االفتتاحية

تداعيات عام جديد
في جلسات حوارية لعدد من املثقفني العرب الذين أجبرتهم الصروف على اإلقامة في االغتراب يقفز على
الدوام السؤال االفتراضي املجبول باحلسرة :ما شكل وآفاق العام اجلديد؟! في محاولة عابرة لرؤية مستقبل
أوطانهم حيث لم يعد للعرافني مأوى في تلك البقاع التي أضحى فيها كل أمر مستباح؟
وليس مبقدور املرء في مثل تلك األحوال تعداد أمناط الطبائع واألحداث التي ترسم آفاق الغد بيد أنه
ليس بالعسير توصيف بعض السمات الباعثة على القنوط واحلاثة على األمل كأن احلقيقة واخليال باتا
السمة التي تطبع السلوك والرؤى ...عالم تتدفق فيه املعلومات والسلع والنزعة االستهالكية والثقافة املعلبة،
وفن لعوب هابط انتقائي عدمي في سياق سطوة الثقافة املزيفة على الثقافة الرفيعة الرصينة ،ولغة كانت
الطابعة لشخصية األمة واملعبر إلنقاذنا من سجن احلواس وفهم عالم ما يحيط بنا فأضحت كسيرة منبوذة،
وقيم وأهداف كانت املبتغى بات نقيضها هو السائد بحيث أضحى يعصف باملرء حالة من االرتياب باألفكار
واملفاهيم واحلقيقة والتاريخ واملعايير األخالقية؟!
إنها لعنة البد أنها تسري في عروق من يتابع ما يجري في العالم من أزمات انعكست على حياة بني البشر
قلقاً وفوضى زاحفة واكبها تضليل إعالمي يشعر املتابع بالشفقة على القوم الذين لم يهبهم الله ثقافة البصيرة
ودفع األذى املبثوث في أعالم معولم يقدم للفرد عالم افتراضي مختلق ،ويبث أفكاراً ومفاهيم كانت لعقود،
بل لدهر منبوذة ملعونة ،فإذا هي تضحي مطلباً مسوقاً في عقيرة يهتف بها القطيع.
ولعل تلك اآلهات متأتية مما يقع عليه املرء من أحداث ووقائع منها على سبيل املثال وليس احلصر احلريق
الذي أصاب املجمع العلمي في القاهرة بفعل سلوك املتظاهرين فهو سلوك وفعل غير مفهوم وال يصدق،
فاملبنى يجسد تراثاً يحمل في رحابه علماء ومفكرين وأدباء وشعراء ووثائق تاريخية.
إنه أقدم هيئة علمية في العالم العربي تأسس عام  21أغسطس  1798في القاهرة .انتقل عام  1859إلى
اإلسكندرية ثم عاد إلى القاهرة عام .1881
في احلريق احترقت مجموعة مصر وهي أكبر وأشمل موسوعة لألراضي واآلثار املصرية أعدتها مجموعة
كبيرة من الدارسني واألكادمييني الذين رافقوا نابليون بونابرت في حملته على مصر وفيها مجلدات من
الصور واللوحات والنصوص واخلرائط.
والتهمت النيران أيضاً أجزاء كبيرة من مقر اجلمعية اجلغرافية املصرية التي أصدر اخلديوي إسماعيل
منتصف عام  1875مرسوماً بإنشائها لتكون صرحاً من صروح مصر احلديثة وهي أقدم جتربة عربية
الستنهاض املجتمع املدني والعلمي ليلعب دوره في صياغة البعد االشتراعي ملصر نحو منابع النيل.
والواقع أن التوقف عندما سلف من هموم وشجون ووقائع وتبيان انعكاساتها على املصير أضحى هماً لكل
متطلع إلى رؤية وطنه وقد سار على درب األمن واالستقرار وأمنية تلهج وتصرخ على شفاه املتضرعني لرؤية
عام جديد وقد سار فيه الزمن إلى وضع تستقيم فيه األحوال ويعم األمن واالستقرار البلدان واألوطان فإن
مجرد سردها وذكرها أجدى من أن يقع الفرد مما حذر منه الشاعر العربي املهجري إيليا أبو ماضي في
(الطالسم) والتي قصد أن يكرر فيها :لست أدري؟!

رئي ـ ــس التحري ـ ـ ــر
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قود مرئية شاخصة

انية في أربعة ع

يات النهضة العم

جتل

جاللة السلطان

جتل

يات النهضة العم

خلامسة ملجلس عمان

انية في أربعة ع

مية افتتاح الفترة ا

يشمل برعايته السا

سلطان قابوس بن
صاحب اجلاللة ال
فشمل برعايته
تفضل حضرة
/حفظه الله ورع ��اه/
خل��ام�س��ة ملجلس
سعيد املعظم
�ت�ت��اح ال�ف�ت��رة ا
لسامية ال�ك��رمي��ة اف
لشموخ بوالية منح
ا
وذل��ك بحصن ا
عمان لعام 2011
حافظة الداخلية.
/حفظه الله ورعاه/
مب
السلطان املعظم
وقد القى جاللة
خلامسة ملجلس
افتتاح الفترة ا
سامية خ��الل
كلمة
فيما يلي نصها..
مب��زي��د م��ن النعم
عمان
ع��د ال�ش��اك��ري��ن
م��د لله ال��ذي و
رحمة لسائر األمم
احل�
�الم على املبعوث
وال�ص��الة وال�س�
نهجهم القومي الى
ومن سار على
وعلى آله وصحبه
يوم الدين.
عمان الكرام..
عضاء مجلس
العلي القدير نفتتح
أ
ألعزاء ..باسم الله
خلامسة ملجلس
أيها املواطنون ا
امليمون الفترة ا
امل�ب��ارك
على جزيل نعمائه
ه��ذا اليوم املولى تبارك وتعالى
يسبغ على عمان
عمان حامدين
ضارعني اليه ان
ووافر منه وعطائه
وعنايته ورعايته ما
وج��وده وكرمه
من خيره وفضله
ل�ن�م��اء وال�ب��رك��ة
م��ن ال�ت�ط��ور وا
يضفي عليها م��زي��دا
مجيب الدعاء.
ملناسبة اجلليلة
والرخاء انه
وفي مثل هذه ا
حتدثنا من قبل
النهج املتدرج الذي
لقد
لشورى العمانية وعن
أركانها على قواعد
عن جتربة ا
�الء
جلسيمة التي توجب
اخترناه إلقامة بنيانها وإع� التطور الطبيعي الذي
تلك املسؤوليات ا
راسخة تضمن لها
نصب أعينهم
في صنع القرار.
العمل الوطني
ودعائم
ثابتة
أتيح
مراحل
جلسهم كهيئة تشارك
القادمة في ضوء ما
لرفعة وطنهم القيام
يلبي متطلبات كل مرحلة من ويواكب ضمن رؤية
على م
عمان في املرحلة
كمواطنني يسعون
�ال��ني التشريعي
حلاجات املجتمع
مجلس
موسعة ف��ي امل�ج�
وعليهم هم أيضا
خلطط الرامية
واع��دة تطلعاته
ومبا يستجيب
إجناح ا
م��ن ص��الح�ي��ات
غير أننا على
ط��وات تنفيذية
ل��ه
التحديات كبيرة
بعمل دائب متواصل من أجل تصادية واالجتماعية
ستقبلية واعية وخ�
صنع القرارات
لرقابي والري��ب ان
سوف ميارسون
السلطنة االق
م
إلسهام واملشاركة في
وا
أعضاء املجلس
لدعم إمكانات
ويرتقي مبكانة
الى مزيد من ا
للوطن واملواطنني.
أن جميع
الصالح العام
طاءهم الباذل من
املصلحة العليا
العلمية ومب��ا يخدم
ويساعدها على
ثقة تامة من قدمون جهدهم وع
ملناسبة التي تخدم
حتقق على طريق
و
إلقليمية والدولية
دورهم الفاعل وي
نحو آفاق العزة
ا
�از امللحوظ قد
البالد ومنزلتها ا
بهذا الوطن الغالي
كثيرا من االجن�
املاضية وإذ نعبر
اجل السير قدما
ستقرار واضعني
إن
املباركة خالل املرحلة
الزدهار واالمن واال
هذا اجلانب .فأننا
هذه التجربة
واملجد والرقي وا
التي بذلت في
شكرنا للجهود
الذي سيقوم به
عن
نوعية للعمل الوطني
نتطلع الى نقلة

جت� �ل� �ي ��ات ال �ن �ه �ض ��ة ال �ع �م ��ان �ي ��ة ف� ��ي أرب � �ع� ��ة ع� �ق� ��ود م ��رئ� �ي ��ة ش��اخ �ص��ة

معالي

ح �ف �ل
��ت ال� ��زي� ��ارة ب� �
�زي� ��ارات ل �ع��دد
والفعاليات ا
م ��ن امل �س��ؤول��ني
العزيز بن لفكرية واالجتماعية.
كما منحنا معالي
منحنا معالي عبد
محمد ا
اإلع � ��الم ف�س� حمد بن محمد ا
لرواس مستشار
ل��راش��دي وزير
ح��ة م �
جاللة السلطان
للشؤون الثقافية
�ن وق �ت��ه ل�ن�س�م�
األساسية لت
�ع م �ن��ه امل��الم��ح
أخوياً حتدث فسحة من جدول أ
وجهات
عماله.
اإل
ع
�
كان
�الم
لقاء
ا
املو
فيه عن بواكير ا
لعماني املعهودة في
ضوعية والرصانة
أسسها ويقود
لنهضة العمانية التي
والتركيز على
مسارها جاللة ال
املواضيع ذات
املعنى منوهاً ب��دور
سعيد .حتدث عن التطلعات سلطان قابوس بن
اإلع��الم العربي
اإل
من حيث نقله
في االغتراب
احل�ض��ارة
نسانية التي حملتها
لتعابير الثقافة
العربية اإلسالمية.
االجتماعية واالقتصادية في العربية والتطورات
الواثق بامل
يحمل حديثه سمة
العالم
إل�
ستقبل والفخور مبا
العربي مبا يؤدي
�ى التفاعل وال
حققته سلطنة عمان
تواصل وتعزيز
في أربعة عقود.
ال��وض��وح
وال
معرفة اآلخ��ر عبر
صراحة
واملعلومة
مبالمح
املوثقة ،مستعرضاً
عريضة جتليات ا
لنهضة
ا
لعمانية املعاصرة

ك �ي��ف أض �ح ��ت ُع� �م ��ان م �ق �ص ��د ًا وع ��اص �م ��ة ل �ل �س �ي��اح��ة ال �ع��رب �ي��ة 2012
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عبد العزيز بن
محمد الرواس

ُ
لقاءات ال تنسى

رؤى ال �س �ل �ط ��ان ق� ��اب� ��وس ي �ل �م �س �ه��ا ال �ع �م ��ان ��ي رخ� � ��اء ومن � � ��و ًا م �س �ت ��دام � ًاذكر
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يات و بهجة الروح

من سلطنة عمان

خمسة واربعون
عاما مضت على
وبحكم عملي
اقامتي في املجر
في
ومعارضي زرت
طفولتي عن ال
وكنت دائما اشعر بالسعادة بلدانا عربية كثيرة
شهامة وكرم ال
س�
ضيافه وحيثما
واحملبة
�رت وت�ن�ق�ل��ت ف��ى
ولكن هذه هي
املرة االولى التي
سلطنة ع �م��ان
ك�ن��ت اش��اه��د
جعلتني اشعر انني
عمليات البناء ال
املك
محظوظ حيث
عمراني وشق ال
لغة مفهومة على
في اجلبال
اتساع
و
طرقات الواسعة
الوديان
جغرافي
و
كبير ج��دا
سكاني
ولفت انتباهي
السريعة
واصبحت متيما
ان كل الطرقات
وعلى ام�ت��داد
ف��ي طبيعته ا
مئات
جلميلة
واحترامه لتراثه
الكيلو
م
�
العميق
طرق مضيئة
ت��رات هي
من خالل
وا
عمرانه اجلميل
باالنوار ليال .وهذا
ملنسجم مع محيطه
الثاني املجر
ماال اراه في بلدي
واحملاقظ على
االسالمي
الطابع العربي
امال ان يتحقق لنا
فشوارع عُمان
عُمان.
يوما ما رأيته في
فسيحه وشعبها
فيه روح
ال
هادىء
بساطة
الرائعة واملت
وفق الله هذا البلد
واضعة كما كنت اقرا ْ
قيادة وشعبا وطبيعة
وكل حبي لعُمان.
الفنان:
14
بهجت اسكندر
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الشاعرة والك
اتبة سعيدة خاطر
السلطان
ال�ل�ق��اء م��ع األدي�ب��ة قابوس نقل ُعمان
من الظلمات إلى ا
سعيدة خ��ا
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لنور

جل��ذور الثقافية
إل��ى ا
وي��أخ��ذك إل��ى أهمية ال�ع��ودة وتعميم استخدامها
بتطوير اللغة العربية
والطبيعة .رأس مجلس
في طياتها تاريخ
واالهتمام
الثقافة واملتاحف
العربية حتمل
أبرز املطلعني على
عن مكامن
اللغة
اإلط��ار اجلامع
العماني ويعد من
ي�ص��ادف��ه امل��رء
فهو ي��رى أن شخصية األم��ة وهي
ل�ع�م��ان��ي ال ��ذي
وإذا ما تطرق
�ورة ع��ن ا
رجال األعمال والتنمية في ب��الده.
وتعرض عائلته
العرب وتصقل
ً في منزله .كانت
التعليم.
جتليات النهضة
�راه يسترسل في
تكتمل ال �ص� ً إذا ما ح ّل ضيفا
الذي ينبغي أن يتم تعميمه في العماني ،وتشعر أن
األم��ة العربية ت�
صداقة أو عمال
مفعمة باألصالة
احلديث إل��ى واق��ع
الزي التقليدي
ونشدان رؤية األمور
يعقوب احل��ارث��ي
بافتخار مناذج من
ً باأللفة واإلخاء
العربي ،فمنذ
ضيافة الشيخ
الفكر اجلمعي
متنحك شعورا
املصير
تبيان ضرورات
�ي عزمنا زي��ارة
العائلة العمانية
الشيخ احل��ارث�
باألصالة واملعاصرة.
والكرم واألفكار القلقة على  2003عبر الصديق
زيارة
جواهرها .ع��رف
��دي�ن��ة وقالعها
معرفي موسوم
الشيخ احلارثي عام
في
يحدثنا ع��ن امل
وينبوع ثقافي
على حاله اطالع ًا
أن عرفنا
�ة ن ��زوى ف��أخ��ذ
الفقه والقانون.
وهو
م��دي�ن�
من علماء في
السفير الشيخ هالل السيابي هنغاريا عام 2004
لومات أساسية
وتاريخها وما أجنبته
زار
سلطنة عمان :مع
ومتابعة لعالم الفكر واألعمال .الليل بالنهار بحث ًا
وكنت تراه واص ًال
وفتنته طبيعتها

يافة عائلة عُ مانية

في ض

الصحراء

والسكينة املشتهاة

فالرحلة من

مسقط إلى نزوى

للجسد عليك حقاً،
حمدان الهاجري
العمانية ،يشعر أن
بصاحبه ومديره
يوم ًا في الصحراء
في املخيم التقينا
تنسيك أنك في
املرء
املدينة وصخبها.
في املخيم تكاد
عندما ميضي العربي ينسيك أوجاع
املكان .اخلدمات
ضيافة وبرنامج
إنساني مع عبقرية
دمشق الفيحاء وكرم
إلى مخيم املها
عن إرادة ومتاهي
وفرش استقدمه من
الذي ينم عمله
بالسعف والسجاد
ركوب اجلمال وكاد
بيوت مسقوفة
صحراء نائية،
على
الفئات العمرية.
عبر الكثبان الرملية ودربنا أنامله لم تتوقف عن
حافل ينفع جلميع
ذات دفع رباعي
الرياضة بحيث أن
في رحلة مبركبة
يبدي ولعه بهذه
أخذنا شقيقه حمد
بهجت اسكندر وهو
من جسد الفنان
القلب يتطاير
وإنسانية املضيف.
توثيق جمالية املكان

كيلو متر مربع.

ملساحة309.500 :
ا
عاصمة :مسقط
ال
الديانة :اإلسالم
العربية (مــع انتشار
س�م�ي��ة :اللغة
ـني االقـتـصــادي
�ر
ال�ل�غ��ة ال�إلجنليزية فــي الـقـطــاعـ
واس ــع ل
والتعليمي).
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ط��ر
ح��اف��ل باملعنى.
تترك انطباعاً في
ظاهرة
اليقني أن��ك أم�
لها االغتراب في شعر
�ام ام��رأة رائ��دة،
وسليلة رائدات
املرأة اخلليجية.
حديثها ي��ذ رسخن في الفؤاد
سبعة دواوين شعر
ك�
والتاريخ األدبي.
وستة كتب نقدية.
�رك ب��ري��ادة روز
احلديث مع
وبنت الشاطئ
اليوسف وم��ي زي��ادة
وشامالً ،األديبة والشاعرة
سعيدة ك��ان عفوياً
ولطيفة الزيات .ال
حتدثت
من األدب بل
يقتصر حديثها
بداية عن أعمالها
إن�
يحمل حديقة أفكار
الراهنة قائلة:
ه��ا تعكف على
واحل�ي��اة.
ورؤى في الكون
حتقيق دي ��وان
واسعة االط��الع
موسى
الشاعر العماني
على ما يجري،
الكيناوي ال��ذي
لقب
يسكنها
القلق على املصير.
ترى األمور ب
شجرة طيبة الرائحة وه��ذه بالكيناوي نسبة إلى
جواهرها مفتونة
بالقيادة التاريخية
ال تبذر كنبتة
للسلطان قابوس
الشجرة كما يتداول
إال
الذي
عندما
كما
نهضة
نقل عُمان من
تقول
يكون
شاملة
الشهر.
الظلمات إلى النور.
في ُع�م��ان .لقد
القمر في منتصف
شاعرة
إل��ى
ً ولقب نسبة إلى
نقلنا من الظلمات
النور .كانت ع
مل��دة وأديبة ،نائبة رئيس
عطرا ك
الشجرة ألن شعره
جمعية
يفوح
الشجرة.
ُمان تعاني من
الكتاب،
الفقر
ثالثية
 12ع��ام� ً
ورأست
خطيرة:
– املرض –
وف �
ا حترير مجلة
�ي إش��ارت �ه��ا إل
اجلهل ،فوهبت
الشعب قائد ً
مجلس ال��دول��ة ،متحدثة العمانية ،عضوة في
��ى م�ش��ارك��ات�ه�
العناية اإللهية
ا نقل في عقود
ال�ش�ع��ري��ة
�ا ف��ي امل�ه��رج��ا
ن
ت
�
�
يتدفق
ش
�
�ات
قليلة
ي
�
�ر
إ
ل
�
البالد
�ى
حديثها بأفكار
إلى مصاف
منتظمة ك��ال�س��الس
احلداثة والتقدم
ح �ض��وره��ا م �
وال�ق��ا
��ل امل�ت��راب�ط��ة.
ه��رج��ان امل��رب��د
ولقد ملست من
ال�
ه��رة وج��رش وت
خ��ري�ج��ة جامعة
ك��وي��ت ،ويحمل
خالل جتربتي في
مجلس ال��دول��ة
��رى أن هدفها
مسارها العلمي
األب�ع��د إخ��راج
الشعر العماني
كيف أن جاللة
بن
وال��دك
ف��ي املاجستير
من سياق احمللي
السلطان قابوس
�ت��وراه األدب ا
سعيد ال مييز
إلى سياق أرحب
حمل�ل��ي حيث أ
بني الرجل وامل�
وأوسع ليطل على
ط��روح�ت�ه��ا في:
الكفاءة ويساند أن تأخذ امل� �رأة إال من حيث
احلالة الشعرية
الشعر في عُمان في
وإذا
عصر
العربية.
ما
�رأة
حدثتنا
النباهنة،
والدكتوراه في
احلقول وكر
عن واق��ع امل��رأة
دوره��ا في جميع
رؤي�ت�ه��ا
ّمنا عام 2010
العمانية من حيث
وجتربتها ت��رى أن
املرأة تعيش حالة اغتراب مبهرجان الفت .كانت
السلطان ق��اب��وس فتح
بيد أنها
اليوم تعيش حالة
مغايرة إذ انعكست
عليها التغيرات
مربية ومتعلمة
الكبرى فأضحت
وأخذت
أعداد
وصل إلى أعلى من الذكور .املتعلمات يزداد حتى
وحول رؤيتها
لدور املرأة العربية
ترى أن الواقع
وقسمات حضورها
يشير إلى أن املرأة
هبة التعليم
العربية حصلت على
أضحت ولكنها تأخرت اجتماعياً
إذ أن اهتماماتها
جسدية إذ
لم يعد التغيير هم ً
كما كان هم ً
ا حقيقياً للمرأة
ا ومقصداً عند
النساء الرائدات.
وتنظر الشاعرة
واألديبة سعيدة
خاطر
إلى
املرأة
العمانية نظرة فيها
الفخر واالعتزاز
وترى أن املرأة
العمانية عندما
انخرطت في سوق
العمل
طرأ
على
حياتها تغيرات
كبيرة اكتملت
واالجتماعي .ولقد أثر ذلك بالوعي السياسي
على
األسرة.
قسمات وتطور
مسقط -
سوسن االنكليزي
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أكادميية العلوم املجرية حتتضن املؤمتر العاملي للعلوم

جائزة السلطان قابوس حلماية البيئة حصدها املعهد النيجيري لبحوث الغابات
التأكيد على دور العلم وتكامل التعاون خلدمة البشرية
احتضنت أك��ادمي��ي��ة ال��ع��ل��وم امل��ج��ري��ة امل��ؤمت��ر
ال��ع��امل��ي ل��ل��ع��ل��وم ال����ذي ت��دع��و إل��ي��ه منظمة
اليونسكو كل عامني وذلك في الفترة من 17-
 9نوفمبر وقد انعقد املؤمتر في الدورة الراهنة
حتت شعار (املشهد املتغير للعلوم التحديات
والفرص).
حضر امل��ؤمت��ر جمع م��ن العلماء ف��ي العالم.
وافتتحه دول���ة الرئيس أورب���ان فكتور رئيس
وزراء جمهورية املجر ،حيث أشار في كلمة إلى
ال��دور امل��أم��ول للعلم في صنع التنمية ونشر
االس��ت��ق��رار وال��س�لام مبين ًا األه��م��ي��ة الكامنة
في انعقاد املؤمتر العاملي في أكادميية العلوم
املجرية وما يحمل ذلك من مؤشر على املكانة
العلمية واحلضارية للمجر.
وق ��د مت خ�ل�ال اجل�ل�س��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة م�ن��ح ج��ائ��زة
السلطان قابوس للبيئة للمعهد النيجيري لبحوث
الغابات.
وقد حفل املؤمتر بالعديد من االجتماعات العلمية
الباحثة في قضايا تهم اإلنسان وتتمحور حول الدور
الذي سيأخذه العلم في تشكل العالم وأن املعرفة
ملكاً عاماً لإلنسانية.
ك��ان��ت امل�ش��ارك��ة العربية ف��ي امل��ؤمت��ر عبر باحثني
وعلماء في اجلامعات العربية ،بيد أن حضور معالي
وزيرة التربية والتعليم العمانية واألميرة سمية بنت
احلسن من األردن حمال إش��ارة إلى التقدم الذي
تعيشه املجتمعات العربية وتوقها للعلم واملعرفة.
فقد قالت سمو األميرة سمية بنت احلسن رئيس
مدينة احلسن العلمية واجلمعية العلمية امللكية أن
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اإلبداع العلمي هو القادر على االستجابة للتحديات
احلاسمة في هذا القرن .وأنه في عام  1960كان
هناك أقل من  100عالم يحمل درجة الدكتوراه في
البرازيل بينما اليوم هناك أكثر من .85000
وب �ي �ن��ت خ�ل�ال اجل �ل �س��ة ال �ت��ي ح �ض��ره��ا ال��رئ�ي��س
الهنغاري بال شميت أن قصص النجاح هذه كانت
مشجعة ل��دول صغيرة مثل األردن حيث مت وضع
العلم والتعليم على رأس جدول األعمال الوطني.
وأكدت أن عملية تطوير العلوم والتكنولوجيا على
املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يقودها
الباحثون واملتعلمون تعليماً عالياً والقوى العاملة
امل��اه��رة واملتفاعلة مع املجتمع وعليه فقد أصبح
التعاون العلمي بني الدول في غاية األهمية.
وقالت :إن التعليم واإلرشاد واالستثمار تعتبر ركيزة

أساسية ف��ي ت�ط��ور املجتمع وان�ط�لاق��ه نحو آف��اق
التقدم ،مضيفة أن��ه ليس من ال�ض��روري أن تكون
الدولة عمالقة إلحداث فرق ،فأهم ما مييز البحث
العلمي هو أنه ميكن أن يسفر عن نتائج مذهلة في
أي سياق أو ثقافة من خ�لال أي دول��ة مهما كان
حجمها.
وأوضحت سم ّوها أن اإلجنازات العلمية في العقود
األخيرة جلبت نتائج متباينة لكثير من الناس في
العالم ،مشيرة إل��ى أن النتائج اإليجابية للتقدم
العلمي لم تصل ملئات املاليني من سكان العالم.
وقالت سموها إن العالم يحتاج أكثر من أي وقت
م�ض��ى إل ��ى االس �ت �خ��دام األم �ث��ل ل�ل�إب��داع العلمي
ومب��ا ينعكس إيجاباً على عملية التنمية الشاملة
واملستدامة في مختلف دول العالم.

معالي رئيس وزراء املجر
وقد حملت كلمة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد
الشيبانية – وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان
رئيسة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة
والعلوم مبناسبة حفل توزيع جائزة السلطان قابوس
حلماية البيئة مؤشرات على االهتمام الذي تبديه
سلطنة عمان في حقول البيئة ومستقبل اإلنسان
بدأت الوزيرة العمانية كلمتها بنقل حتيات حضرة
صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم
حفظه ال �ل��ه ورع� ��اه ،للحكومة امل�ج��ري��ة والشعب
امل�ج��ري والقائمني على ج��ائ��زة السلطان قابوس
حلماية البيئة.
وأض��اف��ت :يسعدني أن أت�ق��دم أوالً وب��اس��م ب�لادي
بالتهنئة ال�ص��ادق��ة إل��ى امل��رك��ز النيجيري لبحوث
الغابات على هذا الفوز اجلليل بجائزة السلطان
قابوس حلماية البيئة لهذا العام ،الذي ينسجم مع
إع�لان اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 2011
سنة دولية للغابات ،لزيادة الوعي بشأن إدارة وصون
كل أن��واع الغابات واستدامتها .هذه اجلائزة التي
ج��اءت مببادرة كرمية من جاللة السلطان قابوس
خالل زيارته ملقر منظمة اليونسكو في يونيو من
عام  .1989وتعتبر هذه اجلائزة األولى من نوعها
على املستوى ال��دول��ي ف��ي م�ج��ال البيئة وبرعاية
منظمتنا اليونسكو .ومنذ منح اجلائزة ألول مرة
ع��ام  ،1991فقد ساهمت ف��ي تشجيع الباحثني
وامل�ع��اه��د وامل��ؤس�س��ات العاملة ف��ي م�ج��ال قضايا
البيئة واحلفاظ على امل��وارد الطبيعية باعتبارها
حقاً لكل األج�ي��ال والبشرية جمعاء .وإننا نشعر
بالفخر واالعتزاز ملا حتقق في هذا املجال بفضل
هذه املبادرة التي أعلنها جاللة سلطان عمان حفظه
الله ورعاه.
إننا في الوقت الذي نحتفل بهذه املناسبة الطيبة
ال �ي��وم ل �ت��وزي��ع اجل ��ائ ��زة ل �ل �م��رة احل ��ادي ��ة ع�ش��رة
ف��ي ضيافة بلدكم ال �ك��رمي ،مطالبون اآلن أكثر
م��ن أي وق��ت م�ض��ى للعمل ع�ل��ى إي �ج��اد أفضل
السبل والوسائل التي متكن دولنا وشعوبنا من
االستفادة بكل النتائج التي توصلت إليها البحوث

فخامة الرئيس املجري

سمو األميرة سمية بنت احلسن
والدراسات لصون البيئة واحلد من تدهورها ملا
فيه خير اإلنسانية.
وقد أكد معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزي��ر البيئة والشؤون املناخية عقب إع�لان مكتب
مجلس التنسيق الدولي لبرنامج اليونسكو لإلنسان
واحمليط احليوي (املآب) عن فوز املعهد النيجيري
ل�ب�ح��وث ال �غ��اب��ات ف��ي نيجيريا ب�ج��ائ��زة السلطان
قابوس حلماية البيئة في دورتها احلادية عشرة،
وال �ت��ي ي�ت��م منحها ع��ن ط��ري��ق منظمة اليونسكو
كل عامني ل�لأف��راد واملنظمات التي لها إجن��ازات
مشهودة في مجال البيئة ،على أن ه��ذه اجلائزة
العربية العاملية ه��ي مبثابة تثمني للجهود التي
تبذلها حكومة السلطنة في مجال خدمة قضايا
البيئة والتي تدين بالفضل حلضرة صاحب اجلاللة
السلطان ق��اب��وس اب��ن سعيد وإس�ه��ام��ات��ه اخليرة
في مجال حماية وصون البيئة العاملية ،حيث كان
تخصيص جاللته – حفظه الله ورع��اه – جلائزة
خاصة بالبيئة حتمل اسم (جائزة السلطان قابوس
حلماية البيئة) حدثاً تاريخياً له دالالت��ه ومعانيه
اإلن �س��ان �ي��ة واحل �ض��اري��ة ،ف��اجل��ائ��زة ك��ان��ت منحة
شخصية من لدن جاللته عبرت عن فكر إنساني
رفيع املستوى ووع��ي حضاري بالغ احلكمة ،فقد

رئيس اكادميية العلوم املجرية
أعطى جاللته الشأن البيئي أولوية خاصة إدراك�اً
منه بأن صون مقدرات البيئة وتنمية مواردها هو
الضمان احلقيقي الستمرار مسيرة البناء والتطور.
وأش��ار معالي وزي��ر البيئة وال �ش��ؤون املناخية أنه
ومنذ انطالق جائزة السلطان قابوس حلماية البيئة
في ع��ام 1989م ،امتد عطاؤها ليشمل أكثر من
شخصية وجهة تعمل في مجال البيئة على مستوى
ق� ��ارات ال�ع��ال��م اخل �م��س ،لتظل اجل��ائ��زة العربية
ال�ع��امل�ي��ة م�ص��در إل �ه��ام وط �م��وح ألص �ح��اب ال�ن��واي��ا
ال�ص��ادق��ة والهمم املخلصة الساعية ل�ص��ون بيئة
كوكب األرض وموارده ،ودعوة متجددة تذكر األسرة
البشرية بضرورة التعاون وب��ذل املزيد من اجلهد
والعمل حلماية احمليط احليوي ال��ذي نعيش فيه،
بوصفه قدرنا ومصيرنا املشترك ،ومصدر حياتنا
وح �ي��اة أجيالنا على ه��ذا ال�ك��وك��ب .حيث هدفت
ه��ذه اجل��ائ��زة إل��ى االع �ت��راف ت�ق��دي��راً مبساهمات
األف ��راد أو املجموعات أو امل��ؤس�س��ات أو املعاهد
أو املنظمات في إدارة البيئة وحمايتها ،وذلك وفق
أنظمة وسياسات وأهداف منظمة التربية والثقافة
والعلوم (اليونسكو) ،فيما يتصل بالبيئة وأبحاث
املوارد الطبيعية والتعليم والتدريب البيئي ،وإعداد
برامج التوعية البيئية من خ�لال تخصيص مواد
وأنشطة بيئية ،تهدف إل��ى إنشاء وإدارة املناطق
احملمية لبيئات احمليط احل�ي��وي وم��واق��ع التراث
العاملي الطبيعية.
هذا وقد أكد البيان اخلتامي للمؤمتر على ضرورة
استثمار التقدم العلمي في مواجهة التحديات التي
تواجهها البشرية ودور العلم في دبلوماسية التفاهم
والتقارب بني الشعوب وتعزيز الشراكة اإلنسانية إذ
أن التعاون الدولي العلمي يفيد في تقليص الفجوة
املعرفية والتفاوت بني املناطق.
كما أك��د البيان على تعزيز دور امل��رأة ف��ي مجال
العلوم واالبتكار .ولقد أكد فخامة الرئيس الهنغاري
شمت بال في كلمته أمام املؤمتر أن التعاون العلمي
يخلق آف��اق تعاون وش��راك��ة ويوحد اجلهود للرقي
باملجتمعات واألمم.
السنة التاسعة ـ ـ العدد الثالث والثالثون ـ ـ يناير
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مسقط :عبد املنعم قدورة  -سوسن االنكليزي

ما أن يحل زائر عمان في مطارها حتى يستنشق هواء التاريخ واألصالة .ثمة شعور أولي أنك
أمام كتلة بشرية موسومة بالسكينة والوداعة .هي مشاعر خبرتها بيد أني كنت مهتم ًا مبالحظة
شعور من كنت برفقتهم من العاملني في املجلة.
يتطلع املرء مينة ويسرة ،فيرى أمام ناظريه الطبيعة التي ال شبيه لها .جبال حباها الله ألوان ًا
زاهية تعانق اخلضرة والبحر واليابسة املصقولة ألق ًا نظافة وتنظيم ًا.
تصل الفندق حيث استضافتنا وزارة السياحة فترى أن األصالة والتراث يالزمان العماني حتى
في طرز بناء الفنادق .كان ملفت ًا ذلك النسق العمراني املمتد من الطريق إلى املطار مكتسي ًا
اللون األبيض واجلاثي بني اخلضرة واألزهار واألتربة ذات اللون البني الداكن .ونشعر باالرتياح
أن إدارة الفندق عمانية والعمال جلهم عمانيون .وتتحدث مع املدير اإلداري للفندق سيف
الرواحي لتقع على منوذج الشاب العماني الهادئ املثقف الودود احملب لعمله واملتفاني في خدمة
وطنه.
أربعة عقود من النهضة العمانية املعاصرة يلمسها زائر عمان وقبله املواطن العماني ،فال متلك
سوى أن متأل القلب محبة للسلطان الذي وعد وصدق وحقق معجزة نقل عمان من الظلمات
إلى النور .وهو نور إمنائي اجتماعي يحمل قسماته ويرددها كل من يزور سلطنة ُعمان.
ثمة محطات عدة يستطيع املرء التوقف عندها إذا ما أراد رصد تعابير التنمية العمانية .ولعل
صفحات قليلة لن توفي ذاك املسار التاريخي كل أبعاده .بيد أن ثمة إشارات البد منها ومشاهدات
جديرة بالتسجيل حاملة في طياتها التوثيق األمني واألرقام املوثقة.
يقع الباحث مث ًال في اخلطة اخلمسية لعام  2015-2011في حقل التعليم على هدف رفع
الطاقة االستيعابية في التعليم العالي مع التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق
العمل ،والعمل على حتسني املواءمة بني مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وضمان تقدم
الطلبة عبر املراحل التعليمية والوصول باجلودة واحلفاظ عليها وفق املعايير الدولية في كافة
املراحل وكافة النواحي العملية التعليمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا وزيادة إعداد البعثات
والفرص الدراسية اخلارجية منها والداخلية إليجاد جيل يتحلى بالوعي واملسؤولية ويتمتع
باخلبرة واملهارة والوصول إلى مستوى معرفي أرقى وأرفع.
وإذا ما ذهب املتابع إلى اجلانب السياحي فإنه لن يغفل طبيعة البنى االقتصادية واالجتماعية
املتكئة على تراث وحضارة بادية أهلت عمان ألن تكون مقصد ًا وعاصمة للسياحة العربية في عام
 2012بإجماع وزراء السياحة العرب في اجتماعهم األخير في األردن.
وكم يشعر املرء باحلبور عندما يقرأ ويعرف أن مجلة (ناشيونال جيوغرافيك) اختارت في عددها
األخير السلطنة ضمن أفضل عشرين وجهة سياحية في العالم وكانت الدولة العربية الوحيدة في
القائمة ضمن مجموعة ضمت دو ًال غربية وآسيوية وأفريقية منها الواليات املتحدة ،ونيوزيالند
وكندا وإسبانيا واليونان وسريالنكا وكرواتيا وبنما ومنغوليا .وأشارت (ناشيونال جيوغرافيك)
إلى أن السلطنة تعتبر من أجمل بلدان العالم وقد بدأت منذ سنوات االهتمام بالسياحة بشكل
واضح من حيث املنتجعات والفنادق ،باإلضافة إلى ما تتمتع به من طبيعة جذابة وشواطئ
ممتدة إضافة إلى أن مدنها العتيقة ذات معمار تقليدي راق وشوارعها نظيفة ومنظمة .وأشارت
إلى أن زائر عمان يستطيع التمتع بعدد كبير من الهوايات كاالستجمام واملنتجعات والبحر
والغوص وتسلق اجلبال.
ونصحت املجلة من ينوي السفر العام املقبل أن يختار واح��دة من هذه العشرين وجهة ومن
ضمنها السلطنة ،مشيرة إلى عوامل االختيار لهذه البلدان ومن ضمنها ُعمان والتي أبرزها
البنية األساسية وسهولة التنقل والتسوق واإلرث الثقافي والطبيعة اجلاذبة ومعقولية األسعار
وتنوع التضاريس واملناظر وغيرها.
ويقول املراقبون إن خيارات املجلة ميكن الوثوق بها حيث إنها ليست مؤسسة جتارية ربحية أو
تعبر عن رأي جهة ذات صبغة متعلقة بتحقيق عائد مادي من هذه اجلوانب ،كما أنها مؤسسة
عريقة وقدمية في هذا املجال ما يعطي نصائحها للسياح مصداقية وهي أيض ًا تشفع خياراتها
باألدلة البينة واالستعانة بالصور والتجارب احلية.
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جتليات النهضة العمانية في أربعة عقود مرئية شاخصة

جاللة السلطان يشمل برعايته السامية افتتاح الفترة اخلامسة ملجلس عمان
تفضل حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن
سعيد املعظم/حفظه الله ورع ��اه /فشمل برعايته
السامية ال�ك��رمي��ة اف�ت�ت��اح ال�ف�ت��رة اخل��ام�س��ة ملجلس
عمان لعام  2011وذلك بحصن الشموخ بوالية منح
مبحافظة الداخلية.
وقد القى جاللة السلطان املعظم/حفظه الله ورعاه/
كلمة سامية خ�لال افتتاح الفترة اخلامسة ملجلس
عمان فيما يلي نصها..
احل�م��د لله ال��ذي وع��د ال�ش��اك��ري��ن مب��زي��د م��ن النعم
وال�ص�لاة وال�س�لام على املبعوث رحمة لسائر األمم
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم القومي الى
يوم الدين.
أعضاء مجلس عمان الكرام..
أيها املواطنون األعزاء ..باسم الله العلي القدير نفتتح
ه��ذا اليوم امل�ب��ارك امليمون الفترة اخلامسة ملجلس
عمان حامدين املولى تبارك وتعالى على جزيل نعمائه
ووافر منه وعطائه ضارعني اليه ان يسبغ على عمان
من خيره وفضله وج��وده وكرمه وعنايته ورعايته ما
يضفي عليها م��زي��دا م��ن ال�ت�ط��ور وال �ن �م��اء وال�ب��رك��ة
والرخاء انه مجيب الدعاء.
لقد حتدثنا من قبل وفي مثل هذه املناسبة اجلليلة
عن جتربة الشورى العمانية وعن النهج املتدرج الذي
اخترناه إلقامة بنيانها وإع�لاء أركانها على قواعد
ثابتة ودعائم راسخة تضمن لها التطور الطبيعي الذي
يلبي متطلبات كل مرحلة من مراحل العمل الوطني
ومبا يستجيب حلاجات املجتمع ويواكب ضمن رؤية
مستقبلية واعية وخ�ط��وات تنفيذية واع��دة تطلعاته
الى مزيد من اإلسهام واملشاركة في صنع القرارات
املناسبة التي تخدم املصلحة العليا للوطن واملواطنني.
إن كثيرا من االجن��از امللحوظ قد حتقق على طريق
هذه التجربة املباركة خالل املرحلة املاضية وإذ نعبر
عن شكرنا للجهود التي بذلت في هذا اجلانب .فأننا
نتطلع الى نقلة نوعية للعمل الوطني الذي سيقوم به
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مجلس عمان في املرحلة القادمة في ضوء ما أتيح
ل��ه م��ن ص�لاح�ي��ات موسعة ف��ي امل�ج��ال�ين التشريعي
والرقابي والري��ب ان التحديات كبيرة غير أننا على
ثقة تامة من أن جميع أعضاء املجلس سوف ميارسون
دورهم الفاعل ويقدمون جهدهم وعطاءهم الباذل من
اجل السير قدما بهذا الوطن الغالي نحو آفاق العزة
واملجد والرقي واالزدهار واالمن واالستقرار واضعني

نصب أعينهم تلك املسؤوليات اجلسيمة التي توجب
على مجلسهم كهيئة تشارك في صنع القرار.
وعليهم هم أيضا كمواطنني يسعون لرفعة وطنهم القيام
بعمل دائب متواصل من أجل إجناح اخلطط الرامية
لدعم إمكانات السلطنة االقتصادية واالجتماعية
والعلمية ومب��ا يخدم الصالح العام ويرتقي مبكانة
البالد ومنزلتها اإلقليمية والدولية ويساعدها على

حتقيق التزاماتها في ال��داخ��ل واخل��ارج دون تباطؤ
او تأخر .وبديهي أن هذا األمر يقتضي تعاونا اكبر
وتنسيقا أكثر بني اجلهات احلكومية ومجلس عمان
خ��اص��ة وبينهما وب�ين ال�ق�ط��اع اخل��اص واجلمعيات
والهيئات املدنية بشكل عام.
إن التعاضد والتكاتف بني جميع اجلهات املسؤولة
والتنسيق املباشر بني إداراتها وتبادل الرأي واملشورة
ب�ين القائمني عليها ه��و السبيل امل ��ؤدي ال��ى جناح
اخلطط والبرامج الوطنية في اداء دورها املنشود في
التنمية الشاملة وحتقيق أهدافها القريبة والبعيدة في
خدمة األجيال احلاضرة والقادمة.
أعضاء مجلس عمان الكرام..
أيها املواطنون األعزاء..
إن بناء الدولة العصرية التي تعهدنا بإقامتها منذ
اللحظة األولى لفجر النهضة املباركة قد اقتضى منا
بذل جهود كبيرة في مجال إنشاء البنية األساسية التي
هي عماد التنمية الشاملة وركيزتها األولى وتوفير هذه
البنية في شتى ربوع السلطنة أتاح ولله احلمد فرصة
كبرى للتطور العمراني في مختلف املدن والقرى على
ام �ت��داد الساحة العمانية ومهد إلق��ام��ة مشروعات
اقتصادية وجتارية وصناعية عديدة ومنشات تعليمية
وثقافية وصحية واجتماعية متنوعة.
وهذا ال يخفى على أي مراقب ومتابع حلركة احلياة
في جوانبها املتعددة على ارض عمان الطيبة وال عجب
في ذلك .فالعمانيون منذ القدم صناع حضارة ولهم
موروثهم التاريخي العظيم وانفتاحهم على احلضارات
األخرى عبر البحار واحمليطات وسعيهم الى التواصل
مع اآلخرين وتبادل املنافع املشتركة معهم ما يؤهلهم
ل�ي�ك��ون��وا ق ��دوة وم �ث�لا ف��ي م �ج��ال ال �ت �ط��ور امل�ت�س��ارع
والتقدم املتنامي والقدرة على مواكبة العصر واألخذ
بكل جديد مفيد فيه من أفكار مستنيرة وعلوم نافعة
وتقنيات متجددة مع التمسك دائما بالقيم واملبادىء
الرفيعة التي يؤمنون بها والتقاليد والعادات األصيلة
التي نشأوا عليها.وإذا كان التطور كما هو معلوم سنة
من سنن الكون إال انه البد لتحقيقه من توفير أسباب
عديدة في مقدمتها اإلرادة القوية والعزمية الصادقة

ومواجهة التحديات واالصرار على تذليل الصعوبات
والعقبات لذلك كان على كل أمة ترغب في احلياة بكل
ماتشمله هذه الكلمة من معنى ان تشمر عن ساعد
اجلد فتعمل بال كلل أو ملل وفي اخالص وتفان وحب
للبذل والعطاء مستغلة طاقاتها ومهاراتها مستثمرة
مواردها وإمكاناتها من اجل بناء حاضر مشرق عظيم
واالع��داد ملستقبل زاهر كرمي وانه ملن توفيق الله أن
أمد العمانيني بقسط وافر من هذه االسباب فتمكنوا
خالل العقود االربعة املنصرمة من حتقيق منجزات
ستظل خير شاهد ال ينكرها ذو بصر وبصيرة.فالشكر
ل��ه سبحانه ع�ل��ى م��ا أس ��دى وأع �ط��ى وأن �ع��م وأك��رم
واإلبتهال إليه تعالى في ضراعة وخشوع أن يهب هذا
اجليل من أبناء عمان وبناتها وكذلك االجيال الالحقة
القدرة على صيانة هذه املنجزات واحلفاظ عليها من
كل س��وء وال��ذود عنها ضد كل ع��دو حاقد أو خائن
كائد أو متربص حاسد فهي أمانة كبرى في أعناقهم
يسألون عنها أمام الله والتاريخ والوطن.
أعضاء مجلس عمان الكرام..
أيها املواطنون األعزاء..
لقد أك��دن��ا دائ�م��ا اهتمامنا املستمر بتنمية امل��وارد
البشرية وذكرنا أنها حتظى باألولوية القصوى في
خططنا وبرامجنا فاإلنسان هو حجر الزاوية في كل
بناء تنموي وه��و قطب الرحى ال��ذي ت��دور حوله كل
أنواع التنمية إذ إن غايتها جميعا هي إسعاده وتوفير
أسباب العيش الكرمي له وضمان أمنه وسالمته وملا
كان الشباب هم حاضر األمة ومستقبلها فقد أوليناهم
ما يستحقونه من اهتمام ورع��اي��ة على م��دار أع��وام
النهضة املباركة حيث سعت احلكومة جاهدة إلى إن
توفر لهم فرص التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف.
وسوف تشهد املرحلة القادمة بإذن الله اهتماما اكبر
ورعاية أوفر تهيئ مزيدا من الفرص للشباب من أجل
تعزيز مكتسباته في العلم واملعرفة وتقوية ملكاته في
اإلب��داع واإلنتاج وزي��ادة مشاركته في مسيرة التنمية
الشاملة .وملا كان التعليم هو الركيزة األساسية للتقدم
وال�ت�ط��ور وإلي �ج��اد جيل يتحلى ب��ال��وع��ي واملسؤولية
ويتمتع باخلبرة واملهارة ويتطلع الى مستوى معرفي

أرقى وأرفع فأنه البد من إجراء تقييم شامل للمسيرة
التعليمية من أجل حتقيق تلك التطلعات واالستفادة
من فرص العمل املتاحة في القطاعني العام واخلاص.
لقد استوعبت املشروعات العمرانية واالقتصادية
والتجارية والصناعية في مختلف أرج��اء السلطنة
خ�لال املرحلة املاضية العديد م��ن األي ��دي العاملة
الوطنية وأث�ب��ت ال�ق�ط��اع اخل��اص ت�ع��اون��ه ف��ي حتمل
املسؤولية حيث اضطلع ب��دور ملموس بالتعاون مع
احلكومة ف��ي دع��م جهود التنمية املستدامة ونحن
نتطلع إلى دور أكبر يقوم به في املستقبل خاصة في
مضمار تنمية املوارد البشرية.
إننا ننظر بارتياح إلى اجلهود التي قامت بها احلكومة
خالل الفترة القريبة املاضية في تنفيذ ما وجهنا به
نحو توظيف آالف من أبنائنا وبناتنا في القطاعات
املدنية واألمنية والعسكرية وكذلك نود أن نعبر عن
استحساننا للجهود التي قام بها القطاع اخلاص في
هذا املجال الهام.
أعضاء مجلس عمان الكرام..
أيها املواطنون األعزاء..
لقد كفلت قوانني الدولة وأنظمتها لكل عماني التعبير
عن رأيه واملشاركة بأفكاره البناءة في تعزيز مسيرة
التطور التي تشهدها البالد في شتى امليادين ونحن
ن��ؤم��ن دائ �م��ا ب��أه�م�ي��ة ت �ع��دد اآلراء واألف��ك��ار وع��دم
مصادرة الفكر الن في ذلك دليال على قوة املجتمع
وعلى قدرته على االستفادة من هذه اآلراء واألفكار
مبا يخدم تطلعاته إلى مستقبل أفضل وحياة أسعد
وأجمل .غير إن حرية التعبير التعني بحال من األحوال
قيام أي طرف باحتكار الرأي ومصادرة حرية اآلخرين
في التعبير عن أرائهم فذلك ليس من الدميقراطية
وال الشرع في شيء .ومواكبة العصر التعني فرض أي
أفكار على اآلخرين.
هكذا يعلمنا ديننا احلنيف فقد امتدح الله عز وجل
املؤمنني بقوله في محكم كتابه(وأمرهم شورى بينهم)
وهذا أيضا ما تقضي به قوانني العصر الذي نعيشه
وكما الميكن السماح باحتكار ال��رأي وف��رض��ه على
اآلخ��ري��ن الميكن في الوقت ذات��ه السماح بالتطرف
السنة التاسعة ـ ـ العدد الثالث والثالثون ـ ـ يناير
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والغلو من جانب أي فكر كان الن في كل ذلك إخالال
ب��ال �ت��وازن ال��واج��ب ب�ين األم� ��ور وال� ��ذي ع�ل��ى أس��اس
منه تتخذ ال �ق��رارات احلكيمة التي ت��راع��ي مصالح
اجلميع .وكما ان الفكر متى ما كان متعددا ومنفتحا
اليشوبه التعصب ك��ان اق��در على ان يكون األرضية
الصحيحة والسليمة لبناء األج�ي��ال ورق��ي األوط��ان
وتقدم املجتمعات .فان التشدد والتطرف والغلو على
النقيض من ذلك واملجتمعات التي تتبنى فكرا يتصف
بهذه الصفات إمنا حتمل في داخلها معاول هدمها ولو
بعد حني .ونحن إذ نؤكد رفض مجتمعنا العماني ألية
دعاوى التتفق وطبيعته املتسامحة املعتدلة ..ننبه كل
املختصني إلى إن التوعية مهمة للغاية من اجل فهم
األمور على حقيقتها وعدم ترك املجال ألي تكهنات
التقوم على أسس سليمة .فسياسة السلطنة قائمة
على حتقيق التوازن في احلياة اتباعا لقوله تعالي (:
وابتغ فيما أتاك الله الدار اآلخرة والتنس نصيبك من
الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك والتبغ الفساد في
األرض ) صدق الله العظيم.
لقد فطرنا ف��ي ه��ذا البلد ول�ل��ه امل�ن��ة واحل�م��د على
السماحة وحسن املعاملة ونبذ األحقاد ودرء الفنت
وال�ت�م�س��ك ب��األع��راف وال�ق�ي��م ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى اإلخ��اء
والتعاون واحملبة بني اجلميع.
وأن �ن��ا ن��ؤك��د ع�ل��ى ض ��رورة ان ت�غ��رس ه��ذه السجايا
احلميدة والقيم الرفيعة في نفوس النشء منذ نعومة
إظ �ف��اره��م ف��ي ال�ب�ي��ت وامل��درس��ة وامل�س�ج��د وال �ن��ادي
وغيرها م��ن محاضن التربية والتثقيف لتكون لهم
سياجا يحميهم من التردي في مهاوي األفكار الدخيلة
التي تدعو إلى العنف والتشدد والكراهية والتعصب
واالس�ت�ب��داد ب��ال��رأي وع��دم قبول األخ��ر وغيرها من
األفكار واآلراء املتطرفة التي تؤدي إلى متزيق املجتمع

10

السنة التاسعة ـ ـ العدد الثالث والثالثون ـ ـ يناير

واستنزاف قواه احليوية وإيراده موارد الهالك والدمار
والعياذ بالله.
أعضاء مجلس عمان الكرام..
أيها املواطنون األعزاء..
إن العمل احلكومي كما هو معلوم تكليف ومسؤولية
فيجب أداؤه بعيدا عن املصالح الشخصية وتنفيذه
بأمانة تامة خدمة للمجتمع .كما يجب سد كل الثغرات
أمام أي طريق ميكن إن يتسرب منها فساد .واننا نؤكد
من هذا املقام على عدم السماح بأي شكل من أشكاله
ونكلف حكومتنا باتخاذ كافة التدابير التي حتول دون
حدوثه وعلى اجلهات الرقابية ان تقوم بواجبها في
هذا الشأن بعزمية ال تلني حتت مظلة القانون وبعيدا
عن مجرد الظن والشبهات .فالعدالة البد إن تأخذ
مجراها وان تكون هي هدفنا ومبتغانا ونحن بعون
الله ماضون في تطوير املؤسسات القضائية والرقابية
مبا يحقق تطلعاتنا لترسيخ دولة املؤسسات .فدعمنا
للقضاء واس�ت�ق�لال�ي�ت��ه واج ��ب ال�ت��زم�ن��ا ب��ه واح �ت��رام
قراراته بال محاباة أمر مفروغ منه فالكل سواسية
إمام القانون.
أعضاء مجلس عمان الكرام..
أيها املواطنون األعزاء..
إننا نعيش ف��ي عالم يشهد ت�ط��ورات متالحقة على
الصعيدين اإلقليمي وال��دول��ي حت��دث آث��ارا متباينة
وردود فعل متعارضة.
ومل��ا ك��ان ت��داخ��ل امل�ص��ال��ح وال�س�ي��اس��ات سمة مميزة
لهذا العالم فانه الميكننا أن نكون مبعزل عما يدور
حولنا .وقد عرفت السلطنة دائما بانتهاجها سياسة
واضحة املعالم تقوم على أساس التعاون مع اجلميع
وفق مبادئ ثابتة تتمثل في االحترام املتبادل وتشجيع
لغة احل��وار ونبذ العنف في معاجلة األم��ور وصوال

إلى مجتمعات يسودها التآخي واالستقرار مما يكفل
للشعوب مواصلة مسيرتها التنموية واجناز أهدافها
في التقدم والرخاء في مناخ يتسم باألمن ويخلو من
االضطرابات ويشجع على تنفيذ اخلطط والبرامج
االقتصادية واالجتماعية وفقا لألولويات التي تقررها
املصلحة العامة .ونحن في السلطنة وعلى الرغم من
األزمات التي جتتاح العالم وماتشكله من صعوبة في
التنبؤ بحدودها ومداها الزمني وانعكاساتها السلبية
على اقتصادات الدول .إال إننا نسعى جاهدين للتقليل
من تلك االث��ار بانتهاج سياسات اقتصادية متوازنة
حفاظا على ماحتقق من مكتسبات ودعما للخطط
اإلمنائية في مجاالتها املتعددة عاقدين العزم على
استكمال بنيان الدولة العصرية القائمة على أسس
متينة تضمن لها اس�ت�م��رار تنمية امل ��وارد الطبيعية
والبشرية ونشر العلم والثقافة واملعرفة وتوفير األمن
واالستقرار وتوطيد قواعد العمل املؤسسي مما يؤدي
بعون الله الى مزيد من النماء والرخاء والعيش الكرمي
لكل املواطنني.
وفي ختام كلمتنا نتوجه بالتحية والتقدير إلى العاملني
املخلصني م��ن أب�ن��اء وب�ن��ات عمان ف��ي ك��ل موقع من
مواقع املسؤولية وال��ى كل من يسهم في إع�لاء شأن
عمان ورفعة مكانتها ومنزلتها وحماية مكتسباتها
واحلفاظ على منجزاتها وأمنها واستقرارها خاصة
قواتنا املسلحة واألج �ه��زة األمنية ال�ت��ي ه��ي عنوان
التضحية وال�ف��داء والتي نؤكد لها استمرار رعايتنا
ودعمنا وعنايتنا بتطوير قدراتها وإمكاناتها.
ربنا اجعل ه��ذا البلد أمنا وارزق أهله من الثمرات
وأهدهم إليك صراطا مستقيما.
وفقنا الله وإياكم وكل عام وانتم بخير.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشاعرة والكاتبة سعيدة خاطر
السلطان قابوس نقل ُعمان من الظلمات إلى النور
ال�ل�ق��اء م��ع األدي �ب��ة سعيدة خ��اط��ر ح��اف��ل باملعنى.
تترك انطباعاً في اليقني أن��ك أم��ام ام��رأة رائ��دة،
وسليلة رائدات رسخن في الفؤاد والتاريخ األدبي.
حديثها ي��ذك��رك ب��ري��ادة روز اليوسف وم��ي زي��ادة
وبنت الشاطئ ولطيفة الزيات .ال يقتصر حديثها
من األدب بل يحمل حديقة أفكار ورؤى في الكون
واحل�ي��اة .واسعة االط�لاع على ما يجري ،يسكنها
القلق على املصير .ترى األمور بجواهرها مفتونة
بالقيادة التاريخية للسلطان قابوس الذي كما تقول
نقل ُعمان من الظلمات إلى النور.
شاعرة وأديبة ،نائبة رئيس جمعية الكتاب ،ورأست
مل��دة  12عاماً حترير مجلة العمانية ،عضوة في
مجلس ال��دول��ة ،متحدثة يتدفق حديثها بأفكار
منتظمة ك��ال�س�لاس��ل امل�ت��راب�ط��ة .خ��ري�ج��ة جامعة
ال�ك��وي��ت ،ويحمل مسارها العلمي ف��ي املاجستير
وال��دك �ت��وراه األدب احمل�ل��ي حيث أط��روح�ت�ه��ا في:
الشعر في ُعمان في عصر النباهنة ،والدكتوراه في

ظاهرة االغتراب في شعر املرأة اخلليجية.
لها سبعة دواوين شعر وستة كتب نقدية.
احلديث مع األديبة والشاعرة سعيدة ك��ان عفوياً
وشام ً
ال ،حتدثت بداية عن أعمالها الراهنة قائلة:
إن�ه��ا تعكف على حتقيق دي ��وان الشاعر العماني
موسى الكيناوي ال��ذي لقب بالكيناوي نسبة إلى
شجرة طيبة الرائحة وه��ذه الشجرة كما يتداول
ال تبذر كنبتة إال عندما يكون القمر في منتصف
الشهر .ولقب نسبة إلى الشجرة ألن شعره يفوح
عطراً كالشجرة.
وف ��ي إش��ارت �ه��ا إل ��ى م�ش��ارك��ات�ه��ا ف��ي امل�ه��رج��ان��ات
ال�ش�ع��ري��ة ت�ش�ي��ر إل ��ى ح �ض��وره��ا م �ه��رج��ان امل��رب��د
وال�ق��اه��رة وج��رش وت��رى أن هدفها األب�ع��د إخ��راج
الشعر العماني من سياق احمللي إلى سياق أرحب
وأوسع ليطل على احلالة الشعرية العربية.
وإذا ما حدثتنا عن واق��ع امل��رأة العمانية من حيث
رؤي�ت�ه��ا وجتربتها ت��رى أن السلطان ق��اب��وس فتح

نهضة شاملة في ُع�م��ان .لقد نقلنا من الظلمات
إل��ى النور .كانت ُعمان تعاني من ثالثية خطيرة:
الفقر – املرض – اجلهل ،فوهبت العناية اإللهية
الشعب قائداً نقل في عقود قليلة البالد إلى مصاف
احلداثة والتقدم ولقد ملست من خالل جتربتي في
مجلس ال��دول��ة كيف أن جاللة السلطان قابوس
بن سعيد ال مييز بني الرجل وامل��رأة إال من حيث
الكفاءة ويساند أن تأخذ امل��رأة دوره��ا في جميع
احلقول وك ّرمنا عام  2010مبهرجان الفت .كانت
املرأة تعيش حالة اغتراب بيد أنها اليوم تعيش حالة
مغايرة إذ انعكست عليها التغيرات الكبرى فأضحت
مربية ومتعلمة وأخذت أعداد املتعلمات يزداد حتى
وصل إلى أعلى من الذكور.
وحول رؤيتها لدور املرأة العربية وقسمات حضورها
ترى أن الواقع يشير إلى أن املرأة العربية حصلت على
هبة التعليم ولكنها تأخرت اجتماعياً إذ أن اهتماماتها
أضحت جسدية إذ لم يعد التغيير هماً حقيقياً للمرأة
كما كان هماً ومقصداً عند النساء الرائدات.
وتنظر الشاعرة واألديبة سعيدة خاطر إلى املرأة
العمانية نظرة فيها الفخر واالعتزاز وترى أن املرأة
العمانية عندما انخرطت في سوق العمل طرأ على
حياتها تغيرات كبيرة اكتملت بالوعي السياسي
واالجتماعي .ولقد أثر ذلك على قسمات وتطور
األسرة.
مسقط  -سوسن االنكليزي
السنة التاسعة ـ ـ العدد الثالث والثالثون ـ ـ يناير
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جتليات النهضة العمانية في أربعة عقود مرئية شاخصة

ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي لسلطنة ُع��م��ان وس��ان��ح��ة ال��ت��أم��ل ب��روع��ة اإلجن���از
احتفلت سلطنة ُع �م��ان بعيدها ال��وط�ن��ي احل��ادي
واألرب� �ع�ي�ن امل�ج�ي��د ف��ي ال �ث��ام��ن ع�ش��ر م��ن نوفمبر
متواصلة في مسيرة نهضتها احلديثة بخطواتها
الوثابة محافظة على ق��وة االن�ط�لاق نحو غاياتها
املنشودة ،وفي مقدمتها التنمية واالزدهار ،والسعادة
للمواطن ال ُعماني ،معززة بتالحم وطني بني السلطان
قابوس وأبنائه العمانيني على امتداد الوطن.
وب ��اإلرادة والطموح تدخل مسيرة التنمية والبناء
ف��ي سلطنة ع�م��ان مرحلة ج��دي��دة نحو م��زي��د من
تطوير مؤسسات الدولة العصرية ،لتفي مبتطلبات
التقدم االقتصادي واالجتماعي املتواصل ،متجاوبة
مع تطلعات وطموحات املواطن العماني في العقد
الثاني من القرن احل��ادي والعشرين .وهو ما جعل
السلطنة منوذجاً يشار إليه على الصعيدين الداخلي
واخل��ارج��ي ،وق��د ق��ال السلطان ق��اب��وس ف��ي كلمة
ألقاها خالل افتتاح الفترة اخلامسة ملجلس عمان
(2011 /10 /31م):
إن بناء الدولة العصرية التي تعهدنا بإقامتها منذ
اللحظة األول��ى لفجر النهضة املباركة قد اقتضى
م�ن��ا ب ��ذل ج �ه��ود ك�ب�ي��رة ف��ي م �ج��ال إن �ش��اء البنية
األساسية التي هي عماد التنمية الشاملة وركيزتها
األول��ى وتوفير هذه البنية في شتى رب��وع السلطنة
أتاح ولله احلمد فرصة كبرى للتطور العمراني في
مختلف املدن والقرى على امتداد الساحة العمانية،
وم �ه��د إلق ��ام ��ة م��ش��روع��ات اق �ت �ص��ادي��ة وجت��اري��ة
وصناعية عديدة ومنشآت تعليمية وثقافية وصحية
واجتماعية متنوعة ،وهذا ال يخفى على أي مراقب
ومتابع حلركة احلياة في جوانبها املتعددة على أرض
عمان الطيبة وال عجب في ذل��ك فالعمانيون منذ
القدم صناع حضارة ولهم موروثهم التاريخي العظيم
وانفتاحهم على احل �ض��ارات األخ��رى عبر البحار
واحمل �ي �ط��ات وسعيهم إل��ى ال �ت��واص��ل م��ع اآلخ��ري��ن
وت�ب��ادل املنافع املشتركة معهم ما يؤهلهم ليكونوا
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ق��دوة وم�ث� ً
لا ف��ي م�ج��ال التطور امل�ت�س��ارع والتقدم
املتنامي والقدرة على مواكبة العصر ،واألخ��ذ بكل
جديد مفيد فيه من أفكار مستنيرة وعلوم نافعة
وتقنيات متجددة مع التمسك دائماً بالقيم واملبادئ
الرفيعة التي يؤمنون بها والتقاليد والعادات األصيلة
التي نشؤوا عليها ،وإذا كان التطور كما هو معلوم
سنة من سنن الكون إال أنه البد لتحقيقه من توفير
أسباب عديدة في مقدمتها اإلرادة القوية والعزمية
الصادقة ومواجهة التحديات واإلصرار على تذليل

الصعوبات والعقبات لذلك كان على كل أمة ترغب
ف��ي احل�ي��اة بكل م��ا تشمله ه��ذه الكلمة م��ن معنى
أن تشمر عن ساعد اجل��د فتعمل بال كلل أو ملل
وفي إخ�لاص وتفان وحب للبذل والعطاء مستغلة
طاقاتها ومهاراتها مستثمرة مواردها وإمكاناتها من
أج��ل بناء حاضر مشرق عظيم واإلع��داد ملستقبل
زاه��ر ك��رمي وإن��ه ملن توفيق الله أن أم��د العمانيني
بقسط وافر من هذه األسباب فتمكنوا خالل العقود
األربعة املنصرمة من حتقيق منجزات ستظل خير

ش��اه��د ال ينكرها ذو بصر وب�ص�ي��رة .وب��ذل��ك فإن
سلطان عمان قابوس بن سعيد رسم خطة مستقبلية
لتكمل السلطنة مسيرتها التنموية وفق النهج الذي
اختارته عمان لتنفيذ سياستها نحو تطبيق كامل
للعملية الدميوقراطية ،مشيراً إلى اإلجنازات التي
حققتها السلطنة مع هذا النهج في جتربة الشورى
العمانية إلقامة بنيانها وإعالء أركانها على قواعد
ثابتة ودعائم راسخة تضمن لها التطور الطبيعي
ال��ذي يلبي متطلبات كل مرحلة من مراحل العمل
الوطني ومب��ا يستجيب حل��اج��ات املجتمع ويواكب
تطلعاته إلى مزيد من اإلسهام واملشاركة في صنع
القرارات املناسبة التي تخدم املصلحة العليا للوطن
واملواطنني ضمن رؤي��ة مستقبلية واعية وخطوات
تنفيذية واعدة.

إن ال � ��دالالت وامل �ض��ام�ين ال �ت��ي ح�ف��ل ب�ه��ا خطاب
السلطان قابوس أمام أعضاء مجلس عمان ما هي
إال امتداد للثوابت التي نشأت وتسير عليها دولة
املؤسسات والقانون والشراكة الفاعلة في صناعة
ال�ق��رار ،ولذلك كانت دع��وة سلطان عمان لتعميق
دور هذه الثوابت في بناء الدولة احلديثة واضحة
جلية في توسيع دائرة الصالحيات املنوطة مبجلس
ُعمان في املجالني التشريعي والرقابي سعياً نحو
شراكة متدرجة تستمد محدداتها من واقعها وقيمها
األصيلة بشكل مؤسس وم��دروس وتأكيد السلطان
قابوس في خطابه هذا على أهمية مواصلة السعي
لترسيخ الدور احلضاري الذي قامت وال تزال تقوم
به سلطنة ُعمان ما هو إال دعوة ملواصلة العمل اجلاد
للحفاظ على املكانة والهوية احلضارية املنفتحة

واملتفاعلة بإيجابية مع متطلبات التنمية البشرية،
حيث قال:
فإننا نتطلع إل��ى نقلة نوعية للعمل الوطني الذي
سيقوم ب��ه مجلس عمان ف��ي املرحلة القادمة في
ضوء ما أتيح له من صالحيات موسعة في املجالني
التشريعي والرقابي وال ري��ب أن التحديات كبيرة
غير أننا على ثقة تامة من أن جميع أعضاء املجلس
س��وف ميارسون دوره��م الفاعل ويقدمون جهدهم
وعطاءهم الباذل من أجل السير قدماً بهذا الوطن
الغالي نحو آف��اق العزة واملجد والرقي واالزده��ار
واألم ��ن واالس �ت �ق��رار ،واض�ع�ين نصب أعينهم تلك
املسؤوليات اجلسيمة التي توجب على مجلسهم
كهيئة تشارك في صنع ال�ق��رار ،وعليهم هم أيضاً
كمواطنني يسعون لرفعة وطنهم القيام بعمل دائب
م�ت��واص��ل م��ن أج��ل إجن��اح اخل�ط��ط ال��رام�ي��ة لدعم
إمكانات السلطنة االقتصادية واالجتماعية والعلمية
ومب��ا ي�خ��دم الصالح ال�ع��ام ويرتقي مبكانة البالد
ومنزلتها اإلقليمية والدولية ،ويساعدها على حتقيق
التزاماتها في الداخل واخلارج.
وفيما أشار السلطان قابوس إلى أن القوانني كفلت
لكل عماني حرية التعبير واملشاركة باألفكار فقد نبه
من مساوئ االستبداد بالرأي والتطرف والغلو وقال
(نحن نؤمن دائماً بأهمية تعدد اآلراء واألفكار وعدم
مصادرة الفكر) وأضاف أن (حرية التعبير ال تعني
بحال من األح��وال قيام أي ط��رف باحتكار ال��رأي
وم�ص��ادرة حرية اآلخ��ري��ن في التعبير عن آرائهم)
مبيناً أن (ذل��ك ليس من الدميقراطية وال الشرع
ف��ي ش��يء) ليشدد بعد ذل��ك بقوله( :كما ال ميكن
السماح باحتكار الرأي وفرضه على اآلخرين فإنه
ال ميكن في الوقت ذات��ه السماح بالتطرف والغلو
من جانب أي فكر كان ألن في ذلك إخالل بالتوازن
الواجب بني األمور) ،وقد شدد على دور املجتمعات
في حفظ استقرار بلدانها محذراً من أن املجتمعات
التي تتبنى فكراً يتصف بالغلو الفكري إمنا حتمل
في داخلها معاول هدمها ولو بعد حني ليؤكد على
رفض املجتمع العماني أية دعاوى ال تتفق وطبيعته
السنة التاسعة ـ ـ العدد الثالث والثالثون ـ ـ يناير
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معالي عبد العزيز بن
محمد الرواس

لقاءات ال ُتنسى

ح �ف �ل��ت ال� ��زي� ��ارة ب� ��زي� ��ارات ل �ع��دد م ��ن امل �س��ؤول�ين
والفعاليات الفكرية واالجتماعية .منحنا معالي عبد
العزيز بن محمد الرواس مستشار جاللة السلطان
للشؤون الثقافية فسحة من جدول أعماله .كان لقاء
أخوياً حتدث فيه عن بواكير النهضة العمانية التي
أسسها ويقود مسارها جاللة السلطان قابوس بن
سعيد .حتدث عن التطلعات اإلنسانية التي حملتها
احل�ض��ارة العربية اإلسالمية .يحمل حديثه سمة
الواثق باملستقبل والفخور مبا حققته سلطنة عمان
في أربعة عقود.

كما منحنا معالي حمد بن محمد ال��راش��دي وزير
اإلع �ل��ام ف�س�ح��ة م ��ن وق �ت��ه ل�ن�س�م��ع م �ن��ه امل�لام��ح
األساسية لتوجهات اإلع�لام العماني املعهودة في
املوضوعية والرصانة والتركيز على املواضيع ذات
املعنى منوهاً ب��دور اإلع�لام العربي في االغتراب
من حيث نقله لتعابير الثقافة العربية والتطورات
االجتماعية واالقتصادية في العالم العربي مبا يؤدي
إل��ى التفاعل والتواصل وتعزيز معرفة اآلخ��ر عبر
ال��وض��وح والصراحة واملعلومة املوثقة ،مستعرضاً
مبالمح عريضة جتليات النهضة العمانية املعاصرة

ذكريات و بهجة الروح من سلطنة عمان
خمسة واربعون عاما مضت على اقامتي في املجر
وبحكم عملي ومعارضي زرت بلدانا عربية كثيرة
وكنت دائما اشعر بالسعادة واحملبة ولكن هذه هي
املرة االولى التي جعلتني اشعر انني محظوظ حيث
املك لغة مفهومة على اتساع جغرافي وسكاني
كبير ج��دا واصبحت متيما ف��ي طبيعته اجلميلة
واحترامه لتراثه العميق من خالل عمرانه اجلميل
واملنسجم مع محيطه واحملاقظ على الطابع العربي
االسالمي فشوارع ُعمان فسيحه وشعبها هادىء
فيه روح البساطة الرائعة واملتواضعة كما كنت اقراْ
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في طفولتي عن الشهامة وكرم الضيافه وحيثما
س ��رت وت�ن�ق�ل��ت ف��ى سلطنة ع �م��ان ك�ن��ت اش��اه��د
عمليات البناء العمراني وشق الطرقات الواسعة
في اجلبال والوديان ولفت انتباهي ان كل الطرقات
السريعة وعلى ام�ت��داد مئات الكيلو م�ت��رات هي
طرق مضيئة باالنوار ليال .وهذا ماال اراه في بلدي
الثاني املجر امال ان يتحقق لنا يوما ما رأيته في
ُعمان.
وفق الله هذا البلد قيادة وشعبا وطبيعة وكل حبي ل ُعمان.
الفنان :بهجت اسكندر

معالي حمد الراشدي وزير اإلعالم
التي يقود خطاها بخطوات واثقة ومدروسة جاللة
السلطان قابوس بن سعيد.
صحيح أن اللقاء م��ع مسؤولني رفيعني املستوى قد
تسربل بالطابع الترحيبي إال أننا نهلنا منهما التوجهات
األس��اس�ي��ة وفتح اللقاء ن��واف��ذ ل�ل�ق��اءات م��ع فعاليات
اجتماعية عمانية تساهم في نسيج املجتمع العماني.
التقينا بالدكتورة م��اج��دة املعمري رئيسة جمعية
املرأة العمانية في السيب .كنا شغوفني مبعرفة دور
املرأة العمانية في احلياة االقتصادية كوننا شاهدنا
املرأة تعمل في جميع القطاعات مساهمة مع الرجل
في الرقي ببالدها.
حدثتنا الدكتورة ماجدة املعمري عن نشاط اجلمعية
والدورات التدريبية وأهداف اجلمعية التي لها فروع
في جميع واليات السلطنة ليشمل نشاطها القطاع
النسائي محددة األهداف مبا يلي:
 .1العمل على تقدمي اخلدمات االجتماعية والتوجيه

إلى سبل احلياة الصحية والتخفيف عن األسر الفقيرة
واحملتاجة في حالة وفاة عائلها أو تعرضها للكوارث
وغير ذلك من املساعدات التي تقدم في هذا املجال.
 .2العمل على تعليم امل ��رأة بعض ال�ص�ن��اع��ات أو
احل��رف ال�ي��دوي��ة ملساعدتها ف��ي املعيشة وت��دري��ب
وتعليم خريجات الثانوية العامة ومساعدتهن في
احلصول على فرض عمل في القطاعات املختلفة
من خالل إحلاقهن بالدورات املختلفة.
 .3ب��ذل اجل�ه��د إلق��ام��ة م�ش��اري��ع خ�ي��ري��ة يخصص
ربحها لبرامج تديرها اجلمعية.
 .4العمل في مجال تنظيم األسر ،وإعطاء التوجيه
واإلرشاد للمرأة مبا يحقق السعادة األسرية املطلوبة
وذلك عن طريق التوعية والندوات واحملاضرات.
 .5النهوض باملجتمعات احمللية على أسس اجتماعية
ص�ح�ي�ح��ة ،وت�ك�ث�ي��ف ج �ه��ود األه��ال��ي ف��ي مختلف
املجاالت ملقابلة احتياجات هذه املجتمعات.

 .6املشاركة في البرامج واملشروعات التي تهدف
إلى رعاية الطفولة واألمومة ،مثل برنامج اخلطة
الوطنية لرعاية الطفولة ،توعيات حمالت التطعيم.
 .7العمل على تنمية التقاليد القائمة على الفضيلة
والنابعة من تاريخ املجتمع وقيمه ومبادئه املستمدة
من الدين اإلسالمي احلنيف ،ومحاربة التأثيرات
املعوقة لنمو وتقدم املجتمع.
 .8التعاون مع اجلمعيات األخ��رى ،والتعرف على
سبل عملها لالستفادة من جتاربها وخبراتها وذلك
عن طريق تبادل الزيارات.
تشير الدكتورة املعمري إلى بدء الفعاليات العملية
النسائية مع تسلم جاللة السلطان قابوس مقاليد
احل �ك��م ع ��ام  1970ح�ي��ث دع ��ا إل ��ى تثقيف امل ��رأة
وتوعيتها ق��ان��ون�ي�اً واج�ت�م��اع�ي�اً ،وت �س��رد من ��اذج عن
جناحات هائلة للمرأة العمانية ومساهمتها في سوق
العمل وب ��روز س �ي��دات أع �م��ال وم�ش��ارك��ة ف��ي غرف
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في نزوى واجلبل األخضر
ال تكتمل ص ��ورة أح� ��داث اجل�غ��راف�ي��ة السياسية
للسلطنة وال تتوضح مكوناتها دون التعرف باخلطوط
العريضة لألرض العمانية التي تشكل املسرح البيئي
الذي جتري فوقه ومن حوله األح��داث السياسية،
وتتصارع ال�ق��وى ،ومي��ارس اإلن�س��ان العماني على
خشبته نشاطاته االقتصادية والسياسية املختلفة،
متأثراً باخلصائص العامة لعناصر ه��ذه األرض
الطبيعية واملناخية ،ومؤثراً فيها في الوقت نفسه
بطرق تختلف حسب خلفيته العلمية .وتتعدد أشكال
األرض ومظاهر السطح وتتنوع البيئات في عمان
تنوعاً مفيداً ومؤثراً في مجال التاريخ واحلضارة
والسياسة ،وأولى هذه البيئات التي تتكون منها هي
البيئة الساحلية.
وتستأثر ه��ذه البيئة الساحلية بقسط كبير من
توجهات اإلن �س��ان ال� ُع�م��ان��ي ،فعند س��واح��ل عمان
تنتهي كتلة شبه جزيرة العرب القدمية التي يسميها
ال�ب�ع��ض (ك�ت�ل��ة ال� ��درع ال �ع��رب��ي) وم��ن اخلصائص
األساسية لسواحل ُعمان وشواطئها التي لعبت دوراً
هاماً في نشاطات اإلنسان لفترة طويلة ،أنها في
كثير منها قليلة العمق وغير صاحلة إلنشاء املوانئ
البحرية الكبيرة .وهي متتاز أيضاً بكثرة األلسنة
املائية الضحلة املتعمقة في اليابس لعدة كيلومترات
والتي تعرف باألخوار ،وقد لعبت هذه األخوار دوراً
هاماً في حياة السكان وأحداث تاريخهم ونشاطهم
االق �ت �ص��ادي وال�س�ي��اس��ي ،ف��رؤوس�ه��ا ك��ان��ت مواقع
مناسبة ق��ام��ت عليها مستوطناتهم ال�ت��ي شكلت
آنذاك قواعد انطالق للصيادين في صراعهم مع
البحر ،وفي مياهها الضحلة وجد اإلنسان ال ُعماني
احلماية التي ينشدها ضد أعدائه في البحر وفي
البر ،ومنها شنت جموع العناصر الوطنية املغامرة
هجماتها اخلاطفة على السفن التجارية األجنبية
املنتمية للقوى االستعمارية ،والتي كانت تفرض
سيطرتها وحمايتها ب��ال�ق��وة على املنطقة وعلى
م��ا ي�ج��اوره��ا م��ن أط ��راف منطقة اخلليج العربي
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واألطراف اجلنوبية من شبه اجلزيرة العربية.
وم��ن املظاهر الساحلية وج��ود (السباخ) الواسعة
واملنبسطة التي تغمر مياه املد أجزاء واسعة منها،
مما يجعل التربات فيها رطبة وذات ملوحة مرتفعة
ال تسمح بقيام أي نشاط زراعي فوقها.
وع�ل��ى مسافة قريبة م��ن ال�س��اح��ل متتد الشعاب
والشطوط اجليرية املرجانية الصاحلة لوجود محار
اللؤلؤ الذي لعب دوراً في التخفيف من حدة املشاكل
االقتصادية لفترة طويلة من الزمن.
وإذا م��ا انتقلنا م��ن ال�ب�ي�ئ��ة ال�ب�ح��ري��ة بسواحلها
وأخ ��واره ��ا وس�ب��اخ�ه��ا ودوره� ��ا ف��ي تشكيل حياة
اإلنسان مبظاهرها االقتصادية والسياسية ،إلى
بيئة اليابس ،فإننا سنجد بيئات طبيعية تختلف
كل االختالف عن تلك البحرية من حيث مظاهرها
االقتصادية والسياسية ،فهي متثل الوجه الثاني من
حقيقة صراع اإلنسان العماني مع الظروف البيئية
وهو يكافح في صنع صور حياته وأحداثها.
وت�ش�م��ل البيئة ه�ن��ا ال�س�ه��ول الساحلية الضيقة
واملناطق اجلبلية املرتفعة املشرفة عليها بسفوح
تقطعها األودي� ��ة ال�س�ي�ل�ي��ة ،وخ �ل��ف ه ��ذه املناطق
املرتفعة وب��اجت��اه ال��داخ��ل من أرض شبه اجلزيرة
العربية ،متتد البيئة الصحراوية القاحلة التي تضم

أشكال متعددة من األراض��ي الصحراوية ترصعها
ال��ري��اض امل�ت�ن��اث��رة ذات ال�ت��رب��ة ال��رط�ب��ة الصاحلة
للزراعة.
وتتكون اجلهات الداخلية من السلطنة وهي على
العموم مرتفعة ،من هضبة قدمية يصل ارتفاعها
إل ��ى أك �ث��ر م��ن 1300م ،ينتصب وس�ط�ه��ا اجلبل
األخضر الذي يصل ارتفاع بعض جهاته إلى أكثر
من 3000م ،وحتدد األودية التي تتجه من اجلنوب
الغربي نحو الشمال الشرقي ،سفوح هذه املناطق
املرتفعة املنحدرة باجتاه السهول الساحلية.
وتشكل هذه السهول الساحلية ،مع املناطق املرتفعة
املنحدرة باجتاه السهول الساحلية.
ب��ودي��ان �ه��ا وب �س �ف��وح �ه��ا ال �ت��ي ق�ط�ع��ت ع �ل��ى شكل
مدرجات ،والتي تتلقى بسبب ارتفاعها ووقوعها في
نطاق الرياح املوسمية الصيفية كمية ال بأس بها
من األمطار ال تقل في حدها األدنى عن 250مم،
املجال الواسع الذي ميارس فيه العمانيون نشاطهم
الزراعي والرعوي وذلك بزراعة أنواع مختلفة من
الفاكهة كالعنب والرمان واخلوخ واجلوز والزيتون
واللوز ،إلى جانب شجر التوت الذي يكون أحراشاً
كثيفة .وباإلضافة إلى األمطار املوسمية تستفيد
هذه الزراعات من مياه األفالج والعيون املندفعة.

ويعتبر اجلبل األخضر أحد األماكن الرئيسية إلنتاج
الفواكه ،حيث ينفرد بإنتاج أنواع خاصة منها كتلك
التي حتتاج إل��ى مناخ معتدل نسبياً .أم��ا السفوح
اجلبلية الدنيا والسهل الساحلي املعروف بالباطنة،
فيصبح نخيل ال�ت�م��ر ف�ي��ه م�ه�م�اً ج ��داً ،ب��ل يعتبر
احملصول األساسي الذي يقوم عليه نشاط السكان
الزراعي ،وإلى جانب النخيل ينتج السهل الساحلي
التبغ وقصب السكر والقطن باالعتماد على الري
من مياه الينابيع اجلبلية بواسطة القنوات.
ويقوم بعض السكان في الواحات الداخلية وعلى
السفوح اجلبلية برعي األغنام واملاعز ،كما يتجه
بعض السكان نحو البحر للعمل في صيد األسماك
والتجارة ،فض ً
ال عن بعض الصناعات النسيجية
والنحاسية واجل�ل��دي��ة وال�ف�خ��اري��ة البسيطة التي
تشتهر بها بعض املدن ،وبخاصة مدينة نزوى.
من هذه اخللفية اجلغرافية تتضح أمامنا مجموعة
من احلقائق ذات الصلة املباشرة أو غير املباشرة
مع صفات مكونات اجلغرافية السياسية للسلطنة.
فالبيئات اجلغرافية البحرية واجلبلية والصحراوية
اشتركت في رسم املسرح اجلغرافي الذي مارست
اجلماعات البشرية ،ف��ي ظ��ل عناصره الطبيعية
وامل �ن��اخ �ي��ة ن�ش��اط��ات�ه��ا االق �ت �ص��ادي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة،

وبالتفاعل مع هذه العناصر كانت احلصيلة التي
تتمثل في امليراث احلضاري والنمط احلياتي الذي
سبق فترة ثورة النفط.
ومب��ا أن السلطنة تشكل في قسمها األكبر ج��زءاً
من اإلقليم اجلاف ،فإن مشكلة املياه فيها تتطلب
العناية من أج��ل توسيع مساحة ال��زراع��ة وتكثيف
اإلنتاج الزراعي .فض ً
ال عن ارتباط عضوي يشد
الناس في هذه البقعة جي ً
ال بعد جيل وقرناً بعد
ق��رن إل��ى أرض�ه��م إمي��ان�اً منهم ب��أن الشعوب التي
ترتبط ب��األرض ال متوت مهما مر بها من تقلبات
في احلكم والسيادة.
كما أن املناخ الذي ميكن وصفه على العموم بأنه
جاف في جزء كبير من السلطنة بآثاره الواضحة
في منط ال��زراع��ة ومحاصيلها ووسائلها وتكتيك
تطويرها وحتسينها ،يشكل إلى جانب األنهار واملياه
اجلوفية املرتبطة ب��ه ،أح��د امل�ك��ون��ات اجلغرافية
األساسية للتركيب االستراتيجي للسلطنة وذلك من
منطلق مفهوم اجلغرافية السياسية ،حيث يساهم
في حتديد مناطق العمران واملساحات الزراعية
والقابلة للزراعة واالستخدام السكني فيها ،فهو
يخلق عمراناً كثيفاً ومستقراً في الواحات ومناطق
ينابيع املياه الباطنية ،وفي أطراف األودية العديدة

وفي السهول الساحلية الضيقة املمطرة ،وأخيراً في
أطراف املرتفعات والهضاب التي تستقبل كميات ال
بأس بها من األمطار ،وفي املقابل فإنه يفرض منط
السكن املخلخل واملتنقل في املناطق القاحلة.
وق��د كانت ه��ذه ال�ظ��روف املناخية وكذلك املظهر
املائي الذي يرتبط بها ،من العناصر اجلغرافية ذات
الفعالية الشديدة في حتديد الصفات األساسية
للبناء االق �ت �ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي وال�س�ي��اس��ي في
السلطنة ،فظروف احلرارة واجلفاف جعلت للموارد
املائية أهمية حيوية تعادل أهمية املكان واملوقع
اجلغرافي.
فحسب حجم امل��وارد املائية يتقرر حجم السكان،
ومقدار ونوع ما ينتجون من موارد زراعية وحيوانية،
ولكي يبقى احلجم السكاني متوازناً بصورة من
ال �ص��ور م��ع م ��وارد امل �ي��اه امل�ت��اح��ة ،تبقى السلطنة
مشغولة بشكل دائ��م بتعديل امليزان الطبيعي في
مصادرها املائية بشتى الوسائل ،كمحاولة ضبط
األودية والسيول ذات اجلريان املوسمي ،واستخدام
الوسائل العلمية للحصول على املياه اجلوفية التي
جتمعت من مياه األمطار احلالية ،وهي قليلة على
العموم ،أو من أمطار العصور اجليولوجية القدمية
املطيرة ،وأخيراً إقامة املنشآت لتحلية مياه البحر.
ونتيجة لهذه التأثيرات املتبادلة بني هذه العناصر
اجلغرافية الطبيعية وب�ين اإلن�س��ان ،تأخذ احلياة
مظهر التجمع في الواحات التي تظهر فيها املياه
اجل��وف�ي��ة ،وي �س��ود ال�ن�ش��اط ال��رع��وي حيث تسمح
األمطار الصيفية بنمو األعشاب ،وبزراعة محدودة
ميارسها سكان األودي ��ة كعمل إض��اف��ي ال كحرفة
أساسية.
فإذا كانت العناصر اجلغرافية الطبيعية املعيقة قد
ساهمت في ضعف االتصال بني السهول والوديان
الصغيرة والواحات وجعلت منط السكن والعمران
متقطعاً ،فإنها ال ميكن أن تكون املسبب األساسي
لهذا التفتت واالنعزال ،والبد من أن تكون هنالك
أس �ب��اب أخ���رى ع��ارض��ة م �ع��اص��رة ،ت�س�ه��م بذلك
وترتبط بالظروف السياسية التي مرت بالسلطنة.
وعلى الرغم من تأثير عناصر اجلغرافية الطبيعية
في ضعف االتصال بني أجزاء ُعمان إال أنه كانت
السنة التاسعة ـ ـ العدد الثالث والثالثون ـ ـ يناير
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جتليات النهضة العمانية في أربعة عقود مرئية شاخصة
هناك عوامل أخرى أدت إلى تقوية هذا االتصال.
ف��ال �ت��اري��خ ي�ث�ب��ت أن األط���ر ال�ع��رب�ي��ة م��ن ح�ض��ارة
ومشاعر ،وهي عوامل تكامل ووح��دة وتقارب كان
لها من القوة ما مكنها في يوم من األيام من التغلب
على كل املعيقات الطبيعية ،ومن ربط أقاليم السكن
والعمران املوجودة في املنطقة برباط قومي وديني
متني ،وأن تثبت بأن اإلنسان مبجموعة قيمه وتراثه
وأيديولوجيته ال يعجز عن توحيد أقاليم طبيعية
مختلفة ضمن وح ��دة ،وربطها بشكل ق��وي مهما
تباعدت هذه األقاليم عن بعضها ،ومهما صعبت
الظروف املناخية واجلغرافية ،فما بالك إذا تسلح
هذا اإلنسان ،إلى جانب ذلك بالتكنولوجيا املعاصرة
املتطورة في مجمل أعماله ونشاطاته.
قلعة نزوى
قلعة نزوى – التي كانت في يوم ما عاصمة ل ُعمان
– حتصني ضخم احلجم ،يتوجه برج دائري عظيم
يعد أكبر األب��راج املوجودة في السلطنة ،كما كان
فيما مضى أكثرها منع ًة .ولقد بقي ه��ذا املعقل
املميز معلماً بارزاً في قاموس ُعمان املعماري.
وترتبط قصة ه��ذا املَعلم البارز بالتاريخ احلافل
للشعب ال ُعماني ،إذ كانت مدينة نزوى في فترات
متقطعة بني القرنني امليالديني الثامن والثاني عشر
عاصمة للبالد لسلسلة متعاقبة من األئمة ،فمع
مت��اوج السلطة السياسية ب�ين م��د وج��زر وانتقال
اإلمامة أكثر من مرة إلى أماكن أخ��رى مثل بهلى
والرستاق وصحار ومسقط ،إال أن نزوى حافظت
على مكانتها البارزة كمدينة العلم واملعرفة.
ف��ي ن ��زوى ينتشر م �ئ��ات ال�س��ائ�ح�ين ي�ب�ح�ث��ون عن
التاريخ والبساطة .وفي يوم اجلمعة تراهم في سوق
املواشي يقفون على عادات وتقاليد لم تعد موجودة
إال في املجتمعات احملافظة على األصالة.
في اجلبل األخضر
إنها ُعمان ،مالكة لتضاريس ال تعرف احلدود وال
املقاسات .تذكر في زي��ارة اجلبل األخضر صاللة
وظ �ف��ار واخل��ري��ف ال �س��اري ف��ي جنباتها ف��ي قلب
الصيف .كم سكن فؤادنا وشعورنا ذاك اجلمال.
عندما تقترب من اجلبل األخضر تأخذك هيبة هذا
اجلبل فتتمعن بخيالك في ما تكتنزه أعاليه من
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سمو يعانق الغيوم وأرض مليئة بالتاريخ وتفاصيل
املعالم اجليولوجية.
ث�م��ة ش��يء ي�ج��رك ن�ح��و ه��ذا امل��وق��ع املتميز مبناخه
وطبيعته الذين يتفرد بهما عن باقي املواقع احمليطة
به .وثمة سحر غامض تدركه في مشهد تصاعد املاء
من السطح نحو األعالي ،إنها معجزة اإلنسان ال ُعماني.
وي�ب��دو ك��أن��ك تعانق الصخر وت �ت��راءى ل��ك مالمح
اجلبال وأنت تصعد لألعلى على الطرق.
ويحتل اجلبل مكانة خاصة في املشهد اجلغرافي
ليس على الصعيد العماني فحسب ب��ل ف��ي شبه
اجلزيرة العربية لروعة املكان ودهشته.
ويبلغ ارت �ف��اع اجلبل األخ�ض��ر  10.000ق��دم عن
سطح البحر حيث تنتشر عدة قرى مأهولة بالسكان
منها مثل قرية سيق ،الشريجة ،وادي بني حبيب،
العني ،العقر ،املناخر ،حيل اليمن ،والقشع ...إلخ
ه��ذا باإلضافة إل��ى ال�ق��رى األخ��رى غير املأهولة
بالسكان.
زيارة
يتذكر أه��ل املشرق العربي مدينة ص��ور اللبنانية
عندما يزور صور ال ُعمانية التي دلف منها األجداد
إل��ى ب�ل�اد ال �ش��ام ،زي ��ارة امل��دي�ن��ة ت��ذك��رك بأمجاد
البحرية العمانية التي حملتها كتب التاريخ ووقائع
األحداث.
تنقل ال��وق��ائ��ع التاريخية ال ��دور ال �ب��ارز لل ُعمانيني
ف��ي البحرية ال�ق��دمي��ة ،وتشير اآلف ��اق التاريخية
لتلك الوقائع ودالالتها اجلغرافية السياسية على
احل �ض��ور ال�ب�ح��ري العماني ال��دول��ي ال ��ذي يحمل
إسقاطات تاريخية تسربلت بها الشخصية ال ُعمانية
وأكسبت العمانيني ذلك الشعور بالزهو املتواضع

وباجلذور التاريخية احلضارية.
فمن بني األمور املعروفة بخصوص املالحة البحرية
القدمية ،أنها شهدت ازدهاراً ملحوظاً في اخلليج
العربي ،بينما تعطلت لوقت طويل في البحر األحمر
وأق �س��ام م��ن البحر العربي وذل��ك ألس�ب��اب تتعلق
بتقنية صناعة السفن ومهارات املالحني.
كانت املالحة ال ُعمانية القدمية تتميز عن غيرها
من مراكز اخلليج العربي بعظم سفنها ،ورمبا أيضاً
ألهمية جتارتها من النحاس الذي كان يجد أسواقاً
رائجة له في مدن بالد وادي الرافدين .فالنصوص
املسمارية تقرن مجان بسفن معينة تدعوها ،سفينة
م �ج��ان ،ول�ك��ن اإلش���ارة النصوصية ال�ت��ي تذكرها
وهي في قصيدة سومرية تتعلق برحلة جلجامش
إلى أرض احلياة ،أريد من ورائها أن تكون سفينة
مجان مثاالً ألعظم السفن وأشدها .ويتأكد هذا
الفهم للسفن املجانية من مقدمة قانون أورمنو التي
يتفاخر فيها بتمكنه من إعادة هذه السفن لترسو
في رصيف مدينة (أور) واإلكثار من ترددها وجعلها
مشهورة .ويبدو ذلك منطقياً من نوع البضائع التي
اقترن ذكرها في املصادر املسمارية مبجان وأبرزها
النحاس واحلجارة واألخشاب .وبذلك ميكننا القول
ب��أن شهرة البحرية العمانية ف��ي ال�ق��رون القليلة
املاضية تستند إل��ى خبرة مالحية طويلة تستمد
مقوماتها م��ن ت��اري��خ ُع�م��ان ال �ق��دمي ،م��ع مالحظة
املتغيرات في اجتاهات الرحالت ومواد التجارة بني
زمن وآخر.
ك ��ان امل�ل�اح��ون ال � ُع �م��ان �ي��ون م�ل�م�ين مت��ام �اً ب��رك��وب
البحر وكانوا أمهر الناس في ذلك بشهادة الكتاب
واملؤرخني قدامى ومحدثني كما مهروا في صناعة

اآلالت واألدوات الالزمة لتأمني رحالتهم والوصول
بسفنهم إلى أقصى البلدان وتاريخ املالحة والبحرية
العمانية يكشف بالوقائع على التطور التاريخي
جلغرافية عمان السياسية.
ل�ق��د س�ع��ى ال� ُع�م��ان�ي��ون للحصول ع�ل��ى ال���رزق من
أرضهم ومن البحار احمليطة بهم ومن اليابسة التي
تقع على شواطئ احمليط الهندي والبحر األحمر،
فقاموا بارتياد البحار سعياً وراء التبادل التجاري
م��ع الشعوب امل �ج��اورة .وشكل البحارة ال ُعمانيون
طليعة رواد احمليطات في العالم على مر العصور،
يأخذون من الشعوب التي اتصلوا بها ويعطونها،
وم��ن امل��ؤك��د أن ال ُعمانيني ه��م م��ن أوائ��ل الشعوب
القدمية التي استخدمت الصاري والشراع.
ولقد لعب موقع ُعمان اجلغرافي الهام دوراً بارزاً في
نشاطها البحري ،وفي اهتمام بالد ما بني النهرين
بها .وكانت ُعمان في الفترة ما بني (1800 2800-
ق .م) في حال ازده��ار حضاري ولقد أسهم أيضاً
نشاطها البحري في ذلك إضافة إلى عوامل أخرى،
واستمر ازدهارها في عصر املعينيني والسبئيني في
األلف األول قبل امليالد ،بفعل نشاطها البحري.
وما أن أزف القرن الثالث قبل امليالد حتى كانت
ُعمان متلك ثاني أسطول بعد قرطبة وطيرة ،ورمبا
ك��ان أسطولها أق��وى أسطول بحري في العالم أو
أكثر ع��دداً وك��ان بال ري��ب الوسيلة الوحيدة لنقل
حضارة مينا وبابل وسوسة إل��ى الهند ،فعن تلك
احل �ض��ارات أخ��ذ ال�ه�ن��ود ع�ل��وم الفلك والفلسفة
والرياضيات والتنجيم وكل معالم احلضارة والتقدم
الفكري ،وك��ان ذل��ك قبل العصور الهلنستية بعدة
قرون .وكان ملوقع ُعمان اجلغرافي أثر بالغ األهمية،
ف ُعمان واسطة العقد بني احمليط الهندي واخلليج
العربي والبحر احلمر وشرق إفريقيا وداخل بالد
العرب ،وحيث أن جبال ُعمان كانت تشكل صعوبة
في االتصال بني داخل ُعمان وسهولها الساحلية،
تلك السهول التي لم تسد احتياجات السكان من
ال��رزق ،األمر الذي دفع بهم نحو البحر بحثاً فيه،
سواء في جوفه أو على متنه أو ما وراءه ،كما فعل
الفينيقيون على شواطئ البحر األبيض املتوسط،
في العصور القدمية.

األزياء التقليدية ...تراث يحفظه األحفاد

يتشح أهل ُعمان بالزي الوطني .حتى ال تكاد أحياناً أن متيز زائراً أو صديقاً آتياً لك لوحدة امللبس
وغطاء الرأس املوحد املتعدد األلوان.
األزياء التقليدية تعيش في الوجدان .التقينا مبصممة األزياء محفوظة السليمي التي يضم مركزها أزياء
عمانية من جميع واليات السلطنة أزياء متشحة بألوان متتع النظر وتصاميم مواكبة لتطور علوم األزياء.
ولعل أجمل ما يراه املرء أن الزي التقليدي يرتكز على األعمال اليدوية .ويرى أن األفكار تواكب األلوان
وتعطيك فكرة عن ذاك الذوق الغائر في أعماق التاريخ والبهجة وعناق احملبة.

متعة رؤية الطيور في ُعمان
ه��ذا ال�ب�ل��د م �ب��ارك .ح�ت��ى ال�ط�ي��ور ت��راه��ا
س��اب�ح��ة ف��ي س�م��ائ��ه وج��اث�م��ة ع�ل��ى أرض��ه
ال�ط�ي�ب��ة .ت�خ��رج م��ن م�ط��ار مسقط فترى
أن��واع �اً م��ن ال�ط�ي��ور تتخايل كأنها ترحب
بالقادمني.
وتشير القائمة الرسمية للطيور في ُعمان
وفقاً للعدد اخلامس من سجل طيور عمان للعام  2000إلى أن عدد أنواع الطيور التي مت تسجيلها
بلغ نحو  463نوعاً .وهو رقم يثير اإلعجاب ويعكس في نفس الوقت التنوع البيئي واجلغرافي ل ُعمان.
يقيم ثمانون نوعاً من هذه الطيور في ُعمان أما األنواع األخرى فهي طيور مهاجرة في فصلي الربيع
أو اخلريف أو متكث لقضاء فصل الشتاء .إن حملة سريعة خلريطة منطقة غرب آسيا تظهر أن ُعمان
وشرق اجلزيرة العربية منطقة تشكل جسراً بني القارتني الكبيرتني أفريقيا وآسيا .هناك ماليني من
الطيور التي تقضي فصل الشتاء في أفريقيا ثم تعبر ُعمان خالل هجرتها الربيعية .إن طرق الهجرة غير
معروفة على نحو دقيق بعد لكن بعض هذه األنواع يغادر القرن األفريقي ليصل إلى ساحل ظفار قرب
مدينة صاللة .ومن هذه املنطقة ميكن لبعضها أن يتتبع خط الساحل (اخلواض (أبو عكاز) ،النوارس،
اخلطاف) أو تتوغل أكثر في اجتاه اليابسة (طيور الشقراق ،الوروار) في اجتاه الشمال حتى تصل إلى
وسط آسيا وشرق أوروبا .أما في فصل اخلريف فتصبح الهجرة في اجتاه معاكس .لكن األمر ال يزال
بحاجة ملزيد من العمل ملعرفة واستكشاف الطرق الدقيقة لهجرة الطيور في ُعمان.
السنة التاسعة ـ ـ العدد الثالث والثالثون ـ ـ يناير

19

في ضيافة عائلة ُعمانية
تكتمل ال �ص��ورة ع��ن ال�ع�م��ان��ي ال ��ذي ي�ص��ادف��ه امل��رء
صداقة أو عم ً
ال إذا ما ح ّل ضيفاً في منزله .كانت
ضيافة الشيخ يعقوب احل��ارث��ي مفعمة باألصالة
والكرم واألفكار القلقة على املصير العربي ،فمنذ
أن عرفنا الشيخ احلارثي عام  2003عبر الصديق
السفير الشيخ هالل السيابي وهو على حاله اطالعاً
ومتابعة لعالم الفكر واألع �م��ال .زار هنغاريا عام
 2004وفتنته طبيعتها وكنت تراه واص ً
ال الليل بالنهار

بحثاً عن مكامن الثقافة واملتاحف والطبيعة .رأس
مجلس رجال األعمال العماني ويعد من أبرز املطلعني
على جتليات النهضة والتنمية ف��ي ب�ل�اده .وإذا ما
تطرق احلديث إلى واقع األمة العربية تراه يسترسل
ف��ي تبيان ض ��رورات الفكر اجلمعي ون �ش��دان رؤي��ة
األم��ور في جواهرها .عرف الشيخ احلارثي عزمنا
زيارة مدينة نزوى فأخذ يحدثنا عن املدينة وقالعها
وتاريخها وما أجنبته من علماء في الفقه والقانون.

الصحراء والسكينة املشتهاة

عندما ميضي املرء يوماً في الصحراء العمانية ،يشعر أن للجسد عليك حقاً ،فالرحلة من مسقط إلى نزوى
إلى مخيم املها العربي ينسيك أوجاع املدينة وصخبها .في املخيم التقينا بصاحبه ومديره حمدان الهاجري
الذي ينم عمله عن إرادة ومتاهي إنساني مع عبقرية املكان .اخلدمات في املخيم تكاد تنسيك أنك في
صحراء نائية ،بيوت مسقوفة بالسعف والسجاد وفرش استقدمه من دمشق الفيحاء وكرم ضيافة وبرنامج
حافل ينفع جلميع الفئات العمرية.
أخذنا شقيقه حمد في رحلة مبركبة ذات دفع رباعي عبر الكثبان الرملية ودربنا على ركوب اجلمال وكاد
القلب يتطاير من جسد الفنان بهجت اسكندر وهو يبدي ولعه بهذه الرياضة بحيث أن أنامله لم تتوقف عن
توثيق جمالية املكان وإنسانية املضيف.
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وي��أخ��ذك إل��ى أهمية ال�ع��ودة إل��ى اجل��ذور الثقافية
واالهتمام بتطوير اللغة العربية وتعميم استخدامها
فهو ي��رى أن اللغة العربية حتمل في طياتها تاريخ
العرب وتصقل شخصية األم��ة وهي اإلط��ار اجلامع
الذي ينبغي أن يتم تعميمه في التعليم .وتعرض عائلته
بافتخار مناذج من الزي التقليدي العماني ،وتشعر أن
زيارة العائلة العمانية متنحك شعوراً باأللفة واإلخاء
وينبوع ثقافي معرفي موسوم باألصالة واملعاصرة.

سلطنة عمان :معلومات أساسية

املساحة 309.500 :كيلو متر مربع.
العاصمة :مسقط
الديانة :اإلسالم
ال�ل�غ��ة ال��رس�م�ي��ة :اللغة العربية (م��ع انتشار
واس���ع لإلجنليزية ف��ي ال��ق��ط��اع�ين االق��ت��ص��ادي
والتعليمي).
الوقت :متقدم بـ  4ساعات عن جرينتش.
العماني =  2.60دوالر أمريكي
العملة :الريال ُ
( 387بيسة من الريال = دوالر أمريكي واحد).
الطقس :حار ورطب صيف ًا معتدل البرودة في الشتاء.

املوج  -مسقط
أدت السياسة االقتصادية التي نهجتها سلطنة
ُعمان إلى حتديد أولويات أساسها الرخاء والتنمية
املستدامة.
ولعل زيارة مشروع املوج مسقط عالمة على التدرج
ال��ذي طبع التطور االق�ت�ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي في
السلطنة إذ إنه مشروع استثماري يحق للمشارك
فيه اإلقامة يبعد عن مسقط  30دقيقة وعن مطار
مسقط عشر دقائق.
تبلغ تكلفة املوج ،مسقط  3.5مليار دوالر وهو عبارة
عن مشروع سكني وجتاري متعدد االستخدامات،
كما أنه شراكة بني األطراف التالية:
> شركة استثمارات الواجهة البحرية (متثل حكومة
سلطنة ُعمان).
> شركة صناديق االستثمار الوطنية (متثل صناديق
التقاعد ال ُعمانية).
> م��اج��د الفطيم أم�ل�اك ،ش��رك��ة تطوير عقاري
وتتخذ من دولة اإلمارات العربية املتحدة مقراً لها،
وه��ي مسؤولة عن تطوير مشاريع مراكز التسوق
والفنادق واملجمعات متعددة االستخدامات ،في
كافة أنحاء املنطقة.
يشتمل مشروع امل��وج ،مسقط على شاطئ طبيعي
بطول 6كم ،إضافة إلى ملعب جولف عاملي ذو 18
حفرة من تصميم جريج نورمان ،حدائق خضراء،

إن معالم سياستنا الداخلية والخارجية واضحة فنحن مع البناء والتعمري والتنمية الشاملة
املستدامة يف الداخل ،ومع الصداقة والسالم ،والعدالة والوئام ،والتعايش والتفاهم والحوار
اإليجابي يف البناء ،يف الخارج ،هكذا بدأنا ،وهكذا نحن اآلن ،وسوف نظل – بإذن اهلل – كذلك،
راجني للبشرية جمعاء الخري واالزدهار ،واألمن واالستقرار ،والتعاون على إقامة ميزان الحق والعدل.
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه
فنادق  5جنوم ومرسى ينبض باحليوية والنشاط،
إضافة إلى مجموعة كبيرة من املطاعم ،محالت
التسوق ومرافق الترفيه واالستجمام.
لقد مت حتى اآلن االنتهاء من  450مسكناً وتسليمها
إلى مالكيها ،إضافة إلى املئات من املساكن التي ال
تزال في طور اإلنشاء .يرجع فضل جناح مشروع
امل��وج ،مسقط إل��ى اخلطة امل��رن��ة امل��دروس��ة جيداً

وأس�ل��وب البناء املستقبلي اللذين ميكن تعديلهما
وف��ق متطلبات السوق – دون التخلي عن اجل��ودة
العالية التي اشتهر بها املوج ،مسقط.
وي �ق��ول ص��ال��ح ال�س�ي��اب��ي م��دي��ر أول امل�ب�ي�ع��ات في
املشروع أن نسبة كبيرة من املستثمرين قد أمتوا
التسجيل ف��ي امل �ش��روع وش ��راء شقق سكنية فيه
حيث تتوافر فيه جميع املرافق الرياضية من ملعب
غولف إلى فنادق وخدمات متعددة.

تتوجه إدارة م
جلة الدانوب األزرق بالشكر
والتقدير لوزارة
السياحة العمانية والعاملني
فيها ولسعادة ال
سفير الدكتور بدر بن محمد
الهنائي وسعادة
املستشار عبد الله الريامي
املستشار في
سفارة سلطنة ُعمان في فيينا
لتنظيم وترتيب
زي �ارة وف��د من املجلة إلى
السلطنة.
السنة التاسعة ـ ـ العدد الثالث والثالثون ـ ـ يناير

21

بـــــــــراءة اختــــــــــــراع كويتيـــــــــــــــة

د .الرشدان :أمل جديد ملرضى القلب بال استثناء
جنح الطبيب الكويتي د .إبراهيم الرشدان  -رئيس قسم القسطرة القلبية في املستشفى الصدري بالكويت
 في فتح أفق جديد لعالج أم��راض القلب باستخدام القسطرة ،عبر اختراع جهاز جديد ميكن من خاللهمنع الصبغات املستخدمة في عمليات القسطرة العالجية ملرضى القلب من الوصول للكلى ،مما مينح األمل
للمرضى الذين يعانون ضعف الكلى أن تتأثر وظائف الكلى لديهم أو تتوقف عن العمل .ويعد هذا االختراع
أحد اإلجنازات العربية في مجال الطب العالجي الذي يؤكد أن األطباء العرب يقدمون
إسهاما عامل ًيا ال يقل
ً
عن منجزات األطباء العامليني في أي مكان بالعالم ..في هذا احلوار محاولة للتعرف على هذا االختراع وكيفية
عمله واآلفاق التي يفتحها في مستقبل عالج األمراض القلبية:
> بداية وقبل أن ندخل لتفاصيل هذا االختراع هل
ميكن لك أوال أن توضح لنا طبيعة التخصص الذي
تنتمي إليه وهو علم القلب التداخلي؟
 علم القلب التداخلي هو العلم الذي يتعلق بتشخيصوعالج أمراض القلب باستخدام القسطرة ومن دون
إجراء جراحة .ومن األمراض الذي يختص بها هذا
العلم أم��راض شرايني القلب وأم��راض الصمامات،
وعالج بعض العيوب القلبية.
> وبالنسبة للجهاز الذي مت اختراعه من قبلكم ما
االسم الذي يعرف به؟
 االس��م بالالتيني  ،Dye Drain Systemوإذاأردنا ترجمة هذا االسم بشكل تفصيلي فيمكن القول
إن��ه «نظام استخالص صبغة القسطرة القلبية من
اجلسم قبل وصولها إلى الكلية».
> ما الدوافع التي جعلتكم تعكفون على هذا البحث
وإجناز هذا اجلهاز اجلديد؟
 احلقيقة أننا لكي نوضح ذلك ينبغي أوال أن نوضحالكيفية التي تتم بها عملية القسطرة بشكل عام.
فالقسطرة عبارة عن إدخ��ال أنبوب (قسطرة) إلى
داخل الشريان الفخذي بحيث يتم الوصول منه إلى
قلب املريض ،ثم يتم حقن صبغة إلى داخل الشرايني
حتى تصل في النهاية إلى شرايني القلب.
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مشكلة هذه الصبغة أنها بعد أن تصل للقلب تعود
لتسري في الدورة الدموية للجسم وتذهب إلى الكلى.
وفي احلاالت العادية ال توجد مشكلة ،أي في حالة
مرضى القلب الذين ال يعانون مشكالت في الكلى
أو حتى م��ن لديهم ق��درات متوسطة ألداء الكلى..
لكن املشكلة تواجهنا في حالة مرضى القلب الذين
يعانون من أم��راض مزمنة في الكلى أو يعانون من
ضعف شديد في عمل الكلى مما يهدد الكلى بالتوقف
الكامل أو بالعديد من املضاعفات في حال وصول
ه��ذه الصبغة إل��ى الكلى ،وه��و م��ا ق��د يهدد ببعض
املضاعفات اخلطيرة ،مثل االضطرابات التنفسية
الشديدة أو االحتياج لتنفس صناعي أو التواجد في
العناية املركزة لفترات طويلة ،وأحيانا ،ال قدر الله،
ت��ؤدي للوفاة .وه��ذه األع��راض تعرف في مجموعها
 ،Contrast Induced Nephropathyوميكن
ترجمتها بأمراض ضعف الكلى الناجت عن استخدام
القسطرة.
> قبل هذا االختراع ما الوسائل التي عادة ما تتبع في
حالة إجراء القسطرة لتالفي هذه املشكلة؟
 هناك بالفعل بعض احللول التي يتم استخدامهاوهي أربعة:
 -تزويد املريض مبحاليل وري��دي��ة خاصة Saline

 Infusionمهمتها تخفيف أث��ر الصبغة قبل وبعد
القسطرة بهدف تقليل احتماالت اإلص��اب��ة بضعف
الكلى ،ومشكلة هذا احلل أنه بالرغم من استخدامه
التزال نسبة تعرض مستخدميه للخطر كبيرة.
 استخدام عقار  N -acetylecysteineقبل إجراءالقسطرة ،غير أن األبحاث العلمية بينت أن فاعلية
هذا العقار غير مؤكدة في ضوء اختبارات تشير إلى
أن بعض احلاالت قد تأثرت إيجا ًبا ،وبعضها تأثرت
سل ًبا مما ال يجعل منه ح ً
ال نهائ ًيا.
 اس�ت�خ��دام أن ��واع حديثة م��ن الصبغات اخلاصةبالقسطرة ،لكن هذا العالج ً
أيضا لم يؤثر كثي ًرا في
خفض نسبة أم��راض الكلى التي تتسبب فيها تلك
الصبغات بالنسبة ملن يعانون من مشاكل في الكلى.
غسيل الكلى ..وبشكل عام ميكن القول إنه إذا وصل
املريض إلى مرحلة غسيل الكلى فهذا يعني أن هناك
مشكلة كبيرة في الكلى ،واملفترض من فكرة العالج
جتنب املريض الوصول ملرحلة يحتاج فيها للغسيل
الكلوي.
> وماذا بالنسبة لفكرتك اخلاصة باجلهاز اجلديد أو
Dye Drain System؟
 بسبب ع��دم ك�ف��اءة احل�ل��ول السابق ذك��ره��ا ،وهياحل�ل��ول املعمول بها عامليا اآلن ،ف��ي ال��وص��ول حلل

ناجع للمشكلة ،بدأنا جنتهد في التفكير بحيث جند
طريقة ناجعة متنع وصول الصبغة للكلية.
ولكي نفهم الفكرة األساسية التي بنيت عليها فكرة
اجلهاز علينا أن نعرف كيفية عمل القسطرة بشكل
ع��ام ،حيث سبق أن أش��رت إلى أنها تقتضي إدخال
القسطرة للقلب وضخ مقدار من الصبغة عن طريق
القسطرة حتى تصل للشرايني القلبية.
بعد وصول الصبغة للقلب تستغرق ما يناهز نحو 4
أو  5ضربات قلبية حتى تصل الصبغة للكلى ،أي أقل
من نحو  4 3-ثوان.
ومل��زي��د م��ن التوضيح علينا أن نعرف أن الشرايني
التاجية وكما ستوضح الصور املصاحبة ،هي شرايني
دقيقة ج �دًا مهمتها تغذية عضلة القلب ،ال ميكن
رؤيتها ،ولهذا تستخدم الصبغة إلظهارها ،وبعد أن
يتدفق الدم في الشرايني التاجية فإنه يحتاج للعودة
إلى اجلسم مرة أخرى الستكمال الدورة الدموية.
ولكي يعود ال��دم من القلب إلى اجلسم فإنه يذهب
إل��ى أوردة صغيرة ج �دًا ،ثم تتجمع في النهاية في
وريد مركزي أكبر نسبيا مهمته إعادة الدم من القلب
للجسم ،يعرف باسم .Coronary Sinus
وبعد ذلك يخرج الدم الراجع من القلب إلى األذين
ال ��ذي ي�ض��م غ��رف��ة ص�غ�ي��رة ت�ع��د م��رك��ز جت�م��ع ال��دم
ال��راج��ع من أرج��اء اجلسم قبل أن يعاد ضخه مرة
أخرى إلى اجلسم ،هذه الغرفة لها مدخالن :املدخل
أو الوريد العلوي ويعرف باسم Superior Vena
 ،Cavaويختص مبرور الدم العائد من أجزاء الرأس
املختلفة ومن األيدي والرقبة ،أما املدخل أو الوريد
السفلي  ،Inf. Vena Cavaفهو املسئول عن مرور
الدم العائد من األمعاء والبطن والكبد واألرجل.
ال�س��ؤال اآلن ..م��ن أي��ن يرجع إذن ال��دم العائد من
القلب؟ واإلجابة أنه له ثقب أو ممر ثالث ال يُلتفت
له كثي ًرا  ،Coronary Sinusهو املسئول عن عودة

ال��دم ال��راج��ع م��ن القلب فقط ،ه��ذا الثقب ه��و سر
جناحنا في االختراع الذي أجنزناه.
> ه��ل يعني ذل��ك أنكم أجريتم التجربة على هذا
الثقب فقط؟
 بالضبط ..فاجلهاز ال��ذي اخترعناه ك��ان الهدفم�ن��ه ال��وص��ول إل ��ى ه ��ذا ال�ث�ق��ب ب�ح�ي��ث نتمكن في
ه��ذه املنطقة من منع ع��ودة ال��دم اخل��ارج من القلب
واملختلط بالصبغة واستخالصه في أنبوب صغير
ومنه إلى بالون صغير جدا يقوم باحتجاز ال��دم ،ثم
نقوم باستخالصه من دون أن يختلط بالدورة الدموية
للجسم.
> هناك صورة مصورة بالفيديو عبر كاميرا خاصة
توضح وجود اجلهاز في القلب في أثناء هذه العملية،
والقلب يتحرك ،فكيف يتم تثبيت اجلهاز؟
 هذا جزء أساسي من مهمة إج��راء القسطرة؛ أياختيار التوقيت املناسب والدقة الكافية لوضع اجلهاز
في هذا املكان أخذا في االعتبار حركة القلب أثناء
هذه العملية .خصوصا أنها ال ينبغي أن تستغرق أكثر
من الثواني التي تفصل بني ضخ الصبغة ومرور زمن
حركة القلب ما بني  4و 5دقات.
> ما هو التصميم الرئيسي للجهاز اجلديد؟
 أح��ب أن أوض��ح ب��داي��ة أننا صممنا ح��وال��ي ستةأمن��اط من اجلهاز ،بحيث ال يستطيع أن يأتي أحد
في املستقبل ويضيف أي إضافة للتصميم ،ثم يقول
إنه توصل الختراع جديد أو تصميم مختلف .وإذا
الحظنا صورة اجلهاز فسنجد أنه عبارة عن أنبوبني
دقيقني يتصالن ببعضهما بعضا موصول بهما بالونان
صغيران بينهما مسافة صغيرة متغيرة.
عندما نحقن الصبغة لتصل إل��ى ش��راي�ين القلب،
ننتظر حتى تتجمع في األوردة ،ننفخ البالون فيمنع
سريان الدم من مخرج الوريد اخلاص برجوع الدم
من القلب ،ثم نخرج اجلهاز ونستخلصها .وال يستغرق

زمن هذه العملية أكثر من  3ثوان.
> متى بدأمت أول حالة جتريبية؟
 أجرينا التجربة األولى عام  2006هنا في الكويتعلى مريض قلب يعاني ضعفا في الكلى ،وتعد هذه
التجربة أول حالة في العالم يتم فيها حقن الصبغة
واستخالصها من خالل عملية القسطرة ،وقد جنحت
التجربة.
ثم أجرينا بعد ذلك جتارب أخرى على حوالي عشر
ح��االت أخ��رى ،باستخدام النماذج املصنعة جتريب ًيا
من اجلهاز .وبعد انتهاء هذه التجارب نشرنا نتائج
البحث في املؤمتر العاملي ألمراض القلب في باريس.
وبهذه التجارب وبالنموذج املصنع جتريب ًيا حصلنا
ع�ل��ى ب� ��راءة االخ� �ت ��راع ل�ل�ج�ه��از م��ن م�ك�ت��ب ب���راءات
االختراعات األمريكي ،وبهذا أنهينا املرحلة األولى
لفكرة اجلهاز بنجاح .أما اخلطوة التالية فيفترض أن
يتم فيها احلصول على تصريح طبي لتعميم استخدام
اجلهاز وتصنيعه طبيا لالستخدام العام.
> وماذا عن هذه اخلطوة؟ هل اقتربتم من إجنازها؟
 ل�ك��ي ي�ت��م تصنيع اجل �ه��از ط�ب� ًي��ا الب��د م��ن إج��راءال �ت �ج��ارب ف��ي أك �ث��ر م��ن ب �ل��د ،وق��د حصلت بالفعل
على موافقات ع��دد من األطباء الزمالء املختصني
ف��ي ق�س�ط��رة ال�ق�ل��ب ال�ت��داخ�ل�ي��ة ،ف��ي م��راك��ز علمية
متخصصة في أوربا لكي يقوموا باستخدام اجلهاز
في عدد من احلاالت في طور بحثي جتريبي ،وبعد
انتهاء هذه التجارب يتم بعدها طلب الترخيص الطبي
لتصنيع اجلهاز طب ًيا ،وأتوقع أن اجلهاز سيجد القبول
خصوصا أن هناك العديد من الزمالء الذين أبدوا
حماسهم واستعدادهم الستخدامه جتريب ًيا.
> وبعد استخدام هذا اجلهاز طب ًيا ما اآلف��اق التي
يفتحها مثل هذا اإلجناز؟
 لعلك تعلم أن القسطرة القلبية اليوم تلعب دو ًراكبي ًرا في عالج العديد من األمراض القلبية ،وبفضل
ال�ق�س�ط��رة ق�ل��ت ك�ث�ي� ًرا ن�س��ب العمليات اجل��راح�ي��ة
اخل��اص��ة ب��أم��راض ال�ق�ل��ب .وألن ال�ق�س�ط��رة خطوة
أول��ى للعالج ،مبعنى أن��ه ال ميكن إج��راء جراحة إال
بعد إجراء القسطرة ،فإن العديد من املرضى الذين
حتول أم��راض الكلى لديهم دون إج��راء اجلراحة أو
القسطرة سيصبح ل��دي�ه��م ،بفضل ه��ذا االخ �ت��راع،
الفرصة إلج��راء القسطرة وع�لاج األم��راض القلبية
التي يعانون منها ،من دون أن يؤثر ذلك على أجهزة
وخصوصا ما يتعلق بأمراض
أخرى في أجسامهم،
ً
الكلى ..أخ ًذا في االعتبار أن هناك بالفعل نسبة من
املرضى املصابني بذبحات صدرية وأم��راض قلبية
يعانون من املرض ،من دون أي أمل لهم في العالج،
وبهذا االختراع ينفتح لهم جميعا باب األمل ،وسوف
يؤدي ذلك ً
أيضا إلى التوسع في عمليات القسطرة
من دون تخوف من إجراءات احترازية تخص الضعف
الكلوي كما كان األمر في املاضي.
مجلة العربي نوفمبر . 2011
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مأزق االشتراكية والرأسمالية
من أبلغ ما قيل في املاركسية لم يكن ما كتبه
ماركس وإمنا ما قالته له زوجته ..في حني كان
منكبا على كتابه «رأس املال» ،قالت :ليتك توقفت
قليال عن الكتابة عن رأس املال وكسبت لنا شيئا
من رأس املال! فقد كانت أسرته تعيش في ضيق
مالي شديد وتعتمد على صدقات صاحبه في
النضال إجنلز .بيد أن إجنلز هذا كان هو اآلخر
يعيش عالة على ثروة أسرته البرجوازية.
 كان ه��ذا دي ��دن ق ��ادة الشيوعية واالش�ت��راك�ي��ة
وال �ث��وري�ين عموما ف��ي ال �ع��ال��م ..قلما ت��ول��ى أي
منهم منصبا مسؤوال في الدولة ليعرف متطلبات
وخ�ف��اي��ا ه��ذه امل�س��ؤول�ي��ة؛ مسؤولية إدارة دول��ة
وح �ك �م �ه��ا ..ق �ض��وا م�ع�ظ��م ح�ي��ات�ه��م ف��ي دراس ��ة
األدبيات الثورية والنظريات الفلسفية والبرامج
احلزبية وطبعا العمل الثوري ،بل وكثيرا ما قضوا
سنينا ف��ي السجون وامل �ن��اف��ي ..ك��ان��وا غالبا ما
يعتمدون على احلزب واألنصار وإدارة السجون
ف��ي إعاشتهم .ع��اش امل��وس��رون منهم ،كإجنلز،
على ث ��روة أس��رت �ه��م ..ل��م يتعاملوا م��ع الفلوس
ليعرفوا قيمتها عمليا؛ كيف تكسبها وتصرفها
وتستثمرها .الفلوس عندهم مجرد أرق��ام تقرأ
عنها في الكتب .
رغم كل ما يقولونه عن املادة في تفسير التاريخ
وتوجه املجتمع ،فإنهم في احلقيقة عاشوا في دنيا
اخليال واملثاليات .جرهم ذلك للوقوع في تلك
الهاوية التي أودت باالشتراكية للفشل ،أال وهي
جتاهل احلافز امل��ادي في نشاط اإلنسان ..في
بذل جهده العضلي والفكري في العمل واإلنتاج.
تصوروا أن مجرد طرد الرأسمالي املالك وتسليم
املعمل أو األرض للدولة سيجعل العامل والفالح
يتفانى ف��ي عمله ،وه��و م��ا ل��م ي �ح��دث ،وأفلس
النظام االشتراكي ،بيد أن الرأسمالية تتحمل
جزءا من هذا الفشل في غرس روح االستهالك
وف �ك��رة «اص���رف م��ا ف��ي اجل �ي��ب ي��أت�ي��ك م��ا في
الغيب» في نفوس العمال والكسبة .وعندما ال
يجد العامل م��ا يكفي ف��ي جيبه ل�ش��راء املوديل
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اجلديد من التلفاز ،يأتي إليه ممثل البنك ويقول
ل��ه :نحن نقرضك الفلوس ..متر األي��ام ويصبح
العامل غارقا في الديون.
رف �ع��ت األح � ��زاب ال�ع�م��ال�ي��ة واالش �ت��راك �ي��ة ه��ذه
الذهنية إل��ى مستوى ال��دول��ة؛ فهي تعد بزيادة
األج� ��ور واالم �ت �ي��ازات واخل��دم��ات وال�ض�م��ان��ات
وف��رص العمل ،دون أن حتسب تكاليف ذل��ك..
من أي��ن تأتي الفلوس؟ يأتيهم صيارفة البنوك
الكبرى ويقولون لهم :نحن نقرضكم ونشتري
سنداتكم ،فالبنوك لديها أم��وال مكدسة ال بد
م��ن اس�ت�ث�م��اره��ا ..تقرضها لهم ب�ف��وائ��د عالية
دون أن متحص في قدرتهم على دف��ع الفوائد،
هذا ما وقعت فيه حكومة باباندريو االشتراكية
في ال�ي��ون��ان ..جت��اوزت ديونها اآلن  282مليار
جنيه إسترليني .املالحظ أن معظم احلكومات
االش�ت��راك�ي��ة ف��ي ال�ع��ال��م تقع ف��ي ه��ذه املشكلة.
ومن املعتاد أن يسقطها الناخبون عندئذ ويأتون
بحكومة محافظة تتولى ترقيع البدلة املمزقة.
ه��ذا ما ج��رى في بريطانيا اآلن ..إنهم يسمون
احملافظني بـ«حزب ربة البيت العاقلة».
يستطيع االشتراكيون تفادي االق�ت��راض بزيادة
الضرائب على األغ�ن�ي��اء ،ولكن ه��ذا ي��ؤدي إلى
ه��روب الرساميل ل�ل�خ��ارج ،وه��و م��ا ح��دث اآلن
بتحويلها إل��ى ال�ف��رن��ك ال�س��وي�س��ري ،وه ��ذا هو
امل � ��أزق ..ض��رائ��ب أع �ل��ى أم دي ��ون أك �ب��ر؟ احل��ل
الثالث هو منع حتويل األم��وال ،وهذا يعني ربط
االشتراكية بالديكتاتورية.
بيد أن ال��رأس �م��ال �ي��ة تعلمك اس�ت�ع�م��ال عقلك
وذكائك بصورة حرة وغير مقيدة .فسرعان ما
تتعلم كيف تلتف على القانون وتتفادى الشرطة.
وفي سعي الرأسمالي للكسب استطاع أن يغرس
في النفوس ال��روح االستهالكية لشراء منتجاته
التي ما انفك يقوم بتجديدها وتغييرها .من أين
تأتي بالفلوس لهذا الهوس بشراء اجلديد؟ ..من
تعاظم احلافز لتجاوز القانون ،واالحتيال على
الضريبة وعلى البنوك ،والغش في العمل ،والقيام
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بشتى اجلرائم.
ال يؤمن بالله في الغرب اآلن غير أقلية ضئيلة.
ال ميارس العبادة في بريطانيا غير  3في املائة
من السكان .حتول الكثير من الكنائس اخلاوية
إلى مخازن ومراقص .تشير كل الدالئل إلى أن
الغربيني سيتخلون ع��ن ال��دي��ن كليا بعد جيلني
أو ثالثة .ح��اول البعض استبدال قيم أخالقية
دنيوية بالقيم الدينية ،لكن التجربة لم تفلح كما
نرى .وباندحار االشتراكية ،ستخلف الرأسمالية
مجتمعا م��ن دون أخ�ل�اق .احلقيقة أن�ن��ي كلما
أرى فتاة جميلة تقوم بعمل مرهق ووضيع في
مخزن ،أتساءل :لم تضيع هذه احلسناء وقتها في
هذا العمل بدال من كسب املئات في البغاء في
سويعات؟ ال شك أن وازعا أخالقيا مينعها .لكنني
ال أش��ك أي�ض��ا ف��ي أن الرأسمالية ستوفق في
األخير في نسف ما تبقى من هذه األخالقيات
املناقضة للسنن الرأسمالية.
يضطر بعض النساء في البلدان الفقيرة للبغاء
بسبب احلاجة ،ولكن من متارس ذلك في الغرب
تكون مدفوعة بالطمع والبطر والكسب .نسمع
عن سيدات محترمات يخرجن مساء من بيوتهن
العامرة ويتركن األسرة وراءهن ليمارسن العهر،
ويعدن بعد سويعات بشنطة مثقلة بالدوالرات.
وغدا الكثير من الرجال ميارسون شيئا مشابها
في ميادين األعمال ..يبذلون جهودهم في جتاوز
القانون وااللتفاف عليه لكسب األلوف أو املاليني.
يجري كل ذلك بسبب هذا التضخم املرضي في
احلافز للكسب .وسيتعاظم هذا التضخم بتراجع
ال��روادع الدينية واألخالقية .أين سيكون مصير
هذا املجتمع العظيم الثراء العدمي األخالق؟ أفال
ينفجر في األخير وينهار بفعل واحدة من سلسلة
األزمات املالية اخلطيرة التي تصيبه من حني آلخر
بسبب اجلشع والتهالك على املزيد واجلديد؟ هل
ستعود احلياة لفكرة االشتراكية كبديل أخالقي
يعيد إلى النفوس قيم األخوة والتعاون والقناعة
واالكتفاء بالضروريات واحترام العدالة؟
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وزراء آخر زمن
اعلنت ن �ق��اب��ة ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال��وظ�ي�ف��ة
العمومية في السلطة الفلسطينية نهاية
نوفمبر البدء بفعاليات احتجاجية تهدف
الى اقالة وزير العمل الفلسطيني بعد ان
اتهم بالتلفظ بكالم ب��ذيء بحق العاملني
عبر اذاعة محلية.
 واع��ل��ن ن�ق�ي��ب ال �ع��ام �ل�ين ف��ي ال��وظ�ي�ف��ة
العمومية بسام زكارنة لوكالة فرانس برس
ان ه��ذه الفعاليات «ل��ن تهدأ حتى يقال
الوزير من منصبه» الذي وصفها بالفعل
أمام الرئيس الفلسطيني.
وكانت كلمات بذيئة خرجت على لسان
وزي��ر العمل الفلسطيني احمد مجدالني
والذي يشغل ايضا حقيبة وزارة الزراعة،
على ال�ه��واء مباشرة عبر اذاع��ة محلية،
ك��ان��ت ت�ت�ن��اول م��وض��وع ق��ان��ون الضريبة
وت��اث��ي��ره ع �ل��ى ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال��وظ�ي�ف��ة
العمومية.
وقدم وزير العمل اعتذارا رسميا عبر وكالة
االنباء الفلسطينية الرسمية ،اعترف عبره
انه تلفظ بكلمة «غير الئقة» ،اال انه اوضح
ان ه��ذه الكلمة ك��ان��ت «ض��د االج���راءات
االسرائيلية التي تعيق املزارعني مبحافظة
طوباس».
وقال الوزير مجدالني في اعتذاره «بثت
هذه الكلمات عبر أثير االذاعة عن طريق
اخلطأ ،ألن خط األستوديو لم يتم إغالقه
من املصدر بعد انتهاء املقابلة ،األمر الذي
مت تفسيره وكأنها موجهة للمتحدثني».
واضاف « لم أقصد اإلس��اءة ألحد ال من
قريب وال من بعيد من بنات وأبناء شعبنا».
اال ان ان النقيب زكارنة اعتبر ان اعتذار
وزير العمل «غير مفيد ،ويناقض نفسه،
الن ��ه اذا ك��ان��ت ال �ك �ل �م��ات ال �ب��ذي �ئ��ة ضد
االحتالل االسرائيلي فلماذا يعتذر؟».
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كونداليزا وتقويماتها

الشرق األوسط 2011/11/24
في الكتاب اجلديد الذي أصدرته كوندوليزا رايس ،وزيرة
اخلارجية األميركية خالل األربع سنوات األخيرة للرئيس
السابق بوش االبن ومستشارته خالل األربع سنوات األولى،
معلومات عن سياسيني أميركيني كثيرين ،وأيضا سياسيني
غير أميركيني.
عن الرئيس السوداني عمر البشير ،كتبت عن اجتماعها
معه في اخلرطوم سنة « :2005كان يتكلم في بطء .ويحرك
رأسه إلى األمام وإلى اخللف ،وإلى جانب وجانب .كان يبدو وكأنه حتت تأثير مخدرات».
وعن الرئيس اللبناني السابق إميل حلود ،كتبت عن اجتماعها معه في بيروت سنة « :2005كان يرتدي
بدلة صفراء ،وكان يضع على وجهه دهانا أسمر ،مما جعله وكأنه شخصية كارتونية .قلت لنفسي ،بعد
أن صافحته( :بعد أن أخرج من هنا ،ال بد أن أستحم)».
وعن العقيد الليبي املقتول معمر القذافي ،كتبت عن مقابلتها له في طرابلس ،في سنة « :2008إنه
شخصية غريبة ،رمب��ا أغ��رب شخصية قابلتها» .وأش��ارت إل��ى «هدية مخيفة» قدمها لها في نهاية
اجتماعهما .كانت ألبوم صور لكوندوليزا وهي تقابل زعماء عامليني ،مع أغنية قال إن فنانا ليبيا كان
يغنيها ،واسمها« :زهرة سوداء في البيت األبيض» .وقالت إن األغنية ،بعد أن ترجمت لها ،كانت «غريبة»،
لكنها لم تكن «مثيرة جنسيا».
في احلقيقة ،قبل شهرين ،عندما دخل ثوار ليبيا طرابلس ،وهرب القذافي ،وفتش الثوار قصوره ،عثروا
في واحد منها على ألبوم صور رايس.
وكتبت رايس في الكتاب« :وأنا جالسة مع القذافي وأستمع إليه وأنظر إلى األلبوم وأستمع إلى القصيدة،
سألت نفسي( :إلى متى سأجلس هنا؟ وكيف سأخرج سريعا؟) وأشارت إلى أنها قبل أن تزور ليبيا كانت
تسمع أحاديث بأن القذافي كان يسأل عن سبب عدم زيارتها إلى ليبيا ،بعد أن حتسنت العالقات بني
ليبيا وأميركا( .بعد أن دفع القذافي أكثر من ملياري دوالر تعويضات لضحايا طائرة «بان آم» األميركية
التي سقطت في ايرلندا ،واتهم القذافي بأنه خطط لها انتقاما لقصف أميركي لليبيا ،أمر به الرئيس
األميركي رونالد ريغان سنة .»)1988
وكتبت رايس« :سمعت أن القذافي كان يسأل :متى ستزورني األميرة األفريقية؟».
لكن رايس كتبت عن عالقاتها الودية مع رئيس الوزراء البريطاني األسبق ،توني بلير ،الذي أرسل لها
بطاقة شخصية بخط يده ،عشية شهادتها أمام جلنة الكونغرس التي كانت حتقق في هجوم ،جاء فيها:
«عزيزتي كوندوليزا :حظا سعيدا اليوم .أنا متأكد أنك ستكونني رائعة .وسنكون جميعا نتابعك ونتمنى
لك حظا جيدا».
غير أن اجلزء األكبر من الكتاب ( 735صفحة) عن السياسة اخلارجية األميركية ،وعن عالقاتها مع
قادة أميركيني ،خاصة في موضوعات مثل غزو أفغانستان ،وغزو العراق ،واحلرب ضد اإلرهاب:
انتقدت وزير الدفاع األسبق ،دونالد رامسفيلد ،الذي قاد غزو أفغانستان وغزو العراق .وقالت إنه كان
يعتقد أنه «أكثر من يفهم في أي شيء» .وذكرت أنه كان يعمل ضدها وراء ظهرها .وانتقدت كذلك نائب
الرئيس ديك تشيني ،وقالت إنه كان يريد أن يحل محل الرئيس بوش ،وإنه استغل «طيبة» بوش ،وثقته
فيه .وأكثر فقرات الكتاب إثارة عن هذا املوضوع لها صلة بأحداث لبنان سنة  ،2006عندما قصفت
إسرائيل لبنان قصفا كثيفا وطويال ،ردا على هجمات من حزب الله.
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اإلمــارات العربيــة املتحدة وروح االحتـاد املتجددة

يتناقل الزوار واألجانب بدولة األمارات العربية املتحدة مشاهد وروايات
متعددة عن روعة املكان وجماليته ،مجبولة بنبرة إعجاب عن تلك الفترة
القياسية التي مت خاللها وضع اإلمارات على درب احلداثة ليأتي العيد
األربعني لقيام االحتاد كمؤشر حضاري ومفصل تاريخي يحمل في طياته
دميومة وبقاء التجرية الوحدوية املتسربلة بالبقاء في العالم العربي والتي
حملت في سياقها التاريخي عالئم البناء والتقدم والرقي بالفرد وصو ًال
إلى مقصد للمستثمرين وللمفكرين وللباحثني عن اإلصالة والشعر ونتاج
اإلعالم ومراكز الدراسات.
كانت الزيارة األولى ملطبوعة الدانوب األزرق إلى اإلمارات بدعوة كرمية من
يكشف لنا الثاني م��ن ديسمبر م��ن ك��ل ع��ام مدى
اإلص��رار واملثابرة في بناء ال��وط��ن ،ويؤكد عزمية
ال��رج��ال ال��ذي��ن هبوا لبناء صرحه وتعزيز بنيانه
ودع��م أرك��ان��ه ،ولعل الذكرى ه��ذا العام حتمل في
طياتها خصوصية العقود األربعة من عمر االحتاد
التي انطوت على جهد وصبر وكفاح لتحتل دولة
اإلم���ارات العربية املتحدة املكانة امل��رم��وق��ة التي
وصلت إليها ،وتكون مضرب املثل ،ورمز الساعني
إلى تقدم أوطانهم ورفاهية شعوبهم.
وحتكي مسيرة األربعني عاماً بصدق قصة احتاد
ه��ذا ال��وط��ن ال��ذي اختط ل��ه نهجاً واض �ح �اً ،يقوم
على مضاعفة اجلهود واالستغالل األمثل للزمن،
مبا يحقق تطلعات القيادة احلكيمة في تقوية دور
احلكومة االحت��ادي��ة م��ن خ�لال وض��ع التشريعات
ال �ف �ع��ال��ة وال �س �ي��اس��ات امل�ت�ك��ام�ل��ة ف��ي التخطيط
والتنفيذ ،وتعزيز التنسيق والتكامل الفعال بني
احلكومة االحت��ادي��ة واحلكومات احمللية والتركيز
على منهجيات التخطيط االستراتيجي والتطوير
املستمر ل�ل�أداء والتفوق ف��ي النتائج ،آخ��ذي��ن في
االعتبار إدارة املوارد احلكومية بكفاءة.
وم��ا مييز التجربة اإلم��ارات�ي��ة إنسانية توجهاتها
وش �م��ول �ي��ة اه �ت �م��ام��ات �ه��ا ،ف �ف��ي أرب��ع��ة ع �ق��ود من
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املجلس الوطني لإلعالم الذي يديره باقتدار وتواضع شيخ من شيوخ اإلعالم
العربي سعادة ابراهيم العابد الذي واكب الوفود اإلعالمية وجهازه اإلداري
والفني بشكل يشعرك ويذكرك بقول الشاعر «أنت رب املنزل».
من يشاهد احتفاالت اإلمارات بالذكرى األربعني على قيام االحتاد يتذكر
ذلك البعد اإلنساني الذي يطبع اإلمارات من حيث التنوع واالنفتاح .والبد
ملن عاصر التاريخ العربي املعاصر من تذكر قامات تاريخية صنعت االحتاد
وأبرزها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان الذي يرتبط أسمه في الوجدان
واليقني السياسي بالكرم والشهامة ونصرة امللهوف واالنصهار في القضايا
العربية واإلنسانية.

املسؤولية الوطنية واإلب ��داع املميز ،ب��رز االحت��اد
دول��ة حديثة ق��وي��ة تسمو ب��روح ال�ع��دال��ة واح�ت��رام
وحماية حقوق اإلنسان في جتسيد رائ��ع ملنظومة
املثل والقيم العربية اإلسالمية احلقيقية األصيلة،
وقد ترجمت إميانها هذا بالعمل على نشر ثقافة
االنفتاح وإشاعة مفاهيم الصداقة ،وقبول واحترام
حق اآلخر باحلياة اآلمنة ،التي توفر للشعوب فرص
االن�ص��راف إل��ى بناء األوط��ان واملجتمعات وتأمني
العيش الكرمي.
إن قيادة دولة اإلمارات العربية املتحدة تدرك عن
يقني أن اإلنسان هو هدف عملية التنمية وأداتها
في الوقت نفسه ،ومن هنا سيظل االهتمام بالتنمية
البشرية غاية هذه القيادة ومقصدها ،وقد حرصنا
على بناء اإلن�س��ان باعتباره اللبنة األساسية في
املجتمع واضعني اخلطط والبرامج الطموح إلعداده
وتأهيله ،ليكون متسلحاً بأحدث التقنيات والوسائل
العلمية امل�ت�ط��ورة ،مب��ا يصقل مواهبه وم�ه��ارات��ه،
ويؤهله على النحو املطلوب لسوق العمل مبتكراً
ومنتجاً وم�س��اه�م�اً حقيقياً ف��ي مسيرة النهضة
الوطنية إل��ى جانب االهتمام ب��ذوي االحتياجات
اخلاصة ليكونوا منتجني ومساهمني حقيقيني في
التنمية الشاملة للوطن ،حيث إن مسيرة أربعني

عاماً من احتادنا املبارك أكدت مبا ال يدع مجاالً
للشك ان امل��واط��ن ي�ع��د ع�ن�ص��راً م�ه�م�اً ف��ي تقدم
الدولة ،وسيظل شريكاً في صناعة املستقبل مبا
يدعم التجربة التنموية في البالد.
وفي هذا السياق فقد حققت دولة اإلمارات مرتبة
متقدمة بني دول العالم في مجال التنمية البشرية،
حيث احتلت املركز ال 30في تقرير دليل التنمية
البشرية لعام  2011الذي تصدره األمم املتحدة،
من بني  169دولة شملها التقرير ،كما جاءت في
املرتبة األولى على مستوى الدول العربية.
كانت تلك املنطلقات محور كلمة صاحب السمو
الشيخ خليفة ب��ن زاي��د آل نهيان رئ�ي��س ال��دول��ة،
الذي أكد ان احلفاظ على روح اإلحتاد يتمثل في
متكني املواطن الذي يعد األولوية الوطنية القصوى
والرؤية املستقبلية املوجهة جلميع اإلستراتيجيات
والسياسات التي ستعتمدها الدولة في قطاعاتها
كافة .ووج��ه سموه كافة القيادات في الدولة الى
اإلصغاء إلى اصوات الناس واألخذ بها في اإلعتبار
عند التخطيط ووضع األه��داف وإتخاذ القرارات
مؤكدا ضرورة إهتمام احلكومات مبا يحقق التواصل
الفعال م��ع امل��واط��ن ف��ي ك��ل مكان واإلس�ت�م��اع إلى
صوته والتعرف على توجهاته واإلستجابة لتطلعاته

التي تتطلب منا اإلنتباه وتستحق اإلستماع .وأنه
الف��رق ف��ي دول�ت�ن��ا ب�ين م��واط��ن وم��واط��ن واجلميع
سواسية في احلقوق والواجبات.
وأكد سموه ان توسيع املشاركة الشعبية توجه وطني
ثابت وخيار ال رجوع عنه اتخذ بكامل اإلرادة تلبية
لطموحات أب�ن��اء شعبنا ف��ي وط��ن يتشاركون في
خدمته وتطوير مجتمعه.
وقال صاحب السمو رئيس ال��دول��ة في كلمته ان
احتاد دولة اإلم��ارات العربية املتحدة الذي نحتفل
بذكراه األربعني هو مسؤولية اجتماعية وجماعية
ومشروع نهضة وبرنامج عمل مستمر.
وإن اختيار روح االحت ��اد ش�ع��ارا الح�ت�ف��االت هذا
العام تعبير صادق عن اصالة التجربة التي جسدت
ب �ص��دق واق ��ع اب ��ن اإلم � ��ارات ف��ي اص��ال �ت��ه وقيمه
وخصوصيته مؤكدا ان احتاد دولة اإلمارات العربية
املتحدة ال��ذي نعيشه اليوم إجن��از سياسي وواق��ع
اجتماعي واقتصادي جاء ثمرة غرس طيب آلباء
حملوا الفكرة أم ً
ال وتولوها رعاية متفانني في إعالء
راية االحتاد وتقويته.
وإن اآلباء املؤسسني هم روح االحتاد ومن سيرتهم
تستخلص األجيال العبر وتواصل حتمل املسؤولية
مشيرا الى ان دولة اإلمارات العربية املتحدة تبوأت
مكانة مرموقة في املجتمع الدولي بفضل ما حتقق
خالل أربعة عقود من اإلجنازات في كافة امليادين
أصبحت بفضلها من أفضل الدول من حيث كفاءات
اخلدمات والسياسات العامة ومصداقية احلكومة
جتاه املجتمع وقوة االقتصاد الذي يعد ثاني أكبر
اقتصاد عربي .وال��دول��ة متضي قدماً في مسيرة
النمو حيث جت��اوز اقتصادها بفضل قوته وتنوعه
وسالمة البيئة التشريعية ،آثار األزمة االقتصادية
العاملية ،ويواصل االزدهار والنمو.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة ان دولة اإلمارات
تتبنى على املستوى األمني والدفاعي إستراتيجية
أمنية وطنية تقوم على تعزيز إجراءات دعم وحفظ
األم ��ن ال �ع��ام وتطبيق ال �ق��ان��ون مل��واج�ه��ة اإلره ��اب
وك��اف��ة أش �ك��ال اجل��رمي��ة امل�ن�ظ�م��ة ال��دخ�ي�ل��ة على
مجتمعنا وان السياسة اخلارجية لدولة اإلم��ارات
العربية املتحدة قائمة في مبادئها وممارستها على
الوسطية واإلع �ت��دال وصيانة األم��ن واإلس�ت�ق��رار
وإعتماد الوسائل السلمية حلل اخلالفات الداخلية

واخلارجية وإحترام سيادة الدول وتطلعات الشعوب.
وأشار سموه إلى حرص دول��ة اإلم��ارات على هذه
امل �ب��ادئ ف��ي ال�ن�ه��ج ال ��ذي ات �خ��ذت��ه ال��دول��ة لدعم
ال�ع�م��ل اخل�ل�ي�ج��ي امل �ش �ت��رك وح���رص س �م��وه على
مواصلة العمل مع دول مجلس التعاون اخلليجي
الستكمال التكامل السياسي واالقتصادي واألمني
واالجتماعي م��ؤك��دا سموه ف��ي ه��ذا ال�ص��دد دعم
دولة اإلمارات العربية املتحدة للجهود التي تبذلها
القيادة في مملكة البحرين الشقيقة لتعزيز احلوار
الوطني مبا يحفظ أمنها ويعزز وحدتها.
وفيما يتعلق بالتحوالت التي تشهدها عدد من الدول
العربية الشقيقة أكد سموه احترام دولة اإلمارات
العربية املتحدة خليارات شعوب هذه الدول.
لقد حققت املسيرة االحتادية في مرحلتي البناء

والتمكني اجنازات نوعية خاصة على صعيد التنمية
االقتصادية واالجتماعية وحتقيق الرفاه للمواطنني،
ما وضع دولة االمارات في مقدمة الدول التي حتظى
بتقدير وإعجاب العالم الجنازاتها احلضارية غير
املسبوقة في معايير التنمية الدولية كما أكد ذلك
صاحب السمو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
ف��ي اجتماع ملجلس ال ��وزراء ف��ي  6فبراير 2010
بقوله (إن دول��ة االم ��ارات تقف اليوم في مصاف
ال��دول املتقدمة بفعل االجن��ازات اجلبارة التي يتم
حتقيقها منذ نشأة االحتاد .وقد حصد أبناء شعبنا
ثمار التنمية الشاملة ونعموا بنتاج التطور السريع
الق�ت�ص��ادن��ا ال��وط�ن��ي ،واس �ت �م��روا باحملافظة على
نسيج مجتمعهم املتعاضد وأسلوب عيشهم الرغيد
وأصالة تراثهم.
املساعدات اخلارجية
عززت دول ��ة اإلم� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة موقعها
الريادي في ساحات العمل اإلنساني واملساعدات
التنموية على الصعيدين اإلقليمي والدولي .وأكدت
منظمة ال �ت �ع��اون االق �ت �ص��ادي وال�ت�ن�م�ي��ة أن دول��ة
اإلمارات حققت املرتبة األولى في حجم مساعداتها
اخلارجية ضمن ال��دول املانحة غير األعضاء في
جلنة املساعدات اإلمنائية التابعة للمنظمة ،وذلك
باملقارنة مع ناجتها اإلجمالي القومي.
كما أك ��د ت�ق��ري��ر امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ع��ام  2009أن دول��ة
اإلم ��ارات ع��ززت مكانتها املتقدمة على ع��دد من
ال ��دول امل��ان�ح��ة الرئيسية على ال�س��اح��ة ال��دول�ي��ة،
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ومنها الواليات املتحدة األمريكية وكندا واستراليا
واليابان ،وج��اءت في املرتبة 14عامليا في قياس
نسبة املساعدات اخلارجية التي تقدمها ،مقارنة
مع الناجت القومي اإلجمالي.
وأعرب األم�ين العام ل�لأمم املتحدة ب��ان كي مون،
ف��ي لقائه م��ع سمو الشيخ عبدالله ب��ن زاي ��د آل
نهيان وزي��ر اخلارجية مبقر منظمة األمم املتحدة
في نيويورك في  26سبتمبر  ،2011عن تقديره
واملنظمة الدولية لكل اجلهود وال��دور املهم الذي
ت�ق��وم ب��ه دول ��ة اإلم� ��ارات ف��ي م �ج��االت دع��م عمل
وأنشطة األمم املتحدة واملجتمع ال��دول��ي ،مشيراً
إلى مساهماتها اإليجابية في مجاالت دعم البرامج
وخطط املساعدات اإلنسانية التي تقودها األمم
املتحدة في املناطق املنكوبة ،مبا في ذلك املوجهة
مببادرات منها إلى دول منطقة القرن األفريقي.
وأشار جون هوملز وكيل األمني العام ومنسق األمم
املتحدة لعمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ بدور
دولة اإلمارات «كجهة مانحة مهمة وسخية في قطاع
املساعدات اإلنسانية والتنموية ،فضال عن التزامها
بتقدمي يد العون للمحتاجني في شتى أنحاء العالم».
وأعلن ص��اح��ب ال�س�م��و ال�ش�ي��خ محمد ب��ن راش��د
آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئ �ي��س ال ��دول ��ة رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء حاكم دبي ،في  30يونيو « 2010التقرير
األول ملساعدات دول��ة اإلم ��ارات العربية املتحدة
اخلارجية» الذي أصدره مكتب تنسيق املساعدات
اخلارجية الذي تأسس في العام  2008وبدأ عمله
مطلع العام  2009برئاسة سمو الشيخ حمدان بن
زاي��د آل نهيان ممثل احلاكم في املنطقة الغربية،
ب�ه��دف ت��وث�ي��ق امل �س��اع��دات اخل��ارج �ي��ة ومجاالتها
وال�ث�غ��رات ،وم��ن ث��م وض��ع اخلطط االستراتيجية
لقطاع املساعدات اخلارجية بالتعاون مع اجلهات
احلكومية املانحة واملؤسسات والهيئات اإلنسانية

أبو ظبي

واخليرية اإلماراتية ،مبا يكفل تعزيز هذه اجلهود
وتوحيدها وتفعيلها.
وأوضح ص��اح��ب السمو الشيخ محمد ب��ن راش��د
آل مكتوم أن حجم مساعدات اإلم��ارات اخلارجية
منذ قيام الدولة بلغ أكثر من  163مليار درهم في
حصيلة غير نهائية حتى اآلن ،منوهاً سموه بأن
 95باملائة من املساعدات اخلارجية التي قدمتها
حكومة دولة اإلمارات في العام  2009جاءت على
ش�ك��ل م�ن��ح ال ت ��رد ،ب�غ��رض جت�ن��ب أي��ة ضغوطات
اقتصادية قد تترتب على الدول املستفيدة من هذه
املساعدات ،موضحاً أن إجمالي ما قدمته الدولة
في العام  2009وحده بلغ حوالي  9مليارات درهم
ألكثر من  90دولة حول العالم ،ومبا يقارب الواحد
في املائة من الناجت اإلجمالي الوطني.
وأظهر التقرير أن امل�س��اع��دات اخل��ارج�ي��ة لدولة
اإلم���ارات تتدفق ع��ن أك�ث��ر م��ن  21جهة إنسانية
وخيرية كبرى في الدولة ،من بينها مؤسسة زايد

إم � � ��ارة أب � ��و ظ��ب��ي ه� ��ي أك �ب��ر
اإلم � � � � ��ارات ال� �س� �ب ��ع م �س��اح��ة
وح��اض�ن��ة ل�ل�ع��اص�م��ة ،وتنقسم
إلى ثالث مناطق هي مدينة أبو
ظبي والعني واملنطقة الغربية.
وتبلغ مساحة اليابسة نحو  67.340كيلومتراً مربعاً ،أي ما يعادل  80في
املائة من مساحة الدولة وميتد الشريط الساحلي لإلمارة إلى مسافة أكثر
من  700كيلومتر ،وهناك قرابة  200جزيرة ضمن أراضي أبو ظبي ومياهها
األقليمية ومنها جزيرة داس التي تقع على مسافة  170كيلومتراً شمال غرب
املدينة وجزيرتا مبرز وبني ياس اللتان تقعان على مسافة  180كيلومتراً
تقزيباً غرب العاصمة.
تغطي الصحراء نحو  70%من مساحة أراض��ي إم��ارة أبو ظبي .في حني
تتركز املناطق اجلبلية في املنطقة الشرقية منها ،فض ً
ال عن انتشار الواحات
في بعض مناطق اإلمارة.
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لألعمال اخليرية واإلنسانية ،ومؤسسة خليفة بن
زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية ،ومؤسسة محمد
بن راشد آل مكتوم لألعمال اخليرية واإلنسانية،
وصندوق أبوظبي للتنمية ،وهيئة الهالل األحمر،
إض��اف��ة إل��ى امل��ب��ادرات السخية لصاحب السمو
الشيخ خليفة ب��ن زاي��د آل نهيان رئ�ي��س ال��دول��ة،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
في ميادين ومجاالت العون اخلارجي.
كما تسهم دولة اإلمارات في املنظمات واملؤسسات
وال�ص�ن��ادي��ق اإلقليمية وال��دول�ي��ة ال�ت��ي تعمل على
تقدمي العون للدول النامية في إطار دعم املجتمع
الدولي لها.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل
احلاكم في املنطقة الغربية ورئيس مكتب تنسيق
املساعدات اخلارجية رئيس هيئة الهالل األحمر،
في األول من فبراير  2011مبناسبة الذكرى الثامنة

دبـــي

دبي ثاني أكبر اإلمارات مساحة بعد إمارةأبو ظبي ،حيث تبلغ مساحتها
 4.114كم 2وهو مايعادل  5%تقريباً من مساحة اإلمارات ،وحتد دبي كل
من إمارة أبو ظبي في الغرب وإمارة الشارقة في الشرق.
وتعتبر العاصمة االقتصادية لإلمارات العربية املتحدة ،وقد تطورت تطوراً
كبيراً خالل السنوات املاضية ،وتتميز إمارة دبي بأن دخلها االقتصادي
اليعتمد على اإلي ��رادات النفطية بشكل أساسي على عكس باقي دول
اخلليج العربي،
ح� �ي ��ث ي�ع�ت�م��د
اق��ت��ص��اد دب��ي
ع �ل��ى ال �ت �ج��ارة
والعقارات
واخلدمات
امل��ال�ي��ة وأي �ض �اً
على السياحة.

محافظ املصرف املركزي يؤكد استقرار النظام املصرفي باإلمارات

والعشرين لتأسيس هيئة الهالل األحمر« ،إن دولة
اإلمارات ماضية قدماً في تعزيز رسالتها اإلنسانية
وحتمل مسؤولياتها في صون الكرامة واحل��د من
وط��أة معاناة الشعوب ح��ول ال�ع��ال��م» .وق ��ال« ..إن
اإلمارات وضعت نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في
تعزيز أوجه العمل اخليري واإلنساني ،وحققت نقلة
نوعية وط�ف��رة كبيرة ف��ي حتسني م�ج��االت العون
اإلغ��اث��ي واالن�ت�ق��ال ب��ه م��ن مجرد مساعدات آنية
في أوق��ات األزم��ات والكوارث إلى مشاريع تنموية
تساهم في ترقية املجتمعات الهشة».
وبلغت قيمة البرامج اإلنسانية واملشاريع اخليرية
والتنموية التي نفذتها هيئة الهالل األحمر وحدها
داخل الدولة وخارجها أكثر من  3مليارات و543
مليون دره��م ،ف��ي ح�ين بلغت قيمة ه��ذه البرامج
خالل الربع األول من العام احلالي  2011أكثر من
 66مليوناً و 887ألف درهم ،منها  11مليوناً و401
ألف درهم لبرامج الهيئة داخل الدولة ،و 55مليوناً
و 486ألف درهم لبرامجها اخلارجية.
ونفذت دول� ��ة اإلم� � ��ارات خ�ل�ال ال �ع��ام�ين 2010
و 2011عمليات ضخمة إلغاثة منكوبي األزم��ات
والكوارث الطبيعية ،من بينها مساعدة النازحني من
أشقائها الليبيني وكافة اجلنسيات بإنشاء املخيمات
واملستشفيات امليدانية ،وتقدمي املساعدات الطبية
والغذائية واخل��دم��ات الضرورية األخ��رى ملنكوبي
األح� ��داث ف��ي ليبيا وع�ل��ى ح��دوده��ا .كما ب��ادرت
في تنفيذ برامج عاجلة إلغاثة ومساندة املنكوبني
واملتضررين م��ن الفيضانات وال �ك��وارث الطبيعية
واألزم��ات اإلنسانية واجلفاف واجل��وع في كل من
باكستان وهاييتي والفيليبني وأفغانستان واليمن
والصومال وإريتريا وغيرها من دول العالم.
وق ّدم صندوق أبوظبي للتنمية ،منذ تأسيسه في 15
يوليو  1971وحتى نهاية أكتوبر  26( 2010مليار
ميسرة ومِ نح ومتويالت من
درهم) في شكل قروض ً
حكومة أبوظبي يشرف عليها الصندوق واستفادت
منها نحو  60دولة نامية في الوطن العربي وإفريقيا

وكيل دائرة التنمية االقتصادية :رؤية  2030تسهم
في تنويع موارد الدخل وحتقيق التنمية املستدامة

وآسيا ،لتعزيز ودعم برامج التنمية فيها.
االزدهار االقتصادي
حققت دولة اإلم��ارات االزده��ار االقتصادي للوطن
وامل��واط��ن�ي�ن ،وع� ��ززت م�ك��ان�ت�ه��ا ك�لاع��ب أس��اس��ي
ف��ي اخلريطة االقتصادية العاملية ،بحضور قوي
متميز رغ��م األزم��ات والتقلبات والضغوط املالية
التي يشهدها العالم ،وقد نفذت الدولة منذ قيام
احت��اده��ا ال�ش��ام��خ ،استراتيجية اقتصادية فعالة
ت�ق��وم ع�ل��ى االن �ف �ت��اح االق �ت �ص��ادي وت�ن��وي��ع م�ص��ادر
الدخل وجذب االستثمارات وتسخير جميع املوارد
والطاقات لتحقيق معدالت منو عالية في التنمية،
وقد قفز الناجت احمللي في الدولة من  6.5مليارات
درهم فقط عند قيام االحتاد في عام  1971ليصل
الى  914.3مليار درهم في عام  2009اي بزيادة
خيالية تقدر بنحو  114ضعفا ،وأكد تقرير حديث
للمركز الوطني لإلحصاء عن املؤشرات االقتصادية
ان اقتصاد اإلم��ارات يواصل التكيف اإليجابي مع
الظروف االقتصادية العاملية ،ويحقق منوا وحتسنا
على صعيد التعافي م��ن اث��ار األزم��ة االقتصادية
العاملية ،وحقق الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار

صقر غباش :االمارات بقيادة خليفة حققت
اجنازات هائلة في شتى املجاالت

اجلارية نسبة منو جيدة في عام  2010وبلغ اكثر
من  1093مليار دره��م مقارنة مع  992.8مليار
درهم في عام  ،2009توزعت بواقع  749.2مليار
درهم للقطاعات اإلنتاجية غير النفطية ،و343.9
مليار درهم للقطاع النفطي ،حيث بلغت مساهمة
القطاعات غير النفطية  69%مقارنة مبا نسبته
 66%في عام  ،2009وتتوقع وزارة االقتصاد ان
ينمو ال�ن��اجت احمل�ل��ي اإلج�م��ال��ي م��ا ب�ين  3و3.5%
خالل العام احلالي .2011
تقدم املرأة
حققت امل ��رأة ف��ي اإلم� ��ارات امل��زي��د م��ن املكاسب
واإلجن� � ��ازات امل�ت�م�ي��زة ف��ي اط ��ار ب��رام��ج التمكني
ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي اط�ل�ق��ه ال�ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي��د
رئيس الدولة ،واصبحت تتبوأ أعلى املناصب في
جميع املجاالت ،وتشارك بفاعلية في قيادة مسيرة
التنمية والتطور والتحديث من خ�لال مشاركتها
في السلطات السيادية الثالث التنفيذية والنيابية
والقضائية ،اض��اف��ة ال��ى ح�ض��وره��ا ال�ف��اع��ل على
ساحات العمل النسوي العربي واالقليمي والدولي.
واصبحت املرأة اإلماراتية تشغل اليوم اربعة مقاعد
وزاري� ��ة ف��ي مجلس ال � ��وزراء ،مم��ا ي�ع��د م��ن أعلى
النسب متثيال على املستوى العربي ،وكانت تتمثل
بتسع عضوات في املجلس الوطني االحت��ادي في
دورت��ه السابقة من بني اعضائه االربعني وبنسبة
 ،22.3%والتي تعد ايضا من أعلى النسب على
ص�ع�ي��د مت�ث�ي��ل امل� ��رأة ف��ي امل��ؤس �س��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة.
وشاركت املرأة بفاعلية في االنتخابات التي جرت
ف��ي ال ��دورة اجل��دي��دة للمجلس الوطني االحت��ادي
ي��وم  24سبتمبر املاضي ،في الترشيح واحلضور
امل�م�ي��ز ف��ي ال �ق��واع��د االن�ت�خ��اب�ي��ة ،وف� ��ازت إح��دى
النساء بعضوية املجلس .وعينت وزارة اخلارجية،
التي يعمل فيها اكثر من  65ديبلوماسيا ،سيدتني
سفيرتني للدولة في اسبانيا والسويد .كما تعمل
املرأة في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء
الشرعي ،واقتحمت كذلك ،مجال الطيران املدني
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والعسكري والدفاع اجلوي ،باالضافة الى عملها في
مختلف افرع وحدات وزارة الداخلية .كما اصبحت
امل���رأة ،نتيجة للجهود ال��دؤوب��ة امل�ت��واص�ل��ة لسمو
الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االحتاد النسائي
ال�ع��ام الرئيسة األع�ل��ى ملؤسسة التنمية األس��ري��ة،
تشكل مكونا مهما في خريطة القوى البشرية في
القطاع احلكومي ،،حيث تشغل  66%من الوظائف
احلكومية ،ومن بينها  30%من الوظائف القيادية
العليا املرتبطة باتخاذ القرار و 15%من الوظائف
الفنية ال�ت��ي تشمل ال�ط��ب وال �ت��دري��س والصيدلة
والتمريض ،الى جانب انخراطها في صفوف القوات
النظامية بالقوات املسلحة والشرطة واجلمارك.
واقتحمت املرأة بكفاءة واقتدار ميدان األعمال بعد
تأسيس مجلس سيدات األعمال الذي يضم نحو 12
ألف سيدة يدرن إدارة  11ألف مشروع استثماري
يصل حجم االستثمارات فيها إلى نحو  12,5مليار
دره��م ،في حني وص��ل ع��دد النساء الالتي يعملن
في القطاع املصرفي والذي يعد من أهم القطاعات
االقتصادية في البالد إلى نحو .% 37٫5
تعد «مصدر» شركة عاملية جديدة من نوعها للطاقة،
وتتّبع منهجية شاملة حول الوقائع املتغ ّيرة لتوليد
الطاقة ونقلها واستهالكها حول العالم وتأسست
عام .2006
ويتضح من محاضرة للدكتور سلطان أجمد اجلابر
الرئيس التنفيذي على أن املؤسسة نقف اآلن على
عتبة فجر جديد لنهضة عاملية في مجال الطاقة،
ستغّير طريقة تفكيرنا حول توليد الطاقة وتوزيعها
واستهالكها .ون �ظ��راً ألن ن �ط��اق ه��ذه ال�ت�غ� ّي��رات
وتطورها يعد أمراًغير مسبوق ،يتعني على الشركات
التي تبحث عن االزدهار فيهذه البيئة اجلديدة أن
تتحلّى باملرونة واخلبرة والرؤية على املدى البعيد
لكي تتجاوب مع ه��ذا املجال اجلديد .وهنا يأتي
دور«مصدر» ،ا ّلتي تعمل على كا ّفة نواحي الطاقة
املتجددةوالتقنيات املستدامة ،وذلك للمساهمة في
تطوير “البصمة اخلضراء” لطريقة حياتنا وعملنا
في املستقبل.
الواقع أن املجلس الوطني لإلعالم في أب��و ظبي
رتب زيارة غنية باملضامني فهو لم يترك لإلعالميني
رؤية ما حتقق ونقله عبر أدواتهم اإلعالمية بقدر
ما حرص على تنظيم لقاءات مع مسؤول اخلارجية
واالقتصاد والبيئة وحتديداً مع معالي صقر غباش
وزي��ر العمل  -سلطان ن��اص��ر ال�س��وي��دي محافظ

البنك املركزي  -الدكتور سلطان اجلابر الرئيس
التنفيذي لشركة مصدر رزان خليفة املبارك األمينة
العامة لهيئة البيئة.
ولعل اللقاء األهم كان مع سمو الشيخ عبدالله بن
زايد وزير اخلارجية الذي وضع احلضور في صورة
التطورات العربية والدولية.
كما كان ثمة لقاء مع سمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي.
والبد ملن استمع إل��ى تلك ال�ن��دوات واحمل��اض��رات
ومافعلت ب��ه م��ن حقائق وأرق���ام م��ن أن يلحظها
اجنازات شاخصة عندما يجول في بصره ويصعد
برج خليفة في دبي ويبحر في جزيرة السعديات
ويتابع املسار الثقافي والفني في البالد ويرصد
وجوه السكان احملتفلني بالعيد الوطني ليصل املرء
إل��ى التمني أن تعم ه��ذه التجارب اصقاع الوطن
العربي مبا جتسده من ريادة ورؤية ومستقبل.

عجمان
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إمارة عجمان أصغر اإلمارات مساحة ،حيث تبلغ مساحتها  260كيلومتراً مربعاً ،بينما تبلغ
املساحة الكلية مبا فيها مناطق املياه األقليمية  600كيلومتر مربع ،ويقع القسم الساحلي
من اإلمارة وبطول  26كيلومتر على شاطئ اخلليج العربي.
وتقع اإلمارة بني إمارة الشارقة وإمارة أم القيوين مع وجود ملحقتني لها غير متصلتني بها
مباشرة هما مصفوت واملنامة.
يتميز مناخ اإلمارة باالعتدال حيث تتوسط درجة احلرارة وترتفع الرطوبة خالل فصل
الصيف .أما في الشتاء فتصل درجة احلرارة إلى مادون  10درجات مئوية.

القس املجري نيمت بال يتذكر دراساته بكلية الشريعة في دمشق

ت��رج��م املنقذ م��ن ال��ض�لال ولصيق بينابيع الثقافة العربية
يحمل احلديث مع القس واملستشرق املجري نيمت بال اجتاهات عدة؛
ذلك أن مسار حياته العملي والعلمي ينضح بشخوص وجتارب جديرة
بالتسجيل ،إضافة إلى وقائع أضحت مبتغاة في الزمن الراهن خاصة
تذكره ما يحمله من ذكريات عطرة عن دراساته في دمشق.
وعلى الرغم من أن مجلس السفراء العرب قد اختاره ليكون املتحدث األول
في الصالون الثقافي العربي الذي حلم مثقفو املجر بتجسيده ،إال أنه فوجئ
بإلغاء هذا اليوم قبل يوم من انعقاده.
ولقد تركنا للقس أن يسترسل في حديثه عند اللقاء به منطلقني أن يشكل
حديثه وثيقة ملن يهمهم األمر:
 أنا من مواليد بودابست وأمضيت عمري في قرية  Somogyjadوأنهيتالثانوية في مدينة دبرتس في املدرسة البروستانتية التي كانت الوحيدة في
ظل النظام االشتراكي وكان شعارنا صلي واعمل.
 وبعد ذلك درست علم الالهوت في بودابست. قسيس في الكنيسة البروتستانية في بودابست. بدأت دراسة العربية في جامعة إتفوش لورانت. وف��ي منتصف دراس�ت��ي ذهبت إل��ى سورية  1980-1979حيث درستالعربية ملدة عامني واألدب العربي وفي كلية الشريعة بجامعة دمشق وكان
أستاذي الشيخ املعروف محمد سعيد رمضان البوطي وإبراهيم سلقيني
مفتي حلب.
 كنت أملس انفتاح املسلمني والتعايش بني أبناء سورية اتباع الديانات .التلمس الطائفية تلمس التسامح سورية معروفة بتاريخها من التسامح.
 يتذكر بتقدير املستشرق جرمانوس جوال ال��ذي كان عضواً في املجامعاللغوية والعلمية العربية.
حوار األديان:
يجب استمرار احلوار دون انقطاع وثمة إمكانيات عديدة لتطوير هذا احلوار
وجعله نهج عمل ثقافي وإعالمي.
حضرت مؤمتر الدوحة التاسع حلوار احلضارات في نهاية أكتوبر 2011
وكان املؤمتر يضم اتباع جميع الديانات وكان املؤمتر جيداً.
احلملة على اإلس�لام في بعض وسائل اإلع�لام سببه سياسي ،إنها شكل
جديد من أشكال
االستعمار.
إن� �ه ��م ي �ت �ط �ل �ع��ون
إلى إثارة نزاعات
ويغلفون مآربهم
السياسية بأبعاد
دينية.
ق� �م ��ت ب �ت��رج �م��ة
(امل�� � �ن�� � �ق� � ��ذ م ��ن
ال �ض�لال) لإلمام
ال � �غ� ��زال� ��ي م ��رت
ف ��ي ع ��ام 2011

ذكرى 900سنة على وفاته ول��م يحتف أح��د مبساهماته كمفكر إسالمي
وفقيه مميز.
نظمنا ن��دوة ف��ي ه��ذه املناسبة ع��ن اإلم ��ام ال�غ��زال��ي ف��ي جامعة Karoli
 Gasparألقيت أربع محاضرات.
وفي الصيف املاضي قمت بترجمة كتاب (أيها الولد) لإلمام الغزالي الذي
يتضمن مواعظ أخالقية حول منط احلياة.
> كيف ترى مستقبل التعاون الثقافي العربي – املجري؟
>> ثمة مبادرات يجب تقويتها مثل جهود جمعيات الصداقة املصرية –
املجرية ،الفلسطينية – املجرية.
ترجمت كتاب (في وجود اخلالق) للراهب يوحنا الدمشقي الذي كان يكتب
باليونانية وكان ثمة راهب آخر من دير مار سابا ث��اودورس أبو قرة يؤلف
باللغة العربية والذي كان له االحترام لدى املسلمني ومؤازرة اخلليفة املأمون
في حران وكان بينه وبني العلماء املسلمني حوار في علم الالهوت وفي علم
الكالم .وتلك احلوارات كانت جتري أمام اخلليفة املأمون.
يؤكد القس بال على تأثير الفكر الفلسفي العربي في الفكر األوروب��ي وال
يقتصر ذلك على تأثير الفالسفة العرب الذين تبعوا أرسطو طاليس في
منطقه ،بل حتى فكر الغزالي الذي غذى منهجه التشكيكي فكر املفكرين
األوربيني الذين مهدوا لعصر التنوير مثل ديكارت .وفي هذا املقام يشير
القس بال إلى التماثل الغريب لعمل ديكارت الشهير (مقالة الطريقة) مع
(املنقذ من ال�ض�لال) .ويستشهد نيمت في ذل��ك بأستاذه الدكتور محمد
سعيد رمضان البوطي رئيس قسم علوم الدين في كلية الشريعة في دمشق
الذي ذكر الواقعة ،لكن الفارق بني الغزالي وديكارت هو الدور اإللهي في
الوصول إلى الهدف ،ففيما يشير الغزالي إلى إنارة الله لقلبه وشفائه من
علته ووصوله إلى اليقني ،ال يتوصل ديكارت إلى ذلك بل يعتقد بأن وصوله
إلى اليقني يتم عبر احملاكمة العقلية (وهكذا وصلت إلى مبتغاي بنفسي)
ويربط بني الوجود والتفكير( ،أنا أفكر إذن أنا موجود).
وإجماالً فإن وقفات عدة يحتاجها احلوار مع القس نيمت بال املتسربلة حياته
باألمل لرؤية تفاعل ثقافي وحضاري يخلص اإلنسانية من عذاباتها.
السنة التاسعة ـ ـ العدد الثالث والثالثون ـ ـ يناير
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جرمانوس جوال
GERMANUS GYULA
يعد من أبرز املستشرقني املجريني الذين
عقدوا تواص ً
ال مع مثقفي العالم العربي
م�ن�ت�ص��ف ال��ق��رن ال �ع �ش��ري��ن خ ��اض حقل
البحث والتنقيب في األدب العربي.
وأعلن إسالمه عندما أدى فريضة احلج
ع��ام  1934ولعل كتابه (الله أكبر) ميثل
وصفاً ملن داع��ب حياته من جت��ارب ورؤى
حول عالم الشرق والثقافة اإلسالمية.
يتحدث املستشرق جرمانوس في كتابه عن
مسار حياته وولعه بالثقافة اإلسالمية التي
نهلها من املستشرقني املجريني فامبيري
آرم�ين وغولدزيهر أغناطيوس واستكماله
دراس��ات��ه الشرقية ف��ي فيينا واسطنبول
بحيث أضحى أس�ت��اذاً للقسم العربي في
جامعة بودابست.
جرمانوس ج��وال – عبد ال�ك��رمي 1884-
1979م ب��دأ تعلقه ب��اإلس�لام ع��ام 1903
خ�ل�ال دراس �ت��ه ف��ي اس�ط�ن�ب��ول ح�ي��ث ق��رأ
تفسيراً للقرآن الكرمي باللغة التركية حيث
وق ��ف ع�ل��ى حقيقة اإلس �ل�ام ول �ق��د دع��اه
الشاعر شاعر الهند طاغور ليدرس في
جامعات دلهي واله��ور وحيدر أب��اد خالل
األع��وام  1929إل��ى  1932وهناك أعلن
إسالمه في مسجد دلهي الكبير وتس ّمى
ب �ـ ع�ب��د ال��ك��رمي .وك��ان��ت ت��رب�ط��ه ص��داق��ة
بالشاعر محمد إقبال.
في رحلته للحج عام  1934انطلق بحراً من
مصر وزار أرجاء اململكة العربية السعودية
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وسجل وقائع رحلته في دف��ة كتاب (الله
أكبر) الذي يبرز فيه وقائع لقائه باملغفور
له امللك عبد العزيز مؤسسة اململكة حيث
رك��زت ف�ص��ول الكتاب على ب��داي��ة رحلته
ونهايتها :سفينة احلجاج وحيد مع محمد
– طريق ال�ق��رآن – ال�ط��واف ح��ول الكعبة
– منزلي في مكة – في سهل منى – في
س�ه��ل ع��رف��ات – احل �ج��ر األس� ��ود – في
خيمة اب��ن س�ع��ود – احل�ي��اة ال��روح�ي��ة في
املدينة املقدسة – حديث مع تاجر مكي
– مقدسات مكة – حياة مكة – وداع عبد
العزيز – من مكة إلى املدينة – عند قبر
النبي.
وف��ي الفصل املعنون بخيمة عبد العزيز
بن سعود يتحدث املؤلف عن رجولة امللك
الراحل واستقباله البشوش وضيافته وكيف
أجلسه إلى جانبه قائ ً
ال له بصوت محبب:
أنت ضيفي وكيف أنه خاطب امللك بقوله يا
سيد املؤمنني أتيتكم من بني شيوخ األزهر
أن�ت��م م��ن حمى اإلس�ل�ام م��ن أع��دائ��ه وأن
امللك سأله من أين أتيت أجابه أتيت من
بلد املجريني أنا احل��اج الوحيد من بلدي
وي��رى ج��رم��ان��وس أن لقب سيد املؤمنني
يطلق على اخلليفة وأن امللك عبد العزيز
هو خليفة ألنه حامي الديار املقدسة.
ويسرد وقائع لقائه باملغفور له فؤاد حمزة
مستشار جاللة امللك عبد العزيز وكيف
كان مياثله من حيث بياض البشرة والعيون
الزرقاء.
ارت��ب��ط امل �س �ت �ش��رق ج��رم��ان��وس ب��األدي��ب
امل �ص��ري م�ح�م��ود ت�ي�م��ور وال �ك��ات��ب محمد
حسني هيكل بصداقة متينة وينقل محمود
تيمور عن جرمانوس قوله إن اإلسالم دين
الطهر والنظافة :نظافة اجلسم والنفس
والسلوك االجتماعي والشعور اإلنساني
وأن إسالمه كانت حلظة إشراق .ويعترف
ال �ك��ات��ب م�ح�م��د ح�س�ين ه�ي�ك��ل ف��ي كتابه
(ف��ي م�ن��زل ال��وح��ي) أن رح�ل��ة احل��ج التي
ق��ام بها إمن��ا ك��ان��ت بسبب نصيحة عبد
ال �ك��رمي ج��رم��ان��وس وق��د ك��ان ج��رم��ان��وس
معروفاً في مجامع اللغة العربية في بغداد
وال �ق��اه��رة ودم �ش��ق وق��د كتب ف��ي مقدمة
كتابه الله أكبر يقول( :زرت شبه اجلزيرة
ومكة واملدينة املنورة ثالث مرات .ونشرت
جت��ارب��ي خ�لال سفرتي األول��ى ف��ي كتابي

(ال�ل��ه أك �ب��ر) .وف��ي  1940 – 1939بعد
اندالع احلرب العاملية الثانية ،انطلقت عبر
الدانوب ألصل إلى البحر بصفة بحار من
دون أن أعبأ باملخاطر والتعب .فوصلت
مصر ومنها أب�ح��رت إل��ى شبه اجل��زي��رة.
أمضيت في املدينة املنورة أشهر عدة حيث
زرت األمكنة التي ارتبطت بحياة الرسول
صلى الله عليه وسلم :آثار مسجد القبلتني
ومقبرة البقيع حيث دفنت زوجة الرسول
ومواقع معركتي بدر وأُحد .كنت ضيفاً على
املسجد املصري الذي أسسه محمد علي
في املدينة .وف��ي األماسي زارن��ي العلماء
املسلمون لنتحدث عن ح��ال اإلس�لام في
العالم.
ميثل كتاب (الله أكبر) نصاً أدبياً تاريخياً
بقلم رحالة ومستشرق مجري معروف وهو
يوثق حقبة هامة في تاريخ اململكة العربية
السعودية مع وصف للحال واملكان في ذلك
الزمان ووقائع جديرة بالتوثيق حول سمات
وحياة املغفور له امللك عبد العزيز.
ق�� � ّدرت األوس � ��اط ال�ث�ق��اف�ي��ة واحل�ك��وم�ي��ة
املجرية اإلرث األدب��ي والتاريخي للراحل
ج��رم��ان��وس فضمت ك��ل متعلقاته وكتبه
في املتحف اجلغرافي املجري الذي يضم
مغامرات الرحالة واملستكشفني.

بوجا أشتفان
Boga Istvan
قليلون هم الذين يعرفون مساهمة الباحث
واملستشرق بوجا أشتفان Boga Istvan
ف��ي التعريف بالثقافة العربية .ول��د عام
 1934في مدينة هايدو سوبوسلو وشعر
منذ طفولته بعشقه للغة العربية .تتلمذ
ع�ل��ى أي ��دي امل�س�ت�ش��رق ج��رم��ان��وس ج��وال
وحصل عام  1956على منحة دراسية في
مصر لدراسة العربية.

ق ��ام ب�ت��أل�ي��ف وحت��ري��ر ق��ام��وس م �ج��ري -
عربي بحجم أربعة مجلدات وأ ّل��ف كتاب
عن رحالت ابن بطوطة.
أمضى خمسون عاماً من عمره في املغرب
وت��زوج من فتاة مغربية .وك��ان ي��ردد ولعه
بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وكيف ذهب قائداً سيارته للحج في بيت
الله احلرام.
وعلى الرغم من قلة تداول اسمه في احملافل
اإلع�لام �ي��ة إال أن امل�خ��رج��ة أوش �ك��و ي��ودت
أجنزت فيلماً عن حياته وأعماله عام .2006

بارتوك بيال
BARTOK BELA
يعد من أبرز املوسيقيني املجريني في القرن
العشرين وقد طبقت شهرت اآلفاق.
ّ
اهتم بالتراث الغنائي الشعبي حيث أثرت
ف��ي ف�ه�م��ه ل�ل�م��وس�ي�ق��ى واس�ت�ع�م�ل�ه��اف ي
موسيقاه مستلهماً اإلي�ق��اع��ات والساللم
وامل��ق��ام��ات ال �ت��ي ك��ان��ت ت��رن��و ب �ه��ا أف �ئ��دة
الشعب .بل إن اهتمامه ذهب إلى املوسيقى
ال�ش��رق�ي��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ف��اس�ت�ل�ه��م املوسيقى
السورية واللبنانية والتركية.
يعيش اسمه في اليقني املجري عبر انتشار
املعاهد املوسيقية التي حتمل اسمه الهادف

إل ��ى ح�ف��ظ ال��ت��راث امل��وس�ي�ق��ي وال��رق��ص
الشعبي األصيل.
ول��د ف��ي (ن ��اج س�ن��ت م�ي�ك�ل��وش) حتصيله
الدراسي كان في (ن��اج ف��اراد) و(سترسا)
وف��ي ب��وج��ون (براتيسالفا ال�ي��وم) كتلميذ
للموسيقار الشهير السلو أ ُ ْر َك���ل Erkel
في سن الـ  18التحق بأكادميية املوسيقى
ببودابست قسم البيانو ،وهنا تعرف على
موسيقار املجر األشهر الحقاً زولتان كوداي
 ،Kodalyصداقة عمر وعمل مثمرة.
وم �ن��ذ ع��ام  1906ب��دأ يجمع املوسيقى
الشعبية التراثية (تضم آالف األغنيات
الشعبية) ،ولم يقتصر نشاطه على التراث
امل �ج��ري ب��ل ام �ت��د إل ��ى أراض� ��ي ال�ش�ع��وب
املجاورة (الرومان ،الصرب ،الكرواتيني...
إل��خ) بل وحتى إل��ى بلدان املغرب العربي
( )1917 1915-والشعوب التركية (تركيا،
آسيا الوسطى) أيضاً.
ش�خ�ص�ي�ت��ه امل��وس�ي�ق�ي��ة امل �ت �ف��ردة وص��وت��ه
املوسيقي املتميز ارتكز بداية منطلقاً من
أسلوب كل من يوهان ش�ت��راوس وفرانس
ليست  ،Listوق��د ج��وب��ه ف��ي ذل��ك بعدم
التفهم بل وبالعداء كذلك .حيث إن جمهور
محبي املوسيقى املتأثر مبوسيقى ْ
فاغنَر
وب��را ْم��ز لم يستطع حينها تقبل موسيقى
مثل (الليغرو وباربارو).
أما أعماله املوسيقية املسرحية فقد ولدت
إب ��ان ال�ع�ق��د األول م��ن ال �ق��رن العشرين:
(أوب��را قصر األمير ذي اللحية الزرقاء)،
وألعاب الرقص احلاملة السم (اب��ن امللك
املنحوت من اخلشب).
وابتداء من عام  1930يرتفع جنم بارتوك
م�ت��وض�ع�اً ف��ي ص �ف��وف أك �ب��ر املوسيقيني
املختزلني للقرن العشرين بكامله.
وه�ك��ذا ف��إن إب��داع��ات��ه املتالحقة (كانتاتا
بروفانا) و(رباعيات الكمان) و(مسابقات
البيانو) و(السوناتا ذات آلتي بيانو في آن
واحد) و(ديفر تيمنتو )Divertimento
وال �ـ (كونشرتو) (التي ألفها ع��ام )1943
كلها معاً وضعت بارتوك على القمة.
كوداي زولتان
Kodaly Zoltan
ك��وداي زول �ت��ان ل��ه مكانة كبيرة ج��داً لدى
املجريني الذين يشعرون بحبهم له ملا كان له
من مكانة كبيرة جداً في مجاالت التأليف
والبحث والتعليم للموسيقى املجرية الشعبية
ومن أهم رفاقه في هذا الدرب الشهيران
ال�ع��امل�ي��ان وامل �ج��ري��ان أي �ض �اً BARTOK
 BELو. LISZT FERENC

ول� � � ��د ك�� � � � ��وداي زول� � � �ت � � ��ان ف� � ��ي م ��دي� �ن ��ة
 KECSKEMETف��ي 1882/12/16
وال ��ده ك��ان موظفاً ل��دى مؤسسة السكك
احل��دي��دي��ة وم��ن أس��رة محبة للموسيقى،
فمنذ طفولته وهو عاشق ومهتم باألغنية
واملوسيقى الشعبية الهنغارية ،كان متفوقاً
ف��ي دراس��ت��ه ال �ت��ي أك�م�ل�ه��ا ف��ي أك��ادمي�ي��ة
املوسيقى في بودابست وكذلك كلية اآلداب
قسم لغة مجري – أملاني كان ذلك في عام
.1905
كان يتجول في األرياف املجرية بهدف جمع
األغنية واألحلان من املصدر ومن األصل،
وفي عام  1906حاز على دكتوراه في األدب
في أطروحة األغنية الشعبية املجرية كما
قام بالتعرف على فروع املوسيقى احلديثة
في أملانيا وفرنسا .لقد ك��ان همه الكبير
هو تعليم وتأهيل األطفال من السن املبكرة
على حب وتعلم املوسيقى والتراث الشعبي
م��ن أج��ل أن ينقل إل��ى األج �ي��ال القادمة.
ف��أورث��ه ذل��ك شهرة ف��ي العالم أجمع في
أوروب��ا وأمريكا واليابان والصني فحصل
على تقديرات وج��وائ��ز وأل�ق��اب كثيرة من
مختلف أنحاء العالم ،له متحف خاص به
في مدينة بودابست  BUDAPESTكما
يوجد باسمه معهد ف��ي مدينة كشكميت
 KECSKEMETأس ��س ع ��ام 1975
 .Kodaly Intezetوالذي يتم من خالله
تدريس وتعليم وتأهيل املدرسني والفنانني
الراغبني في فهم وإيصال فكرة وأسلوب
وطريقة  Kodaly zoltanكوداي زولتان
إلى بلدان العالم قاطبة.
ونشير هنا إلى أن الفنان العربي الراحل
م�ن�ي��ر ب�ش�ي��ر أخ ��ذ ع�ل��وم��ه امل��وس�ي�ق�ي��ة من
الفنان كوداي
السنة التاسعة ـ ـ العدد الثالث والثالثون ـ ـ يناير
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حكـ ــايات عجـ ـ ـ ــوز فلس ـ ــطيني

امل ّيت طار
تعلّمت منذ كنت في الثانية عشرة من العمر أن ال أتدخّ ل في عقائد
اآلخرين ،فال إكراه في الدين .قال تعالى في كتابه العزيز( :الَ ِإ ْك َراهَ
فِ ي ِ
ي ال ّ ُر ْش ُد مِ َن الْغ ِ َّي) سورة البقرة .256
الدّينِ َقد ّتَ َب نَّ َ
و( َو ُقلِ الحْ َ ّ ُق مِ ن َّر ِ ّب ُك ْم َف َمن َشاء َفلْيُؤْمِ ن َو َمن َشاء َفل ْ َي ْك ُف ْر) سورة
الكهف  29صدق الله العظيم.
وكان لي درساً قاسياً ...كاد يودي بحياتي! واحلمد لله على السالمة!
وحكاية ذلك:
خرجت من باب املدرسة الثانوية في مدينة عكا (قاهرة نابليون
أنني
ُ
بونابرت) ،مع ابن ع ّمي صافي ابن مصطفى محمود ش ّماء (رحمة الله
عليه وعلى أبيه وج ّده) قاص َديْن املنزل بعد انتهاء دروس ذلك اليوم،
فسمعنا موسيقى غريبة بآالت نحاسية وطبول ،وبطبيعة احلال غل َبنا
الفضول! ونظرنا فإذا جنازة مقبلة من ميني الشارع وستم ّر أمامنا
متجه ًة نحو بوابة السور الشرقي لتخرج منها متجهة نحو املقبرة التي
عند تل النبي صالح غير بعيدة عن حديقة البلدية .فانتظرنا وصولها
نحونا لكي نسير مع إخواننا وراء التابوت ،عم ً
ال بالسنّة ولنكسب
أجراً من الله الكرمي .فلما اقتربت التحقنا بها ،وما كادت تخرج من
دب ال ّ ُذعر بحاملي التابوت وصاروا يتطوحون مييناً
بوابة السور حتى ّ
وشماالً ويصيحون ...طار! ...طار! ...وخشيت أن يقع التابوت ومن
فيه من أيديهم ،فابتعدت وابن ع ّمي قدر اإلمكان وعجبت مما سمعت!
وسألت الذين يحملون التابوت ( َم ْن هو الذي طار؟) فقال أحدهم
(امل ِ ّيت طار!) وقال آخر( ...مستعجل ليالقي ر ّبو!) فكدت أضحك!
وقلت ،وليتني ما قلت! وليتني حفظت لساني! وليتني لم أتدخّ ل فيما
ال يعنيني! لكنني كنت ِغ ّراً أفتقر إلى حكمة َمن هم أكبر مني سناً...
فعندما سمعتهم يصيحون( ...طار ...طار )!...صحت بدوري (والله
َضبت بدوري
ما طار وال حت ّرك!) فنهرني أحدهم بصوت غاضب ...فغ ُ
وصحت به (امليت م ّيت! ال بطير وال بيتحرك!) فانبرى لي رجل آخر
وصاح بي (انصرف واخرس!) ...وليتني خرست وانصرفت!! بل إنني،
(ح ّطوه على األرض
بجهالتي ،حت ّديته و َمن يحملون التابوت وصحت ُ
لنشوف بطير و ّالَ أل!!!) وما راعني إال أن أقبل نحوي أحدهم وفي
يده خنجر فظيع الشكل ،وعلى وجهه غضب هائل وهو يصيح (رايح
أطيْرك معو يا ُمجرم!!!) والتحق به آخر وفي يده خنج ٌر آخر...
ساقي للريح ...واحلم ُد لله على ُسرعتي في اجلري ،فقد
فأطلقت
ُ
َّ
كنت في املدرسة ،بطل اجلري في سباق امليل ...وحلق بي ابن عمي،
ُ
وقصدت أنا وابن عمي ،تل
صافي ،وصاحبا اخلنجرين وراءنا....
ُ
النبي صالح وغابة األشجار احملاذية حلديقة البلدية .وحامال
اخلنجرين وراءنا يكادان أن يقبضا علينا ...أما أنا فجعلت مسافة
كبيرة بيني وبني القاتل الذي أقسم أن يُط ّيرني مع امليت! لكن ابن
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شماء
بقلم منير ّ

عمي صافي لم يكن يجري مبثل سرعتي! وكاد القاتل اآلخر أن يمُ سك
وسمعت صيحة صافي (احلقني
به عندما صعدنا تل النبي صالح!
ُ
ً
فتوجهت نحوه مقتربا من القاتل الذي
يابن عمي ...احلقني يا منير!)
ّ
يالحقه .وكان من فضل الله أن هذا القاتل طمع في أن أكون أنا
تواقحت وحت ّديتهم أن يضعوا
ضحيته بدل ابن ع ّمي ،ألنني أنا الذي
ُ
امليت على األرض ...ال صافي! فتخلّى عن مالحقة صافي وتوجه
فصرت أجري وورائي قاتالن وخنجران!
واخلنجر في يمُ ناه ،نحوي.
ُ
وكنت
وسمعت صافي يُناديني بصوت يائس( ...الغابة! الغابة!)...
ُ
وضاعفت
شكرت البن ع ّمي نصيحته،
متجهاً نحو الغابة ...ولكنني
ُ
ُ
سرعتي ،والقاتالن في أثري ...لكنهما لم يتمكنا من تقصير املسافة
ما بيني وبينهما ،وحمدت الله تعالى على أن سالحهما كان اخلنجر
ال املسدس أو البندقية ،وإال كانا أحلقاني بامل ّيت الط ّيار بسهولة!
واختبأت وراء
ووصلت قبلهما إلى الغابة فشعرت بشيء من األمان
ُ
جذع شجرة كينيا ضخمة وسمعتهما يتشاوران ...قال واحد منهما...
(وين اختفى هاملجرم؟ ُكنا قراب عليه .ليكون متخبي ورا شجرة)...

قال اآلخر( ...خلينا نرجع ونلحق اجلنازة) .فلم يوافقه زميله وقال
(ال! البد أهلكو ...أُصبر عليي شوية! الزم نالقيه ...الزم أحط
هلخنجر في قلبو) ...قال اآلخر( ...حتّى تلقاه! لكن فني تلقاه
بني هألشجار؟!) ولم ير ّد عليه صاحبه ...وأصغيت فلم أسمع
شيئاً ...وفجأة سمعت املصمم على قتلي يقول لصاحبه بصوت
عال( ...احلق معك! خلينا نرجع! مفيش فايدة منسكو ...وميكن
ٍ
صار بينا وبينو ميت متر! ما عاد في فايدة ،هيا بينا!) ...فرحت
وانتظرت أن يبتعدا ...ولكنني لم أسمع وقع أقدامهما كما كنت
فأدركت أنهما ما زاال متر ّبصني ،وقد
أسمع وقت حلاقهما بي...
ُ
احتاال بقولهما ...هيا بنا نرجع ...مفيش فايدة ...حلدسهما أنني
مختبئ وراء إحدى األشجار ،وأرادا بإيهامي أنهما قد رجعا لكي
أتوهم أنني سلمت منهما فأخرج من مخبئي فيمسكاني! ...ولذلك
لم أح ّرك ساكناً ولم أُحدث أي صوت ...ومضت دقيقتان أو ثالث
فلما لم يسمعا حساً ولم تنجح حيلتهما في إيهامي أنهما رجعا،
ٍ
سمعت
وعندئذ
قال أحدهما لآلخر( ...صحيح ما عاد في فايدة)
ُ
وقع أقدامهما تبتعد .ولكنني زيادة في احلرص ،وخشية أن يكونا
علي ،بقيت
ما زاال عند حافة الغابة يترقبان ظهوري
ّ
لينقضا ّ
ساكناً صامتاً ال أحدث أي صوت .وانتظرت نحو ربع ساعة...
ثم قررت أن أخرج من مكمني ،ولم أرجع من حيث دخلت الغابة،
فدخلت الغابة
خشية أن يكون القاتالن ما زاال يكمنان لي هناك...
ُ
في اجتاهي األول ولم أرجع .و ُدرت حولها دورة بعيدة وخرجت من
جهتها املقابلة البعيدة ومن هناك خرجت فما رأيت أحداً وأسرعت
اخلطا نحو الدار ،وإذا بي أرى صافي وأخوته شفيق وعارف وعز
الدين مقبلني وفي يد عارف مسدس وفي يد عز الدين عصا
غليظة ،وفي يد شفيق مجرفة وفي يد صافي الساطور الذي
تستعمله عمتي في تقطيع اللحم وتكسير العظام عندما تطبخ
الطعام .وقد متكن صافي من الوصول إلى دارهم ،دار عمي
فهب أوالد عمي إلنقاذي من شر القاتلَينْ ...
مصطفى ،وفزّعهم ّ
ً
فتسلحوا وأقبلوا يجرون نحو الغابة ،فلما رأوني مقبال نحوهم
ساملاً فرحوا وأحاطوا بي وعدنا إلى الدار ،دار عمي مصطفى
املجاورة لدارنا ،ففرح عمي وخالتي واجليران بسالمتي وسالمة
ابن عمي صافي .وأسمعني عمي أبو عارف محاضرة في ضرورة
جتنب انتقاد اآلخرين في عقائدهم ...وسمعت محاضرة مثلها من
والدي ووالدتي عندما رجعت إلى بيتنا.
ومنذ تلك املغامرة ...صرت أحرص الناس على حتاشي انتقاد
ٍ
يومئذ ،إذ قال لي( ،إن
عقائدهم ...وال أنسى نصيحة والدي
الله سبحانه وتعالى قد خاطب نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم
فقال ،عز من قائلِ ( ...إ ّنَ َك لاَ تَ ْهدِ ي َم ْن أَ ْح َببْ َت َولَكِ َّن اللَّ َه يَ ْهدِ ي
بني.
َمن يَ َشاءُ) وصدق الله العظيم .فاتّعظ يا ّ
رحمة الله على والدي وعلى جميع من ذكرت في هذه احلكاية.
> الكاتب من الرعيل الثقافي الذي عايش أحداث القرن العشرين
وفي حكاياته مؤشرات على النسيج االجتماعي والثقافي الذي
كان سائد ًا في العالم العربي الذي أضحى محتم ًا إعادة قراءته.

الفن الشعبي الفلسطيني
في االحتفال بذكرى االنطالقة

أحيت حركة التحرير الوطني
الفلسطيني 'فتح' إقليم املجر،
في اخلامس عشر من يناير
الذكرى الـ 47النطالقة الثورة
الفلسطينية ،في مهرجان
حاشد مبشاركة فرقتي
العاشقني اللندنية ،ونداء األرض للدبكة الشعبية الفلسطينية.
وحضر املهرجان الذي أقيم في العاصمة بودابست حشد كبير من أبناء
اجلاليتني الفلسطينية والعربية واألصدقاء املجريني ،وسفراء املجموعة
العربية املعتمدون لدى هنغاريا ،وعميد السلك الدبلوماسي العربي السفير
راشد أبو العينني سفير دولة قطر لدى هنغاريا ،وسفراء دولة فلسطني لدى
النمسا وسلوفاكيا وتشيك.
واستعرض سفير فلسطني لدى املجر أحمد عبد الرازق في كلمة منظمة
التحرير الدور الريادي والتاريخي حلركة فتح ونضالها من أجل حتقيق
احلقوق الوطنية املشروعة لشعبنا ،وحفاظها على القرار الوطني الفلسطيني
املستقل.
واكد إصرار حركة فتح وقيادتها على مواصلة النضال بقيادة منظمة التحرير
الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد لشعبنا حتى إقامة الدولة الفلسطينية
املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وعاهد رجل األعمال الفلسطيني مازن الرمحي ،راعي احلفل ومنظمه ،في
كلمة 'فتح' أبناء الفلسطينيني في الوطن والشتات بالبقاء على عهد الشهداء
الذين قضوا في مسيرة النضال املستمرة.
وقال :إن هذا املهرجان في ذكرى االنطالقة يأتي أيضا في ذكرى استشهاد
القادة أبو إياد وأبو الهول وأبو محمد العمري.
وشدد على أن احلركة وقيادتها مصرة على املضي قدما في قيادة املشروع
الوطني حتى يرفرف علم فلسطني فوق كنائس ومساجد القدس ،ودحر
االحتالل اإلسرائيلي عن األرض الفلسطينية وعودة الالجئني إلى ديارهم
التي شردوا منها.
وتفاعل احلضور مع الفقرات الفنية التي قدمتها فرقتا العاشقني اللندنية،
ونداء األرض للدبكة الشعبية الفلسطينية.

بودابست :مؤمتر للجاليات الفلسطينية في أوروبا

حتتضن املجر بني التاسع و احلادي عشر من مارس املؤمتر التأسيسي
إلحتاد اجلاليات الفلسطينية في أوروبا .واعلنت اللجنة التحضيرية
للمؤمتر أن أكثر من  38جالية فلسطينية تنطبق عليها الشروط القانونية
املعمول بها في الدول األوروبية دعت إلى املؤمتر التأسيسي.
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السيدة األولى في هنغاريا تستقبل وفد ًا من مجموعة النساء المسلمات
اس �ت �ق �ب �ل��ت ال �س �ي��دة ش �م��ت ك��ات �ل�ين Schmittne
 Makary Katalinعقيلة فخامة رئيس جمهورية
هنغاريا وفداً من مجموعة النساء املسلمات في هنغاريا
حيث قدمن للسيدة األولى دعوة لرعاية السوق اخليري
الذي ستقيمه املجموعة في شهر مارس  2012لدعم
معهد بتو للمعاقني بالشلل الدماغي.
وق��د شكرت السيدة األول��ى الوفد على ه��ذه البادرة
اإلنسانية.
ضم وفد النساء السيدة ابتسام عاشور عقيلة سفير
اململكة العربية السعودية والسيدة زبيدة عقيلة سفير
ماليزيا والسيدة أم��ل الشمري ال��وزي��رة املفوضة في
السفارة العراقية والسيدة سوسن اإلنكليزي مديرة
حترير مجلة الدانوب األزرق.

فعاليات نسائية ...حضرت وبعثت على التماهي

أخ� ��ذت اجل��ال �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة
وامل �س �ل �م��ة ت �ش �ع��ر أن ثمة
ن �ش��اط �اً ب ��ادي� �اً ل�ل�س�ي��دات
ال �ع��رب �ي��ات امل �ق �ي �م��ات في
ه �ن �غ��اري��ا وف� ��ي ال�ع��اص�م��ة
ب��وداب �س��ت جل�ه��ة احل�ض��ور
ال�ث�ق��اف��ي واإلن��س��ان��ي ،في
تعبير مبسط على حقيقة
ال� ��دور امل �ن��اط ب ��امل ��رأة في > فقد قامت مجموعة النساء املسلمات في بودابست بزيارة إلى معهد بتو املختص بعالج مرض الشلل الدماغي حيث استقبلهم
مجتمعاتنا.
الدكتور فرانس وجال معهن بجولة في أرجاء املعهد وأطلعهم على تقنيات العالج وتدريب املختصني.
وي ��رى إع�لام �ي��ون متابعون
> كما قامت مجموعة النساء ب��زي��ارة إل��ى متحف الفنون التطبيقية حيث
أن ه��ذه الفعاليات تعكس
استقبلهن مدير املتحف الدكتور تاكاتش امري وأطلعهم على محتويات املتحف
ال �ت��وق إل ��ى ت�ف��اع��ل ثقافي
مبدياً االستعداد لكل تعاون ثقافي وفني.
وإنساني بني املجر والعالم
اإلس�لام��ي والعربي وال��ذي
ي��ح��م��ل ال � �ت� ��اري� ��خ م �ع��ال��م
الفهم امل�ش�ت��رك والتفاعل
واالنصهار.
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الشباب وثورة  1956المجرية
عمت االحتفاالت بقاع املجر في ذك��رى ث��ورة 1956
ال�ت��ي مت�ث��ل م�ف�ص� ً
لا ت��اري�خ�ي�اً ف��ي ال��وج��دان الشعبي
املجري مبا شكلته من إرهاص دميقراطي أسس للحياة
الدميقراطية التي تعيشها املجر.
ومن هذه االحتفاالت التي عمت مرافق احلياة ،ذلك
االحتفال ال��ذي أقامته إدارة م��درس��ة سابو لورينس
 Szabo Lorincفي احل��ادي والعشرين من أكتوبر
حيث أحيا طالبها تلك الذكرى عبر مقاطع متثيلية
حملت بعداً تاريخياً وتوقاً إلى حياة تلفظ الشمولية.
وحضر احلفل السيد  Kiss Norbertمدير مكتب
فخامة رئيس جمهورية املجر وحشد من أهالي الطلبة
والوسط الثقافي.

استراتيجية طموحة للسياحة المجرية
يغدو احلديث مع السيد هورفات جيرجيي  Horvath Gergelyاملدير العام للمكتب الوطني
للسياحة في املجر مفعماً بالطموح جليل من الشباب التواق للبناء الوطني.
السيد هورفات يتطلع إلى تفعيل السياحة والترويج ملا يهم السائح في اجلغرافية املجرية .وفي لقاء
تعارفي أشار إلى استراتيجية طموحة يتطلع إلى تنفيذها املكتب في عام  2012تصبو للصني والهند
وأمريكا الالتينية والشرق األوسط ،اتكاء على ما يسم املجر من معالم ثقافية وجمال طبيعي ومنتجعات
االستجمام والعالج الطبيعي إضافة إلى ما متثله بحيرة البالتون من مقصد سياحي وجمالي.
ويشير السيد هورفات إلى عزم املكتب املشاركة في املعارض السياحية في الشرق األوسط مشيراً
إلى مشاركة سابقة في معارض دبي والدوحة.

جائزة ببلينسكي للفنان بهجت اسكندر
منحت األوساط الثقافية املجرية جائزة ببلينسكي الفنية
لهذا العام  2011للفنان العربي السوري بهجت اسكندر
إلى جانب اثنني من فناني املجر.
ج��رى تسليم اجل��ائ��زة ف��ي قصر الثقافة ف��ي مدينة بييا
.Baja
وتضاف هذه اجلائزة إلى سلسلة اجلوائز التي يحصدها
الفنان اسكندر .وال�ت��ي متنح للفنانني واألدب ��اء املميزين
املؤثرين في التطور الفني والثقافي في املجتمع املجري.
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سفير السعودية استقبل المعزين بوفاة
سمو األمير سلطان بن عبد العزيز
استقبل سعادة السفير نبيل بن خلف عاشور سفير اململكة العربية السعودية
في هنغاريا وعلى مدى ثالثة أيام نهاية شهر أكتوبر جموع املعزين في وفاة
صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبد العزيز ،ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران واملفتش العام وذلك في مقر السفارة
في بودابست.
فعلى مدى ثالثة أيام توافدت جموع املعزين ممثلني عن رئاسة اجلمهورية
املجرية ومن مكتب رئيس ال��وزراء ووزارة اخلارجية وع��دد من ال��وزارات
األخ��رى ،وأعضاء البرملان املجري ورؤس��اء البعثات الدبلوماسية العربية
واإلسالمية والصديقة وشخصيات اقتصادية وثقافية وإعالمية وممثلني
عن اجلالية العربية املقيمة في جمهورية املجر ورؤساء املراكز واجلمعيات
اإلسالمية والطلبة السعوديني املبتعثني.
كما تلقى سعادته اتصاالً هاتفياً من سمو األمير احلسن بن طالل معزياً
في وفاة فقيد الوطن ،وذلك أثناء زيارته جلمهورية املجر.
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العيد الوطني الجزائري واللبناني
أقامت سفارة جمهورية اجلزائر في هنغاريا حفل
استقبال مبناسبة العيد الوطني.
ك ��ان س �ع��ادة ل��ون��اس م �ق��رم��ان سفير جمهورية
اجل� ��زائ� ��ر وأع � �ض� ��اء ال� �س� �ف ��ارة ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال
الشخصيات املجرية وعلى رأسهم سعادة اشتفان
ي��اك��اب ن��ائ��ب رئ�ي��س ال �ب��رمل��ان وس �ع��ادة ه��وف��اري
ي��ان��وش سكرتير ال��دول��ة ف��ي اخل��ارج�ي��ة املجرية
وسكرتير الدولة في وزارة الدفاع تبتر شكلوشي
وس�ك��رت�ي��رة ال��دول��ة ف��ي وزارة ال �ع��دل كريستينا
فاركاش وأعضاء السلك الدبلوماسي األجنبي
والعربي وجمع من املدعوين.

> كما أق��ام سفير لبنان سعادة شربل اسطفان حفل استقبال في الثالث
والعشرين من نوفمبر مبناسبة العيد الوطني للجمهورية اللبنانية حضرة معالي
جولت شيمني نائب رئيس الوزراء املجري والسلك الدبلوماسي وشخصيات

وفعاليات فكرية واقتصادية ورموز اجلالية العربية وأبناء اجلالية اللبنانية.
ومتيز احلفل بالبساطة واأللفة التي أضفى على قسماتها أبناء السفير
أحلاناً شجية وكلمات تسمو بحب الوطن والعيش املشترك.
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األمير الحسن محاضر ًا في بودابست
قام سمو األم�ي��ر احلسن ب��ن ط�لال ب��زي��ارة إلى
هنغاريا بدعوة من جامعة وسط أوروبا حيث ألقى
محاضرة أم��ام حشد من األكادمييني والسفراء
ع��ن ت��داع�ي��ات ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي ال��ذي ي�س��ري في
جغرافيا الشرق األوسط.
وقد حملت م �ح��اض��رة األم �ي��ر س� ��رداً ت��اري�خ�ي�اً
للتطورات السياسية ف��ي املنطقة وأث��ر العوملة
وال �ت �ق �ن �ي��ات امل �ع��اص��رة ف��ي ن �ش��ر روح اإلب� ��داع
وال �ت��واص��ل م �ش �ي��راً إل ��ى أن ث�م��ة م�ن��اط��ق هشة
ومهمشة شكلت تربة خصبة لهذا السيل اجلارف
من حشود السكان التي خرجت إلى فضاء احلرية
طالبة العيش الكرمي والعدالة.
وأكد األمير احلسن أن عقوداً من سياسات «ف ّرق
واح ُكم» جعلتنا غير قادرين على احلديث بصوت
واح ��د .نتيجة ل��ذل��ك ،أص�ب��ح آخ ��رون م��ن خ��ارج
املنطقة يتكلمون أحياناً كثيرة نيابة عنا.
لقد ح ��ان ال��وق��ت ل�ت�ط��وي��ر ط��روح��ات ج��دي��دة،
وشعوراً أعظم بالوحدة .قبل سنة تقريباً ،وفي
األول من كانون الثاني/يناير ع��ام ُ ،2011قتل

واح��د وعشرون شخصاً في هجمة على كنيسة
قبطية ف��ي م��دي�ن��ة االس �ك �ن��دري��ة .وب �ع��د خمس
وعشرين يوماً صلى املسلمون واملسيحيون جنباً
إل��ى جنب ف��ي م�ي��دان التحرير .ل��م يستمر هذا
طوي ً
ال ،حيث ع��ادت التوترات الطائفية للظهور
في مصر وفي البحرين وعبر املنطقة مبجملها.
ولكن ذلك يأتي نتيجة االحتكاكات التي تبدو في
كثير من األحيان أنها تفتت هذه املنطقة إرباً هي
في التقدير النهائي أكثر هشاشة بكثير مما يبدو.
يجري في الغالب تصوير العالم العربي على أنه
مكان يقاتل ضد كل شيء ،وخاصة ضد التق ّدم.
ولكن خالل الشهور القليلة املاضية ،قاد رجال
ونساء في ه��ذه املنطقة الطريق في القتال من
أج ��ل م��ا ُو ِص� ��ف ب��أن��ه ح �ق��وق ع��امل �ي��ة :ال�ع��دال��ة
والشفافية وامل�س��اءل��ة واحل��ق ف��ي أن يكون لهم
مستقبل وأس��رة ،ومن أجل حق الفلسطينني في
أن يصبحوا مواطنني في دول��ة مستقلة خاصة
بهم .يخضع مستقبل غرب آسيا وشمال إفريقيا
وحتد وصراعات متتد عبر
لعملية إعادة هندسة ٍ ّ

مجال واسع من الساحات ،ويبقى املستقبل غير
واضح وتبقى سماته غامضة وغير شفافة ،ولكن
جمراته ما فتأت تستعر.
حتتاج منطقتنا لقانون حقوق مينع كافة أشكال
التمييز ،ولكنه يضع كذلك اخلطوط العريضة
للمسؤوليات .نحن بحاجة ألن ننخرط ف��ي ما
أسميه مجتمعات «امل�ج��ال الثالث» ،املكونة من
املنظمات املدنية واحلكومة والقطاع اخلاص ،من
أجل توليد وإنشاء مناذج ذات معنى من التماسك
االجتماعي والشمول االجتماعي .نحن بحاجة
لالستثمار في البحوث والتطوير ،واحتضان ليس
األع�م��ال فحسب ،وإمن��ا البشر ال��ذي��ن يتمتعون
بدرجة عالية من العلم والثقافة.
كنت ف��ي ال �ع��ام  1987ج ��زءاً م��ن هيئة ق ّدمت
إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة تقريراً نادى
«بنظام إنساني عاملي ج��دي��د» .ناقش التقرير،
وع �ن��وان��ه «ال �ف��وز ب��اجل�ن��س ال �ب �ش��ري» أن النمو
االقتصادي واألم��ن القومي كانا يعتمدان بشكل
غامر على األفراد وعلى ازدهار املجتمع.

وزارة الخارجية المجرية توزع جوائز الصحافة السنوية

دعت وزارة اخلارجية املجرية إلى احتفال في التاسع عشر من ديسمبر
ملنح جوائز الصحافة السنوية لعدد من وسائل اإلع�لام وذل��ك حتت
رعاية معالي مارتوني يانوش .martonyi János
وقد أقيم إلى جانب االحتفال معرض فني تكرميي للكونت مكلوش
بانفي  )Miklós Bánffy (1837- 1950وزير اخلارجية املجري
األسبق يسجل حياته وإسهاماته في املسرح والتاريخ.
حتدث وزير اخلارجية املجري في االحتفال عن دور وسائل اإلعالم في
توثيق األحداث ونقل الوقائع التاريخية ثم قدم معاليه جوائز تقديرية
لعدد من اإلعالميني حيث جرى االحتفال هذا العام حتت شعار املجر
في أوروبا واملجر األوربية.
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عبر ال��دك�ت��ور بيتر أردو ك��اردي�ن��ال هنغاريا وراع��ي
أبرشية أسترغوم وبودابست أثناء استقباله لسعادة
أحمد عبد الرزاق سفير دولة فلسطني في هنغاريا
في احلادي والعشرين من ديسمبر عن شكره وامتنانه
لهدية فخامة الرئيس محمود عباس مبناسبة أعياد
امليالد املجيدة وهي عبارة عن اجنيل مجلد بالصدف
من األعمال التقليدية ملدينة بيت حلم.
وسلم عبد الرزاق هدية من الرئيس الردو وهي عبارة
عن اجنيل مجلد بالصدف من األع�م��ال التقليدية
ملدينة بيت حلم.
كما أك��د كاردينال هنغاريا تقديره الهتمام وعناية
الرئيس محمود عباس بالفلسطينيني املسيحيني
في فلسطني ،مشيرا الى عزمه ترؤس مجموعة من
احلجاج الى القدس وبيت حلم في املستقبل ،مؤكدا
تقديره ل�ه��ذه اللفتة الكرمية م��ن الرئيس محمود
عباس في رحاب االحتفال بأعياد امليالد.

كاردينال املجر يستقبل سفير فلسطني

الصيد في هنغاريا ثراء وتنوع ومتعة
حتفل امل��دن الهنغارية مبناطق غنية بالطبيعة
وال �ث��روة احليوانية على أن��واع�ه��ا .وال أق��در من
املهندس أمجد عبد الفتاح املقيم في هنغاريا
والناشط في حقل األع�م��ال من الهداية إليها،
لولعه بالصيد وصرفه ج ّل فراغه بني ربوع تلك
املناطق األخ��اذة املكتسية جماالً ومناطق إقامة
تشبه األحالم.
ولعل رفقة املهندس أمجد عبد الفتاح في رحلة
صيد ال تكسبك املتعة واخلروج عن منط احلياة
اليومي بقدر ما تستمع منه من قصص وحكايا عن
الصيد وآداب��ه وتقاليده بحيث يضحي االستماع
إليه درساً في التاريخ وفي السرد العابق بخالئق
الصيد وقيمه مما يضفي على الرحلة أحاسيس
ومشاعر إنسانية أضحى الفرد في أشد احلاجة
إليها في هذا الزمن الذي نعيش.
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سفير السعودية يستقبل الفنان المجريMaga zoltan
استقبل سعادة نبيل بن خلف عاشور سفير اململكة العربية السعودية في املجر في مقر السفارة الفنان واملوسيقار املجري املعروف ماجا
زلتان  .Maga Zoltanوذلك في اخلامس عشر من ديسمبر.
وقدم الفنان املجري لسعادة السفير نسخاً من أعماله ،كما وجه له دعوة ليكون ضيف الشرف في االحتفال الذي يقيمه مع بداية العام
اجلديد ويحضره اآلالف من الشعب املجري املولع باملوسيقى التراثية.
وقدم سعادة السفير للفنان املجري شرحاً عن اهتمام اململكة العربية السعودية بالفن التراثي مشيراً إلى مهرجان اجلنادرية السنوي
الذي يجسد الفنون بأبعادها وجتلياتها احلضارية.

تعاون قضائي فلسطيني -مجري
أجرى وفد من احملكمة الفلسطينية العليا برئاسة القاضي فريد اجلالد
رئيس مجلس القضاء األعلى مباحثات مع ع��دد من املسؤولني املجريني
الذين اطلعوا الوفد على طبيعة النظام القضائي الدستوري الهنغاري وذلك
في اخلامس عشر من ديسمبر.2011
واستقبل الدكتور هوفاري يانوش سكرتير الدولة في وزارة اخلارجية الوفد
القضائي الفلسطيني بحضور سعادة أحمد عبد الرزاق سفير دولة فلسطني
في هنغاريا.
كما ألتقى الوفد الدكتور باتسولي بيتر رئيس احملكمة الدستورية .كما اطلع
الوفد على هيكلية وعمل تظام احملكمة العليا املجرية وعبر عن اإلستعداد
للتعاون وتبادل اخلبرات مع اجلانب الفلسطيني.
وتأتي زيارة وفد احملكمة العليا الفلسطينية في سياق جولة أوروبية ضمن
مشروع أنشطة»السيادة» املدعوم من اإلحتاد األوروبي.
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أفراح الطفولة المشتهاة
هذا م��ا تبقى م��ن ملسات إنسانية في
خضم الهول السائد من اآلالم والبؤس
اإلنساني.
عدسة الدانوب األزرق رص��دت أفراح
الطفولة بأعياد امليالد الطافحة براءة
ومحبة وعشقاً إنسانياً.
بعتقد ال�ب�ع��ض أن ال ف�ك��اك م��ن ذل��ك
اإلبتئاس الذي يطبع ما تنقله الوسائل
اإلعالمية .بيد أن الطفولة تظل باعثة
لألمل ..ف��ي ان �ت �ظ��ار ال �ف��رح ال�ش��ام��ل
وعودة الروح إلى احلياة الدولية.
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مجلس التعاون اخلليجي سيضحي احتاد ًا
اختتم قادة دول مجلس التعاون اخلليجي في العشرين من ديسمبر
قمتهم الثانية والثالثني في الرياض بتبني اقتراح العاهل السعودي
باالنتقال إل��ى مرحلة االحت��اد في كيان واح��د ،كما ناقشت القمة
ملفات عديدة سواء على الصعيد اخلليجي أو العربي..
صوت الصحافة : :تبنّى ق��ادة دول مجلس التعاون
اخلليجي في ختام قمتهم الـ 32في العاصمة
السعودية الرياض اقتراح العاهل السعودي
امل�ل��ك عبدالله ب��ن عبدالعزيز القاضي
باالنتقال إلى مرحلة االحتاد في كيان
واح� ��د مل��واج �ه��ة «ال��ت��ح��دي��ات» ،عبر
تشكيل هيئة تتولى تقدمي التوصيات
اخلاصة بذلك.
وق ��ال األم�ي�ن ال �ع��ام للمجلس عبد
اللطيف ال��زي��ان��ي إن القمة ق��ررت
«تبني مبادرة امللك عبد الله لتشكل
دول املجلس كيانا واح ��دا ومواجهة
ال �ت �ح��دي��ات» ،وأض� ��اف أن زع �م��اء دول
اخل �ل �ي��ج «إمي ��ان ��ا م�ن�ه��م ب��أه�م�ي��ة امل�ق�ت��رح
وايجابيته لشعوب املنطقة وبعد تبادل اآلراء
وج�ه��وا املجلس ال ��وزاري بتشكيل هيئة متخصصة
لدراسة املقترحات التي مت تداولها».
وتابع الزياني أن «الهيئة ستقدم تقريرا أوليا في آذار/مارس 2012
إلى املجلس الوزاري لرفعها إلى القادة على أن ترفع توصياتها النهائية
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إلى اللقاء التشاوري للقادة» ،بينما أكد وزي��ر اخلارجية السعودي
سعود الفيصل أنه سيصار الى تشكيل جلنة خاصة لهذا األمر.
وأوضح الفيصل أن في مؤمتر صحافي أعقب القمة ،أن اللجنة
ستضم ثالث شخصيات من كل دولة خليجية ،وستتولى النظر في
تفاصيل هذا االنتقال ،مشيرا إلى أن األمانة العامة ملجلس
التعاون اخلليجي ُكلفت بوضع اآللية التنفيذية لهذا
التحول.
وك� ��ان امل �ل��ك ع �ب��د ال �ل��ه ب ��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز
خاطب قادة دول اخلليج خالل اجللسة
االفتتاحية للقمة االثنني قائال «اطلب
منكم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى
مرحلة االحتاد في كيان واحد»..
وبحث ال �ق��ادة ش��ؤون ال�س��وق اخلليجية
املشتركة وخصوصا االحت ��اد اجلمركي
واالحتاد النقدي في ظل استمرار تعثرهما،
وفضال عن الهموم اخلليجية ،طغت على
أعمال القمة االضطرابات في الدول احمليطة
واملخاوف من ازدياد النفوذ اإليراني .
ومن بني التوصيات التي خرجت بها القمة ،تأكيد
القادة اخلليجيون إدراكهم ما تواجه دول املجلس من
متغيرات وحتديات ومخاطر تهدد إعادة رسم األوضاع في املنطقة
وتستهدف الروابط التي جتمعها ثم يستدعي ربط الصفوف وتوحيد
الرؤى وحشد الطاقات املشتركة .

ة :فضاء فني طافح بالجمال
دار األوبرا السوري 
افتتحت دار األوب ��را السورية نشاطاتها
عام  2011بالفرقة السيمفونية الوطنية
السورية وتختتم فعالياتها بحفل للفرقة
السمفونية في  29ديسمبر وبني االحتفالني
هناك عام حافل بأنواع وألوان األمسيات
املوسيقية والتظاهرات واملهرجانات الفنية
ال �ت��ي احتضنتها ص ��االت ال� ��دار ال�ث�لاث
األوب��را والدراما واالستخدامات املتعددة
كما لم تخل أروقة الدار من وقت آلخر من
نشاطات أخ��رى متنوعة بني معارض فن
تشكيلي وندوات فكرية.
ونوعت دار األوبرا فيما قدمته خالل عام
بني موسيقا شرقية وغربية وكالسيكية
وموسيقا معاصرة وعروض راقصة وأوبرا
ومسرح واحتفاليات وموسيقا شعوب
وركزت الدار على املوسيقا الكالسيكية العاملية حيث قدمت الكثير
من هذه املوسيقا كباليه شهرزاد لفرقة باليه مونت كارلو مبرافقة
الفرقة السيمفونية الوطنية السورية ومساحات بريطانية للفرقة
نفسها مبرافقة املغنية البريطانية شونا بريزلي تلتها أمسية
موسيقية ألوركسترا املعهد العالي للموسيقا بقيادة إيفالد دانهوفر
من النمسا وميساك باغبودريان باإلضافة إلى األعمال األوبرالية
كأوبرا جاني سكيكي للمؤلف جاكومو بوتشيني واملخرجة لورينزا
كودينيوال والتي قدمتها الفرقة الفيلهارمونية السورية بقيادة ناهل
احللبي ومشاركة نخبة من املغنني السوريني واإليطاليني بالتعاون
مع السفارة اإليطالية بدمشق والكانتاتا املشهدية كارمينا بورانا
للكورال الكبير للمعهد العالي بقيادة املايسترو نوري الرحيباني.
وكان للموسيقا الشرقية حضورها من خالل الفرق احمللية والعاملية
واالحتفاليات واملهرجانات التي لم يخل منها شهر عبر عام كامل

فكان مهرجان مساحات شرقية الفعالية األكثر حيوية خالل العام
حيث قدمت من خالله أهم أنواع املوسيقا الشرقية.
وحضرت املوسيقا الشرقية أيضاً من خالل فرقة التوشيح احلديث
واملغني ريبال اخلضري إضافة إلى التخت النسائي الشرقي الذي
حضر أكثر من مرة كما استعادت جوقة الفرح بإشراف األب الياس
زحالوي عبق الفيروزيات عندما قدمت باقة منها مع مجموعة من
املغنني في االحتفال بذكرى رحيل املوسيقار بليغ حمدي.
وكان لالحتفاليات الدينية حضورها سواء برأس السنة الهجرية مع
فرقة الدراويش الشامية أو بعيد املولد النبوي مع فرقة تهليلة وفي
أعياد امليالد مع جوقة الفرح.
ولعل املتلقي العربي بحاجة إلى هكذا فعاليات فكرية وفنية تهب
العقل الرصانة والرجاحة ،وتبعده عن متاهات الضياع.
إنه املسار الفني اخلالد الغافي في عاصمة اخللود واحملبة دمشق
التاريخ واحلضارة.
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االحتـ ـ ــاد االوروبي ..إلى أي ـ ـ ـن؟
ميثـ ــاق مـ ـ ــالي جدي ـ ـ ــد و معارض ـ ـ ــة بريطانيـ ـ ـ ـ ــة

متخض اخل�ل�اف األوروب� ��ي ال ��ذي ش�ه��دت��ه قمة
بروكسل إلى انقسام بني األغلبية التي مضت إلى
تبني معاهدة جديدة منفصلة بخصوص قواعد
االس �ت �ق��رار امل��ال��ي ألع �ض��ائ��ه ،م�ق��اب��ل معارضة
بريطانيا التي أعلنت رفضها ملقترحات فرنسا
وأملانيا .ووافقت  23من دول االحت��اد األوروب��ي
على إنشاء احت��اد أكثر ترابطا يتضمن تشديد
قواعد امليزانية في منطقة اليورو.
انقسمت أوروبا في خالف تاريخي بشأن إقامة
احتاد مالي أكثر ترابطا للمحافظة على اليورو
بعد أن اتفقت أغلبية كبيرة بقيادة أملانيا وفرنسا
على املضي قدما في معاهدة منفصلة وتركت
بريطانيا معزولة.
ووافق  23زعيما م��ن زع�م��اء االحت��اد األوروب��ي
ال ��ذي ي�ض��م  27دول ��ة ع�ل��ى إن �ش��اء احت ��اد أكثر
ترابطا يتضمن تشديد قواعد امليزانية في منطقة
اليورو لكن بريطانيا قالت إنها ال ميكن أن تقبل
التعديالت املقترحة على معاهدة االحتاد األوروبي
بعد فشلها في احلصول على تنازالت لصاحلها.
وبعد محادثات استمرت عشر ساعات اتفقت كل
الدول األعضاء في منطقة اليورو البالغ عددها
 17ب��اإلض��اف��ة إل��ى س��ت دول تطمح لالنضمام
إلى الكتلة على التفاوض بشأن اتفاق جديد إلى
جانب معاهدة االحت��اد األوروب��ي مع نظام أكثر
صرامة للعجز والديون حلماية منطقة اليورو من
أزمة الديون.
وقالت السويد واملجر وجمهورية التشيك إنها
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حتتاج للتشاور مع برملاناتها.
وقالت داليا جريباوسكايتي رئيسة ليتوانيا عند
وصولها للمشاركة في اليوم الثاني من ثامن قمة
أوروبية تعقد ملناقشة األزم��ة هذا العام «ليست
أوروبا بل البريطانيون هم املنقسمون .وهم خارج
صناعة القرار .أوروبا متحدة».
وقال دبلوماسي كبير في االحت��اد األوروب ��ي إن
األساليب التفاوضية لرئيس ال��وزراء البريطاني
ديفيد كاميرون «خرقاء».
وكانت ميركل والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي
يتطلعان ملوافقة جميع دول االحتاد األوروبي على
تغيير معاهدة لشبونة حتى يتسنى إدراج القواعد
املشددة للميزانيات والديون املتعلقة بدول منطقة
اليورو في معاهدة االحتاد.
لكن بريطانيا ال�ت��ي ليست ع�ض��وا ف��ي منطقة
ال �ي��ورو رفضت ه��ذه اخل�ط��وة وق��ال��ت إنها تريد
ضمانات ضمن بروتوكول يحمي قطاع اخلدمات
املالية البريطانية ال��ذي يشكل عشر االقتصاد
ال�ب��ري�ط��ان��ي ت�ق��ري�ب��ا .ووص���ف س ��ارك ��وزي طلب
كاميرون بأنه غير مقبول.
وأملح كاميرون إلى أن لندن قد حتاول منع الدول
األخ��رى من استخدام املفوضية األوروب�ي��ة وهي
الذراع التنفيذية لالحتاد باإلضافة إلى محكمة
العدل األوروبية قائال «بالطبع مؤسسات االحتاد
األوروب���ي ه��ي ل�لاحت��اد األوروب���ي  ..ه��ي للدول
السبع والعشرين».
وخالل القمة قرر الزعماء أيضا ان يحدد حجم

صندوق االنقاذ الدائم ملنطقة اليورو عند 500
مليار يورو ( 666مليار دوالر) كما أصرت املانيا.
ولن يحصل الصندوق على صالحيات بنك وهو
ما كان من شأنه ان يتيح له السحب من أموال
البنك املركزي األوروب��ي لزيادة حائط احلماية
وهي خطوة أخرى اعترضت عليها أملانيا.
ترجع جذور األزمة األوروبية احلالية  -واملتعلقة
بأزمة الديون واملوازنات واملتمثلة في تراجع كبير
للعملة األوروبية املوحدة -إلى أزمة هوية داخل
االحتاد األوروبي.
ففي سنة  2005رف��ض الدستور األوروب ��ي في
استفتاء في بلدين هامني هما فرنسا وهولندا.
هذه الوضعية التي شكلت حتديا كبيرا لهذا
الدستور من شعوب دولتني مؤسستني للمجموعة
األوروبية.
وتفاقمت هذه األزم��ة عندما رفض األيرلنديون
أيضا ه��ذا ال��دس�ت��ور .ه��ذا ال��رف��ض ال��ذي ميكن
تفسيره م��ن خ�لال رغبة األوروب �ي�ين ف��ي تصور
ج��دي��د ل�لاحت��اد األوروب � ��ي يقتصر ع�ل��ى آل�ي��ات
للتعاون حتترم سيادة الدول.
وتقول كريستني الغ��ارد :دخل االقتصاد العاملي
مرحلة جديدة وخطيرة ،وم��ع أن هناك طريقا
للخروج وحتقيق االنتعاش ،فإن هوامشه تضيق
ي��وم��ا بعد ي��وم .ول�ل�خ��روج م��ن عنق األزم ��ة ،ثمة
حاجة إلى إرادة سياسية قوية في جميع أنحاء
العالم ،إرادة تقدم القيادة على املغامرة ،والتعاون
على املنافسة ،والفعل على رد الفعل.

الديون التي تنوء بها احلكومات واملصارف واألسر
في الدول املتقدمة إحدى أخطر التحديات التي
تواجهها ،وقد أدت هذه املشكلة إلى تقويض الثقة
في اقتصادات هذه الدول وأوقفت عجلة اإلنفاق
واالس�ت�ث�م��ار وخنقت س��وق العمل فيها .فرص
انتعاش هذه الدول تبدو ضعيفة وصعبة املنال مع
تفاقم معدالت البطالة ،واستفحال األزمة وتوالد
مشكالت فرعية واستمرار عجز الساسة.
وحت ��ت س �ط��ح ه ��ذه األزم � ��ة ت�ت�ق��د ن ��ار ت��وت��رات
اجتماعية قد تنفجر في أي حلظة في عدد من
دول أوروبا ،وفي ظل هذه الظروف تبرز احلاجة
إلى حترك جماعي لتحقيق انتعاش وفق أربعة
م �ح��ددات رئ�ي�س�ي��ة :إص�ل�اح ال �ض��رر واإلص�ل�اح
الهيكلي وإعادة التوازن وإعادة البناء.
فقبل القيام بأي شيء آخر ،يجب علينا تخفيف
بعض الضغوط على ميزانيات احلكومات واألسر
والبنوك التي تثير مخاطر خنق االنتعاش .وحتتاج
ال�ب�ل��دان املتقدمة خططا متوسطة امل��دى ذات
مصداقية لتحقيق االستقرار والتخفيف من عبء
الديون العامة.
وت��رى كريستني الغ ��ارد رئيسة ص �ن��دوق النقد
الدولي أن السير في هذا االجتاه بسرعة كبيرة
يضر باالنتعاش ويعمق البطالة .لكن هناك حل
وه��و ات �خ��اذ ت��داب�ي��ر ل��دع��م اإلن �ف��اق ع�ل��ى امل��دى
امل�ت��وس��ط ي�س��اع��د ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ه��وام��ش النمو.
وبطبيعة احل��ال فإن املسار األمثل لتحقيق هذا
الهدف يختلف من بلد إلى آخر ،نظرا ألن بعضها
واقع حتت ضغوط األسواق وليس لديها خيار ،في
حني أن دوال أخرى لديها هامش مناورة أوسع.
في ما يخص الواليات املتحدة رحبت مبقترحات
الرئيس أوباما ملعاجلة إشكالية النمو والتوظيف
ع �ب��ر إج� � ��راءات ل�ت�خ�ف�ي��ض ال �ض��رائ��ب وخ�ف��ض
م �ع��دالت ال �ف��ائ��دة ،أم��ا بالنسبة ألوروب� ��ا فعلى
حكوماتها م�ع��اجل��ة م�ش��اك��ل م��وازن��ات �ه��ا بضبط
النفقات وال�ع�ج��وزات .كما يتوجب على البنوك
تعزيز رساميلها لتعزيز فرص النمو.
امل�س��ار الثاني ه��و اإلص�لاح��ات الهيكلية ،وهنا
تعطى األول��وي��ة للقطاع امل��ال��ي .وحلسن الطالع
فنحن لدينا اتفاق واس��ع النطاق ح��ول ضوابط
رأس املال والسيولة املالية وفق ترتيبات مرحلية
متدرجة ،لكن ثمة فجوات كبيرة ال ت��زال قائمة
ويجب معاجلتها من خالل التعاون الدولي.
وحتت هذا البند يندرج البعد االجتماعي لألزمة،
ال سيما احلاجة إلى حفز النمو في القطاعات
القادرة على توفير فرص عمل كافية ،وهذا جانب
مهم بالنسبة لقطاع الشباب األكثر تضرراً من
أزمة الديون.

تونس تبدأ حياتها الديمقراطية
ان �ت �خ �ب��ت ت ��ون ��س رئ �ي �س �ه��ا
اجلديد ،بعد أن دخلت حقبة
ج ��دي ��دة م ��ن ت��اري �خ �ه��ا في
الثالث والعشرين من أكتوبر
ح �ي��ث ج� ��رت االن �ت �خ��اب��ات
النيابية .وقد عبر عدد من
زعماء العالم عن الترحيب
ب �ت �ل��ك االن� �ت� �خ ��اب ��ات ن �ب��رز
أهمها:
> هنأ األم�ي�ن ال�ع��ام لألمم
املتحدة تونس على (الطريقة
السلمية واملنظمة) التي جرت فيها انتخابات املجلس الوطني التأسيسي منوهاً باجلهود التي قامت
بها الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لضمان (شفافية العملية االنتخابية).
> هنأ الرئيس األميركي (ماليني التونسيني).
> أشادت وزيرة اخلارجية األميركية بانتخابات املجلس الوطني التأسيسي( ،بأول انتخابات حرة في
تونس) معتبرة أنها (مثال يحتذى في املنطقة وفي العالم).
> حيت رئيسة دبلوماسية االحتاد األوروبي أول انتخابات تونسية حرة متيز وفق ما أكدته في بيان
لها (بداية عهد جديد).
> قال وزير اخلارجية الفرنسي إن فرنسا ترحب بحسن سير (أول انتخابات حرة في تونس).
> رحبت اخلارجية الروسية بانتخابات مجلس التأسيسي التونسي ،آملة في الوقت نفسه (أن تستمر
اجلهود إلجراء إصالحات جذرية في البالد ملا فيه مصلحة جميع فئات املجتمع التونسي وبناء دولة
دميقراطية مستندة إلى مبادئ احلرية وحكم القانون واحترام حقوق اإلنسان).
> نوه األمني العام للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان بسير انتخابات املجلس الوطني التأسيسي،
مؤكداً أنها جرت في (أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة).
> أشاد األمني العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية بالسير اجليد للعملية االنتخابية واإلقبال الكبير
للتونسيني على صناديق االقتراع النتخاب املجلس الوطني التأسيسي.
> هنأت الصني ،التونسيني بنجاح انتخابات املجلس الوطني التأسيسي ،معربة عن األمل في أن
تتمكن تونس من حتقيق (انطالقة جديدة).
السنة التاسعة ـ ـ العدد الثالث والثالثون ـ ـ يناير
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nagyon markánsan leképeződött a térségben: egyfelől ez
arab-izraeli szembenállás egy szovjet-amerikai szembenállás formáját öltötte, másfelől mindkét nagyhatalom az arab
világban is szövetségeseket keresett, egyik a „radikális”,
másik a „konzervatív” országok körében.
Több országban a hadsereg hatalomátvétele megdöntötte a
monarchiákat. Ez a függetlenség után egyébként is felerősödött nacionalizmus tovább radikalizálódó válfajának uralkodó ideológiájává válásával és az erre épülő politikai-társadalmi rendszerek radikális, szocialisztikus intézkedéseivel, következésképpen a szovjet befolyás megnövekedésével járt együtt. A radikális arab nacionalizmus különböző
válfajai, a „jelzős” szocializmus koncepciók (nasszerizmus
Egyiptomban, baathizmus Szíriában és Irakban, algériai
szocializmus, líbiai iszlám szocializmus), illetve a dél-jemeni marxizmus és az ennek nevében végrehajtott, valóban
radikális társadalmi és politikai lépések mintegy másfél évtizedig meghatározónak, a régión túlterjedő hatásúnak bizonyultak. Az államot hatalmába kerítő, az állami szupremáciát valló és a gyakorlatban is megvalósitó szekularizált
középréteg a pluralizmus szinte teljes kiiktatásával egyfajta
erőszakos „ nemzetépítési” politikába kezdett, amely azonban csak felemás eredményeket hozott.
4.A negyedik szakasz a 60-as évek végén, hetvenes évek
elején kezdődött. Mindez összefüggöt a radikális nacionalista ideológiák és a rájuk épülő társadalmi-gazdasági
rendszerek válságával, majd hanyatlásával, a felerősödött
retradicionalizációval, vagyis az iszlám szerepének határozott élénkülésével és politizálódásával. A régióban különböző etnikai feszültségek törtek a felszínre, amelyek hátterében gyakran radikális iszlám mozgalmak álltak (Libanon,
Szíria, kopt-muszlim feszültségek Egyiptomban stb.). Politikai szempontból patthelyzet alakult ki a radikális és a mérsékelt irányzatok között, mely végül is utóbbi irányzatok
dominanciájához, a régió határozott „deradikalizációjához”
vezetett. Az olajárrobbanás felértékelte a konzervatív, nyugatbarát olajmonarchiák szerepét, s pozícióerősödésük
együtt járt az általuk képviselt iszlám ideológia - „az intézményesített iszlám” – szerepének erősödésével. A radika-

lizmus „hivatalos”, állami színtű
háttérbe szorulása, a „felső” színtű
deradikalizáció és nyugatorientáltság ugyanakkor egyre jobban aktivizálta az „alulról jövő” radikális
minden fajta nyugatosítást elutasító
fundamentalista iszlám mozgalmakat és ideológiákat.
E kétféle iszlám ideológia – a „radikális” és a „mérsékelt” vagy „intézményesített” iszlám – azonos kiindulási alapjuk ellenére szinte teljesen ellentétesek egymással. A Közel- és Közép-Kelet „hivatalos” politikai irányvonala a mérsékelt-konzervatív irány lett, amelyet Fayszál,
Khálid, Szadat és Husszein nevei
fémjeleztek. A hatalmon lévő politikai rendszerek elsődleges céljává a
status quo fenntartása, a hatalom megtartása vált. A „nemzeti” érdekek felülemelkedtek a pánarab vagy pániszlám érdekeken. Minden radikális vagy annak látszó mozgalmat – tekintet nélkül annak céljaira - gyanúsnak, a fennálló rendet
veszélyeztetőnek tartottak. Az „alulról jövő”, ellenzéki radikalizálódás a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején
egy militáns, fundamentalista „konjunktúrában” öltött testet.
1979-ben gyözött Iránban az iszlám forradalom, s ez lökést
adott ennek a folyamatnak, ami végigsöpört az egész iszlám
világon, fegyveres akciók sorában nyilvánulva meg. A politikai vezetés mindenütt leverte ezeket a megmozdulásokat a
felszínre került erőszak nem kedvezett semmilyen kisebbségi
önállósodási törekvésnek sem.
A kilencvenes évekre az intézményes iszlám, az ellenzéki radikális iszlám és a szekuláris katonai vezetések között
határozott közeledés volt megfigyelhető, amelynek során a
„közös nevezőt” egyfajta mérsékelt, a hivatalos poltikával
összefonódó, lassan demokratizálódó iszlám jelenti.
Iszlamizálódott – legalábbis külsőségeiben – maga a politikai színtér, nincs olyan politikai vagy ideológiai mozgalom/
irányzat, amely ne erőteljes iszlám retorikát alkamazna, (a
legújabb példa a 2000 szeptemberében kezdődött második
palesztin itifáda „hivatalos” elnevezése Al Aksza intifáda,
vagyis a mozgalom palesztin nemzeti jellege helyett iszlám
jellege erősödött fel. A palesztin vezetők hangsúlyozottan
alkalmazták az iszlám szimbolikát, az intifáda harcaiban fokozottan vesznek részt az iszlamista szervezetek.) Mindez
egyfelől csökkenti a radikális iszlám széles tömegbázisát,
másfelől viszont utat nyit az elszigetelt, extremista akciók
előtt. A liberalizáció, a decentralizáció, a deetatizálódás, a
bátortalan lépések a pluralizmus, a többpártrendszer bevezetésére csak lassan, vontatottan és ellentmondásosan haladnak, nem sikerült előrelépni a gazdasági-szociális problémák megoldása terén sem. Az oslói békefolyamatot fellendülések és megtorpanások sorozata jellemzi. A nagyhatalmak – élükön az USA-val – igen következetlen Közel-Kelet politikát folytatnak. Mindez további táptalajt biztosít a radikális, szélsőséges megnyilvánulások számára.

citoyen kifejezést nem is tudták másképpen visszaadni, mint
szüúyán, egyszerűen átírva arabra a francia kifejezést. Csak
a 20. században jelent meg az individuális politikai státus�szal rendelkező egyénre vonatkozóan a muwátin, a watan
(korábban tartozkodási hely a 19. századtól a patriotizmus
eszméjének iszlám világbeli meghonosodásától haza jelentéstartalommal ) szóból képzett állampolgár jelentéssel.
A következőkben kettős szempont szerint vizsgáljuk az iszlám világot. Egyfelől elemezzük azokat a történelmi múltban gyökerező, ugyanakkor a Nyugattal való ütközés hatására jelentősen modosuló konkrét társadalmi, gazdasági, politikai, kultúrális folyamatokat, amelyek a – nyugati
terminológiával – nemzeti, nemzetiségi, etnikai kérdéssel,
a „nemzetállamok” létrejöttével és funkcionálásával függenek össze, másfelől megvizsgáljuk azoknak az iszlám világban igen jelentős modern ideológiáknak – köztük a helyi, lokális, illetve „pánnacionalizmusoknak” – az eszmetörténeti vonulatát, amelyek jelentős mértékben hatottak az előbbi folyamatokra.
A nemzeti folyamatok fejlődési szakaszai
A 19. században a Nyugattal történt ütközés hatására markáns paradigmaváltás ment végbe az iszlám világban. Addig
ugyanis egyértelműen az iszlám volt a fő rendező elv, társadalomintegrációs tényező, uralkodó ideológia, amely az élet
minden területét áthatotta. Ez az iszlám paradigma a nyugati kolonizáció hatására széttöredezett, s a”repedéseibe” különböző nyugati eredetű, alapvetően szekularizált indíttatású ideológiák, eszmeáramlatok, társadalomszervezési modellek, intézményi struktúrák hatoltak be.
A ”nemzet” és a „nemzetállam” mellett megjelentek olyan
eszmék és intézmények is, mint a liberalizmus, demokrácia,
népszuverenitás, alkotmány, népképviselet stb. Ezek a korábban többé- kevésbé az egységes iszlám paradigmát bomlasztották, egyes területeken felváltották, másutt összeolvadtak vele, néhol elősegítették modernizálódását, másutt
heves antimodernista reakciókat váltottak ki, s jóllehet megszüntették mindent meghatározó és befolyásoló jellegét, továbbra is az iszlám maradt az egész civilizáció összekötő
„szövete”. Az immárom modern terminusokban megfogalmazódó, iszlám indíttatású ideológiai irányzatok mellett a
legmarkánsabban jellentkező másik fő ideológiai áramlatnak a nacionalizmus bizonyult.
Négy tényezőt emelünk ki, amelyek a 19-20-ik század fordulóján az iszlám világban a nemzeti kérdés és a nemzeti folyamatok felerősödése irányában hatottak:
1.Az európai eszmék és ideológiák megismerése és átkerülésük az iszlám világba.
2. Az muszlim társadalmak hagyományos szerkezetében,
szerveződési módjában bekövetkezett radikális változások.
3. A felgyorsult politikai változások, az Oszmán Birodalom
széthullása és területeinek nagyhatalmi befolyási övezetekre történő feldarabolása.
4.A belső, „nyugatosító” politikai és gazdasági reformtörekvések.
A 20. század elejétől kezdődően a nemzeti folyamatok
szempontjából több időszakot különíthetünk el egymástól,
amelyek egymástól eltérő sajátosságokkal jellemezhetők.

1.
Lényegében az első világháborúval, vagyis az
Oszmán Birodalom széthullásával zárult le a Közel- és Közép-Keleten az az időszak, amely a társadalmi-politikai viszonyokban a tradicionalizmus dominanciájával volt jellemezhető. Az Oszmán Birodalom tipikus iszlám birodalomként a nagy, „klasszikus” muszlim birodalmak örököse és a
„birodalmiság” továbbvivője volt. Meghatározónak az iszlám jelleg és a birodalom területén élők iszlám identitása bizonyult, az etnikai identitás nem játszott lényeges szerepet.
A vallás nagymértékben befolyásolta a politikumot is: egyebek mellet a birodalom területén élő számos kisebbség helyzetét és az uralkodó kisebbséghez – a törökökhöz – való viszonyát a milletrendszer, vagyis a kisebbségek vallási hovatartozás alapján többé-kevésbé autonóm egységekbe történő
besorolása szabályozta. Ebben a helyzetben változást a 19.
század vége és a 20. század eleje hozott, amikor is párhuzamosan a nacionalizmus – vagy legalábbis bizonyos török és
arab, a határvidékeken perzsa protonacionalizmusok – ideológiájának megjelenésével felerősödött az etnikai identitás szerepe. Ezzel vette kezdetét a hagyományos értelemben
vett politikai közösség modern poltikai közösséggé, vagyis
területi állammá „nemzetálammá” vállásának meglehetősen
ellentmondásos és máig sem lezárult folyamata.
2.
A két világháború között a nyugati nagyhatalmak
egymás közötti egyezkedéseik nyomán meghúzták a térségben az államhatárokat, lefektetve ezzel ez új, territoriális államokon alapuló rendszer alapjait, ugyanakkor egyúttal a korábbinál közvetlenebb függőségbe (mandátumrendszer) vonták a térség jelentős részét. Bizonyos országokban
megindult egyfajta szekularizált(abb) nemzetállam kiépülése (Törökország, Perzsia, 1935-től Irán, az arab világban
Egyiptom), ami a territoriális nacionalizmus alapján a politikai közösség létrehozását jelentette, a nehézségek azonban
már kezdetekben megmutatkoztak. A különböző szintekhez
kapcsolódó identitások (területi állam, arab,, illetve iszlám
világ, lokális közösségek) keveredtek, nehéz volt megállapítani közöttük a hierarchikus viszonyokat. A Masreq régiójában különösen bonyolult volt a helyzet, mivel az új államok teljességgel önkényes határmegvonás nyomán jöttek
létre, népességük pedig rendkívül fragmentált volt és az államhatároktól függetlenül rendeződött etnikai közösségekbe. A nagyhatalmak ezt a helyzetet kihasználták, megkísérelve kijátszani egymás ellen a különböző etnikumokat.
Mindezt tetézte a Palesztinában felerősüdő arab-zsidó konfliktus.
Időközben Szíriában erőre kapoott a szekuláris arab nacionalizmus eszméje, amely a Baath párt megalapításához vezetett, s megjelentek a régióban bizonyos marxista-kommunista eszmeáramlatok is.
3.A második világháború befejeztével új szakasz kezdődött.
A régió államai sorra elnyerték függetlenségüket, ezzel lényegében némi változásokkal (Izrael Állam megalakulása,
Ciszjordánia Transzjordánia általi annektálása és Jordánia
létrejötte, Jemen két részre szakadása, az Öböl menti emírségek államszövetségbe tömörülése) legalizálódott a század
húszas éveiben kialakult status quo.
A kétpólusú nemzetközi rendszer nagyhatalmi szebenállása

kális” etnikumokat is megkülönbözteti egymástól aszerint,
hogy csak a társadalom bizonyos felső rétegeit, avagy egészét felölelik.
Eltérőek az álláspontok az etnikumok (etnikai közösségek)
és a nemzetek egymáshoz való viszonyát illetően is. Sokan az etnikai közösségeket a nemzetté válás folyamatának
egy közbenső lépcsőjének tekintik, mások a nemzetté válást nem kötik az azt megelőző etnikai közösségek létéhez.
Nem kevés bizonytalanság jellemzi a szakirodalmat a nemzetállam fogalmának meghatározásakor. Ennek egyik fő
oka abban keresendő, hogy homogén nemzeállam nem létezik, minden nemzetállamban élnek - kisebb-nagyobb arányban - kisebbségek. A nemzetállam mindenesetre mindenképpen egy területi állam, amelyben az államalkotó etnikum vagy a lakosság többségét alkotja, vagy pedig a hatalmat birtokló kisebbség tesz meg mindent az állam területén
élők - békés vagy erőszakos módon történő - egységesítése érdekében.
Ami az arab kifejezéseket illeti, az umma eredetileg a
muszlimok vallási közössége, pontosabban - a Korán használata szerint - valamilyen vallást követő nép, közösség
(vö.) 10:19, 22:34, 35:42, stb.). A mohamedi umma eredetileg kizárólag arabokat foglalt magában, majd a hódítások
során váltak más, az iszlámot felvett etnikumok is az umma
részévé. Az iszlám umma, a világban élő muszlimok vallási-spirituális közössége ma is igen fontos, a muszlimok számára alapvetően meghatározó összetartozásérzést nyújtó fogalom. Csakhogy az umma szó a modern korban felvetette
a nemzet (bizonyos értelemben a nép) jelentéstartalmat is.
A 19. század vége felé az arab világban a külföldről, mindenek előtt Európáról szóló szövegekben egyre inkább az
umma szóval jelölték a nemzetet. Amikor pedig európai országokkal vagy az Egyesült Államokkal kapcsolatban nemzetgyűlésről esett szó, azt a madzslisz al-umma kifejezéssel
adták vissza. Ez a sajtóban, illetve a közbeszédben terjedő,
a hagyományostól eltérő jelentéstartalom, egyes vallástudósokat is arra késztetett, hogy újra definiálják az umma fogalmát. A kairói Al-Azhar sejkje, Huszayn al-Marszafí 1881ben úgy foglalt állást, hogy az umma nem csupán a hithez,
hanem területhez és nyelvhez is kapcsolható fogalom. Külön kiemelte utóbbi fontosságát, mivel a közös nyelv vala-

miféle egységet fejez ki.
Ettől kezdődően vált elfogadottá az umma új jelentéstartalmának alkalmazása az iszlám világra is, mégpedig elsősorban az „arab nemzet” vonatkozásában (al-umma al arabíya).
Ez az umma fogalom magában rejti az iszlám umma valamikori nagyságának tudatát, s kifejezi a gyakorlatban meglévő fragmentáltsággal szemben egyfajta vágyat, reményt
az arab egység az egységes arab nemzet létrejötte irányában. Ritkábban, de néha az országhatárok övezte nemzetfogalmat is az umma szóval jelölik: al-umma, al-miszríya,
egyiptomi nemzet. A parlament elnevezése egyes arab országokban (pl.: Jordániában) madzslisz-al umma, vagyis
nemzetgyűlés (másutt - így Egyiptomban - madzslisz assaab, azaz népgyűlés).
A saab vagyis a nép jelölésére használt arab kifejezés eredeti jelentése emberek közössége, törzs, etnikum. A modern
korban mindinkább politikai tartalmat nyert: a francia forradalom kapcsán ezzel a szóval jelölték például a francia népet, s össz
ekapcsolódott olyan, a modern nyugati
politikai rendszerekben használatos kifejezésekkel, mint a
jogok, hatalom, akarat stb. Ma az országhatárok övezte területen élők (nép, nemzet) jelölésére használatos elsősorban
(egyiptomi, iraki, stb. nép/nemzet).
A másik, nemzetre alkalmazott kifejezés a qawn (csakhogy
ez népet, törzset, rasszt is jelent) ; ebből ered a nacionalizmus (qawníya) kifejezés is. A modern arab nacionalizmus teoretikusai általában ezt a kifejezést használják (alaqawmíya al-arabíya= arab nacionalizmus). A helyzetet bonyolítja, hogy a qawmíya nemzetséget, etnikumot is jelent
a mai nyelvhasználatban. Az Irakban élő kurdok vagy törökök például qawmíya. Nem jelenti viszont az államhatárok
övezte területek, országok lakosságát (az egyiptomi, iraki,
szíriai, stb. „nemzeteket”), sem az arab nemzetet (az csakis umma). Az arab nyelv az arab fejlődés, politikai tradíció sajátosságaiból is következően a 19. századig egyáltalán
nem ismerte az állampolgár fogalmát. A civilizáció ugyanis a nyugatitól eltérően nem individuális, hanem közösségi
indittatású. Az egyén mint a közösség tagja jelent meg, vagyis politikai funkciója nem az anonim egyénnek, hanem a
közösségnek volt. Eleinte a forradalom utáni Franciaországról szóló arab nyelvű munkák – megfelelő arab szó híján – a

tében sem játszanak olyannyira fontos szerepet, mint az iszlám civilizációban. A „nemzet”, az „etnikum” vagy a „nemzetállam” fogalmai európai „találmányok”, a modern Nyugat „találmányai”, amelyek megfelelnek a kapitalizálódás
folyamatának, a modern politikai berendezkedésnek és annak a vesztfáliai típusú nemzetközi rendszernek, amelynek
éppenséggel a nemzetállamok váltak az alap egységeivé.
A „ nemzet” vagy a „nemzetállam” fogalmai, a nacionalizmus ideológiája eleve idegenek az iszlámtól: a nyugati civilizáció sajátjai, onnan kerültek át és honosodtak meg az iszlámban. Az iszlám civilizáció fogalmi apparátusa, az egyes
kategóriáknak tulajdonított jelentéstartalmak lényeges különbséget mutatnak a nyugati civilizációhoz képest. Ezzel
együtt természetesen hiba lenne negligálni a nemzeti struktúrák, nemzeti folyamatok meglétét és előrehaladását, azonban e modernnek tekinthető struktúrákkal párhuzamosan,
azokat áthatva olyan sajátos, az iszlám civilizációra jellemző és az elmúlt évtizedek határozott retradicionalizációs folyamatainak hatására a korábbinál nagyobb szerepet kapott
tradicionális struktúrák is léteznek, amelyek a nyugati civilizáció sajátosságaihoz szokott megfigyelő számára különösen nehézzé teszik az iszlám világ folyamatainak nyomon
követését, megértését.
Néhány terminológiai problémáról
A nemzeti folymatok vagy a nacionalizmus iszlám/arab világban történő pontos vizsgálatát nagymértékben nehezíti a fogalomhasználat nagyfokú képlékenysége is. A „nemzet”, „nemzetiség”, „etnikum” vagy akár a „nacionalizmus”
fogalmai a nyugati szóhasználatban sem egyértelműen és
mindenki által elfogadottan tisztázottak, az arab nyelvhasználat pedig a külső szemlélő számára még ennél is problematikusabb. Ennek persze több oka is van.
a) A nemzet, nacionalizmus fogalmai Európában fejlődtek
ki, s onnan, vagyis „kívülről” kerültek át az iszlám/arab világba. Arab megfelelőik - mint annyi más esetben is - olyan
kifejezések, amelyeknek korábban más jelentéstartalmuk
volt, s most ezekhez társult az új jelentés is.
b) A másik fő ok az arab nemzetfejlődés sajátosságaiban,
az arab nemzetfogalom - és ehhez kapcsolódóan az identitás - rétegzett, „kétlépcsős” vagy „többlépcsős” jellegében
keresendő. Az államhatárok övezte területeken élő egyiptomi, marokkói, szíriai, stb. nemzetek mellett, azok „felett” ugyanis létezik az arab nemzet átfogó kategóriája,
míg azok „alatt” található az etnikumok, törzsek és nemzetségek széles köre, amelyek határai nem esnek egybe az
orszáhgatárokkal. Ráadásul mostanában mind gyakoribb
a preiszlám gyökerezettség hangsúlyozása, vagyis a nemzetfogalom iszlám előtti egyiptomi, főníciai, filiszteus stb.
„nemzetekre” történő visszavezetése.
c) Mindehhez járul a térségben igen fontos iszlám tényező,
a muszlimok közössége, az umma, amely évszázadokon keresztül egyáltalán nem ismerte a nemzetet, de még az etnikumok közötti különbségek is gyakran lényegtelenek voltak.
Egyetlen általunk használt fogalomnak sincs konszenzusos
definíciója, (ez egyaránt jellemző mind a nyugati, mind az
arab fogalomhasználatra!). Már Jászi Oszkár a „fogalmak

zavaros tömegéről”, illetve a „nép”, a „nemzet”, a „ nemzetiség” meghatározásainak „ kaleidoszkópikus váltakozásairól” beszélt. Ha valaki figyelemmel kiséri a kérdéssel napjainkban foglalkozó nevesebb teoretikusok ( Ernest Gellner,
Eric Hobsbawn, Anthony D. Smith, Erie Kedourie, John
Hutchinson, stb.) munkáit, jelentős eltéréseket tapasztalhat
közötük mind a fogalomhasználat vonatkozásában, - mindezzel összefüggésben - a nemzetfejlődés értelmezésében. A
Friedrich Meinecke által bevezetett „politikai vagy államnemzet” és „ kultúrnemzet” megkülönböztetést Anthony
Smith például „nyugati vagy polgári-territoriális” és „keleti vagy etnikai-genealogikus” nemzetogalomként aposztrofálja. A nyugati nemezetfogalom az állam és a nemzet
közé tesz egyenlőségjelet, a nemzetet inkább politikai kategóriának tekintve, ezzel szemben a keleti a nemzetet etnikai - kultúrális kategóriának tartja. Ernest Gellner a nemzetet kultúrális, az államot politikai egységnek nevezi. Samir
Amin szerint nemzetek állandóan léteztek a történelemben,
ezzel szemben elég Eric Hobsbawn úgy véli, a nemzeteket a modernitás hozta létre. Előbbi megközelítést Anthony
Smith „örökérvényű”, utóbbit „modernista” álláspontnak
hívja, s a nemzetet gyakran „feltalált”, „konstruált”, „mesterséges” képződménynek tartja.
Legalább ennyire ellentmondásos az etnikum, az etnikai
közösség avagy etnicitás kérdéseinek fogalmi apparátusa.
Vannak, akik kiemelkedően fontosnak tartják a származást,
eredetet egészen odáig menve, hogy egyenlőségjelet tesznek az etnicitás és a „faj” közé ( Eric Hobsbawn). Az etológusok, szociobiológusok is elismerik a biológiai eredet szerepét és a „faj”, „ vérségi kötelék” stb. fogalmainak szoros
kapcsolódását az etnikum fogalmához, azonban aláhúzzák,
hogy ezek elsősorban az etnikumok kezdeti artikulálódásában játszottak szerepet, később azonban már a biológiainál
sokkalta fontosabbak a gazdasági, politikai és szociális tényezők. Mások még tovább mennek, amikor a leszármazás
közösségét sokkal inkább a mítoszok, mint a tények kategóriájába sorolják, ( Anthony Smith). Smith az etnikai közösségek vagy etnikumok ( a Smith által használt francia terminus szerint ethnie-k ) 6 fő sajátosságát emeli ki.
Ezek :
1) közös név
2) közös eredetmítosz
3) közös történelmi emlékezet
4) közös kultúra
5) egy meghatározott „hazával” való azonosulás
6) a lakosság nagyrészével vállalt szolidaritásérzées
Smith felhívja a figyelmet az etnikum és a rassz („faj”azonos
biológiai eredetű emberek csoportja) közötti különbségre. Az etnikumok vonatkozásában a nemzet kapcsán említett kétféle megközelítést általában „pri-mordialista”, illetve
„instrumentalista” irányzatnak nevezzik. Előbbi álláspont
szerint az etnikai (és ehhez kapcsolódóan a vallási) identitás és szolidaritás mély történelmi gyökerezettségű, s szorosan összefügg az egyén szocializálódásával. Utóbbi az
etnikai (és vallási) identitások és szolidaritások adaptív jellegét, változékonyságát, külső körülmények általi befolyásoltságát hangsúlyozza. Smith még a „laterális” és „verti-

Nemzeti Eszmék és
folyamatok az iszlám világában
Dr. Rostoványi Zsolt
A nemzeti kérdés az iszlám világban viszonylag rövid, inkább évtizedekben, mint évszázadokban mérhető múltra tekinthet
vissza. Kibontakozása szorosan köthető a kolonizáció folyamatához, a Nyugattal való ütközés ellentmondásos hatásaihoz.
Egyfelelől a nyugati eszmeáramlatok hatására gyökeresedett meg az iszlám világban is a nacionalizmus, másfelől a nyugati
kolonizáló hatalmanak meghatározó szerepük volt abban, hogy az iszlám világban is kialakultak a területi államok, amelyek
azonban máig sem tekinthetők tényleges nemzetállamoknak (az évtizedek óta Németországban élő, szíriai származású politológus professzor Bassam Tibi kifejezésével legfeljebb „névleges” vagy „kvázi nemzetállamok”), s ehhez kapcsolódóan megkezdődött egyfajta, az államhatárok által övezett térséghez kapcsolódó nemzetté válási folyamat. Ez azonban Európához képest nem pusztán „megkésettséget”, hanem markáns különbségeket is mutat, ráadásul az etnikai identitás, valamint egyébb,
lokális közösségi (törzsi, nemzetségi, stb.) identitások nemzeti identitást megelőző szerepe következtében igencsak ellentmondásosan halad előre. Az iszlám világ hatalmas, Észak-Afrikától Délkelet-Ázsiáig terjedő térséget ölel fel. Amellett, hogy az
iszlám mint alapvető civilizációs tényező egyfajta sajátos, más régióktól, illetve civilizációktól világosan megkülönböztethető
jelleget kölcsönöz e térségnek, markáns különbségek fedezhetők fel az iszlám világ különböző alrégiói között is. Észak-Afrika, a Közel-és Közép-Kelet, Elő -Ázsia, Közép-Ázsia és a Távol-Kelet régiói is különböznek egymástól, de természetesen még
ezek az alrégók sem tekinthetők homogén egységeknek. Mindezt azért tartottuk szükségesnek előre bocsátani, mert a következőkben olyan általánosító megjegyzéseket leszünk kénytelenek tenni, amelyek az iszlám világ nem mindegyik régiójára egyformán érvényesek.
Vizsgálódásainkat elsősorban az iszlám civilizáció „magjának”, központjának számító Közel- és Közép-Kelet, illetve Észak-Afrika térségére koncentráljuk, (az Egyiptomtól és Líbiától nyugatra elterülő térségre használni fogjuk
a nyugati arab területek jelölésére elterjedt Maghreb kifejezést, a Közel-Kelet Arábiai-félszigeten kívüli „keleti arab
országokainak”, a tulajdonképpeni Nagy-Szíria, avagy a
Termékeny Félhold régiójának jelölésére pedig a Masreq elnevezést.) Ennek a térségnek témánk szempontjából meg-

határozó vonása, hogy zömmel az arab nyelvet beszélő, túlnyomóan iszlám vallású arab etnikum lakja. Az iszlám történelmi múlt sajátosságaiból is eredően két másik nagyobb
etnikum, a török és a perzsa is lényeges szerepet játszik a régióban, ráadásul 1948 óta létezik itt egy zsidó állam is.
Már előljáróban szükséges leszögezni, hogy az iszlám világ
történelmi fejlődésének sajátosságai lényegi pontokon különböznek a nyugati világétól. A hagyományok, a tradíciók, a múlt öröksége talán egyetlen más mai civilizáció ese-

ben, és a demokráciában, amely tiszteletben tartja az Ománi nép társadalmi és
kulturális örökségét.
Egymás követő Ománi kormányok
központi érdeklődésében állt a kulcsfontosságú ifjúsági erőforrások lépcsőzetes és folyamatos fejlesztése,
ezen kívül a kormányok sokat tettek
annak érdekében, hogy mindig bevonják a nőt az ország új építésében.
Az Ománi nő teljes politikai jogokat
élvez és aktívan vesz rész az állami és
a magán szektorban egyaránt.
Jellemző, hogy az Ománi nő jelen van
a magas állomi pozíciók 12%-ban, a
szolgáltatási szektor 56%-ban.
Az Ománi Szultánság külpolitikájának fókuszában áll más országokkal
mérsékelt és kiegyensúlyozott kapcsolatok termése és fenntartása a nemzetközi jogszabályok tiszteletben tartása mellett, amelyek garantálják a

nemzetek szuverén szabadságát és
függetlenséget.
Omán politikája emellett erősen elítéli
a világbékét veszélyeztető terrorizmos
minden alakját és fajtáját.
A sikeresen helytálló bel-és külpolitikára több tényező utal.
Aki ellátogat az Ománi Szultánságba,
megtekintheti a fent említetteket, megtapasztalhatja az ománi életre jellemző
nagylelkűséget és segítőkészséget, valamint azt a nyitottságot és kapcsolatkészséget, amelyekről az omániak híresek.
Ezenkívül a látogató megállapíthatja,
hogy a különböző nemzetiségű lakosok
kifejezésre juttatják életük boldogságát
a Szultánságban. A hosszú ideje ott tartózkodók mesélnek a Szultánságról és
körülményeiről: Milyen volt az 1970ben, és hogyan fejlődött mára az építészet, az oktatás és a gazdaság terén.
Az omániak és a többi ott tartózko-

dó egyetértenek abban, hogy őfelsége
Kábúsz szultán milyen úttörő szerepet játszott az Ománi Szultánság előrehaladásában, valamint abban, hogy
milyen alapossággal kíséri figyelemmel az ománi nép gondjait a közvetlen kapcsolat révén. A néppel való
kapcsolattartás eszközeként a szultán
minden évben egy hónapon keresztül
fogadja a néptömegeket az erre a célra
felállított táborban. Nem elégszik meg
a fennálló demokratikus keretekkel,
hanem egyedülálló utat jár meg, hogy
érintkezzen a néppel, és meghallgassa
annak véleményét.
Az Ománi Szultánságba látogató átélheti a történelmet, megtapasztalhatja
a tisztaságot, élvezheti a természetet,
megtekintheti az arab muszlim kultúrát és szemügyre veheti az ománi társadalmat, amely hisz a demokráciában és békében.

Maszkat az Arab Turizmus Fővárosa 2012-ben

Az arab idegenforgalmi miniszterek legutóbbi jordániai gyűlésükön
Ománt és fővárosát, Maszkatot választották meg az arab turisztika fővárosaként 2012-re. Az arab turisztikai
miniszterek úgy látták, hogy Maszkat
és a Szultánság területei több okból

is vonzó turisztikai célpontnak bizonyulnak; ezek például:
a biztonság és stabilitás;
a meleg éghajlat;
a rendelkezésre álló infrastruktúra,
mint például különböző fokozatú szállodák és szolgáltatások;

a kulturális és civilizációs gazdagság,
ahol sok helyen találhatók várak és
erődítmények;
a több mint 1700 km-en elterülő tengerpart;
az elragadó sivatag, ahol sivatagi táborokban is eltölthető némi idő.
Omán 1970 július 23-án modern történelmének egészen új fázis indította és
azóta már szemmel láthatóan nagy teljesítményeket ért el az élet társadalmi,
gazdasági, egészségügyi, oktatási, kulturális és egyéb mezeiben is. Mindez annak köszönhető, hogy őfelsége Szultán
Kábusz elvetette a kész idegen fejlesztési programok importálását és adaptálását és ahelyett mindig hit az Ománi
nemzet egységének erőségében,az emberi erőforrások folyamatos fejlesztésé-

Egyesült Arab Emírségek
A munka és befektetés vonzereje

Sok hír kering az Egyesült Arab Emírségek látogatói között, valamint a média is közöl sokakat megragadó híreket Dubaiból. A gazdasági világválság
idején sok szóbeszéd témája volt az,
hogy mit fog tenni Dubai Kormányzója a negyedeiben elszóródó számos
toronnyal.
Abu-Dzabi, az Emírségek fővárosa
egy nyugodt város, ahol nem zajlik toronyépítés. Ezen Emírség hat másik
emírséggel együtt alkotja az Egyesült
Arab Emírségeket.

Az egyesített államot Abu-Dzabi jelenlegi kormányzójának apja, a néhai Zájed sejk alapította. Az alapító bölcsessége és bőkezűsége elismert az arab világban. Az 1970 óta
eltelt negyven év alatt az Emírségek
kormányzói elterjesztették az oktatást, valamint felszabadították a nőket
a régi társadalmi megszorítások alól.
Emellett fejlesztették a gazdaságot
is. Dubai pénzügyi és gazdasági központtá vált, köszönhetően egy olyan
szabad politikának, amely egy álom

alapján Szingapúrt fogalmazta meg az
emírség példaképéül. Dubai kormányzója, Mohamed Bin Rased sejk Vízióm című könyvében fejtette ki ezt az
álmot. A sejk valóban meg is valósította ezt a reneszánsz víziót.
Azonban sok kérdés forog a befektetők fejében: Hová tovább? Milyen hatással van a gazdasági világválság az
Emírségekre? Az Öböl-menti országoknak továbbra is meg kell-e fizetniük más országok jólétének, valamint
az univerzális pénzügyi hibáknak és
korrupciónak az árát?
Az Egyesült Arab Emírségek 2011 novemberében ünnepelte Nemzeti Napjának 41. évfordulóját. Az ünneplés
mellett az ország a jövő felé néz, és
céljául tűzte ki a nemzetközi együttműködés megerősítését. Sok kolónia
él az Emírségekben, köztük a magyar
közösség is, amely sok területen tevékenykedik. Az Emírségek lakosai egy
olyan multinacionális országban érzik
magukat, ahol különböző származású emberek élnek együtt és dolgoznak
egy jobb jövőért.

