون  األوفياء  أبناؤها  يــزال  وال  العالم، 
ما بدأه أجدادهم من حرص على غد واعد 
مأمول يتوارثه األبناء عن اآلباء ولتبقى دولة 
الكويت أرض السالم واحملبة لكل من يعيش 
على ثراها، ولم يكن كل هذا إال صدى لروح 
شعب دولة الكويت وقيادته السياسية الواعية 

الساعية دائماً ومنذ بواكير حكم آل 

صاحب السمو الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح  أمير دولة الكويت

سمو الشيخ ناصراحملمد االحمد الصباح
رئيس مجلس وزراء دولة  الكويت
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التطوير والتجديد وتوظيف كل  إلى  الصباح 
اإلنسانية  باحلياة  للرقي  املتاحة  اإلمكانات 
إلــى أبــعــد مــدى فــي حــركــة شاملة تــبــدأ من 

اإلنسان وإليه تعود. 
وقـــد عــمــلــت دولــــة الــكــويــت – وال تــــزال – 
فأجنزت الكثير على طريق النهضة الشاملة 
منذ فجر استقاللها على مدى السنوات التي 
مضت متالحقة على طريق اإلجناز واالرتقاء 
الذي رسمته ُخطى اآلباء واألجداد، وتابعته 
همم الرجال في قوة لم تعرف الضعف وعزة 
الــذل  يعرف  اإلذعــــان، وصــمــود ال  تعرف  ال 
ــة الكويت  وال الــهــوان، ويــكــون ســر جنــاح دول
باحلب والشورى،  أقاموا وطناً  في أن أهلها 
فــحــكــامــهــم كــمــا شــهــدت لــهــم كـــل املــصــادر 
الــواقــع،  لهم  شهد  كما  واألجــنــبــيــة  العربية 
أشــاعــوا احلــب واالحــتــرام بــني أبــنــاء الوطن 
التالحم  طريق  على  متوهجة  شعلة  ليكونوا 
الكويت  دولــة  مكانة  ما عزز  وذلــك  الوطني، 
دولــيــاً فــالــتــف حــولــهــا األشــقــاء واألصــدقــاء 
لتكون محط االهتمامات الدولية والسياسية، 
التنمية  مجال  في  الكثيرة  إجنازاتها  بسبب 
الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة والــبــشــريــة التي 
امتدت لتصل لشقيقاتها من الدول اخلليجية 
والــعــربــيــة واإلســالمــيــة وغــيــرهــا مــن الـــدول 
ملواجهة  أبنائها  في  األمل  واضعة  الصديقة، 

التحديات العاملية واملستقبلية. 
املنظمات  ف��ي  الكويت  دول��ة  مساهمات 
واإلقليمية  والعربية  الدولية  والهيئات 

واإلسالمية املتخصصة 
تــضــم املــنــظــمــات والـــهـــيـــئـــات املــتــخــصــصــة 
من  عــدداً  الكويت،  دولــة  فيها  تُساهم  التي 
االجتماعي  الطابع  ذات  والهيئات  املنظمات 
مجاالت  مختلف  في  تعمل  التي  واإلنساني، 
بينها  التنمية االجتماعية واالقتصادية، ومن 

املنظمات والهيئات التالية: 
برنامج األمُم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمُم 
العاملية،  الصحة  ومنظمة  للبيئة،  املــتــحــدة 
ومــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة، ومــنــظــمــة األمُم 
وصندوق  والعلوم،  والثقافة  للتربية  املتحدة 
الــدولــي  واالحتــــاد  للطفولة،  املــتــحــدة  األمُم 
املتحدة  األمُم  وصــنــدوق  الطفولة،  لــرعــايــة 
األحمر،  للصليب  الدولية  واللجنة  للسكان، 
وبــرنــامــج الــغــذاء الــعــاملــي، وصــنــدوق األمُم 
املــخــدرات،  استعمال  ســوء  ملكافحة  املتحدة 
واالحتــاد  السمع،  لضعاف  الدولي  واالحتــاد 

الــعــاملــي لــلــُصــم، واملــجــلــس الــعــاملــي لــرعــايــة 
والهيئات  املنظمات  مــن  وغيرها  املكفوفني 
العربي  املــســتــوى  على  املماثلة  املتخصصة 

واإلقليمي واإلسالمي. 
وتسعى دولة الكويت إلى توسيع نطاق التعاون 
الفني مع املنظمات والهيئات الدولية والعربية 
كافة  في  املتخصصة  واإلسالمية  واإلقليمية 
املجاالت اإلمنائية: االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والعلمية والتكنولوجية واإلنسانية.

الكويت من خــالل عضويتها  دولــة  وتـُـشــارك 
كبير  عــدد  في  السنوية  املالية  ومساهماتها 
من هذه املنظمات والهيئات – البالغة حوالي 
في   – ُمتخصصة  وهــيــئــة  منظمة   )125(
الدعم الدولي لعمليات التنمية – في العالم، 
النامية  الـــدول  تشهدها  التي  تلك  وخــاصــة 
مــن خــالل املــســاعــدات الفنية واملــالــيــة التي 
م إلى هذه الدول من املنظمات والهيئات  تُقدَّ

املُتخصصة. 
ـــــواردة  ــات املـُــتـــاحـــة ال ــان ــي ــب وبــاســتــعــراض ال

املتعلقة  الكويت  بدولة  املالية  وزارة  مبيزانية 
في  ومساهماتها  الكويت  ــة  دول باشتراكات 
املالية  للسنوات  الدولية  والهيئات  املنظمات 
2005/ 2006م إلى 2009/ 2010م يتضح 
املنظمات  في  املالية  املساهمات  إجمالي  أن 
 /2005 الفترة  خالل  املتخصصة  والهيئات 
2006م 2009/ 2010م بلغ )95.4( مليون 
دينار كويتي 0 مقارنة بـ )45.5( مليون دينار 
 /94  – 1991م   /90 الفترة  خــالل  كويتي 

1995م. 
وتُعتبر دولة الكويت من الدول املبادرة بسداد 
كافة مساهماتها املالية في املنظمات والهيئات 
واإلســالمــيــة  واإلقليمية  والــعــربــيــة  الــدولــيــة 
واألُخرى املُتخصصة، وحتى عندما تعرضت 
لــظــروف قــاســيــة مــن جـــراء الــغــزو الــعــراقــي 
الغاشم في أغسطس 1990م، حرصت دولة 
وهي في حالة شديدة من الُعسر  الكويت – 
املالية  التزاماتها  الوفاء بكافة  على   – املالي 
املُتخصصة  والهيئات  املنظمات  جتاه  كاملة 
للعام املالي 90/ 1991م، إمياناً منها بدورها 
الريادي في دعم التنمية الدولية، ومساعدة 
هذه املنظمات والهيئات على تنفيذ أنشطتها 
على  اإلمنائية  أهدافها  وحتقيق  وبرامجها، 

كافة املستويات. 
خطط تنموية 

ناصر  الشيخ  الـــوزراء  مجلس  رئيس  يشدد 
على  احلكومة  إصــرار  على  التأكيد  احملمد 
األجـــل،  متوسطة  اإلمنــائــيــة  اخلــطــة  تنفيذ 
لسنة  األول  النصف  عــن  السنوية  واخلــطــة 
مبسؤولياتها  التزاماً  وذلــك   2011  -2010 اعالمي من سلطنة عمان
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مؤكداً  البالد،  أمير  لرؤية  وحتقيقاً  الوطنية 
تعتري  التي  التجاذبات  من  الرغم  على  أنــه 
حياتنا السياسية أحياناً، إال أنه يجب علينا 
دون  أهمية  أكثر  هو  ما  على  دائماً  التركيز 
إغفال ما هو دون ذلك. إلى ذلك، رسم رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد املالمح 
في  واالقتصادي  السياسي  للمشهد  العامة 
على  خــوف  )ال  أن  مــؤكــداً  املقبلة.  املــرحــلــة 
احلياة السياسية في الكويت من أي انتكاسة، 
ألنــنــا دولــــة دســتــوريــة حتــتــكــم إلـــى الــقــانــون 
ارتضيناها  الــتــي  الــدســتــوريــة  واملــؤســســات 

وارتضاها املواطنون(. 
وفـــي عـــرض ألهـــم الــقــضــايــا الــتــي تواجهها 
)إننا  نــاصــر:  الشيخ  يــقــول  الــكــويــت حــالــيــاً، 
املستندية،  الـــدورة  تقليص  على  اآلن  نعمل 
من  التي حتد  البيروقراطية  العوائق  وإزالــة 
الدورة  هذه  أن  رغم  املشاريع،  تنفيذ  سرعة 
مبتلية بها أكثر دول العالم التي تتبع األسلوب 
املؤسساتي في املمارسة وليس الكويت فقط. 

ولذلك سنحاول قدر اإلمكان أن نخفض تلك 
التنمية  خطة  بتنفيذ  ملتزمون  ألننا  الــدورة 
بكل تفاصيلها. فهي خطة طموحة وستؤدي 
بال شك إلى إنعاش احلركة االقتصادية في 
إلى  الــنــاس  توجيه  على  وستساعد  الــبــالد 

العمل املفيد. 
 20 أكثر من  التنمية حتتوي على  )إن خطة 
فيه سيركز  عمالقاً، ومما ال شك  مشروعاً 
على ستة أو سبعة مشاريع مهمة في املرحلة 
مباشرة  عالقة  لها  التي  تلك  وهــي  األولـــى، 
والصحة(.  والتعليم  واالتصاالت  باخلدمات 
وحتـــــدث الــشــيــخ نـــاصـــر احملـــمـــد عـــن أهــم 
القوانني التي ستطرح في مجلس األمة ورأى 
أنه )إذا كانت هناك عوائق أمام خطة التنمية 
ســتــكــون هــنــاك قــوانــني لــتــذلــيــلــهــا، كــقــوانــني 
اخلصخصة وإنشاء الشركات املساهمة التي 
كما  العمالقة،  املشاريع  تنفيذ  على  تساعد 
أننا أمام مرئيات جديدة في ما يتعلق بقانون 
إلشـــراك  تفعيله  مــن  البـــد  الـــذي   )BOT(
القطاع اخلاص باملشاريع العمالقة التي باتت 

على وشك التنفيذ(. 
مشاريع عمالقة 

أظهرت  التي  الرسمية  البيانات  غمرة  وفي 
العام  هذا  ارتفع  الكويت  ميزانية  فائض  أن 
 25.09 يــعــادل  مــا  ديــنــار،  مليار   7.03 إلــى 
من  ــى  األول التسعة  األشهر  في  دوالر  مليار 
السنة املالية 2010/ 2011، بفضل إيرادات 
النفط، وهو فائض زاد عن املتوقع إلى جانب 
تــراجــع اإلنــفــاق، فــي غــمــرة هــذه الفوائض، 
الشيخ  برئاسة  الكويتية  احلكومة  تستكمل 

ــاصــر احملــمــد املــشــاريــع الــعــمــالقــة ضمن  ن
اخلطة التنموية الطموحة ومنها تنفيذ عدد 
واملستشفيات  السكنية،  واملــدن  املشاريع  من 
واملراكز الصحية واملدينة اجلامعية بفرعيها 
الشدادية.  منطقة  في  والــطــالب  للطالبات 
املتطور  الضخم  األحــمــد  جــابــر  ومستشفى 
الكويت  أكبر صرح طبي في  والــذي سيكون 
يقدم خدمات ملا يزيد عن 600 ألف شخص. 
الدولي  األحمد  جابر  استاد  إلــه  انتهى  ومــا 
ويتسع  الكويت  تاريخ  في  األكبر  يعتبر  الذي 
العمالقة  املشاريع  ومــن  متفرج،  ألــف   60 لـ 
أيضاً جسر جابر األحمد الذي يربط مدينة 
بحري  جسر  وهو  الصبية،  مبنطقة  الكويت 
والصبية  الــعــاصــمــة  ــني  ب املــســافــة  يختصر 
إلى  104 كلم. هذا  من  37.5 كلم بدالً  إلى 
جانب عشرات من مشاريع الطرق واجلسور 

واألنفاق.  مدير االعالم اخلارجي في الكويت

اعالميون عرب شاركوا افراح الكويت
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تصبغ  باتت  التي  الدولية  النماذج  ولعل 
احلياة الدولية جلهة التكتالت االقتصادية 
املــؤديــة إلــى تــعــاون وانــصــهــار واضــحــني، 
للشعوب  القومي  املصير  على  وحــرصــاً 
وأميرها  الــكــويــت  دولـــة  ـــادرت  ب العربية 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد 
اجلــابــر الــصــبــاح إلـــى املـــبـــادرة بــالــدعــوة 
للموضوعات  تخصص  عربية  قمة  إلــى 
االقتصادية والتنموية واالجتماعية متكئة 
الكويت  ــة  دول جلعل  وتصميم  رؤى  على 
مركزاً مالياً وجتارياً إقليمياً وعاملياً وهي 
القمة التي احتضنتها الكويت في الفترة 

من 19- 20 يناير 2009. 
وقد وجدت بادرة الكويت صدى في القمة 
العربية الدورية التي عقدت بالرياض في 
ــقــرار 365  مـــارس 2007 حــيــث دعـــا ال
قمة عربية  إلى عقد  القمة  الصادر عن 
والتنموية  االقتصادية  للشؤون  تخصص 
واالجتماعية وبلورة برامج وآليات عملية 
التنموية  االستراتيجيات  وتفعيل  لتعزيز 
الشاملة وحيث أشار قرار القمة إلى عدد 

من التحديات التي تواجه العرب: 
بني  والبطالة  الفقر  معدالت  تفاقم   -1

أبناء الوطن العربي.
للمواطن  املعيشية  األوضـــاع  تدهور   -2

بشكل عام. 
3- تواضع حجم التجارة العربية البينية 

وتواضع حجم االستثمارات احمللية. 
ــعــقــول  وال األمـــــــوال  رؤوس  هـــجـــرة   -4

والكفاءات العربية إلى اخلارج. 
كثير  فـــي  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  5- ضــعــف 
 – املياه   – )الطرق  العربية  البلدان  من 

الكهرباء – وسائل االتصال(. 
العملية  مــخــرجــات  مــواكــبــة  عــــدم   -6
ومتطلبات  التنمية  الحتياجات  التعليمية 

املنافسة العاملية. 
للمسؤولني  الــكــويــت  دولـــة  قــدمــت  وقـــد 
الــــدعــــوة لعقد  بـــشـــأن  الـــعـــرب رؤاهــــــا 
املسائل  ملناقشة  تخصص  عــربــيــة  قــمــة 
االقتصادية واالجتماعية والتنموية حتت 
عنوان مشروع بشأن تعزيز العمل العربي 
املـــشـــارك فــي الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
واالجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــويــة مــشــيــرة إلــى 

العناوين والقضايا التالية: 
حرجة  مبــراحــل  العربي  العالم  ميــر   -1
تهديدها  فــي  تقتصر  تعد  لــم  وحتــديــات 

على أمن وسالمة واستقالل بالدنا ووحدة 
األخطار  تلك  بل جتــاوزت  الوطن  تــراب 
االقتصادية  وأحــوالــنــا  أوضــاعــنــا  لتمس 
التي  والثقافية  واالجتماعية  والتنموية 
حتــيــط بــحــيــاة وكــرامــة املــواطــن العربي 

وحقه في العيش اآلمن والالئق. 
2- وإذا كانت األخطار التي تهدد سيادة 
واستقالل ووحدة أراضيها قد استغرقت 
اجلزء األعظم من اهتمامنا في املراحل 
التهديدات األخرى  املاضية فإن معاجلة 
الـــتـــي متــــس أوضــــاعــــنــــا االقـــتـــصـــاديـــة 
واالجتماعية ما تزال في حاجة إلى مزيد 
من االهتمام والتعزيز. ويتعلق األمر على 

سبيل املثال بالتحديات اآلتية: 
- تفاقم معدالت الفقر والبطالة بني أبناء 

الوطن العربي. 
للمواطن  املعيشية  األوضــــاع  تــدهــور   -

بشكل عام. 
البينية  العربية  التجارة  حجم  تواضع   -

وتواضع حجم االستثمارات احمللية. 
والـــعـــقـــول  األمــــــــوال  رؤوس  هـــجـــرة   -

والكفاءات العربية إلى اخلارج.
من  كثير  فــي  التحتية  البنية  ضــعــف   -

من جتليات اهتمام الكويت بالعمل العربي املشترك

 احتضــــان أول قمــــة عربيــــــــة اقتصـــــــادية
البــــــد لـــلـــمـــتـــابـــع لــتــطــور 
العالقات العربية املشتركة 
أن يقف عند القمة العربية 
االقــتــصــاديــة األولـــى التي 
العالقات  نسيج  فــي  ســرت 
العربية  والــقــمــم  العربية 
على  تقتصر  كــانــت  الــتــي 
دون  الــســيــاســيــة  األمـــــــور 
الــــتــــوقــــف عــــنــــد الـــبـــنـــى 
واالجتماعية  االقتصادية 
الفوقي  البناء  حتدد  التي 

للمجتمعات العربية. 
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ــدان الــعــربــيــة )الـــطـــرق – املـــيـــاه –  ــل ــب ال
الكهرباء –وسائل االتصاالت(. 

- عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية 
املنافسة  ومتطلبات  التنمية  الحتياجات 

العاملية. 
الـــدول العربية  3- ومــواصــلــة ملــا أقــرتــه 
وتفعيل  تطوير  السابقة بشأن  القمم  في 
منظومة العمل العربي املشترك، وضرورة 
اإلصـــالح وحتــديــث فــي الـــدول العربية، 
ومع تقدير كافة اجلهود التي قامت وتقوم 
املختلفة  بأجهزتها  العربية  اجلامعة  بها 
وضع  سبيل  في  املتخصصة  ومنظماتها 
والتطوير  للتنمية  متكاملة  استراتيجيات 

واإلصالح. 
أهمية اجلوانب  االعتبار  في  وأخــذاً   -4
ملفهوم  بالنسبة  واالجتماعية  االقتصادية 
امللوك  قرر  فقد  الشامل،  العربي  األمــن 

والرؤساء والقادة ما يلي: 
تــخــصــص  ـــة  ـــي عـــرب قـــمـــة  عـــقـــد  أوالً: 
والتنموية  االقــتــصــاديــة  لــلــشــؤون  فــقــط 
وآليات  برامج  بلورة  بهدف  واالجتماعية 
االستراتيجيات  وتفعيل  لتعزيز  عملية 

التنموية الشاملة واملتفق عليها. 
ـــيـــاً: تــكــلــيــف املــجــلــس االقـــتـــصـــادي  ـــان ث

للجامعة  العامة  ــة  واألمــان واالجــتــمــاعــي 
بالتنسيق  القمة  لهذه  بــاإلعــداد  العربية 
الوزارية  واملجالس  العربية  املنظمات  مع 
التجارية  الــغــرف  واحتــــاد  املتخصصة، 
ومــؤســســات  الــعــربــيــة  للجامعة  الــعــربــيــة 
رجـــال األعــمــال مــع األخـــذ فــي االعتبار 

العناصر التالية: 
أ- كيفية تشجيع القطاع اخلاص باعتباره 
أحد الركائز األساسية للعمل االقتصادي 

والتنموي املشترك. 
ب- مراعاة املدى الزمني الذي تستغرقه 
الـــبـــرامـــج واملـــشـــروعـــات قــبــل أن تــؤتــي 

ثمارها. 
ــيــار املــشــروعــات  ج- الــتــدقــيــق فـــي اخــت
بحيث  املطلوبة  والتنموية  االقــتــصــاديــة 
يــكــون لــهــا عـــوائـــد مــلــمــوســة ومــبــاشــرة 
من  تكون  وبحيث  العربي  املــواطــن  لــدى 
املشروعات التي تعزز التكامل واالندماج 

االقتصادي في العالم العربي. 
الثنائية  االتفاقات  بتفعيل  االهتمام  د- 
واإلقــلــيــمــيــة مبــا يــصــب فــي الــنــهــايــة في 

مصلحة العمل العربي املشترك. 
هــــ- إعــطــاء أولـــويـــة ملــشــروعــات البنية 
ــطــيــران  الــتــحــتــيــة كــشــبــكــات الـــطـــرق وال

والربط الكهربائي واالتصاالت. 
الــدول  لبعض  خاصة  برامج  صياغة  و- 
الــعــربــيــة حــســب ظــروفــهــا االقــتــصــاديــة 

وقدرتها املؤسسية. 
ـــصـــادي  ـــت ثــــالــــثــــاً: يـــقـــدم املـــجـــلـــس االق
العادية  ــه  دورت إلــى  تقريراً  واالجتماعي 
ـــتـــي مت  ـــادمـــة يــتــضــمــن املــــراحــــل ال ـــق ال
إجنازها في اإلعداد لهذه القمة مبا في 
والوثائق  أعمالها،  جــدول  مــشــروع  ذلــك 

واألنشطة التحضيرية األخرى.
 

ما هي أهداف القمة؟ 
1- تدعيم عالقات التعاون املشترك بني 
االقتصادية  املجاالت  في  العربية  الــدول 

واالجتماعية. 
لتعزيز  وآلــيــات عملية  بــرامــج  بــلــورة   -2
وتفعيل االستراتيجيات التنموية الشاملة.

الثنائية  الــتــعــاون  اتــفــاقــيــات  تفعيل   -3
واإلقـــلـــيـــمـــيـــة مبــــا يــســهــم فــــي تــطــويــر 

اقتصاديات الدول العربية. 
ــات الــتــعــاون الــعــربــي مع  ــي 4- تــعــزيــز آل
واملنظمات  األخــرى  اإلقليمية  التجمعات 

واملؤسسات الدولية. 
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الفيلكاوي  السفير  سعادة  حاورنا  عندما 
عرفنا تاريخه الدبلوماسي احلافل املغطي 
طيفه بقعاً جغرافية أكسبته خبرة ومعرفة 
ورؤيته  حديثه  مسار  في  تلمسها  ميكن 
من  املمتد  عمله  مسار  إن  إذ  لألحداث. 
وفيينا  والسنغال  والهند  وواشنطن  بكني 
وصوالً إلى ماليزيا وبروناي وتونس أكسبته 
كوامن  ومعرفة  األمور  في  التدقيق  نعمة 

النفس اإلنسانية. 
عرضنا بداية على سعادته احلقيقة املاثلة 
في  الساري  اإلجماع  ذلك  مفادها  التي 
واحترام  محبة  على  العربية  اجلالية  يقني 
ألبناء  يوجهها  التي  والكلمة  الكويت.  دولة 

اجلالية، أجاب: 
الكويت،  لدولة  الرسمية  األوراق  كانت 
)الكويت  الستينات، حتمل شعار  فترة  في 
الكويت  احتضنت  وبالفعل  العرب(.  بالد 
أشقاهءها العرب، من كافة أقطارهم، منذ 
وهذا  املاضي.  القرن  من  األربعينات  فترة 

يعني أن عالقة الكويت باجلاليات العربية 
قدمية ووثيقة. إن أي جناح حتققه الكويت 
جميعاً،  للعرب  جناح  هو  ميدان،  أي  في 

والعكس صحيح. 
جناحات  من  أراه  ما  أسعدني  وقد 
العربية  اجلالية  أفراد  مختلف  يحققها 
يتمتعون  التي  الطيبة  والسمعة  املجر،  في 
الثقافة  عالم  في  الفاعل  وحضورهم  بها 
النجاح  أن  أعتقد  إذ  واألعمال،  والطب 
حلقيقة  جناح  هو  والتآلف  احلضور  في 

مجتمعاتنا وثقافتنا. 
املستقبلية  اآلفاق  عن  حتدثنا  هل   *
 – الكويتية  العالقات  لتطوير  ومنظوركم 
الهنغارية التي يظللها مسار تاريخي مديد 

من التعاون والصداقة؟ 
** تتسم العالقات الكويتية املجرية باملتانة 
تعكر  مشاكل  أية  هناك  توجد  وال  والثقة، 
التحالف  في  املجر  شاركت  وقد  صفوها. 
الدولي الذي ساهم في حترير الكويت عام 
منها،  بفرقة  املجر،  ساهمت  كما   .1991
في إطفاء حرائق آبار النفط، التي أشعلها 
أكبر جرمية  في  البائد،  الصدامي  النظام 

بيئية يرتكبها إنسان. 
ومن املنتظر أن يؤدي اإلجراء الذي اتخذته 

سفير دولة الكويت في هنغاريا 

العالقات الكويتية املجرية متينة ونتطلع لتطويرها
كانت مناسبة حلول العيد الوطني لدولة الكويت مناسبة إلجراء حديث إعالمي مع 
سعادة عبد احلميد الفيلكاوي سفير دولة الكويت في هنغاريا الذي جسد منذ بدء 
عمله في هنغاريا في الثاني من نوفمبر 2009 آية التفاعل والتواصل مع األوساط 
الدبلوماسية وحضوره وشغفه  أفعاله  االجتماعية واإلعالمية إضافة إلى جتليات 
ملعرفة كنوز األدب املجري وعقد املقارنات األدبية مع رموز األدب العربي. وهو في 
هذا اإلطار شديد التفاعل مع املستشرقني املهتمني بالدراسات العربية واإلسالمية 
ومناشطه  برؤاه  كأنه  العملية،  اهتماماتهم  على  والوقوف  معهم  التواصل  ينشد 
الفكرية  والريادة  بالعطاء  حفل  تاريخ  االستقالل:  منذ  دولته  وسم  تاريخ  يعكس 

والثقافية. 

الكويت، بإعفاء مواطني املجر من احلصول 
على التأشيرة املسبقة لدخول الكويت، أن 
يؤدي إلى مزيد من االنسيابية في العالقات 
بني البلدين. ونأمل أن تشهد املرحلة املقبلة 
مزيداً من التطور في العالقات االقتصادية 

والثقافية. 
الثقافي  التفاعل  لدور  رؤيتكم  ما   *
واإلعالمي في تعميق مفهوم معرفة اآلخر 

وتعزيز التعاون املشترك؟ 
** لقد رأينا كيف ساهم فكر )ابن رشد( 
و)ابن خلدون(، في وقتهما، في تغيير منط 
تأثير  ذلك  بعد  ورأينا  أوروبا،  في  التفكير 

األفكار الغربية في الشعوب العربية. 
أولى  أن  وجدنا  فقد  باملجر  يتعلق  وفيما 
نشوئها جاءت  وردت حول  التي  اإلشارات 

من مصادر عربية. 
الثقافي يسهم بشكل  التبادل اإلنساني  إن 
وتطورها  احلضارات  إثراء  في  فاعل 
من  صبغة  إضفاء  على  عالوة  وتقاربها، 

التسامح والتفاهم بني الشعوب. 
وأعتقد أن اإلعالم والثقافة رافد إلرادات 
مبا  وهي  املتبادلة،  واملعرفة  التواصل 
االرتقاء  رافعة مهمة في  يحمالن من قيم 

بالعالقة بني الشعوب والدول. 
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القطري  صانعيه  أهم  أحد  العربي  اإلعالم  فقد 
علي حسن اجلابر الذي راح ضحية كمني مسلح 

في مدينة بنغازي الليبية. 
للحقيقة  تسعى  مهنة  آفاق  ارتاد  جابر  الشهيد 
حاكية  الصورة  جتعل  أنامل  خلف  الريادة  ونهج 
صمت  في  والوقائع  احلقائق  العام  للرأي  ناقاًل 

ومهنية وتواضع. 
ولعل عوامل عدة تبعث احلزن واحلسرة على فقدان 
منوذجاً  قدم  الذي  العربي  اإلعالمي  الوجه  هذا 
في التواضع ونكران الذات والعمل بصمت، بيد أن 
بوسائل  املتصارعون  استخفاف  هو  أكثر  يؤلم  ما 
لم  ناقلي احلقيقة في عصر  واستهداف  اإلعالم 

يعد ثمة مهرب من الشفافية والوضوح. 

أقام سعادة عبد احلميد الفيلكاوي سفير 
استقبال  حفل  هنغاريا  في  الكويت  دولة 
الذكرى  الوطنية  الكويت  أعياد  مبناسبة 
اخلمسون لالستقالل والعشرين للتحرير 

وذلك في الثالث والعشرين من فبراير. 
السفارة  وأركان  السفير  سعادة  وكان 
احلكومة  ومثل  الضيوف،  استقبال  في 
معالي  احلفل  حضور  في  الهنغارية 
هوفاري يانوش سكرتير الدولة في وزارة 
أعضاء  حضور  إلى  إضافة  اخلارجية 
والعربي  األجنبي  الدبلوماسي  السلك 
واملسلمة  العربية  اجلالية  وممثلي 
واقتصادية  وفكرية  اجتماعية  وفعاليات 

هنغارية.

ســـــــــــفارة الكـــــــــــويت حتتـــــــــــفي بالعيــــــــــــــــد الوطنـــــــــــــي

علي جابر.. 
شهيد 

الريادة 
واحلقيقة
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مقدمة
االقتصادية  للتنمية  الكويتي  الصندوق  أنشئ 
بضعة  بعد   1961 ديسمبر   31 في  العربية 
بغرض  الكويت  دولة  استقالل  من  أشهر 
التنمية  في  األخرى  العربية  الدول  مساعدة 
مت   1974 عام  من  يوليو  وفي  االقتصادية. 
رأس  زيادة  ليتضمن  الصندوق  قانون  تعديل 
املال من 200 مليون دينار كويتي إلى 1.000 
مليون   3.400 )حوالي  كويتي  دينار  مليون 
دوالر أمريكي(، وكذلك توسيع نطاق عملياته 
لتشمل إلى جانب الدول العربية الدول النامية 

األخرى. 
وقد أعقب ذلك تعديل قانون الصندوق في عام 
1981 بحيث زاد رأس املال من 1.000 مليون 
كويتي  دينار  مليون   2.000 إلى  كويتي  دينار 
األمر  أمريكي(،  دوالر  مليون   6.800 )حوالي 
الذي مكن الصندوق من االستجابة ملزيد من 
ومقابلة  املشروعات  لتمويل  املساعدة  طلبات 
االرتفاع في تكاليف العمليات اإلمنائية بوجه 

عام. 
للصندوق  الرئيسي  النشاط  تركز  وقد  هذا 
على  املاضية  سنة  واألربعني  الثماني  خالل 
تقدمي القروض امليسرة لتمويل املشروعات التي 
املستفيدة.  الدولة  لدى  عالية  بأولوية  حظيت 
املوافقة على متويل املشروعات كانت  أن  كما 
الفنية  اجلدوى  دراسات  إلى  تستند  تزال  وال 
نتائج  وإلى  جيداً  إعداداً  املعدة  واالقتصادية 
التقييم الذي يضطلع به فريق من املتخصصني 

في الصندوق. 
شملت عمليات الصندوق اإلمنائية مشروعات 
الزراعة،  ذلك  في  مبا  مختلفة،  قطاعات  في 
املياه  الصناعة،  الطاقة،  االتصاالت،  النقل، 

توفير  إلى  باإلضافة  الصحي،  والصرف 
لتمويل  الوطنية  التنمية  لبنوك  املالي  الدعم 
احلجم  ومتوسطة  صغيرة  إمنائية  مشروعات 
رئيسية،  بصفة  اخلاص  القطاع  بها  يضطلع 
تقوم  التي  املتنوعة  املشروعات  عن  فضاًل 
وسع  وقد  االجتماعية.  الصناديق  بتنفيذها 
الصندوق نشاطه في عام 2000 ليشمل أيضاً 

قطاعي الصحة والتعليم. 
 31( 2010  /2009 املالية  وفي نهاية السنة 
حصلت  التي  الدول  عدد  بلغ   )2010 مارس 
 102 الصندوق  من  ميسرة  قروض  على 
تابع  وقد  العالم.  أرجاء مختلفة من  دولة في 
الصندوق تعاونه الوثيق مع شركائه في التنمية 
لتبنيهم  الكامل  ودعمه  أولوياتهم  باحترام 
النصح  لهم  ومقدماً  اإلمنائية،  لعملياتهم 
بإعداد  املتعلقة  األمور  كافة  في  واملشورة 

املشروعات وتنفيذها. 
ويستند ما يضطلع به الصندوق من نشاط إلى 
سياسات مرنة وإجراءات مبسطة وممارسات 
عبء  الدول  جتنيب  بهدف  وذلك  شفافة، 
تطبيق اإلرشادات والتوجيهات التي ال تتالءم 
أو  االقتصادية  سواء  وأوضاعها  ظروفها  مع 
تطبيق  على  الصندوق  ويحرص  االجتماعية. 
السياسات وشروط اإلقراض التي تكفل تنفيذ 
وبانتظام  احملددة  األوقات  في  املشروعات 
لتلك  املتوقعة  واملنافع  األهداف  لتحقيق 

املشروعات. 
وقد متكن الصندوق من خالل مباشرته للعمل 
اكتساب  من  نسبياً  طويلة  لفترة  اإلمنائي 
خبرات واسعة واستخالص الدروس املستفادة 
منها سعياً إلى توظيفها في أفضل املمارسات 

متكن  كما  اإلمنائية.  املشروعات  تنفيذ  في 
الصندوق أيضاً، وبالتالزم مع جهوده عبر فترة 
شركائه  مع  وثيقة  عالقات  إقامة  من  طويلة، 
بني  ما  الصداقة  أواصر  وتعزيز  التنمية  في 

الدول املستفيدة ودولة الكويت. 
العمليات 

النشاط  املشروعات  لتمويل  اإلقراض  شكل 
الرئيسي للصندوق عبر السنوات املاضية كما 
املعونات  تقدمي  أيضاً  الصندوق  نشاط  شمل 
بناء  في  واملؤسسات  الدول  ملساعدة  الفنية 

قدراتها وتسريع جهودها اإلمنائية. 
وفضاًل عن ذلك قام الصندوق بأنشطة أخرى 
متثلت في إسهامه في موارد مؤسسات التنمية 

اإلقليمية والدولية. 
الكويت  دولة  عهدت  فقد  ذلك  جانب  وإلى 
املقدمة  املنح  بإدارة  القيام  الصندوق  إلى 
مباشرة منها إلى الدول العربية والدول النامية 
األخرى. وفيما يلي موجزاً عن تلك األنشطة. 

متويل املشروعات 
استمر نشاط الصندوق على مدى حوالي ثالث 
مقتصراً   )1975  -1962( من  سنة  عشرة 
العربية.  املنطقة  في  مشروعات  متويل  على 
بتقدمي  الصندوق  التزم  الفترة  هذه  وخالل 
قروض مببلغ حوالي 158 مليون دينار كويتي 
)ما يعادل حوالي 529 مليون دوالر أمريكي( 
11 دولة عربية كما  في  47 مشروعاً  لتمويل 
رقم  والشكل   )1( رقم  اجلدول  في  مبني  هو 

 .)1(
هدف الصندوق 

العربية  الدول  مساعدة  هو  الصندوق  غرض 
والدول النامية األخرى في تطوير اقتصادياتها. 

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
شراكة في التنمية اإلنسانية... شراكة في صنع املستقبل
التعاون  بضرورة  إميانها  من  انطالقًا  االقتصادية  التنمية  جهود  في  للمشاركة   1961 عام  في  استقاللها  منذ  الكويت  دولة  سعت 
والتكافل والترابط اإلنساني، سارعت الكويت في إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية ليكون أول مؤسسة إمنائية في الشرق 

األوسط تقوم باملساهمة في حتقيق اجلهود اإلمنائية للدول العربية والدول األخرى النامية. 
مشاريعها  متويل  في  النامية  الدول  مساعدة  إلى  تهدف  ميسرة  أنها  الصندوق  يقدمها  التي  القروض  به  تتسم  ما  أهم  من  ولعل 
الفنية  اجلدوى  دراسات  إعداد  تكاليف  لتمويل  املساعدات  بتقدمي  الصندوق  يقوم  كما  فيها،  التنمية  برامج  تنفيذ  وفي  اإلمنائية، 
باملساهمة في  الصندوق  يقوم  ذلك،  إلى  فيها، إضافة  الوطنية  الكوادر  وتدريب  الدول،  للمشروعات اإلمنائية في هذه  واالقتصادية 

رأسمال املؤسسات التنموية الدولية واإلقليمية. 
ويعتبر الصندوق الكويتي أداة هامة ملد جسور الصداقة واإلخاء بني دولة الكويت والدول النامية.
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أنواع أنشطة الصندوق 
* تقدمي القروض والضمانات. 

* تقدمي املنح على سبيل املعونة الفنية، وتوفير 
أنواع املعونة الفنية األخرى. 

* اإلسهام في رؤوس أموال مؤسسات التمويل 
من  وغيرها  واإلقليمية  الدولية  اإلمنائي 
املؤسسات اإلمنائية ومتثيل دولة الكويت فيها. 

نطاق عمليات الصندوق 
تركزت عمليات الصندوق بشكل أساسي على 
واالتصاالت  والنقل  والري  الزراعة  قطاعات 
الصحي  والصرف  واملياه  والصناعة  والطاقة 
االجتماعية  القطاعات  إليها  أضيفت  ثم 
لتشمل العمليات األبنية التعليمية والصحية. 

اجلهات املستفيدة 
يجوز للصندوق أن يقدم مساعداته إلى جهات 

متنوعة تشمل: 
واملرافق  واإلقليمية  املركزية  احلكومات   *

العامة وغيرها من املؤسسات العامة. 
أو  الدولية  منها  سواء  التنمية  مؤسسات   *
مؤسسات  األخص  وعلى  احمللية  أو  اإلقليمية 

التمويل اإلمنائي. 

* املؤسسات التي تضطلع مبشروعات مشتركة 
بني عدد من الدول النامية واملنشآت املختلطة 
والتي  االعتبارية  الشخصية  ذات  واخلاصة 
هدفها  يقتصر  وال  إمنائي  طابع  لها  يكون 
تكون  أن  ويشترط  الربح.  مجرد حتقيق  على 
هذه املنشآت تابعة لواحدة أو أكثر من الدول 

النامية وتتمتع بجنسيتها. 
املقترض  فيها  يكون  ال  التي  احلاالت  )وفي 
يتطلب  القرض،  من  املستفيدة  الدولة  هو 
فيها  تضمن  اتفاقية  عقد  عادة  الصندوق 
وفقاً  املقترض  بالتزامات  الوفاء  الدولة  تلك 

التفاقية القرض املعقودة معه(. 
أنواع املساعدات 

األشكال  أحد  للصندوق  مساعدات  تتخذ 
التالية: 

* القروض املباشرة والكفاالت. 
مؤسسات  مع  املشترك  أو  املوازي  التمويل   *
إلحدى  التابعة  أو  الدولية  اإلمنائي  التمويل 

الدول. 
* تقدمي املنح لتمويل الدراسات الفنية واملالية 
الدراسات  تلك  تعلقت  سواء  واالقتصادية 

أو  متويلها  في  الصندوق  يسهم  مبشروعات 
مجاالت  الدراسات  هذه  وتشمل  ذلك.  غير 
مختلفة منها األبحاث السابقة على االستثمار 
واألبحاث اخلاصة باستقصاء فرص االستثمار 
واملشاريع ودراسات اجلدوى وإعداد املشاريع 

للتنفيذ والدراسات القطاعية ونحو ذلك. 
* تقدمي املشورة الفنية فيما يتعلق باجلوانب 
والقانونية  واالقتصادية  واملالية  الفنية 
اإلمناء  سياسات  أو  البرامج  أو  للمشاريع 
مجال  في  املساعدات  بتقدمي  يتعلق  فيما  أو 

التنمية. 
مؤسسات  وموارد  رأسمال  في  املساهمة   *

التنمية. 
املؤهلة  املؤسسات  رأسمال  في  املساهمة   *

لذلك. 
وال يقدم الصندوق مساعدات مالية تستهدف 
موازين  دعم  أو  العامة  امليزانيات  دعم 

املدفوعات. 
. وضع املشروع/ القرض: قيد البحث. 

الطلب 
تأهيل  وميكن  نامية،  الدولة  تكون  أن  يجب 
الدول التي يكون اقتصادها في حالة حتول. 
وليست هناك أي عوائق جغرافية أو مذهبية 
أو دينية أو عرقية أو ثقافية حتول دون تقدمي 

مساعدات الصندوق. 
 يجب أن يقدم طلب االقتراض من قبل اجلهة 
بطلب  أو  الدولي  بالتعاون  املعنية  احلكومية 

القروض اخلارجية. 
ذو  املشروع  أن  الطالبة  اجلهة  تبني  أن  يجب 

أولية بالنسبة للحكومة. 
يجب أن تكون هنالك مساهمة مرموقة للقطاع 
ذو  املشروع  يكون  وأن  املشروع،  في  العام 
طبيعة تنموية. وال تتقيد مساعدات الصندوق 
بأي قطاع، فمن املمكن أن يكون املشروع في 

أي من قطاعات الزراعة والري والنقل 

املدير العام
عبد الوهاب احمد البدر

نائب املدير العام
هشام ابراهيم الوقيان

نائب املدير للشؤون االدارية واملالية
حمد سليمان العمر

نائب املدير العام لشؤون االستثمار
 غامن سليمان الغنيمان
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واالتصاالت والطاقة واملياه والصرف الصحي 
والصناعة والتعليم والصحة. 

بدراسة  مزوداً  املشروع  يكون  أن  يجب 
كان  إذا  إال  مفصلة،  واقتصادية  فنية  جدوى 
ويجب  والصحة.  التعليم  قطاعي  من  أي  في 
خالل  من  املشروع  جدوى  الدراسة  تؤكد  أن 
حساب للعائد االقتصادي الداخلي مع حتليل 
املتوقع  املتغيرات  العائد جتاه  هذا  حلساسية 
حدوثها. أما بالنسبة ملشاريع الصحة والتعليم 
خالل  من  املشروع  جدوى  بتقييم  فيكتفى 
إلى  باإلضافة  واالجتماعية،  الفنية  املعطيات 
أن  ويجب  للمشروع.  املاّسة  احلاجة  يثبت  ما 
األساسية  مكوناته  املشروع  دراسات  تتضمن 
وتقديرات التكلفة بالعمالت احمللية واألجنبية، 
ومن  املقترحة.  التمويل  خطة  إلى  باإلضافة 
مبوجب  اجلدوى  دراسة  إعداد  املستحسن 
دراسة  إلعداد  الكويتي  الصندوق  )متطلبات 

اجلدوى(. 
املوافقة األولية 

العمليات في  إدارة  يتم تشكيل فريق من قبل 
املعلومات  تستعرض  مذكرة  إلعداد  الصندوق 

املتوفرة حول املشروع. 
كانت  وإذا  إيجابية،  الفريق  مذكرة  كانت  إذا 
دراسات املشروع كافية، تقوم إدارة الصندوق، 
الفرعية  اللجنة  موافقة  على  احلصول  بعد 
برفع  اإلدارة،  مجلس  عن  واملنبثقة  للقروض 
توصية ملجلس اإلدارة للموافقة من حيث املبدأ 

على املساهمة في متويل املشروع. 
بناء على املوافقة املبدئية ملجلس اإلدارة، تقوم 
لتقييم  الالزمة  اإلجراءات  مبتابعة  اإلدارة 

املشروع. 
3 التقييم

ومستشار  هندسي  مستشار  من  بعثة  تشكل 
الدولة  لزيارة  قانوني  ومستشار  اقتصادي 
لتقييم املشروع. وتقوم هذه البعثة بزيارة موقع 
اخلاصة  الضرورية  املعلومات  وجمع  املشروع 
باملشروع والقطاع، وفي حال قناعتها بسالمة 
املشروع، تتفاوض وتوقع باألحرف األولى على 
مسودة اتفاقية قرض وذلك قبل انتهاء الزيارة. 
القرض  مقدار  االتفاقية  مسودة  وحتدد 
املقترح، وشروط اإلقراض، وأية شروط أخرى 

تراها البعثة ضرورية. 
وفي  الصندوق،  ألنظمة  استناداً   2  .3  .1
القرض  قيمة  تتجاوز  ال  االعتيادية،  األحوال 
%50 من التكلفة اإلجمالية للمشروع، كما ال 
محلية  تكاليف  الصندوق متويل  يشمل متويل 

لسلع منتجة في دولة املقترض. 
بإعداد  عودتها  بعد  البعثة  تقوم   3  .3  .1

معلومات  يتضمن  املشروع  حول  تقييم  تقرير 
عن اقتصاد الدولة، والقطاع، واجلهة القائمة، 
االقتصادية  املشروع  وجدوى  واملشروع، 
واملالية )إذا لزم األمر(، باإلضافة إلى شروط 
اإلقراض. ومن ثم تتم مناقشة التقرير من قبل 

أعضاء اجلهاز الفني للصندوق. 
4 املوافقة النهائية 

قبل  من  عليه  واملوافقة  التقرير  مناقشة  بعد 
إدارة الصندوق، تقوم اإلدارة برفعه إلى مجلس 
على  للحصول  املناسبة  التوصيات  مع  اإلدارة 
متويل  في  املساهمة  على  املجلس  موافقة 

املشروع. 
تتم  بالتقرير،  اإلدارة  قناعة مجلس  حالة  في 
املوافقة النهائية. وتبعاً لذلك يتم حتديد تاريخ 
لتوقيع اتفاقية القرض ويتم ذلك عادة في بلد 

املقترض. 
 وضع املشروع/ القرض: قائم 

الوضع حيز التنفيذ 
املقترض  املعنية لدى  السلطة احلكومية  تقوم 
املكاتب  من  عدد  من  عروض  باستدراج 
االستشارية  اخلدمات  لتوفير  االستشارية 
اخلاصة  املستندات  إعداد  وبعد  املطلوبة. 
بعد  وكذلك  التوريد،  أو  التنفيذ  مبناقصة 
عن  اإلعالن  يتم  عليها،  الصندوق  موافقة 
السلع  لتوريد  أو  املشروع  لتنفيذ  مناقصة 
ومبوجب  االعتيادية،  الظروف  وفي  املطلوبة. 
تكون  القرض،  اتفاقية  في  الواردة  الشروط 
محصورة  أو  دولياً  مفتوحة  املناقصات  كافة 

باتباع أسلوب استدراج العروض. 
على  باحلصول  املعنية  احلكومية  اجلهة  تقوم 
وضع  خطوات  كافة  على  الصندوق  موافقة 
تقييم  ذلك  في  مبا  التنفيذ،  قيد  املشروع 

العروض، ونصوص العقود، وغير ذلك. 
تقدم طلبات السحب من حصيلة القرض من 
الصرف  ويتم  للمقترض.  املفوض  املمثل  قبل 
استناداً للتعليمات الواردة في كتيب )إجراءات 
للمستفيد  مباشرة  دفعات  بواسطة  السحب(؛ 
وهي  واخلدمات،  التنفيذ  ألعمال  بالنسبة 
خطابات  بواسطة  أو  شيوعاً،  األكثر  احلالة 
بواسطة  أو  للمشتريات،  مستندية  اعتماد 
تعويض املقترض عما يكون قد دفعه للمستفيد، 
وذلك مبوجب ثبوتيات صرف موقعة من قبل 

املستفيد. 
يتوقع الصندوق أن يستلم من املقترض تقارير 

دورية حول تقدم العمل في املشروع. 
املشروع،  تنفيذ  فترة  خالل  الصندوق  يقوم 
وخاصة في حال وجود مشاكل، بإرسال بعثة 
األمور  ومناقشة  املشروع  موقع  لزيارة  متابعة 

ممثلي  دعوة  املمكن  من  فإنه  كذلك  العالقة. 
لعقد  التمويلية  اجلهات  وممثلي  املقترض 
لهذا  الكويت  في  الصندوق  مقر  في  اجتماع 

الغرض. 
وضع املشروع/ القرض: منتهي

متام اإلجناز 
عند اكتمال تنفيذ املشروع، يتوقع الصندوق أن 

يستلم تقريراً نهائياً من املقترض. 
هنالك  كان  وإذا  املشروع،  تنفيذ  اكتمال  بعد 
رصيد متبقي غير مسحوب من القرض، فإن 
ويعدل  الرصيد  هذا  يلغي  ما  عادة  الصندوق 
وفي  ذلك.  على  بناء  السداد  أقساط  جدول 
موافقة  على  احلصول  وبعد  احلاالت،  بعض 
الصندوق، ميكن للمقترض استخدام الرصيد 
املذكور لتمويل أعمال أو بضائع إضافية ذات 
عالقة مباشرة باملشروع ومذكورة بوضوح في 

اتفاقية القرض. 
سداد  املقرض  يبدأ  االعتيادية  األحوال  في 
القرض بعد انتهاء فترة اإلمهال. وتبتدئ فترة 
القرض،  اتفاقية  في  مبني  هو  كما  اإلمهال، 
وتستمر  القرض  من  مبلغ  أول  سحب  بتاريخ 
ملدة سنة بعد التاريخ املتوقع إلجناز املشروع، 
وذلك لكي يتمكن املقترض من استخدام منافع 

املشروع لسداد القرض. 
العام  املدير  البدر  الوهاب  عبد  ويشير 
التي  والتحديات  املصاعب  إلى  للصندوق 
الدولية  التطورات  بحكم  الدول  تعيشها 
مساعدات  بتوفير  الصندوق  اهتمام  وإلى 
ملواجهة تلك التحديات انطالقاً من املسؤولية 
التنمية،  حتديات  تنامي  ومع  اإلنسانية، 
واآلثار  املناخ  بتغير  يتعلق  ما  خاصة  وبصورة 
السلبية املرتقبة على املوارد املائية واألراضي 
الذي  الغذائي  األمن  على  وبالتالي  الزراعية، 
احتل سلم أولويات الدول النامية في السنوات 
جهوداً  يتطلب  لذلك  التصدي  فإن  األخيرة، 
إضافية، من بينها توفر املوارد املالية الالزمة، 
الذي  الزراعي  القطاع  أن  االعتبار  في  آخذاً 
مساعدات  من  كبير  بشكل  نصيبه  تراجع 
املاضية  الثالثة عقود  الرسمية خالل  التنمية 
للنهوض  االستثمارات  من  مزيد  إلى  بحاجة 
به مجدداً للوفاء مبتطلبات الغذاء في العديد 
من الدول النامية وخاصة املعتمدة بشكل كبير 
فإن  ولذا  األساسية.  الغذائية  الواردات  على 
أقرتها  التي  املساعدات  أن  إلى  يشير  ذلك 
األمم املتحدة بنسبة %0.7 من الدخل القومي 
عقود  أربعة  قبل  املتقدمة  للدول  اإلجمالي 
أصبحت اليوم أكثر إحلاحاً أخذاً في االعتبار 
التحديات املستجدة وفي مقدمتها تغير املناخ. 
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ولعل مدينة أبها السعودية مثال آخر على جمالية 
لدى  املعروف  غير  املمتع  وطقسها  العربية  املدن 
قطاعات واسعة من الرأي العام والذي تتميز بقربه 
وشتاًء.  صيفاً  املتوسط  األبيض  البحر  مناخ   إلى 
في  يقبع  املعلومات  هذه  ذكر  على  الباعث  ولعل 
ضرورات التواصل املعرفي العربي توساًل لتواصل 
اجلغرافيا  حقائق  على  فيه  اإلنسان  يقف  أشمل 
العربية وجدوى االستثمار في جنباتها واحلق في 
العربي.  العقل  احلقائق  وإسكان  املعرفة  بسط 
اخلليج  في  القمح  زراعة  أنباء  تبدو  كادت  إذ 
احلقائق  أن  حني  في  العبث  من  ضرباً  العربي 
إنتاج  شركات  نشاط  أن  أيضاً  وتقول  ذلك  تقول 
أيضاً.  واحليواني سائدة  النباتي  اإلنتاج   مشتقات 
تعتبر مدينة أبها بسبب موقعها اجلغرافي والوفرة 
النباتي وكمية  التي تتمتع بها من الغطاء  النسبية 
إلى  باإلضافة  التي تهطل عليها  السنوية  األمطار 
اعتدال املناخ واحدة من أهم املصايف في اململكة 
عن  الكبير  ارتفاعها  وبسبب  السعودية،  العربية 
اجلبل.  عروس  أيضاً  تسمى  فإنها  البحر   سطح 
تسمى  كانت  أبها  مدينة  أن  الباحثني  بعض  يرى 
صلة  وتتجلى  )أبقا(،  باسم  القدمي  املاضي  في 
القدمية  األبنية  مظاهر  في  بالتاريخ  املدينة 
بعضها  عمر  يعود  والتي  بها  توجد  التي  والقالع 
إلى مئات السنني. كما أن املدينة كانت فيما مضى 

تعتبر من أهم األسواق التي 
املنطقة  سكان  فيها  يجتمع 
وسهول  السراة  جبال  من 
أحد  تعد  وهي  تهامة، 
القدمية.  عسير  قبيلة   قرى 

فغالباً  صيفاً،  معتدل  شتاًء  بارد  أبها  مناخ  إن 
معتدلة  الصيف  في  احلرارة  درجة  تكون  ما 
الشتاء  فصل  في  أما  م،   ْ  30 على  تزيد  فال 
ال  احلرارة  درجة  أن  غير  بارداً  يكون  املناخ  فإن 
ْم، وهذا بخالف املرتفعات   5 تتدنى عن أقل من 
تصل  بحيث  خضاراً  واملكتسبة  بها  احمليطة 
املئوي. الصفر  دون  ما  إلى  بها  احلرارة   درجة 

حازت  التي  العالم  في  القليلة  املدن  إحدى  تعد 
على جوائز متخصصة في النظافة البيئية. وتزخر 
مدينة أبها بالعديد من املعالم األثرية التي تعزز من 
قيمتها كوجهة سياحية مهمة، حيث يحتار السائح 
متحف  بني  ما  التاريخية،  املزارات  بتعدد  فيها 
وقصر  امللحة  وقصر  مفتاحة  وقرية  للتراث  أملع 
التي  الشعبية  األسواق  جانب  إلى  األثري،  شدا 
الثالثاء  وأبرزها سوق  عليها،  أبها  أمانة  حافظت 
الزائر  فيها  يتمكن  والتي  يزيد،  آل  ربوع  وسوق 
الشعبية.  واألزياء  والتذكارات  التحف  شراء   من 
تراث  السعودية  العربية  للمملكة  أن  واملعروف 
والتقاليد  بالعادات  عريق  وماض  غني  ثقافي 

العربية، وحتتفل اململكة بأكثر من 600 حدث أدبي 
وثقافي و61 مهرجاناً للفنون التقليدية السعودية، 
و44 مهرجاناً للفنون الدرامية، ومن هذه الفعاليات 
الفعاليات  أهم  من  يعد  الذي  اجلنادرية  مهرجان 
وطني  نطاق  على  ميتد  حيث  حجماً،  وأكبرها 
اململكة  جوانب  بجميع  االحتفال  ويشمل  واسع 
واحلياكة  التقليدية،  الفولكلورية  كالفنون  التراثية 
والرسم واألدب والشعر العامي والعربي الفصيح، 
شمال  30كم  بعد  على  اجلنادرية  مقر  ويقع 
أكبر  من  الصيفي  أبها  مهرجان  ويعد  الرياض. 
املهرجانات في اململكة وأطولها، إذ تستمر فعالياته 
مهرجان  فعاليات  وتشمل  متواصلني.  شهرين 
وأمسيات  وموسيقية  مسرحية  عروضاً  أبها 
ترفيهية  وعروضاً  فنية  ومعارض  وأدبية،  شعرية 
رياضية  وأحداث  احتفالية  ومواكب  لألطفال 
والليزر.  النارية  األلعاب  عروض  إلى   باإلضافة 
لكنها  عادية  للبعض  تبدو  قد  أولية  إشارات  إنها 
مؤشرات ومعلومات هامة، متيط اللثام عن اجلهود 
في  السياحة عاماًل فاعاًل ونشطاً  املبذولة جلعل 

الناجت القومي، ودافعاً للتواصل اإلنساني.

السعودية أبها  في  أخاذة  سياحية  مناطق  املنشود:  التواصل  لبث  محاولة 
قليلة هي املعلومات التي يعرفها اإلنسان العربي عن بالده فثمة قناعات أضحت 
إال،  ليس  وحار  صحراوي  ذاك  أو  البلد  هذا  جغرافية  أن  ثابتة  احلظ  لسوء 
وبالتالي تضيع الزوايا األخرى عن جغرافية البلد املعني. وقد ال يعرف الكثير 
من القراء أن منطقة ظفار في سلطنة عمان حتظى بطقس خريفي في فصل 
اخلريفي  صاللة  مهرجان  تقيم  املنطقة  في  صاللة  مدينة  أن  حتى  الصيف 
الدائمة واخلضار احملدق  واألمطار  الطقس اجلميل  في شهر أغسطس حيث 

بالرائي أينما نظر
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مت في الثامن عشر من فبراير افتتاح متحف 
غالية للفنون احلديثة الذي أسسته صاحبة 
بن  فهر  بنت  غالية  الدكتورة  السيدة  السمو 
آل سعيد، وذلك حتت رعاية صاحب  تيمور 
سعيد،  آل  طارق  بن  شهاب  السيد  السمو 
التي متثل  الغرف  احتوى على مجموعة من 
اخلمسينات  بداية  منذ  القدمي  البيت  فكرة 
قسماً  ويضم  السبعينات،  أواسط  وحتى 
ويُعنى  اإلنشاء،  قيد  يزال  ال  وآخر  لألزياء 
واحللقات  الفنية  املعارض  بإقامة  املتحف 

العلمية. 
إلى مجموعة أخرى من األهداف  باإلضافة 
والفن  التراث  ويعكس  والثقافية.  الفنية 
مقتنياته  خالل  من  األصيل،  العماني 
اإلنسان  قصة  حتكي  التي  ومعروضاته 
واملتذوق  ومجتمعه،  ببيئته  املرتبط  العماني 
املفردات  هذه  ترجم  الذي  واجلمال،  للفن 
إلى نقوش وزخارف بديعة في منزله وأدواته، 
وأعطى  اجلميلة،  األلوان  ذات  ومالبسه 

للفضة رونقاً. 
حيث  كلمات،  ثالث  االفتتاح  حفل  تخلل 
الثقافة  مستشارة  البوعلي،  آسية  د.  ألقت 
العلمي،  البحث  مبجلس  اإلنسانية  والعلوم 
من  يعد واحداً  املتحف  إّن  كلمة قالت فيها: 
عبر  إجنازه  مت  ملا  والرائعة  الصادقة  املرايا 
أمنوذجاً  يعتبر  إذ  الُعمانية،  النهضة  سنوات 
الُعماني  اإلنسان  وعي  وتطور  لنمو  تطبيقياً 
التركيب  ذلك  التركيب.  إلى  البساطة  من 
الذي يستوعب اليوم قيمة املفردات احلياتية 
القدمية، ومن ثم يعكس إدراك العقل الُعماني 
ال  ماض  فهو  املتعددة،  مبفرداته  للماضي 

يستحق النبذ أو الرفض، بل االحتضان. 
كما حتدثت عن فكر السيدة غالية آل سعيد 
من خالل كتاباتها اإلبداعية التي تتمثل في 
صابرة  اجلنة،  في  أيام  الثالث:  رواياتها 
وأصيلة، وسنني مبعثرة، وخالل قراءة أعمالها 

فلسفة  على  تؤكد  أن  استطاعت  األدبية 
في  تتمثل  الكاتبة،  السيدة  متارسها  حياتية 
عمق رؤيتها في تناول الشخصية اإلنسانية، 
املُتحف  هذا  يأتي  أن  غرو  فال  وعليه 
في  يقف مضمونه  ال  ذاتها، حيث  بالفلسفة 
العرض الصامت للمقتنيات احلياتية القدمية 
التي تنتمي إلى حقبة زمنية محددة من تاريخ 
اإلنسان الُعماني، أي من بدايات اخلمسينات 
حتى بدايات السبعينات، بل يتجاوز العرض 
تبادل  تعكس  التي  الديناميكية  العالقة  إلى 
ومقتنياته،  اإلنسان  هذا  بني  والتأثير  التأثر 
ومن ثم فإن املتحف يهتم بثنائية أال وهي: ما 

أحاط هذا اإلنسان، وما اعتراه داخلياً. 
احلداثة واألصالة

نظم  أستاذ  هاينز،  جون  د.  أ.  ألقى  كما 
وإدارة  ونظم  االقتصاد  بكلية  املعلومات 
املعلومات بجامعة نزوى كلمة تضمنت أهمية 
التاريخية،  مطرح  مدينة  في  املتحف  وجود 
رونق  يتجلى  حيث  غالية،  السيدة  يد  وعلى 
التي  املرهفة،  اجلمالية  اجلودة  في  املتحف 
الوهلة  من  أسرارها  بكل  لناظرها  تبوح 
األولى، فالبياض الذي يلف املتحف بجدرانه 

وممراته يتنفس هواء عمان بكل عبقه. 
كما أن للمتحف رقة يلمسها الزائر مباشرة، 
اخلمسينات  إلى  بالزمن  يعود  وكأنه 
والسبعينات ليرى احلياة في عمان متجسدة 
في تلك التفاصيل الدقيقة في بيت العماني 
قائاًل:  ويضيف  وابتكاراته.  ومقتنياته  وفنه 
رغم أن الزائر ال يرى سوى البيت ومقتنياته 
العماني  أنه يستشف من خاللها حقيقة  إال 
للمعرض  أن  كما  وثقافة،  ووجوداً  مشاعر 
فيها  تنصهر  بوتقة  حديثة جتعله  فنية  ملسة 
ربيعي  بجو  الزائر  لتغمر  واألصالة  احلداثة 

وإثارة بال حدود. 
وحتدث هاينز عن مراحل إنشاء املتحف منذ 
من  لي  تظهر  بفكرة  فوجئت  فقال:  بداياته 
بشخص  ألتقي  ال  أنني  وهي  املتحف  باطن 
فاملعروضات  برمتها،  بثقافة  وإمنا  أكثر  أو 
اخلمسينات  في  باحلياة  املرتبطة  احلديثة 
العماني  أن هوية  انطباعاً  والستينات تعطي 
مع  اندمجت  بل  العصور،  عبر  تتغير  ال 
يوظف  جديداً  عصراً  تنتج  فإنها  االبتكار، 
توازن  وهو  التليد،  املاضي  لترسيخ  احلداثة 
العظيمة  اجلهود  لوال  نراه  نكن  لم  عجيب 

رسالة سلطنة عمان 

متحـــــــــف غاليــــــــــة للفنـــــــــون احلــــــــديثة مبطـــــرح
 وجتســــــــــيد التـــــــــراث والفـــــــــن العمـــــــــاني
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املتحف  أن  كما  ذلك،  سبيل  في  بذلت  التي 
التوجه  ليدمج  البديع  التوازن  هذا  يوظف 
بالتاريخ  احلديث  للفن  واجلمالي  الفكري 
اهتمام  لدي  أيضاً:  وقال  وإبداعه.  العماني 
بالغ بالتفكير البصري، لكنني أرى أن املتحف 
مييل أكثر إلى التفكير الشمولي، ولذا فإنني 
بأن  للعالم  العماني  إظهار  إلى  يهدف  أجده 
احلياة  ومواكبة  اخلروج  على  القدرة  لديه 
العصرية مع ا حلفاظ على هويته الثقافية. 

الوجه املشرق لألجيال 
املناهج  أستاذ  العامري،  محمد  د.  وألقى 
املساعد  التشكيلية  الفنون  تدريس  وطرق 
فيها:  قال  كلمة  قابوس،  السلطان  بجامعة 
من  فريدة  إبداعية  نقلة  يشكل  املتحف  إن 
نوعها، مبا يحمله من آفاق جديدة ومدارات 
ثقافية وفنية، تؤصل خلطاب جديد في عالم 
مع  ذلك  تزامن  وقد  ُعمان.  في  املتاحف 

احتفاالت السلطنة بعيدها األربعني. 
االستشارية  اللجنة  عضو  العامري  وأضاف 
الدولية لتعليم الفنون باليونسكو: إّن ملتاحف 
التي  والشعوب  األمم  حياة  في  أثراً  الفنون 
الذي متتلكه،  للفن  آمن  إلى مستقبل  تتطلع 
أو تنتجه، أو الفن الذي تتطلع إليه، وتتعدى 
تشكيل  إلى  احلفظ  مسألة  املتاحف  أهمية 
الفني  التذوق  عملية  دفع  في  أهمية خاصة 
صنوفه  بشتى  اجلمهور  لدى  واجلمالي 
الثقافية  األبعاد  تعكس  أنها  كما  واجتاهاته، 
املجتمعات  تلك  في  واجلمالية  واالجتماعية 
وإجنازات  للحياة  العام  السياق  على  مؤكدة 
وتتعدى  خاص.  بشكل  املدنية  املجتمعات 
تلك األهمية في تعليم تاريخ الفنون واإلنتاج 
الفني بشكل عام لتوجد عالقة من نوع جديد 
بني املتحف ككيان مادي وبني متلقي األعمال 
الزيارات  خالل  من  ذلك  كان  سواء  الفنية 
املباشرة للمتاحف أو من خالل االتصال غير 

املباشر باملتاحف إلكترونياً. 
غرفة مصبح واملجلس 

ثم جتول صاحب السمو راعي حفل االفتتاح 
وتعرف  املتحف،  أروقة  داخل  احلضور  مع 
على ما يضمه من غرف ويحويه من أدوات 
إلى   1950 الفترة من  كانت تستخدم خالل 
بحياة  املتحف  اهتمام  ينصب  حيث   ،1975
من  ومتكنه  عيشه  وطرق  العماني  اإلنسان 
احتوى  وقد  ورقيه،  العالم  حداثة  استيعاب 
املنزلية  األدوات  كبير من  املتحف على عدد 

ما  جانب  إلى  السلطنة،  في  صنعت  التي 
املنزلي من  األثاث  مثل  مت جلبه من اخلارج 
أبواب وطاوالت وكراسي يعود تاريخ بعضها 
املطبخية  األدوات  وكذلك  سنة،   100 إلى 
نادرة  مقتنيات  من  ومجموعة  النحاسية، 
من بسط ومالءات وأسرة إلى جانب أجهزة 
النادرة،  اإلنارة  ومصابيح  وهواتف  مذياع 
والقدمية،  القّيمة  الكتب  من  عدد  وكذلك 
إلى جانب مجموعة من الصور الفوتوغرافية 
من  ونادرة  فريدة  مجموعة  وكذلك  النادرة، 
احللي والفضيات وأدوات الزينة وما شابهها، 
التقليدية، باإلضافة  ومجموعة من األسلحة 
إلى مجموعة من األزياء وامللبوسات العمانية 

وغير العمانية. 
ومتت  الغرف،  من  عدد  على  احتوى  كما 
غرفة  فهنالك  الغرف،  من  غرفة  كل  تسمية 
مصبح، وهي أمنوذج لغرف البيوت العمانية 
القدمية إبان خمسينات القرن املاضي، وتعد 
العماني  الرجل  لغرفة  أمنوذجاً  الغرفة  هذه 
الذي غادر بلدته الصغيرة من أقاصي أصقاع 
السلطنة وتوجه إلى مسقط لكسب العيش له 
العماني  املوروث  الغرفة بني  وألسرته، متزج 
واملنتج احلديث الذي شكل أطروحة فريدة، 
الستينات  بني  املجلس  غرفة  بعدها  تأتي 
الراقية  للغرف  أمنوذج  وهي  والسبعينات، 
إبان املرحلة من 1960م إلى 1970م، وهي 
املرحلة ذاتها التي وصلت فيها الكهرباء إلى 
بكل  احلديث  العصر  تاريخ  ليبدأ  السلطنة، 

جوانبه من تسهيل لنمط العيش ورفاهيته. 

تنقالت بني الغرف 
بعدها تعرف احلضور على الغرفة الشتوية، 
وهي املأوى من البرد إذ ال توجد بها نوافذ 
الهواء  دخول  وعدم  فيها  الدفء  لضمان 
من  اجلميع  إليها  يأوي  غرفة  إليها.  البارد 
على  العائلة  جد  فيها  وينام  وصغار.  كبار 
الدكة أي السرير املرتفع وإلى جانبه حاجياته 
من كتب قّيمة ومصلى ولوازم أخرى. وتتسم 
الغرفة الشتوية بوجود أوان حديثة ُجلبت من 
البيت  ربة  غرفة  ثم  مجاورة،  ودول  الصني 
من  العمانية  للبيوت  أمنوذج  وهي  والصغار، 
ربة  فيها  ومتارس  1965م،  إلى  1960م 
البيت العديد من أعمال التطريز واحلياكة. 
ويوجد في الغرفة العديد من األلعاب والدمى 
التي يلعب بها األطفال ويستعينون بها لفهم 

العالم من حولهم. 
باملطبخ،  امللحقة  املعيشة  غرفة  بعدها  تأتي 
التي تتسم بجديد عام 1970م عام النهضة 
العمانية. ذلك مهم ألنه بداية مرحلة النهضة 
السلطان  اجلاللة  صاحب  حضرة  بتولي 
في  احلكم  مقاليد  املعظم  بن سعيد  قابوس 
من  العديد  بوجود  الغرفة  وتتسم  البالد، 
أدوات  جانب  إلى  والثمينة  النادرة  التحف 
متثل تشكيلة فنية غاية في اجلمال والروعة 
املجاورة فهي متثل املطبخ وهو  الغرفة  وأما 
فيها  مبا  القدمية،  العمانية  للمطابخ  صورة 
من أدوات وأواٍن. وفي املتحف غرفة للعروس، 
والزخارف  األلوان  الزينة والسجاد ذو  حيث 
اجلميلة، وغير ذلك من مظاهر اجلمال التي 

تبث في النفس البهجة والسرور. 
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سعادة عبد العزيز السريع

به يحتذى  منوذج  العمانية  التجربة  املتحدة:  لألمم  العام  األمني 
العام  األمني  مون  كي  بان  معالي  رأى 
لسلطنة  زيارته  خالل  املتحدة  لألمم 
اإلجنازات  أن  فبراير  منتصف  عمان 
التي حتققت في السلطنة جعلها منوذجاً 

يحتذى به.
التطور  على  كبير  بشكل  معاليه  وأثنى 
شهده  الذي  واالقتصادي  االجتماعي 
األربع  خالل  العماني  واإلنسان  املجتمع 
احلكيمة  القيادة  بفضل  املاضية  عقود 
تقديره  عن  معرباً  قابوس  للسلطان 
للتجربة العمانية التي يجب مشاركتها مع 
العديد من الدول النامية التي تسعى نحو 

الدميقراطية والتنمية االجتماعية. 
وأشار معاليه إلى أن األمم املتحدة تتعاون 
مع العديد من الدول األعضاء في األمم 
أحرزته  الذي  التقدم  لتقييم  املتحدة 
االجتماعية  التنمية  مجال  في  الدول 
املوارد  قدرات  وتطوير  واالقتصادية 

البشرية. 
القيادة  السلطنة في ظل  أن  على  مؤكداً 
احلكيمة جلاللة السلطان املعظم متكنت 
في  اإليجابي  التطور  هذا  حتقيق  من 

مجاالت التعليم والصحة والبنية األساسية. 
التنمية  حتقيق  في  السلطنة  بدور  مشيداً 

االقتصادية واالجتماعية. 
وبني بان كي مون أن هذه التجربة العمانية 

بدأت ندوة الشــــــــعر الشـــــــــــعبي العمـــــــــــاني سعيد  بن  قابوس  السلطان  من  وبتوجيه 
الندوة املوسعة )الشعر الشعبي العماني.. الهوية 
أكادميياً   120 من  أكثر  مبشاركة  والتطلعات(، 
الشعبي  الشعر  بقضايا  ومهتماً  وخبيراً  وباحثاً 
العماني من داخل السلطنة وخارجها. وذلك في 

التاسع من فبراير 2011. 
ورقة  وعشرين  أربع  خالل  من  الندوة  وركزت 
في  الشعبي  الشعر  قضايا  بدراسة  بحثية 
السلطنة، لتأصيل وجتذير راهن الشعر الشعبي 
واكتشاف أصوله وخصائصه ومميزاته وتوجهاته 
على  واحملافظة  ومستقباًل.  وراهناً  ماضياً 
الشعبي  للشعر  العمانية  والهوية  اخلصوصية 
به  للرقي  الكفيلة  السبل  عن  والبحث  العماني، 
إلى األفضل وتوسيع دائرة التعرف عليه عربياً، 
إضافة إلى دراسة أشكال وأمناط الشعر الشعبي 
والثقافة  االجتماعي  باملكون  وعالقتها  العماني 

الوطنية العمانية. 
الشعر  وآفاق  واقع  إلى رصد  الندوة  كما تهدف 
بني  والتأثر  التأثير  وعوامل  العماني،  الشعبي 
املناطق  وفي  عمان  في  الشعبي  الشعر  أشكال 

دأبت اجلهات الثقافية في سلطنة عمان على إقامة ندوة سنوية للشعر الشعبي العماني، 
األمر الذي يحمل في طياته التواصل األدبي والتاريخي. 
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يجب أن ال تبقى مقتصرة على السلطنة 
فقط بل أن تكون منوذجاً يُحتذى به ويتم 

مشاركتها مع العديد من دول العالم. 
وقال معاليه إن السلطنة بلد معروف منذ 
وسالم  ومدنية  حضارة  بلد  بأنه  القدم 
سالماً  وتشهد  سياسي  واعتدال  وتوافق 
إتاحة  يتم  أن  ويجب  كبيراً  واستقراراً 
من  النوع  هذا  أمام  أكبر  بشكل  املجال 

احلكمة واالعتدال السياسي. 
وأضاف معاليه أن مختلف مناطق العالم 
تشهد العديد من التحديات والصراعات 
واحلروب ومنطقة الشرق األوسط ليست 
بعض  فهناك  القاعدة  هذه  من  استثناء 
ولبنان  واليمن  فلسطني  في  التحديات 

والعديد من الدول األخرى. 
وقال إن األمم املتحدة تعمل على ترسيخ 
واألديان  الدول  بني  التفاهم  مستوى 

واملعتقدات الدينية والثقافات. 
التي  الوفيات  إلى  مون  كي  بان  وتطرق 
والتي  السيارات  حوادث  بسبب  حتدث 
املبادرة  معاليه  كبيراً.. مثمناً  قلقاً  تشكل 
أجل  من  السلطنة  حكومة  قدمتها  التي 
ومساعدة  الطريق  على  السالمة  ضمان 
األمم املتحدة في إعالن هذا العقد لتنفيذ 

)خطة العمل للسالمة على الطرق(. 

العربية املجاورة، وإبراز خصوصية مالمح الشعر 
الشعبي العماني في عناصره الفنية على مستوى 

املوسيقى والصورة الفنية والرموز واألساليب. 
برامج  الثقافية  الفعاليات  هذه  تقدم  أن  ويؤمل 
العماني  الشعر  آفاق  ترسم  ورؤى  وتطلعات 
وفنونه  أنواعه  في  بخصوصيته  املتصف 
وموسيقاه إليجاد وبلورة أطر وبرامج فاعلة يؤمل 
العماني.  الشعبي  الشعر  خلدمة  عليها  البناء 
كل  في  جلستني  عام.  بشكل  والعربي  خصوصاً 

يوم من أيامها.

تتجه األنظار كل عام إلى معرض مسقط الدولي للكتاب مبا يحمل 
من إشارة ثقافية واهتمام القارئ العماني باإلصدارات اجلديدة، 
حيث أن معرض مسقط يتميز باالنفتاح والترحيب بكافة العناوين. 
وقد كان املعرض السادس عشر مناسبة وفرت للقارئ املستجدات 
على  )شاهد  التوثيقي  املؤلف  طرح  مت  كما  الكتب،  عالم  في 
النهضة  عمر  من  عاماً  أربعني  مسيرة  يتضمن  حيث  النهضة( 
في  فاعلني  مواطنني  من  ومعاصرين  شهود  لسان  على  العمانية 

املشروع النهضوي.

معـــرض مســـــــــقط الدولي للكـــــــتاب
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األطول  املرحلة  فيه  اختتمت  الذي  الوقت  في 
نسختها  في   2011 عمان  طواف  بطولة  من 
ووسائل  العاملية  الصحافة  اهتمت  الثانية، 
الطواف،  بأخبار  خاص  بوجه  الغربية  اإلعالم 
السياحة  لصناعة  إضافة حقيقية  يشكل  الذي 

في السلطنة. 
عن  األمريكية  تاميز  نيويورك  صحيفة  وكتبت 
السباق من وجهة نظر متزج بني مفهوم الرياضة 
والسياحة، معرفة القراء بأن السلطنة بلد يتمتع 
بطبيعة جبلية ساحرة، حيث يصل ارتفاع بعض 
سطح  مستوى  فوق  قدم  ألفي  إلى  الهضاب 

البحر. 
جنوب  واليات  بكافة  طافت  قد  اجلولة  وكانت 
من  بوس  ثيو  الهولندي  الدراج  وفاز  الشرقية، 
بلقب  للدراجات  الهولندي  رايبوتنك  فريق 
208كيلومتراً،  مسافتها  بلغت  التي  املرحلة 
من  األولى  باملرحلة  فاز  أن  له  سبق  والذي 

السباق. 
مسؤولون بامليدان أكدوا أن السباق يأتي تأكيداً 

لنجاح البطولة وذلك ملا تزخر به السلطنة من 
مقومات جغرافية وتضاريس متنوعة. 

حيث  اجلماهيري  اإلقبال  الواضح  من  وكان 
الفنون  يقدمون  وهم  والصغار  الكبار  اصطف 
الشعبية على جانبي الطريق وهو املشهد الذي 
البطح  جسر  وكان  احلدث،  جاذبية  من  زاد 
شغف  عكس  ما  املتابعني  من  حشداً  شهد  قد 

اجلماهير بالبطولة وأكد شعبيتها. 
فإن  اجلمهور  عاشها  التي  املتعة  مقابل  وفي 
عبروا  الثالثة  املرحلة  بطل  بحسب  املتسابقني 

املرحلة األصعب في الطواف نسبة لطولها. 
أن طواف  إلى  تاميز أشارت  نيويورك  صحيفة 
على  العام  لسباقات  موفقة  بداية  ميثل  عمان 
يجهز  حيث  خير(،  )فاحتة  العالم  مستوى 

 4 لـ  أزياء  ريام في مسقط عروض  شهدت حديقة 
هدفت  فقط  لألزواج  مخصصاً  وكان  مصممني 
الفعالية إلى محاولة الوصول إلى شرائح جديدة تهتم 
التأسيس  إلى  باإلضافة  الفعاليات،  من  النوع  بهذا 
عرض  خالل  من  سنوياً،  يقام  سنوي  أزياء  لعرض 
عناصر  وتقوية  التطوير  أسباب  إيجاد  في  أسهم 
ومعاجلة  القوة  بأسباب  األخذ  مت  كما  اجلذب، 
عناصر الضعف من أجل تكرار التجربة بعد جناحها 
وضم أسبوع مسقط لألزياء أشهر مصممي األزياء 
جنباً  تصاميمهم  بعرض  قاموا  الذين  السلطنة  في 
العربية  الدول  من  املصممني  كبار  مع  جنب  إلى 
تصاميم  على  الفعالية  اشتملت  بحيث  واآلسيوية 
الدولية مع ملسة متميزة لألناقة  املجتمعات  تناسب 

العربية. 
الذي  لألزياء  مسقط  أسبوع  في  العرض  وحضر 
من  العامليني  املصممني  من  عدد  أيام   3 استمر 
نيويورك ولندن وباريس وميالنو، كما أتيح التواصل 
مع املصممني الذين كانوا موجودين في بيت البرندة 

أو بيت الزبير. 
هم  مصممني   4 لـ  عروضاً  األخير  اليوم  وشهد 

الرياضة والسياحة .. يتعانقان

األبطال للسباقات األخرى، وكتب محررها من 
جيل  )لدينا  عماني:  مسؤول  عن  نقاًل  مسقط 
بالرياضة وهذا  يهتمون  الشباب في عمان  من 

السباق سيكون مثيراً لهم(. 
عمان  في  السياحة  على  الصحيفة  وأكدت 
يحملها  التي  لإلثارة  يضاف  جذب  كعنصر 

الطواف في حد ذاته. 
واهتمت صحيفة بريطانية باحلدث منها )ديلي 
مع  السباق  عن  صوراً  نشرت  التي  ميرور( 

تعليقات وإضاءات حول احلدث. 
تعزز  أنها  هنا  رياضيون  محللون  رأى  كما 
بها  تقوم  التي  الرياضية  واملكانة  االهتمام 
السلطنة في مختلف احملافل، ومتهد ملشروعات 

أكبر في هذا اإلطار. 

ريام بحديقة  لألزياء  مسقط  أسبوع  يختتم  مسقط  مهرجان 

التي ركزت  نبيلة فاسكياز  املغربية  املصممة 
الظالل  ووظفت  القدمي  العالم  سحر  على 

االستثنائية. 
املتجذرة  الوهيبية  هناء  العمانية  واملصممة 
صممت  التي  التقليدي  العماني  التراث  في 
مجموعاتها بلمسة رقيقة من احلداثة جتسر 

الهوة بني التقاليد والتجديد. 
والشقيقتان العمانيتان عائدة وعفاف اللتان 
الثقافة  ابتكرتا تصاميم حديثة ومطورة في 

العمانية.

طواف عمان يقطع املرحلة األصعب واألطول وسط إقبال جماهيري كبير 

طواف عمان أبرز جمالية 
اجلغرافيا والطبيعة األخاذة  
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لدى  جداً  كبيرة  مكانة  له  زولتان  كوداي 
املجريني الذين يشعرون بحبهم له ملا كان له 
التأليف  مجاالت  في  جداً  كبيرة  مكانة  من 
الشعبية  املجرية  للموسيقى  والتعليم  والبحث 
الشهيران  الدرب  هذا  في  رفاقه  أهم  ومن 
 BARTOK BEL ًالعامليان واملجريان أيضا

 .LISZT FERENCو
 KECSKEMET ولد كوداي زولتان في مدينة
لدى  موظفاً  كان  والده   16/12/1882 في 
محبة  أسرة  ومن  احلديدية  السكك  مؤسسة 
ومهتم  عاشق  وهو  طفولته  فمنذ  للموسيقى، 
كان  الهنغارية،  الشعبية  واملوسيقى  باألغنية 
متفوقاً في دراسته التي أكملها في أكادميية 
اآلداب  كلية  وكذلك  بودابست  في  املوسيقى 
عام  في  ذلك  كان  أملاني   – لغة مجري  قسم 

 .1905
بهدف جمع  املجرية  األرياف  يتجول في  كان 
األصل،  ومن  املصدر  من  واألحلان  األغنية 
وفي عام 1906 حاز على دكتوراه في األدب 
في أطروحة األغنية الشعبية املجرية كما قام 
في  احلديثة  املوسيقى  فروع  على  بالتعرف 
أملانيا وفرنسا. لقد كان همه الكبير هو تعليم 
حب  على  املبكرة  السن  من  األطفال  وتأهيل 
وتعلم املوسيقى والتراث الشعبي من أجل أن 
ينقل إلى األجيال القادمة. فأورثه ذلك شهرة 
واليابان  أوروبا وأمريكا  العالم أجمع في  في 
وجوائز  تقديرات  على  فحصل  والصني 
العالم.  أنحاء  مختلف  من  كثيرة  وألقاب 
بودابست  مدينة  في  به  خاص  متحف  له 
BUDAPEST كما يوجد باسمه معهد في 
أسس   KECSKEMET كشكميت  مدينة 
والذي   .KODALY Intezet  1975 عام 

يتم من خالله تدريس وتعليم وتأهيل املدرسني 
فكرة  وإيصال  فهم  في  الراغبني  والفنانني 
كوداي   Kodaly Zoltan وطريقة  وأسلوب 

زولتان إلى بلدان العالم قاطبة. 
التي  والدته  على  عاماً   125 ملرور  وتكرمياً 
احتفاالت  له  أقيم   2007 عام  صادفت 
السنة في  ومهرجانات ومسابقات على مدار 
احملبة  العالم  دول  بعض  في  وكذلك  املجر 
بدأت  احلصر  ال  الذكر  سبيل  فعلى  للفن. 
الربيع  بداية  منذ  املناسبة  بهذه  االحتفاالت 

آذار واستمرت حتى نهاية العام.
مسابقة  كانت   Budapest بودابست  ففي 
املوسيقية وكذلك أجرت  العزف  لقادة  عاملية 
غنائية  وفرق  ملجموعات  عاملية  مسابقات 
 April 1-4 وموسيقية ملؤلفات كوداي زولتان
في  التقاليد  بيت  أقيم  أيلول  وفي   2007
 Hagyomanyok – Budapest بودابست

Haza kodaly utan szaz evvel – حفل 
تكرمي بعنوان )مئة عام بعد كوداي زولتان(. 

أما ذروة البرامج فكانت في يوم عيد ميالده 
16/12/2007 وكان مقرها دار األوبرا  في 
 Magyar Allami األنيق  احلكومي 
مؤلفاته  أشهر  Operahaz حيث مت عرض 

HARY JANOS في حلة جديدة. 
 PECS، مثل  املجرية  املدن  في  أما 
 SZOLNOK، GYULA، SZEGED،
 NYIREGHAZA، DEBRECEN،
فعاليات  عدة  شهدت  فقد   VESZPREM

بهذه املناسبة. 
الصني  أيضاً  السنوية  الذكرى  كّرمت  وكذلك 

واليابان وأمريكا والدول األوروبية. 
وأخيراً مدينة كشكميت مدينة كوداي نظمت 
 KODALY – لقاءات الشباب الفني العاملي
 BARTOK IFIUSAGI Vilag
حوالي  الفرقة  في  شارك  حيث   Zenekar
ومن  مختلفة  بلدان  من  فنان  شاب   100

ضمنها تركيا. 
هو  الفرقة  قائد  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
 VASARY العاملي  والفنان  املوهوب 
قد  كان  الذي  متاش  فاشاري   TAMAS
تعلم املوسيقى على يدي كوداي زولتان وبهذه 
املناسبة ستقدم هذه الفرقة أعمالها أيضاً في 
كل من املجر وبلجيكا وإيطاليا وبلدان أوروبية 

أخرى. 
ونشير هنا إلى أن الفنان العربي الراحل منير 
بشير أخذ علومه املوسيقية من الفنان كوداي 
بأبنائها  تعتز  التي  للشعوب  فهنيئاً  زولتان، 
ليكونوا  مماتهم  وبعد  حياتهم  في  املوهوبني 

وقوداً وقدوة لألجيال القادمة. 

حتتفل املجر بعدد من األعالم املجرية الذين أضافوا جديدًا في 
الذي  زولتان  كوداي  املوسيقار  ضمنهم  ومن  اإلنسانية،  احلقول 

أضحى اسمه علمًا في عالم املوسيقى. 

الباعث والباحث في التراث الغنائي 

كـــــوداي زولتــــــــــــــان 
Kodaly Zoltan
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ــعــد ســعــيــد خـــــوري أحــــد أبـــــرز الــشــخــصــيــات  ي
ضمير  فــي  ســاكــنــة  أضــحــت  الــتــي  الفلسطينية 
الشعب ، كرس حياته للبناء، بناء األسرة واالرتقاء 
باألهل، النهوض بالوطن وصيرورته مالذاً وموئاًل 
لأليدي العاملة الفلسطينية والعربية حيث ساهم 
عبر تأسيسه وصديق عمره حسيب صباغ لشركة 
احتـــاد املــقــاولــني فــي الــنــهــوض بــعــدد كبير من 
العربية  الــدول  من  عدد  في  النهضوية  املشاريع 

واألجنبية. 
أن حنينه  إال  بلغه  الذي  الشأو  الرغم من  وعلى 
مسار  في  البادية  العربية  وأمته  لشعبه  ومحبته 
حــيــاتــه طــبــعــت حــيــاتــه. فــي بــرنــامــج بــثــتــه قناة 
تلفزيونية لبنانية حتدث سعيد خوري من القلب 
حديثه حمل تاريخاً وحنيناً ومحبة للوطن، ولقد 
أبكانا عندما بكى على ماآلت إليه حالة صديق 
عــّرف  عندما  احلــيــاة  فــي  درســـاً  وعلّمنا  العمر، 
احلظ أنه رضى الوالدين الذي يجلب رضا الله 

وتوفيقه. 
البرنامج حني وصف سعيد  أصــاب مقدم  ولقد 
خوري بأنه انتقل من الجئ فلسطيني إلى مواطن 
من العالم وأحد عمالقته وأنه يجسد سيرة حياة 
انطلقت من صفد عاصمة اجلليل الذي ال يزال 
العمل  في  مسيرة جناح  إلى  إليها  بالعودة  يحلم 

واملساهمة في االقتصاد الفلسطيني. 
احلديث يحمل رحلة ألم وأمل ومقاصد إنسانية 
أشد ما ينشدها الزمن الراهن الذي نعيش لذلك 

فإنه ليسعدنا تثبيت نصه: 

> املعلم سعيد أنت ابن صفد ابن توفيق اخلوري 
هل  ونفوذًا  احترامًا  األكثر  املدينة  زعماء  أحد 

كنت حتلم بالوصول إلى ما وصلت إليه اليوم؟ 
< ال الواقع ال... كان عندي أمل أن أصل ولكني 
لــم أكــن أتــصــور أنني سأصل إلــى هــذه النقطة 

واحلمد لله. 
اجلهد  أن  أم  موعد  على  الصدفة  كانت  هــل   <
والعمل واالنــضــبــاط هــم املــســؤولــني عــن كــل ما 

وصلت إليه من جناحات؟ 
< ما ذكرته صحيح متاماً ولكن زد عليه احلظ، 
احلظ أسميه أنا شيء ثاني أنه رضا الوالدين، 
رضى  من  هــذا  يكون  عليك  الله  يرضى  عندما 
املجال،  أدخــل هــذا  أن  الــذي دفعني  الــوالــديــن 
بوالدي  الله عليه والــدي، كنت مولعاً  هو رحمة 
كان  واجلليل  في صفد  محيطنا  وفي  قوياً  كان 
وسمات  قوانني  وتعرف  عشائرياً.  زعيماً  يعتبر 
هذه الزعامة قوي كرمي لم تكن هناك مشكلة في 
اجلليل إال يدعى إلى حلها عندما جئنا إلى لبنان 
كان  حينها  اجلناح.  مكسور  اجلليل  أبي  وجدت 
كل همي إشعاره أن ال شيء تغير فلم أجته إلى 
وظيفة بل رميت حالي في الصحاري في ظروف 
صعبة جداً جداً لكي يظل محافظاً على ما هو 
املعروف في فلسطني ومحيطه  أبو سعيد  عليه 
كنت أستدين النقودج وأضعها في البنك وأعطيه 
أنه مازال هو.  دون رقم إلشعاره  مفتوحاً  شيكاً 
طبعاً هو مسرور أنه ابنه أصبح ذا شأن لكن قلبه 
لم يكن فرحان ألن في قرارة نفسه كان يشعر أن 

أرضه عزه مجده في بلده ضاع ومضى. من هنا 
كان اهتمامي وتفكيري كيف أعمل وكيف أكدح 
من أجل هذا الرجل الطيب النبيل كي يشعر أنه 

مازال على أهميته وعلى كرامته. 
التي  املدينة  أن أســألــك عــن صفد هــذه  أريــد   <
وبني  الساحل  بني  الطرق  محاور  على  تسيطر 
اجلليل الشرقي والشمالي، عندما تتحدث اليوم 
العالقة  الــذكــريــات  تـــذرف دمــعــة مــا  عــن صفد 

بذهنك عن صفد عن بلدك؟ 
يحيطونك  للعائلة  أصــدقــاء  طفولتي،  أتذكر   >
كعائلة  نعيش  كنا  جميلة،  مدينة  أنــهــا  باحملبة 
واحدة في محيط لذيذ شبيه باملجتمع العشائري 

اعتزازنا ببعضنا اعتزازنا بإخواننا حولنا. 
بعد  زرتــهــا  عندما  إال  جمالها  أقـــدر  لــم  صفد 
ـــع أو خــمــس ســنــوات هــي من  الــهــجــرة مــنــذ أرب

شخصية قل نظيرها في حتويل األلم إلى أمل 

سعيد خوري الذي كابد لتغيير نكد احلياة 
مؤمن وعروبي وإنساني... براءة وفضيلة يحكمها عقل مؤسساتي

مؤشرات  مــن  يحمل  ملــا  السالف  النص  نشر  االزرق  الــدانــوب  تعيد 
مواقع  ودون  وعصامية  بصمت  أوطانها  لبناء  عملت  عن شخصيات 
تتوسلها لتحقيق ماتصبو اليه . بل صنعت برؤاها وعبقريتها املجد 
انسانية  قيمة  بناء وطنها مجسدة  املجد على  املنشود وعكست هذا 

خالدة 
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أجمل بلدان العالم فهي تكملة جلبال لبنان فيها 
أجمل  من  جغرافياً  واملياه  واخلضرة   األشجار 
الــبــلــدة الصغيرة  مــا وجـــد. أهــالــي صفد وهــي 
كانوا معتزين كثيراً بنفسهم وكانوا في فلسطني 
القيادات  بعض  منهم  بزغ  رجــال  أنهم  معروفني 
الفلسطينية منذ بدء ظهور الصهيونية ومنهم من 
أعدم مثل أحمد حجازي الذي أعدمه اإلنكليز 
زد على جمالها رجاالتها، ُوجدت في صفد كلية 
بريطانية خّرجت الكثير من شباب صفد ولم تكن 
الكلية ساعدت الشباب على االنتشار في أحياء 
فالصفديون  لــذلــك  مــقــدرة  وأظــهــروا  فلسطني 
والوطنية  العلم  في  شيء  كل  في  مبرزين  كانوا 

واألدب، ذكرياتي عن صفد مؤملة. 
1948 كان هروب العائلة  23 نيسان عام  > في 
اجليش  نظمه  مــوكــب  فــي  بشاحنة  صــفــد  مــن 
البريطاني خشية من حدوث مذبحة كما حدث 
في ديرياسني في العام نفسه. كيف عشت جتربة 
هــذه الــهــجــرة: فــقــدان الــوطــن، فــقــدان الكيان، 

فقدان الهوية؟
ما  أراقــب  البطيحة  في  مــوجــوداً  وقتها  كنت   >
قبل  وذلــك  يركب حصانه  كــان  الــوالــد،  يحدث 
ليزور  املــديــنــة  قــاصــداً  بشهرين  صفد  ســقــوط 
العائلة وليطمئن عليها عندما سقطت صفد كنت 
في بيروت ذهبنا ملقابلة العائلة في بنت جبيل، 
العائلة يبكون من  أبناء  أكثر  أمر مبكي أن ترى 
العائلة اآلتني الوحل يغطيهم  قهرهم ترى نساء 
وبصعوبة  الــطــواحــني  وادي  مــن  انطلقوا  فقد 
وجدوا وسيلة نقل تعبر بهم. كان الوضع محزناً 
حينها كان خالي مفتش عام في الدرك اللبناني 
وكان ضابط منطقة صور دقت على بابه سيدة 
باكية  تريد فأقبلت عليه  لها يسألها ماذا  وفتح 
الالجئات.  العائلة  كانت إحدى نساء  إنها  تقّبله 
أسكنهم في بيته حتى أّمن لهم مسكناً فهذا مثل 

عن حال الالجئني الذين كانوا بأوضاع مزرية. 
> معّلم سعيد انتسبت عام 1942 إلى اجلامعة 
الهندسة  في  ونلت شهادة  بيروت  في  األمريكية 
مسرحًا  اجلــامــعــة  كــانــت   .1946 عـــام  املــدنــيــة 
اجلامعة  في  وجــودك  تزامن  التيارات.  ملختلف 
مع احلرب العاملية الثانية مع االنتداب الفرنسي 
وبــزوغ  االنــتــداب  ضد  والتظاهرات  والبريطاني 
االستقالل اللبناني.. ماذا تذكر عن تلك املرحلة 

ومن شريط عن تلك األحداث. 

< كانت اجلامعة تضم جنسيات عربية مختلفة 
وكان فيها أساتذة عظام مثل الدكتور قسطنطني 

زريق رحمه الله كنا ننظم الندوات، كان يجمعنا 
هناك  ومن  يجري.  عّما  ويحدثنا  زريق  الدكتور 
ظهرت جماعات العروة الوثقى والقوميني العرب 
بذور القومية بدأت تزرع في الشباب فظهر مثاًل 
من هناك جورج حبش وديع حداد الذي هو ابن 
الشباب مازال قابضني على  عمتي، نرى هؤالء 
املبادئ التي تربوا عليها رغم كل ما يحيط بهم 
منهم  احلياة  قيد  على  مــازال  فمن  ظــروف  من 
بقي على مبادئه ومنهم من القى وجه ربه وهو 
مؤمن آلخر حلظة مبا آمن به وعليه فاجلامعة 
األمريكية هي بذور للدراسات والقومية العربية، 
كنا على وفاق في اجلامعة على رغم االجتاهات 
ولم  األمور  نلتقي لإلقناع ودراســة  لكن  املتباينة 

يكن يصل اخلالف بيننا 
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كما يحصل اآلن بإطالق الرصاص. 
من  عائلة  هي   CCC أسستم  التي  الشركة   <
القيم هي تراث األجداد في جهود األبناء ماذا 

غرست وزرعت في أبنائك وموظفي الشركة؟ 
في  أوالدي  يهمني  مــا  مثل  تهمني  الشركة   >
هذه الشركة عشت مع األخــوان كأنهم أوالدي 
أو إخواني ، العالقات بيني وبني املوظفني كأنها 
حتدث  عندما  عائلية  عــالقــات  واحـــدة  عائلة 
مشكلة مع أحدهم مع زوجته أو العكس يشعروا 
أنــهــج معهم سياسة  كــبــار  آبـــاء لهم أخـــوة  أنــنــا 
الباب املفتوح يدخل من يشاء عندما عشنا في 
بسواسية  اجلميع  مع  نتعامل  العمل  مجتمعات 
أن  الــلــه  أحــمــد  بعمي.  للعمال  يــنــادوا  أوالدي 

اجلميع يكتسبون هذه األخالق. 
وهي  هانتل  كريستينا  الــدكــتــورة  إلــى  وأشــيــر 
كتاباً  وألفت  الشركة  مواقع  زارت  دبلوماسية 
أرادته صغيراً فأجنزته مجلداً ضخماً حتى أنها 

زارت بيتنا في صفد وصّورته. 
العمر  صديق  الصباغ  حسيب  سعيد  معلم   <
ابن عمتك وأنت متزوج من أخته وداد إنه رفيق 
والعمل  البدايات  األحــالم واإلجنــازات وشريك 
والشريك املؤسس لهذه الشركة الكبيرة حسيب 
صباغ حاليًا في وضع صحي حرج كيف كان من 

الصعب عليك التفرد بقرارات من دونه؟
والله  صباغ،  حسيب  عن  شيئاً  لك  سأقول   >
وأكــرم  أرجــل  بحياتي  ما شفت  )دامــعــاً(  والله 
وإيــاه  ذهبت  العمر  رفيق  حسيب  منه  وأطيب 
صراحة  بكل  يعاملهم  ومــلــوك  رؤســـاء  ملقابلة 
ملعرفتهم  عليه  يعتب  أحــد  يكن  ولــم  وصــرامــة 
طيب. حسيب  رجــل  قلبه  من  يتحدث  بصدقه 
الجئني  فلسطني  من  جئنا  له،  مثيل  ال  بالكرم 
كان يضع النقود في ظروف ويرسلها لعائالت 

محتاجة دون أن يعرفوا مرسل هذه النقود. 
حسيب صباغ محبتي له ال حدود لها هو أكبر 
مني بأربع أو خمس سنوات والدي وّكل حسيب 
صباغ بي. الذي رباني هو حسيب صباغ كبرنا 
أنت  لــه  أقــول  العمل  فــي  نختلف  وعندما  معاً 
يهوى  أنــه  عنه  مــعــروف  غير  أمــر  ثمة  الكبير، 
السياسة كان يعمل خلف الستار حلل اخلالفات 
العربية الكبيرة، كان القادة العرب ينادونه لنقل 

الرسائل فيما بينهم يعرفونه بصراحته. 
صباغ  وحسيب  أنــت  حافظت  سعيد  معلم   <

الشراكة  القرابة  قيم  على  عــامــًا  خمسني  عبر 
كــان صعبًا احلــفــاظ على هذا  والــصــداقــة، هــل 

االتزان في التعاطي والتعامل والصداقة؟
< أقول دائماً ألوالدي حسيب ليس أخي حسيب 
أن  أرجـــو  وحسيب  ــا  أن عشت  كيف  عمتي  ــن  اب
تعيشوا مع بعض بنفس الطريقة أحباب أصحاب 
الصغير يحترم الكبير نرى شركات كبيرة يذهب 

األب فيختلف األبناء. 
> كيف تختصر حياتك الزوجية مع وداد؟ 

< أهم شيء في زوجتي وأكبره هو طريقة تربية 
األوالد، احلمد لله رّبتهم بطريقة مثلى فقد كنت 
لكنها  كثيراً  أسافر  األعمال،  في  كثيراً  مشغوالً 
وحمداً لله ربت لي شباب وبنات بأخالق مميزة 

في كل شيء. 
في  يــســري  لفلسطني  عشقك  سعيد،  معّلم   <
أن  أردت  ومــاذا  مــاذا حتديت  وأعمالك.  حياتك 

نثبت من خالل جناحك وتألقك؟
< أردت أن أثبت عروبتي احلقيقية وفلسطينيتي 
احلقيقية، منذ شهرين إسرائيل ضربت مسجداً 
هو  أرثــوذكــس مسيحي  روم  وأنــا مسيحي  بغزة 
على  املسجد  بناء  أعيدوا  قلت  تاريخي  مسجد 
نفقتي، سألتني إحدى احملطات التلفزيونية كيف 
أؤمن  أنني  أجبت  وأنت مسيحي،  تبني مسجداً 
بلّب الدين وليس بقشور الدين، وأريد أن أثبت 
أنه ال يوجد فرق بني مسيحي ومسلم في العروبة 
فكل الديانات واحدة، فأنا عبر حياتي أذكر الله 

عندما أمر أمام جامع أو كنيس أو كنيسة. 
> هــل ســيــرة سعيد خـــوري هــي منـــوذج لشعب 
من  الــذي خلق  خــوري  الهزمية، سعيد  رفــض 

العدم ثروة وقوة ومن الركام إرادة وحتدي؟ 
وزارة  في  طلبوا  أنهم  والبرهان  أكيد  هــذا   >
ولــوجــود إحــبــاط عند  املــعــارف فــي فلسطني 
اخلريجني أن يؤلفوا كتاباً عن حياتي لتدريسه 
في اجلامعات واملدارس ليروا أن اإلرادة صانعة 
العمل  فقدان  حالة  من  انطالقاً  وذلــك  األمــل 
وافقت وسوف أقوم بتمويل مثل هذه املؤلفات. 
> هل أنت تعبير حي عن احلالة الفلسطينية 

نكبة ومعاناة تصميم وصمود، إجناز وشموخ؟
< احلمد لله، احلمد لله.

في  وساهمت  كله،  العالم  زرت  > سعيد خــوري 
حتلم  مازلت  لكنك  البلدان  من  الكثير  إعمار 
بالعودة إلى القدس وبناء منزل مقابل املسجد 

األقصى، ما سّر هذا التعلق بالوطن؟ 
بلدي  القدس معروفة. وصفد  أن  أقول لك   >
لــي من  تبقى  مــا  أن  بيد  إليه  أعــود  لــو  أمتنى 
وعليه  إلــيــهــا،  بــالــعــودة  لــي  قــد ال يسمح  عمر 
تطل على املسجد األقصى  فقد وجدت أرضاً 
بيتاً  أبني  والكنائس فاشتريت األرض أماًل أن 
صغيراً هناك وأمضي ما تبقى لي من عمر فيه 
وعندما يأخذ الله وديعته أمتنى أن أدفن هناك. 
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وفي قلب بودابست ميكن الرائي أن يعبر يومياً 
يضم  والذي  الصناعية،  الفنون  متحف  أمام 
بعضها  إلى  أشرنا  قد  كنا  خالدة  فنية  أعماالً 
عندما كتبنا في عدد سابق إلى احتواء املتحف 
على غرفة خشبية صنعت في دمشق قبل مئتي 

عام. 
أروع  من  الصناعية  الفنون  متحف  بناية  تعد 

دشنها  بودابست،  في  احلديث  الفن  أمثلة 
إمبراطور النمسا – املجر فرانتس يوزف الثاني 

في أكتوبر/ تشرين الثاني من عام 1896. 
التصاميم عدد  أُدن لشنر، ونفذ  البناية  صمم 
كبير من أشهر الفنانني املجريني، وتتميز واجهة 
البناية وقبتها باآلجر املطلي باملواد الزجاجية 
عندنا  يعرف  ما  أو  الفايانس،  )السيراميك، 

بالقاشاني(. وقد تضررت بناية املتحف بشكل 
متعمد في نهاية العشرينيات، عندما مت تدمير 
املتحف،  داخل  اجلدارية  اللوحات  من  عدد 
احلرب  بشكل شديد خالل  مدخله  تدمر  كما 
العاملية الثانية، ومن بني أشهر أبنية بودابست 
احلديث،  الفن  أسلوب  وفق  املبنية  األخرى 
في  الساخنة  املعدنية  للمياه  سيتشني  حمام 
وفندق  األبطال،  ساحة  قرب  الشعب  حديقة 
يطل  الذي  بودا  في  املعدني  وحّمامه  غليرت 
الرئيسة  السوق  بناية  أما  الدانوب.  نهر  على 
في بودابست فهي واحدة من جتليات هذا الفن 
قرميد  يشبه  الذي  امللون  بقرميدها  وتتميز 
وتعد  الصناعية.  الفنون  متحف  بناية  سقف 
املدينة  مركز  في  الواقعة  الباريسية  البناية 
عند ساحة الفرنسسكان، قرب جسر أرجيبت 
وتتميز  بودابست،  أبنية  أجمل  بني  )أليزابث(، 
وفيها  والزجاج،  امللون  السيراميك  باستعمال 
ممر داخلي صنع سقفه من اخلشب والزجاج 
 .1909 عام  في  البناية  هذه  وشيدت  امللون، 
 Nyugati الغربية  القطار  محطة  بناية  ولعل 
األبنية  بني  من  األشهر  هي   Palya udvar
املعماري  صممها  وقد  بودابست،  في  العامة 
إيفل  برج  الذي صمم  إيفل،  الشهير  الفرنسي 
بناء  في  إيفل  واستعمل  باريس.  في  الشهير 
احلديدية،  الهياكل  من  كبيرة  كميات  احملطة 
احلديد  من  صنعت  باذخة  زخرفة  وهناك 

املطروق واملسبوك. 
 Kecskemet وتعد بناية بلدية مدينة كشكميت
العاصمة  عن  متراً  كيلو  ثمانني  تبعد  التي 
بودابست ضمن اآلثار املتبقية من هذا الطراز 

الفني املضفي على املدينة إشراقاً وبهاء. 

أبنية عكست روح الفن احلديث 
متاحـــف وأبنــــــــية أخــــــــــاذة

تزخر مدينة بودابست باملتاحف املنتشرة في أحيائها الرئيسة. ففي ساحة األبطال وسط العاصمة 
تقبع متاحف عدة حاضنة روائع الفنون الزراعية والفن احلديث واألعمال الفنية اخلالدة. 
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أقامت إدارة متحف هيلكون في منطقة كستهاي 
تاريخياً  معرضاً  البالتون  بحيرة  محيط  في 
من  عشر  السابع  في  وذلك  اإلسالمية  للنقود 
وزارة  في  الدولة  سكرتير  وبرعاية  فبراير 
 Dr. اخلارجية املجرية الدكتور هوفاري يانوش

 .Havari Janos
حضر املعرض السفراء العرب في املجر وجمع 
 Czoma Laszlo من املهتمني. وألقى الدكتور
مدير املتحف كلمة في االفتتاح أعقبه الدكتور 
للمتحف  السابق  املدير   Gedai Istvan
يانوش  هوفاري  والدكتور  املجري،  الوطني 
أكدوا  اخلارجية  وزارة  في  الدولة  سكرتير 
املعرض  لهذا  التاريخية  األهمية  على  فيها 

جتليات  من  يجسده  وما 
بني  الثقافي  التواصل 
العربية  واحلضارة  املجر 

اإلسالمية.
وقد أكد البروفسور فودور 
شاندور املستشرق املجري 
املعرض  أهمية  املعروف 
نزوع  من  ميثله  ما  جلهة 
واهتمام املثقفني املجريني 

بالتاريخ اإلسالمي. 
اإلسالمية  النقود  تعد  إذ 
مصادر  من  مهماً  مصدراً 

التاريخ اإلسالمي. 
حتمل  النقود  كانت  لقد 
امللك  شارات  إحدى 
يحرص  والتي  والسلطان 

احلكم.  توليه  مبجرد  اتخاذها  على  حاكم  كل 
السياسية  الناحية  من  النقود  أهمية  وتتجلى 
وملوك  خلفاء  أسماء  من  عليها  ُسجل  فيما 

وحكام وأمراء ووالة. 
كما تعتبر النقود سجاًل لأللقاب والنعوت التي 
تلقي الضوء على الكثير من األحداث السياسية 
الهامة في العالم اإلسالمي، ويتجلى ذلك على 
أمير  )قسيم  لقب  تسجيل  في  املثال  سبيل 
املؤمنني( على نقود دولة املماليك البحرية. ذلك 
أن الظاهر بيبرس بعد قتله امللك املظفر قطز 
واستيالئه على حكم مصر والشام، انتزع موافقة 
اخلليفة العباسي على حكمه لكي يتحصن ضد 
محاوالت أمراء املماليك في انتزاع العرش منه، 

وتلقب بلقب )قسيم أمير املؤمنني(. 
وقد أدرك الثوار واخلارجون أهمية النقود من 
الناحية السياسية بوصفها إحدى شارات امللك 
احلكم  مظاهر  من  مهماً  ومظهراً  والسلطان، 
النقود  ضرب  على  حرصوا  ولذلك  والسيادة، 
ومبادئ  عليها شعاراتهم  ما سجلوا  بأسمائهم، 
ولكن  الناس.  بني  لهم  كدعاية  وذلك  ثوراتهم، 
هذه النقود كانت ال جتوز أحياناً خارج األقاليم 
التي ُسّكت بها، ألنها نقود ثورة لم يُسجل عليها 
نقود  أمثلة  ومن  للبالد.  الشرعي  احلاكم  اسم 
الثوار: الدراهم العربية الساسانية )الفارسية( 
التي سّكها عبد الله بن الزبير أثناء ثورته على 

اخلالفة األموية. 
كما نُقش على النقود اإلسالمية كتابات قرآنية 
األحداث  من  الكثير  تعكس  قرآنية  وغير 
السياسية املهمة التي شهدتها بعض الدول. ومن 
العباسيون  استخدم  القرآنية:  الكتابات  أمثلة 
االقتباس القرآني )ُقل الَّ أَْسَألُُكْم َعلَيِْه أَْجراً ِإالَّ 
ةَ ِفي الُْقْربَى( الشورى: 23. كشعار لثورتهم  امْلََودَّ

ضد اخلالفة األموية. 
ومن أمثلة الكتابات غير القرآنية، عبارة: )أعز 

معرض النقود اإلسالمية في متحف هيلكون
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الله نصره( على الفلوس النحاسية املبكرة في 
للحكام  كدعاء  وذلك  العباسي،  العصر  أوائل 
والعزة على  النصر  لهم  الله  بأن يحقق  والوالة 
الله(  )أيده  عبارة  استخدمت  وأيضاً  أعدائهم. 
وكذلك )أيد الله نصره( على نقود حكام بعض 
بأن  لهم  كدعاء  وذلك  واألندلس،  املغرب  دول 

يؤيدهم الله بقوته وينصرهم على أعدائهم. 
الرئيسية  النقود  هي  الذهبية  النقود  كانت 
متثل  وكانت  اإلسالمية،  الدول  من  كثير  في 
انعكاساً للحالة االقتصادية للدول التي سّكتها، 
ألن ارتفاع وزنها ونقاء عيارها كان دلياًل على 
االزدهار االقتصادي في تلك الدول مثلما كان 

احلال في العصر الطولوني والفاطمي. 
وفي نفس الوقت حرص احلكام واملشرفون على 
على  الكتابات  بعض  تسجيل  على  السك  دار 
النقود حلث املتعاملني بها على االلتزام بوزنها، 
تزويرها  أو  لغشها  محاولة  أية  عن  والبعد 
عليه  الله  صلى  الكرمي  الرسول  ألمر  امتثاالً 
وسلم بالنهي عن إفساد َسكة املسلمني املتداولة 
وحتقيق  بها،  املتعاملني  مصالح  على  حفاظاً 
ما  الكتابات  هذه  ومن  خاللها.  من  منفعتهم 
كيفا  ماردين وحصن  األتابكة في  سجله حكام 
على  يغيره(  من  )ملعون  عبارات  من  وآمد 

دراهمهم النحاسية. 
من الناحية االجتماعية: 

مظاهر  من  كثير  اإلسالمية عن  النقود  عّبرت 
الدول  تشهدها  التي  االجتماعية  احلياة 
املختلفة، مثل الزواج واملصاهرة وحاالت املرض 
االتفاقيات  إلى  باإلضافة  واملصاحلة،  والوفاة 
هذه  وكانت  والدول.  احلكام  بني  والتحالفات 
املهمة،  املناسبات  لتلك  تخليداً  تُضرب  النقود 

أولي  على  وهدايا  صلة  كنقود  توزع  وكانت 
الدولة.  ورجال  واألمراء  القواد  وكبار  األرحام 
النقود  عن  تختلف  النقود  هذه  كانت  لذلك 
الوزن  حيث  من  للتداول  املخصصة  العادية 
والكتابات املسجلة عليها في كثير من األحيان. 

من الناحية األدبية: 
جتلت أهمية النقود اإلسالمية فيما سجل عليها 
من أبيات الشعر. وقد ظهرت هذه األبيات على 
بعض النقود التذكارية التي ُضربت في العصر 
املناسبات  في  توزع  كانت  والتي  الفاطمي، 

املختلفة. 
مجاالت أخرى: 

وسائل  من  مهمة  كوسيلة  النقود  استخدمت 
فقد  اإلسالمي،  العصر  في  واإلعالن  الدعاية 
سجل عليها احلكام والسالطني بعض البيانات 
الهامة إلى الرعية، كما استخدمت لنشر األفكار 

واملبادئ الدينية واألخالقية. 
من  مهمة  كوسيلة  النقود  استخدمت  كذلك 
وسائل الوعظ واإلرشاد، فقد نُقش عليها بعض 
الله  صلى  الرسول  أحاديث  من  االقتباسات 
احلق  امللك  الله  إال  إله  )ال  مثل:  وسلم،  عليه 
املبني(، و)سبحان الله وبحمده(، و)ال إله إال الله 

واحلمد لله والله أكبر(. 
الفرد،  يخاطب  ما  فمنها  األخالقية  القيم  أما 
مثل: )بركة العمر حسن العمل(، و)الدنيا ساعة 
فاجعلها طاعة(، و)طول العمر مع الطاعة من 
أحد(،  كل  رزق  الله  و)ضمن  األنبياء(،  خلع 
و)عز من قنع وذل من طمع(. ومنها ما يختص 
بالعدل(،  امللك  )ثبات  مثل:  واملجتمع،  باحلاكم 

و)بركة امللك في إدامة العدل(، وغيرها. 
األهمية  وهي  للنقود،  أخرى  أهمية  وتبرز 

اجلغرافية: 
قد  عليها فالنقود  سجل 

في كثير من األحيان أماكن سّكها، لذلك ظهرت 
اندثر كثير  العديد من املدن، قد  عليها أسماء 
منها، ولم يبق ذكرها إال على النقود اإلسالمية. 
كذلك نُقش على النقود العربية اإلسالمية منذ 
في حتديد  ذلك  وساعد  تاريخ سكها،  تعريبها 

فترة والية كل حاكم بصورة دقيقة. 
ومن الناحية الفنية، ظهر على النقود اإلسالمية 
واستخدمت  شتى،  وهندسية  نباتية  زخارف 
أو  الكتابات،  بني  فواصل  أو  كهوامش  أحياناً 
مساحة  على  املوجود  الفراغ  من  بعض  شغلت 

النقد. 
كما تعد النقود اإلسالمية سجاًل حافاًل للنعوت 
واأللقاب، فهي أهم مصادر األلقاب من الناحية 
على  األلقاب  هذه  اقتصرت  وإن  الرسمية، 
لغيرهم  يسمح  يكن  لم  ألنه  واألمراء،  احلكام 

بضرب النقود. 
ومن هنا تأتي أهمية هذا املعرض ومن هنغاريا 
احلضارة  في  النقود  أهمية  فيه  تتجلى  حيث 
جلوانب  وإظهارها  اإلسالمي،  والتاريخ 
واملذهبية  والدينية  السياسية  املختلفة  احلياة 

واالقتصادية واالجتماعية. 
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وجع  من  أشدُّ  ألٌم  الدنيا  هذه  في  يوجد  هل 
األسنان؟ لعلّه وجع احْلَصاة في الكلية! ال! كال! 
إّن وجع األسنان أشدُّ وأعتَى! لكن.. ما هو األلُم 
قورن  إذا  نعمًة  يكون  األسنان  وجع  يكاُد  الذي 

به؟!!! 
هذه حكايٌة غريبة... وُمؤملة! 

عام  سي  بي  البي  في  العمل  إلى  عودتي  بعد 
العديدة،  واجباتي  ِضمن  من  كان   ...1950
جميع  في  يكن  ولم  اجلدد!  املذيعني  تدريب 
احلاالت )تدريباً(... فلعلَّ بعض املذيعني اجلدد 
على  أو  اإلذاعي..  العمل  في  مني..  أقدر  كان 
املوضوع  في  املهم  وشهرة!  قدرًة  مثلي  األقل.. 
معي  فيعمل  بي  يُلحق  كان  جديد  مذيع  كل  أن 
ويسترشد بي في كافة واجبات املذيع، وال تسند 
إليه وحده واجبات املذيع إالَّ بعد أن أُعلم مديرنا 

أنه صار قادراً على القيام مبهام املذيع وحده. 
مذيع  مصر،  من  جاءنا   1950 العام  ذلك  وفي 
جديد، كان شاباً دمثاً، على ُخلٍُق كرمي، في مثل 
اسمه...  غير  باسم  إليه  سأرمز  تقريباً.  سني 
صوت  ذا  املذيع...  نعم  وكان  شريف.  فلنسّمه 
أنيٍس، على نقيض صوتي املزعج أحياناً! وصار 

ِنعم الصديق.. ونعم الزميل. 
العمل  إلى  األيام، جاء شريف  أحد  وفي صباح 
ويده على خده، يشكو من وجٍع في أحد أضراسه! 
له:  فقلت  أسنان!  طبيب  على  أدّله  أن  ورجاني 
إلى  تذهب  وملاذا  األسنان!  أطباء  شرَّ  )ُكفيت 
طبيب أسنان وتدفع له أجراً ومستشفى األسنان 
 Leicester( ْسْكويز  ِلْستَْر  في  قريب...  العام 
Square( فيه أطباء ماهرون يُعاجِلون الناس.. 
من  إاّل  أجراً  يتقاضون  ال  َمجاناً  الناس...  كل 
املذكور،  املشفى  إلى  وأرشدتُُه  الصحة!  وزارة 
عولج  وقد  عاد  ثم  ساعات،  ثالث  نحو  فغاب 
وزال وجع ضرسه واحلمد لله... لكنني الحظت 
أنه قد جلس )سارحاً...( أي )حاضراً غائباً( فلم 
يكنيُ صغي ملا كنت أقول، كالذي أُصيب ِبسهٍو... 
أن  يرى!!! وظننت  وينظر وال  يسمع وال يستمع 
ما   – له  فقلت  )تركيزه(...  في  أّثر  قد  البنج 
رأيك أن تذهب اليوم إلى بيتك فتستريح... بعد 
عنائك مع ضرسك املؤلم؟ قال – ال... شكراً... 
ل أن أبقى في العمل... لعلَّ العمل ينسيني  أُفضِّ
سالمتك من الُْهموم! هل تعني  همومي! قلت – 

السن.  وجع  زال  لقد  ال...   – قال  سنك؟  وجع 
ولكن حلَّ مكانه وجٌع أشد فظاعًة وُعتُواً! قلت – 
حدثني عنه لعلّني أستطيع أن أنصحك بطريقة 
أن  لنا  آن  فقد  املطعم.  إلى  بنا  هيا  لعالجه. 

نستريح قلياًل. 
ما شاهد  يحّدثني عن  بدأ شريف  املطعم  وفي 

في مستشفى األسنان... قال
ِحذو  ُصّفت  شاسعة...  قاعة  في  دخلت   -
جدرانها مقاعد خشبية جلس عليها رجال ونساء، 
ينتظرون عالج أسنانهم. فجلسُت في أول مقعد 
)اذهب  لي:  فقال  امْلُنتظرين...  آخر  ِحذو  خاٍل 
وأحضرت  فقمت  رقمك(.  وأحضر  الشبك  إلى 
من عند املوظف اجلالس خلف الشباك قصاصة 
ورق عليها رقم 86 وعدت إلى مقعدي... أنتظر 
دوري مع املنتظرين. وأعجبني هذا األسلوب في 
تنظيم عملية الدخول إلى امِلصحة... حيث يدخل 
ويبقى  غيره...  يزاحم  ال  دوره  في  مريض  كل 
اجلميع راضني، فال تزاحم وال عراك وال تسابق 
إلى الدخول مثل ما يَحدث في مستشفياتنا في 
الضعيف،  قبل  القوي  يدخل  حيث  القاهرة.. 
وحق  الطفل،  وحق  الضعيف،  حق  ويضيع 
وال  حاالِتها،  أسفل  في  الفوضى  وترى  املرأة، 
ويتزاحمون  يتسابقون  بل  غيره،  القوي  يرحم 
منهم  كل  سعي  في  يتشاجرون  وقد  ويتدافعون 
إلى سبق اآلخرين في الدخول للعالج! ما أجمل 
في  التساوي  معنى  وفيه  العدالة،  ففيه  النظام، 
احلقوق، وفيه سعادة كل فرد من الشعب، وكنت 
في ريفنا اجلميل، في مصر املباركة، أرى األغنام 
واألبقار تدخل في احلظيرة بال تدافع، وال تؤذي 
غنمٌة أُختها، وال بقرةٌ بقرةٌ أخرى... وال تتزاحم، 
باب  من  تقترب  كٌل في هدوء عندما  تدخل  بل 
ِإالَّ  ُهْم  )ِإْن  الكرمية:  اآلية  وتذكرت  احلظيرة! 
 .)44 )الفرقان:  َسِبياًل{  أََضلُّ  ُهْم  بَْل  َكاأْلَنَْعاِم 
يا  متى  األنعام!  من  أضل سبياًل  إّنهم  والله  إي 
ترى نتعلم احترام النظام؟! جلسُت أنتظُر دوري. 
ورأيُت عند باب املصحة، رجاًل يخرج بعد اكتمال 
عالجه، َفيدخل الرجل الذي جاء دوره – حسب 
رقمه – ليحّل محلّه على كرسي العالج، وكادت 
تأخذني غفوةٌ لوال الوجع الشديد... وفجأًة رأيُت 
أنظار املرضى تلتفت نحو باب القاعة، فنظرُت 
ق ما  !!! لم أستطع أن أُصدِّ ِمثلهم، وَكَذبُت عينيَّ

أرى!!! ال يُعقل! ال مُيكن أن يكون هو!!! هل هذا 
فعاًل رئيس وزراء بريطانيا؟ ال! ال! ال مُيكن! هل 
هذا مستر ْكِليِمنْْت أَتلي بذاِتِه؟! مستحيل!! رأيُت 
مَيشي  وحده،  يدخل  أتلي،  كليمنت  يُشبه  رجاًل 
في هدوء وقد ُربط منديٌل أبيُض ناصُع البياض 
حول خّده ويُده اليُسرى على خده، ويده اليمنى 
طيًَّة  مطويًَّة  املشهورة،  السوداء  ِمظلَّتَه  حتمل 
إجْنليزيًة رتيبة، ميشي صوب شباك )التذاكر(! 
بدَّ من  ق عيناي ما تريان!! ولكن... ال  لم تُصدِّ
أن تصدقا، ألنني سمعت كثيرين من احلاضرين 
 Good باسمه....  الداخل  هذا  يُحيُّون 
morning Mr. Attlee! إذن ال بد أنه مستر 
أتلي بعينه! ومِبظلّته السوداء العتيقة! يا للعجب! 
أين احلراس؟ أين اجلنود؟ أين صفارات الشرطة 
تُرهب الناس وتأمرهم بإخالء الشارع ألن رئيس 
وزراء بريطانيا العظمى سيمّر فيه؟ رئيس وزراء 
وممتلكاٌت  مستعمراٌت  تزال  ما  التي  بريطانيا، 
إمبراطوريتها  أنحاء  من  كثيرةٌ  ومحميات 
الشاسعة، ما تزال تغيب عنها الشمس؟!!! يدخل 
وحده، ال جند حولَه! في مستشفى األسنان في 
املوجوع،  ويده على خده   Leicester Square

ِليُعالج أسنانه باملجان؟!! 
اجلالسني  من  أّي  يتحّرك  لم  دخل،  وعندما 
بتحية  حيوه  أّنهم  هنالك  ما  كل  به...  للترحيب 
الصباح Good morning Mr. Attlee، ال 
تعظيم وال تبجيل! بل سمعت عدداً منهم ينادونه 
 .Good morning Clement باسمه األول

اجلاللة  صاحب  موالنا  وتذّكرت  أكبر!  الله 
العشرين...  القرن  فرعون  فاروق،  امللك  املعّظم 
وقد  احلمراء...  سّيارتَه  وتذّكرُت  تذّكرتُُه... 
اشترط على الشركة التي َصنََعتْها له ِخّصيصاً 
يبقى  لكي  األحمر،  باللون  مثلها  تصنع  ال  أن 
جاللته!!!  لسيارة  خالصاً  ِحْكراً  األحمر  اللون 
من  ينتقل  أن  يريد  عندما  فاروق  امللك  تذكرت 
قيامة  تقوم  آخر...  قصٍر  إلى  قصوره  أحد 
يصل ساملاً  أن  بعد  بإذنه  إاّل  تقعد  وال  القاهرة 
جِلاللته  فتُخلَى  يقصده!!  الذي  القصر  إلى 
الشوارع التي سيمر فيها موكب جاللته.. تُخلى 
من الناس... تُغلق دكاكينُها.. ومقاهيها.. ويُبَْعُد 
عنها كلُّ َحي! حّتى القطط والكالب... لكي ال 
فاروق  اجلاللة  صاحب  موكب  وجوُدها  يزعج 

حكايات عجوز فلسطيني 

ــــــــًا من وجــــــــع األسنان!  أمَشــــــــد أملمَ
بقلم منير شّما
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املعظم!!! ومَير املوكب امللكي تتقدمه سيارة من 
نوع جيب، يقف فيها جنود مدججون بالسالح... 
وتتقدمها كوكبة من اجلنود احلرس على دراجات 
موتورية ومثل هؤالء على جانَبي سيارة جاللته 
فيها  سيارات  امللكي  باملوكب  وتلحق  وخلَفها... 
يخافون  ا  مِمّ والله  أدري  ال  مسلحون...  جنود 
على سالمة جاللته! فالشوارع خالية والشرطُة 
ولكن  العظيم...  باملوكب  حتف  اجليش  وجنود 
العشرين!  القرن  فرعون  فاروق،  أراد  هكذا 
الذين  املنافقون...  أراد أعضاء حاشيته  وهكذا 
يُقّبلون األرض التي مَترُّ عليها سيارته احلمراء 
احملروسة!! تذّكرتُه وأنا أنظر إلى مستر كليمنت 
يَجلس  العظمى،  بريطانيا  وزراء  رئيس  أتلي 
استقبال  غرفة  في  خشن،  خشبي  مقعد  على 
وسط   سكوير،  لستر  في  األسنان  مستشفى 
العاصمة البريطانية... ويده على خّده، وال أحد 
لوجوده  يكترث  شعبه  أبناء  من  احلاضرين  من 
بينهم... وهو ينتظر دوره حسب الرقم الذي على 
بطاقته... ال حرس حوله وال شرطة وال جنود وال 
يشكون  الذين  من  عامٍل  أدنى  فوق  مُيّيزه  شيء 
من ألَم األسنان... سبحان الله! ما أعجب هذا 
احلال! في القرن العشرين... وعادت بي الذاكرة 
أعناقنا  على  الرابض  فاروق،  فرعوننا...  إلى 
وكأنه الفرعون الهالك قبل أن يغرق! وما متلّكت 
أن ذرفت عيناي دموعاً ساخنة... والتفت نحوي 
جليسي وقال ما معناه.... )ال بأس يا رفيقي... 
يظهر لي أن ألم سنك قد اشتدَّ عليك! لن يطول 
خمسة  نحو  الواسعة  املصحة  ففي  انتظارنا، 
له وشكرته...  فابتسمت  من أطباء األسنان...( 
وحاولت أن أكفكف دموعي. لَم يُصب َحدُسُه... 
وما  أسناني...  وجع  من  أبكي  أنني  ظن  فقد 
مصر  احلزينة...  مصر  على  أبكي  أنني  علم 
سفيه!  فرعوٌن  رقبتها  على  يربض  األسيرة... 
يُبقي  لكي  البريطانيون  املستعمرون  يسنده 
على استعمارهم... ما داموا يَحفظون له عرش 

السفاهة وصوجَلان الفرعنة! 
دموعي...  وانقطَعت  عيناي  جمدت  وفجأة 
ال  أُذناي  كادت  املّرة...  هذه  وفي  وأصغيُت... 
تُصّدقان ما سَمَعتا! بعد أن كادت عيناي من قبل 
اجلالسني  أحد  سمعت  فقد  رأتا!!!  ما  تُكّذبان 
)لعلّك  له  ويقول  بريطانيا  وزراء  رئيس  ميازح 
اليوم مع زوجتك...  يا كليمنت تشاجرت صباح 
فسّددت ضربة قاضية إلى فّكك!( وضحك كل 
َمن سمع هذه النكتة باستثنائي وحدي! وضحك 
مسز  إن  بني!  يا  )كال  بقوله  وردَّ  أتلي  مستر 
تظلمها!  ال  فأرجوك  ولطيفة!  طيبة  امرأةٌ  أتلي 
يزيد  الضحك  ألن  تُضحكني،  ال  أن  وأرجوك 
من  سّري...  في  وتساءلت  الضرس!(  وجع  من 

أن ميازح  على  يجسر  َمن  كلّها  في مصر  ذا... 
من  ألطف  مزحًة  ولو  فاروق،  املتعاظم  فرعوننا 
شّدة  من  ضرسي  وجع  نسيت  وكأنني  هذه؟!! 
عجبي ملا أرى وأسمع! وكدت أضحك... أو على 
صاحب  تصّورت  عندما  أبتسم  كدت  األقل... 
اجلاللة املعّظم... فاروق... يتلقى لكمة قاضية 
من إحدى خليالته... على فكه... فيخرج وحده 
املستشفى  نحو  وحده  وميشي  الشارع...  إلى 
كدت  أقول  أسنانه!  األسنان  طبيب  له  ِليعالج 
أبتسم  أو  أضحك،  أن  فاتني  ولكن  أضحك... 

ِلَروِع ما َسِمعُت بعد...! 
من مدخل املصحة يخاطب  قريباً  سمعُت شاباً 
رئيس وزراء بريطانيا ويقول له )يا مستر أتلي! 
رقمي  فخذ  املصحة،  لدخول  دوري  يَُحلُّ  يكاد 
وسأله  وأنتظر(  رقمك  آخذ  وأنا  قبلي  وادخل 
تعود  )لكي  قال  بني؟(  يا  )وملاذا  أتلي  مستر 
الشعب(.  خدمة  في  املهم  عملك  إلى  بسرعة 
من  وكرٌم  وتضحيٌة  فكرة طيبة،  أنها  إلّي  وُخّيل 
ذلك الشاب، بدافع وطنيته... لكن... كدُت أذهل 
رئيس  بني  جرى  الذي  احِلوار  سمعت  عندما 
فقد  الكرمي...  الشاب  وذلك  بريطانيا  وزراء 
قال  بُني؟(  يا  )ما هو عملك  أتلي:  سألَه مستر 
)أشتغل في مصنع اجللد التابع ملصنع األحذية 
الشهير( فسأله رئيس وزراء بريطانيا )وَمن قوم 
اآلن مكانك في العمل؟( قال العامل )ال أحد!(... 
فما راعني إاّل أن قال له مستر أتلي: )إن عملك 
يا بني، أهم من عملي وأكثر نفعاً للوطن! فأنت 
طائلة...  أرباحاً  لبريطانيا  جتلب  صناعة  تنتج 
أن  أُنكر  وال  اجليدة...  األحذية  وأعني صناعة 
سياسة...  يسّمى  لكنه  أهمية!  ذو  أيضاً  عملي 
من  بكثير  أهم  الصناعي  اإلنتاج  أن  وعندي 
السياسة! زْد على ذلك... أنك عندما تغيب عن 
املصنع، يتوقف إنتاج اجللد وتخسر البالد... أما 

أنا... عندما أغيب عن مكتبي، يبقى فيه َخمسُة 
أشخاص على األقل، يقومون بالعمل مكاني، فال 
تَخسر البالد نتيجة غيابي عن مكتبي! تَرى من 
هنا، يا بُني، أنني لَو كنت مكانك وأحمل رقمك 
مكاني  أنت  وكنت  املصحة...  باب  من  القريب 
رقمي  أعطيتك  لكنت  البعيد...  رقمي  وحتمل 
وأخذت رقمك، لكي يتمَّ عالجك بسرعة فتعود 
في  بسرعٍة...  وتُساعد  بسرعة...  عملك  إلى 

تعزيز اإلنتاج الصناعي!!!(. 
أم  العشرين...  القرن  في  نحن  هل  أكبر!  الله 
في عهد اخللفاء الراشدين؟!!! رضي الله عنكم 
وسلّم!  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أصحاب  يا 
املسلمني...  نحن  علينا...  ُقّدر  هْل  أكبر!  الله 
الغربيني في كل رذيلة وال نقلدهم في  نُقلّد  أن 
فضائلنا  نُهمل  أن  علينا  قّدر  وهل  الفضائل؟! 
نراهم  أن  علينا  ُقّدر  هل  يقلدونها...؟!  ونراهم 
نقلد  نحن  بينما  حضارتنا...  جواهر  يلتقطون 
أيدينا  من  يأخذ  كمن  حضارتهم؟!!...  تفاهات 
ماساً... وميأل أيدينا... بعرات بعير؟!!!!!!!!!!!!! 
وزراء  رئيس  أتلي،  مستر  دور  قبل  دوري  وحّل 
كأنَّ  أتطّوُح  املستشفى  من  وخرجت  بريطانيا 
أثر  وُرمّبا من  البنج....  أثر  ُرمّبا من  دواراً،  بي 
مستشفى  في  أُُذناي  وَسِمَعْت  عيناي  رأَت  ما 
املقهى  ودخلت  سكوير!  لستر  في  األسنان 
من  فنجاناً  ألشرب  املستشفى،  قبالة  الواقع 
املستشفى...  مدخل  على  وعيناي  القهوة.... 
فرأيت بعد نحو نصف ساعة، مستر أتلي، رئيس 
بيده  ويلّوح  الشارع،  إلى  يخرج  بريطانيا،  وزراء 
ُوفق،  فلما  تكسي...  سيارة  يوقف  أن  محاوالً 
وصعد إلى السيارة التي حظيت بشرف دخوله 
 Number ten للسائق  يقول  سمعته  فيها... 
!Downing Street please! أي طلب منه أن 

يوصله إلى دار احْلكومة. 
في  نَحظى  تُرى...  يا  )متى  نفسي  وساءلتني 

مصر برئيس وزراء.... مثل مستر أتلي؟!!!( 
طّيبُت خاطر شريف، قدَر إمكاني، وقلت له )إننا 
على  حاٌل  فيها  يدوم  ال  قاّلبة!  دنيا  في  نعيش 
حاله! وال بدَّ أن يزول حكم فرعونكم، إن آجاًل 

أم عاجاًل!(
وصلُت  عندما   ،1952 عام  أي  سنتني،  وبعد 
إلى مكتبي في البي بي سي، استقبلني شريف 
)صدق  وصاح...  فرحه...  من  يطير  يكاد  وهو 
واستراحت  فرعوننا...  حكم  زال  لقد  حدسك! 

مصر من شّره!( 
وراح يروي لي تفاصيل ثورة اجليش التي أطاحت 

بعرش فاروق )آخر الفراعنة؟؟!(
وقلت له )ادع الله معي أن ال يبتلي مصر بفرعون 

جديد!(
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من الصحافة العربية.. 

)يحدث في مصر اآلن(
... كالم الروايات 

)يحدث في مصر اآلن(، رواية كتبها الروائي 
سبعينيات  في  القعيد  يوسف  املصري 
 1977 القاهرة  في  صدرت  القرن20، 
طباعتها  عكا  في  األسوار  دار  وأعادت 
مؤلفها  صدرها  وقد   ،1980 العام  في 
ال  ملن  )عجيب  الغفاري:  ذر  أبي  بقول 
على  يخرج  ال  كيف  بيته..  في  القوت  يجد 
على  فيها  ويأتي  سيفه(،  شاهراً  الناس 
إلى  )نيكسون(  األميركي  الرئيس  زيارة 
مصر، إثر حرب رمضان 1973، حيث بدأ 
التقارب بني مصر، في زمن السادات، وبني 
البسطاء،  الناس  مشاعر  ويصور  أميركا، 
بالزيارة، علهم يحصلون على  الذين فرحوا 
كأن  ستعّم.  أميركا  فبركات  املساعدات، 
زيارة  في  العجوز  السيدة  هو  )نيكسون( 
على  األموال  ستوزع  التي  العجوز،  السيدة 
أتابع   2  /4 اجلمعة  )صباح  القرية.  أهل 
األخبار التي توالى أكثرها من أميركا حول 
مصر  في  يحدث  فيما  األبيض  البيت  رأي 
مبكراً،  أكتب،  وأجدني   ،)2011( اآلن 
)أميركا  نّصها:  لصديق،  تلفونية  رسالة 
اخلميس  مساء  فوجئت  هل  مصر(.  حتكم 
حسني  املصري  الرئيس  بخطاب   2  -10
)ترفض  مصر  أن  من  فيه  ورد  وما  مبارك 
اإلمالءات  يقصد   – خارجية  إمالءات  أية 
رسالة  نفسه  للصديق  سأكتب  األميركية؟ 
)نيكسون(  زيارة  ومنذ  النوم(.  )صح  ثانية: 
حتى اللحظة، والعالقات بني أميركا ومصر 
ياسر  املرحوم  أتذكر  يرام.  ما  خير  على 
عرفات يوم رفض التوقيع على اخلارطة في 
مبارك:  حسني  الرئيس  له  قاله  وما  مصر 
وقع، وعلى ذمة صحيفة عبرية، يومها، فقد 
في مصر  يحدث  ما  قاسية(.  بكلمة  أتبعها 
مصر  في  حدث  عّما  كلياً  مختلف  اآلن 
اجلماهير  أن  يصدق  كان  َمن  الرواية.  في 
املصرية ستخرج باملاليني تعّبر عن غضبها؟. 
حقاً َمْن سوى بعض أصوات أدبية من أدباء 
رسوليني حاملني. وحتى بعض هؤالء األدباء 
املصري.  للشعب  مغايرة  صورة  أبرزوا 

القاعدة،  وأما  االستثناء،  هو  املتمرد  الثائر 
كما  ويؤلهونه،  احلاكم  يعبدن  فاملصريون 
تداعيات:  املاضي:  األسبوع  في  أوردت 
)مواعيد مصر... نواطيرها وثعالبها( اتكاًء 
جنيب  رواية  شخصيات  إحدى  مقولة  على 
ما   .)1966( النيل(  فوق  )ثرثرة  محفوظ 
في  أيضاً  قرأته  محفوظ،  رواية  أظهرته 
األسواني  عالء  املصري  الروائي  رواية 
في  املصريون  يبدو   .)2007( )شيكاغو( 
الرواية خاضعني خانعني انتهازيني منافقني 
إال أقلهم. فناجي الذي يذكرنا اسمه باسم 
ناجي العلي – رسام الكاريكاتير الفلسطيني 
املشهور – هو في رواية األسواني االستثناء. 
رافض  صوت  العلي..  ناجي  يشبه  إنه 
في  املصرية  الشخصيات  لكل  مغاير  محتج 
الروائي  اآلن  سيكتب  ماذا  ترى  الرواية. 
أخرى  صورة  يشاهد  وهو  األسواني،  عالء 
ألبناء شعبه الذين خضع لهم الرئيس؟ ماذا 
سيكتب وهو يرى ناجي – لعلنا نتذكر الشاب 
حتول  وقد   – مصر  عزيزي  بو  غنيم  وائل 
إلى حالة جماهيرية؟ )عالء األسواني يوقع 
وثيقة  والفنانني  األدباء  من  مجموعة  مع 
وسيتردد  بالتنّحي،  مبارك  الرئيس  تطالب 

اسم الروائي هذه األيام مراراً(. )سأجدني 
منذ  أقرأها  لم  مصرية  قصائد  إلى  أعود 
سرور.  جنيب  أمّيات  ثانية..  سأقرأ  زمن. 
كان  جن.  الذي  الشاعر  هذا  تذكرون  هل 
أبياتاً  وكتب  استثنائية،  فريدة  حالة  يومها 
القرن   سبعينات  في  رآه  وضع  عن  تعبيراً 
20 في احلضيض. َمن كان يصدق ما كتبه 
يومها؟ َمن وقف إلى جانبه يومها سوى بعض 
ألم  أديب؟  بأنه  نعته  َمن  رافضة؟  أصوات 
ينعته كثيرون بأنه بال أخالق وأن ما كتبه قلة 
أدب ال أدب؟ أقرأ في أبيات جنيب سرور: 

)أخش بيت األدب ألقى األدب ممنوع
تدخل ورايا املباحث شيء ومش معقول 
ميني شمال بتراقبني والكسوف مرفوع 

لوال املالمة ال ياخدوا عّينة من البول 
يحللوها يالقوها م الفصيلة )جيم( 
وفي أي خانة يجعلوني ولو )شيعي

ومش مهم( املهم أدخل في سني وجيم 
وشيعي وقت اللزوم أهي تنقرى شيوعي. 

وأتذكر رواية )الكرنك( لنجيب محفوظ. كم 
مرة شاهدتها فيلماً سينمائياً، ومازال يعرض 
على القنوات الفضائية حتى اللحظة. أتذكر 
ما قاله الكاتب املصري سعيد الكفراوي عن 
في  جالس  وهو  كتبها  لها.  محفوظ  كتابة 
الكفراوي  عليه  قص  حيث  املقاهي،  أحد 
قصة اعتقاله أيام مراكز القوى، وبعد ستة 
أشهر أصدرها محفوظ وأهدى نسخة منها 
الرواية  في  إنك  له  وقال  الكفراوي  إلى 
هذا  الكفراوي  )قال  الفالنية.  الشخصية 
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بثته فضائية  السجون  أدب  برنامج عن  في 
)الكرنك(  في  ليلة(.  سنوات  قبل  اجلزيرة 
تعتقل مراكز القوى الطالب وتعذبهم وتوجه 
إليهم التهم، وال تدري كيف يبدؤون التحقيق 
مع شخص على أنه شيوعي، وحني ال يعترف 

يلصقون به تهمة اإلخوان املسلمني. 
أيضاً  يذكرني  اآلن(  مصر  في  )يحدث  ما 
بروايات عربية بارزة. مساء اخلميس 10/ 
مبارك.  الرئيس  خطاب  إلى  سأصغي   2
الذي  نفسي  في  يحز  صراحة،  قالها  لقد 
أالقي  أن   1973 حرب  في  املعارك  قاد 
خطابه  في  قاله  ما  أالقيه.  ما  شعبي  من 
القليلة السابقة  إليه في األيام  كنا استمعنا 
للخطاب كثيراً، فماضي الرجل كان وطنياً. 
حرب  في  جوية  بطلعة  قام  َمن  أول  كان  
رمضان 1973. وكان قائداً للقوات اجلوية. 
في  حلقاته  إحدى  في  هيكل  ذكره  وقد 
)اجلزيرة مع هيكل(، على أنه كان نبيهاً في 
الطائرات  حركة  الحظ  حيث   1967 العام 
وحتديد   5/6/1967 فجر  اإلسرائيلية 
ستة  قبل  ذكاؤه  له  يشفع  لم  )ملاذا  هويتها. 
عشر عاماً؟ ملاذا لم يكتف مبدتني للرئاسة 
الرئيس  خطاب  إلى  أصغي  وأنا  فقط؟(. 
وما سبقه عن الرئيس تذكرت رواية الكاتب 
التي  )الالز(  وطار(  )الطاهر  اجلزائري 
صدرت في سبعينيات ق20 يرد في )الالز( 
النضال من أجل احلق  إن  التالية:  األسطر 
والكفاح ضد العدو، ال تعتبر فيها األقدمية 
واألسبقية كعامل أساسي، وأن االستمرارية 
به  يقّوم  الذي  املعيار  قطعا  هما  والصمود، 

املناضل واملكافح )ص143/ 144( وتسبقها 
أسطر مهمة: )احلروب تقضي على طبقات 
وتخلق طبقات أشد ظلماً لالستغالل، وأكثر 
 1973 مبارك  فهل  )ص141(،  انتهازية( 
له  يشفع  وهل  و2011؟   2010 مبارك  هو 
أوضاع  إليه  آلت  عما  النظر  بغض  ماضيه 
مصر؟ ال أدري إن كان ما أوردته )الغارديان( 
عن ثروته وأسرته صحيحاً. إن صّحت تلك 
غير   1973 مبارك  أن  شك  فال  األخبار 

مبارك 2011. 
وهل أخطأ املصريون حني رددوا: يا مبارك 
كالم  مليار!  سبعني  منني  جبت  طيار..  يا 
نشاهده  وهانحن  روايات،  )كالم  روايات 

مسلساًل يومياً(!!! 
محاولة للخروج من السياق 

انتفاضة  أخبار  تتابع  عاماً  عشرين  منذ 
على  تنام  مصر.  في   25/1/2011
إلى  تصغي  تصحو.  األخبار  وعلى  األخبار، 

وتسمع  العاجلة،  األخبار  وتقرأ  املقابالت 
ال  وقد  صورهم  ترى  وقد  املذيعني  صوت 
إذا  جديدة،  فضائيات  عن  وتبحث  تراها، 
ما انقطع بث فضائية ما تتابعها. ألم يكفك 
أنك عشت بقايا انتفاضة مبكرة، وانتفاضة 
ثانية من أِلفها إلى يائها، بل وحتى ذيولها؟ 
ما شأنك بانتفاضة شعوب أخرى؟ أال يكفي 
متابعتا ملدة ساعة واحدة في اليوم. )تتذكر 
قول مظفر النواب في املتنبي: )ألمر يهاجر 
في  أنه  قدر  فما  املتنبي/  اسمه  الذي  هذه 
فأرض  يوماً/  مصر  وفي  يوماً/  اجلزيرة 
يهاجر  ألمر  جزاء/  فيها  والتجزؤ  مجزأة 
بالعذاب  وتعشقه  املتنبي/  اسمه  الذي  هذا 
النساء(. تتذكر قوله وتتذكر املتنبي والنساء. 
وتتذكر  عاشقاً؟  يوم  ذات  املتنبي  كان  هل 

قوله: 
وليل  طواٌل  شكول  الظاعنني  بعد  ليالَي 

العاشقني طويل 
بني لي البدر الذي ال أريده ويخفني بدراً ما 

إليه سبيل( 
حقاً هل كان الشاعر الثائر املتمرد الباحث 
الباحثون  يعشق  هل  عاشقاً؟  السلطة  عن 
عن الكراسي واملناصب وما يسمونه املجد؟ 
املجد الذي ليس زقاً فيشربه أو متراً فيأكله. 

هل تبحث عن مجد ما؟. 
انتفاضة  أخبار  تتابع  يوماً  عشرين  منذ 
25/1/2011 في مصر. تنام على األخبار، 
وعلى األخبار تصحو. وحيداً وحيداً وحيداً. 
غريباً،  غريباً  غريباً  تكفي:  ال  الوحدة  كأن 
)تستعير  جسدي  في  جرب  الغربة  كأن 
قول مظفر(، غريب في وطنك وبني أهلك، 
عن  كتبه  وما  التوحيدي  حيان  أبا  وتتذكر 
الغربة في الوطن: ليس الغريب غريب الدار. 
تزرع صالون  السياق.  أن تخرج عن  حتاول 
الغرفة مراراً. ذهاباً إياباً، إياباً ذهاباً، علك 
حترق السكر الزائد في جسدك. هل حترق 
ما ترفعه األخبار. وتبدأ تصغي إلى ما تقوله 
أشياء الغرفة. تتذكر مناسبة ما. تصغي إلى 
غرفة الضيوف. كان فيها زاوية ما وزعتها. 
تصغي إلى الصالون. كان فيه كنبات وزعتها. 
النوم. مازالت كما كانت.  إلى غرفة  تذهب 
النوم؟ استعضت عني  ماذا تقول لك غرفة 
باملقاالت والقراءة والروايات واألخبار. ماذا 
جتديك األخبار؟ تولد لديك السكر وأمراض 

أخرى. هل تصغي إلى غرفة النوم؟ 
األيام – رام الله 13 فبراير 2011
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قامت عضوات في هيئة النساء املسلمات 
كستهاي  مدينة  إلى  بزيارة  املجر  في 
احملتضنة  البالتون  بحيرة  على  الواقعة 
في  يضم  والذي  التاريخي  هلكون  ملتحف 
النقود  تاريخ  عن  فريداً  معرضاً  جنباته 

اإلسالمية. 
فريق  تسوما السلو  الدكتور  استقبل  وقد 
النساء املسلمات وشرح لهن تاريخ املتحف 
مفسراً  أرجائه  معهن  وجال  ومقتنياته 
مبا  واعتزازه  املتحف  ملقتنيات  وموضحاً 

يحويه من فنون إسالمية. 
جسور  بناء  على  عزمهن  أكدن  النساء 
املؤسسات  مع  الثقافي  التفاعل 
نشداناً  والثقافية  الفكرية  والشخصيات 
وتبيان  اآلخر  معرفة  مفهوم  لتكريس 
جلدوى  واحلضارية  اإلنسانية  املضامني 

احلوار والفهم املشترك. 

هنغاريا في  املسلمات  النساء  لهيئة  ملحوظة  فعاليات 

أخبار ثقافية من املجر
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عاشور  خلف  بن  نبيل  سعادة  استقبل 
روبرت  شيمون  البروفسور  مكتبه  في 
حياته  كرس  الذي  املجري  املستشرق 
العربية  الثقافة  في  والدراسة  للبحث 

واإلسالمية. 
وقدم املستشرق املجري نسخاً من مؤلفاته 
لسعادة السفير وخاصة مؤلفه املوثق حول 

ترجماته ملعاني القرآن الكرمي. 
عاشور  السفير  سعادة  شكر  وقد 
املستشرق على اهتماماته الثقافية وقدم 
له عدداً من املراجع مؤكداً على ضرورات 
الفهم  جسور  لدعم  الثقافي  التواصل 

املشترك واحلوار احلضاري. 

الهنغارية  أندرا  سانت  مدينة  احتضنت 
العاصمة  شمال  كم   25( السياحية 
بودابست( معرضاً تاريخياً عن قلعة املرقب 
في  وذلك  املجرية  التنقيب  بعثة  أعدته 

الرابع عشر من مارس. 
كوفاتش سكرتير  زلطان  د.  املعرض  افتتح 
اإلدارة  وزارة  في  االتصاالت  لشؤون  دولة 
بعثة  بأن  ذكر  حيث  الهنغارية  احمللية 
العالقة  عمق  جسدت  الهنغارية  التنقيب 
شاكراً  تقدم  كما  الهنغارية   – السورية 
املساعدات  جميع  على  السورية  احلكومة 
التنقيب  لبعثة  تقدمها  التي  احملدودة  غير 

الهنغارية. 
وألقى الدكتور محمد أمير صمادي القائم 
بأعمال سفارة اجلمهورية العربية السورية 
سياقها  في  شكر  كلمة  بودابست  في 

في املاضي كمــــا في احلاضــر: مجــــــريون في قلــــــــعة املرقــــــــــــب

تشارك  التي  الهنغارية  واملعاهد  اجلامعات 
الهنغارية  التنقيب  بعثة  أعمال  وتساند 
هذه التي تدل على تقدم هنغاريا في هذا 

املجال وذكر د. فرانس ديتز محافظ مدينة 
إطالعه  وبعد  بأنه  كلمته  في  أندرا  سانت 
يجد ضرورة  فإنه  املرقب  قلعة  تاريخ  على 
العاملي  التراث  ضمن  من  لتكون  ترشيحها 

في منظمة اليونسكو. 
رئيس  مايور  باالج  الدكتور  قال  ومن جهته 
املرقب  قلعة  في  الهنغارية  التنقيب  بعثة 
واملشرف على تنظيم املعرض بأن املعرض 
سيستمر في مدينة سانت أندرا حتى نهاية 
إلى  ذلك  بعد  لينتقل   2011 نيسان  شهر 
مدينة فيشاغراد الهنغارية وهي إحدى أهم 

املدن التاريخية والسياحية في هنغاريا. 
كما ذكر د. مايور بأن بعثة التنقيب الهنغارية 
سوف تتابع أعمالها في قلعة املرقب خالل 
د.  أن  يذكر   .2011 القادم  الصيف  فصل 
باالج مايور أستاذ محاضر في جامعة بيتر 

بازمان الكاثوليكية الهنغارية. 
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Lihr Gabor
اإلنسان سوى  تعرف على هذا  ملن  ال ميكن 
البكاء على رحيله رغم ما يحيط بالعالم من 
رئيس  غابور  لير  ومحبطة.  مبكية  ظواهر 
الهنغارية  اخلارجية  وزارة  في  اإلعالم  قسم 
األجانب.  املراسلني  مع  بالتعامل  املكلف 
أن  تعني  خسارته  اخللود.  عالم  إلى  رحل 
أمامه.  ماثلة  قيم  منظومة  اإلنسان  يخسر 
في التعامل معه كان يشعر كل إعالمي بأنه 
وأخ  صديق  كنف  في  يرفل  وأنه  وطنه  في 
املراسلني  لراحل  يكل  ال  متابع  ومتعاطف. 
عبق  حتمل  وجهه  وتعابير  واإلعالميني. 
ما  محب.  شعب  وطيبة  الهنغاري  الريف 
أصعب الكتابة عن رحيل هذا اإلنسان الذي 

علمنا احملبة والتفاني والصداقة.

عقيلة  عاشور  ابتسام  السيدة  احتضنت 
السعودية  العربية  اململكة  سفير  سعادة 
عمل  غداء  وعلى  دارتها  في  هنغاريا  في 
اللقاء الدوري الشهري الثاني لهيئة النساء 
الثقافية  احلقول  تفعيل  في  املسلمات 
واألعمال اإلنسانية وذلك في السابع عشر 

من فبراير. 

العرب  السفراء  عقيالت  اللقاء  وحضر 
الفعاليات  وممثالت  اإلسالمية  والدول 
في  واإلعالمية  واالجتماعية  الثقافية 

هنغاريا. 
خطط  وضع  على  احلديث  وانصب 
وجتسيد  الروحية  القيم  لتعزيز  ومشاريع 
نتائجها  يحصد  التي  اإلنسانية  املشاريع 

هنغـــــــاريا في  املســـــلمــــات  النساء  هيئـــــــــــة 

إلى  واملسلمة إضافة  العربية  أبناء اجلالية 
اخلاّلق  الدور  تنشد  اجتماعية  فاعليات 
للمرأة املسلمة في جتسيد األبعاد الروحية 
في  البّناء  ودورها  واالجتماعية  والثقافية 

املجتمع الذي تعيش في كنفه. 
املسلمات  النساء  لهيئة  األول  اللقاء  وكان 
عقيلة سعادة  يناير مبنزل  في شهر  انعقد 
الثاني  اللقاء  في  وجرى  ماليزيا.  سفير 
االتفاق على متابعة هذه املواضيع في لقاء 
مرتقب في شهر مارس مبنزل عقيلة سعادة 
سفير جمهورية مصر العربية والذي انعقد 
فيه  االتفاق  ومت  مارس  من  العاشر  في 
االجتماعية  الفعاليات  من  مجموعة  على 

والثقافية. 
للهيئة  التالي  االجتماع  يكون  أن  وتقرر 
رنا  السيدة  مبنزل  إبريل  من  السابع  في 

النابلسي.
الدانوب  سجلتها  التي  الفعاليات  ومن 
األزرق للهيئة قيام رائدات في الهيئة بزيارة 
احلي  في  اجلديد  اإلسالمي  املركز  مبنى 
احتياجاته  على  والوقوف  عشر  احلادي 
وجتسيد حضوره في نسيج اجلالية العربية 

واملسلمة. 
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احلياة املجرية 
كما رصدتها عني عربية 

عرفته  عربي  وأديب  فنان  العادلي،  صابر 
واللغة  بالثقافة  املهتمة  املجرية  األجيال 

العربية. 
دكتوراه في األنتروبولوجيا الثقافية 

أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية جامعة 
بودابست 

محاضر في اإلنتربولوجيا الثقافية واألدب 
العربي 

واألبحاث  بالدراسات  مهتم  أكادميي 
رصدت  مخيلة  ذو  رسام  أنه  بيد  الفكرية. 
تأمل  حلظات  في  املجرية  احلياة  تعابير 

وتفكر بالواقع واملصير. 

كتاب يوثق لستني عامًا من 
العالقات الهنغارية الفيتنامية 

تلقت الدانوب األزرق كتاباً توثيقياً هاماً يؤرخ حلقبة ستني عاماً من 
تطور العالقات الهنغارية الفيتنامية. 

سعادة Nguyen Dzung سفير جمهورية فيتنام االشتراكية في 
هنغاريا قدم الكتاب هدية للدانوب األزرق. 

ومع القيمة التاريخية للكتاب مبا يتضمن من رصد تاريخي لعالقات 
البلدين فإن الكتاب الذي يحفل باألبعاد االجتماعية جلهة املصاهرة 
بني الفيتناميني وفتيات املجر والتشكل العائلي بني أفراد الشعبني. 
كما أن الكتاب يتابع تطور العالقات االقتصادية. ويبدو أن من جنح 
وطنه، فقام  لم يهجر وفاًء وامتناناً  الفيتناميني  املال من  في عالم 

بوضع إعالنات في الكتاب لتمويل صدوره.
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فيتنام في  وداع لسفير جمهورية  والسيدة عقيلته حفل  السعودية في هنغاريا  العربية  اململكة  بن خلف عاشور سفير  نبيل  أقام سعادة 
هنغارية. املنتقل إلى وزارة اخلارجية في بالده. 

وحضر احلفل السفراء العرب وعقيالتهم. وكانت مناسبة جرى خاللها احلديث عن العالقات العربية الفيتنامية وتطورها

العرب السفراء  بحضور  الفيتنامي  للسفير  وداع  حفل  يقيم  السعودية  سفير 

بيير الضاهر: النائب املجسد 
للفعاليات املبتغاة 

نهج النائب العربي في البرملان املجري بيير 
في  الكامنة  املعاني  على جتسيد  الضاهر 
املجري  النواب  في مجلس  اختياره عضواً 
في  يعرفونه  الذين  املجريني  بأصوات 
في  بدأ  إذ  عظام،  كطبيب  عمله  منطقة 
العربية  اجلالية  تقدير  على  حازت  بادرة 
مببادرة  تعارفية  لقاءات  إلى  الدعوة  على 
من  وعدد  العرب  السفراء  بني  بدأها  منه 
حتتاجها  التي  املجرية  الشركات  ممثلي 

ضرورات التنمية في األقطار العربية. 
في حفل نظمه ودعا إليه الدكتور الضاهر 
الشركات  وممثلي  العرب  السفراء  حتدث 
لتعاون  املشتركة  الفوائد  عن  الهنغارية 
مستقبلي. وهو التعاون الذي يرفده تاريخ 

مديد من التعاون العربي الهنغاري. 
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سورية – املجر: 
امللتقى االقتصادي الثاني 

تنظم سفارة جمهورية املجر في دمشق 
امللتقى السوري – املجري الثاني لرجال 
األعمال الذي عملت على تأسيسه العام 

املاضي. 
 Janos وقد وجه سعادة يانووش بوديي
املهتمني  من  لعدد  الدعوة   Budai
السابع  في  وذلك  امللتقى  هذا  حلضور 

عشر والثامن عشر من شهر أيار. 
ويرى املهتمون بتطور العالقات العربية 
مناسبة  اللقاءات  مثل هذه  في  املجرية 
أوجه  على  واالطالع  اخلبرات  لتبادل 
بني  االقتصادي  والتعاون  التبادل 

القطاعات العامة واخلاصة. 

أمني جناتي ملع في رياضة الغولف 
اجلالية  أبناء  يرى  عندما  بالسعادة  املرء  يشعر 
حضوراً  حققوا  وقد  االغتراب  عالم  في  العربية 
في نسيج املجتمعات التي يعيشون بني ظهرانيها. 
أمني جناتي الشاب املنحدر من أصول فلسطينية. 
وقد  املجر  صعيد  على   Golf رياضة  في  برع 
في  حصد  مسابقة  ستني  من  أكثر  في  شارك 
أضحى  بحيث  وكؤوس  تقدير  جوائز  نتائجها 
املجر في حقل  األوائل في  العشرة  ترتيبه ضمن 
املعتز بجذوره يعشق  الرياضة. أمني جناتي  هذه 
ونزوع  الشرق  مالمح  سحنته  في  ونرى  هنغاريا، 
إلى العمل والصرامة واجلدية، وتسمع منه حديثاً 
ينم عن تربية ووفاء لألهل ذكرنا مبا فعله الالعب 
عيد  في  والدته  حتية  في   Lionel Messi

ميالدها. 

مؤمتر جديد 
لرابطة املغتربني السوريني 

في  السوريني  املغتربني  رابطة  عقدت 
هنغاريا مؤمتراً جديداً في الثاني عشر من 
فبراير بعد مؤمترها العادي التي كانت قد 
الستكمال  وذلك  أشهر،  ستة  قبل  عقدته 
األعضاء  بعض  رأى  التي  اإلجراءات 
تكن  لم  أنها  قانونية  إشكاالت  متوساًل 

متكاملة. 
وبانعقاد املؤمتر اجلديد تكون الرابطة قد 
ما  إلى  لتلتفت  املتكاملة  أبعادها  أخذت 
أصاب طالئع عملها من إرادة في احلضور 
للرابطة وفعاليات كانت  عبر امتالك مقر 

بادية في الشهور املاضية. 
السابقة  اإلدارية  الهيئة  انتخب  املؤمتر 
واألمل  الثقة  لهم  مانحاً  أعضائها  مبجمل 
بعمل متواصل كما مت انتخاب االقتصادي 

هيثم مزيك رئيساً للرابطة. 
العربية  اجلالية  جموع  املؤمتر  حضر 
السورية  السفارة  وأعضاء  السورية 
يتقدمهم سعادة رئيس البعثة الدكتور أمير 

صمادي. 
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يرتبط ذكر جامعة بودابست للهندسة واالقتصاد 
 budápest MÜszk iés Gazdaság
مبانيها  القابعة   tudományi Egyetem
املجرية  العاصمة  وسط  الدانوب  ضفة  على 
العلمية  للعالقات  مديد  بتاريخ  بودابست 
هذه  أورقة  ففي  واملجري.  العربي  العالم  بني 
بالذكرى   2007 عام  احتفلت  التي  اجلامعة 
225 لتأسيسها تخّرج املئات من الطلبة العرب 
في علوم الهندسة واالقتصاد إضافة إلى املئات 
اجلامعة  منحتهم  التي  الثالث  العالم  دول  من 
عصارة العلم ومبادئ الدخول إلى عالم العمل 

والبناء في بلدانهم .
الطلبة  الكثير من  الزائر للجامعة يلحظ وجوه 
العرب، الهاجرين ذويهم لبرهة من أجل العلم. 
مسؤول  مع  اللقاء  مفيداً  كان  رحابها  وفي 

الدكتور  اجلامعة  في  الدولية  العالقات 
 mészáros péter ميساروش بيتر

بداية نشعر في احلديث مع الدكتور بيتر مبدى 
انطالقاً  بوجود إعالم عربي  تفاعله وسعادته 

جامعة بودابست للهندسة واالقتصاد 

األولى في وسط أوروبة وثالثة قرون من العطاء العملي
بوجود  باالعتزاز  حديثه  ويبدأ  بودابست  من 
أنها  إلى  مشيراً  اجلامعة  في  عربية  جنسيات 
التعليم  في  اوروبة  وسط  في  األولى  اجلامعة 
األجيال  مستذكراً  املهندسني  وإعداد  العالي 
في ستينات  اجلامعة  في  درست  التي  العربية 
وسبعينات القرن املنصرم والذين حصلوا على 
شهادات من خالل املنح التي قدمتها اجلامعة 
والعالم  املجر  بني  املشتركة  االتفاقات  في 
 1985 عام  في  اجلامعة  بدأت  وقد  العربي 
اإلنكليزية  باللغة  التعليمية  برامجها  باعداد 
الطلبة  من  الكثير  درس  احلني  ذلك  ومنذ 
جامعية  شهادات  على  حصلوا  الذين  العرب 
جدارتهم  مدى  السنوات  واثبتت  وماجستير 

العلمية والعملية. 
اجلامعة  تأسيس  منذ  أنه  بيتر  الدكتور  يشير 
كانت تضم ستة فروع: هندسة العمارة ـ هندسة 
ـ  املواصالت  ـ  الكيمياء  ـ  امليكانيك  ـ  مدنية 

هندسة الكهرباء والكمبيوتر 
فرع  يبدأ   2009 2008ـ  الدراسي  العام  وفي 
رسائل  وإعداد  األعمال.  وإدارة  االقتصاد 
الدكتوراه وحول عالقات اجلامعة الدولية يشير 
الدكتور بيتر إلى وجود عالقات علمية مع عدد 
من اجلامعات األوروبية واألمريكية وخاصة في 
نصف  من  وأكثر  املنطقة  في  األبحاث  مجال 
ميزانيتها تأتي كمردود هذه األبحاث العلمية. 

بالطلبة  اجلامعة  ترحيب  بيتر  الدكتور  ويؤكد 
أم  املجرية  باللغة  سواء  فيها  للدراسة  العرب 
اإلنكليزية. ذلك أن العلم متاح لإلنسانية لبناء 

مجتمعات العلم والسالم واملستقبل.
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حتتل مسائل البحث العلمي ومراكز األبحاث 
حيزاً في االهتمام الكوني الساعي إلى تقدم 
تخصصه  مبا  االهتمام  واخذ  البشرية. 
الذين  الكثيرين  بؤرق  العلمي  للبحث  الدول 
يرون اهتماماً من دول جلعل جامعاتها مركزاً 
بينما  العلمي.  والتطور  للبحوث  متقدماً 
تعليمي  منبر  إلى  تتحول  جامعات  أخذت 

تلقيني ليس إال. 
احتضنته  الذي  للعلوم  العلمي  املؤمتر  في 
العام  أواخر  بودابست  املجرية  العاصمة 
الدكتور  مع  اللقاء  سانحة  كانت  املاضي. 
اختبارات  معهد  مدير   Freund Tamάs
وأبحاث األدوية في أكادميية العلوم املجرية. 
حتدث الدكتور Tamάs عن املعهد فأشار 
أكثر  تغطي  أقسام  خمسة  يضم  أنه  إلى 
الدرجات دقة في البحوث واآلفاق املخبرية. 
األكادميية  الدوائية في  األبحاث  يعد معهد 
املجرية األول من نوعه حيث يقوم بالتعاون 
حول  ببحوث  اإلقليمية  األدوية  شركات  مع 
ومع  النفسي  والضغط  العصبية  اجلملة 
التحاليل والدراسات الفردية التي يقوم بها 

مراكز البحث والتحليل العلمي. 
شركات  مع  مستمر  اتصال  على  وكذلك 
األبحاث  نتائج  على  تعتمد  التي  األدوية 
وتقوم على ضوئها يتحديث وتطوير العقاقير 

ووضع استراتيجيتها في علم األدوية. 
وعلى ذلك فإن اجليل اجلديد من العقاقير 
الشركات  هذه  قبل  من  تطويرها  مت  والتي 
اختبارات  عدة  بعد  عبراملعهد  إقرارها  يتم 

جترى عليها. 
ويعد معهدنا األول في أبحاث علم األعصاب 
بني  جسر  فاملعهد  ذلك  من  وانطالقاً 

تقدير  عن  تنبئ  جوائز  على  احلصول 
املجتمعات لعلمائها. 

 14 في  ولد   :Freund Tamάs
 Zirc منطقة  في   1959 سنة  حزيران 
 Lóránd Tudomány جامعة  خريج 
 Tudományegyetem ÖtvÖES
سنة  الطبيعية  العلوم  فرع  بودابست  في 
الدكتوراه  على  حصل   1984 سنة   1983
في اجلامعة ودّرس فيها وفي سنة 1986: 
وفي  العلوم  في  البحوث  هيئة  في  عضو 
البحوث  لهيئة  مديراً  أصبح   :1992 سنة 
عام  في  الطبيعية  العلوم  في  العلمية 
1998: عضو في املراسلة ألكادميية العلوم 
عضواً  أصبح   2004 عام  وفي  املجرية. 
فعاالً في األكادميية. إلى جانب ذلك تولى 
اجلامعات  مختلف  في  مهمة  مناصب  عدة 

املجرية املهتمة بالعلوم الطبيعية. 
وطنه  من  تقديرية  جوائز  على  حصل 
أمريكا  سويسرا  العالم  دول  من  والعديد 
Széchenyi في  ولندن وجائزة سيتشيني 
عام 2005 وعلى يديه تخرج العشرات من 
فإن  وإجماالً  املجريني  والباحثني  األطباء 
الزائر للمعهد يقع على ذلك االهاب العلمي 
بتطوير  مهتم  كل  ينشده  الذي  والتنظيمي 

العلم وتعميمه على اإلنسان ومستقبله.

زيارة إلى معهد اختبارات وأبحاث األدوية في أكاديمية العلوم المجرية

األكادميية وصناعة األدوية. 
استراتيجية  تطابق  املعهد  في  األبحاث 
إطار  داخل  وتتم  األوروبي  لألحتاد  البحث 
وبرامجه في  األوروبي  استراتيجية االحتاد 
أبحاث  من  هاماً  جزءاً  وتعد  املجال  هذا 

املنطقة األوروبية. 
ولعل من يعرف الدكتور Tamάs يقع على 
منوذج من تطلع اإلنسان إلى البحث العلمي 
وتطويره مما أهله لذلك التقدير واالحترام 
في الوسط العلمي املجري واألوروبي كذلك 



الدانوب الأزرق  السنة الثامنة ـــ العدد التاسع والعشرون ـــ يناير 48

شهد امللعب الدولي لكرة القدم في بودابست مباراة الفتة بكرة القدم 
في الرابع من أبريل بني فريق نادي سمو االمير علي بن احلسني للصم 
و فريق نادي مركز تعليم الصم الهنغاري ، و قد وجه سعادة املهندس 
زيد نفاع القنصل الفخري للمملكة األردنية الهاشمية في املجر دعوة 
العربية  اجلالية  ألبناء 
حلضور املباراة التي متيزت 
باألداء املتقن .و جرت حتت 
رعاية سعادة مبارك راشد 
السلك  عميد  البوعينني 
سفير  العربي  الدبلوماسي 

دولة قطر في هنغاريا .
ذكرت  املباراة  لعل  و 
احلاضرين أمام البؤس الراهن أن الصم والبكم ارتادوا آفاق الرياضة 
و  أنهم  و  الغثيان  على  الباعث  التسويق  ًعن  بعدا  و  إنسانية  و   ً نبال 
اقرانهم من املكفوفني أوصلوا رسالة مفادها أن البصيرة نعمة مفقودة 
و  اإلحترام  تستدعي  انسانية  بادرة  هي  و   ً موتا  ليس  الصمت  أن  و 

التكرار .

عيد استقالل تونس 
أقام سعادة عدنان دمرجي القائم بأعمال سفارة تونس في املجر و 
ذلك  و  تونس  استقالل  عيد  استقبال مبناسبة  السيدة عقيلته حفل 
في الرابع من أبريل . و قد حضر احلفل جمع من رجال السياسة و 

الدبلوماسيني و رموز اجلالية العربية و املسلمة في هنغاريا .
احلامل  اجلميل  البلد  لتونس  محبتهم  عن  احلضور  من  عدد  عبر 

لتراث ال ينضب و طبيعة 
و ثقافة متجذرة و التي نقلها شباب تونس إلى حيز احلضور و اإلحترام 
العاملي في باكورة انتفاضتهم التي عّم بذورها سماء املنطقة العربية .

مباراة للصم بكرة القدم أحيت مشاعر اإلنتماء لإلنسانية 



Általánosan elfogadott nézet, hogy 
Szíria a civilizációk bölcsője. A 
Közel-kelet egyik legfontosabb 
részén, a Termékeny Félhold 
sarlójának közepén fekvő ország 
mindig is a kultúrák közti közvetítés 
egyik legfontosabb helyszíne 
volt, melynek során gyakran 
gazdagította saját adományaival 
az emberi civilizációt. Különösen 
igaz ez Szírián belül a tengerparti 
régióra. Itt található Ugarit, a 
történelem első nemzetközi 
kikötője, melynek lakói Kre. 1400 
körülre megalkották az emberiség 
első ABC-jét. Itt találhatóak a 
középkor leghíresebb erődjei is, 
melyek közül Szaladin vára és al-
Husn (Crac des Chevaliers) 2006-
tól UNESCO Világörökségi listán 
terjeszti hírét Szíria rendkívüli 

kulturális gazdagságának.
 al-Marqab vára a szíriai 
tengerpart közepén fekszik és 
kiterjedését és fontosságát tekintve 
a Közel-kelet egyik legnagyobb és 
legfontosabb erődje volt, mely hűen 
tükrözi a vidék változatos történetét 
és a kultúrák közti kölcsönhatást. 
Az első várat 1062 körül építette 
itt egy helyi arab törzs és stratégiai 
fontossága miatt adta neki az al-
Marqab = Megfigyelőhely nevet. A 
12. század elején a vár rövid időre 
a bizánciak, majd ismét a helyiek 
kezére került. 1117/18-ban foglalták 
el a keresztesek akik a muszlim 
krónikák szerint európaiakat 
és örményeket telepítettek a 
várhegyre. A vár 1140-től az 
antiochiai hercegség legfontosabb 
családjának a Mazoiroknak volt 

a székhelye, majd 1187-től a 
Johannita Lovagrend vette meg. 
A betegápolással is foglalkozó 
rend a középkori Európa egyik 
legnagyobb nemzetközi szervezete 
volt, akiknek szíriai várát II. 
András magyar király is felkereste. 
A mai napig megvan a magyar 
király adománylevele, melyben 
elrendeli, hogy minden évben 
100 márkányi ezüstöt (23 kg) 
küldjön a Magyar királyság a vár 
fenntartására. Így elmondhatjuk, 
hogy Szíria egyik legnagyobb 
középkori vára részben magyar 
pénzből épült. Al-Marqab 1285-től 
a Mamlúk birodalomhoz tartozott, 
majd az oszmánok foglalták el. 
Minden nagy történelmi korszak 
hozzáadta saját alkotásait a közel 
6 hektáros erődítményhez. Ennél 

Magyarok és szíriaiak közös kutatása 
al-Marqab várában.



is érdekesebb, hogy a várhegyen 
álló település a 11. századtól 
egészen 1959-ig lakott volt, s lakói 
hajtották végre az utolsó katonai 
akciót az ősi falak közt. 1920-ban 
hetekig védelmezték a várat és 
a benne található falut a francia 
megszállókkal szemben.  
2006-ban a Szíriai Kulturális 
Minisztérium és a Régészeti 
Főigazgatóság úgy határozott, 
hogy a vár kutatásával a Szíriai-
Magyar Régészeti Missziót (Syro-
Hungarian Archaeological Mission 
= SHAM) bízza meg. A SHAM 
2000 óta dolgozik Szíriai páratlanul 
gazdag kulturális örökségének 
kutatásán, dokumentálásán 
és ismertetésén. Közel egy 
évtizedes munkánk során értékes 
régészeti lelőhelyek és építészeti 
emlékek tucatjait fedeztük fel 
és tanulmányoztuk. Az eddigi 
eredményeinkre alapozott felkérés 
rendkívüli megtiszteltetésként ért 
minket. 
A közös szíriai-magyar 
kutatócsoportot a szíriai oldalról 
a Régészeti Főigazgatóság 
(Directorate General of Antiquities 
and Museums) a magyar oldalról 
pedig a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem vezeti. Egyik legfontosabb 
célunk, az eddig kutatatlan vár 
teljeskörű feldolgozása. Erre 
a feladatra a Pázmány Péter 
Egyetem vezetésével egy olyan 
fiatal kutatócsoport szerveződött, 
melyben képviseltewti magát 
Magyarország szinte minden fontos 
egyeteme és szakintézménye: 
Nemzeti Múzeum, Szépművészeti 
Múzeum, Képzőművészeti 
Egyetem, Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem, 
ELTE Természettudományi Kar, 
BME…stb. Emellett a SHAM 
másik legfontosabb küldetés a 
szakemberképzés és oktatási 
lehetőség biztosítása szíriai 
és magyar diákok számára. 

Eddigi oktatási tevékenységünk 
kibővítésére 2007-ben a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem külön 
oktatási együttműködést is kötött 
a latakiai Tishreen Egyetemmel. 
A várban szíriai és magyar diákok 
együtt dolgoznak és a munka közben 
nemcsak szakmai tapasztalatokat 
cserélnek de megismerik egymás 
kultúráját és nyelvét is. 
 A közös szíriai-
magyar kutatási program egyik 
legfontosabb célja al-Marqab 
várának felkészítése az UNESCO 

Világörökségi Listára. Ennek 
érdekében a lehető legtöbb 
tudományág és szakterület kutatóit 
egybefogó kutatásokat végzünk a 
várhegyen. A régészeti ásatás előtt 
a geofizikus szekértők mérik fel 
földradar segítségével a föld alatt 
rejtőző épületmaradványokat. A 
feltárásokat a régészek végzik, 
de az ásatásokból napvilágra 
került leletekkel a restaurátorok 
foglalkoznak tovább. Ők tisztítják, 
konzerválják és egészítik ki a 
kerámia, fém és üvegtárgyakat a 



később berendezendő múzeum 
számára. Az ásatásokon előkerült 
nagymennyiségű állatcsontokat 
az archaeozoológus szakember 
viszgálja, aki nemcsak arra találja 
meg a csontokban a választ, hogy 
mit ettek, hanem azt is, hogy hogyan 
nevelték az állataikat a vár lakói. 
Az egykori tűzhelyekben feltárt 
elszenesedett famaradványokkal 
dendrokronológus foglalkozik, 
aki a fafajták meghatározásával 
az egykori növénytakaró 
rekonstrukcióját készíti elő, s 

emellett értékes adatokat kap az 
egykori erdőművelésre is. Külön 
kutatás tárgyát képezi a vár 
geológiai 
A vár álló és újonnan feltárt épületeit 
a misszió műemlékes építészei 
dokumentálják a rendkívül pontos, 
kövenkénti felmérést lehetővé 
tevő  fotogrammetriai módszerrel. 
Ezek és a feltárt építészeti elemek 
tanulmányozása teszi lehetővé, hogy 
a művészet és építészettörténészek 
három dimenziós számítógépes 
rekonstrukcióban jelenítsék meg a 

mára 
elpusztult 
épületeket. Ezek elengedhetetlenek 
a helyreállítások statikus és 
szigetelés szakértő mérnökök 
segítségével készülő kivitelezési 
terveihez. Al-Marqab egykori 
várkápolnája értékes középkori 
freskókat tartalmaz, melyek 
laborvizsgálatait és restaurálását 
külön szakembergárda végzi.
A kutatások első szakasza a 
várhegy legfontosabb épületeire 
összpontosít. Nemcsak a mára 
elpusztult építmények alakjára 
vagyunk kíváncsiak, hanem 
szeretnénk az épületek egykori 
funkcióját is kideríteni. Egyik 
legfontosabb eredményünk 
a vár egykori nagytermének 
azonosítása. Ez a hatalmas épület 
mára szinte teljesen elpusztult 
de a feltérés és a maradványok 
alapos tanulmányozása után 
sikerült elkészíteni a számítógépes 
rekonstrukcióját.
A másik fontos felfedezés a vár 
konyhájának a megtalálása volt. Az 
egykori konyha területén végzett 
ásatás egy szennyvízcsatorna 
mellett megtalálta egy nagyméretű 
sütőkemence alapfalait is. A 
kemence előtti törmelékből 
előkerültek az olivaolaj tárolására 
használt nagy cserépkorsók és egy 



dagasztóteknő alja is.
 A feltárások egyik 
legnagyobb meglepetését a vár 
keleti boltozott csarnokainak 
tetején végzett kutatás hozta. 
A leletmentő ásatás során a 
korábban nyitott teraszoknak vélt 
boltozattetőket fedő törmelékben 
egy közel 500 m2 alapterületű 
lakóépület együttest tártunk fel. 
A több szakaszban beépített 
terület maradványai közt sikerült 
azonosítani egy konyhahelyiséget 
és egy feltehetően fürdésre használt 
medencét is. A leletanyag alapján 
módosan felszerelt lakóterület 
megtalálása azért különösen 
fontos, mert korábban senki sem 
számított nem védelmi jellegű 
épületek meglétére a vár egyik 
legsebezhetőbb területén. 
Érdekes technikatörténeti leletnek 

számít az az igényesen faragott 
kövekből összerakott kör alaprajzú 
építmény, amit a terasz nyugati 
oldalán tártunk fel. A „kőkör” 
feltételezéseink szerint egy hatalmas 
emelődaru alapozása lehetett. Ilyen 
szerkezetek elengedhetetlenek 
voltak a hajítógépek alkatrészeinek 
és lövedékeinek feljutattásához a 
jobb kilövőállást nyújtó tetőkre.
 A SHAM eddigi 
munkájának egyik legfontosabb 
és leglátványosabb eredménye 
a kápolna középkori freskóinak 
felfedezése volt. A freskókutató 
szakembereink által feltárt falképek 
a Szentföld legnagyobb keresztes 
freskóciklusa és ikonográfiailag is 
rendhagyóak. A szentély melletti 
déli falszakaszon feltárt teljes 
freskópanel a poklot ábrázolja 
három szinten megjelenítve. 

Mindhárom szinten a bűneiknek 
megfelelően kínzott vétkeseket 
ábrázolt a mester. A kihalt erdőben 
felakasztva szenvedők alatti sorban 
egy pokolban égő püspök és a 
vele foglalatoskodó négy ördög 
látható. Balra tőlük egy kerék, 
melyből pengék állnak ki rajta 
felszúrt emberekkel. A legalsó sor 
töredékes képén egy karóba húzott 
lovag és egy őt ütlegelő ördög 
körvonalai vehetők ki.
A feltárások egyik legérdekesebb 
része a középkori vízgyűjtőrendszer 
feltérképezése. Mivel al-Marqab 
bazaltsziklájában nem lehetett vizet 
találni, a lakókat a sziklákba vájt 
hatalmas víztározók segítségével 
látták el. A téli és tavaszi esőzések 
vizét a falakban futó csatornák 
vezették a sokszor csarnok méretű 



földalatti ciszternákba a felesleggel 
pedig a gondosan kiépített 
latrinákat öblítették. Az egykori 
vízgyűjtő és csatornarendszer 
kutatását praktikus okok is vezérlik. 
Terveink közt szerepel a középkori 
csatornák kitisztítása és újbóli 
üzembe helyezése, mely ismét 
hatalmas tisztavíz mennyiséget 
gyűjt majd össze, amit a környező 
falvak földjeinek öntözésére lehet 
majd használni.
 A kutatás más téren is 
igyekszik összekötni a régit az 
újjal. Hamarosan elkezdjük a 
várhegyen álló hagyományos arab 
falu felmérését és feltárását. Ennek 
végeztével lehetőség nyílna arra, 
hogy a házak egy részét helyreállítva 
bemutathassuk egy tradicionális 
helyi falu életét és kultúráját. 
A kutatás a generációk közti 

együttműködés egyik szép példája. 
A szíriai és magyar diákok gyűjtik 
össze a falu egykori, még ma is élő 
lakóinak visszaemlékezéseit, akik 
nemcsak a házakról és lakóikról, 
hanem azok népi hagyományairól 
és legendáiról is páratlan 
részletekkel szolgálnak. Így a vár 
a kutatás végeztével nemcsak a 
régmúlt idők, hanem a közelmúlt 
népi kultúrájának megőrzésében és 
közvetítésében is fontos szerepet 
játszik majd.
 A Szíriai-Magyar 

Régészeti Misszió munkáját a 
nemzetközi szakma valamint a 
magyar és szíriai média kiemelt 
figyelemmel kezelte. Az eddigi 
eredményeket hamarosan egy 
többnyelvű könyv és utaztatható 
kiállítás segítségével tervezzük 
megismertetni a szélesebb 
közönséggel. 

Major Balázs PhD
arabista – régész - történész

PPKE BTK Arab Tanszék
a SHAM magyar vezetője



Qábúsz bnu Sza’íd szultán 1970-es hatalmora lépése óta 
egy demokratikus példát jelent Omám történelmében, 
és kultúrájában.
Minden évben felkerekedik bejárva Omán városait, 
és falvait, és ellenőrzi a közállapotokat, megnézi, mi 
mindenre van szükség a helyi fejlesztési programkhoz.
Jelenleg a népe követeléseire a demokrácia 
kiterjesztésével válaszol. Megérti a fiatalok 
szükségeleteit, és épp ezért kiterjesztette az 
Országgyűlés, és a Szenátus jogköreit.
Az ENSZ főtitkára, Ban Ki Moon úgy látja, hogy az 
Ománi Szultanátus példa értékű modell lett. Februárban 
látogatott el Ománba, és tanúja lehetett a gazdasági 
és társadalmi fejlődésnek, miképp az oktatási és az 
egészsgéügyi rendszer szinvonalának is. Rámutatott, 
milyen nagy hangsúlyt is fektet Omán a tartós békére 
a világ államai közt, mely abban a nemzetközi 
szimpóziumban is megnyilvánult, amit a tartós béké 
tárgyában rendezett Omán.
A változatos ománi tájban ott a tenger, amint a hegyek, 
és a fennsíkok is. A túrista számára hatalmas távlatok 
nyílnak meg hiszen megannyi vár, és múzeum található 
itt. Végül pedig most ért véget az a divethét, melyen a 
nemzetközi divatcégek legújabb kollekcióoi mellett az 
ománi viselet is képviseltette magát.
Bárki aki ellátogat az Ománi Szultanátusba, nem talál 
csak jóra, a mellett, hogy tanúja lehet hogyan is védi 
az ománi ember a természetet, melyből egy gyönyörű 
képet hozott létre.

Az Ománi Szultanátus:
 A varázslatos természet országa



Kuvait állam nemzeti ünnepei.
Kuvait állam február hónapban három nemzeti ünnepet is ünnepelhetett:
A Függetlenség 50. évfordulóját
Az iraki megszállás alóli felszabadulás 20. évfordulóját
Szabáh kuvaiti emír uralkodásának 5. évfordulóját.

Kuvait kitörő örömmel élte 
meg ezeket az ünnepségeket. 
Az emberek az utcán 
hazafias dalokat hallgattak, 
míg a gyermeket az ország 
zászlajának színeit festették 
arcukra. Az Közel-Kelet 
egyik legnagyobb katonai 
felvonulását rendezték ebből 

az alkalomból, melyen negyven ország királyai, és 
vezetői vettek részt.
Ötven év alatt Kuvait sokat fejlődött. Kulturális, és 
tudományos központ lett. Fontos könyveket, és arab 
kulturális magazinokat adnak itt ki. A nők teret találnak 
maguknak a politikai életben, akár a Parlamentben is, 
de a társadalmi életben nem kevésbé. A demokratikus 
életben Kuvait a legrégebbi arab állam. Választott 
képviseleti elven működő parlamentje van, mely 
az utóbbi időben összekülönbözött a kormánnyal. 
Mindez a demokrácia ismérve is, és annak fokmérője, 
mennyire komolyan is veszi a mások véleményének 
figyelembevételét a kuvaiti kormány.
 Kuvait kapcsolatai Magyarországgal régiek. 
Az Arab-öböl térségéből Kuvait volt az első mely 
diplomáciai kapcsolatot létesített Magyarországgal, 
Magyarország pedig kiállt Kuvait mellett mikor az 
iraki megszállással nézett szembe. Magyar tudósok 
vettek részt azon tüzek eloltásában, melyek a kuvaiti 
olajmezőkön lángoltak azok után, hogy Szaddám 

Husszein katonái felgyújtották őket. Kuvait nagy 
nemzetközi megbecsülésnek örvend azon békés 
országok körében, melyek nagyobb nemzetközi 
együttműködést kívánnak elérni. Kuvait a kultúra, 
és a kulturális örökséggel való törődés országa, de 
egyben az az ország is mely olajbevételeiből hatalmas 
összeget fordít a szegény országok megsegítésére, s 
ezáltal emberi alapigények kielégítésére.
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