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هل حقاً  سنعيش عصراً  قادماً  مترعاً  بالهشاشة
 و السطوة و اآلهات و الزهو بالقتل ؟

تساؤالت البد أنها داعبت كل من تابع وراقب أحداث 
عام 2013 ، و تذكر خاللها سنوات انصرمت باحداثها 

و تجلياتها األخالقية ، ليجد نفسه أمام مخاوف أمر 
و أدهى ، في غياب و تغييب قامات و سمت حقباً  

معينة ، و كانت هادية ليس لقومها فقط ، بل لإلنسانية 
على اختالف منابتها .

إذا كانت للعام 2014 من اسئلة ، فهي أسئلة المصير 
اإلنساني أمام أوجاع النفس البشرية و اإلغتراب 

الطاغي ، و الالمعنى الذي أضحى مالزماً  لقّراء 
الحدث الراهن و الذي اسعفنا مترجم اإلشارات للصم 

في حفل تأبين نلسون مانديال في تذكيرنا به عندما 
اكتشف العالم أنه يقوم بحركات ليس إال ، ال عالقة 

لها بالحدث و ال بالكلمات الملقاة ، و ليقول بعدها إنه 
مصاب بالفصام .

حقاً  إنه فصام يسري في كينونة حياتنا ، بحيث أن 
المتفلت منه ، و الخارج من آسار تسونامي شيوعة ، 

يضحي منبوذاً  و مطلوباً  بمذكرة جلب عناوينها الميديا 
المضللة و الشعارات الخرقاء التي يتم تسويقها على 
أنها عناوين للنبل و الديمقراطية و العدالة ، بينما ما 

يسري هو الفجور و السطو و الظلم اإلنساني المغلف 
بالرحمة و الشفقة.

وعلى الرغم من أن حالة المتلقي للمعلومة اإلخبارية 
أضحت في واد سحيق بسبب اإلنتقائية المراعية لغايات 

سياسية فإن مجلة )علوم و مستقبل( الفرنسية أشارت 
إلى بضع إنجازات علمية شهدها العام المنصرم نذكر 

منها : 

1 - اكتشاف » نهر الميتان » الغازّي في التيتان، قمر 
ساتورن )ُزَحل ( بمسبار كاسيني )Cassini(. طول 

النهر 400 أربعمئة كيلو متر، وهو أطول نهر معروف 
حتى اآلن خارج كوكب األرض.

 Voyager( 2 - خروج المسبار الفضائّي األميركّي
1( في السنة 2013، من عالم النظام الشمسّي، 

للمّرة األولى في تاريخ اإلنسان، ودخوله في الفضاء 
الالنهائّي بين الكواكب، على بعد تسعة عشر مليار 

كيلومتر من األرض )19 مليار كيلومتر (. وكان قد 
ُأطِلق منذ ستة وثالثين عامًا، في السنة 1977.

ويعّلق عالم الفضاء الفرنسّي هوبير ريف              
)Hubert Reeves ( على ذلك قائاًل: اآلن بدأ اإلنسان 

يكتشف عالم الالنهاية. ويشير إلى أّن هذا المسبار 
يسافر في هذا العالم، خارج النظام الشمسّي، سائرًا 
بسرعة سبعة عشر كيلومترًا في الثانية الواحدة، أي 
بسرعة ستين ألف ) 60 ألف ( كيلومتر في الساعة.

 ،) Bionique ( 3 - ابتكار ذراع إلكترونّية ـ بيونّية
يمكن وصُلها مباشرًة بأعصاب المريض. هكذا يمكن 
الفكر أن يراقب عمَلها. وقد تّمت عملّية االبتكار في 

مستشفى غوتبورغ في السويد.

4 - تأّكد علمّيا، نتيجة لفحص مومياء رمسيس الثالث 
أنه ُقِتل ذبحًا. وكان قتُله جزءًا من مؤامرة تهدف إلى 

تنصيب بنتاور ) Pentaour ( ابنه من زوجته الثالثة، 
تيي ) Tiyi ( على العرش، وخلع الوريث الشرعّي.

5 - لم يعد مجاٌل للشّك، أّن سخونة المناخ أو ارتفاع 
درجة الحرارة على األرض، أمٌر ثابٌت ، وأّن خمسين 

بالمئة من أسباب ذلك تعود إلى اإلنسان.

6 - تأّكد يقين العلماء بأّن الكتلة البركانّية المعروفة 
باسم تامو ) Tamu ( في المحيط الهادئ، شرقّي 

اليابان، هي أكبر كتلة بركانّية على األرض، 
وتبلغ مساحتها ) 260000( مئتين وستين ألفًا من 

الكيلومترات المرّبعة. وهو ما يعادل مساحة المملكة 
المتحدة كّلها، أو نصف مساحة إسبانيا.

7 - مئة ميغاوات هي طاقة أكبر مركز كهربائّي شمسّي 
في العالم، واسمه: شمس 1 ، في األمارات العربية 
ن في مارس 2013. ينير المركز  المّتحدة. وقد ُدشِّ

حوالى عشرين ألف بيت في أبو ظبي.

و مع التوق إلى رؤية عالم يتم فيه اإلنفاق على 
مضادات األمراض بدالً  من آالت القتل ، فإننا ما زلنا 
عاقدين العزم عبر منبرنا اإلعالمي على تعزيز جهود 

حوار الحضارات و التقارب بين األديان و التواصل 
الثقافي متكئين على رؤية وقائع تاريخية وقفنا على 

تفاصيلها في المجر . لعل أبرزها : 

• الدور الذي لعبه المستشرق المجري جرمانوس جوال 
) عبد الكريم ( في التعريف بالثقافة العربية اإلسالمية 

في بدايات القرن العشرين .
• رحالت كورتشي شوما إلى بالد الشام و كتاباته عن 

مدينة حلب و العادات و التقاليد العربية .
• الدور الذي لعبه المهندس المعماري المجري هرتس 

مكشا الذي عاش في القاهرة في الفترة من 1880 – 
1914 م في الحفاظ على اآلثار اإلسالمية و ترميم 

المآذن التي تضررت بفعل زلزال أصاب القاهرة في 
تلك الحقبة .

و على صعيد دول اإلتحاد األوروبي ، فإن الثقافة 
كانت الرافعة لعالقات عربية أوروبية و طيدة ، نذكر 
في هذا السياق ، الشيخ األزهري المستنير محمد عياد 

الطنطاوي )1861-1810( م الذي عاش و علم و ألف 
في روسيا القيصرية و كان أول سفير للثقافة المصرية 

العربية اإلسالمية هناك ، و لم يقتصر دوره على 
تدريس اللغة العربية ، فقد عين مستشاراً  في الدولة 

الروسية . و ظل الشيخ المنتسب إلى مدينة طنطا يقوم 
بالتعليم و التأليف و الترجمة إلى أن توفي في 29 

أكتوبر 1861 ، فدفن في مقابر المسلمين في ضاحية 
بولكوفو بالقرب من سانت بطرسبرج . و يدخل قبره 

في عداد اآلثار التاريخية و الثقافية في روسيا . و كما 
كان الشيخ رفاعة الطهطاوي رائداً  للمصريين في 

معرفة أهل باريس بخاصة و الفرنسيين بعامة .

يدخل عام جديد في تاريخ اإلنسانية ، و األمل معقود 
أن يتم اإلرتقاء بالحوار الثقافي بين الشعوب ، لعل 

ذلك يشكل إجابة حضارية على التحديات الباعثة على 
اإلكتئاب المتسللة من عقد مضى ؟! 

     
رئيس التحرير      

كلمة العدد

تحديات عام 2014
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وزير اإلتصاالت و تقنية املعلومات 
السعودي في اجملر 

من هي غادة السمان ؟

عقيلة الرئيس اجملري في املعرض 
الدبلوماسي

مركز امللك عبد اهلل للحوار : أيقونة 
التقارب و السالم

سفير املغرب في اجملر : حوار مفعم 
بالتاريخ و الثقافة 
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الرئيس آدر يانوش في الكويت 
توقيع 3 اتفاقيات بشأن التأشيرة الديبلوماسية والتعليم العالي والبحث 

العلمي واألشغال العامة

الكويت  إلى دولة  الهنغاري آدر يانوش بزيارة  الرئيس  قام فخامة 
في الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر على رأس وفد مجري موسع أجرى 

خاللها محادثات مثمرة مع قادة الكويت .
وقد استقبل ممثل سمو االمير الشيخ صباح االحمد، سمو ولي العهد 

الشيخ نواف االحمد بقصر بيان ، الرئيس آدر يانوش .
وعقدت بين الجانبين مباحثات رسمية، ترأس الجانب الكويتي ممثل 
مجلس  رئيس  وبمشاركة  العهد،  ولي  سمو  األمير،  سمو  حضرة 
وكبار  الخالد،  صباح  الشيخ  الخارجية  وزير  باالنابة  الوزراء 
وكبار  ادير،  الرئيس  الهنغاري  الجانب  وعن  بالدولة،  المسؤولين 

المسؤولين في حكومة هنغاريا.
وصرح نائب وزير شؤون الديوان االميري الشيخ علي الجراح، ان 
المباحثات تناولت العالقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل 
التعاون  اطر  وتوسيع  المجاالت،  مختلف  في  وتنميتها  تعزيزها 
بينهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة، واهم القضايا ذات االهتمام 

المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين االقليمية والدولية. 
وساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز 
بها العالقات الطيبة بين البلدين، في خطوة تجسد رغبة الجانبين في 

تعزيز التعاون القائم بينهما في المجاالت كافة.
توقيع 3 اتفاقيات :

وبحضور ممثل سمو األمير، سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد، 
الخارجية  وزير  باالنابة  الوزراء  مجلس  ورئيس  ادير  والرئيس 
الكويت  دولة  بين  اتفاقيات  على  التوقيع  تم  الخالد،  صباح  الشيخ 

وجمهورية هنغاريا وهي كما يلي:
- اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا، بشأن االعفاء من 
تأشيرة الدخول لحملة الجوازات الديبلوماسية والخدمة والخاصة، 
ومذكرة تفاهم للتعاون بين معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي 
لوزارة خارجية دولة الكويت والمعهد الهنغاري للشؤون الخارجية 
وكيل  الكويت  دولة  حكومة  عن  وقعها  هنغاريا،  خارجية  لوزارة 
وزارة الخارجية خالد الجاراهلل، وعن حكومة هنغاريا وزير الدولة 

للشؤون الخارجية وينتر ماتيل بيتر.
في  هنغاريا  وحكومة  الكويت  دولة  حكومة  بين  التعاون  اتفاقية   -
مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقعها عن حكومة دولة الكويت 
وكيل وزارة التعليم العالي راشد النويهض، وعن حكومة هنغاريا 

سفير هنغاريا لدى دولة الكويت فرنس تشيالغ.
بشأن  هنغاريا  وحكومة  الكويت  دولة  حكومة  بين  تفاهم  مذكرة   -
التعاون في مجال االشغال العامة، وقعها عن حكومة دولة الكويت 
وكيل وزارة االشغال العامة عبدالعزيز الكليب وعن حكومة هنغاريا 

سفير هنغاريا لدى دولة الكويت فرنس تشيالغ.
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وزير خارجية المجر : نجاحات دبلوماسية في عام 2013
نشرت وكالة األنباء المجرية MTI على موقعها الرسمي يوم 25 / ديسمبر / 2013 الحديث الذي أدلى به السيد يانوش مارتوني وزير الخارجية 
المجري وقّيم فيه السياسة الخارجية المجرية على مدارعام 2013 حيث ذكر أن  السياسة الخارجية المجرية تودع 
عاما ناجحا ، ألن الدبلوماسية المجرية حققت تقدمت في مجاالت مهمة رغم االنتقادات العنيفة التي وجّهت إليها 

واستطاعت بحنكة التغلب عليها . 

فقد ذكر السيد يانوش مارتوني أن أهم النجاحات التي حققتها السياسة الخارجية المجرية تمثلت في مشاركتها الواسعة 
في منطقة وسط أوروبا - المشاركة الواسعة في برنامج الشراكة الشرقية - النتائج الجيدة التي تم التوصل إليها في 
منطقة دول وسط أوروبا والتي تعزز دور دول هذه المنطقة. مضيفا أن المجر حاليا هي الرئيس الدوري لدول منطقة 
وسط أوروبا وكذلك ترأس دول مجموعة فيشاجراد V4 منذ شهر يوليو من العام الجاري 2013 وعلى مدار عام 

كامل ، لذلك يمكن القول أن عام وسط أوروبا هو في الدبلوماسة المجرية . 

رأى السيد يانوش مارتوني أنه وبعد مرور نصف عام على رئاسة المجر لدول مجموعة فيشاجراد V4 يمكن القول 
أن دور دول المجموعة تعزز وانه سوف يستمر في هذا الطريق ، حيث أن هناك رغبة جادة في التعرف على دور 

هذه المجموعة ضمن االتحاد األوروبي وخارجه على حد سواء .

أّكد السيد يانوش مارتوني أن الخلفية االقتصادية لدول منطقة وسط أوروبا مطمئنة ألنها األكثر ديناميكية من حيث النمو االقتصادي في أوروبا ، 
V4 كما أن التعاون المشترك بين دول لدول مجموعة فيشاجراد

نسبة                  أن  حيث  أيضا  االقتصادية  الوجه  من  للمجر  مهمة  أوروبا  وسط  منطقة  دول  أنه  مضيفا   . األعضاء  الدول  مصالح  بحماية  وآخذ  يتعزز 
) 30 % ( من الصادرات المجرية تذهب باتجاه هذه الدول . 

ذكر السيد يانوش مارتوني أنه يوجد نقاط خالفية مع دول الجوار لكن » الدبلوماسية المجرية ال تخفي هذه النقاط تحت السجادة » وإنما دائما 
تطرحها للنقاش للتوصل إلى حل مشترك مع دول الجوار المعنية . مشيرا أن أفضل نتائج توصلت إليها الدبلوماسية المجرية في هذا الشأن في عام 
2013 كانت بخصوص العالقات مع صربيا وسلوفينيا خاصة في التعاون المشترك في مجال االنفتاح االقتصادي أما بخصوص قوانين الجنسية 
لالقليات المجرية هناك فلم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن . مضيفا أن السؤال ال يزال مفتوحا بخصوص تناقص عدد المدارس المجرية في 
الدولة المجاورة سلوفاكيا بسبب قانون التعليم الجديد التي أقرته الحكومة السلوفاكية مؤخرا . مؤكدا أن أهداف السياسة القومية المجرية يمكن أن 

تحقق نجاحا عندما يتم التوصل إلى أعلى درجات التعاون المشترك مع دول الجوار وهذا سوف يساعد منطقة وسط أوروبا بشكل عام . 
ذكر السيد يانوش مارتوني بخصوص االتحاد األوروبي أنه يمكن القول أن الموافقة على الموازنة العامة لالتحاد األوروبي لعام 2013 كان خطوة 
ناجحة للمجر فبالنسبة لميزان المدفوع والدخل المالي فإن المجر أتت في المرتبة الثانية بين دول االتحاد األووربي المستفيدة من الموزانة الحالية 
فقد بلغت حصة المجر 25 مليار يورو أي أن لكل مواطن ) 2500 ( يورو ، مشيرا أن » الحصة المالية للمجر أصبحت اآلن موجودة والمهم هو 
استخدامها بأسرع وأفضل ما أمكن » . مضيفا أن من النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المجرية هي الغاء اللجنة األوروبية اجراءات العقوبات 

التي كانت تنوي اتخاذها تجاه المجر بسبب العجز في الموازنة العامة المجرية .
رّحب السيد يانوش مارتوني بالقرار االتحاد األوروبي بخصوص التوسيع وزيادة األعضاء رغم الصعوبات التي يواجهها ، مشيرا أن مسألة توسيع 
االتحاد األوروبي يتوافق مع أهداف الدبلوماسية المجرية . فقد تم بنجاح انضمام كرواتيا إلى االتحاد األوروبي ومؤخرا بدأت المحادثات المتعلقة 

بانضمام صربيا ايضا ، مؤكدا أن توسيع االتحاد األوروبي في منطقة غرب البلقان يدخل ضمن المصالح المجرية .
ذكر السيد يانوش مارتوني أن المجر ليست من الدول المشككة في االتحاد األوروبي وإنما هي من الدول الواقعية في االتحاد األوروبي ، مشيرا 

في هذا الصدد إلى أن المجر ترى أنه يجب تعزيز التعاون المشترك بين الدول األعضاء في مجاالت ما وتخفيفها في مجاالت أخرى . 
بخصوص االنتقادات الشديدة التي تعرضت المجر فقد ذكر السيد يانوش ماتورني أن بالده استطاعت ردع تلك االنتقادات وأن الحكومة المجرية 
كانت أكثر هدوءا في هذا الشأن في الثلث الثالث من العام الجاري عما كانت عليه في أول ثلثي العام والسبب في ذلك هو أن الحكومة والدبلوماسية 
المجرية استطاعتا تمثيل الموقف المجري بشكل مسؤول وجيد في جميع المنتديات . مضيفا أن االنتقادات والهجمات ضد الحكومة المجرية سوف 

تستمر خاصة في العام القادم أيضا بسبب الحمالت اإلنتخابية لكن » النجاح هو األمر المشروع دائما » .
بخصوص السياسة المجرية المتعلقة باالنفتاح نحو الشرق فقد ذكر السيد يانوش مارتوني أن المجر احدى أكثر دول العالم ذات اقتصاد منفتح ، 
لذلك يدخل ضمن مصلحتها مسألة االنفتاح االقتصادي العالمي والتجارة الدولية الحرة . مضيفا أن المجر تتمتع بفائض ضخم في ميزان التجارة 
الخارجية ، حيث يتجاوز هذا الفائض نسبة ) 7 % ( من مجمل الناتج القومي المجري GDP وأن هدف الحكومة المجرية زيادة الصادرات 
المجرية إلى دول خارج االتحاد األوروبي وهذه المسألة تدخل ضمن مهام الدبلوماسية المجرية والتي يجب أن تسعى لتحسين شروط التعاون 
االقتصادي المشترك . مشيرا أن نجاح السياسة الخارجية المجرية باالنفتاح نحو الشرق تعكسه الزيارات الرسمية التي قام بها السيد فيكتور أوربان 

رئيس الوزراء المجري إلى كل من أندونيسيا و سنغافورا واليابان والهند . 
السياسية  المهام حماية الشرعية  القادم أن من أهم هذه  العام  المجرية في  الدبلوماسية  التي تنتظر  المهام  يانوش مارتوني بخصوص  السيد  ذكر 
والقانوينة لالنتخابات القادمة . وأن المعركة بين األحزاب السياسية سوف تستمر على المستوى الدولي أيضا وهذا ليس باألمر االستثنائي ويجب 
التحضير لهذا األمر . مضيفا أنه وبحسب رأيه ليس بالمشكلة وجود مناقشات قيمة بين أحزاب األسرة الواحدة ، لكن يجب عن تزوير الوقائع وأن 

تخفيف حدة لهجة المناقشات يخدم الجميع .
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بودابست تستضيف المؤتمر السابع عشر لحلف الناتو 
عقد في مبنى البرلمان المجري في العاصمة بودابست المؤتمر السابع 
عشر الدولي لحلف الناتو يوم الخميس  21 / نوفمبر / 2013 بحضور 
من  وعدد  الناتو  لحلف  العام  السكرتير  نائب  االكسندارفارشبو  السيد 
البرلمان  رئيس  كوفير  السيد السلو  مقدمتهم  في  المجريين  المسؤولين 
يانوش  والسيد  المجري  الدفاع  وزير  هاندا  تشابا  والسيد  المجري 

مارتوني وزير الخارجية المجري .

السيد السلو كوفير رئيس البرلمان المجري   •
ذكر السيد السلو كوفير في كلمته في افتتاح هذا المؤتمر أن حلف الناتو 
على  مؤكدا   . الناجحة  التحالفات  احد  وهو  األمان  ُيعد صمام  يزال  ال 
ضرورة استمرار بناء الثقة بين الدول األعضاء وأن على حلف الناتو 

أن يكون جاهزا لكل التحديات .

السيد تشابا هاندا وزير الدفاع المجري   •
ذكر السيد تشابا هاندا في كلمته في افتتاح هذا المؤتمر أن تحديات القرن 
الحادي والعشرين ال يمكن حلها إال بواسطة التحالفات الوثيقة وأن حلف 
الناتو يمكنه القيام بمثل هذا الدور . مضيفا أنه لم يكن أدنى شك بضرورة 
إنشاء حلف مثل حلف الناتو لكن عام 2014 يمكن اعتباره عام االختبار 

لوحدة حلف الناتو . 

السيد يانوش مارتوني وزير الخارجية المجري   •
ذكر السيد يانوش مارتوني في كلمته في افتتاح هذا المؤتمر أن من أهم 
مهام حلف الناتو هو حماية السالم مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون 
المشترك بين الدول األعضاء ذلك قبل عقد المؤتمر العام لحلف الناتو 

في العام القادم . 
لبعضهما  بحاجة  وأمريكا  أوروبا  أن  مارتوني  يانوش  السيد  أضاف 
البعض وأنهما مرتبطتان ببعضهما ارتباطا وثيقا فمن مصلحة أمريكا 

أن تكون أوروبا قوية كما هو العكس تماما . 

•     السيد االكسندار فارشبو نائب السكرتير العام لحلف الناتو
في  أنه  المؤتمر  هذا  افتتاح  في  كلمته  في  االكسندارفارشبو  السيد  ذكر 
العام القادم سوف يمر 65 عاما على تأسيس حلف الناتو وأنه ليس من 

المسموح به مسألة التباطؤ في نشاطات الحلف . 
عملية  في  تقدم  تحقيق  في  الرغبة  عن  االكسندارفارشبو  السيد  أعرب 
التعاون المشترك في مجال جمع المعلومات ومنظومة الدفاع الصاروخي 

والشحن عبر طائرات هيليكوبتر .

و الناتو هي منظمة تأسست عام 1949 بناء ًً على معاهدة شمال األطلسي 
التي تم التوقيع عليها في واشنطن في 4 ابريل سنة 1949. يوجد مقر 
قيادة الحلف في بروكسل عاصمة بلجيكا. وللحلف لغتان رسميتان هما 

اإلنجليزية والفرنسية ..
الدور الرئيسي لهذا الحلف هو حراسة حرية الدول األعضاء وحمايتها 
من خالل القوة العسكرية، ويلعب دوره من خالل األزمات السياسية، 
وكل الدول األعضاء فيه تساهم في القوى والمعدات العسكرية التابع له 
ما ساهم في تحقيق تنظيم عسكري لهذا الحلف. هناك دول ذات عالقات 

ممتازة بحلف الناتو إال أنها ليست جزءًا منه رسميا ً.

دعت الضرورة دول الحلف إلى االتحاد بسبب تواجد القوات السوفياتية 
الحرب  إستعار  و  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  أوروبا  شرق  دول  في 
الباردة بين الغرب و الشرق ، فتعاونت دول غرب أوروبا مع الواليات 

المتحدة وتم تكوين الحلف. كما أن للحلف أهداف أخرى هي ::

»حماية دول العالم بشكل عام« وحماية الدول األعضاء فيه بشكل خاص
حفظ األمن واالستقرار و محاربة التهديدات األمنية الجديدة.
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 مدير مكتب شؤون االقتصاد الخارجي الوطني المجري :
منتدى األعمال المجري العربي الثاني في الرياض 

سانحة استثمارية جاذبة و حاضنة لتنشيط الصادرات المجرية
اإلقتصاد  شؤون  إدارة  مهام  بيتر  فاراجو  السيد  يتنكب 
الخارجي المجري متطلعاً  إلى جذب اإلستثمارات إلى بالده 
و  القريب  المدى  في  مردود  و  ذات جدوى  أنها  يرى  حيث 
المنظور كما يتطلع إلى تفعيل و تنشيط الصادرات المجرية 
شعوب  عرفتها  التي  الصادرات  هي  و  الشرق  دول  إلى 
الشرق و منها سكان الوطن العربي المرادف أسمها للجودة 

و التقنية العالية .
الدانوب األزرق التقت السيد فاراجو بيتر و كان هذا الحوار :

)HITA(بدأ مكتب شؤون االقتصاد الخارجي الوطني المجري  •
عمله لعام 2011. ما هي أهم مهام هذا المكتب ؟

 )HITA( يتركز عمل مكتب شؤون االقتصاد الخارجي الوطني المجري
األجنبية على  الشركات  في مجال حث  أحدها   . رئيسيين  في مجالين 
االستثمار في المجر والثاني التحضير لعالقات تجارية ثنائية إلى جانب 

تقديم الدعم للنشاطات االقتصادية للشركات المجرية في الخارج .
لهم  ويقدم  أجانب  مستثمرين  مع  بالتواصل   )HITA( مكتب  يقوم 
باالستثمار  المتعلقة  قرارتهم  اتخاذ  في  واالستشارة  المساعدات 
الرغبة  لديهم  جدد  مستثمرين  مع  بالتواصل  يقوم  كما   . المجر  في 
بالمجر ، حيث يساعدهم في تحقيق أهدافهم االستثمارية  باالستثمار 
من   " الواحدة  النافذة   " خدمة  نظام   )HITA( مكتب  أنشأ  وقد   .
أجل تقديم المعلومات وتسهيل اإلجراءات أمام المستثمرين الراغبين 
باالستثمار في المجر . خدمة المعلومات التي يقدمها الجانب المجري 
للمستثمرين تتضمن القانون المجري ونظام الضرائب المجري والبيئة 
المجرية  الحكومة  تقدمه  الذي  الدعم  إلى  إضافة   ، المجر  في  المالية 
بمساعدة   )HITA( مكتب    يقوم  االستثمار.  وبرامج  للمستثمرين 
الشركات المشتركة في اتخاذ قرارتها حول عملية استثمارها في المجر 
بيانات  . نقوم ايضا بتحضير  الشركات  الوسيط بين  وكذلك لعب دور 

الشركات والبحث عن فرص جيدة في مجال االستثمار .

الهدف الرئيسي لمكتب  )HITA( في مجال تطوير األعمال هو تحقيق 
خطط برامج التصدير للشركات األصغر حجما والصغيرة والمتوسطة 
الشركات  لهذه  الميدانية  الشركات والزيارة  تقويم  بعملية  نقوم  . كما 
لكي نتعرف على قدرات الصادرات المجرية السلعية والتقنية والخدمية 
من أجل تأمين تواصلها مع شركات تبحث عن هذه الخدمات . نؤمن 
المتخصصة  المعارض  في  مشاركتها  أثناء  المجرية  للشركات  دعمنا 
في الخارج ، كما نهدف إلى عملية تواصل هذه الشركات مع شركات 
لدى  الصادرات  قدرة  مسألة  على   )HITA( مكتب  يركز   . أجنبية 
الشركات من أجل ذلك تم إنشاء HITA-KKV الذي يعنى بالحالة 
القانونية  لهذه العمليات . إلى جانب كل هذا يتم تأمين لقاء الخبراء 
المختصين ضمن اللجان االقتصادية المشتركة من أجل توفير فرص 
التعارف . إلى جانب ذلك فإن )HITA( ترأس ما يسمى مؤسسة شبكة 
أوروبا في المجر  Enterprise Europe Network وهذه إحدى 
أكبر المؤسسات في العالم والمؤسسة الوحيدة الموجودة في االتحاد 
األوروبي تهتم بتطوير عمل الشركات وتقدم النصائح واالرشادات في 
الصغيرة  للشركات  وإنما  الكبيرة  للشركات  فقط  ليس  التصدير  مجال 
والمتوسطة أيضا . نقوم أيضا بتقديم الخدمات في البحث عن شركاء 
كما   ، الخارجية  األسواق  إلى  وايصالهم  واالبتكار  األعمال  في مجال 
تقدم الدعم للشركات التي تتخطى نشاطاتها في مجال األعمال واالبتكار 

الحدود المجرية .

بشكل   " الشرق  نحو  االنفتاح   " برنامجها  تتابع  الحكومة   •
مكثف . كيف يتجلى هذا األمر في نشاطات )HITA( ؟

المجرية  الحكومة  برامج  تحقيق   )HITA( نشاطات  أولويات  ضمن 
المتعلقة باالنفتاح نحو الشرق. فمنذ انطالق البرنامج في عام 2012 
تم  فقد   . الشرق  باالنفتاح نحو  المتعلقة  البرامج  تنظيم  تتزايد عملية 
لقاءات   ( المجال  هذا  في  برنامجا   87 تنظيم   2013 عام  مدار  على 
رجال أعمال – اقامة معارض تخصصيه – التواجد في األسواق ( حيث 

شاركت 1847 شركة في هذه البرامج .
إلى جانب البرامج المذكورة اعاله فقد تم تنظيم لقاءات وتبادل وفود 
على مستوى رؤساء وزراء – وزراء- سكرتيري دولة . كما تم ارسال 
وفود إلى كل من لبنان واألردن والبرتغال وسلوفينيا وبولندا والهند 
واليابان ومقدونيا وتركيا . كما تم عقد جلسات لجان اقتصادية مشتركة 
وأوزباكستان  ومولدوفا  األسود  والجبل  وبوسنية  ألبانية   – مجرية 
وروسيا البيضاء وروسيا االتحادية والهند وتركيا والكويت وسلوفاكيا 
وساكسونيا  وفلمنكة  ومنغوليا  والبرازيل  وفيتنام  واليونان  ومقدونيا 

السفلى .

كيف ترى دور وفرص ومشاركة العالم العربي في برنامج   •
المجر " لإلنفتاح نحوالشرق " ؟

مفهوم الحكومة المجرية في برنامجها المتعلق باالنفتاح نحو الشرق 
يمتد في الفترة بين 2012 – 2020 وهدفه الرئيسي ايصال الصادرات 
لالستثمارات  المساعدة  تقديم  وكذلك  العالم  بقع  جميع  إلى  المجرية 
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المجرية بالدخول إلى األسواق الشرقية والعمل على استقاللية جزء 
من االقتصاد المجري عن االتحاد األوروبي . تنمية الصادرات المجرية 
نحو الدول الشرقية تقوم على أساس زيادة حصة الشركات المجرية 
حلوال  تعني  العربية  الدول   . ديناميكيا  نموا  تشهد  التي  األسواق  في 
على  يركزون  يزالون  ال  الذين  المجريين  للمصدريين  بالنسبة  بديلة 
جديدة  أسواق  عن  البحث  يعني  االنفتاح   . األوروبي  االتحاد  أسواق 
ليس فقط لمصلحة االقتصاد المجري وإنما لمصلحة الشركات المجرية 
أيضا ألن الوقوف على رجل واحدة فقط لهو أمر خطير . هدفنا بالنسية 
المنطقة   المجرية في هذه  الشركات  العربية زيادة نشاطات  لألسواق 
خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى ان رؤوس 

األموال العربية يمكنها تحقيق مشاريع جديدة أيضا .

في  العربي   – المجري  األعمال  لرجال  منتدى  أول  عقد  تم   •
في  مشروعا   79 ضم  المناسبة  بهذه  كتيبا  صدر  وقد   .  2012 عام 
مجال صناعة المواد الغذائية – علوم الحياة – االلكترونيات – الطاقة 
المتجددة – السياحة  . ومن المنتظر أن تعقد الدورة الثانية لمنتدى 
رجال األعمال المجري- العربي بين 23 – 25 / مارس / 2014 في 
الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية . ماذا تودون التوصل إليه 

من هذا المنتدى ومن هم المدعون لهذا المنتدى ؟

قمنا باستعراض التجارب والنتائج  التي حصلنا عليها من أول منتدى 
رجال األعمال المجري – العربي في عام  2012 . أما في منتدى رجال 

األعمال القادم فسوف يتم التحضير إلى زيادة حجم الصادرات 
المجرية إلى العالم العربي إلى جانب المشاريع القائمة . توسيع أعمال 
المثال  سبيل  على  جديدة  مجاالت  بادخال  يتم  سوف  القادم  المنتدى 
حماية البيئة – انتاج وسائل االنتاج – االبتكارات . هدفنا لفت انتباه 
قطاع األعمال العربي إلى المنتجات المجرية عالية التفنية وإلى النتائج 
الملموسة في مجال االبتكارات وسوف يتم وضع مشاريع جاهزة أمام 

المستثمرين . 
لقد قررنا احضار مشاريع قليلة إلى هذا المنتدى ولكن مدروسة بشكل 

متقن ومرفقة بتكاليفها المالية ، ألن التجارب التي لمسناها من أول 
منتدى أشارت إلى نقص بعض المعلومات للمشاريع التي طرحت أمام 

المستثمرين المشاركين . 
 100 حوالي  أمام  الجديدة  الفرص  تهيئة  الرياض  منتدى  من  ننتظر 
شركة مجرية ترغب في ايصال صادراتها إلى األسواق العربية ، كذلك 
في  يشارك  وسوف   ، مجرية  لمشاريع  عرب  مستثمرين  عن  البحث 
أما   . مجرية  شركة   130 حوالي  المجري  الجانب  عن  المنتدى  هذا 
 400  –  350 بين  ما  يشارك  أن  المنتظر  فمن  العربي  الجانب  عن 
شركة عربية ، واننا ننتظر مستثمرين عرب مهتمين في مجال التعاون 

المشترك مع المجر في هذا المنتدى . 

ماهي رسالتك إلى رجال األعمال العرب وما هو حافز مجيئهم    •
إلى المجر ؟

الشرق  من  القادمين  المستثمرين  عدد  زيادة  إلى  تشير  تجاربنا 
المجرية  الحكومة  نشاط  إلى  عائد  منها  جزء  في  والتي  المجر  إلى 
التي  الجاذبة  االستثمار  فرص  إلى  آخر  جزء  وفي  المجال  هذا  في 
االستثمار  فرص  مشاريع   . المستثمرين  لهؤالء  المجر  تعرضها 
اسم  يحمل  كتيب  في   )HITA( مكتب   وضعها  قد  المجر  في 
)HungarianInvestmentsProjects– HIP( وهذه المشاريع 

جاذبة لرجال األعمال العرب .
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اذا قلت شعرا اصبح الدهر منشدًا
هل كنا سنعرفهم لوال أم كلثوم؟!

   
 كوكب الشرق أم كلثوم مجموعة من المواهب التي ال نعرف منها 

غير الغناء واألداء الجميل.. كانت أديبة ومثقفة ومتذوقة للشعر الجميل 
- ناهيك عن حفظها للقرآن الكريم والتواشيح الدينية منذ أصبحت أول 

فتاة تحضر حلقات الذكر التي يقيمها والدها ابراهيم البلتاجي إمام 
المسجد في قرية طماي الزهايرة.. 

كانت ثقافتها األدبية وذائقتها الشعرية سببًا في تعريفنا بقصائد وشعراء 
لم نكن نعرف عنهم شيئا.. من كان مثال يعرف "رباعيات الخيام" 
للشاعر الفارسي عمر الخيام لو لم تطلب من أحمد رامي ترجمتها 

للعربية؟ ومن كان سيسمع ب"حديث الروح" للشاعر الباكستاني محمد 
إقبال لو لم تطلب من رياض السنباطي تلحينها "مهما كان الثمن"، 

ومن كان سيسمع بشعراء عرب - من خارج مصر - لو لم تكن تتابعهم 
وتقرأ لهم مثل جورج جرداق من لبنان، والهادي آدم من السودان، 

وعبداهلل الفيصل من السعودية، ونزار قباني من سورية، وعلي أحمد 
باكثير )حضرمي األصل أندونيسي المولد(؟! 

لوال أم كلثوم هل كان أحد سيسمع بشعراء عاميين مثل أحمد شفيق 
في "أنت عمري" أو مرسي جميل في "سيرة الحب" أو عبدالمنعم 

السباعي في "أروح لمين" أو أحمد رامي )الذي تعرفت عليه أول مرة 
بفضل قصيده نشرها في األهرام( أو حتى طبيب القلب إبراهيم ناجي 
صاحب األطالل )التي قضى السنباطي سنتين في تلحينها وتطعيمها 

بقصائد أخرى لنفس الشاعر(؟ 
هل كان أحمد شوقي، وحافظ ابراهيم، وأبو فراس الحمداني، 

والشريف الرضي، وسبعة من فحول الشعر العربي سيكونون أكثر 
شهرة لو لم تتغّن بقصائدهم - خصوصا أيام ارتباطها بمدرسة الشيخ 

أبو العال؟ 
هل يمكن ألحد غيرها التجرؤ على تغيير - أو طلب تغيير - قصائد 

الشعراء الكبار لوال تقديرهم لها وثقتهم بإحساسها األدبي )حيث غيرت 
مطلع هذه ليلتي لجورج جرداق، واألطالل البراهيم ناجي، والثالثيات 

المقدسة لصالح جودت، وشاركت في صياغة القصائد التي ترجمها 
أحمد رامي الى العربية(.. 

هل كان العرب سيعرفون رائعة أمير الشعراء "سلوا قلبي" لو لم 
ُتنشدها بإحساس صادق: 

أبا الزهراء قد جاوزت قدري .. بمدحك بيد أن لي انتسابا 
َمَدحُت الماِلكيَن فزدُت َقدًرا .. َوحيَن مدحُتك اقتدُت الَسحابا 

وما اسَتعصى َعلى َقوٍم مناٌل .. ِإذا اإِلقداُم كاَن َلُهم ِركابا 
َوَعلََّمنا بناَء الَمجد َحّتى .. َأَخذنا ِإمرَة اأَلرِض اغتصابا 

َوما َنيُل الَمطاِلب ِبالَتَمّني .. َوَلِكن ُتؤَخُذ الُدنيا ِغالبا 

هل كنا سنسمع أيضا بالثالثيات المقدسة لو لم تصر على إنشادها 
)رغم نصيحة من حولها بأنها ستفشل بسبب إغراقها بالجانب الديني(:

رحاب الهدى يا منار الضياء .. سمعتك في ساعة من صفاء
تقول أنا البيت ظل اإلله .. وركن الخليل أبي األنبياء

أنا البيت قبلتكم للصالة .. أنا البيت كعبتكم للرجاء
 فضموا الصفوف وولوا الوجوه .. إلى مشرق النور عند الدعاء..

 
هل كانت ستنجح قصيدة "حديث الروح" لمحمد إقبال لو أنشدها
 شخص آخر ال يملك ذات االحساس الروحي والسمو المرهف:

 
تحاورت النجوم وقلن صوت .. بقرب العرش موصول الدعاء 

وجاوبت المجرة عّل طيفًا .. سرى بين الكواكب في خفاء 

وقال البدر هذا قلب شاك .. يواصل شدوه عند المساء
 

هل كان أحمد شوقي سيبدع أجمل من قصيدة "سلوا كؤوس الطال" لو
أنها شربت من الكأس التي قدمها إليها )ولكنها رفعته فقط لشفتيها كي 

ال تحرجه( فأعجب بلباقتها وكتب قصيدة مطلعها:
 

ْت  سلوا كؤوَس الطال هل المَسْت فاها .. واستخبروا الراَح هل مسَّ
ثناياها ما ضرَّ لو جعلت كأسي مراشفها .. ولو سقتني بصاٍف من 

حمّياها حديثها السحر إال أنه نغٌم .. جرْت على فم داوٍد فغّناها
 

إن أردت معرفة مدى انحدار فنوننا العربية وذائقتنا األدبية، فما عليك 
سوى قياس المسافة التي أصبحت تفصلنا اليوم عن أم كلثوم، وشعراء 

أم كلثوم، وعمالقة الزمن الجميل. 

فهد عامر األحمدي – صحيفة الرياض 1-12-2013

تعزية و مواساة 
تتقدم مجلة الدانوب األزرق بالتعازي و المواساة لعائلة السيدة المربية نجاة 
أحمد الحسن التي توفاها اهلل في بودابست بعد عمر اتسم بالعطاء و الصدق 
و المثابرة و تربية األجيال العربية في بودابست . إنا هلل و إنا إليه راجعون . 

التي  عقيلته  بوفاة  الدكاكني  الحميد  األديب عبد  و  للشاعر  بالعزاء  تتقدم  كما 
عرفتها الجالية العربية و الفلسطينية إنسانة عطوفة معطاءة .

كما تتقدم المجلة بالعزاء للجالية المصرية بوفاة المهندس حسن الكردي الذي 
المجري منذ عام 1948  العربي  التعاون  من   ً حافال   ً تاريخا  جسدت حياته 

رحمه اهلل و أسكنه فسيح جنانه .
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بيت التجارة المجري 
توجهاتها  تعزيز  إطار  في  جديدة  خطوة  المجرية  الحكومة  اتخذت 
فعالياته  يبدأ  الذي  و   ، المجري  التجارة  بيت  إنشاء  عبر  اإلقتصادية 
اتساقاً  مع استراتيجية الحكومة لفتح أسواق جديدة  و خلق فرص عمل 
للشركات المجرية و التواصل مع الشركاء لتعزيز الصادرات المجرية 

خارج اإلتحاد األوروبي .
و في لقاء مع الدكتور جورج كاراكاش György Kerekes مدير بيت 
التجارة المجري أشار إلى أحد التوجهات اإلقتصادية للحكومة بتفعيل 
وزراء  رئيس  دولة  برعاية  مذكراً   الشرق  مع  اإلقتصادية  العالقات 
هنغاريا ألول مؤتمر اقتصادي مجري عربي في نوفمبر من عام 2012 
المنتدى سيعقد في الرياض في  الثاني لهذا  و مشيراً  إلى أن المؤتمر 

فبراير من عام 2014 .

و أكد أن منطلقات عمله تصب في إطار تعزيز النمو اإلقتصادي للمجر 
وزيادة فرص العمل و البحث عن فرص للشركات المجرية ذات الخبرة 
المشهودة في مشاريع البناء و التنمية في الدول العربية و عليه فقد تم 

افتتاح ثالثة مكاتب تمثيلية لبيت التجارة في جدة و عمان و دبي 
و تخطط إلفتتاح مكاتب جديدة .

 و أشار الدكتور كاراكاش إلى أن انطالق اعمال بيت التجارة منذ حوالي
من أكثر  هناك  أن  على  دلل  المجرية  الشركات  مع  التواصل  و   العام 
 خمسمائة شركة مجرية تتطلع إلى تصدير منتوجاتها مثل شركة األدوية
 و  الخدمات و الخبرات التقنية و الفنية ، و يرى ان األسواق العربية تعد

  من أهم أسواق الشرق

اإلستفادة  آفاق  المجري  اإلقتصادي  المسؤول  مع  الحديث  يحمل  و 
المتبادلة بين المؤسسات العربية و الخبرة المجرية حيث دللت تجارب 
عدة على مهنية هذه الخبرة و حرفيتها في األعمال اإلنشائية و تفوق 
المنتوجات المصنعة في المجر و رسوخ سمعتها في األسواق العالمية . 

االمساعدات االنسانية المجرية إلى 
سورية

شارك السيد سابولتش تاكاتش نائب سكرتير الدولة للشؤون السياسية 
في وزارة الخارجية المجرية في مؤتمر الدول المانحة ممثال عن 

المجر والذي عقد يوم األربعاء 15 / يناير/ 2014في العاصمة 
الكويتية . 

صرح السيد سابولتش تاكاتش لوكالة األنباء المجرية MTI ان المجر 
عرضة مساعدات انسانية لسورية عبر هيئة األمم المتحدة بقيمة 100 

ألف يورو . مضيفا أن المجر ملتزمة بمسألة حل األزمة السورية . 
 

تابع السيد سابولتش تاكاتش أن نتائج الصراع في سورية خّلف أزمة 
انسانية مأساوية كبيرة لم يشهدها العالم منذ سنوات وأن تأثير هذه 
األزمة لم ينحصر فقط في منطقة الشرق األوسط  وإنما أّثر على 

دول أوروبية عددية من بينها المجر أيضا ، لذلك ترغب المجر في 
المشاركة لحل هذه األزمة . 

اضاف السيد سابولتش تاكاتش أن المجر ترغب أن يؤمن مؤتمر 
جنيف 2 عملية لحل األزمة السورية بطرق سياسية ، ذلك بمشاركة 

جميع أطياف ومجموعات المجتمع السوري  العرقية والدينية ، حيث 
يحصل العلمانييون والمسيحييون على فرصة للمشاركة أيضا . مشيرا 

أن يجب تأمين عملية تساعد على تحقيق تصور وضمانات لجميع 
أطياف المجتمع السوري في دولة سورية آمنة وديمقراطية . 

ذكر السيد سابولتش تاكاتش أن قادة العالم في اآلونة األخيرة بذلوا 
جهودا كبيرة وجادة ومن أجل ايجاد حال سياسيا لهذه األزمة . مضيفا 

الواقع هو أن أي من االطراف المتحاربة لم يستطيع انتصارا وأن 

الموقف المجري يتمثل في أن التدخل العسكري ال يمكن أن يؤدي إلى 
حل . 

تابع السيد سابولتش تاكاتش أن األوضاع اإلنسانية في سورية 
تدهورت كثيرا مقارنة بشهر يناير من العام السابق وأن عدد 

المهاجرين إلى بعض دول اإلتحاد االوربي بما فيهم المجر ايضا ارتفع 
، حيث تضاعف عدد طالبي اللجوء في المجر . 

أشار السيد سابولتش تاكاتش أن الصراع السوري يعد األخطر خالل 
العقدين األخيرين من ناحية مشاركة عدد كبير من مواطنيين أوروبيين 

بشكل مباشر في المعارك الدائرة هناك . مضيفا في هذا الخصوص 
أن الحكومة المجرية ليس لديها علم عن أي مواطن مجري يشارك في 

هذه المعارك . 

ذكر السيد سابولتش تاكاتش أن المجر قدمت لألزمة السورية في 
عام 2012 مساعدات انسانية بلغ مجموعها ) 287500 ( يورو في 
حين بلغ حجم هذه المساعدات المقدمة من المجر في عام 2013 ما 

مجموعه ) 188300 ( يورو .
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فترة يناير نوفمبر 2013 فترة يناير – نوفمبر 2012 الجنسية
1866165كوسوف
3083070باكستاني

7821691أفغاني
551111جزائري

137849سوري
40496مغربي

26442نيجيري
0297مالي

4023744جنسيات أخرى
193617867المجموع

و تذكر هذه اإلحصاءات بحجم المأساة التي رانت على جغرافية العديد من البلدان و التي كانت ترفل في طمأنينة و استقرار ، و إلى المآسي التي 
تظهر في وسائل اإلعالم عن كفاح الكثير من الجنسيات و ركوب مخاطر البحر و التعرض لعسف المرابين و الوسطاء بغية الهروب من أتون 

الحروب في بلدان معينة .

طالبوا اللجوء للمجر
ذكرت وكالة األنباء المجرية  MTI في تقرير لها في 
الثامن عشر من ديسمبر إحصاءات عن عدد طالبي

الالجئين  يوم  بمناسبة   ذلك  و  المجر  إلى  اللجوء   
العالمي الذي أقرته هيئة األمم المتحدة في هذا اليوم 

من عام
اتفاقية بخصوص  التصويت على  تم  1990 عندما   
حماية العمال األجانب وأفراد أسرهم . وقد دخلت هذه
 اإلتفاقية في حيز التنفيذ في 1 / يوليو / 2003 . 

بهذه المناسبة ذكر مكتب الجنسية والهجرة المجري 
عدد طالبي حق اللجوء في المجر حقق رقما قياسيا في

 

نهاية عام 2013 . فقد تضاعف عشرة مرات مقارنة 
بنفس الفترة من العام السابق 2012 .

المعلومات التالية توضح عدد طالبي حق اللجوء في 
المجر بين عامي 2012 و 2013 :

عدد طالبي حق اللجوء في المجر 

سانحة العام الجديد 
احتفال حمل معنى التعاون 

 Balogh Sándor دعا اإلقتصادي المجري المعروف بالوج شاندور
على  المشرف  بصفته   2014 الجديد  العام  بمناسبة  موسع  احتفال  إلى 

 AHU الجمعية المجرية اإلفريقية
قاعة  Latimo و ذلك في  الالتينية  و اآلسيوية ASHU و األمريكية 

اإلحتفاالت في المتحف الحربي الواقع في قلعة الصيادين .
حضر الحفل سفراء من الدول األجنبية و العربية و شخصيات و فعاليات 
ثقافية و إقتصادية مجرية ، حيث شاهد الحضور عروضاً  فنية مجرية 

تحمل عبق الحوار و التواصل و التفاعل بين الشعوب .  
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في العيد الوطني الثالث واألربعين  لسلطنة عمان   
تنمية وبناء و إنجازات شاخصة

الثالث  الوطني  بعيدهم  العمانيون  يحتفل 
واألربعين الذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر 
القوية  بإرادتهم  ُعمان  يبنون  وهم  2013م، 
إخالص  بكل  متواصلين  الصادقة  وعزيمتهم 
مدروسة  بخطًى  التنموية  مسيرتهم  في  وتفان 
وإعداد  عظيم  ُمشرق  حاضر  بناء  أجل  من 
قابوس  السلطان  بقيادة  كريم  زاهر  مستقبل 
حنكة  بكل  ُعمان  مسيرة  قاد  الذي  سعيد  بن 
على  العماني  المواطن  شكل  حيث  واقتدار، 
حجر  الحديثة  العمانية  النهضة  سنوات  امتداد 
الزاوية والقوة الدافعة للحركة واالنطالق على 
ومثلت  المجاالت،  كل  وفي  المستويات  كافة 
له  والمتواصلة  الدائمة  العميقة والرعاية  الثقة 
من  أساسية  ركيزة  قابوس  السلطان  لدن  من 
إليه  أشارت  ما  وهو  الوطنية  التنمية  ركائز 
لمجلس  الخامسة  الفترة  افتتاح  بمناسبة  كلمته 
تزامن  والذي  2012م  12نوفمبر  في  عمان 

يقع في  الذي  ُعمان  لمبنى مجلس  افتتاحه  مع 
وجهنا  فقد   « بالقول  بمسقط،  البستان  منطقة 
المستقبلية  خططها  في  التركيز  إلى  الحكومة 
جوانبها  في  خاصة  االجتماعية  التنمية  على 
المتعلقة بمعيشة المواطن وذلك بإتاحة المزيد 
والتأهيل  التدريب  وبرامج  العمل  فرص  من 
العلمي  والتطوير  اإلنتاجية  الكفاءة  ورفع 

يتم  ما  بدقة  نتابع  ونحن   ، والمعرفي  والثقافي 
االمر  هذا  يكون  وسوف  خطوات  من  اتخاذه 

محل اهتمام المجلس األعلى للتخطيط «. 
مسيرة  تميز  التي  السمات  أبرز  من  إن  كما 
بقيادة  انطالقها  منذ  الحديثة  الُعمانية  النهضة 
بين  العميقة  العالقة  تلك  هي  قابوس  السلطان 
القائد وأبنائه في كل بقاع ُعمان وفي ظلها يشغل 
االهتمام  بؤرة  البداية  منذ  الُعماني  المواطن 
واألولوية األولى باعتباره أغلى ثروات الوطن 
للتنمية  الكبيرة  لألهمية  وإدراكًا   ، ناحية  من 
التنمية  ركائز  من  أساسية  كركيزة  البشرية 

الشاملة والمستدامة من ناحية ثانية.
 

الخارجية  للسياسة  األساسية  المبادئ  تنبثق 
للسلطنة من الرؤية االستراتيجية التي وضعها 
راسخة  ومبادئ  أسس  وفق  قابوس  السلطان 
تقوم على التعايش السلمي بين جميع الشعوب 
الشئون  في  التدخل  وعدم  الجوار  وحسن 
لحقوق  المتبادل  واإلحترام  للغير  الداخلية 

السيادة الوطنية.

السياسية  فيه  حملت  الذي  الوقت  في  و 
داخلًيا  الُعمانية، 
سمات  وخارجًيا، 
في  الُعمانية،  الشخصية 
وصراحتها،  هدوئها 
اآلخر،  على  واقبالها 
التعامل  على  والحرص 
فإنها حملت  االيجابي معه، 
واضحة،  رؤية  ايًضا 
عليه  تكون  أن  ينبغي  لما 
الشقيقة  الدول  العالقات مع 
رؤية  وهي  والصديقة، 
حكمة  عن  دوًما  عبرت 

نظرها،  وبعد  القيادة 
وحرصها العميق على بناء 
كل  مع  العالقات  أفضل 
والصديقة،  الشقيقة  الدول 
واألمن  السالم  يعزز  وبما 
المنطقة  في  واالستقرار 
ممكن  مناخ  أفضل  ويوفر 
واالزدهار  التنمية  لتحقيق 
وشعوب  الُعماني  للشعب 

المنطقة من حوله.
تسير  الذي  الوقت  في 
مؤسسات  بناء  عملية  فيه 
الدولة العصرية على أسس 

والعدالة،  والمساواة  المواطنة  تعزز  راسخة، 
الوطن،  ارجاء  كل  إلى  التنمية  بثمار  وتصل 
انطالق  ومنذ  دومًا،  قابوس  السلطان  حرص 

االلتقاء  على  الحديثة  الُعمانية  النهضة  مسيرة 
محافظات  مختلف  في  المواطنين  مع  المباشر 

السلطنة.
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وتشكل الجولة السنوية التي يقوم بها  ، وتمتد عادة لعدة اسابيع، واحيانًا 
لبضعة أشهر صيغة ُعمانية مميزة، ليس فقط النها اصبحت ملمحًا بارزًا 
من مالمح التواصل بين القائد وابنائه على امتداد الوطن، ولكن ايضًا 
النها لم تعد مقصورة على معايشة المواطنين في محافظات السلطنة، 
ومناقشة احوالهم، أو متابعة مشروعات التنمية، بل اصبحت أحدى سبل 
التنمية  بمشروعات  واالقتراب  للمواطنين  السياسية  المشاركة  تعزيز 
ناحية،  من  المباشرة  اليومية  احتياجاتهم  من  واالجتماعية  االقتصادية 
والطاقات  الجهود  وحشد  الوطني  الصعيد  على  االولويات  ابراز  مع 
لجاللة  السنوية  الجوالت  اصبحت  ثم  ومن  ثانية،  ناحية  من  أجلها  من 
السلطان المعظم ذات ابعاد تنموية واقتصادية وسياسية متعددة، ساهمت 
والكهرباء  الصحة  مجاالت  في  تنموية  مشروعات  إضافة  خاللها  من 

والطرق والمياه وغيرها في الواليات.

المدى  بعيدة  استراتيجية  إعداد  السلطنة  بدأت  2013م  عام  مطلع  في 
االشتراطات  الوزراء  مجلس  أقر  أن  بعد  السياحي  القطاع  لتطوير 
المرجعية لالستراتيجية التي يستغرق إعدادها ثالث سنوات والتي تركز 

بشكل كبير على السياحة الداخلية.
وتهدف االستراتيجية الى تفعيل القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات 
العمل  فرص  وتوفير  الدخل  لتنويع مصادر  السلطنة  رؤية  تحقق  التي 
مختلف  بها  تتميز  التي  والثرية  المتنوعة  البيئة  واستغالل  للمواطنين 
المنتجات  من  عدد  على  االستراتيجية  وتركز  السلطنة،  محافظات 
أن  للسلطنة  يمكن  منتجات  باعتبارها  استحداثها  سيتم  التي  السياحية 
تنافس بها في السوق السياحية العالمية بأساليب حديثة تساهم في الحفاظ 

على المقومات السياحية مع تحقيق المنفعة االقتصادية.
 

مكمال  بالسلطنة  الجديدة  المشروعات  أهم  أحد  القطار  مشروع  يعد 
لمنظومة النقل المتعدد الوسائط ورافدًا جديدًا لالقتصاد العماني مما سيدعم 
عملية التنمية المستدامة بالبالد، ويعزز شبكات النقل بين السلطنة ودول 
االقتصادية  موانئها ومطاراتها ومدنها  الخليجي شاملة  التعاون  مجلس 

والصناعية ومناطق االنتاج والتوزيع، وسيمّكن مشروع القطار موانئ 
صحار والدقم وصاللة لتصبح البوابات الرئيسية لالستيراد والتصدير 

لدول الخليج لتحقق الريادة للسلطنة في مجال صناعة النقل البحري.
وقد تم في يناير 2013م تأسيس شركة وطنية للقطارات تعمل مطّورا 
تكون مملوكة  بالسلطنة،  الوطنية  القطارات  لشبكة سكة  ومنفذا رئيسيا 
أعمال  جميع  على  اإلشراف  تشمل  أساسية  بأنشطة  بالكامل  للحكومة 
القطارات  لمشاريع  والبناء  والتشييد  والمناقصات  والتصميم  التخطيط 
للقطارات  مشغلين  وتعيين  وبيع  وشراء  وتأجير  واستئجار  وتمّلك 
الركاب  نقل  مجال  في  االستثمار  إلى  باإلضافة  الخدمية،  ومرافقها 
والبضائع وجميع األعمال المرتبطة بمنظومة السكك الحديدية وتحقيق 

أفضل الممارسات المعمول بها عالميًا.

و ثمة مشاريع متجددة تشمل قطاعات النقل البري و البحري و الجوي 
و  الُعماني  لإلقتصاد  المستمر  التقدم  أساس  المشاريع  هذه  بحيث غدت 
حافل  مستقبل  إلى  متطلعة  سياحية  وجهة  من  ُعمان  عليه  أضحت  ما 

باإلنجاز .
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سفير المملكة المغربية في المجر في حوار ذي 
شجن قومي و إنساني 

جاللة الملك محمد السادس يجسد روح المغرب 
كموئل تعايش و تسامح 

تكامل مجري مغربي في التعاون الثقافي 
و اإلقتصادي 

قيم  و  ُعمان  سلطنة  عن  تنسى  ال  ذكريات 
األصالة و التسامح فيها 

يجسد الدكتور نور الدين بنعمر سفير المملكة المغربية في 
المجر في مسار عمله و ثقافته البادية في ثنايا الحوار معه 
الدبلوماسية المرتجاة التي أضحى العالم العربي و اإلسالمي 
سعة  و  الثقافة  أضحت  عصر  في   ، تجسيدها  إلى  بحاجة 
و  الشعوب  مع  التواصل  أدوات  من  أساسية  سمة  اإلطالع 

تكريس دبلوماسية فاعلة .

الدانوب األزرق التقت بالدكتور بنعمر و كان هذا الحوار :

هل يحدثنا سعادة السفير عن المسار المهني والعائلي ؟

ولدت سنة 1948 بمدينة مكناس وحصلت على دكتوراه في الطب سنة 
1975 بكلية الطب والصيدلة بمدينة الرباط » تخصص  تسيير وإدارة 

المستشفيات«. 
مستشفيات  على  رئيسي  كطبيب   1976 سنة  المهني  مساري  بدأت 
بالرباط.  الجامعي  اإلستشفائي  للمركز  ثم مديرا  الرباط و سال  مدينتي 
و في سنة 1980 عينت رئيسا للهالل األحمر المغربي بمدينة الرباط 
مديرا  ثم عينت  المغرب  أطباء  هيئة  لرئيس  أوال  نائبا  بعدها  وانتخبت 

للشركة الشريفة للبترول من سنة 1994 إلى سنة 1997.
كنت من بين األعضاء المؤسسين ألول حزب ليبرالي مغربي،اإلتحاد 
الدستوري، سنة 1983 وانتخبت بعدها عمدة لمدينة الرباط ، عاصمة 
المدينة،  بنفس  المنصور  لدائرة يعقوب  المغربية ، وكذا عمدة  المملكة 

وذلك خالل الفترة الممتدة من سنة 1992 إلى 1997.
عينت وزيرا للبيئة من الفترة الممتدة من بداية سنة 1995  إلى نهاية 
سنة 1997 وفي نفس السنة تم انتخابي رئيسا لمخطط العمل المتوسطي 
بمدينة برشلونة اإلسبانية، الذي يشمل كل دول البحر األبيض  المتوسط.
للمملكة  كسفير   1999 سنة  استهلته  فقد  الدبلوماسي  مساري  وعن 
المغربية بكل من هولندا ثم سلطنة عمان وذلك إلى حين تعييني كسفير 

للمملكة بالمجر نهاية عام 2011.

كما أنه تم توشيحي على المستوى الوطني بوسام العرش من درجة قائد 
المملكة  وكدا بأوسمة دولية  من الجمهورية اإليطالية والفرنسية ومن 

الهولندية وكدا بوسام النعمان من الدرجة األولى من سلطنة عمان.
وبخصوص وضعيتي العائلية فإني متزوج من الدكتورة خديجة بوزيد’ 

أخصائية   أمراض النساء والتوليد’ كما أنني أب لطفلين.

اقتصاديا  تطورها  وآفاق  المجرية  المغربية-  العالقات  تصف  كيف 
واجتماعيا ؟  

ومتزن  مستمر  باضطراد  اآلن  هي  المجرية  المغربية  العالقات     
وتنبني على االحترام المتبادل وتتميز بالتوافق العام للبلدين على العديد 
المجاالت االقتصادية  أنها تشمل كافة  الراهنة كما  الدولية  القضايا  من 

والثقافية والفنية بل و حتى الرياضية.

من  الجارية  السنة  ماعرفته  هو  العالقات  هذه  مثانة  على  دليل  وخير 
الثنائية’ ويمكن أن  القطاعات  العديد من  إلى  امتدت  دينامكية وحركية 

أشير لبعضها على سبيل المثال ال الحصر :

ففي المجال السياسي تعتبر الزيارة الرسمية األخيرة التي قام بها وزير 
الخارجية المغربي السابق بداية يوليو المنصرم تأكيدا على أهمية هذه 
مختلف  ليشمل  البلدين  بين  بالتعاون  الدفع  إلى  منها  وسعيا  العالقات 
المجاالت’ حيث شكلت دفعة قوية وروحا جديدة لدعم مسيرة التعاون 

المشترك.

وفي هذا اإلطار أود أن أ شيد بالزيارة التي قام بها إلى المغرب رئيس 
العديد  على  أثمرت  والتي   2012 مارس  شهر  في  المجري  البرلمان 

بين  للتعاون  جديدا  نفسا  وأعطت  المغاربة  نظرائه  مع  اللقاءات  من 
المؤسستين التشريعيتين في البلدين. 

هدا  ونعمل حاليا على إعطاء نفس جديد لمجموعة الصداقة البرلمانية 
المغربية المجرية’ كدليل آخر على اإلرادة الراسخة للبلدين في تنويع 

قنوات التعاون والتشاور بينهما.   

وعلى الصعيد االقتصادي’ تم مؤخرا  إنهاء اإلجراءات المتعلقة بدخول 
االتفاق الثنائي االقتصادي حيز التنفيذ’ وهو ما من شانه دعم العالقات 
االقتصادية  والمبادالت  المعامالت  ووتيرة  مستوى  ورفع  االقتصادية 

والتجارية بين البلدين. 

مايو  غضون  في  بها  قام  التي  الزيارة  شكلت  فقد  السياق’  نفس  وفي 
في  المتخصص  المجر’  إلى  المغربي  األعمال  رجال  وفد  المنصرم 
تطوير  على  للعمل  أخرى  فرصة  والغدائية’  الفالحية  المواد  تصدير 

المبادالت التجارية مع نظرائهم المجريين.

كما أن الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى المغرب الطرف المجري لمجلس 
رجال األعمال المغربي المجري تأتي لتؤكد على فعالية هده الحركية 
إرساء  شانها  من  والتي  البلدين  بين  العالقات  بها  تتسم  التي  التجارية 
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خطط للتعاون الثنائي بين جميع الفر قاء والمتعاملين االقتصاديين.

الطرف  قيام  أخرى  مرة  أثمن  دون  من  المناسبة  هده  تفوتني  ولن   
المجري في مجاس رجال األعمال المغربي المجري بمبادرة سيكون لها 
حتما أثرها اإليجابي في إعطائها بعدا إستراتجيا للعالقات التجارية بين 
البلدين’ وتتمثل في افتتاح ممثلية له بالرباط’ عاصمة المملكة المغربية.

وفي هذا اإلطار’ لن أفشي سرا إذا ما أشرت لك أن التعاون االقتصادي 
والتجاري بين البلدين ال ينطوي فقط على عالقة ثنائية تقليدية بل يرمي 
إلى أبعد من ذلك في توخيه ألبعاد وأهداف استراتيجية تجعل من المجر 
بوابة المغرب لولوج أوروبا الوسطى والشرقية’ في نفس الوقت الذي 

يشكل فيه المغرب بوابة المجر نحو افريقيا. 

إلى  وتتعداه  بل  الثقافي  القطاع  إلى  لبلدين  ا  بين  العالقات  وتمتد  هذا’ 
الميدان الرياضي’ و يمكن أن نستشف ذلك من خالل مايلي :

قطبي  مهدي  للسيد  المجر  توشيح  اعتبار  يمكن  الثقافي  المستوى  على 
لشخصه  تقديرا  فقط  ليس  بالمغرب  للمتاحف  الوطنية  المؤسسة  رئيس 
بل اعترافا وتحية أيضا لمجهودات المملكة المغربية في إنعاش الميدان 
الثفافي بكافة مكوناته وسعيها في دمجه وانفتاحه على الموروث الثقافي 

العالمي.

على  للتوقيع  اإلعداد  على  المجريين  أصدقائنا  مع  حاليا  ونعمل  هذا’ 
اتفاقية شراكة وتعاون بين متحف الفنون التطبيقية المجري و المؤسسة 
إثراء  في  اإليجابي  أثره  له  سيكون  مما  بالمغرب’  للمتاحف  الوطنية 

الرصيد الفني والثقافي لهاتين المؤسستين.

وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك’ فإن التعاون بين البلدين يسري إلى الميدان 
الرياضي ولعل اتفاقية الشراكة و  التعاون التي تم توقيعها ببودابست في 
غضون مايو المنصرم بين الجامعة الملكية المغربية للتجديف ونظيرتها 
بالفعل  وهذا  البلدين’  بين  العالقات  تشعب  على  دليل  لخير  المجرية’ 
الرجاء  فريق  بين  الفترة  نفس  في  وقعت  أخرى  اتفاقية  تؤكده  أتت  ما 

البيضاوي لكرة القدم ونادي  »Ferencváros« المجري.

والنية متجهة اآلن إلى دعم التعاون في هذا القطاع باإلعداد للتوقيع على 
اتفاقيات تهم رياضات أخرى سيعلن عنها في حينها.

ما  عمان.  سلطنة  في  كسفير  حقبة  قضيتم  أنكم  عرفنا 
االنطباعات التي تحملها عن دلك البلد طبيعة وعادات وحياة 

اجتماعية ؟  

بين  تربط  التي  المتميزة  العالقات  على  أنفسنا  نهنأ  إال  ليسعني  بداية 
بن  قابوس  السلطان  السادس وجاللة  الملك محمد  البلدين جاللة  قائدي 

سعيد والشعبين معا’ كما نتوجه بأطيب المتمنيات إلى القائدين الهمامين 
راجين من اهلل تعالى أن يحقق على أيديهما المزيد من االزدهار والتقدم 

للبلدين الشقيقين.

عن انطباعاتي عن هذا البلد الشقيق’ أود أن أشيد بداية بالجهود الجبارة 
الرشيدة لجاللة  القيادة  العمانيون تحت  التي حققها  الكبيرة  والمنجزات 
يمكن  عمان’  بسلطنة  تواجدي  خالل  فمن  سعيد’  بن  قابوس  السلطان 
أؤكد لك على الروح الوطنية التي يتميز بها المواطن العماني وهو ما 
يتجلى في المهنية العالية واإلحساس بالمسؤولية  التي يمكن أن نستشفها 
واالجتماعية  االقتصادية  المشاريع  مختلف  وإنجاز  قيادة  طريقة  في 
التي تعرفها سلطنة عمان’ وكل هذا وذاك ينعكس على الحياة اليومية 
للمواطنين الذي ينعمون باألمن والطمأنينة واآلمان. ولعل تتويج عاصمة 
على  دليل  لخير  متتالية  مرات  لعدة  عربية  عاصمة’  كأنظف  السلطنة 

رقي هذا البلد الذي له مكانة خاصة ومتميزة في قلوبنا.
            

والتي  العمانيون  بها  يتميز  التي  العالية  باألخالق  أيضا  كثيرا  تأثرت 
نالحظها في مختلف معامالتهم سواء فيما بينهم أو اتجاه الزائر’ سواء 
وتقديرهم  للمرأة  احترامهم  في  وكذا  وطنهم’  في  أمقيما  سائحا  أكان 
صدرهم  بسعة  تميزهم  وفي  واإلنسانية   واالجتماعية  األسرية  للقيم 
والذكر  الطيب  األثر  نفسي  في  تركت  كلها خصال  وبتسامحهم’ وهي 

الحسن. 

ذهلت أيضا لذلك التشابه الكبير في العادات واللباس بين المملكة المغربية 
وسلطنة عمان’ والتي وقف عليها ابن بطوطة عند زيارته لعدة مناطق 
على  السجدات  بوضع  البيوت  تزيين  طريقة  قي  كالتشابه  بالسلطنة’ 
جدران الغرف وتزيين جدران المنازل أو المساجد بالقيشاني العماني’ 
وهذا دليل آخرعلى التوافق الفني للبلدين بالرغم من المسافة الهائلة التي 

تفصل المحيط عن الخليج.

في  الخارجي  العربي  لإلعالم  المأمول  الدور  ترى  كيف 
اال  العربية اإلسالمية والتطور  الحضارة  التعريف بمفردات 

جتماعي في العالم العربية ؟  

  كما تعلمون جيدا فإن دور اإلعالم أو الصحافة أو السلطة الرابعة كما 
يصنفها البعض يبقى أساسي وأداة مهمة اليمكن تجاهلها أو االستغناء 
عنها خصوصا في إبراز مختلف مظاهر مجتمعاتنا العربية واإلسالمية 

وكذا في التعريف بكل تطوراتها.

 من هنا تبرز مسؤولية ودور اإلعالم العربي الخارجي في إبالغ وتوضيح 
بل وإبراز مختلف معالمنا التراثية وكذا التطورات والمنجزات المختلفة 
التي تتحقق حاليا في بالدنا مما يساهم في تسهيل فهم مكونات حضارتنا 
الركب الحضاري’ مما   التي نقوم بها لمسايرة  بالجهود  التعريف  وفي 
يؤدي معه حتما إلى تقريب وجهات النظر والفهم السوي والمتبادل مع 
أصدقائنا في الغرب لما يجري على أرض الواقع سواء داخل بالدنا أو 

على مستوى الساحة الدولية.

في  القرار  وصانعي  مصادر  من  الخارجي  العربي  اإلعالم  فقرب 
على  وخاصة  المهمة’  بهذه  القيام  في  النجاح  عليه  يسهل  الخارج’ 
الصعيدين االقتصادي والتجاري’ لقدرته على التواصل معهم ولسهولة 
ولوجه إلى مختلف القنوات التي يعتمد عليها في إنجاز مثل هذه المهام.

 
الشعوب  بين  الثقافي  التواصل  ضرورات  إلى  تنظر  كيف 
أضحى  الذي  الحضاري  والتناغم  اآلخر  لمعرفة  كرافعة 

مطلوبا قي الحياة الراهنة ؟  

بخصوص التواصل الثقافي بين الشعوب فلدينا بالمغرب قناعة راسخة 
جميع  على  دعمه  وضرورة  الشعوب  بين  الثقافي  التواصل  بأهمية 
المستويات سواء كانت معرفية أو فكرية’ وذلك بهدف تكسير الصورة 
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النمطية والتي تكون في الغالب مغلوطة ومخالفة تماما لما هو عليه األمر 
في الواقع’ مما قد يؤدي إلى التشنج في العالقات وإلى بتر التواصل وما 
إلى ذلك من انعدام التفاهم واالنسجام بين مختلف مكونات المجتمعات 

الحديثة.

فالتواصل الثقافي يمكن إذن من سحق كل هذه المعوقات التي تقف في 
تقليص  أساسيا في  أيضا دورا  بينها ويلعب  فيما  الشعوب  تعايش  وجه 
وذلك  اإلنسانية  والقيم  المبادئ  وإثبات  الجهل  ومكافحة  الثقافية  الهوة 

بهدف تحقيق الغاية األسمى أال وهي تحقيق تكافؤ بين البشرية .
تنظيمه سنويا  في  الموضوع  لهدا  المغرب  يوليها  التي  األهمية  وتبرز 
مختلف  في  تبث  التي  والدولية  والجهوية  الوطنية  اللقاءات  من  للعديد 
الجوانب المتعلقة به’ وأود أن أشير في هذا المضمار’ على سبيل المثال 
ال الحصر’ إلى جائزة ابن رشد الدولية التي تم تنظيمها ’في منتصف 
بن  القاضي  جامعة  طرف  من  العتيقة’  مراكش  بمدينة  الشهر  هذا 
عياض’ تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس’ 
حيث تم تسليم جائزة هذه السنة إلى كل من  األمير الحسن بن طالل، 
رئيس منتدى الفكر العربي و »لجون دانييل« مؤسس مجلة »لونوفيل 

اوبزرفاتور« الفرنسية.
وأوضح أحد المنظمين لهذه التظاهرة أن ابن رشد كان دائما معارضا 
فكره  كان  حيث  زمانه،  في  التعصب  على  والقائمة  الظالمية  لألفكار 
مبنيا على التأليف بين العقل واإليمان، مبرزا روح هذه المبادرة التي 
تعد نداء إلى الجميع لالحتفاء بقيم التسامح والسالم التي روج لها هذا 

المفكر الكبير. 

وفي نفس السياق’ أشير إلى ما كتبته مِِؤخرا )تابليت مغازين( األمريكية:   
» أن صاحب الجاللة الملك محمد السادس يقود مملكة عريقة بتقاليدها 
المكونة  روافدها  بمختلف  وغنية  اآلخر،  مع  والتعايش  التسامح  في 
لهويتها الوطنية، المنصوص عليها اآلن في الدستور الجديد الذي أقره 

استفتاء شعبي في يوليو 2011«.

الجاللة  الموجهة من طرف صاحب  الرسالة  بمقتطف من  أختم هنا  و 
الدولية حول موضوع  الندوة  المشاركين في  إلى  السادس  الملك محمد 
اإليسيسكو  نظمتها  التي  متغير«،  عالم  في  الحضارات  بين  »الحوار 
بالرباط في  10 يوليوز 2001: »لقد كان المغرب على مر العصور 
ومنطلقا  والتعايش  للتفاهم  وموئال  والتساكن  للتسامح  ملتقى  يزال  وال 
إلقامة جسور التواصل على الصعيدين الحضاري والثقافي بين مختلف 
المجتمعات بالرغم من تنوع أديانها ومذاهبها وت                                 

مابين ُعمان و المغرب 
إن العادات و التقاليد المشتركة بين البلدين ، ال يمكن أن تولد من فراغ 
بل تتأسس في الغالب من خالل رصيد تراكمي من اإلرث الحضاري 
الذي يفرزه واقع الصالت التاريخية المتجذرة بينهما . فمع مطلع اإلسالم 
اتخذت العالقات المغربية – الُعمانية بعداً  روحياً  و إجتماعياً  عظيم 
األهمية ، إذ مع انطالقة الشرارة األولى للفتوحات اإلسالمية بدأت قبائل 

األزد الُعمانية تتوافد على بالد المغرب للمشاركة في حركة الجهاد و 
نشر اإلسالم ببالده ، حيث ساهم 1400 من األزد في هذه الفتوحات. 
 . المغرب كسجلماسة مثالً  انتهائها استقروا في بعض حواضر  بعد  و 
كما أن بعض سكان المغرب البرابرة ناصروا المذهب األباضي و أهله 
ضد الدولة العباسية التي كانت تناوشهم عبر واليها في مصر. و بظهور 
المذهب األباضي في شمال إفريقيا تصاعدت وتيرة الصالت التاريخية 
بين البلدين و صار عودها أشد متانة . و تكثف نشاط الدعاة األباضية 
في التدريس حتى لقب الشيخ أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن بركة بشيخ 
المغاربة. و لغرض استيعاب المذهب األباضي شد المغاربة الرحال إلى 
المذهب و على رأسهم من كان يعرف  لتلقي أصول  ُعمان و البصرة 

بحملة العلم .

من محاضرة للسفير بنعمر ألقاها خالل عمله في ُعمان 

تواصل سعادة سفير المملكة العربية المغربية و السيدة عقيلته الدكتورة 
خديجة بوزيد مع وسائل اإلعالم الهنغارية موضحين األهمية التاريخية 
التي  المغربية  اإلستقالل  لوثيقة  السبعين  الذكرى  لحلول  التطورية  و 
صادفت الحادي عشر من يناير حيث جسدت الوثيقة محطة هامة من 
تاريخ الكفاح الوطني ووحدة وطنية تجلى من خاللها الوعي السياسي 

و الوطني .
معلومات  عقيلته  السيدة  و  المغربي  السفير  سعادة  مداخالت  حملت  و 
تاريخية مفيدة و رؤى وطنية نرى ضرورة إفراد مساحات أشمل لها في 

األعداد القادمة من المجلة .
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 معرض رسالة اإلسالم من ُعمان في سلوفينيا
وتقدر  الديني  بالتسامح  تتميز  السلطنة  السابق:  السلوفيني  الرئيس 

المقدسات

من  اإلسالم  “رسالة  معرض  فعاليات  ديسمبر  من  الرابع  في  انطلقت 
عمان” في محطته السادسة والثالثين الذي تنظمه وتشرف عليه وزارة 
األوقاف والشؤون الدينية وتقام في جمهورية سلوفينيا بعاصمتها ليوبليانا 

بمقر البلدية التاريخي.
وقد رحب فخامة الرئيس السابق لسلوفينيا دانيلو تورك بمعرض رسالة 
اإلسالم من عمان مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به سلطنة عمان في 
المعرض  هذا  أن  مؤكدا  المشترك،  والعيش  والتفاهم  التسامح  مجال 
تتميز  السلطنة  كون  البلدين  بين  العالقة  لتوطيد  رحبة  آفاقا  سيفتح 
بالتسامح الديني واحترام اآلخر وتقدير المقدسات واألديان المختلفة هذا 
الذي  والتقدير  األخرى  بالدول  عمان  عالقة  في  وجلي  واضح  األمر 
تحظى به من قبل اآلخرين، مشيرا إلى أن هذا المعرض سيعرف الشعب 

السلوفيني بعمان مما سينتج عنه التبادل السياحي بين البلدين.
احترام وتقدير االختالفات

وأكد مفتي سلوفينيا نجاد جرابوس في الكلمة التي ألقاها في حفل افتتاح 
المعرض أن لمعرض رسالة اإلسالم من عمان أهمية رمزية قوية لكونه 
ثقافية  يقدم رسالة  النوع في سلوفينيا والمعرض  أول معرض من هذا 
قوية عن التسامح ألن سلطنة عمان دولة تحترم وقدر فيها االختالفات.

مضيفا إننا نرغب من خالل هذا المعرض أن ننشر المعرفة باإلسالم 
نفسه  الوقت  في  ونرغب  الصديقة  عمان  بسلطنة  وبالطبع  والمسلمين 
أن نقدم رسالة قوية بأن احترام حقوق اإلنسان والحريات خير مشترك 
يجب علينا جميعا أن نعمل من أجل  تحقيقه. مشيرا إلى ان هذا المعرض 
سيكون عامل تقريب بين البلدين وأن يوسع معارفنا عن هذا البلد الجميل 

سلطنة عمان.

تسامح وتعايش بين الحضارات

وأكد سعادة بدر بن محمد الهنائي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية 
بين  والتعايش  التسامح  تعزيز  إلى  يهدف  المعرض  هذا  أن  سلوفينيا 
ديني  بتسامح  تتمتع  السلطنة  ان  إلى  مشيرا  والشعوب،  الحضارات 
المدارس  اختلفت  فإن  الحنيف  ديننا  من  ومبادئه  قيمه  تستمد  ومذهبي 
قبل  من  والتقدير  االحترام  كل  ستجد  شك  بال  فإنها  والديانة  الفكرية 
التعصب  ونبذ  اآلخر  احترام  إلى  يدعونا  اإلسالمي  ديننا  السلطنة ألن 
خاللها  من  والتي  عليها  نسير  التي  الركائز  فهذه  واإلرهاب  والعنف 

نستطيع الحفاظ على هويتنا العربية واإلسالمية.

وعبر محمد بن سعيد المعمري المستشار العلمي بمكتب الوزير والمشرف 
العام على المعارض الخارجية عن سعادته الحتضان جمهورية سلوفينيا 
لهذا الحدث المهم مقدما شكره الجزيل لمكتب مفتي عام سلوفينيا ومكتب 
التي  والمخلصة  والبناء  المثمرة  جهودهم  على  ليوبليانا  مدينة  عمدة 
يضم  المعرض  هذا  ان  المعمري  وأضاف  والتوفيق.  بالنجاح  كللت 
عشرين لوحة تشرح الحياة الدينية والعامة في السلطنة ومدى التعايش 
في  العمانية  المرأة  بدور  وتعرف  المجتمع  أطياف  كل  به  يتمتع  الذي 
الديني  بالتسامح  التي تعرف  المطبوعات  الجوانب إضافة توزيع  شتى 
وعرض نماذج من الجوانب العلمية والتاريخية والحضارية التي تزخر 
بها السلطنة. وأضاف المعمري ان المعرض يستمر لمدة ثالثة أسابيع 
ليتعرف الزوار من خالله على اإلسالم في عمان وجهود السلطنة في 

مجال حوار األديان والدعوة الى التعايش والتفاهم والوئام اإلنساني.

عروض فنية

وتم في حفل االفتتاح عرض فيلم التسامح الديني في عمان والذي أنتج 
خصيصا لهذا المعرض، وفيلم آخر يحكي تجربة السلطنة التاريخية في 
مجال التسامح والتفاهم والعيش المشترك بطريق الرسم بالرمل للفنانة 
شيماء المغيرية وقد نال هذا الفيلم ثناء واستحسان الحضور والجمهور 
تجول  بعدها  المجاالت،  شتى  في  المبدعة  العمانية  بالكوادر  وأشادوا 

الحضور . 

جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون واآلداب
بتكليف من حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد رعى معالي يوسف بن علوي بن عبد اهلل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية 

حفل تسليم جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون واآلداب في الثاني والعشرين من ديسمبر.
الدكتور  المغربي  المفكر  العام  هذا  بالجائزة  فاز  قد  وكان 
المعاصر، والشاعر  الفكر  بلقزيز عن مجال قضايا  عبداإلله 
الفصيح  العربي  الشعر  مجال  عن  الرحبي  ناصر  بن  سيف 

والملحن المصري أمير عبدالمجيد عن مجال الموسيقى.
القادمة  دورتها  في  الجائزة  مجاالت  عن  علوي  ابن  وكشف 
عن  التربوية  الدراسات  وهي  فقط  للعمانيين  تخصص  التي 
والتأليف  الفنون  فرع  عن  الضوئي  والتصوير  الثقافة  فرع 
المسرحي عن فرع اآلداب، وأكد أن الثقافة من األسس التي 
تشجيع  نفهم  هنا  ومن  إنساني،  مجتمع  أي  بنيان  عليها  يقوم 
في  تشكل  التي  الفنون  وتشجيع  والفنانين  والمثقفين  الكتاب 
مجملها الحياة. وتسلم الفائزون الجائزة المالية التي تبلغ 100 
السلطان  وسام  إلى  إضافة  مجال  كل  في  عماني  ريال  ألف 

قابوس للثقافة والعلوم والفنون واآلداب. 
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الملكة رانيا العبداهلل تقارب قضايا المرأة العربية وشجون الحوار
 
العبداهلل  رانيا  الملكة  جاللة  مع  لقاء  الفضائية  العربية  محطة  اجرت 
في الثامن و العشرين من اكتوبر 2013 تحدثت فيه عن جملة قضايا, 
رأت ادارة مجلة الدانوب حيوية       و اهمية بسطها لما تحملة من 

معان و قيم.

ضد  والتحيز  السلبية  النظرة  أن  إلى  تشير  العالمية  االستطالعات 
الشخص  يكون  عندما  ملحوظة  بطريقة  ينخفض  الغرب  في  المسلمين 
يعرف أو يتحدث مع شخص مسلم، فإذا دل على أي شيء هذا يدل أن 
التحيز ضد المسلمين أساسه عدم المعرفة. المشكلة اليوم أنه صعب لفت 
انتباه العالم لقضية أو مشكلة ما لسبب تكاثف وتزاحم اآلراء والمبادرات 
والقضايا المطروحة على الساحة العالمية، وبالتالي االنسان أحيانًا يكون 
مضطرًا أن يخرج عن االطار المألوف أو الطريقة التقليدية وأن يطرح 
لقضيته  ولكن  لشخصه  ليس  االنتباه  يلفت  حتى  منه  متوقع  غير  شيء 
وفكرته. لألسف، الصورة النمطية السائدة عن اإلسالم اليوم هو انه دين 
كراهية، دين عنف، وان المسلمين كلهم إرهابيين، وهذه قضية خطيرة 
ويجب أن ال نتجاهلها ألنها توّلد.. تزرع الخوف والشك تجاه المسلمين 
وأيضًا ُتشجع التحامل والتحيز ضدهم، وبالتالي علينا أن نأخذها بجدية، 
ألن هذه الصورة أبعد ما تكون عن الحقيقة، فاالسالم لماليين المسلمين 
القيم اإلنسانية ومبادئ الخير فيجب ان نبرز هذه  العالم هو دين  حول 
الصورة عن االسالم، ونحن عندما نرى أو نسمع إساءة ألي أحد نحبه 

نهب للدفاع عنه. 

 

ديننا الذي هو جزء منا، من هويتنا، من كياننا، من أخالقنا، من تعاملنا 
مع بعض، الدين الذي تربينا عليه ونربي أوالدنا عليه، أال يستحق منا 

أن ندافع عنه؟ 
ان  نجد  احيانًا  اإلسالم،  عن  البعض  تحدث  عندما  انه  أرى  أنا  واآلن 
واحيانًا  اختزالية،  أحيانًا  تبسيطية.. سطحية،  تكون  ُتستعمل  التي  اللغة 
أرى مثاًل تصنيفات خاطئة عن اإلسالم، مثل اإلسالم المعتدل واإلسالم 
بطبيعته هو  اإلسالم  معتدل ومتشدد،  إسالم  هناك  ليس  اليوم  المتشدد، 

وسطي.

اإلسالم  يقولون  والذين  له.  متشدد  فهم  هناك  ولكن  معتدل  االسالم 
السياسي، المصطلح هذا بحد ذاته يشير إلى مشكلة وهو استغالل البعض 
هذا،  من  أعظم  وديننا  ضيقة،  وأجندات  سياسية  أجندات  لخدمة  للدين 
أعظم من كل شيء، أعظم من كل السياسة، وبالتالي الدفاع عن الدين 
اإلسالمي هذه مسؤولية مشتركة لكل مسلم وكل عربي، وهي مسؤوليتي 

ومسؤولية الجميع وهذا أضعف األيمان.
ثمة جهل تجاه اإلسالم ما في شك، وأكيد في إساءة. لكن عندما نتحدث 
عن اإلساءة يجب أن نقف وقفة صريحة وجدية مع أنفسنا وننظر إلى 
ما يحدث في أماكن مختلفة من العالم من إساءات وعنف بإسم اإلسالم، 
عن  الكثيرين  بأذهان  السائدة  النمطية  الصورة  تكرس  هي  ولألسف 
أساس  على  مبنية  السماوية  األديان  وجميع  اإلسالمي  فالدين  اإلسالم. 
الرحمة ونحن كمسلمين قبل أن نبدأ أي عمل أو تصرف نبدأ بذكر اسم 
اهلل الرحمن الرحيم، والمسلم الجميع يعرف انه هو من َسِلم الناس من 
يده ولسانه، ولكن الخطاب الديني الذي نسمعه اليوم ولعلو صوته هو 
رهينة لفتاوي التكفير والتعصب واالنغالق الفكري من جهة ولدعاوي 
التطرف والكراهية والفتنة الطائفية من جهة أخرى، فأين لغة الرحمة 
في هذا.. ونحن بهذا الخطاب نسيء ألنفسنا أكثر بكثير مما يسيئ الغرب 
لنا، فإذًا علينا أن نعود إلى جوهر الدين وعلينا أن نرفع أصواتنا بالدفاع 

عن الدين. 
اليوم عندما نرى أناس تسيء لديننا وتشوه صورته، مثاًل من قبل أشهر 
شاهدنا شخص ُيسمي نفسه مسلمًا قتل في بريطانيا شخصًا بريئًا ومسك 
رأسه وقال هذه من أجل األمة. نحن يجب أن نتبرأ من هذا الفعل ونرفع 
الفعل ليس بأصوات خجولة، بأصوات عالية ليس  بإدانة هذا  أصواتنا 
لتلميع صورتنا بالغرب أو لنرضي الغرب، ولكن ألن ديننا يستحق هذا 
منا، يجب أن ال نسمح ألحد أن يشوه صورة هذا الدين العظيم الذي هو 
جوهر  الى  نعود  ان  علينا  العنف.  أعمال  األعمال،  هذه  كل  من  أكبر 
والتسامح  الخير  قيم  لنا،  يقدمه  الذي  األخالقي  والنموذج  وللقيم  ديننا 

واإلنسانية.. هذا روح ديننا.
هناك الكثير من العالم العربي يمثلونا ويرفعوا راسنا دائمًا ولكن نحن 
دائمًا بحاجة للمزيد، وبوجهة نظري مهم جدًا أن نتحدث نحن عن أنفسنا 
وال نترك فراغًا ألحد ليتكلم بالنيابة عنا، يجب أن نروي روايتنا بصوتنا 
يكون هناك حضور  أن  وتمثلنا، ويجب  دقيقة  الرواية  تكون هذه  حتى 
عربي على الساحة العالمية وأن يكون هناك مشاركة وطرح لوجهات 
يدور حول  الذي  بالحوار  تأثير  العربي ويكون هناك  العالم  النظر من 

القضايا التي تهمنا والتي تخُصنا فهذا الحضور مهم جدًا. 
واألردن رغم أنه بلد صغير لكنه كبير ليس فقط بعيون أهله ولكن له 
وزنه في العالم للدور االنساني العالمي الذي يلعبه وللدور السياسي الذي 
يلعبه والذي هو إرث ورثناه عن المغفور له الملك الحسين وبنى عليه 
الملك عبداهلل ويبني عليه كثير من الشخصيات األردنية التي نفتخر فيها 
لنا جميعًا ومسؤولية لي  الخارج. فهذه مسؤولية، مسؤولية  وتمثلنا في 

كأردنية.
ال توجد امرأة واحدة تمثل المرأة العربية وليس هناك قالبا موحدا يمكن 
أن نضع به المرأة العربية. فهناك المرأة العربية المسلمة والمرأة العربية 
المسيحية والمرأة العربية العاملة والغير عاملة هناك المعلمة والمربية 
أيضًا  ويتقلدن  والناقدة  واالعالمية  واالكاديمية  والدكتورة  والمهندسة 
مناصب في القوات المسلحة وفي القضاء وفي الحكومات ولكن لألسف 
وانها  مقموعة،  انها  هي  العربية  المرأة  عن  السائدة  النمطية  الصورة 
غير متعلمة وغير مشاركة وليس لها أي رأي وال اعتبار، أكيد يوجد 
بهذه هناك  العربية ولكن حتى  المرأة  تمكين  تواجه  تحديات وال زالت 
فروقات ما بين الدول العربية المختلفة. لكن مثاًل إذا حتى أخذنا التعليم، 
إذا ُعدنا لموضوع التعليم نجد ان هناك كان انجازات كبيرة في مجال 
التعليم لالناث، وهناك الكثير من الدول العربية التي فيها عدد الخريجات 
من الجامعات يفوق عدد الخريجين. حتى في مجاالت عادة يتخصص 
فيها الذكور، مثاًل في المملكة العربية السعودية سنة 2010، %70 من 

الشهادات الجامعية في مادة العلوم كانت لالناث.
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دبي تستضيف معرضا دوليا: المعاني و الدالالت 
أصبحت دبي أول مدينة في الشرق األوسط تستضيف معرض "إكسبو" 
دورات  ختام  في   »2020« دورة  في  بتنظيمه  فازت  بعدما  الدولي، 
باجتماع  للمعارض  الدولي  المكتب  فيها مندوبو  التي شارك  التصويت 

عقد في باريس.

وقد عمت الفرحة ارجاء االمارات العربية المتحدة بهذا السبق, وتلقى 
قادة االمارات التهاني من ملوك و رؤساء العالم لما يحمل هذا الفوز من 
معان و دالالت لعل ابرزها الروافع التجارية و االقتصادية التي تجعل 

الدول حاضرة في العالقات الدولية الراهنة.

ويكاترينبرغ  البرازيلية  باولو  ساو  على  التصويت  في  دبي  وتفوقت 
أصوات  من   116 تأييد  على  حصلت  إذ  التركية،  وإزمير  الروسية 
أعضاء المكتب الذين لهم حق التصويت البالغ عددهم 164 في جولة 

إعادة نهائية أمام يكاترينبرغ.

ماهو معرض »إكسبو«؟

معارض  تقام 
الدولية«  »إكسبو 
سنوات،  خمس  كل 
لفترة  وتستمر 
أشهر،  أقصاها ستة 
خاللها  تستقطب 
الزوار،  ماليين 
الستكشاف األجنحة 
الثقافية  والفعاليات 
مئات  ينظمها  التي 
بما  المشاركين، 
الحكومات  ذلك  في 
الدولية  والمنظمات 

والشركات.

ويعد معرض »إكسبو الدولي« أحد أكبر الفعاليات العالمية غير التجارية 
من حيث التأثير االقتصادي والثقافي بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 

ودورة األلعاب األولمبية.

قصة ميالد »إكسبو«:

انطلقت الدورة األولى من معرض »إكسبو« في لندن عام 1851 
تحت عنوان »المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم« كأحد 

الفعاليات المتميزة التي ترمي إلى تعزيز العالقات الدولية، واالحتفاء 

بالتنوع الثقافي، وتقدير اإلبداعات التكنولوجية، وشهد المعرض آنذاك 
حضور ستة ماليين شخص، واستخدمت إيراداته في تمويل بناء متحف 

"فيكتوريا وألبرت".

في  الدولي«  إكسبو  لـ»معرض  األولى  العالمية  الدورة  أقيمت  فيما 
الواليات المتحدة األميركية عام 1876، وعرض من خالله أول جهاز 

هاتف، وأول آلة كاتبة تجارية، وأعلن عن إطالق طماطم "هاينز".

اإلرث التاريخي لـ»إكسبو«:

يعد »برج إيفل« الشهير من أبرز عناصر اإلرث التاريخي للمعرض، إذ 
ُشيِّد ليكون بمثابة مدخل إلى »إكسبو 1889« الذي استضافته العاصمة 

الفرنسية باريس.

ونظمت باريس مرة أخرى »إكسبو 1900«، وكانت هذه الدورة طفرة 
مليون شخص،   50 من  أكثر  شهدت حضور  إذ  المعارض،  عالم  في 
وعرض من خاللها ابتكارات عدة منها الساللم الكهربائية، ومحركات 
اشتهر  كما  الناطقة.  واألفالم  العمالقة،  المالهي  وعجالت  الديزل، 

المعرض أيضًا بإطالق الدورة الثانية لأللعاب األولمبية.

الدولي  إكسبو  »معرض  األميركية  لويس  سانت  مدينة  واحتضنت 
1904«، والذي تميز بعرض أكواز المثلجات الصالحة لألكل، والتي 

كانت ُتقدم حتى ذلك الحين باستخدام العبوات المعدنية أو الورقية.

وكان »معرض إكسبو الدولي 1970« في مدينة أوساكا اليابانية نافذة 
لعرض النماذج األولى للهواتف النقالة، غير أن محور االهتمام األبرز 
في تلك الدورة تمثل في عرض صخرة قمرية كبيرة في جناح الواليات 
إلى   »12 »أبولو  مركبة  فضاء  رواد  أحضرها  األميركية  المتحدة 

األرض عام 1969.

الكندية  فانكوفر  مدينة  في   »1986 الدولي  إكسبو  »معرض  وتناول 
موضوع النقل والمواصالت مسلطًا الضوء على نظام القطار الكهربائي، 

والقطار المعّلق، وقوارب الجندول، والتاكسي المائي.

بناء  كيلومتر خالل   2000 يقارب  بطول  اتصال  أسالك  استخدام  وتم 
موقع »معرض إكسبو الدولي« في مدينة برزبن األسترالية عام 1988، 

والذي استقطب نحو 16 مليون زائر.

الدورة األخيرة.. والدورة القادمة من »إكسبو«:

  2010 عام  في  األخيرة  الدورة  الصينية  شنغهاي  مدينة  واستضافت 
تحت شعار »مدينة أفضل حياة أفضل« وزاره نحو 72 مليون شخص. 
تحت   2015 عام  القادمة  الدورة  اإليطالية  ميالنو  مدينة  وستحتضن 

عنوان »تغذية الكوكب، طاقة الحياة«.
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وزير اإلتصاالت و تقنية المعلومات السعودي في المجر 
قام وفد من وزارة اإلتصاالت و تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية برئاسة معالي المهندس محمد جميل بن أحمد مال بزيارة إلى المجر 
في السابع عشر من ديسمبر ، حيث أجرى مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين المجريين حول التعاون العلمي و التقني بين البلدين . و أوردت 
وسائل اإلعالم المجرية أن اإلتفاق تم على تنفيذ مشاريع مشتركة لتكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت السلكية و الالسلكية و الشروع في إعداد 

إتفاقية ثنائية لحماية اإلستثمارات .
كما تم التطرق إلى زيادة عدد الطلبة السعوديين المبتعثين للدراسة في المجر لتشمل اختصاصات تقنية المعلومات و اإلتصاالت حيث أن السمعة 

العلمية للجامعات المجرية التي تدرس هذه العلوم باللغة اإلنكليزية تعد عنصراً  جاذباً  و جديراً  بولوج آفاقه العلمية .

التقى الوفد السعودي خالل زيارته بمعالي جوجا نيمات وزيرة التنمية الوطنية و الدكتور فيلموش ناج وزير الدولة للمعلومات و االتصاالت وعدد 
من مدراء مراكز البحوث و شركات التقنية و المعلومات و رؤساء بعض الجامعات, و قد حضر تلك االجتماعات سعادة محمد ال دواس القائم 

بأعمال السفارة السعودية باألنابة. 

ذكرى ثورة يناير 
التي   2011 يناير  ثورة  بذكرى  المجر  في  المصرية  السفارة  احتفلت 
جسدت مفصالً  هاماً  في تاريخ مصر . فقد دعا سعادة الدكتور أشرف 
محسن و السيدة عقيلته إلى حفل إستقبال في الثاني و العشرين من يناير 
الدول  و سفراء  المجريين  المسؤولين  من  زارا حضره عدد  فندق  في 
من  جمع  و   ، العربية  و  المصرية  الجالية  أبناء  و  العربية  و  األجنبية 

الشخصيات و الفعاليات المجرية .
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رئيس وزراء : من المجر الى 
السويد 

غادر هنغاريا متوجهًا الى السويد الدكتور يوسف زعين رئيس وزراء 
سوريا األسبق الذي احتضنتة هنغاريا لحقبة مديدة عرفتة اوساط الجالية 
العربية عنوانًا للتواضع و مثااًل لما ينبغي أن يكون علية الرجل الذي 
و  تواضعة  و  شفافيته  العربية  الجالية  تردد  حيث  المسؤولية  به  تناط 
شظف العيش الذي كان باديا على مسار حياتة, مقدمًا نموذجًا مرتجى 

لألجيال العربية.
 كان الدكتور زعين منعزاًل مستنكفًا عن حضور األحتفاالت و المناسبات 
العربية ماعدا الفعاليات الجزائرية و الفلسطينية معبرًا بذلك عن قناعات   

و رؤى فتنت جيله, و انكسرت عام 1967. 

 

وزير خارجية المجر في قطر

زار السيد يانوش مارتوني وزير الخارجية المجري دولة قطر في 16 
/ يناير / 2014 في زيارة رسمية حيث التقى في العاصمة الدوحة مع 
معالي عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري وزير 

الداخلية ومعالي خالد العطية وزير الخارجية.

على  مهما  سياسيا  دورا  تلعب  قطر  أن  مارتوني  يانوش  السيد  ذكر 
المستوى الدولي واالقليمي وأن المجر تقر بالدور القطري في معالجة 
المتلعقة  المسائل  البلدين  خارجية  وزيري  استعرض  كما   . األزمات 
في   2 جنيف  مؤتمر  يدفع  أن  في  املهما  عن  وعّبرا  السورية  باألزمة 

طريق حل هذه األزمة . 

شرائية  بقدرة  تتمتع  حليفة  دولة  قطر  أن  مارتوني  يانوش  السيد  أشار 
ضخمة وجادة في مجال االستثمارات في اسواق االستثمار الدولية وأن 
المشترك مع قطر في مجاالت  للتعاون  يؤمن فرص  المجري  الجانب 
الغذاء –  تأمين  المائية –  الشئون  الطاقة –  الهندسية – سياسة  الخبرة 
اإلدارة الصحية . مضيفا أن الجانبين اتفاقا على عقد اللجنة االقتصادية 
المشتركة  المجرية – القطرية أعمالها في بودابست في فبراير القادم . 

التعاون  مسألة  في  رغبته  عن  المجري  للجانب  القطري  الجانب  عّبر 
المشترك في مجال الشرطة ، مشيرا أنه سوف يقوم في المستقبل القريب 
وفد من وزارة الداخلية القطرية بزيارة العاصمة المجرية . فقد رافق 
وزير الخارجية المجري في هذه الزيارة وفد مجري من بين أعضاءه 
أجرى  والذي  المجرية  الوطنية  الرقابة  لجنة  رئيس  زاال  ميهاي  السيد 
 )CERT( مع رئيس مجلس مركز المعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت
القطري وكذلك مع قادة أقسام المعلوماتية في وزراة الداخلية القطرية 
المشترك  التعاون  إلى مسألة  المحادثات  التطرق خالل هذه  تم  ، حيث 
في مجال المعلوماتية مسألة حماية البنية التحتية في مجال المعلوماتية . 

متحف  في  بجولة  الزيارة  هذه  هامش  مارتوني على  يانوش  السيد  قام 
الفنون االسالمية في الدوحة . فقد حّث خالل هذه الجولة على تعميق 
في  الصناعية  الفنون  ومتحف  المتحف  هذا  بين  المشتركة  العالقات 

بودابست .

تنظيم قطر لبطولة كاس العالم لكرة القدم عام 2022 كانت حاضرة في 
محادثات وزير الخارجية المجري فقد عّبر لنظيره القطري عن رغبة 

المجر في المشاركة في مشروعات البنية التحتية لتنظيم هذه البطولة .
اشار السيد مارتوني في حديث لوكالة االنباء المجرية الى أنه في عام 
2013 قام وفدا مجريا من رجال األعمال بزيارة إلى الدوحة تم خاللها 
مجال  في  المشترك  التعاون  بخصوص  الموقعة  التفاهم  مذكرة  تجديد 
إلى  للتوصل  محادثات  اآلن  تجري  أنه  مضيفا   . والتجارة  الصناعة 
اتفاقيات مشتركة بين البلدين في مجاالت التعليم - العلوم –الطيران . كما 
تم التطرق إلى مذكرة تخص اعفاء جزئي – اي لبعض األشخاص – من 
تأشيرة الدخول إلى المجر وأن الخطة تشير إلى قيام اللجنة االقتصادية 

المشتركة لعقد جلساتها في المستقبل القريب . 
مجال  في  القطرية   – المجرية  العالقات  أن  يانوشمارتوني  السيد  تابع 
السياحة واالقتصاد تسير بشكل جيد ، حيث بدأت شركة طيران قطر في 
عام 2011 بتسيير رحالت مباشرة الدوحة – بودابست ، كما أن الجانب 
المجريين  للمواطنين  تسهيالت  قّدم   2012 عام  من  واعتبارا  القطري 
ذلك بإمكانية حصولهم على تأشيرة الدخول إلى قطر لمدة 30 يوما أثناء 

وصولهم إلى مطار الدوحة . 
أشار السيد الوزير أن أعداد القادمين من قطر إلى المجر يزداد بشكل 
مستمر ، معظمهم إلقامة معسكرات تدريبية أو المشاركة في المؤتمرات 

أومن أجل إقامة أعمال في المجر . أما السياح فهم النسبة األقل .
أّكد السيد يانوشمارتوني أن قطر تعد حليفا اقتصاديا وماليا يمكن الوثوق 
به . مضيفا أن عدد الشركات المجرية التي تهتم في الشأن القطري في 
مكثفة  كانت  األخيرة  الفترة  في  البلدين  بين  المحادثات  أن  كما   . تزايد 
بيتر  السيد  أجرى  فقد   ، الطاقة  مجال  في  رفيع خاصة  مستوى  وعلى 
مجلس  رئاسة  في  الخارجي  االقتصاد  لشئون  دولة  سكرتير  سياترو 
السابق  العام  من  يناير  شهر  في  قطر  في  محادثات  المجري  الوزراء 
أجرى  ثم  من   ، الطاقة  مجال  في  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  تم  حيث 
السيد بال كوفاتش سكرتير الدولة لشئون الطاقة في الحكومة المجرية 
محادثات بخصوص شئون الطاقة اثناء زيارته إلى قطر في شهر مايو 

من العام السابق .
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احتفال السفارة الجزائرية بالعيد الوطني 
في  الجزائر  جمهورية  سفير  مقرمان  لوناس  السفير  سعادة  أقام 
هنغاريا حفل استقبال في السابع من نوفمبر بمناسبة اليوم الوطني 

التاسع و الخمسين .
كان السفير و السيدة عقيلته و كادر السفارة الجزائرية في استقبال 
و  المجرية  الحكومة  عن  ممثلون  حضره  الذي  للحفل  المدعوين 
المجتمع  ممثلي   من  حشد  و  العربية  و  األجنبية  الدول  سفراء 

الهنغاري و الجالية العربية و الجزائرية في هنغاريا .

العالقات العربية المجرية : زيارات و إتفاقات و آفاق للتطور 
في إطار توجه الدبلوماسية المجرية لتفعيل العالقات مع الدول العربية 

، فقد شهدت نهاية العام المنصرم ارتفاعاً  في وتيرة اإلتصاالت و 
الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في المجر و العالم العربي .

فقد قام معالي ونترمنتل بيتر Wintermantel Péter نائب وزير 
الدولة لشؤون العالقات الدولية في وزارة الخارجية المجرية بزيارة 

إلى سلطنة ُعمان و دولة الكويت .
و قد أجرى المسؤول المجري مباحثات مثمرة مع عدد من المسؤولين 

في وزارة الخارجية و الفعاليات اإلقتصادية في سلطنة ُعمان و 
الكويت للبحث في قضايا التعاون  و إرسار األسس لعالقات مستقبلية 

تعود بالنفع على الجانبين .  
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فرقة Experidanc الموسيقية المجرية 
متعة و رسالة تحفظ للفن رونقه 

ساعتان في رحاب الفن أمضاها عدد من السفراء العرب و عقيالتهم 
 Ram على مسرح Fergeteges في هنغاريا لرؤية العمل الفني

.  Román Sándor للفنان رومان شاندور Colosseum
ساعتان في رحلة الحلم وزيارة التاريخ في عمل مستوحى من اسطورة 

الكونت أندراشي حولها مائة من العازفين إلى قصة ماثلة لتذكر 
المشاهد بما قدمه الفن المجري من روائع لبارتوك بيال و كوداي زلتان 

كعمالقة الفن الموسيقي .
و إذا كانت الموسيقى قد عرفت بأنها )) فن تآلف األصوات الموسيقية 

المنسجمة لتعبر عما يجول في النفس (( فإنها إلى ذلك أداة تخليق 
مواقف إنسانية يتحسسها الرائي و هو يتابع حياة الملكة و الفتاة 

الغجرية في إحياء للعالم المنسي و تجسيد بديع للدراما و الحبكة 
التاريخية في نسق موسيقي بحيث تشكل الموسيقى الرافعة الحاملة 

للمشهد لتكتمل متعة السمع و المشاهدة و اإلطاللة على التاريخ .
و لعل من يشاهد أعمال هذه الفرقة المجرية يخرج بانطباع أنها خير 
سفير للثقافة و الفن المجري و أن حرفية و عشق رومان شاندور للفن 

صاحب »طرائف من العالم« رحل وترك لنا الطرائف
 
غيب الموت في السابع والعشرين من ديسمبر الدكتور محمد توفيق 
البجيرمي المترجم واألكاديمي واإلعالمي والفنان المعروف عن عمر 

ناهز الـ78عامًا.

الذي  العالم«  من  الشهير »طرائف  التلفزيوني  البرنامج  وهو صاحب 
أعده وقدمه على مدى ثالثة عقود بنجاح منقطع النظير ومتابعة واسعة 
ثقافات  فيه  يقدم  وهو  الخاصة  نكهتها  ولها  مميزة  تقديم  أسلوبية  عبر 
العالم عبر إظهار مفارقات و»تقليعات« تعكس روح  وأمزجة شعوب 
وتقديمها  الحدث  ؛  اللقطة  على  التركيز  من خالل  وأمزجتها  الشعوب 
لبرنامجه  كـ»الزمة«  ظلت  وعبارات  مشوقة  وتعقيبات  تعليقات  عبر 

فضلك«  دام  رأيك  »ما  سيدي«،  يا  »أنا  اللـه«،  يا رعاك  »تأمل  مثل 
أحيانًا إلظهار  واأللم  التهكم  ينقصها  بروح غامزة ال  البجيرمي  ينقلها 
»المقارنات« وحيوات الشعوب وفي احترام لثقافاتها وتراثها في حيادية 

حيث يدع اللقطة تتحدث عن نفسها ويتحدث هو بعين اللقطة.
وعرف البجيرمي الفلسطيني الذي حفر في ذاكرة األجيال مترجمًا فذًا 
عبر عشرات الكتب المترجمة من العربية إلى اإلنكليزية ولغويًا فصيحًا 
والشعر  المقارن  األدب  في  مدرسًا  دمشق  جامعة  في  مرموقًا  وأستاذًا 
بالطالب  الجامعية  المدرجات  تغص  وكانت  والترجمة  األدبي  والنقد 
كذلك  وامتاعًا،  وأسلوبًا  تدريسًا  الالفتة  محاضراته  أثناء  والمهتمين 
عرفته الدراما السورية في دوره الشهير »الجاحظ« وكان أدى أدوارًا 

في أعمال أجنبية في اللغة اإلنكليزية.
البيجرمي حصد خالل مسيرته إعجاب الناس واحترامهم وكان مثااًل في 
البحث الدؤوب في العلم والمعرفة واحترام الذات ليبني له مكانة مرموقة 

في األدب والعلم والمعرفة.
البالهة  الناس  يلقنون  من  الى  بازدراء  ننظر  ان  علمنا  البجيرمي 
والسطحية و الال معنى. علمنا ان الحياة رسالة وان االستثمار االمثل في 
الحياة هو الثقافة, وان من يشعلون الفتن عبر برامج تخاطب الغرائز انما 
هم طرائف لن تلبث ان تتالشى عندما يسطع نور العلم والثقافة والعدل.
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النص  و  الشعرية  الملحمة  مدخالً   اللوحات  عرض  في  للتألق  يدفعه 
التاريخي إلى ذائقة المشاهد المعاصر ، و أن الموسيقى الغجرية تتسم 
باإلبداع و النفاذ إلى األحاسيس و هذا ما يجعلها ذات طابع سرمدي على 

مر الزمان .

التنمية وتغير المناخ
بدأت هذا األسبوع اجتماعات أطراف اتفاقية تغير المناخ في وارسو، من 
أجل التفاوض للتوصل إلى إطار قانوني جديد ملزم لجميع األطراف، 
التي  المسببة لظاهرة االحتباس الحراري،  الغازات  انبعاثات  لتخفيض 
تؤدي لتغير المناخ بحلول عام 2015، تمهيدا لبدء تنفيذ اإلطار الجديد، 
اعتبارا من عام 2020. وال شك أن ظاهرة تغير المناخ أصبحت واقعا 
عمليا تعاني منه شعوب العالم بأسره، في الدول المتقدمة، والدول النامية، 
المناطق  ودول  صغيرة،  جزر  من  نة  المكوَّ والدول  الحبيسة،  والدول 
مدمرة.  وأعاصير  فيضانات  من  تعاني  التي  والدول  القاحلة،  الجافة 
األسبوع،  هذا  الفلبين،  الذي ضرب  اإلعصار  من  ذلك  على  أدل  وال 
والعاصفة الكبرى التي أصابت مدينة نيويورك في التوقيت نفسه، العام 
الذي  والجفاف  والتصحر،  المياه،  وندرة  األمطار،  وتذبذب  الماضي، 
تعاني منه أفريقيا والدول العربية، وما يرتبط بذلك كله من نزاعات على 

الموارد األساسية الالزمة للحياة والتنمية. 
إن التوصل إلى اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة تغير المناخ يستدعي تضافر 
جهود دول العالم كلها، لتخفيض االنبعاثات الناتجة عن مختلف األنشطة 
لظاهرة  الضارة  اآلثار  مع  للتكيف  وكذلك  االقتصادي،  للنمو  الالزمة 

تغير المناخ، كّل وفقا لحجم مسؤوليته عن هذه االنبعاثات، 

القانوني  اإلطار  يكون  لن  لذلك،  بها.  وتأثره  تخفيضها،  على  وقدرته 
الجديد بديال عن اتفاقية تغير المناخ التي جرى التوصل إليها مع بداية 
الصحوة البيئية العالمية عام 1992، بل سيكون مكمال لها، وسيبني على 
»المسؤولية  مبدأ  رأسها  وعلى  األصلية،  االتفاقية  قننتها  التي  المبادئ 
المشتركة مع تباين األعباء«، وهو المبدأ الذي أجمعت دول العالم عليه 

ثم   ،»10  + »ريو  في  عليه  لتؤكد  وعادت   ،1992 عام  ريو  قمة  في 
»ريو + 20«. 

فنجاح الدول المتقدمة في تحقيق التراكم التاريخي للموارد المالية نتيجة 
الرغم  وعلى  الصناعية،  الثورة  بداية  منذ  الكثيفة  الصناعية  ألنشطتها 
مما تتسبب فيه من ضرر بيئي، أتاح لها تطوير التقنيات لمراعاة األبعاد 
البيئية، وذلك التراكم لم تحَظ به الدول النامية، ومن ثم ال يمكننا، اتساقا 
مع مبدأ العدالة والمسؤولية التاريخية، أن نطالب الدول النامية بتحويل 
الضارة  االنبعاثات  تخفيض  في  للمساهمة  واالستهالك  اإلنتاج  أنماط 
لتحقيق  تكافح  وهي  نموها،  فرص  يعيق  أن  يمكن  بما  والمناخ  بالبيئة 
المستوى الالئق لحياة مواطنيها، ومن ثم يتعين تطبيق مبدأ العدالة في 
التزامات  تحديد  خالل  من  الجوي،  الغالف  من  المتبقي  الحيز  اقتسام 
واضحة بشأن تخفيض انبعاثات الدول المتقدمة تتناسب مع مسؤوليتها 
التاريخية، وحجم الدعم الذي يتوجب أن توفره للدول النامية، متضمنا 
إيجاد حلول لقضيتي نقل التكنولوجيا والتمويل، فال تصبح حقوق الملكية 
الفكرية عائقا أمام نقل وتوطين التكنولوجيا بالدول النامية، وأن يكون 
التمويل المقّدم من الدول المتقدمة إلى الدول النامية جديدا وإضافيا وقابال 
للتنبؤ به، فضال عن كونه حكوميا، مع إمكانية النظر في مصادر أخرى. 
من  الفرد  نصيب  في  العالم  مناطق  أقل  من  ُتعّد  منطقة  في  تقع مصر 
المياه،  مصادر  في  وندرة  األمطار،  تساقط  في  ُشّحا  وأكثرها  المياه، 
األمر الذي يدرك معه صانع القرار المصري أن لكل قطرة مياه تتدفق 
في نهر النيل، المصدر الوحيد للمياه في مصر، قيمتها وأثرها على كل 
التالية.  واألجيال  الحالي  للجيل  التنمية  وخطط  وجهود  الحياة،  مناحي 
التنمية  لتحدي  للتصدي  الوحيدة  السبيل  أن  جيدا  المصريون  ويدرك 
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التعاون  هي  المنطقة،  في  والحضارة  الحياة  استدامة  بل  المستدامة، 
الفرص  من  لالستفادة  النيل  حوض  دول  جميع  بين  البّناء  والتكامل 
الموارد  من  العائد  وتعظيم  المشتركة،  التهديدات  ومواجهة  المتاحة، 
الطبيعية والطاقات البشرية في جميع هذه الدول الشقيقة، لتأمين حاضر 
أفضل ومستقبل واعد لدول وشعوب المنطقة بل والقارة األفريقية التي 
ُتعتبر أكثر القارات تأثرا بظاهرة تغير المناخ، على الرغم من أنها أقل 

القارات إسهاما في تفاقمها. 
لذلك تهتم مصر بالتنسيق مع جميع األطراف الدولية، وال سيما الدول 
اتفاقية  إطار  في  التفاوض،  مسارات  مختلف  في  والعربية،  األفريقية 
التخفيض  يحقق  متوازن  اتفاق  عناصر  إلى  للتوصل  المناخ،  تغير 
العالمي المطلوب في غازات االحتباس الحراري. وتساهم مصر بنشاط 
في تنسيق مواقف الدول النامية في مفاوضات صندوق التمويل األخضر 
الذي يسعى لتوفير مائة مليار دوالر سنويا بحلول عام 2020 من مختلف 
استثمارات  فيها  بما  المبتكرة،  والجديدة  التقليدية،  الحكومية  المصادر، 

القطاع الخاص، لتحقيق األهداف المنشودة للحفاظ على مستوى ارتفاع 
حرارة كوكب األرض دون الدرجتين المئويتين خالل القرن الحالي. 

وال شك أن تحقيق هذا الهدف العالمي، الذي ال غنى عنه، لن يحدث دون 
التعاون والتفاعل البّناء بين جميع دول العالم، بمختلف مراحل نموها، 
في  بفاعلية  للمشاركة  وتتطلع مصر  التاريخية.  المسؤولية  هذه  لتحمل 
السيد  مع  تنظيمها  تطورات  ناقشت  التي  المناخ،  لتغير  العالمية  القمة 
بان كي مون سكرتير عام األمم المتحدة في سبتمبر )أيلول( الماضي، 
والمقرر عقدها العام المقبل لتقييم التقدم في الجهود الدولية لمكافحة تغير 
المناخ، وحشد اإلرادة السياسية الالزمة لمواجهة هذا التحدي، الذي يهدد 

مستقبل األجيال المقبلة وحقها في التنمية. 
نبيل فهمي

* وزير خارجية مصر 

الشرق األوسط 19.11.2013

الكويت احتضنت القمة العربية االفريقية الثالثة 
تطلعات لتعاون مع قارة ناهضة و امال بحضور دولي فاعل 

انعقدت  التي  الثالثة  األفريقية  العربية  القمة  أعمال  الكويت  في  ختتمت 
على مدى يومين 18 الى 20 نوفمبر تحت شعار »شركاء في التنمية 
واالستثمار« بمشاركة وفود أكثر من 71 دولة ومنظمة عربية وإقليمية 
ودولية, مؤكدة على  مزيد من التقارب السياسي واالقتصادي، والتعاون 

في محاربة اإلرهاب. 
»إعالن  في  القمة  اكدت 
النهوض  على  الكويت« 
البلدان  بين  بالتعاون 
وتعزيز  واألفريقية،  العربية 
الدبلوماسية..  »العالقات 
وتطوير  المواقف  لتنسيق 
كما  مشتركة«.  سياسات 
التعاون  »تعزيز  إلى  دعت 
العربية  البلدان  بين  والتنسيق 
اإلرهاب  لمكافحة  واألفريقية 
بجميع أشكاله، بما في ذلك تجريم دفع الفدية لإلرهابيين.. وتقديم المزيد 

من الدعم للجهود الدولية في هذا الصدد«. 
وجاء إعالن قمة الكويت متضمنا 32 مسألة وقضية، أبرزها تأكيد الدول 
أساس  على  الطرفين  بين  التعاون  بتعزيز  التزامها  واألفريقية  العربية 
الشراكة االستراتيجية التي تسعى إلى الحفاظ على العدل والسلم واألمن 
الدوليين، ودعم إنشاء محكمة عربية لحقوق اإلنسان في مملكة البحرين 
وإدانة لإلرهاب والقرصنة، إلى جانب ترحيب المشاركين بتبرع خادم 
أميركي  دوالر  مليون   100 بمبلغ  اهلل  عبد  الملك  الشريفين  الحرمين 
لمركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب، ودعوا إلى إنشاء مركز أفريقي 
عربي لتبادل المعلومات للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين، كما 
بإقامة  وطالبوا  المتحدة،  األمم  إصالح  حول  األفريقي  الموقف  قدروا 
بتأكيد  للتنسيق، واختتموا توصياتهم  أفريقية عربية مشتركة  مؤسسات 
القمة  تعقد  أن  األفريقية على  العربية  القمة  استضافة  في  التناوب  مبدأ 

المقبلة في أفريقيا عام 2016. 
وأدان الزعماء »بشدة األعمال اإلرهابية وعمليات التهريب بكل 

أشكالها في أفريقيا وفي المنطقة العربية، وخصوصا في منطقة الساحل 

والصحراء التي نجمت عنها األزمة الخطيرة التي تشهدها مالي«. وأكد 
التعاون  الصدد وتعزيز  العمل معا في هذا  البيان »تصميمنا والتزامنا 

والتنسيق بين البلدان األفريقية والعربية في هذا الشأن«. 
لمنظومة  الشامل  باإلصالح  القوي  بـ»االلتزام  الكويت  إعالن  وطالب 
الحالي  العالمي  الواقع  المتحدة بما في ذلك مجلس األمن ليعكس  األمم 

وجعله متوازنا إقليميا وأكثر ديمقراطية وفعالية وعدالة«. 

وعلى الصعيد االقتصادي، دعا اإلعالن الحكومات إلى وضع »الشروط 
الضرورية في البلدان األفريقية والعربية لتشجيع وتسهيل االستثمار.. 
وزيادة حجم تدفقات التجارة واالستثمار ودعم مبادرات التنمية الصناعية 
الحالية بغية الحد من الفقر وخلق فرص العمل للمواطنين من الشباب«. 
وطالب بـ»تعزيز التعاون وتشجيع وتسهيل االستثمار في مجال الطاقة، 
وتشجيع االستخدام الفعال للموارد الطبيعية وتوسيع نطاق الوصول إلى 

خدمات طاقة موثوق بها وحديثة بأسعار معقولة في المنطقتين«. 
كما دعا االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية إلى »مفاتحة المؤسسات 
والصناديق المالية القائمة في المنطقتين لتشكيل فريق عمل لتمويل تنفيذ 

المشروعات األفريقية العربية المشتركة«. 
المتعددة  المفاوضات  إزاء  المواقف  بتنسيق  الكويت  إعالن  وطالب 
األطراف حول التجارة والعمل معا من أجل تحقيق نتائج متوازنة من 
عقده  المقرر  العالمية  التجارة  لمنظمة  التاسع  الوزاري  المؤتمر  خالل 
في بالي بإندونيسيا في ديسمبر )كانون األول( المقبل. ودعا المؤسسات 
المالية األفريقية والعربية وكذلك أصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين 

إلى دعم التجارة بين دول المنطقتين األفريقية والعربية. 
ضرورة  على  الكويت  إعالن  شدد  فقد  الصحي  للوضع  بالنسبة  أما 
»ضمان وصول الفئات المستضعفة إلى األنواع األساسية والضرورية 
والسل  المالريا  مثل  الوبائية  األمراض  مكافحة  وإدراج  األدوية..  من 

واإليدز، واألخرى غير السارية في برامج التعليم واإلعالم«.
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غياب مانديال : هل تغيب قيمه و مثله ؟

األميركي  الكونغرس  أسقط   2006 )يونيو(  حزيران  من  السادس  في 
من  سنة   15 بعد  مانديال،  نيلسون  الراحل  الزعيم  عن  إرهابي  صفة 
نيله جائزة »نوبل« للسالم. المزاج اليميني في الغرب ال يؤمن بمانديال 

زعيمًا مناضاًل سلميًا من أجل حرية بالده.
زعيم الحزب القومي البريطاني نيك كليف أثار الرأي العام البريطاني 
سلسلة  كتب  إذ  المستشفى،  إلى  ونقله  مانديال  مرض  بعد  أشهر،  قبل 
آخر  في  مانديال  القديس  »إن  إحداها:  في  قال  »تويتر«  في  تغريدات 
أيامه، تجنبوا قناة »بي بي سي« حين تنعق بتأبين اإلرهابي العجوز، 

ستكون مقززة«.
وفي تغريدة أخرى، كتب كليف: »إن رجال الدول يجب أن يقيموا بنتائج 
أفعالهم ال بخطبهم. قبل مانديال كانت جنوب أفريقيا تعيش اقتصادًا آمنا، 

أما اآلن فالجرائم تعصف بها«.
منتصف  ففي  بريطانيا.  في  جديدًا  يكن  لم  مانديال  عن  كليف  حديث 
الثمانينات من القرن الماضي قال عضو البرلمان البريطاني تيدي تيلور 

»يجب أن يقتل نيلسون مانديال«.
وفي العام ذاته، وصف عضو البرلمان البريطاني تيري ديكس الزعيم 
رفض   1990 عام  في  األسود«.  بـ»اإلرهابي  حينها  أفريقي  الجنوب 
مانديال مقابلة المرأة الحديدة رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت ثاتشر 
آنذاك خالل زيارة مانديال لندن، لكن الـ»بي بي سي« بثت حفلة لمانديال، 
البرلمان إلى القول: »يبدو أن  النائب عن حزب المحافظين في  مادفع 
التي تود تحويل  إلى تلك الجوقة  أنها انضمت  بي بي سي جّنت. يبدو 

شخصية مانديال إلى شخصية معظمة تشبه المسيح«.
حين أعلنت وفاة مانديال في بريطانيا، امتألت الصحف بالحديث عنه، 
عشرات  فإن  متوقعًا،  كان  كما  االجتماعية.  الشبكات  صفحات  كما 
االحتفاء  استغربت  الصحف  في  والتعليقات  »تويتر«  في  التغريدات 
العديد منها استغربت  السلمي، بل إن  للنضال  بمانديال واعتباره رمزًا 

كتابة رمز RIP الذي يختصر عبارة »أرقد بسالم« بجانب اسمه.
أولئك البرلمانيون، والمشاركون في الشبكات االجتماعية، يمثلون حقبة 
البريطانيين خصوصًا، أن مانديال  واعتقادًا ال يزال يجري بين بعض 
الحكومة  تعظيم  للكفاح، رغم  بالعنف سبياًل  إرهابي مؤمن  ليس سوى 
البريطانية له واستقبال الملكة له سابقًا، ونصب تمثال له في العاصمة 

البريطانية لندن فهل كان مانديال كذلك؟
المؤتمر  تشّكل   ،1912 عام  وتحديدًا  أعوام،  بستة  مانديال  والدة  قبل 
الوطني األفريقي ANC الذي يهدف إلى جمع األفارقة معًا كشعب واحد 
للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم. وانضم إليه الشاب روليهالهال مانديال، 
الذي يعني اسمه باللغة المحلية »صانع المشاكل«، عام 1943. في عام 
1948 تولى سكرتارية الحزب، ليصل بعد ذلك إلى رئاسة الحزب عام 
1991، والتي أوصلته إلى رئاسة دولة جنوب أفريقيا الحقًا خالل الفترة 

بين 1994 و 1999.
بدأ مانديال حياته النضالية داعيًا إلى أخذ حقوق األفارقة من حكومة نظام 
الفصل العنصري بالطرق السلمية. لكنه أسس الحقًا الذراع العسكرية 
 Umkhonto we Sizwe المسمى  األفريقي«،  الوطني  لـ»المؤتمر 
الفترة  1961. وتعد  باللغة االنكليزية MK عام  إليه اختصارًا  ويرمز 
بين 1976 و1978 ذورة نشاط الذراع العسكرية، حين كثف الحزب 
القطار  هجماته »التخريبية«، بحسب وصف الحزب ذاته، على سكك 
ومقرات الشرطة، نتيجة إقدام الشرطة على قتل أكثر من ألف طفل في 
منطقة سويتو، ما أطلق عليها الحقًا مفرزة 16 حزيران )يونيو(. حينها 

كان مانديال يمضى عقوبة السجن مدى الحياة في جزيرة روبن.

حتى وقت متأخر لم يحظ "المؤتمر الوطني األفريقي" الذي يشكل تهديدًا 
للحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا، برضى عالمي.

في عام 1987، قالت رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك مارغريت ثاتشر: 
نموذجية.  إرهابية  منظمة  هو  األفريقي  الوطني  المؤتمر  حزب  »إن 
في جنوب  الحكومة  قيادة  يمكنه  الحزب  هذا  بأن  يعتقد  أي شخص  إن 
أفريقيا... فإنه يعيش في جزر الوقواق«. لكن رئيس الحزب تولى الحقًا 
رئاسة الحكومة وفاز بجائزة »نوبل« للسالم، وعين رئيسه أمينًا عامًا 

لحركة عدم االنحياز في عام 1998.
التي نشرها في كتاب يحمل عنوان »مسيرة طويلة  الذاتية  في سيرته 
نحو الحرية«، يؤمن مانديال بتعريف آخر للنضال السلمي يختلف ربما 
عما أشيع عنه. في أحد نصوص السيرة الذاتية يقول مانديال: »الحكومة 
والشرطة كانت اتخذت التدابير لمنع أي اجتماع سلمي وتجريمه، وكانت 
األمور تسير تجاه حكم بوليسي. وبدأت أرى أن االحتجاجات القانونية 
ستصبح مستحيلة في الوقت القريب، وأن المقاومة السلمية تكون فعالة 
فال  وإال  أنت،  بها  تتمسك  التي  ذاتها  بالقوانين  تقاومهم  من  تمسك  إذا 
فاعلية لها. وبالنسبة إلي، كان عدم العنف استراتيجية فقط، ولم يكن مبدًأ 

أخالقيًا. فال يوجد خيار أخالقي في استعمال سالح غير فعال«.
وفي عبارة أكثر صراحة، يقول مانديال: »إن 50 سنة من عدم العنف 
واالستغالل  الظالمة  القوانين  سوى  عنها  ينتج  لم  المؤتمر  جانب  من 
واالضطهاد لألفارقة، وهكذا بدت السياسة التي تهدف إلى إقامة الدولة 

غير العنصرية عن طريق عدم العنف غير مجدية«.
ويوكد في موضع آخر هذا اإليمان بقوله: »المناضل من أجل الحرية 
يتعلم بطريقة صعبة أن الظالم هو من يحدد طريقة الصراع، والمظلوم 
غالبًا ما يترك دون خيار سوى استخدام األساليب التي يستخدمها الظالم. 

عند نقطة معينة ال يمكن المرء إال محاربة النار بالنار«.
شهرة مانديال التي اكتسبها عالميًا جاءت لنضاله الطويل وإيمانه بقضيته، 
والسعي لتحرير شعبه وعدم االلتفات التهامات للرجل األبيض حينها، 
لم  مانديال  وفاة  فور  التي صدرت  الغربي  العالم  في  التأبين  وعبارات 
تتحدث كثيرًا عن كونه مناضاًل سلميًا، كما يشاع دائمًا. إحدى عبارات 
التأبين جاءت سريعًا من الرئيس األميركي باراك أوباما قال فيها عن 
في  والكرامة  والمساواة  العدالة  أجل  للنضال من  مانديال: »كان رمزًا 
جنوب أفريقيا وأنحاء العالم«.الزعماء البريطانيون أشاروا جميعًا إلى 

شجاعته واعتباره رمزًا عالميًا، من دون وصفه بالمناضل السلمي
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مناشط متجددة لهيئة النساء المسلمات 
بوزيد  خديجة  السيدة  دارة  في  اجتماعها  المجر  في  المسلمات  النساء  هيئة  عقدت 
بنعمر عقيلة سفير المملكة المغربية في هنغاريا حيث تم البحث في المناشط الثقافية 
و  العربية  المرأة  في مضمار حضور  نهجها  على  الهيئة  دأبت  التي  اإلجتماعية  و 

المسلمة في نسيج الحياة المجرية 
و إيصال الرسالة اإلنسانية التي تسم المالمح الثقافية المرتجاة ، حيث جرى البحث 
الجسم  يضم  الذي  الثالث  الدبلوماسي  الخيري  المعرض  في  المشاركة  تفاصيل  في 

الدبلوماسي الكامل في هنغاريا .

افتخار عزيز سفير باكستان الجديد 

تتجه العالقات الباكستانية المجرية إلى آفاق رحبة من التطور حسب ما أكده سعادة 
المراقبون اإلعالميون أن  الجديد في المجر، و يشعر  افتخار عزيز سفير باكستان 
فاعلية سفير باكستان الجديد و تواصله مع وسائل اإلعالم و تقديره لكل فعل ثقافي 

مؤشر على الخلفية الفكرية و الثقافية التي تحكم نهج و عمل السفير عزيز .

و كان فخامة الرئيس المجري آدر يانوش قد تقبل في الرابع من سبتمبر 2013 أوراق 
اعتماد السفير الباكستاني في شاندور بالوتا مقر الرئاسة حيث أكد خاللها التطلع إلى 

تطوير العالقات المجرية الباكستانية سياسياً  و اقتصادياً  .
الباكستانية  المجرية  العالقات  بتطوير  الرغبة  الباكستاني عن  السفير  بدوره أعرب 

سياسياً  و إقتصادياً  . 
وقد قام بعد تقديم أوراق اعتماده بزيارة ضريح الجندي المجهول في ساحة األبطال 

وسط بودابست .

العيد الوطني القطري

اهلل  عبد  اقامه سعادة  الذي  االحتفال  من  صورة 
السيدة  و  هنغاريا  في  قطر  دولة  سفير  الجابر 
الذي  قطر  لدولة  الوطني  العيد  بمناسبة  عقيلتة 

يصادف في الثامن عشر من ديسمبر.
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عقيلة الرئيس المجري في المعرض الدبلوماسي الخيري الثالث 

الدبلوماسي  المعرض  فعالية  هنغاريا  في  الدبلوماسية  الجمعية  نظمت 
 Herczeg الثالث في الرابع و العشرين من نوفمبر تحت رعاية السيدة

Anita  عقيلة فخامة الرئيس المجري آدر يانوش . 
و قد جالت السيدة عقيلة الرئيس الهنغاري على أجنحة الدول المشاركة 
و التي طفحت بالمعروضات من مأكوالت و حرف و ألبسة وطنية مبدية 
إعجابها و افتنانها بهذه التظاهرة اإلنسانية الحاملة لتواصل الحضارات .
و قد تميز الجناح الذي عرضت فيه هيئة النساء المسلمات في المجر 
الدول  فيه بعض عقيالت سفراء  إذ شاركت  المعروضات  في  بالوفرة 
العربية و اإلسالمية و ناشطات في الحقل الثقافي و اإلجتماعي . كما 
تميز جناح دولة فلسطين باللوحات و الحرف و المأكوالت الفلسطينية 

الحاملة لتاريخ مديد .

عقيلة الرئيس المجري و سفيرة دولة فلسطين عقيلة الرئيس المجري مع هيئة النساء المسلمات
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احصاءات تظهر العالقات االقتصادية العربية االوروبية
وزارة  وكيل  صالح  ال  عبداهلل  قال 
العربية  االمارات  في  االقتصاد 
اظهرت    2012 بيانات  ان  المتحدة 
الى  يصدر  األوروبي  االتحاد  أن 
 156.  9 قيمته  ما  العربية  الدول 
 31% بلغت  وبنسبة  يورو  مليار 
العربية،  الدول  من مجمل واردات 
ما  صدرت  العربية  الدول  أن  كما 
دول  إلى  يورو  مليار   38.  4 قيمته 

د  تحا ال عام ا خالل  نفطية  غير  كصادرات  األوروبي 
2012 وتستحوذ اإلمارات على ما نسبته %15 منها، وفي حال إضافة 
تجارة النفط تصبح قيمة صادرات االتحاد األوروبي إلى الدول العربية 
9 .173 مليار يورو، والواردات 6 .168 مليار يورو . جاء ذلك في 
المنتدى االقتصادي الذي نظمتة غرفة تجارة الشارقة في التاسع عشر 

من نوفمبر. 
و اشار الى أن اإلمارات في المرتبة الثانية على المستوى العربي بعد 
اإلمارات  دولة  وحلت  األوروبي،  لالتحاد  تجاري  كشريك  السعودية 
كأكبر سوق  األوسط،  الشرق  منطقة  األولى على مستوى  المرتبة  في 
عالميًا   11 المرتبة  وفي  المنطقة،  لدول  األوروبي  االتحاد  لصادرات 
االتحاد  دول  صادرات  إجمالي  من   2%.  2 نسبته  ما  بلغت  بحصة 
التجارة مع اإلمارات ما نسبته %31 من مجمل  . وشكلت  األوروبي 
145 مليار  التعاون والبالغة  تجارة االتحاد األوروبي مع دول مجلس 
يورو خالل 2012 . ولقد انعكست العالقات القوية بين الجانبين أيضًا 
باإليجاب على جانب المشروعات االستثمارية، حيث بلغ عدد الشركات 
في  المسجلة  تلك  عدا  منشأة   1000 اإلمارات  في  المسجلة  األوروبية 
المناطق الحرة . وهناك أكثر من 2250 عالمة تجارية أوروبية مسجلة 

في وزارة االقتصاد .
أشار وكيل وزارة االقتصاد إلى أنه فيما يخص العالقات االقتصادية 

والتجارية وغيرها من أوجه التعاون االقتصادي القائمة بين دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية كتكتل اقتصادي موحد واالتحاد األوروبي، 

لدول مجلس  األول  التجاري  الشريك  أيضًا  األوروبي هو  االتحاد  فإن 
التعاون، إذ بلغ حجم التبادل التجاري للعام 2012 نحو 145 مليار يورو 
بما فيها النفط، شكلت صادرات االتحاد األوروبي منها لدول المجلس 
نحو 84 مليار يورو، أي بفائض تجاري لمصلحة االتحاد األوروبي بلغ 
قيمة رصيد  فإن  المتبادلة،  . وفي مجال االستثمارات  23 مليار يورو 

االستثمارات األجنبية المباشرة الخارجة 

عام  لنهاية  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  إلى  األوروبي  االتحاد  من 
2011 بلغت 2 .63 مليار يورو، بينما بلغت قيمة التدفقات االستثمارية 
الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول االتحاد األوروبي 

لنهاية الفترة نفسها 2 .49 مليار يورو . 
وعلى صعيد الجوانب التجارية، فإن مجلس التعاون أولى أهمية كبرى 
العملية  للتجارة الحرة مع االتحاد األوروبي، من خالل  اتفاقية  إلنجاز 
استنادًا ألحكام  الغرض منذ عام ،1990  لهذا  انطلقت  التي  التفاوضية 
التجارة  اتفاقية  الجانبين، ألن من شأن  بين  الموقعة  اإلطارية  االتفاقية 
الحرة هذه فتح المجال أمام صادرات دول المجلس لدخول أكبر سوق 

في العالم وهو السوق األوروبي .
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الدكتور زياد حسن : إضافة علمية 
جديدة في معالجة القرنية

العلمية  الدكتوراة  درجة  دبرتسن  لجامعة  الطبية  العلوم  مجلس  منح 
للطبيب زياد حسن العربي السوري الذي يحمل اسمه حضوراً  علميا 
ً و إنسانياً  لدى الجالية العربية ، مقدماً  و أقرانه من األطباء العرب 
الناجحين في هنغاريا نموذجاً  مرتجى لمعنى العلم المقرون باللمسات 

اإلنسانية .
القرنية  امراض  معالجة  و  تشخيص  نتائج   : بعنوان  األطروحة  كانت 
تحت  الضوئي.  االنكسار   و  الجراحة  في  الحديثه  الطرق  باستخدام 

إشراف الدكتور نيمت غابور.
التي  الجديدة  العلمية  النتائج  الدكتور تمام األسعد مشكوراً   وقد لخص 
حملتها أطروحة الدكتور زياد حسن و التي ناقشها أمام اللجنة العلمية في 

التاسع و العشرين من نوفمبر بالنقاط التالية :

1.  تّم اإلثبات  بالوثائق و الدالئل العلمية بان معالجة مشاكل امراض 
و  البنفسجية  فوق  باألشعة  و  \ريبوفالفين\   محلول  باستخدام  القرنية 
بالقياسات التقاطعية  و متابعة التغيرات القياسية ألكثر من \36\ شهرًا 

قد ساعدت على إيقاف المرض و تحسين الرؤية لدى المريض.

2. الى جانب استخدام المحلول المذكور اعاله \ ريبوفالفين\ تّم إثبات 
تناقص سماكة القرنية خالل العالج و بعد العملية الجراحية و بعد النقاهة 
سماكتها  إلى  عادت  و  القرنية  إستقرت  المعالجة  مع  ايام  ثالثة  بعد  و 

الطبيعية و ذلك لمدة عام على األقل و بقيت بالمقاييس ثابتة.

العلمية  المراجع  في  نادر ورد ذكره  التحدث عن عالج مرض  تّم   .3
باسم )PMD( و كان عالجه بالطريقة السابقة و تّم إثبات هذه النتائج  
بجهاز خاص للقرنية بأّن هذه الطريقة مفيدة لعالج هذا المرض النادر 

للقرنية المخروطية. 
4. تّم اإلثبات  بأّن المرضى الذين ال يعانون من مرض جفاف العين 
و مع اجراء العملية الجراحية لتصحيح النظر على طريقة \الزيك\ ال 

ترتفع عندهم تفاضح السائل الدمعي بعد قياسها بجهاز\تيرالب\.

وبعد أن لّخص الدكتور األكاديمي نيمت غابور المشرف على األطروحة 
السيرة الذاتية العلمية للدكتور زياد حسن ، رّحب رئيس لجنة التحكيم 
استمع  أطروحته،  زياد حسن  الدكتور  استعرض  و  بالحضور  العلمي 
إلى رأي الناقدين و لجنة التحكيم العلمي و قّدم ردوده المقنعة و المؤيدة 
الجامعية في فلسفة  الدكتوراه  اللجنة منحه درجة  بشكل موّثق، قررت 

العلوم الطبية
)PhD( بدرجة ممتاز.

دعم مجري لتعليم أطفال الالجئين السوريين في لبنان 

بلدة  في  مدرسة  لبناء  دعماً   للنفط  المجرية   Mol مول  شركة  قدمت 
. قدمت من خاللها  السوريين  الالجئين  لتدريس أطفال  اللبنانية  عنجر 

الشركة مئة و عشرين ألف دوالر .
و حضر حفل التبرع سكرتير الدولة للشؤون 
وزارة  في  السياسي  المدير  الخارجية 
الخارجية المجرية الدكتور تاكاتش سابولتش 
Takács Szabolcs و مسؤولين في شركة 
مول . و القيت كلمات في الحفل أكدت على 
و  السوريين  الالجئين  مأساة  مع  التعاطف 

األمل بعودتهم إلى وطنهم . 
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مستثمران في حقل السياحة يحصدان جائزة دولية .
حصول  بماسبة  مميزاً   إحتفاالً   بودابست  المجرية  العاصمة  شهدت 
مستثمران عربيان في حقل السياحة ألهم جائزة دولية وذلك بحضور 
حكومي مجري و دبلوماسي أجنبي و عربي إضافة إلى رموز العمل 
السياحي في هنغاريا . وقد اهدى المستثمران زهير فتحي ناجي عوض 
و سمير حمدان جائزة اللجنة الدولية لجوائز الفنادق في العالم )جائزة 
القارات الخمس( التي منحت لهما من اللجنة التي مقرها لندن الى مدينة 

القدس. 
االحتفال  في  ذلك  جاء 
العاصمة  شهدتة  الذي 
في  بودابست  الهنغارية 
ديسمبر  من  الخامس 
سابولتش  معالي  وحضره 
الشؤون  مدير  تاكاتش 
الدكتور  و  السياسية 
نائب  بيتر  وانترمنتل 
للعالقات  الدولة  سكرتير 
الدولية في وزارة الخارجية الهنغارية و سفراء الدول األجنبية وعميد 
سيدن  انطوانيت  وسعادة  العرب  والسفراء  العربي  الدبلوماسي  السلك 
سفيرة دولة فلسطين وسعادة زيد نفاع القنصل الفخري للمملكة األردنية 
الهاشمية في هنغاريا و عدد من ممثلي وزارة االقتصاد والتجارة وقطاع 

السياحة و شخصيات إعالمية و ثقافية. 
في  الكامنة  المعاني  إلى  اإلحتفال  في  القيت  التي  الكلمات  واشارت 
الجائزة وما يحملة ذلك من اشارة إلى نجاح رجال االعمال العرب في 
الحضورضمن نسيج المجتمع المجري ونقل هذا النجاح الى المستوى 
والتفاعل  الحوار  لقيم  تعزيز  من  النجاح  هذا  اليه  يرمز  وما  الدولي 
والتواصل الحضاري والدور المأمول للفاعليات االقتصادية العربية في 

مد جسور التعاون بين الشعوب.
وتعد الجائزة التي حصل عليها المستثمران عوض و حمدان من ارفع 
الجوائز العالمية في قطاع السياحة وهي المرة االولى التي يحصل عليها 
اوروبا. وتمنح سنويًا من  المجر وشرق  في  الحقل  مستثمرين في هذا 
في  لفندق  داخلي  تصميم  العالم الفضل  في  للفنادق  الدولية  اللجنة  قبل 
القارات الخمس ويتم منحها من قبل لجنة دولية تضم مختصين بالفندقة 
التي تجري استبيانًا عالميًا تستقي من خالله آراء النزالء في جميع انحاء 

العالم.
ويشرف المستثمران عوض و حمدان على استثمار فندق 

فنادق  مجموعة  من  جزء  هو  الذي   ) كلوتيلد  قصر   (  Buddha
و  فيينا  و  بودابست  في  فنادق  مجموعة  يملكان  و   Mellowmood

مجموعات عقارية .
الفلسطينية  التحرير  بمنظمة  المغتربين  شؤون  دائرة  كرمت  قد  و  هذا 
برام اهلل في التاسع من يناير، المستثمرين المغتربين بعد أن حصال على 

جائزة اللجنة الدولية لجوائز الفنادق في العالم.
بتكريم  خالد  تيسير  المنظمة  في  المغتربين  شؤون  دائرة  رئيس  وقام 
رجلي األعمال المغتربين سمير حمدان وزهير عوض، بمقر المنظمة 
صالح  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  بحضور  اهلل،  رام  في 
رأفت، وعضوي اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي وسلطان 
شؤون  دائرة  عام  ومدير  ناجي،  جواد  االقتصاد  ووزير  العينين،  أبو 

المغتربين علي أبو هالل.
وأعرب خالد عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بحصول حمدان وعوض 
القارات  )جائزة  العالم  في  الفنادق  لجوائز  الدولية  اللجنة  جائزة  على 

الخمس(، التي منحت لهما من اللجنة بمقرها في لندن وقررا إهداءها 

لمدينة القدس.
وقال خالد، إن 'نجاحات رجال األعمال الفلسطينيين في بلدان المهجر 
هذا  إليه  يرمز  وما  الدولي  المستوى  إلى  النجاح  هذا  ونقل  والشتات، 
الحوار والتفاعل والتواصل الحضاري والدور  لقيم  النجاح من تعزيز 
بين  التعاون  جسور  مد  في  الفلسطينية  االقتصادية  للفاعليات  المأمول 

الشعوب .

المستثمران زهير عوض و سمير حمدان
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هنغاريا : إحياء يوم التضامن مع 
الشعب الفلسطيني 

أقامت سفارة دولة فلسطين و الجالية الفلسطينية في هنغاريا مهرجاناً  
تضامنياً  بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني . 

و حضر المهرجان السفراء العرب في هنغاريا و اإلعالمي الهنغاري 
المخضرم كروديناك اليوش ورئيس الجالية العربية في هنغاريا و حشد 
من الجمهور العربي و المجري و أبناء الجالية الفلسطينية في هنغاريا ، 

و عميد الجالية الفلسطينية في هنغاريا السيد نجاتي األمين .

المهرجان  في  كلمة  سيدن  أنطوانيت  فلسطين  دولة  سفيرة  القت  و 
استعرضت فيها حقب التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في نضاله 
لتحقيق أهدافه الوطنية مشيرة إلى تزامن هذا اإلحتفال مع مرور عام 
كامل على عضوية فلسطين في األمم المتحدة األمر الذي يؤكد ضرورة 
العمل على الصعيد الدولي إلرغام إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية 
على  القائمة  لسياساتها  حد  ووضع  الدولية  الشرعية  لروح  اإلمتثال  و 

انتهاك القانون الدولي .

فيها  استعرض  كلمة  اليوش  كروديناك  الهنغاري  اإلعالمي  القى  و 
معايشة لنضال الشعب الفلسطيني منذ سبعينيات القرن الماضي و األفالم 
الوثائقية التي أعدها و نقل فيها معاناة الفلسطينيين متذكراً  لقاءاته بالقادة 

الفلسطينيين و على رأسهم الزعيم الخالد ياسر عرفات .
وأكد اإلعالمي الهنغاري أن التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني إنما 
هو تضامن مع القيم اإلنسانية التي ترفض اإلحتالل و العدوان و تؤكد 
على السالم العادل و الشامل حتى يتحقق للفلسطينيين دولتهم المستقلة 

الحرة و عاصمتها القدس الشريف .

و القى السيد محمد عارف رئيس الجالية الفلسطينية في هنغاريا كلمة 
الثقافية  الفاعليات  من  تضامن  إلى  الجالية  تطلع  فيها  أكد  اإلحتفال  في 
الجالية في  الذي تشعره  و اإلجتماعية المجرية يواكب األفق اإلنساني 

تعايشها مع المجتمع المجري و إعالءه قيم الحق و العدالة .
و تم في المهرجان عرض فلم توثيقي يظهر مراحل النضال الفلسطيني 

و تجليات التضامن الدولي مع األهداف العادلة للشعب الفلسطيني .

قراءة فكرية للدبلوماسية في 
عصر العولمة 

يحمل كتاب ))الدبلوماسية في عصر العولمة(( لمؤلفه سعادة الدكتور 
حمد محمد بو رحمة سفير دولة الكويت في المجر كماً  من األفكار و 
النقاش  العربي على مسار عقدين ، انصب  الفكر  التي شغلت  القضايا 
التوجهات  الواقع و اآلفاق و موقعها في تطور  خاللها على العولمة : 
السياسية لصناع القرار الدولي ، و صيرورتها كمعلم فكري انبثق بعد 
انتهاء حقبة الحرب الباردة و بروز القطبية األحادية و رواج مصطلح 
نسج  إلى  المال  برأس  المتحكمة  القوى  تطلع  و  الحضارات  صراع 
منظومة اقتصادية و إجتماعية تضحى نتيجتها البنى القومية للمجتمعات 

اإلنسانية مؤطرة في ثناياها و صريعة محدداتها .

الكتاب حافل باألفكار و الرؤى التي نرى أن كل مبحث فيه بحاجة إلى 
دراسات و ندوات . فالباحث الدكتور بورحمة توقف درساً  و تحليالً  

و إضاءة عند التباين لدى الباحثين في العلوم المختلفة حول العولمة و 
أبعادها اإلقتصادية و اإلجتماعية ، بيد أنه طرق باباً  قل أن تطرق إليه 
المؤلفون و هو مفاعيل العولمة في العالقات الدولية و التمثيل الدبلوماسي 
كما أنه توقف عند أهمية الدراسات المستقبلية و الدبلوماسية الكويتية في 
عصر العولمة ليضحي الكتاب بحق حامالً  في ثناياه رؤية استشرافية 
الكادر  و  السياسية  العلوم  و طالب  الباحثين  تفيد  عبر  و  دروس  ذات 
الدبلوماسي ، و ليشكل الكتاب إشارة إلى دور الدبلوماسي المرتجى في 
ولوج باب الدراسات و األبحاث المفيدة لقومه و لإلنسانية ، األمر الذي 
لمحه الدكتور بورحمة فصّدر كتابه بإهداء إلى ) الدبلوماسيين الرواد و 
الزمالء العاملين في وزارة الخارجية في دولة الكويت و الذين يخدمون 

الوطن من كل موقع ( .
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الصيد في هنغاريا : المتعة في 
ظالل الطبيعة و الجمال 

يزداد عدد الوافدين من دول عدة من هواة الصيد لتمضية أيام معدودات 
الثروة  غنى  و  الخالبة  بالمناظر  الغنية  المجرية  الطبيعة  رحاب  في 
الفتاح  عبد  أمجد  المهندس  األزرق  الدانوب  سألت  قد  و   . الحيوانية 
أماكن  و  أيامه  سريان  ترتيبات  و  أزمانه  و  الصيد  شؤون  في  الخبير 
اإلقامة ، فأشار إلى نقاط عدة بدأها بالقول : إن خبرتي المديدة في حقل 
الصيد ترجع إلى ريعان الصبا مما دفعني للبحث في تفاصيل هذه الرحلة 
آالم  ، يخفف  للشجاعة  الصيد هو صنو  أن  لي  تبين  لقد  و   ، اإلنسانية 
الحياة اليومية و فرصة لإلرسترخاء و التأمل في الطبيعة و رحلة في 
قلب الطبيعة تصقل المهارة الذاتية و تتوسل الهدف المرئي و الذي هو 

قابع كامن في الذات و الالشعور .
و أشار إلى أن اإلقبال على الصيد وولعه الذاتي به دفعه إلى تخصيص 
مكتب مختص في شركته لتلبية حاجات و متطلبات الراغبين بالقدوم إلى 
هنغاريا بغرض تمضية إجازة الصيد من حيث تأمين تصاريح الصيد 
و حجز أماكنها و الفنادق و توفير الذخيرة و أدالء و مركبات خاصة 
للمناطق الوعرة إضافة إلى تأمين جوالت سياحية للمناطق القريبة من 

أماكن الصيد فيما لو قرر راغب الصيد أن يحضر عائلته معه .
و أشار المهندس أمجد عبد الفتاح إلى بضع أنواع من الطرائد التي تحفل 
بها المناطق المجرية المرخص الصيد بها مثل غزال اليحمور – غزال 
الصيد   – الغزالن   – البري  الديك   – البري  الخنزير   – األحمر  األيل 

بواسطة الصقور ، إضافة إلى أنواع الطيور و الطرائد األخرى .
صور  التقاط  الفتاح  عبد  أمجد  المهندس  لنا  أتاح  الزيارة  نهاية  في  و 
لألماكن و المرافق التي يوفرها لراغبي الصيد بحيث كانت الرغبة في 

المعرفة دافعاً  للوقوف على جمالية المكان و دقة الترتيبات و رقيها 
و كانت ساعات ال تنسى في ضيافة الطبيعة الهنغارية .  
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متابعة مستمرة لشؤون الطلبة 
السعوديين 

دأبت الملحقية الثقافية في النمسا و المشرفة على شؤون الطلبة السعوديين 
قد عقدت  . و  الحياتية  الدراسية و  متابعة أوضاعهم  في هنغاريا على 
الملحقية بحضور سعادة نبيل عاشور سفير المملكة العربية السعودية في 
هنغاريا و الدكتور علي بن صقر الملحق الثقافي في فيننا لقاءً  موسعا 
و   ، شجونهم  و  شؤونهم  إلى  فيه  اإلستماع  تم  السعوديين  الطلبة  مع   ً
أعقب ذلك لقاء عقده الملحق الثقافي الدكتور صقر مع رؤساء و عمداء 
الجامعات الهنغارية التي يدرس بها الطلبة المبتعثين من المملكة العربية 
السعودية للدراسة و التي تشير بعض التوقعات إلى إرتفاع عددهم إلى 
المسؤولون  بها  يقوم  التي  المتبادلة  الزيارات  بعد  أكثر من ألف طالب 

في البلدين .

معارض متنقلة للفنان بهجت اسكندر 

تستقبل دول عدة لوحات الفنان الضوئي بهجت اسكندر و التي كان آخرها معرضه عن مصر 
في النمسا الذي افتتحه السفير المصري خالد شمة و الملحق الثقافي المصري الدكتور مرسي 

أبو يوسف .
يعيش الفّنان المغترب الّسوري بهجت اسكندر في المجر منذ عام 1967، حيث حصل على 

شهادة دبلوم في الهندسة, ثّم على دبلوم في الّتدريس من الجامعات المجّرية عام 1976. وهو 
يحمل الجنسّية المجرّية منذ عام 1979. 

يذكر أن الفنان اسكندر حصل على أكثر من مئة جائزة ووسام تقدير ، نشير الى أهّمها : 
 .
.

–شهادة تقدير من وزارة الثقافة المجرّية ) 1987 ( . 
– وسام الجمهورّية المجرّية ) لقب فارس ( ) 2008 ( . 

– جائزة شرف من أجل مدينة هاتين ) 2010 ( . 
– جائزة بريما اإلبداع الممّيز ) فئة الفنون الّتشكيلّية المجرّية ( ) 2010 ( . 

– شهادة تقدير من وزارة الثقافة المصرّية ) 2010 ( .
-شها دة تقد ير من وزارة  الثقافة  القطرية)2011(

-جائزة بيلنسكي للفن لعام  ) 2011(     
-جائزة  pro Urbe”  لعام )2012(

- وسام االستحقاق لجمهورية  المجر )صليب  شرف( لعام )2012(

.KTV 1996 فيلمًا وثائقّيا )بورتريه( عن الفّنان عام  Krisko  Jánosأخرج-
-اصدر الفنان كتابه البوم صور بعنوان حفنة من العالم لعام 2012



37 KÉK DUNA  الدانوب األزرق 



KÉK DUNA  الدانوب األزرق 38



39 KÉK DUNA  الدانوب األزرق 

ثالثة أيام في بالد شنقيط
كان حافز هذه الرحلة ندوة علمية دولية نظمتها جامعة شنقيط العصرية 
الخصوصية في نواكشوط، 13 - 14 نوفمبر )تشرين الثاني(، عن إسهام 
العلماء الشناقطة في الحركة العلمية في المشرق العربي، ملتقى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر للهجرة، وذلك بمناسبة مرور قرن على وفاة 
الكتاب  مؤلف  وهو   )1913 عام  )المتوفى  الشنقيطي  األمين  بن  أحمد 
المرجعي  الكتاب   »1911 شنقيط  أدباء  تراجم  في  »الوسيط  الشهير 
الشامل عن بالد شنقيط؛ تاريخها وجغرافيتها وسكانها وشعرائها، الذي 
ال تكاد مكتبة أديب موريتاني تخلو منه، وقد ضم المئات من القصائد 
والمطوالت الشعرية من نظم شعراء عصره، ثم ألف العالمة الموريتاني 
الدكتور محمد المختار ولد أباه )1982( كتابا بعنوان: الشعر والشعراء 
في موريتانيا، أكمل به ما بدأه صاحب الوسيط، واستهله كسابقه بمقدمة 

عن بالد شنقيط وعن دخول اإلسالم والعرب فيها. 
كما ركزت الندوة على إسهامات ثالثة آخرين من أشهر العلماء الشناقطة 
الشنقيطي  األمين  محمد  ومنهم  المشرقية  المجتمعات  في  ُعرفوا  الذين 
)المتوفى سنة 1932( وهو مؤسس مدرسة النجاة األهلية الشهيرة في 
مدينة الزبير المجاورة للبصرة، وكان لها أثر كبير في الحركة التعليمية 
في جنوب العراق وبلدان الخليج واألحساء ونجد، وقد استقر الشنقيطي 
ثم زار  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  في  المشرقية  بداية هجرته  في 
الكويت وأقام عامين في مدينة عنيزة بالمملكة العربية السعودية، حيث 
القصيم  كتب سيرة حياته ودرس عددا من جيل عصره ومنهم عالمة 
بترتيب من مؤسسة  الندوة  السعدي، وقد حضرُت  الرحمن  الشيخ عبد 
عبد العزيز بن سعود البابطين التي تسُند الجامعة بجزٍء من إسهاماتها 
الثقافية والعلمية، والطريف في أمر هذه الندوة أن كاتب هذا المقال كان 

المحاضر الحاضر الوحيد فيها من المشرق العربي. 
وقد عززت الندوة على مدى يومين ما تذكره المراجع عن دور المئات 
ممن هاجر من علماء شنقيط في دعم الحركة الثقافية في المشرق العربي 
وذكرت برحالتهم وآثارهم العلمية واألدبية، وكانت وجهة أكثرهم نحو 
أو  بخاصة،  المنورة  المدينة  في  بعضهم  استقر  حيث  والحجاز  مصر 
عادوا إلى بالدهم حاملين معهم ما اكتسبوه من علوم وثقافات ومؤلفات 

وعادات. 
إن من يزور هذا القطر العربي )موريتانيا( ويلتقي بمثقفيه ال يستغرب 
تكاد  العلماء ال  نخب  ففيه طبقات من  »المليون شاعر«  بلد  يسمى  أن 
تنطق وتنظم وتروي إال شعرا ونثرا وأدبا وتراثا وأمثلة وألفاظا غاية 
في الفصاحة وال تلحن إعرابا، وذلك مع حفظ القرآن الكريم والتعمق في 
معانيه، بينما تسود اللغة الفرنسية المحكية في الطبقة الوسطى التي تجيد 
العربية والفرنسية معا، مع وجود لهجة محلية رئيسة )الحسانية( يجد 
الغريب صعوبة في فهمها، وهي لهجة ذات جذور صنهاجية بربرية، 

طعمتها الثقافة العربية الوافدة والعلوم اإلسالمية المكتسبة. 
وال يسع من يزور موريتانيا ألول مرة إال أن يتحرك قلمه منجذبا نحو 
تنموية  ثقافية الفتة وتحديات  تمثله من مشاهد  لما  الكتابة عنها، وذلك 
الساحل  كيلومتر على  ثمانمائة  بطول  الممتدة  الصحراء  صعبة، وهي 
الجزائر والمغرب -  العربي )بين  أفريقيا والوطن  القصي من  الغربي 
الصحراء - شماال والسنغال جنوبا ومالي حنوبا وشرقا( متحدية بالحفاظ 
على ثقافتها العربية واإلسالمية محاولة طمس ُهويتها في النصف األول 
من القرن المنصرم من ِقبل االحتالل الفرنسي، ومن ذلك إضفاء االسم 
الحالي للعاصمة )نواكشوط( الذي لم يخلص أحٌد بعُد إلى تحديد المقصود 

به، وإن كان البعض يرجح أن لفظه المكون من مقطعين يعني 

»محار اآلبار«. 

)البربرية(  األمازيغية  اللغة  في  الخيل«  تعني »عيون  التي   - وشنقيط 
وكان االسم التاريخي لكل موريتانيا وجزء من مالي ومنطقة تمبكتو 

- هو حاليا اسم إلقليم واحد في موريتانيا مركزه بلدة في الوسط تبعد 
إليه  تنسب  صارت  العاصمة،  نواكشوط  عن  كيلومتر  خمسمائة  نحو 
مباشر،  نسب  رابط  بالضرورة  بينها  يكون  أن  دون  نفسه  اإلقليم  أسر 
وبحسب موسوعة ويكيبيديا »كانت شنقيط مركز إشعاع علمي شهد منذ 
القرن 10هـ نهضة ثقافية شاملة، إال أن أهلها لم يهتمـوا بتدوين حركتهم 
سنة  القديمة  شنقيط  بنيت  وقد  لها،  والتأريخ  أحداثها  وبتوثيق  العلمية 
160هـ- 776م وعاشت قرونا ثم اندثرت لتنهض على أنقاضها مدينة 
شنقيط الحالية بما تحويه من كنوز التراث الثقافي المنسي، مدينة حية 
تقاوم الظروف الصعبة والعزلة، وترجح بعض المصادر أن اسم شنقيط 
يرجع إلى نوع من األواني الخزفية يسمى »الشقيط« كانت تشتهر به، 
على  حملته  أثناء  فيها  بئرا  حفر  الذي  عبيدة  بن  حبيب  مؤسسها  وأن 
ومحطة  واحات  مدينة  شنقيط  وكانت  723م،  116هـ-  سنة  الصحراء 

مهمة لقوافل الحج وتجارة الصحراء«. 
المور  بالد  وتعني  الرومان  أطلقه  حديث  اسم  فهو  موريتانيا،  وأما 
)الرجال السمر( وتتكون تركيبتها السكانية المختلطة الثقافات من أغلبية 
من العرب ومن األمازيغ والزنوج، وقد دخلت في اإلسالم مع وصول 

القائد عقبة بن نافع إلى شاطئ المحيط األطلسي عام )50هـ- 670م. 
أهلية،  جامعات  وبضع  حكوميتان  وطنيتان  جامعتان  موريتانيا  وفي 
ومجلسان برلمانيان منتخبان )جمعية وطنية ومجلس شيوخ( مع الئحة 
تضمن نصيبا تمثيليا عادال للمرأة في مختلف المناصب باستثناء والية 
القضاء، كما يوجد فيها ثالث عشرة والية إدارية ويبلغ سكانها أكثر من 
ثالثة ماليين يتركز ثلثهم في العاصمة، وهم يتبعون المذهب المالكي، 
كما ُيوجد بين السكان من يتبع من دون شطط طرقا صوفية معتدلة من 
الشاذلية والقادرية والتيجانية والنقشبندية المنتشرة بين المغرب والسنغال 
وغيرهما، وقد تالشى في العقود األخيرة ما كان يقال عن بقاء حاالت 
المتصلة  العادات  بعض  ومن  الشعوذة،  من  وممارسة شيء  الرق  من 
بنقص المياه أو تلك المتعلقة بطرق القيلولة بعد الغداء، لكن ما يتذكره 
الموريتانيون بكثير من الحنين هو المدارس الموريتانية التقليدية القديمة 
المسماة بالمحاظر )وفي رواية المحاضر( وهي نوع من الكتاتيب بقي 

القليل جدا منها في األرياف. 
وإذ تتوافر في موريتانيا زراعة تكفي احتياجاتها في حوض نهر السنغال 
السمكية  الثروة  صادرات  من  محدودة  دخولٍٍ  مع  الجنوب  أقصى  في 
فيها  التحتية  والبنية  المعيشة  فإن مستوى  الحديد،  إنتاج  والنفطية ومن 
يتواضعان كثيرا أمام حالة الفكر والثقافة المتقدم ذكرها، مما يؤكد على 
حاجة البالد إلى مشروع تنموي واستثماري عربي ودولي أوسع وأكثر 
سخاء يساند اقتصادها ويدعم نهضتها ويساعد في تطوير آفاق السياحة 

والصناعات التقليدية فيها. 

عبد الرحمن الشبيلي

الشرق األوسط 19.11.2013

ثقافة - ثقافة - ثقافة 
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من هي غادة السّمان؟
ليس انتقاصًا أو مبالغًة في تقدير مكانتها حين أسأل: وإنما هو سؤال يعّبر 
عن صعوبٍة في اإلجابة عليه. من هي ككاتبة أم من هي كإنسان أم من 
هي في كلتا الحالتين، ذلك أن الكاتب وهو يبدع في كتابته يصنع إنسانيته 
كثيرًا  تساعد  والحميمة  الشخصية  المعرفة  أن  في  وما من شك  أيضًا. 
توصلت  إنني  أّدعي  ال  فأنا  تعوزني  المعرفة  هذه  اإلجابة، وألن  على 
الكاملة. فما سمعته عنها، وما قرأته لها قد ال يكفي. غير  إلى اإلجابة 
أن الفضول الصادق الذي حّرضني وما يزال على فهم غادة السّمان قد 

يشفع لي ويعينني على االقتراب وال أقول الوصول إليها.
الثقافي في دمشق  السّمان شارعنا  اقتحم اسم غادة  الستينات  أوائل  في 
جانبًا عوائق  ترمي  محافظة  أسرة عريقة  من  دمشقية  لفتاة  كاسم  بقّوة 
من  ترى  ال  زجاجة  في  بلدنا  في  المرأة  تسحق  التي  األسرية  التقاليد 
خاللها سوى ظالل األشياء حين سمعنا أنها غادرت دمشق إلى بيروت 
أدهشنا  كتاباتها  من  بعضًا  قرأنا  وحين  االختيار.  في  حّريتها  لتمارس 
أسلوبها الذي بدا كموجة نار ونور ُتحرق وُتعّري وتكشف بلغٍة شاعرّية 
ال  وجماليات  لها،  التصدي  على  كثيرون  يجرؤ  ال  عيوٍب  متدفقة عن 

يراها الذين يمّرون بها كما يجب أن ترى، ولكننا في الوقت نفسه 
قدرها  حّق  أهمّيتها  نقّدر  لم  العهد-  ذلك  في  عيوبنا  من  بعض  -وهذا 
فوصفناها بـ’البورجوازية المتمّردة’ وكنا وقتها مشغولين بإنقاذ العالم 
وصنع الفردوس األرضي الذي وعدت به ‘االشتراكية’ البشر ولم تحقق 
لهم ذلك بالطبع. لم نتابع مسيرة غادة السّمان باالهتمام الذي تستحقه فعاًل 
إال حين انهارت جهودنا وأحالمنا تحت األخطاء واألوهام التي ركبتنا. 
وتحررنا شيئًا فشيئًا من الوصاية الجدانوفية كي نغسل أدمغتنا من تلّوث 
التعّصب ونغدو بالتالي أكثر نزاهة وأمانة في حمل المسؤولية األدبّية. 
ومنذ ذلك الحين عادت إلينا غادة السّمان وكانت قد قطعت شوطًا رائعًا، 
وكان علينا أن نلحق بها، ولكن هيهات فلقد سبقتنا كثيرًا، ويومًا بعد يوم. 
وكتابًا بعد كتاب بدأت صورتها تتكشف عن ظاهرة فنّية وإنسانية خارقة 

ما تزال مدهشة حتى اآلن.
أن  السّمان  غادة  نفهم  كي  اعتقادي  في  ضروريًا  كان  ألنه  هذا  أقول 
التي  السمان  غادة  نكن  لم  ولكننا  تقريبًا،  منه  كنا  الذي  بجيلنا  نقارنها 

اخترقت وحدها حدود دمشق المدينة المحافظة- كأنثى مسلمة جميلة 
رشيقة سمراء مرشحة لزواج ناجح في أحضان األسرة، تسحب ترشيحها 
هذا بقرار منها وحدها وتختار ما لم تتجاسر أّية أنثى دمشقية على اتخاذه 
ما عدا كوليت خوري كما أتصّور- وهو االنفراد بحياة مستقلة في بيئة 

غير البيئة التي ولدت فيها.
منذ كتابتها األولى سطعت غادة ككاتبة قصة قصيرة. ولكنها لم تلبث أن 
غّيرت الديكور واألضواء كي تسطع مرًة أخرى ككاتبة مذكرات رّحالة 
تجوب األرض ثم إلى أضواء جديدة كقارئة للكتب العالمية في الرواية 
الرواية واستقرت عليها أكثر  إلى  إلى أن انحازت  والمسرحية والفكر 

من غيرها.
في كل ما كتبته غادة السمان كما نتصور كان ثّمة هاجس إبداعي إنساني 
أو كقاصة وروائية كنوع من  أو كقارئة  باستمرار كمسافرة  يحّرضها 
التحّرق الداخلي الكتشاف العالم بأسره وليس وطنها العربي فحسب على 
أن تقول الحقيقة عارية حوله كما بدت لها شخصيًا بعيدًا أو قريبًا من 
األحكام المتداولة حول موضوعها تعبيرًا عن شخصية قوّية متفردة واثقة 
من نفسها كل الوثوق. إن العالم الغربي مثاًل وخاّصة أوروبا ليس هو 
عند ‘غادة’ جنة اهلل على األرض بالرغم من تقّدمه المذهل في العمران 
والعلوم والفنون. إّن من يقرأ ما كتبته غادة عن لندن مثاًل ال يوحي على 
والوحشة  بالقلق  يوحي  ما  بقدر  والمتعة  والطمأنينة  بالراحة  اإلطالق 
واالستنكار ليس انطالقًا من موقف عنصري أو سياسي أو نوستالجي 
وإنما من خالل حساسية صادقة وذكاٍء حيادي نزيه ال تخدعه الدعايات 
واألحكام المسبقة الرائحة عن عالم التقّدم. قد تكون لندن بالنسبة لها بلد 
المسرح الشيكسبيري الرائع وموطن المتاحف الخارقة والحرّية الفردية 
المبدعة، ولكنها في الوقت ذاته بلد الضباب المادي والمعنوي المضلل 
والجريمة  المتعجرف  العنصري  والتعالي  المقّززة،  الهيبّية  والميوعة 
المّجانية.. هكذا قدمت لنا غادة السّمان معظم العواصم األوروبية بهذه 
كتابها  في  جاء  كما  تقوله  فيما  والمنصفة  الواعية  الجريئة  الصراحة 
المثير ‘الجسد حقيبة سفر’ فالعنوان نفسه صريح جريء مبتكر حامل 
من المعاني الكثير فالجسد وليس الروح مثاًل- حين يصبح هو قبل غيره 
أو قبل الروح حقيبة السفر يطرح عنوانًا مشحونًا بطاقٍة جسدية عالية 
عن  باحثًا  العالم  اقتحم  الذي  الجسد  هذا  نفسه،  السّمان  غادة  هي جسد 
متطّلعة  لروٍح شفافة  بالتأكيد حبيس  أحد وهو  دونما وصاية من  ُكنهه 
ولكن كلمة روح هنا ربما أنها تبدو مبتذلة بالنسبة لغادة مع أنها صحيحة 
اختيار  في  تتردد  ال  غادة  ولكن  للموتى  إال  روح  دون  من  جسد  فال 
العنوان الذي تفضله شخصيًا، جسد قادر على احتواء األلبسة واألحذية 
والمجوهرات وأدوات التجميل والزينة كما هو قادر على احتواء الكتب 
جسد  المذهلة.  المعّقدة  والحضارة  العريق  والمسرح  المستوى  الرفيعة 
بهذه الحيوية ال يغدو حقيبة للسفر إال ألنه تشبيه متوّثب يطمح للدخول 

إلى تعبير لغوّي ملتهٍب مثل مضمونه.. ولكن هيهات !.
الحقيقة وتعترف في الوقت ذاته بأنها قد ال تصل إليها أبدًا.

وكروائية تبدو غادة السّمان جسدًا آخر يحتضن البشر بكثير من الحذر 
والحنان والفهم كي يدرك أبعاد كوابيس بيروت مثاًل في حربها الداخلية 
بلدهم ال ألن غادة كانت  إلى  العائدين  المغتربين  أو مخاوف  المجنونة 
تحتضنه  كانت  ألنها  بل  المغترب  اللبناني  أو  بيروت  تدين  أن  تضمر 
على عنفه وشراسته حينًا والنوستالجيا التي تركبه حينًا آخر. كّل ذلك 
والواقعية  المجازية  واللغة  المتهّيجة  الحبكة  في  الروائية  يجد صياغته 

معًا فيما يشبه الشعر أحيانًا.
.. إنها الجسد الذي سافر طوياًل وبعيدًا ولم يعد من سفره فأعادته الروح 
بنساء األسطورة  أشبه  امرأة  الدمشقي.  تبتعد كثيرًا عن مهدها  لم  التي 
التي تتحدث عن عمالقة األمازون. ومع ذلك فهي تعترف بأنها أنثى لها 
نقاط ضعفها كما في النساء فإذا تكاثر عشاقها فالذنب ليس ذنبها وإنما 
فليس صحيحًا  الجارفة، ومع ذلك  أوهامهم  يقاوموا  لم  ذنبهم ألنهم  هو 
تمامًا أنهم أذنبوا حين عشقوها فامرأة تشبه الفجر كما تشبه الطوفان من 

الصعب أن ُتقاوم! رحمة اهلل عليك يا غّسان كنفاني ..!

شوقي بغدادي 
القدس العربي 
7/12/2013
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العلم ومستقبل العالم العربي
بينما تتداول الصحف العربية، كلها تقريًبا، األخبار والتقارير عما بات 
االنتفاضات  أو  العربية،  الثورات  أو  العربي  الربيع  بظاهرة  يعرف 
الشعبية، وتدور نقاشات وسجاالت إعالمية وسياسية عبر الفضائيات، 
التغيير  حول  المختلفة  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلعالم  ووسائل 
حقيقي ال  وبشكل  تماًما  منشغل  الغرب  فإن  العربي،  السياسي  والواقع 

لبس فيه بثورة العلم. 
وتعبير »ثورة العلم« هنا في الواقع تعبير دقيق، ال يحتمل أي التباسات 
غير  التسارع  بسبب  العربي«،  »الربيع  تعبير  شابت  التي  تلك  من 
المسبوق في وتيرة اإلنجازات العلمية شديدة األهمية التي أعلنت عنها، 
في  العلمي  اإلعالم  في  المتخصصة  الغربي  العالم  صحف  والتزال، 

أقسامه المختلفة، خالل العقد األخير.
للمعرفة،  مجااًل  باعتباره  المستقبل  مع  الغرب  يتعامل  بينما   • 
من  والمزيد  العالم  فهم  من  المزيد  لتحقيق  واكتشافه،  اقتحامه  ينبغي 
تخشى   - األسف  مع   - تبدو  هنا  العربية  ثقافتنا  فإن  اإلنسان,  رفاهية 
من  تعرف  أنها  تظن  لما  العودة  وتفضل  اقتحامه.  وتخاف  المجهول، 

تراث مقلَّد حرفيًا
عقب منجزات العقد األخير العلمية في أسرار الذّرة والحياة   •
والحاسب اآللي بات واضحًا اليوم أننا على عتبة ثورة أخرى تتضاعف 
عالم  يدعو  الذي  الحد  إلى  سنوات،  عشر  كل  البشرية  المعرفة  فيها 
الفيزياء البارز ميتشيو كاكو، للقول إن العقدين الماضيين قد خلفا معرفة 

علمية تتفوق على ما خلفه التاريخ البشري بأكمله
تفقد القوى التي تولت السلطة في دول الربيع العربي القدرة   •
على تقديم الحلول البديلة للواقع الرديء الذي ثارت عليه، كفساد إدارة 
االقتصاد وتخلف الزراعة والصناعة والتعليم وتخطيط المدن ومعالجة 
الناس، فهى ال  القمامة من طريق  التلوث، بل حتى عجزت عن جمع 

تملك العلم وال تؤمن به، بينما هو الوسيلة الوحيدة لهذه الحلول
جًدا  ذكية  آالت  هناك  المستقبل ستكون  في  إنه  العلماء  يقول   •
قادرة على أن تفعل كل شيء، والبشر في هذه الحالة سيصبحون نوًعا 
لن  المستقبل  هذا  مثل  وفي  الحياة،  في  تطوًرا  أقل  درجة  ذا  أو  متدنًيا 
يمتلك العالم أن يلتفت ألي شعوب تريد أن تبقى تعيش في الماضي، أو 
لن  الشعوب  تلك  فمثل  الحجرية،  الكهوف  في عصور  الحياة  تستعذب 

يكون لها وجود في المستقبل
 فالمعروف اليوم أنه بحلول نهاية القرن العشرين كان العلم قد وصل إلى 
نهاية حقبة، كاشفة أسرار الذّرة وجزيء الحياة )دي إن إيه(، ومخترًعا 
انطلقت  التي  الرئيسية  الثالثة  المنجزات  وبهذه  اإللكتروني.  الحاسب 
 ،DNA الـ  Quantum، وثورة  الكم«،  بتأثير ما يعرف باسم »ثورة 
وثورة الكمبيوتر، تم أخيًرا التوصل إلى القوانين األساسية للمادة والحياة 

والحوسبة.
 ثورة علمية جديدة

وهذا المنجز العلمي الهائل دعا العديد من علماء العالم الى التأكيد على 
أننا نعيش مرحلة جديدة تماًما بسبب هذه الثورة العلمية، إذ بات واضًحا 
أننا على عتبة ثورة أخرى، تتضاعف فيها المعرفة البشرية كل  اليوم 
عشر سنوات، إلى الحد الذي يدعو عالم الفيزياء البارز ميتشيو كاكو، 
للقول إن العقدين الماضيين قد خّلفا معرفة علمية تتفوق على ما خّلفه 

التاريخ البشري بأكمله.
ثمانية عشر  تتضاعف كل  اإللكترونية  الحاسبات  قدرات  فقد أصبحت 
شهًرا، أما قدرة الشبكة العالمية للمعلومات فهي تتضاعف مرة كل عام، 

فيما تتضاعف سالسل الـ DNA، التي يمكن تحليلها مرة كل عامين. 
بينما تبشرنا الصحف العالمية ووسائل اإلعالم الغربي بتطورات جديدة 

في مجاالت الكمبيوتر واالتصاالت والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء.
بدأت  العشرون  القرن  التي عرفها  للعلم  البطولية  المرحلة  هذه  أن  أي 
تقترب من نهايتها لتبشر بمولد عصر علمي جديد تظهر اليوم مالمحه 
العلمي  الخيال  قبيل  من  سنوات  قبل بضع  كانت  علمية  منجزات  عبر 

وشطحات كّتاب روايات الخيال العلمي.
أعضاء  في  ُتزرع  آلية  دقائق  مكونات  زرع  بدايات  عن  اليوم  فنسمع 

عن  البشرية  القدرات  رفع  تستهدف  علمية  تجارب  إطار  في  بشرية، 
طريق الحوسبة. وفي نهٍج مواٍز نسمع أيًضا عن الطفرات الهائلة التي 
المبرمجة،  المتطورة  االصطناعية  اآللي  اإلنسان  أجهزة  لها  تتعرض 
وتوابعها مثل األجيال المزمع تطويرها اآلن من نماذج السيارات الذكية 
والهواتف الذكية وغيرها. وهي جميعا تجارب تمهيدية تهدف للوصول 

إلى أجهزة إنسان آلي قادرة على المشي وإعمار شبكة اإلنترنت. 
كما أن أسئلة اخالقية عديدة أثيرت، والتزال تثار، خالل العقد األخير، 
بسبب ما أنتجته بعض التجارب العلمية من نتائج علمية غير مسبوقة 
مثل عمليات استنساخ الحيوانات من إحدى الخاليا الحية، وما أثير الحًقا 

عما إذا كانت عملية االستنساخ ستنتقل ليتم تجريبها على البشر أم ال.
ستحدثها  التي  الهائلة  الطفرات  عن  العلمية  التكهنات  إلى  باإلضافة 
علوم  مثل  تماما  جديدة  علمية  فروع  بفضل  تحققت  علمية  ثورات 
النانوتكنولوجي، وما ُينتظر منه من منجزات علمية جديدة تستخدم في 
سبيل  في  منها  ينتظر  وما  األدوية،  والبيئة وصناعات  الطب  مجاالت 
السرطان  مثل  لعقود طويلة  العالج  على  أمراض ظلت عصية  عالج 
وغيره من األمراض التي واجهت مختلف تجارب عالجها بعناد. يقول 
له  يسبق  لم  بانفجار  يتنبأون  العلماء  إن  كاكو،  ميتشيو  الفيزيائي  العالم 
مثيل في النشاط العلمي من اآلن وحتى العام 2020 . وفي تكنولوجيتين 
رئيسيتين هما قوة الكمبيوتر وتسلسل الـ )D.N.A(. سنرى صناعات 

بأكملها تصعد وتهبط على أساس تطورات علمية أخاذة.
كما يقول إنه بحلول العام 2020 ستكون المعالجات الدقيقة ربما برخص 
ورق المسّودات، وستتوزع بالماليين في البيئة المحيطة، مما سيتيح لنا 
وضع أنظمة ذكية في كل مكان. وسيغير هذا كل شيء من حولنا بما في 
التي نتصل ونعمل ونعيش  التجارة وثروة األمم والطريقة  ذلك طبيعة 
ومجوهرات  وثياًبا  وتليفزيونات  وسيارات  بيوًتا  هذا  لنا  وسيقدم  بها. 

وأموااًل ذكية.
األمريكية  الفضاء  وكاالت  بين  محموًما،  سباًقا  أيًضا  نشهد  واليوم 
البحث  عصر  في  جديدة  مرحلة  بلوغ  على  واآلسيوية  واألوربية 
وآخرها  الشمسية،  مجموعتنا  في  األخرى  الكواكب  على  الحياة  عن 
االختبارات التي اجرتها وكالة الفضاء األمريكية »ناسا« عبر مركبة يتم 
توجيهها إلكترونًيا الختبار المظاهر البيئية الخاصة بالكوكب األحمر، 

المرشح األول النتقال حياة بشرية إليه في المستقبل.
 

بين ثورة العلم وثورات السياسة
فما هو المعنى الذي يمكن أن نفهمه من هذه الثورة العلمية الهائلة التي 
ستدخل بنا الى مستقبل سيكون مختلًفا تماًما عن كل ما أمكننا معرفته في 
حياتنا على األرض؟ ولماذا حين نقول »ثورة علمية« نؤكد أننا نستخدم 
مصطلًحا دقيًقا جًدا، على عكس مصطلح »الثورات العربية« الذي يبدو 

اليوم ملتبًسا وغير دقيق؟
إن أهم ما يمكن االنتباه إليه في هذه المقارنة هو االختالف الكبير الذي 
تنظر به كل من الثقافتين العربية اإلسالمية من جهة، والغربية من جهة 

أخرى إلى المستقبل. 
فنحن حين نتأمل تلك الكشوف العلمية البالغة األهمية والتأثير في مستقبل 
البشرية، نجد أن تلك المنجزات المبهرة تحققت نتيجة ألن الغرب يتعامل 
بل  واكتشافه،  اقتحامه  ينبغي  للمعرفة،  مجااًل  باعتباره  المستقبل  مع 
من  المزيد  لتحقيق  وكشفه،  عنه،  اللثام  إماطة  يجب  موجوًدا  وبوصفه 
فهم العالم والمزيد من رفاهية اإلنسان، واالرتقاء باإلمكانات البشرية، 

واالنتقال بالتالي إلى مرتبة أرقى من درجات الحضارة البشرية. 
اإلسالمية،  العربية  للثقافة  ممثاًل  اآلخر،  الجانب  على  نراه،  ما  أما 
وخصوصا من خالل ممارسات بعض الجماعات السياسية التي ترفع 
شعارات دينية، متزامًنا مع تلك المنجزات التي ستغير المستقبل البشري 
بل  فقط،  بالدهشة  يصيبنا  فال  قليلة،  عقود  غضون  في  جذري  بشكل 
وبالفزع من فرط الفجوة الواسعة التي تفصل بين ما يصبو إليه الغرب 

وما تريده تلك القوى المتخلفة.
الماضوية تبدو كأنها ال تريد أن توقف الزمن وتثبته  العقليات  إن تلك 
فقط، بل وأن تعود بالزمن للخلف عدة قرون، متجاهلة آالف السنوات 

من مسيرة التقدم البشري. 
ال  العربية  الدول  من  الكثير  مستوى  على  حتى  انه  ذلك  إلى  ويضاف 
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يختلف االمر كثيًرا بالنسبة لمنح العلوم أولوية من أي نوع ال في التعليم 
وال في اإلعالم وال في الحياة بشكل عام.

إن ثقافتنا العربية هنا تتخذ منهًجا مخالًفا تماًما لثقافة الغرب التي تقتحم 
تخشى  األسف  مع  فثقافتنا  ومعرفة.  وتفتُّح  وشجاعة  بدأب  المجهول 
المجهول، وتخاف من اقتحامه، وتفضل العودة لما تظن أنها تعرف من 
تراث مقلَّد حرفًيا. ولألسف أنها حتى ال تعود إلى ما كان سبًبا في التقدم 

في حينه، بل تتوقف عند قشور وشكليات مظهرية عقيم.
عند  االلتباس  اثارت  ما  هي  التحديد  وجه  على  الظاهرة  هذه  ولعل 
واضطر  العربي،  العالم  في  التغيير  موضوع  تناولوا  ممن  الكثيرين 
العربي«  »الخريف  مصطلح  استخدام  الى  العربية  النخب  من  العديد 
بداًل من مصطلح الربيع، أو الثورة، بسبب قيام القوى المتخلفةالتقليدية 
الجديدة،  للسلطة  وحيد  كممثل  الساحة  بالظهور على  الربيع،  دول  في 
بداًل من قوى الشباب والتيارات السياسية المختلفة المدنية األخرى التي 
كانت الوقود الحقيقي والحاسم لعملية إسقاط النظم الشمولية الديكتاتورية 

السابقة.
للمستقبل من أي نوع، وال  القوى ال تمتلك أي رؤى  تلك  تبين أن  فقد 
تمتلك عقواًل تؤمن بالتطور والنهضة، وبالتالي ال ترى في العلم وسيلة 
حقيقية لفهم الحياة، وربما ال تؤمن بالعلم وال تفكر فيه أو يخطر على 

بالها أساًسا!!
 

قوى تتآكل ذاتًيا
ولهذا تبدو اليوم كقوى تطمح لتمكين نفسها من السلطة، بينما في الحقيقة 
هي ال تقدم سوى قدرتها على التآكل الذاتي، وعلى حرق ما تمتلكه من 
أوراق، وبينها شعبية اكتسبتها لسنوات من الفقراء والبسطاء والمحتاجين 
الذين كانت ترّسخ لديهم صورتها بأنها تريد أن ترفع عنهم الظلم والفقر 
والمرض، وهو ما تبين اليوم أنه لم يكن سوى مجرد شعارات بّراقة تباع 
المستقبل وإدارة  أًيا من وسائل صناعة  تمتلك  الناس. ألنها ال  لبسطاء 
أصبح  عالم  في  العلم،  وسائل  بامتالك  مرتبطة  أصبحت  والتي  الواقع 

مرتبطا بعضه بعًضا بشكل غير مسبوق.
ومثل هذه الفجوة الضخمة في التفكير بين الثقافتين تنعكس بشكل واضح 
اليوم على طبيعة ما تنشغل به المجتمعات في كلتا الثقافتين، وصحيح أن 
أوربا والواليات المتحدة، تعاني اليوم مشكالت عديدة من بينها البطالة، 
المجتمعات  تلك  فإن  النهاية  في  لكن  المال،  رأس  وتوحش  والديون، 
أو  أنها سوف تحل مشكالتها إن عاجاًل  اليقين في  تمتلك األمل وربما 
لياًل ونهاًرا في  الباحثين والعلماء يفكرون  لديها جيوًشا من  آجاًل، ألن 
كيفية حل تلك المشكالت والسيطرة على ما هو موجود منها واستثماره 

وتطويره وتطويعه.
وبهذا فإن هذا الجيش العلمي الكبير ال يهتم فقط بنقاش سبل حل المشكالت 
نقاشات موسعة حول  في  ويسهم  بل  الطارئة  واالجتماعية  االقتصادية 
قادر على  آلي  إنسان  نتمكن من صناعة  ماذا سيحدث حين  المستقبل. 
التفكير؟ وهل سيسيطر اإلنسان اآللي على البشر في تلك الحالة؟ أم أن 
لجسم  ذكية  برامج  إدخال  والذهنية عن طريق  البشرية  القدرات  زيادة 
اإلنسان ستزيد من قدراته هو أيًضا، بحيث يظل مسيطًرا على الكوكب؟ 

أسئلة المستقبل
الجديدة،  القطارات  مثل  جدا  انتقال سريعة  وسائل  تزايد صناعة  ومع 
سيصبح  هل  الصوت،  سرعة  تتعدى  التي  السرعات  ذات  والطائرات 
عالمنا أصغر؟ بالتالي هل سنتحول تدريجًيا لتصبح شعوب العالم على 
األرض تجسد مًعا عالًما كونًيا يتحدث لغة واحدة وينظر لآلخر باعتباره 

خارج نطاق كوكبنا األرضي؟
وهل سيتمكن اإلنسان مع تطور إمكانات عالج األمراض المزمنة ،ثم 
مع الطب الجيني، من السيطرة على األمراض قبل حدوثها، وهل سيؤثر 
ذلك على فكرة إطالة متوسط عمر البشر بالشكل الذي لم تعرفه البشرية 

من قبل؟
بين  فقط  ليس  الغرب  في  اليوم  للنقاش  مطروحة  أسئلة  وغيرها  هذه 
العلماء والباحثين في العلوم، بل إنها أسئلة انتقلت للنقاش بين مواطني 
تلك الدول ممن يطمحون في االرتقاء الحضاري الذي يجعل من البشر 
أصحاب قدرات عالية، يمكنهم من منافسة أي قدرات تنافسية لدى أي 

حضارات أخرى قد يثبت وجودها في الكون.
أما في عالمنا العربي، مع األسف فإن االهتمامات التي يفرضها اإلعالم 
ال  االجتماعي  التواصل  وسائل  به  تفيض  وما  الناس،  على  العربي 
تزيد على دوائر ضيقة لمفاهيم عفى عليها الزمن، وأسئلة عن تفاهات 
لمستقبل شعوب  لألفراد وال  للمجتمع وال  شيًئا ال  تقدم  وخزعبالت ال 
الجهل  قوى  تقوم  سفاسف  مجرد  منها  جانب  في  تبدو  وهي  المنطقة، 
الذي  الضعف  مدى  اكتشاف  عن  وإلهائهم  بها  الناس  بشغل  والتخلف 
بل وحتى  واقتصادًيا،  وإدارًيا  وفكرًيا  سياسًيا  القوى  تلك  يسيطر على 

على مستوى الفكر الديني نفسه.
الينتمي  وعالمين  ثقافتين  بين  االتساع  شديدة  الفجوة  تلك  فمثل  ولذلك 
كل منهما لآلخر، يرى أحدهما أن مستقبل البشرية البد أن يميل لفكرة 
ارتباط أطراف الكوكب بعضها مع بعض كقوة واحدة تنظر للعالم من 
منظور متماثل، وترى اآلخر في الفضاء الخارجي، ال بد أن تؤدي في 
يجرى  ما  بعد  تستوعب  لم  التى  القوى  لتلك  الذاتي  التآكل  إلى  النهاية 
حولها من تحوالت جذرية فى اإلنسان والكون المحيط به .النها خارج 

المنظومة البشرية المعاصرة وتعيش فى زمن اهل الكهف.
والتآكل الذاتي ليس فكرة بعيدة عن الواقع, فأمثلته واضحة بجالء وعلى 
الربيع،  بلد عربي مما مر عليها  اليوم في أكثر من  المثال نرى  سبيل 
تقديم  على  القدرة  الدول  تلك  في  السلطة  تولت  التي  القوى  تفقد  حيث 
الحلول البديلة للواقع الرديء الذى ثارت عليه كفساد االقتصاد وتخلف 
وانتشار  التلوث  المدن ومعالجة  والتعليم وتخطيط  والصناعة  الزراعة 
الناس عجزت عن  القمامة من طريق  بل حتى جمع  القاتلة  األمراض 
والمالك  الوحيدة  الوسيلة  به وهو  العلم والتؤمن  به، هى التملك  القيام 
لهذه الحلول. العلم اليوم لم يعد محصوًرا فى غرف مغلقة على الباحثين 
والعلماء فقط بل اصبح مشاًعا بين الناس ممن يؤمنون به ، فهو متداول 
بكل حرية فى وسائل النشر واالتصال فى مجتمعات العلم التى تحتضنه 

وتتسابق على تطويره ساعة بعد ساعة ان لم يكن بين دقيقة ودقيقة.
العالم  مع  اخيرا  العلمي«  »العربي  مجلة  أجرتها  صحفية  مقابلة  في 
ذكاء  ذات  آالت  إيجاد  نحو  نتجه  »إننا  يقول  وارك،  كيفين  البريطاني 
اصطناعي فائق تمتلك ذلك النوع من الذكاء والقوة الذي ال يمكن للبشر 
أن يتحكموا فيه وأن يسيطروا عليه. هذا هو الطريق الذي نسير به، وهذا 
يعني أنه عند وقت ما في المستقبل ستكون هناك آالت ذكية جًدا قادرة 
على أن تفعل كل شيء، والبشر في هذه الحالة سيصبحون نوًعا متدنًيا 

أو ذا درجة أقل تطوًرا في الحياة«.
هكذا يقول عن البشر من المتعلمين تعليًما رفيع المستوى، وممن نعرفهم 
سايبورج  يكون  ألن  الفرد  اختيار  أن  وصحيح  »النخب«،  باسم  اليوم 
)عبارة عن كائن مكون من جزء بشري وجزء آلي( أو ال، في المستقبل، 
الذي  المبهر  التحول  طبيعة  هي  هنا  الفكرة  لكن  فردًيا،  خياًرا  سيظل 

ينتظر البشرية في المستقبل القريب. 
شعوب  الي  يلتفت  ألن  الوقت  العالم  يمتلك  لن  المستقبل  هذا  مثل  في 
تريد أن تبقى تعيش في الماضي أو تستعذب الحياة في عصور الكهوف 
الحجرية، فمثل تلك الشعوب لن يكون لها وجود في مستقبل يسعى ألن 

ينتقل الكوكب البشري إلى مستوى آخر من التحضر.

سليمان إبراهيم العسكري – مجلة العربي – الكويت – يونيو 2013
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مركز الملك عبد اهلل للحوار :

أيقونة التقارب و السالم
شهدت العاصمة النمساوية فيننا في شهر نوفمبر 2013 مؤتمر 

)صورة اآلخر( الذي نظمه مركز الملك عبد اهلل العالمي للحوار 
بين أتباع األديان و الثقافات و الذي تم فيه اإلعالن عن إنشاء شبكة 

للسياسات العالمية للحوار مع اآلخر تضم عدداً  من الخبراء
 و شخصيات حكومية من وزارات التربية و القيادات الدينية

 و السياسية في جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا بين أتباع الديانات 
و الثقافات .

تتجلى أهمية هذا المركز كونه خطوة حضارية لمواجهة ما يحيط  
بالعالم العربي و اإلسالمي من حملة تشويه و تضليل بات على 

المهتمين بالشأن اإلنساني مواجهة تداعياتها  بحيث تغدو تلك المراكز 
العالمية للحوار أيقونة و موئالً  تصب فيه الطاقات العلمية لبسط 

قيم المحبة و السالم و األلفة بين الديانات و الشعوب على اختالف 
مشاربها األمر الذي أكده معالي فيصل بن عبد الرحمن بن معمر 

األمين العام للمركز بأن يصبح المركز حاضنة للمؤسسات الحوارية 
العالمية وميدانًا مفتوحًا للحوار الهادف الصادق للوصول إلى تحقيق 
الهدف األسمى وهو إدراك القيمة الحضارية المثلى للتنوع والعيش 

المشترك على قاعدة الوئام والسالم والتعايش وحسن الجوار واألخوة 
اإلنسانية، مشيرًا إلى عدد المشروعات الجديدة للمركز والتي سوف 

يتم طرحها قريبًا منها مشروع المعرض المتنقل للحوار والذي 
سوف يشارك في المعارض الدولية ومشروع المدونة السلوكية 

ألعضاء المركز والمنتمين إليها، باإلضافة إلى باقة من األفكار التي 
يتم دراستها حاليًا التي يمكن من خاللها حشد القيادات الدينية الشابة 
للمساعدة على القيام بعدد من األعمال ذات النفع العام مثل نشر القيم 
اإلنسانية واألخالق وتعزيز دور األسرة ومكافحة األمراض الوبائية 

ومحو األمية ومكافحة التلوث البيئي.

تمكن مركز الملك عبد اهلل بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع 
األديان والثقافات ومنذ تدشينه في 26 نوفمبر 2012م، أن ُيؤسس 

لحوار فاعل بين أتباع األديان والثقافات لنقل الحوار من قاعات 
التنظير والبحث إلى ممارسات عملية على أرض الواقع تتجاوز في 

مضامينها وأهدافها وآلياتها الصعوبات والمعوقات التي قد تحول دون 
التفاعل اإليجابي وااللتقاء حول المشتركات اإلنسانية التي تجمع أتباع 

األديان والثقافات وتنتصر لقيم التفاهم والتعايش وتعزيز المشتركات 
اإلنسانية وتطرح حلواًل قابلة للتنفيذ إلزالة الحواجز النفسية والصور 
النمطية المشوهة ومكافحة جميع أشكال التصنيف النمطي والتطّرف 

التي طالما كانت معوقًا للحوار بين أتباع األديان والثقافات. 
ومع بداية العام الثاني لمسيرة المركز كأول مؤسسة عالمية مستقلة 
للحوار بين أتباع األديان والثقافات يجدر التوقف عند أبرز محطات 
إنشاء هذا الصرح العالمي وأبرز ما حققه من إنجاز على مدار عام 

كامل. 
جاء إنشاء المركز انطالقًا من مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك 

عبد اهلل بن عبد العزيز للحوار بين أتباع األديان والثقافات والتي تبنتها 
القمة اإلسالمية االستثنائية التي عقدت بمكة المكرمة عام 2005م 
ودعت إلى إنشاء هيئة عالمية للحوار بين أتباع األديان والثقافات. 

وفي نوفمبر 2007 ُعقد اللقاء التاريخي بين خادم الحرمين الشريفين 
- يحفظه اهلل - والبابا بنديكتوس السادس عشر بابا الفاتيكان، حول 
ضرورة إطالق المبادرة التاريخية ودعمها لتحقيق أهدافها النبيلة. 

وتواصل تأييد المجتمع الدولي للمبادرة والتي قادت لتأسيس المركز 
خالل المؤتمر اإلسالمي العالمي للحوار، والذي عقد بمكة المكرمة 

عام 2008م بمشاركة أكثر من 500 من العلماء المسلمين من 
مختلف دول العالم، وكذلك خالل المؤتمر العالمي للحوار والذي 

عقد بالعاصمة اإلسبانية مدريد في يوليو 2008م بمشاركة ما يزيد 
على 300 من القيادات الدينية والنخب الفكرية والثقافية والسياسية 

الذين طالبوا في البيان الختامي للمؤتمر بعقد جلسة خاصة لألمم 
المتحدة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بن أتباع األديان 

والثقافات. 
وأيدت الجمعية العامة 

لألمم المتحدة في 
اجتماعها الذي عقد في 

نوفمبر عام 2008م، 
توصيات مؤتمر مدريد 
من خالل التأكيد على 

أن التفاهم المتبادل 
والحوار بين أتباع 
األديان والثقافات 
ضرورة لتحقيق 

السالم العالمي، وفي 
يوليو 2009م شكَّل 

المؤتمر العالمي للحوار 
والذي عقد في فيينا 

لجنة لمتابعة المبادرة 
ووضع األسس الالزمة 
لتفعيلها ودراسة آليات 
تأسيس مركز عالمي 

للحوار بين أتباع األديان والثقافات، وتجلي التأييد الدولي لفكرة إنشاء 
المركز خالل المؤتمر الذي نظمته رابطة العالم اإلسالمي في جنيف 
في أكتوبر 2009م، بعنوان مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار 

وأثرها في إشاعة القيم اإلنسانية بمشاركة 150 شخصية دينية أكاديمية 
يمّثلون مختلف أتباع األديان والثقافات في العالم. 

وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن مبادرة خادم الحرمين 
الشريفين للحوار بين أتباع األديان والثقافات والتي انطلقت من قلب 
العالم اإلسالمي مكة المكرمة تدعو إلى عالم تسوده العدالة واألمن 

والتفاهم والسالم والذين طالبوا بأهمية التفاعل مع المبادرة من أجل 
مستقبل عالمي أفضل يسوده التفاهم والتعاون على الخير ووضع حد 

للنزاعات والصراعات. 
وإدراكًا ألهمية الحوار وسعيًا إلى تطبيق المبادرة قامت ثالثة دول 

هي: المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا في 
أكتوبر عام 2011م بالتوقيع على اتفاقية تأسيس مركز الملك عبد اهلل 
بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات »كايسيد« 

بحضور ومشاركة الفاتيكان كمراقب، وتأسيس هيئة تحضيرية لوضع 
األطر األساسية لتنفيذ االتفاقية. 

وفي 26 نوفمبر 2012م تم تدشين المقر الرسمي للمركز في العاصمة 
النمساوية فيينا، وفي احتفال عالمي ُأقيم في قصر هوفيرغ التاريخي 

بحضور أكثر من 850 شخصية عالمية من القيادات الدينية والسياسية 
ومن العلماء والمثقفين والمفكرين واألكاديميين تم افتتاح مركز الملك 

عبد اهلل بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات 
التاريخي بفيينا وبدء فعالياته التي انطلقت من رؤية واضحة وقناعة 
أصيلة بأن الدين أساس قوي لتعزيز ثقافة الحوار واالحترام وإرساء 

قيم العدل والسالم. 
واستطاع المركز النهوض بدور محوري على صعيد التواصل بين 

أتباع األديان والثقافات والبناء على الجهود الدولية في مجال الحوار 
العالمي ودعم ثقافة التعاون والتعايش وفق رؤية واضحة ألهدافه 

والتي تتضمن تأسيس وتطوير ونشر المعرفة في مجال الحوار بين 
أتباع األديان والثقافات، وإرساء وتعزيز احترام الرأي والرأي اآلخر 

من خالل الحوار وبناء جسور التواصل والتعامل مع االختالفات 
والمشكالت التي تحد من فاعلية الحوار بين أتباع األديان والثقافات 

دون أدنى تمييز بين دين وآخر أو ثقافة وأخرى. 
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Az ománi szultánság 43. nemzeti napja
2013. november 18-án ünnepelték az omániak 43. nem-
zeti napjukat, azonban a nép továbbiakban is óriási aka-
rattal és őszinteséggel folytatja e fejlődést, előre megter-
vezett lépésekkel a jelen- és jövőért, az ománi szultán, 
őfelsége Kabusz Bin Szaid vezetésével, akiről elmondha-
tó, hogy okosan vezeti a szultánságot, mert szem előtt 
tartja, hogy állampolgárai alapkövei és elindítója a fejlő-
désnek, bármilyen területről legyen is szó. Őfelsége, az 
ománi szultán nagy bizalmat adott állampolgárai kezébe, 
továbbra is nagyon fontosnak tartja a velük való folya-
matos kapcsolattartást, melyet kihangsúlyozott a  2012. 
november 12-én kezdődő ománi nemzeti tanács ötödik 
ciklusának megkezdése alkalmából, mely egybeesett az 
ománi nemzeti tanács új épületének átadásával, amikor 
is őfelsége az ománi szultán a következő kijelentéseket 
tette képviselői előtt: „Már utasítottam a kormányt, hogy 
terveiben koncentráljon a szociális fejlődésre, legfőképp 
azokon a területeken, ahol az omániak mindennapja érin-
tettek, mint például több munkahely  és továbbképzést  
szolgáló tanfolyamok biztosítása, a jó termelés, tudomá-
nyos és kulturális eredmények érdekében.”

Az ománi modern vezetés fontosnak tartja, őfelsége 
Kabusz szultán vezetésével, hogy a nép és vezetője kö-

zött őszinte és mély kapcsolat alakulhasson ki, melynek középpontjában az ománi állampolgár áll, mivel ő 
a szultánság legértékesebb vagyona, mert ő a fejlődés alapja.

A szultánság külpolitikája, őfelsége Kabusz szultán stratégiai elképzeléseire támaszkodik, amely az együtt-
élésre, a jó kapcsolatokra és mások belügyeibe való be nem avatkozáson alapszik.

Az ománi bel-és külpolitika jól tükrözi az ománi ember személyiségét, csendessége, őszintesége és a 
másokkal való együttélése jellemzi. Az ománi politikára egyértelműen jellemző, a szomszédokkal való kap-
csolatok ápolása.   
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„Iszlám üzenet Ománból”, 
kiállítás Szlovéniában volt szlovén elnök: 

Ománt a vallási tolerancia és a megbeszült 
szentélyek jellemzik

Az „Iszlám üzenet Ománból” című kiállítás, amelyet az ománi iszlám egyházi minisztérium felügyel, decem-
ber 4-én indult 36. állomására, mégpedig Szlovénia fővárosába, Ljubljana történelmi székházába.
Danilo Türk volt szlovén elnök üdvözölte, hogy országában rendezik ezt a kiállítást. Kiemelte, hogy az ománi 
szultánság nagy szerepet játszik a tolerancia és együttélés megteremtésében. Hangsúlyozta, hogy ezen 
kiállítás fontos szerepet játszik a két ország közötti kapcsolatok megerősítésében, mivel Omán fontos jel-
lemzői közé sorolható a vallási tolerancia, mások tisztelete és megbecsülése a különböző vallásúak felé. 
Rámutatott, hogy ez a kiállítás segít a szlovén nép számára, hogy jobban megismerje Ománt, mely a két 
ország közötti turizmus fellendülését is szolgálja.
A szlovén mufti, Nadzsad Dzsarabusz Úr a kiállítás ünnepi nyitó beszédében hangsúlyozta, hogy az „Isz-
lám üzenet Ománból” című kiállítás fontos és erős jelképes üzenetet hordoz, mert az első alkalommal ren-
deznek ilyen jellegű kiállítást Szlovéniában, mely egyben erős kulturális üzenetet továbbít az iszlám vallás 
toleranciájáról, mivel Omán tisztel és értékel másokat. Megjegyezte, hogy a kiállításon keresztül szeretné 
megismertetni az iszlámot és a muszlim embert, kihangsúlyozta, hogy az emberi jogok és szabadság tisz-
telete a legfontosabb közös érték.
Tolerancia és együttélés a civilizációk között
Badr Bin Mohamed Al-Hanani őexelenciája, Szlovénia ománi nagykövete a kiállítás nyitóbeszédében hang-
súlyozta, hogy a kiállítás legfőbb célja, hogy felhívja  a figyelmet az együttélésre a népek és a civilizációk kö-
zött. Utalt arra, hogy a szultánság fontos jellemzői az együttélés és az egymás iránti tisztelet, mivel az iszlám 
elutasítja az intoleranciát, az erőszakot és a terrorizmust. Ezek azok a pillérek, amelyek mentén haladunk és 
amiken keresztül meg tudjuk őrizni az arab és az iszlám identitást.
Mohamed Bin Szaád Al-Maámari úr ománi kulturális miniszter tanácsadója, a külföldön tervezett kiállítások 
felelőse, a kiállítás ünnepi nyitóbeszédében örömének adott hangot, hogy a Szlovén Köztársaság teret 
engedett ezen eseménynek, továbbá köszönetet mondott a szlovén mufti irodájának és Ljubljana önkor-
mányzatának erőfeszítéseiért, amiért mindent megtettek a kiállítás létrehozatala érdekében. Megemlítette, 
hogy a kiállításon 20 festmény magyarázza a vallást és a közéletet, jól tükrözi az együttélési szabályokat, és 
megismerteti az ománi nő szerepét Ománban.
Hozzátette, hogy a kiállítás 3 hétig lesz látogatható, hogy mindenki megismerkedhessen az iszlámmal 
Ománban és az ománi erőfeszítésekkel a vallások közötti párbeszéd folytatásában.
Művészeti bemutató
A kiállításon két filmet vetítettek le, az egyik a vallási toleranciáról szólt Ománban, amelyet kifejezetten a 
kiállítás alkalmából készítettek. A másik az ománi tolerancia, az együttélés, és az egyetértés kialakulásának 
történetét mondja el. Mindkét film elnyerte a közönség tetszését.
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A Magyar Arab kapcsolat

Wintermantel Péter, a Külügyminisztérium globális ügyekért felelős helyettes államtitkára 2013. október 31-
én külügyi konzultációkat folytatott Maszkatban ománi partnerével, Ahmed bin Yousuf Al Harthi-val, az ománi 
külügyminisztérium államtitkárával.

A konzultációk során a felek áttekintették a magyar-ománi kétoldalú kapcsolatokat, különös tekintettel a 
gazdasági együttműködésre és az egyezményes kapcsolatrendszer fejlesztésére. A jelentős fizetőképes 
kereslettel rendelkező olajexportőr Ománnal az elmúlt években gazdasági kapcsolataink bővültek, amiben 
kiemelkedő szerepet játszik a MOL és ománi partnerei között kialakult stratégiai együttműködés.
 
A felek megelégedéssel állapították meg, hogy az elmúlt években az ománi és a magyar vállalatok egyre 
nagyobb köre kezdett érdeklődni kölcsönös üzleti lehetőségek iránt. Áttekintették a közös üzleti és befek-
tetési tevékenység bővítésének lehetőségeit és ígéretes területeit. E célok elérését nagy mértékben előse-
gítheti az Ománi Kereskedelmi és Iparkamara üzletember delegációjának közeljövőben tervezett budapesti 
látogatása.

 
Mindkét fél fontosnak tartja a magas 
szintű vezetői látogatások és a po-
litikai kapcsolatok folyamatosságá-
nak fenntartását. Wintermantel Péter 
javaslatot tett az Öböl Együttműkö-
dési Tanács - melynek több olajex-
portáló állam mellett Omán is tagja 
- és a visegrádi országok politikai 
és gazdasági konzultációinak bein-
dítására, amit az ománi fel örömmel 
fogadott. Egyetértettek továbbá ab-
ban is, hogy gyorsítsák meg a felek 
az egyeztetés alatt álló egyezmé-
nyek előkészítését a kettős adózta-

tás elkerüléséről, a beruházások kölcsönös védelméről és a részleges vízummentességről.
 
A magyar fél szorgalmazta az együttműködés fejlesztését az oktatás területén is és felhívta a partner figyel-
mét a magyar felsőszintű es a posztgraduális képzés lehetőségeire.
 
A helyettes államtitkár találkozott továbbá Rashid bin Ahmed Al Hanaival, az Ománi Sportügyi Minisztéri-
um államtitkárával, akivel megállapodtak sport know-how és management rendszerek átadásáról, valamint 
ománi sportolók magyarországi edzőtáborozásának megszervezéséről. Az ománi fél együttműködést kíván 
emellett kialakítani a magyar kajak-kenu es vívósport tapasztalatainak átvételére.
 
Wintermantel Péter kölcsönös befektetési lehetőségek bővítéséről tárgyalt Ali bin Rashid Al Balushival, az 
Ománi Befektetés- és Exportfejlesztési  Hivatal elnökhelyettesével, valamint megbeszéléseket folytatott az 
energetikai együttműködésről Nasser bin Khamis Al Ghismy-vel, az Ománi Olaj- es Gázipari Minisztérium 
államtitkárával. Salim bin Nasser Al Oufival, az Ománi Polgári Légiközlekedési Hatóság igazgatójával meg-
vizsgáltak emellett a légiközlekedési egyezményes kapcsolatok kialakításának lehetőségét.
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Őexcellenciája Iftekhar Aziz megbízólevelének 
átadási ceremóniája

Őexcellenciája Iftekhar Aziz, a Pakisztáni Iszlám Köztársaság magyarországi nagykövete 2013. szeptember 
4-én átadta megbízólevelét Őexcellenciája Áder Jánosnak, Magyarország köztársasági elnökének.
Az ünnepségre a budapesti Sándor-palota Tükörtermében került sor a nagykövet úr családja és az első 
beosztott jelenlétében.
Magyarország köztársasági elnöke ezután egy beszélgetésre invitálta a nagykövet urat és az első beosztottat, 
melynek során Pakisztán és Magyarország közötti kétoldalú gazdasági és politikai kapcsolatok további 
erősítésével kapcsolatban egyeztettek. A nagykövet úr kifejezte határozott szándékát, hogy a már meglévő 
baráti kapcsolatokat tovább erősítsék a két ország között.
A Sándor Palotában történő  megbízólevél átadásának ceremóniáját követően a nagykövet úr elhelyezett 
egy koszorút az ismeretlen katona sírjánál a Hősök terén.
Forrás : MTI
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a terepen reményünk sincs arra, hogy 
megoldás szülessen.

 2012. november 29-én az ENSZ 
Közgyűlése elfogadta a 67/19-es ha-
tározatot, amely megváltoztatja 
Palesztina „entitás” státuszát, és 
138-9 arányban, 41 tartózkodás 
mellett megszavazta, hogy Paleszti-
na „nem tag, hanem megfi gyelő 
állam” legyen. Ez hallgatólagos el-
ismerése szuverenitásának. Milyen 
változások észlelhetők a fontos dön-
tés óta?
– Azok számára, akik hosszú évek 

óta a békéért dolgoznak, a Palesztin ál-

lam és nemzetközi elismertsége számára 
nagy eredmény volt, igen jó érzés és ha-
talmas elégedettség. Teljes tagként, illet-
ve megfi gyelőként fogadtak el minket az 
ENSZ-ben, nemzetközi szervezeteiben 
és olyan speciális egységeiben, mint a 
WTO, a WHO, az UNESCO és az 
UNICEF. És természetesen tagja lehe-
tünk a Nemzetközi Bíróságnak is. Az 
Egyesült Államok elnöke, Barack 
Obama és a külügyminiszter, John 
Kerry megígérte, hogy mindent megtesz 
ez alatt a kilenc hónap alatt a békés meg-
oldás érdekében. Az Egyesült Államok 
kormánya sokszor közli velünk, hogy az 
izraeli kormány békés megoldást akar, 

és megoldást keres az 1967-es határvo-
nalra is, néhány terület kivételével, me-
lyeket más településekért kell elcserél-
nünk. Úgy vélem, kormányunk elfogad-
ta szinte az összes feltételt és kikötést, és 
a legmesszebbmenőkig teljesítettük a 
folyamat során tett ígéreteinket. De az 
izraeli oldal eddig még nem fogadott el 
egyetlen opciót vagy feltételt sem azok 
közül, amiket mindkét oldal számára 
kijelöltek.

 Kérdezhetek a családjáról?
– A férjem svéd volt, és néhány évvel 

ezelőtt halt meg. A fi am Svédországban 
él. Egyedül vagyok itt, de nem vagyok 
magányos, hiszen barátok és kedves em-
berek vesznek körül. Élvezem az itteni 
életet és a munkámat is.

 Hogyan tölti a szabadidejét? Van 
valamilyen hobbija?
– Ami azt illeti, ékszereket készítek 

ezüstből és különféle kövekből. Semmi 
különös, de jó viselni őket. Szeretek sé-
tálni is az erdőben, és nagyon szeretek 
olvasni, countryzenét és lágy dallamokat 
hallgatni.

Popper Anna

recognised its sovereignty. What 
changes can be noticed since that 
important decision?”
“For those who have been working for 

long years for peace, for the Palestinian 
State and its international recognition, it 
was a high achievement, a very good feel-
ing and great satisfaction. We were ac-
cepted as full member, or observer at the 
UN and its international bodies and 

specialised agencies, such as the World 
Trade Organization (WTO), the World 
Health Organization (WHO), UNE-
SCO, and also UNICEF. And of course 
we can be a member in the International 
Court, too. U.S. President Barack Oba-
ma and State Secretary John Kerry have 
promised us that they will do their bests 
in these 9 months to achieve a peaceful 
solution. Th e US government addresses 

to us many times that the Israeli govern-
ment wants a peaceful solution and wants 
to seek the solution on the border of 1967 
with some exceptional areas that we have 
to exchange with some settlements. I 
think my government accepted almost 
all the conditions in terms, and we ful-
fi lled our promises up to the top that were 
given in this process. But the Israeli side 
did not accept any of the options and 
conditions yet, that have been dictated 
on both of us.”

 “Can I ask about Your family?”
“I was married to a Swedish man, who 

passed away some years ago. My son is 
living in Sweden. I am here alone but not 
lonely, since I have friends and nice peo-
ple around me, I enjoy my life and my 
work here.”

 “How do You spend Your leisure 
time? Do You have any hobbies?”
“Actually I make jewellery from silver 

and various stones. So nothing famous, 
but these are nice to wear. I also love 
walking in the forest, and like very much 
reading, listening to country music and 
soft melodies.”

 Forrás: Diplomata Magazin
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és nagyra értékeljük a magyar kormány 
támogatását, amit az elmúlt években ta-
pasztalhattunk. Az utóbbi két évben a 
testvérvárosok, mint például Jerikó és 
Eger, vagy Betlehem és Kalocsa, kapcso-
latai szorosabbá és erősebbé váltak. Bet-
lehem egyedülálló a világon, és nagy kár, 
hogy a külföldi turisták 3 óránál többet 
nem tartózkodhatnak ott. Miután ellá-
togattak a Születés Templomába és a 
Barlangba, máris menniük kell. Így a 
város elesik mindattól a jövedelemtől, 
amit a turizmus általában hoz. Most azon 
igyekszem, hogy megerősítsem, és szoro-
sabbra fonjam a kapcsolatokat Palesztina 
és Magyarország között, erőfeszítéseimet 
a gazdasági, kereskedelmi és mezőgazda-
sági együttműködés fejlődésére fordítva, 
különös tekintettel az egészségügyi és az 
újrahasznosító iparágra.

 Megosztaná velünk véleményét 
a Palesztina és Izrael közötti béke-
folyamatokról?
– Elfogadtuk, hogy újra tárgyalóasz-

talhoz ülünk Izraellel, és volt két feltéte-
lünk: az egyik, hogy a meglévő települé-
sek terjeszkedését, valamint az újak épí-
tését leállítsák. A másik pedig, hogy 
megszűntessék a városok lezárását. Az 
amerikai kormány 9 hónapos haladékot 
adott nekünk a tárgyalásokra, ami alatt 
elkészíthetik új tervezetüket a megoldás-
ra. Az izraeli kormány egyre több terüle-
tet szerez, különösen Jeruzsálem térségé-

ben, és számos okkal és kifogással élve 
lerombolja a palesztin házakat. Addig 
növelik a településeket, mígnem azok 
gyűrűként kapcsolódnak össze – Jeruzsá-
lem és Betlehem széleinél. Új települése-
ket is építenek minden hegyen és dom-
bon, csak azért, hogy körbevegyék a pa-
lesztinokat. Nos, nem várunk túl sokat 
ezektől a tárgyalásoktól, mert már eltelt 
három hónap bármilyen eredmény nél-
kül. Ezért nem tudom, mennyi az esé-
lyünk arra, hogy pozitív megoldást talál-
junk a hátralevő hat hónapban. A tárgya-
lóasztalnál érhetünk el eredményeket, de 

 “Would You share with us Your 
opinion about the peace process be-
tween Israel and Palestine?”
“We accepted to go back to negotia-

tions with Israel and we had two condi-
tions: fi rst to stop the expanding of the 
existing settlements and building new 
ones in the occupied territories, then to 
stop the closure of the cities. Th e Ameri-
can government gave us an option for the 
negotiations for 9 months, while they 
could implement their new agenda in 
fi nding a solution. Th e Israeli government 
is enacting more lands, especially in Je-
rusalem area, and demolishing Palestin-
ian houses for several reasons and ex-
cuses. Th ey are expanding the settlements 
until these are connected to each other 
like a ring – along the sides of Jerusalem 
and Bethlehem area. Th ey are also build-
ing new settlements on every mountain 
and hill, just to surround Palestinians. 
Well, we do not expect much from these 
negotiations, because 3 months already 
passed without any development. So I do 
not know how big our chances are to 
reach positive solution in the remaining 
6 months. At the negotiating table we 
have many results, but on the ground we 
have not even hope that a solution could 
approach.”

 “On the 29th November 2012 the 
UN General Assembly passed Reso-
lution 67/19 changing Palestine’s 
‘entity’ status to ‘non-member ob-
server state’ by a vote of 138 to 9, 
with 41 abstentions. Th is implicitly 
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fogadott itt. Csodálom az építészetét, és 
sok a látnivaló. Még nincs túl sok kap-
csolatom a magyarokkal, bár szeretem az 
embereket, és tudok beszélni velük egy-
szerű emberként, formalitások nélkül, 
még akkor is, ha nem mindenki beszél itt 
angolul, az én magyar tudásom pedig 
gyenge. A Magyarországon élő palesztin 
közösség nem túl nagy. Nincsenek me-
nekültek, nagyrészt korábbi diákok, akik 
tanulmányaik elvégzése után itt marad-
tak, megházasodtak, és most ebben az 
országban élnek. Családjaik jól beillesz-
kedtek a magyar társadalomba. Minden 
évben jönnek újabb diákok, s a magyar 
kormánytól kapott ösztöndíjaknak kö-
szönhetően 9 diákot fogadhatunk. Néha 
a diákok abbahagyják tanulmányaikat, 
mielőtt végeznének, általában anyagi 
gondok, vagy a magyar nyelv nehézsége 
miatt. Nagyon sajnálom őket, és sajnos, 
ezekben az esetekben elveszítjük az ösz-
töndíjat. Minden tőlem telhetőt megte-
szek, hogy legalább a gazdasági és szelle-
mi segítséget megadjam nekik ebben az 
országban. Azt is szeretném, ha több lány 
diák jönne. Női nagykövetként úgy gon-
dolom, talán könnyebben tudunk jó kö-
zösséget kialakítani, mint férfi  társaink.

 Mik a céljai a magyar–palesztin 
kapcsolatokat illetően?
– Kétoldalú kapcsolataink már hosz-

szú évek óta igen jók. 1988-ban kaptunk 
nagykövetségi státuszt Magyarországon, 

diplomatic career started. Th ree years ago 
I was given the rank of Ambassador, but 
without any post. And now this is my 
fi rst posting as Ambassador of Palestine 
to Hungary.”

 “Have You been in Hungary be-
fore? What are Your fi rst impres-
sions being in mission here?”
“I have visited Hungary twice as a 

tourist with a friend of mine. I just re-
ceived the photos that were taken by us 
in Budapest 25 years ago. I love Buda-
pest. I think it is a pleasant city with 
warm atmosphere to be here. I admire 
its architecture and there is a lot to see. I 
do not have so much contact with Hun-
garians yet, however I like people and I 
know how to talk to them without for-
malities as a simple person, even if not 
everybody speaks English here and my 
Hungarian is poor. Th e Palestinian com-
munity living in Hungary is not big. We 
do not have refugees but mostly former 
students, who stayed here after their 
studies, then they got married and now 
live in the country. Th eir families are well 
integrated in the Hungarian society. We 
have new students every year, thanks to 
the scholarships for 9 students that we 
receive from the Hungarian government. 
It happens that some of the students quit 
the studies before fi nishing, because of 
fi nancial problems or diffi  culty of Hun-
garian language. I feel very sorry for 

them, and unfortunately in these cases 
we lose the scholarship. I do my best to 
give them at least the economic and the 
spiritual support in this country. I would 
also like to have more female students 
here. And as a female ambassador I think 
that we could establish a good commu-
nity easier than maybe the male ambas-
sadors.”

 “What are Your objectives con-
cerning the Hungarian-Palestinian 
relations?”
“Our bilateral relations have been very 

good for many years. We got the status 
of embassy in 1988 in Hungary. And we 
appreciate very much the support of the 
Hungarian government during all these 
years. In the last two years we have even 
closer and stronger relations with our 
twin cities, like Jericho and Eger, or Beth-
lehem and Kalocsa. Bethlehem is unique 
in the world, and this is really a pity that 
foreign tourists are not allowed to stay 
more than 3 hours there. After visiting 
the Church of the Nativity and the Grot-
to they have to leave. So the city is miss-
ing all incomes that is usually generated 
by the tourist business. Now I do my best 
to strengthen and deepen the relations 
between Palestine and Hungary, focusing 
my eff orts on the development of the 
economic, trade and agricultural coop-
eration, with special regard to the sanitary 
and recycling industries.”
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 „Mindent megteszek 
kapcsolataink elmélyítéséért és erősítéséért”
Interjú őexcellenciája Marie Antoinette Sedinnel, a Palesztin Állam magyarországi nagykövetével

 “I do my best to strengthen and deepen our relations”
Interview with H.E. Marie Antoinette Sedin, Ambassador of the State of Palestine to Hungary

A leköszönő palesztin nagykövet majd nyolc 
éven át képviselte hazáját Magyarországon. 
Az új nagykövet, őexcellenciája Marie An-
toinette Sedin megbízólevelét október 1-jén 
adta át. Dinamikus munkastílusát mi sem 
jellemzi jobban, mint hogy az elmúlt két 
hétben a magyar kormány szinte minden 
magas rangú vezetőjével találkozott. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy újabb női nagykö-
vetet köszönthetünk a budapesti diplomáciai 
testületben.

 Nagykövet asszony, kérem, me-
séljen nekünk diplomáciai karrier-
jéről!
– Átlagos palesztin család-

ból származom, Palesztina 
északi részéről, Felső-Galileá-
ból. Édesapám egy kis falu-
ban, al-Bassá-ban született a 
libanoni határ közelében, 
amit 1948-ban teljesen lerom-
boltak, a családomat pedig 
Libanon déli részére telepítet-
ték. Más falubeli családokkal 
együtt egy Bejrút közepén 
álló menekülttáborba küldtek 
minket, aminek Dbayeh volt 
a neve, és ott kellett laknunk. 
Ebben a táborban születtem, 
és nőttem fel. Az egyik nővé-
rem egy ENSZ-katonához 
ment férjhez, és visszatért vele 
Svédországba. A 70-es évek 
elején Svédországba mentem 
tanulni, és nyári munkaként 
dolgoztam a Közel-Keleti Lé-
gitársaságnál, ami közvetlen 
járatokat indított Bejrútból 
Stockholmba. Később – a ta-
nulmányaim alatt – légi utas-
kísérőként is dolgoztam. A 
70-es évek végén Svédország-
ban csatlakoztam a Palesztin 
Felszabadítási Szervezethez, 

amikor információs irodánk volt ott. Ez-
után indult el diplomáciai karrierem. 
Három évvel ezelőtt nagyköveti rangot 
kaptam, de állomáshely nélkül. Most ez 
az első állomáshelyem, Palesztina nagy-
követe lettem Magyarországon.

 Járt már korábban Magyaror-
szágon? Mik az első benyomásai a 
kiküldetésben?
– Kétszer jártam turistaként Magyar-

országon egy barátommal. Éppen most 
kaptam meg azokat a képeket, amiket 25 
évvel ezelőtt készítettünk Budapesten. 
Szeretem Budapestet. Úgy gondolom, 
nagyon kellemes város, és meleg légkör 

Th e previous Palestinian Ambassador repre-
sented his country for nearly eight years in 
Hungary. Th e new Ambassador, H.E. Marie 
Antoinette Sedin handed over her credentials 
on the 1st October, and her dynamic working 
style is characterised by the fact that in the 
past two weeks she has managed to meet al-
most all high-level leaders of the Hungarian 
government. Th is is a great pleasure to have 
another female ambassador in the Diplo-
matic Corps in Budapest.

 “Your Excellency, tell us please 
about Your diplomatic carrier.”
“I am from an ordinary Palestinian 

family, from the north part of 
Palestine, the Upper Galilee. 
My father was born near the 
Lebanese border in a tiny little 
village, al-Bassa, which was 
totally demolished in 1948, 
and my family was expelled 
to the south of Lebanon. We 
were sent with all other fami-
lies from our village to a refu-
gee camp in the middle of 
Beirut, called Dbayeh, to live 
there. I was born and grew up 
in this camp. One of my sis-
ters got married to a UN 
military person and they re-
turned to Sweden. At the be-
ginning of the 70s I went to 
Sweden to study and, as a 
summer job, I also worked for 
the Middle-East Airlines, 
which had direct fl ights from 
Beirut to Stockholm. Later on 
– during my studies – I 
worked as a fl ight attendant, 
too. I joined the Palestine Lib-
eration Organisation (PLO) 
in Sweden at the end of the 
70s, while we had an informa-
tion offi  ce there. Th en my 
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Tutanhaton és felesége Anheszenpaaton még az első években megváltoztatták nevüket Tutanhamonra és 
Anheszenaonra – ez is a jogaiba visszaállított régi főisten, Ámon tiszteletét tükrözte. A fáraó nevéhez hozzá-
került a „déli Héliopolisz uralkodója” cím is, ami Ámon kultuszközpontjára, Karnakra utalt. A királyi székhely 
Ahet-Atonból Memphiszbe került, Théba pedig újra az ország vallási fővárosa lett.
A Tutanhamon uralkodásának első évére keltezett sztélé beszámol arról, hogy az Amarna-kor után helyre-
állították a régi hitet: az elhanyagolt templomokat az egész országban felújíttatták és ellátták mindennel; a 
papok visszakapták régi kiváltságaikat, új papokat neveztek ki.
Tutanhamon több nagy építkezést kezdett Thébában; a luxori templomban ő díszíttette III. Amenhotep nagy 
oszlopcsarnokát – többek közt egy Opet-ünnep jeleneteivel. Egy, az ifjú fáraó arcvonásait viselő szfinx ma 
is látható a karnaki nagy Ámon-templom első udvarán, a hármas szentéllyel szemben, a hatodik udvarban 
pedig Ámonnak és Amaunetnek emelt szobrot.
Tutanhamon uralkodása alatt Egyiptom kezdett újra több figyelmet fordított a külügyekre.
Horemheb valószínűleg már az első években harcolt az egyre erősödő hettitákkal, mert ebben az időben 
díszített memphiszi sírjának egy felirata megemlíti, hogy nevét a hettiták földjén is ismerték. A hatalmi egyen-
súlyon azonban nem sikerült változtatnia: Egyiptom megtartotta ugyan a vazallus Palesztinát és Libanont, 
de a hettita feljegyzések Amka elfoglalásáról számolnak be. Az egyiptomiak válaszul elfoglalták Kádest és 
lázadást szítottak a hettita függőség alatt álló déli területeken, de a hettiták már a következő évben vissza-
foglalták elvesztett területeiket. 
Núbiában viszont Egyiptomnak sikerült megerősítenie a hatalmát. Uralkodása utolsó éveiben maga a fáraó 
is részt vehetett valamelyik hadjáratban, az is elképzelhető, hogy egy csatában szerzett sebébe halt bele.
A testet elsőként Carter csapata vizsgálta meg az 1920-as években, de őket inkább a múmiára tett amulet-
tek és ékszerek érdekelték. Mivel ezek a tárgyak (és a híres aranymaszk is) több helyen beleragadtak a bal-
zsamozáskor használt kenőcsökbe, a régészek feldarabolták a múmiát, az aranymaszkot pedig felhevített 
késsel vágták le róla. A múmiát 1926-ban visszahelyezték a szarkofágba, azóta háromszor emelték ki, hogy 
röntgenvizsgálatnak vessék alá: 1968-ban a Liverpooli Egyetem tudósai, 1978-ban a Michigani Egyeteméi, 
végül 2005-ben egyiptomi tudósok, Dr. Zahi Hawass vezetésével. Ekkor komputertomográfiás vizsgálatra 
is sor került.
Tutanhamon uralkodásának tízedik évében a fiatal fáraó elhunyt. Halálának okáról számos feltételezés szü-
letett, melyek nagy része a múmián található sérülések természetéből fakad: felvetették, hogy a fáraó eset-
leg gyilkosság áldozata lett, de a 2005-ben elvégzett vizsgálatok alapján halálát csonttörés következményei 
okozták. A 2008 és 2010 között elvégzett vizsgálatok azt is megerősítették, hogy maláriában szenvedett, 
ami hozzájárulhatott halálához. Német tudósok szerint viszont sarlósejtes anémiában (vérszegénységben) 
hunyt el. Tutanhamon jelenleg is sírjában (Luxor-ban) nyugszik. 
Mindenkinek ajánlom, hogy ha lehetősége nyílik rá, mindenképpen az életében legalább egyszer tekintse 
meg ezeket a csodálatos műkincseket amelyek nem csak a Kairói Nemzeti Múzeumban hanem az egész 
ország területén megtekinthetők.
                                                                         

  Szerkesztette: Dr. Hassan Elsayed
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Tutankhamon
Születésekor Tutanhatonnak hívták, uralkodása alatt Tutanhamon, másik elterjedt írásmód szerint Tutankhamon, 
uralkodói nevén Nebheperuré, (*i. e. 1342 körül, ur.: kb. i. e. 1333 –  †i. e. 1324) az ókori Egyiptom XVIII. 
dinasztiájának egyik utolsó fáraója. Mivel fiatalon került trónra, helyette más nagyhatalmú személyek, mint Ay 
és Horemheb irányították az országot. Uralma alatt kezdődött Egyiptom Amarna-reform utáni restaurációja.
                                                                 

           A fáraó aranymaszkja                                                           A fáraó egyik szarkofágja-aranyból 
Történelmi szempontból mérsékelten fontos uralkodó volt. Hírneve nagyrészt annak köszönhető, hogy sírja, 
a Királyok völgye 62, régészeti szenzáció, a 20. századig szinte az egyetlen érintetlenül fennmaradt fáraósír. 
A sírba az ókorban betörtek ugyan, mégis a benne elhelyezet tárgyak nagy része megmaradt, köztük a fáraó 
szarkofágja is, benne a múmiával. A sírt 1922. november 4-én a brit Howard Carter találta meg több évnyi 
kutatás után. A felfedezésnek köszönhetően az addig szinte ismeretlen fáraó Egyiptom egyik leghíresebb 
történelmi személyévé vált, sírkincsei több darabja, közte az aranymaszk, a legismertebb ókori műkincsek 
közé tartoznak, szinte elképzelhetetlen, hogy hogyan fért be ez a sok csodálatos műkincs ebbe a kicsinek 
számító sírkamrába.

                                     
                                        
                                            A sírkamra falának díszítése
Tutanhamon sírja fáraósírhoz képest nem túl nagy, eredetileg magánszemély számára készülhetett. Egy 
folyosóból, egy előtérből, az ebből nyíló sírkamrából és két mellékkamrából áll. A dinasztia hagyományainak 
megfelelően a sír tengelye az előtérnél elfordul,és a sírkamra nem egyenes irányban folytatása a sírnak, ha-
nem arra merőleges tengelyű. Csak a sírkamra falait díszítették.
A múmiát gránitfedelű homokkőszarkofágban, azon belül három egymásba helyezett koporsóban találták, a 
koporsók közül a két külső aranyozott fából, a középső színaranyból készült, és mindet istenek képei díszí-
tették. A legbelső koporsót 1925. október 28-án nyitották fel. A fáraó arcára gyönyörű aranymaszkot helyez-
tek, a múmiapólyákba pedig különféle amuletteket rejtettek. Maga a múmia meglehetősen rossz állapotban 
volt a balzsamozáskor használt olajok túlzott alkalmazása miatt: a nedvességtől a külső múmiapólyák elsze-
nesedtek, és ragacsos fekete kenőcsöt alkottak, melyektől a múmia a maszkhoz és a koporsóhoz ragadt.
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A Magyar Arab kapcsolat

Wintermantel Péter, a Külügyminisztérium globális ügyekért felelős helyettes államtitkára október 29-én 
Kuvaitban folytatott tárgyalásokat és  találkozott Háled al-Dzsaralla külügyi államtitkárral, Kalifa al-Hamada 
pénzügyi államtitkárral, a magyar-kuvaiti gazdasági vegyes bizottság társelnökével és Abdul-Vahháb A. Al-
Badrral, a Kuwait Fund befektetési alap elnökével. Emellett a látogatás alkalmával együttműködési megál-
lapodást írtak alá a Kuvaiti Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet között közös kutatási projektek, szeminári-
umok előkészítésére.
 
Wintermantel Péter közölte: megbeszélésein áttekintették a kétoldalú kapcsolatok helyzetét, valamint az 
Öböl-térség és a Közel-Kelet fontos nemzetközi kérdéseit, így Szíria és Irán esetét, továbbá az izraeli-pa-
lesztin konfliktus állását.
 
A kétoldalú kapcsolatokról kifejtette: Kuvait kiemelt helyet foglal el Magyarország kétoldalú kapcsolatainak 
rendszerében, „érdekeltek vagyunk a kialakult bizalmi viszony erősítésében és kiterjesztésében”. Kuvait a 
keleti nyitás tekintetében is fontos partnernek számít, ezért Magyarország nagy figyelmet fordít a gazdasági-
kereskedelmi kapcsolatok élénkítésére - mutatott rá.
 
A helyettes államtitkár a megbeszéléseken kezdeményezte a regionális párbeszéd megindítását a visegrádi 
csoport és az Öböl Menti Együttműködési Tanács között. Kuvait gazdasági és külpolitikai kérdésekben is 
nyitott erre a javaslatra - közölte.
 
Wintermantel Péter kiemelte: Magyarország és Kuvait elsősorban az IT, a kutatás-fejlesztés, az oktatás, az 
energetika, a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás és az infrastruktúra-fejlesztés területén működhet együtt.
 
Mint mondta, Magyarország szeretne korszerűbb intézményes hátteret teremteni a kétoldalú kapcsolatok 
építésére, ezért jelenleg több egyezményt - egyebek mellett egészségügyi, oktatási, tudományos, mező-
gazdasági kérdésekben - készítenek elő, ezek „a régi, most már idejétmúlt megállapodásokat” válthatják 
fel.
 
A helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy a Kuwait Fund koordinálja az ország nemzetközi fejlesztési 
együttműködési politikáját is. Magyarország eddig még nem működött együtt Kuvaittal ezen a területen, de 
Kuvaitnak jelentős tapasztalatai vannak a nemzetközi fejlesztéspolitikában, ezért mindenképpen célszerű a 
kooperáció kialakítása a két ország között - mutatott rá. Közölte: Magyarország és Kuvait vélhetően Szerbia 
és Koszovó, valamint a szubszaharai térség támogatásában működhet együtt, ezért áttekintik, hogy mely 
magyar vállalatok indulhatnának a kuvaiti alap által kiírt tendereken a jövőben és kapcsolódhatnak be kuvaiti 
forrásból finanszírozott fejlesztéspolitikai projektek megvalósításába.


