كلمة العدد

أسئلتنا الحائرة

يطرح أديب عربي بضع أسئلة تراود الشعور مستقاة من الواقع الماثل  ،و ال
يملك المرء سوى الحيرة عندما يبحث عن استعصاء الجواب  ،بل استحالته
 ،على الرغم من المعرفة السارية كالهشيم أن اإلجابة تضمن السالمة و إبقاء
الحيرة و الهذيان يقضيان على حلم األمن و اإلستقرار .
و لمعرفتنا بحجم األسئلة الحائرة المتعلقة هنا و هناك كان طبيعيا ً أن نفرد في
هذا العدد من المجلة أبحاثا ً و دراسات تحمل في طياتها إجابات على أسئلة
دفينة  ،يغدو تعزيز مقاصدها ضربا ً من أحالم متكسرة .
و لعل التجارب ووقائع الحياة تثبت أن الحوار كقيمة إنسانية يبقى الهدف
المنشود لتكريس معاني العدالة و التعاون و السالم .
و هاهو المنتدى اإلقتصادي المجري العربي الثاني في الرياض يحمل إجابة
في إنعقادة عن جدوى التعاون بعد أن كرس المؤتمر األول في بودابست قبل
عامين روحية مشتهاة في العالقات الدولية .
كما أن وصول العديد من المشاركات حول أهمية الحوار بين الشرق و الغرب
جاء بعد نشر المجلة ألعمال مركز الملك عبد اهلل للحوار بين أتباع الديانات
و الثقافات في فيننا  ،مما يدل على أهمية فعل الحوار و نفاذه إلى المهتمين
بالمصير اإلنساني على الرغم من سطوة وسائل اإلعالم المروجة للفوضى
و الدمار .
و يبرز في الحوار مع سعادة سفير دولة الكويت في المجر تذكرة بحلول
الذكرى الخمسين إلقامة العالقات الدبلوماسية بين المجر و الكويت  .و في هذه
المناسبة يتذكر المهتم و المتابع أشكال التعاون و التفاعل التي مازالت سارية
و تحمل في طياتها إجابات على ضرورات التعاون و الحوار  ،و يتذكر المرء
أيام كانت الخطوط الجوية الهنغارية ( الماليف ) تحمل المسافرين في رحلة
مباشرة بين البلدين .
و لعل التجليات الثقافية و الليبرالية التي يجسدها معرض مسقط الدولي للكتاب
ينبئ عن أفق ثقافي مفتوح يتسع للرأي اآلخر  ،و يخلق مناخا ً تتالقح فيه
األفكار و الرؤى وصوالً لقاسم فكري مشترك بعيداً عن العسف و التضييق ،
مما يشير إلى البيئة الحضارية الحوارية الناشدة لمستقبل منشود .
حاولنا في هذا العدد من المجلة إفراد مواضيع تعريفية بعدد من أدباء العرب
و المجر و فنانين و أطباء و رجال أعمال تركو بصماتهم في الحياة الثقافية
و اإلجتماعية  ،يحدونا في ذلك اإليمان أن تكريس مثل هذه النماذج يشكل
رافعة أساسية في تجسيد الحوار الحضاري  ،و في البحث عن اإلجابات
لألسئلة الحائرة التي ما فتئت تثقل الضمير اإلنساني .
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المنتدى اإلقتصادي العربي الهنغاري الثاني في الرياض
شهدت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية إنعقاد المؤتمر اإلقتصادي العربي الهنغاري الثاني بحضور دولة أوربان فكتور رئيس
وزراء هنغاريا و صاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث
الخاص لخادم الحرمين الشريفين في الثالث و العشرين من مارس في فندق االنتركونتيننتال بالرياض حفل افتتاح المنتدى االقتصادي
العربي الهنغاري الثاني الذي استضافته المملكة بمشاركة واسعة من القطاع الخاص العربي والهنغاري.
وكان في استقبال سمو النائب الثاني لدى وصوله صاحب السمو الملكي األمير تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ,
ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبداهلل بن سعيد المبطي ومعالي رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد
العربية عدنان القصار وأعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية .
ولدى وصول سمو النائب الثاني استقبل سموه دولة رئيس وزراء المجر والوفد المرافق له .
ثم سجل سموه ودولة رئيس وزراء المجر كلمتين في سجل الزيارات .
بعدها قام سمو األمير مقرن بن عبدالعزيز يرافقه دولة الدكتور فيكتور أوربان بقص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض المصاحب للمنتدى
وتجوال في المعرض الذي يضم العديد من المنتجات الهنغارية واستمعا لشرح من القائمين عليه .
وبعد أن أخذ سموه ودولة رئيس ووزراء المجر مكانهما بدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بتالوة آيات من القرآن الكريم .
ثم ألقى صاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز كلمة بهذه المناسبة  ,فيما يلي نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم  ,الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين.
أصحاب السمو والمعالي  ,أيها اإلخوة واألخوات.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :
في البداية اسمحوا لي أن أُرحب باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وسيدي صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظهما اهلل» بضيفنا دولة رئيس الوزراء المجري
الدكتور فيكتور أوربان ،ومرافقيه في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية ونشكر دولته على حضوره وتشريفه لحفلنا هذا .
وأود أن أُشيد بما يقوم به دولته من جهود مباركة لتعزيز سبل التعاون االقتصادي بين الدول العربية وهنغاريا في مختلف المجاالت ويتضح
ذلك جليا من خالل رعاية دولته للمنتدى االقتصادي العربي الهنغاري (األول) الذي عقد قبل حوالي عامين في بودابست ومشاركته اليوم
وتكبده مشقة السفر للمشاركة في أعمال المنتدى االقتصادي العربي الهنغاري (الثاني) رغم ما لدى دولته من ارتباطات.
أصحاب السمو والمعالي أيها اإلخوة واألخوات :
إن في إقامة مثل هذه المنتديات فرصة لتعميق العالقات ً
أوال وكذلك مناسبة للتعرف على الفرص االقتصادية القائمة والتسهيالت التي ستقدم
للمستثمرين في شتى المجاالت مما يسهل البدء في قيام شراكة فاعلة على أرض الواقع والمملكة بما حباها اهلل من نعم ال تعد وال تحصى  -وهلل
الحمد  , -تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية إال أن سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه اهلل حريص كل الحرص على إقامة بنية صناعية
وزراعية وتجارية متكاملة على المستوى المحلي لتنويع
مصادر دخل المملكة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين ,
كما أن المملكة تسعى إلى االستفادة من الموارد والمقومات
لدى الدول الصديقة بمختلف أنحاء العالم من خالل التبادل
التجاري والتعاون االستثماري والشراكة االقتصادية مع
تلك الدولة الستكمال عملية البناء التي تقوم المملكة بتنفيذها
في ظل التوجيهات الرشيدة لحكومة سيدي خادم الحرمين
الشريفين وولي عهد األمين «حفظهما اهلل» .
ومن هنا أنوه بما لدى المملكة من فرص تجارية واستثمارية
متنوعة يمكن أن تكون قاطرة لالرتقاء بالتعاون االقتصادي
بين المملكة وجمهورية المجر التي تجمعنا بها عالقات طيبة
قائمة على االحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة .
وختاماً  ,نقدر لدولة المجر الصديقة سياستها وعالقتها
بالدول العربية ورغبتها في تنمية هذه العالقات.
ونتمنى أن تنتج عن هذا المنتدى فرص استثمارية لالقتصاد العربي والمجري لتحقيق ما تصبوا إليه شعوبهما من تقدم ورفاهية .
وال يفوتني أن أقدم الشكر والتقدير لمعالي األستاذ عدنان القصار رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية ,
والمهندس عبداهلل المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية ولجميع ضيوفنا األعزاء المشاركين في أعمال هذا المنتدى .واتمنى للجميع التوفيق.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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بعد ذلك ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبداهلل بن سعيد المبطي كلمة ثمن فيها حضور ورعاية صاحب السمو الملكي األمير
مقرن بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه اهلل  -للمنتدى الذي وصفه بأنه يشكل خطوة مهمة في اتجاه بناء جسور العالقات المتميزة بين الجانبين
العربي والمجرى  ،وعد الرعاية تجسيد لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين  -حفظه اهلل  -على تقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة للقطاع
الخاص في استضافته لمثل هذه الفعاليات  ،وتأكيد مكانة المملكة االقتصادية واهتمامها بملف التعاون االقتصادي العربي الدولي  ،كما أعرب
عن شكره لدولة رئيس وزراء هنغاريا والوفد المرافق له على حضورهم ومشاركتهم في هذا المنتدى االقتصادي المهم  ،وع ّدها قيمة مضافة
ألعمال المنتدى ودوره في توثيق العالقات والروابط االقتصادية العربية الهنغارية.
وقال  :إن المملكة تسعد باستضافتها لهذا المنتدى الذي يلتقي فيه مجموعة من خيرة االقتصاديين ورجال األعمال العرب والمجر  ,بمبادرة
من اتحاد الغرف العربية  ,ودعم كامل من المملكة متمثال في مجلس الغرف السعودية  ،وبالتعاون مع هيئة التجارة واالستثمار الهنغارية ،
منوهاً بالعالقات االقتصادية المميزة بين الدول العربية والمجر المعززة بروابط ثقافية وقيم مشتركة  ،واآلفاق المفتوحة لتعزيز هذه العالقات
واالرتقاء بها إلى مرحلة جديدة من التبادل التجاري واالستثماري  ,مؤكداً األهمية اإلستراتيجية لهذه العالقات .
ودعا المستثمرين الهنغاريين إلى توسيع آفاق استثماراتهم في المنطقة العربيّة  ،وقال بأنهم يهدفون من « المنتدى» إلى مساعدة القطاع
تقصي المشاريع المشتركة التي ّ
تحقق الفائدة ال سيما وأن رجال األعمال العرب أبدوا اهتماماً ,
الخاص في البلدان العربيّة وهنغاريا على ّ
الفتاً النظر إلى زيادة حجم استثماراتهم في هنغاريا وخصوصاً في القطاع السياحي  ،حيث ّ
إن نسبة  % 67من الغرف الفندقيّة في العاصمة
بودابست مملوكة من مستثمرين عرب .
ً
كما لفت المهندس المبطي إلى أن السوق العربية من أكبر االسواق استيرادا للمنتجات الهنغارية في منطقة الشرق األوسط  ,والمملكة العربية
السعودية تعد في الطليعة من حيث العالقات التجارية بين هنغاريا والدول العربية .حيث زادت قيمة التجارة بين البلدين بنسبة  50%خالل
األربع سنوات الماضية  ،ونوه بالمكانة االقتصادية للمملكة كعضو مؤسس في مجموعة العشرين االقتصادية وتمثل أكبر اقتصاد في المنطقة
وتشهد أكبر حركة نمو اقتصادي فيها من خالل اإلنفاق الحكومي الكبير والنمو السريع للقطاع الخاص والمبادرات التي من المتوقع أن توفر
المزيد من فرص التجارة واالستثمار بقيمة أكثر من تريليون دوالر خالل العقد القادم ،تشمل مشاريع عمالقة ،وتتمتع بميزانية تاريخية
انعكست على التطوير في كل المجاالت.
واقترح رئيس مجلس الغرف السعودية على الشركات الهنغارية المشاركة في المشروعات والفرص االستثمارية بالمملكة من خالل خيار
االستثمار داخل المملكة واالستفادة من المناخ االقتصادي المنفتح والحركة التنموية الدؤوبة والتطور السريع في المشاريع التنموية والبنية
التحتية مشيرا لرصد المملكة أكثر من  700مليار دوالر للمشروعات التنموية حتى 2020م .
وأضاف  :يمكن للهنغاريين االستفادة من المملكة كمنصة انطالق ذات فعالية كبيرة لتواجد الشركات الهنغارية في أسواق المنطقة العربية
واألسواق الخليجية  ،ويدعم
هذا المقترح ما تتميز به
المملكة من ميزات عديدة
داعمة للصناعة مثل مناطق
صناعية كاملة التجهيز
ُ
وتوفر المواد
ورخص الطاقة
الخام ووجود بنوك لدعم
الصادرات الصناعية وما
تقدمه من قروض ميسرة تصل
الى  75%في بعض المناطق
بجانب دعمها لتدريب األيدي
العاملة السعودية وتوفر البنية
التحتية المالئمة
ثم ألقى رئيس االتحاد العام
لغرف التجارة والصناعة
والزراعة للبالد العربية
عدنان القصار كلمه نوه فيها
باستضافة المملكة للمنتدى
العربي الهنغاري وجهودها
في تحقيق التضامن والتقدم
االقتصادي في الوطن العربي من خالل رؤية المملكة الثاقبة في تمتين الروابط االقتصادية بين المملكة وهنغاريا والدول العربية ,معرباً عن
شكره لصاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود على رعاية وافتتاحه للمنتدى  ,متطلعاً في أن يحقق األهداف والتطلعات .
ودعا القصار الشركات الهنغارية إلى االستفادة من الفرص االستثمارية في األسواق العربية  ,من خالل منطقة التجارة الحرة  ,وغيرها من
المنظمات العربية التجارية  ,مشيداً بقدرات االقتصاد الهنغاري  ,وبحجم استثماراته الخارجية داخل هنغاريا التي ارتفعت  7.2%خالل عام
2013م .
وأفاد أن حضور دولة رئيس الوزراء الهنغاري في المنتدى هو تأكيد على العزم القوي لبالده في لتطوير عالقاته مع الدول العربية  ,الفتاً
النظر إلى العمق التاريخي للعالقات بين الجانبين والزيارات المتبادلة خالل السنوات الماضية  ,مشيراً إلى تطور العالقات بين الجانبين عقب
دعوه زيارة الوفد العربي عام  2000تلبية لدعوة رئيس وزراء هنغاريا فيكتور اوربان  ,مثمناً تشجيعه ورعاية للمنتدى في دورته األولى
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التي عقدت في بودابست عام 2012م
إثر ذلك ألقى معالي سكرتير الدولة للشؤون الخارجية والعالقات االقتصادية الخارجية بيتر سيارتو كلمه نوه فيها بأن حكومة المجر أخذت
بعين االعتبار التغيرات االقتصادية  ,ووضعت من خالله إستراتيجية االنفتاح نحو الشرق التي تتمثل حول التعاون مع االقتصاديات األكثر
ديناميكية  ,وكذلك تطوير العالقات االقتصادية بين الدول العربية والمجر  ,مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص االستثمارية المفتوحة
حالياً التي يجب علينا من خاللها مواصلة عملية التطوير من أجل استغالل جميع اإلمكانات المتاحة  ,الفتاً النظر إلى الحركة التجارية بين
الدول العربية والمجر التي تتخطى  2مليار و 300مليون  ,إلى جانب أن المستثمرين العرب اكتشفوا المجر من جديد  ،كما أنها منفتحة أمام
استثماراتهم .
وأفاد بيتر أن المجر وفرت أفضل بيئة لالستثمار وتنفيذ المشاريع واألعمال التجارية  ,منوهاً إلى عقد المنتدى االقتصادي العربي المجري
األول قبل عامين بمشاركة أكثر من  200ممثل شركة ومؤسسة تجارية يعد نجاحاً مميزاً  ,نتج عنه تشكل العديد من الشراكات بين الجانبين
 ,معرباً عن أمله في أن يحقق المنتدى الثاني بالرياض المزيد من التعاون والشراكات التجارية التي يتطلع لها الجانبان  ,مقدماً شكره لسمو
النائب الثاني على رعايته وحضوره للمنتدى  ,وإلى التنظيم المميز الذي يشهده المنتدى من قبل الجهات المنظمة.
بعد ذلك ألقى دولة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور اوربان كلمة عبر فيها عن شكره لحكومة المملكة
و الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود  ,ولسمو األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته للمنتدى واستضافة مجلس الغرف السعودية
له  ,ولرؤساء الغرف العربية على حضورهم  ,وقال  « :إن أسس العالقات التجارية المجرية العربية تستوجب إزالة كل العراقيل التي كانت
تقف في سبيل تطوير عالقات المجر مع الدول العربية وقد تخلصت المجر منها» .
كثيرا  ,كما أن الدول العربية تسير في تقدم وتطور ملحوظ  ,وننظر إلى جوانب العالقات
وأضاف « :إن اهتمام المجر بالمنطقة العربية ازداد ً
اإلنسانية في تعاملنا مع الدول العربية ذات الحضارة والتاريخ خصوصا المملكة العربية السعودية» .
وتابع دولة رئيس الوزراء الهنغاري يقول  :إن هنغاريا ليست غنية بالمصادر الطبيعية ولكن يتوفر فيها الخبرات والعقول المبدعة والكثير
من االبتكارات  ,كما أن المجر تضم العديد من المراكز المتخصصة في األبحاث العلمية ,مؤكداً على أن الزيارة تهدف إلى التعاون في مجال
المعرفة والتكنولوجيا التي يمكن استغاللها في العالم العربي ,والدعوة إلى زيارة المجر للتعرف على اإلمكانات والفرص االستثمارية .
وأشاد بالمميزات االقتصادية التي تتوفر في المجر إذ يمثل اإلنتاج الصناعي  23%من مكونات االقتصاد المجري  ,كما تتميز بالموقع
الجغرافي واأليدي العاملة ,إلى جانب انخفاض ضريبة الدخل قياساً بدول أوروبا
بعد ذلك تسلم سمو النائب الثاني ودولة رئيس وزراء المجر هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة من رئيس مجلس الغرف السعودية .كما سلم
دولة الدكتور فيكتور أوربان هديتين تذكاريتين لرئيس مجلس الغرف السعودية ولرئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
للبالد العربية .

بعدها قدم منظمو المنتدى هديتين تذكاريتين لسمو النائب الثاني ولدولة رئيس وزراء المجر .
ثم شهد سموه ودولة رئيس وزراء المجر توقيع الجانبين على ( )16مذكرة تفاهم وتعاون منها ( )6اتفاقيات بين جهات عربية وهنغارية شملت
اتفاقية اإلطار العام لتعزيز التعاون االستثماري بين هيئة التجارة واالستثمار الهنغارية والهيئة العامة لالستثمار  ،واتفاقية تعاون في العلوم
والتكنولوجيا بين مكتب االبتكار الوطني في هنغاريا ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  ،ومذكرة تفاهم بين غرفة التجارة الهنغارية
واالتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية  ،ومذكرة تفاهم لتأسيس مجلس األعمال السعودي الهنغاري في المملكة
 ،ومذكرة تفاهم بين المجلس الهنغاري الوطني للتجارة واالتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية ،واتفاقية للتعاون
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بين صندوق المئوية واالتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية.
كما تم توقيع ( )10اتفاقيات للتعاون بين الشركات الهنغارية والعربية تشمل تعزيز وتوسيع عالقات التعاون التجاري بين الجانبين ،وإنشاء
برج تجاري في مدينة جدة ،وتوسيع نطاق حجم إنتاج الجبن الهنغاري لتصديره إلى أسواق العربية  ،ومشاركة المهندسين المجريين في بناء
مترو الرياض ،والتعاون في مجال السياحة بين المملكة والمجر.
ً
مودعا بالحفاوة والتكريم.
ثم غادر سمو النائب الثاني الحفل
حضر الحفل معالي رئيس الهيئة العامة لالستثمار عبداللطيف بن أحمد العثمان ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور
محمد إبراهيم السويل وصاحب السمو األمير تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث
وأصحاب المعالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة ورجال األعمال العرب والهنغاريين وعدد من المسؤولين .
مستثمرون هنغاريون يطرحون  19مشروعا استثماريا
يهدف الملتقى إلى جذب رؤوس األموال العربية من خالل طرح مجموعة من الفرص االستثمارية في قطاعات اقتصادية متنوعة من أهمها
 19مشروعا استثماريا في قطاعات العقار والطب والترفيه والسياحة وصناعة السلع الرأسمالية.
وتشمل الفرص االستثمارية التي سيقوم بعرضها المستثمرين الهنغاريين في المنتدى  8مشاريع عقارية تتضمن تطوير مرافق فندقية وترفيهية
في قلب مدينة بودابست ،وبناء مشروع تاريخي مكتمل البناء بجودة عالية في وسط مدينة بودابست ،وإنشاء مكاتب لمشروع مكون من ستة
طوابق مع أربعة أبراج بمساحة  41.400متر مربع ،وإنشاء مركز جديد في شمال مدينة بودابست متعدد الوظائف يشمل مكاتب وفنادق
ومؤتمرات ومواقف سيارات وبنية تحتية ،وإقامة مخازن بمساحة  11ألف متر مربع ومكاتب بمساحة  4ألف متر مربع ضمن خطة التوسعة
للمطار ،وبناء مشروع متعدد الوظائف في أكبر منطقة تطويرية بجانب النهر بمدينة بودابست بمساحة تبلغ  325ألف متر مربع.
فيما تتضمن الفرص المتوفرة في قطاع الطب والترفيه والسياحة  6مشاريع استثمارية تشمل بناء وإدارة فندقين فاخرين يحتوي كل فندق
على خدمات رفاهية مثل المرافق الصحية والخدمات الطبية ،وبناء وإدارة فندقين أحدهما  5نجوم واألخر  4نجوم بجانب قرية طبية تحتوي
على  50شقة ومنتجع صحي بمجموع مساحة داخلية تبلغ  500ألف متر مربع ،وإقامة مشروع تطويري متعدد المرافق يضم فندق فاخر مع
منتجع صحي وفلل وشقق وانشاء أول برنامج جولف في أوروبا الشرقية يتوافق مع أعلى المواصفات الدولية،وتطوير مركز طبي خاص
للعمليات بمواصفات عصرية وخدمات رعاية عالية الجودة بالتعاون مع ثاني أكبر شركة تأمين في المجر ،وإقامة فندق  5نجوم ومنتجع في

منطقة هيفز بالمجر.
وتضم الفرص المتاحة في مجال صناعة السلع الرأسمالية  5فرص تتمثل في إنشاء مصنع ينتج تقنية عالية الجودة لتنظيف اآلبار بعد حفرها
حيث تم اختبار هذه التقنية في بريطانيا لمدة  18شهرا ،وإقامة مصنع اضاءات بتقنية (الصمام الثنائي الباعث للضوء) ومقره أوروبا ،وبناء
مصنع عصري لمكوثرات التبادل األيوني في شمال شرق المجر ،وإنشاء مصنع إلنتاج  55مليون قطعة طبية في الشهر ،ومشروع لتطوير
تقنية جديدة للتحلل الحراري للمخلفات حيث أن هذه التقنية مسجلة دوليا ومثبتة على المستوى الصناعي .وتتميز القطاعات المستهدفة من
الجانب الهنغاري بعدة محفزات مشجعة لالستثمار ،حيث تعد السلع الرأسمالية منافسا رئيسيا في السوق األوروبي ،إضافة إلى أن اإلنتاج
المحلي ّ
يمكن من تغطية األسواق األوروبية واألمريكية واألفريقية فضال عن توفر شبكة نقل تغطي كافة مناطق اإلنتاج في المجر ،كما تشكل
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المشاريع العقارية فرصة فريدة من ناحية الجدوى االستثمارية ،في حين تشير التوقعات الى ان قطاع السياحة والرعاية الطبية سيصبح أحد
القطاعات البارزة بحلول عام  ،2022فيما تصنف المجر الخامسة في العالم على نطاق الخدمات الطبية.

النائب الثاني يستقبل رئيس الوزراء المجري ويشهدان توقيع اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي
استقبل صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد و سمو األمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس
مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بقصر اليمامة في الرياض دولة رئيس مجلس الوزراء المجري
الدكتور فيكتور أوربان والوفد المرافق له .ورحب سمو النائب الثاني بدولة رئيس مجلس الوزراء المجري والوفد المرافق .وجرى خالل
االستقبال استعراض آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجاالت إلى جانب بحث سبل تعزيز عالقات التعاون االقتصادي والتجاري بين
البلدين وآليات دعمها باإلضافة لبحث إمكانية التعاون في مجال نقل التقنية .عقب ذلك شهد سمو النائب الثاني ودولة رئيس مجلس الوزراء
المجري توقيع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المجر لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن
الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها .وقد وقع االتفاقية من الجانب السعودي معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم
بن عبدالعزيز العساف ومن الجانب المجري معالي وزير االقتصاد الوطني بجمهورية المجر ميهاي فارغا .حضر االستقبال وتوقيع االتفاقيه
وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان محمد التركي ،والمستشار االقتصادي بالشؤون المالية الدولية سالم إبراهيم
المطيري ،والقائم باألعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المجر حاتم غرم اهلل الغامدي .ومن الجانب المجري معالي وزير الموارد
البشرية زولتان بالوغ ومعالي وزير الدولة بمكتب رئيس مجلس الوزراء بيتر سيارتو وسفير المجر لدى المملكة مكلوش كاالي والسفير
اشتفان نوج ورئيس الوكالة المجري للتجارة واالستثمار يانوش بريني.
الى ذلك أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن االتفاقية التي تم توقيعها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية المجر لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق
لها تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العالقات الضريبية بين البلدين ،كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة
المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة األخرى ،وتضمن عدم االزدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر ،وبالتالي فإن هذه االتفاقية
تقلل العبء الضريبي على المستثمرين ،كما
تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية .وقال
معالي وزير المالية في تصريح لوكالة األنباء
السعودية إن توقيع هذه االتفاقية يأتي خالل
انعقاد المنتدى االقتصادي العربي المجري
الثاني خالل الفترة من  23 - 22جمادى
األولى 1435ه ،مشيراً إلى أن عقد المنتدى
في الرياض وتوقيع االتفاقية ،يدل على حرص
قيادتي البلدين في تنمية وتطوير عالقات بلديهما
في المجاالت كافة .ودعا معاليه رجال األعمال
في البلدين لالستفادة مما توفره هذه االتفاقية من
ميزات وتخفيضات ضريبية إلقامة المزيد من
المشاريع االستثمارية المشتركة خاصة التي
لدى الشركات المجرية ميزة تقنية فيها .مبيناً
أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمجر
بلغ عام 2012م حوالي  2900مليون ريال.
وتعد هذه االتفاقية الرابعة والثالثين التي توقعها
المملكة مع الدول األخرى.

سمو األمير سلمان ولي العهد مستقبال ً رئيس وزراء هنغاريا
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منتدى حمل ارادة تطوير العالقات االقتصادية
التوقيع على مذكرات تعاون و تفاهم
يرى اإلقتصادي و رجل األعمال الدكتور رياض النابلسي أن مؤتمر الرياض شكل منعطفا ً هاما ً في تجسيد عالقات إستراتيجية بين المجر
و العالم العربي على الصعيد اإلقتصادي لجهة تفعيل المبادالت التجارية و إقامة المشاريع المشتركة و إستقطاب اإلستثمارات المتبادلة و
في هذا اإلطار يشير الدكتور النابلسي إلى ما تم تجسيده من عالقات مؤسسية بين الجانبين تجسدت في التوقيع على عدد من إتفاقات التعاون
و التبادل و يذكر في هذا الصدد أن شركة كوروش تاي  Kőröstejالمعروفة بالمجر بتنوع نتاجها و التي يملكها و يديرها الدكتور نابلسي
وقعت خالل المؤتمر على اتفاقيات عدة مع شركة لفكو في اإلمارات و شركة يوسف الحجار في سورية و شركة رتكو األردنية و شركة
عبد اهلل عبار و أوالده في السعودية
و شركة أوبجي في لبنان  .و يرى الدكتور النابلسي أن التطور في العالقات اإلقتصادية مع المجر سيواكبه دون ريب إنفتاح على الجوانب
الثقافية و اإلنسانية بين الشعبين و التي ستؤدي بالضرورة إلى تأمين المصالح المشتركة و معرفة اآلخر و إعالء قيم التواصل
و التناغم اإلنساني .
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األمير الوليد يستقبل رئيس وزراء المجر
استقبل صاحب السمو الملكي األمير الوليد بن طالل بن عبدالعزيز آل
سعود ،رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ،في مكتب سموه
بالرياض الدكتور فيكتور اوربان ،رئيس وزراء جمهورية المجر
والوفد المرافق.

استفان جروف رئيس إدارة الشؤون الخارجية.

وتضمن الوفد كال من ميهالي فارجا وزير االقتصاد ،وزولتان بالوج
وزير الموارد البشرية ،وبيتر زيجارتو وزير الدولة لمكتب رئيس
الوزراء ،وميكلوس كاالي سفير المجر لدى المملكة وحاتم الغامدي
القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المجر ،واستفان
ناجي مستشار ،وجيوال تيلير مستشار ،وامري كيريني مستشار،
والدكتور السلو باراغ رئيس الغرف التجارية والصناعية الهنغارية
( )HCCIويانوس بريني رئيس الهيئة العامة لالستثمار والتجارة
الهنغارية ،واندريه سبالر رئيس مكتب االبتكار الوطني ،والسيد

كما حضر اللقاء كل من محمد المجددي ،المدير التنفيذي األول لمكتب سمو رئيس مجلس اإلدارة ،والدكتورة نهلة ناصر العنبر المساعدة
التنفيذية الخاصة لسمو رئيس مجلس اإلدارة ،وانتصار اليماني المديرة التنفيذية إلدارة العالقات واإلعالم ،والدكتور سمير عنبتاوي المستشار
األكاديمي لسمو رئيس مجلس اإلدارة ،وحسناء التركي رئيسة إدارة قسم السفريات والتنسيق الخارجي ،وهاني آغا مدير أول قسم السفريات
والتنسيق الخارجي.
استعرض األمير الوليد ومعالي أوربان فيكتور عددا من المواضيع االقتصادية واالستثمارية العامة ،وبحثا آفاق التعاون المستقبلي ،مشيدا
بدور سموه في المجال االجتماعي واالقتصادي ،كما ناقشا مواضيع استثمارية في القطاع الفندقي ،والعالقات االقتصادية الثنائية بين البلدين،
إضافة إلى استثمارات سموه المحلية واإلقليمية والدولية ،خصوصا في جمهورية المجر والتي من أهمها في القطاع المصرفي عن طريق
مجموعة سيتي  ،Citigroupوالقطاع الفندقي عن طريق شركة فورسيزونز للفنادق والمنتجعات Four Seasons Resorts and
Hotels
هذا و قد أشاد القائم بأعمال سفارة المملكة في المجر حاتم غرم اهلل الغامدي بالرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي األمير مقرن بن
عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وافتتاحه للمنتدى االقتصادي العربي
المجري الثاني المنعقد بالرياض وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المجري الدكتور فيكتور اوربان بمشاركة أكثر من  500شخصية
من المسؤولين العرب والمجريين وعدد كبير من رؤساء الغرف العربية وأصحاب األعمال السعوديين والمجريين وشخصيات اقتصادية
خليجية عربية بارزة.
وأضاف "انها تأتي في ظل الدعم الذي يتلقاه القطاع الخاص من قبل القيادة في المملكة وأن استضافة
المملكة للمنتدى االقتصادي العربي الهنغاري يعكس دورها المهم والمحوري على صعيد اقتصاديات
المنطقة العربية بوصفها إحدى الدول المهمة والمتميزة على الساحة االقتصادية الدولية حيث تصنف
بأنها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق األوسط ،وأن توقيع  16اتفاقية خالل أعمال هذا المنتدى تأتي
في ظل سياسة االنفتاح التي تنتهجها الحكومة المجرية تجاه الدول العربية بشكل عام والمملكة بشكل
خاص".
وأشار الغامدي إلى أنها تأتي في ظل الرغبة الجادة من قبل الحكومة المجرية والدول العربية في تعزيز
العالقات والتعاون االقتصادي والتعرف على الفرص التجارية واالستثمارية بين الجانبين ،مؤكدا أن
العالقات السعودية المجرية شهدت تطوراً ملموساً خالل الفترة الماضية وأن لقاءات الرئيس فيكتور
اوربان مع صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع وكذلك مع صاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس
الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين أثناء زيارته للمملكة تأتي لتعميق
وتعزيز التعاون بين البلدين والتوقيع على المزيد من اتفاقيات التعاون الثنائية بين حكومتي البلدين.
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العالقات المجرية – الجزائرية – المغربية
زيارات و تطور و تبادل تعليمي واقتصادي
قام السيد بيتر سياترو سكرتير دولة لشئون االقتصاد الخارجي في رئاسة مجلس الوزراء المجري بزيارة الى الجزائر
والمغرب في الرابع والخامس والعشرين من فبراير هدفت الى تطوير العالقات بين المجر والبلدين العربيين.
وقد أجرى السيد بيتر سياترو محادثات رسمية مع مسئولين مغاربة تناولت العالقات االقتصادية بين الجانبين وزيادة الصادرات المجرية
إلى المغرب .
صرح السيد بيتر سياترو لوكالة األنباء المجرية  MTIأن المغرب أهم خامس حليف تجاري للمجر في أفريقيا وأن الحركة التجارية بين
البلدين خالل األعوام الثالثة الماضية قد تضاعفت حيث قاربت في نهاية عام  2013ما مجموعه  150مليون دوالر وهذا بحد ذاته رقما
قياسيا للصادرات المجرية حيث لم يتجاوز هذا الحجم
سابقا حاجز  130مليون دوالر .
ذكر السيد بيتر سياترو أنه تم التطرق خالل المحادثات
إلى التسريع في استيراد البذور الزراعية المجرية و
مسألة التعاون في مجال صناعة السيارات بعد أن أعلنت
شركة رينو لصناعة السيارات فتح معمل لها في المغرب
–تقديم الخبرات المجرية في مجال بناء المنشآت النووية
خاصة وأن المغرب سوف تنتهي من بناء منشأة نووية
مع عام  – 2025التعاون في المجال الرياضي – امكانية
افتتاح خط طيران مباشر يربط بودابست بمدينة الدار
البيضاء العاصمة االقتصادية للمغرب .
و اشار السيد بيتر سياترو الى أن زيارته إلى الجزائرة
كانت ناجحة وقد التقى مع عدد من المسئولين هناك.
ذكر السيد بيتر سياترو أن أحد أهم العوامل االستراتيجية
لالقتصاد الخارجي المجري هو إعادة بنيته في أفريقيا وأن هذا العامل تمثل حاليا في النجاح الذي حققه تطوير العالقات المجرية – الجزائرية
وقد عكس هذا النتائج التي حققتها هذه العالقات فقد ارتفع حجم الصادرات المجرية إلى الجزائر بنسبة  % 30في العام السابق  2013حيث
بلغت  200مليون دوالر .
أضاف السيد بيتر سياترو أن " الحكومة الجزائرية قد وضعت موازنة بقيمة  486مليار دوالر في مجال التنمية للخطة الخمسية القادمة وأن
حجم الواردات الجزائرية من المواد الغذائية تفتح فرصة كبيرة أمام الشركات المجرية لدخول األسواق الجزائرية في هذا المجال  .فقد تم
االتفاق في هذا المجال على أن تقوم المجر ببدء برنامج لتربية  15ألف رأس من الماشية – في الجزائر ومستلزمات البنية التحتية الضرورية
لهذا المشروع " .
تابع السيد بيتر سياترو أن الحكومة الجزائرية تنتظر تواجد الشركات المجرية في عملية تجديد استاد الرياضة الدولي في الجزائر  ،خاصة
وان شركات مجرية ساهمت في بناءه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي على نموذج استاد الشعب  .مشيرا أن اتفاق مصرف EXIM
بين البلدين والذي التوقيع عليه سوف يؤمن أولوية أمام الشركات المجرية في مجال المنافسة .
ذكر السيد بيتر سياترو أنه تم التوصل إلى اتفاق في مجال التعليم العالي بين المجر والجزائر يقضي ببدء مئة طالب جزائري دراسته
الجامعية في الجامعات المجرية اعتبار من شهر سبتمبر القادم من العام الحالي مضيفا أن المجر سوف تفتتح قريبا مكتب تجاريا في العاصمة
الجزائرية من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المجرية في عملية دخول األسواق الجزائرية .
ختم السيد بيتر سياترو انه تم خالل هذه الزيارة مناقشة مسألة اعادة تسيير خط بودابست – الجزائر الجوي.
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العالقات العربية المجرية :
بودابست تشهد لقاءات أردنية مصرية
عقدت اللجنة المجرية – األردنية االقتصادية المشتركة اجتماعها األول
في العاصمة المجرية بودابست ذلك يوم / 18مارس . 2014 /
فقد راس الجانب المجري السيد بيتر سياترو سكرتير الدولة لشئون
االقتصاد الخارجي في رئاسة مجلس الوزراء المجري  .أما
الجانب األردني فقد ترأسه السيد صالح الخرابشة سكرتير الدولة
األردني لالستثمار والتخطيط  .وقد ناقشت اللجنة تطوير العالقات
المجرية – األردنية االقتصادية المشتركة وكذلك مناقشة خطة عملية
لتطويرالتعاون المجري – األردني االقتصادي المشترك في الفترات
القادمة  .والتي تتضمن المشاركة المجرية في استثمارات البنية التحتية
وعملية تطوير الطاقة النووية في األردن ،كذلك توسيع الطاقة النووية
في األردن باإلضافة إلى مسألة إدارة المياه والتحضير لالتفاقيات
المتعلقة بهذه المسائل  ،حيث تم الموافقة على هذه الخطة من قبل
األعضاء المجتمعين والبدء في تنفيذها .

تتضمن المشاركة المجرية في استثمارات البنية التحتية وعملية تطوير
الطاقة النووية في األردن  ،كذلك توسيع الطاقة النووية في األردن
باإلضافة إلى مسألة إدارة المياه والتحضير لالتفاقيات المتعلقة بهذه
المسائل .
يعد األردن سادس أهم حليف تجاري للمجر في منطقة الشرق األوسط
فقد تجاوز حجم التبادل التجاري مؤخرا  35مليون دوالر .
وقد استقبل السيد بيتر وينتارمانتال نائب سكرتير الدولة لشئون األمن
السياسي في وزرا ة الخارجية المجرية يوم / 18مارس  2014 /السيد
صالح الخرابشة سكرتير الدولة األردني لالستثمار والتخطيط الذي
يقوم بزيارة رسمية إلى المجر للمشاركة في االجتماعات التأسيسية
للجنة الثنائية األردنية – المجرية المشتركة .
وقد دار الحديث حول العالقات األردنية – المجرية التي وصفت
بالتقليدية والمستقرة  ،حيث أن الزيارات بين البلدين كانت على مستوى
رفيع وكان أخرها زيارة السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري
إلى األردن في  / 18مارس  2013/حيث تم التطرق إلى جوانب
تطوير العالقات االقتصادية  ،مشيرا أن األردن تعد البوابة االقتصادية
للمجر في المنطقة .
لقاءات السيد السفير حاتم سيف النصر مع مسئولين في الخارجية
المجرية

الرسمي يوم  / 19مارس  2014 /المحادثات التي أجرها السيد السفير
حاتم سيف النصر معاون وزير الخارجية المصري للشئون األوروبية
الذي قام بزيارة رسمية إلى يودابست يومي  / 19 – 18مارس 2014 /
مع بعض مسئولي وزارة الخارجية المجرية في مبنى وزارة الخارجية
المجرية في العاصمة بودابست .
السيد بيتر وينتارمانتال يجري محادثات مع السيد حاتم سيف النصر
ذكر السيد بيتر وينتارمانتال للضيف البلوماسي المصري حاتم سيف
النصر أن المجر وعبر سياسة االنفتاح الدولية التي تتبعها ترافق باهتمام
الخطوات الديمقراطية االنتقالية التي تتخذها مصر وأنها تدعم جهود
الحكومة المصرية في المرحلة االنتقالية الناجحة  .كما رحب السيد
بيتر وينتارمانتال بالعالقات المجرية – المصرية السياسية  ،حيث بدات
تأخذ هذه العالقات طريق النمو ايضا في التعاون االقتصادي والتجاري
المشترك  .مشيرا أن العالقات التجارية بين البلدين نمت بنسبة 30%
في العام الماضي  2013قائال أن " هدفنا أن يمتد التواجد االقتصادي
المجري في مصر ليشمل مناطق أخرى في مجال التعاون المشترك
على سبيل المثال القطاع الزراعي والشئون المائية والطاقة وتطوير
شبكة الخطوط الحديدية في مصر " .
بخصوص األزمة السورية فقد ذكر السيد سابولتش تاكاتش أن
المحادثات بين جميع األطراف هو الطريق الوحيد لحل هذه األزمة
 ،معبرا عن مخاوفه من أن فشل مؤتمر جنيف  2سوف يطيل األزمة
السورية وهذا سوف يؤدي إلى اراقة كثير من الدماء .
أما بما يتعلق بعملية السالم في الشرق األوسط فقد ّ
أكد السيد سابولتش
تاكاتش أن بالده تدعم عملية السالم القائمة حاليا والهادفة إلى اقامة
دولتين مستقلتين  ،مشيرا إلى أهمية دور الجامعة العربية التي تتخذ من
القاهرة مقرا لها في عملية السالم .
إجابة على استفسار السيد السفير حاتم سيف النصر ق ّدم السيد سابولتش
تاكاتش شرحا شامال للموقف المجري للتطورات التي تشهدا جزيرة
القرم مع روسيا قائال أن ما يحدث يخالف القانون الدولي ويضع األمن
السياسي االوروبي أمام تحديات كبيرة  .متابعا أن األزمة األوكرانية
الحالية عززت من دور دول مجموعة فيشاجراد  V4التي ترأسها
المجر حاليا خاصة أن هذه الدول أخذت موقفا موحدا تجاه هذه األزمة
 .كما أشار السيد سابولتش تاكاتش إلى تحضيرات المجر لمؤتمر األمن
السياسي العالمي المزمع عقده في براتيسالفا في فترة  / 16 – 14مايو
المقبل من العام الجاري وإستغالل الفرصة إلجراء لقاء على هامش
هذا المؤتمر بين وزراء خارجية دول  V4ومصر وتقديم تجارب دول
المجموعة لمصر بالنسبة للمرحلة االنتقالية التي تمر بها حاليا .

هذا و قد نشرت وزارة الخارجية المجرية على موقعها االلكتروني
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رسالة سلطنة ُعمان
المستقبل االقتصادي بين السلطنة وإيران
حمل البيان المشترك الصادر عن الزيارة الرسمية لفخامة الدكتور
حسن روحاني رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية على رأس وفد
رفيع المستوى إلى سلطنة ُعمان منتصف مارس الكثير من البنود
المهمة ،تركزت معظمها على القضايا االقتصادية ،ومن ثم السياسية
والثقافية .كما تعرض البيان إلى عدد من القضايا المهمة األخرى

التي تهم البلدين والمنطقة عموما ،والتي سيتم بحثها من خالل اللجان
المشتركة بهدف خدمة تلك األهداف التي تتطلع إليها الدولتان مستقبال.
فعلى المستوى االقتصادي أكد البيان على أهمية الدور اإليجابي
والمثمر الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين ،وضرورة تطوير
وتعزيز هذا التعاون الثنائي من خالل زيادة حجم االستثمارات
البينية ،وتعزيز أنشطة التبادل التجاري واالقتصادي بحيث تعود
منافع هذا التعاون ليس على مستوى شعبي البلدين فحسب ،بل
على سائر شعوب دول المنطقة ،األمر الذي يتطلب في هذا الصدد
مضاعفة الجهود وبذل المزيد من المساعي لضمان استمرار األمن
واالستقرار في المنطقة والعالم ،وضرورة مكافحة اإلرهاب بشتى
أشكاله وصنوفه لتتفرغ الحكومات والشعوب إلى تعزيز أواصر
الصداقة والتعاون فيما بينها ،ولتستمر في دعم أوجه التعاون والتنمية
بين دول المنطقة ،خاصة وأن هذه المنطقة تتميز انها منبع للكثير من
موارد الطاقة التي تحتاج إليها دول العالم ،خاصة وأنها تقوم اليوم
بتصدير أكثر من  %40من النفط إلى العام الخارجي ،باإلضافة إلى
الكميات الكبيرة من الغاز والمنتجات الصناعية األخرى.
فعلى مستوى العالقات الثنائية ،فقد نحجت السلطنة وإيران على
مدى أكثر من أربعة عقود في ترسيخ عالقات الصداقة والتعاون
فيما بينهما ،األمر الذي أدى إلى تعزيز الزيارات الرسمية بين كبار
المسؤولين ورفيعي المستوى ،وفي مختلف المجاالت والجوانب
التي تهم البلدين .وتوجت تلك الزيارات بقيام فخامة الدكتور حسن
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روحاني رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بزيارة رسمية إلى
السلطنة خالل الفترة من  12إلى  13من شهر مارس الحالي ردا على
الزيارة الميمونة التي قام بها حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس
المعظم – حفظه اهلل ورعاه – إلى الجمهورية االسالمية اإليرانية
قبل عدة أشهر ،والتي نتجت في إبعاد المنطقة من شبح حرب مدمرة
كانت على وشك األبواب الخليجية والعربية ،وساهمت
في تقريب وجهات النظر بين الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية والواليات المتحدة األمريكية ،وعززت فتح
الحوار بين الدول الست وإيران فيما يتعلق بموضوع
برنامجها النووي ،باإلضافة إلى العديد من النتائج
اإليجابية للجوانب السياسية واالقتصادية األخرى التي
نتجت عن تلك الزيارة التاريخية لجاللته.
أما الزيارة األخيرة للرئيس اإليراني إلى السلطنة فقد
ركزت على سبل تطوير المزيد من العالقات الثنائية
بين البلدين ،وبحث عدد من القضايا اإلقليمية والدولية
وقضايا العالم اإلسالمي ذات االهتمام المشترك ،كما
تكللت الزيارة عن تجديد اإلرادة الراسخة لتطوير
تلك العالقات في شتى المجاالت .وخالل لقاء فخامة
الرئيس اإليراني مع عدد من رجال األعمال العمانيين
وااليرانيين بمسقط ،فقد أكد في حديثه على اهتمام
إيران بالعالم االسالمي ،وحرصها على ضرورة إيجاد المزيد من
التعاون مع الدول اإلسالمية خاصة مع دول الجوار وخدمة المصالح
المشتركة التي تهم شعوب المنطقة ،موضحا أن الحكومة اإليرانية
تبدي اهتماما كبيرا للقطاع االقتصادي والتجاري ،وأن أسواقها
بدأت تشهد المزيد من االستقرار والثقة في المجال االقتصادي وفي
تعامالت البورصة وأسعار العمالت ،وتعمل على الحد من التصخم
الذي بدأ في التراجع في اآلونة األخيرة ،داعيا الحكومات ومؤسسات
القطاع الخاص إلى تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية ،في الوقت
الذي بدأت إيران من جانبها في إيجاد بيئة آمنة لالستثمار األجنبي
وتشجيع الدول األخرى على االستثمار فيها ،مؤكدا على أن الفرص
االستثمارية مواتية للنمو في اقتصاد دول المنطقة ،وداعيا شعوبها
إلى التواصل مع بعضها واستخدام التقنية الحديثة للمزيد من التقارب.
لقد تحدث فخامة الرئيس اإليراني أيضا عن التطورات التي تشهدها
دول المنطقة وإيران في قطاعات الموانئ والمالحة البحرية وسكك
الحديد والقطارات التي يمكن أن تربط شتى المناطق الخليجية وإيران
مستقبال ،موضحا فخامته أن التسهيالت في القوانين االستثمارية
وتسهيل األجواء في العمل يمكن أن يزيد ذلك من التقارب بين دول
المنطقة والعالم الخارجي.
إن أرقام التجارة الخارجية بين البلدين تحتاج إلى مزيد من العمل
والتنشيط خالل الفترة المقبلة ،حيث لم يتجاوز حجم الصادرات
العمانية إلى إيران عن  100مليون ريال عماني تقريبا خالل عام

2013م بعد أن كان  90مليون ريال عماني في عام 2012م؛ أي
بنسبة نمو تقدر بـ ،%7فيما سجلت الواردات اإليرانية إلى السلطنة
نسبة نمو بلغت  %107خالل عام  2013بحيث بلغ إجمالي تلك
الواردات  190مليون ريال عماني تقريبا بعد أن كانت  90مليون
ريال عماني خالل عام  ،2012األمر الذي يتطلب من رجال األعمال
في البلدين إعطاء دفعة أكبر واالستفادة من الفرص التجارية في
البلدين ،خاصة وأن السلطنة من خالل وجودها في اتفاقية عشق آباد
مع ثالثة دول آسيوية أخرى من بينها إيران تستطيع تصدير المزيد
من منتجاتها وصادراتها إلى تلك الدول ،واستيراد ما ترغبها من
منتجاتها وسلعها التي يمكن أن تحظى بسوق كبير هنا.
ألما االتفاقيات األخرى فقد شملت إبرام اتفاق لتصدير  10مليارات
متر مكعب من الغاز االيراني سنويا إلى السلطنة حيث تتضمن هذه
الصفقة بناء خط أنابيب بين البلدين بتكلفة قدرها نحو مليار دوالر،
على أن يتم بيع الغاز اإليراني للسلطنة اعتبارا من العام المقبل
 2015بينما تبلغ قيمة هذه الصفقة نحو  60مليار دوالر .ومن
المتوقع أن يتم شحن الغاز من خالل خط أنابيب طوله  260كيلومترا
سيمتد عبر إقليم هرمزجان اإليراني إلى ميناء صحار على أن يبدأ
تشغيل المشروع خالل ثالثة أعوام ،بحيث يتم استهالك بعض كميات
الغاز لألغراض المحلية ،واألخرى يتم تسويقها للخارج من خالل
تأسيس شركة تسويق مشتركة يتم إنشاؤها في وقت الحق.
ومما ال شك فيه فإن جميع هذه الخطوات ستعمل على رفع مستوى
التبادل التجاري بين البلدين ،خاصة وأنه سبق لسعادة علي أكبر

سيبويه السفير اإليراني لدى السلطنة أن صرح مؤخرا بأن إيران
سوف تضخ  10باليين دوالر حتى نهاية العام الحالي في استثمارات
مختلفة في السلطنة ،منها  4باليين لمشاريع استثمارية في ميناء الدقم
تشمل بناء  100خزان كبير للنفط والغاز اإليراني لتتم بعد ذلك عملية
إعادة تصديرها ،اإلضافة إلى مشاريع متنوعة أخرى في موانئ
صاللة وصحار ،فضال عن مصنعين لألدوية الطبية ومستشفى بطاقة
 400سرير.إن ما نستطيع قوله في هذا الصدد
استيعابية تبلغ
هو أن العالقات العمانية اإليرانية سوف تشهد المزيد من الرسوخ
واالنسجام خالل الفترة المقبلة في ظل العالقات القائمة بين البلدين
واالتفاقيات األخيرة التي تم توقيعها والتي تهدف إلى إيجاد المزيد من
التعاون الثنائي في عدة مجاالت مهمة ،ناهيك عن المشاريع األخرى
التي يتم التخطيط وإعداد دراسات الجدوى لها لتخدم مصالح البلدين
والمنطقة خالل العقود المقبلة.

جامعة السلطان قابوس تحقق المركز األول في
مسابقة علمية على مستوى الشرق األوسط
حقق فريق جامعة السلطان قابوس العلمي المركز االول على مستوى
دول الشرق االوسط في مسابقة (انمبريل باريل ورد) والتى تنظم
سنويا عن طريق المنظمة األمريكية لجيولوجيي النفط (ايه ايه بي
جي) والتي اعلنت نتائجها في مملكة البحرين.
وتنافس في المسابقة اثنا عشر فريقا انتهت بفوز فريق الجامعة
بالمركز االول على مستوى الشرق االوسط وتأهل الفريق إلى
تصفيات العالم والتي ستقام في الواليات المتحدة االمريكية الشهر
المقبل.
ويأتي تأهل فريق جامعة السلطان قابوس إلى النهائيات للمرة الثالثة
على التوالي فقد فاز بالمركز الثالث على مستوى العالم في المرتين
الماضيتين.
وقد كانت المنافسة في المسابقة بين خمس جامعات مختلفة من
المنطقة .وتكون فريق الجامعة من خمسة طالب في ثالثة تخصصات
مختلفة هي الجيولوجيا والجيوفيزياء وهندسة النفط والغاز.
وجاءت فكرة المسابقة من اجل اعطاء طالب الفريق المشارك بيانات
مكونة عن مسوحات زلزالية ثنائية األبعاد وتسجيالت البتروفيزيائية
لبعض اآلبار الموجودة في منطقة ما على اثر هذه البيانات يقوم
طالب الفريق بتقييم تلك المنطقة ما اذا توافرت لديها امكانية مكامن
النفط من عدمه.
ويهدف المشروع إلى المرور بالمرحلة األولى في رحلة استخراج
النفط وهي مرحلة االستكشاف ،حيث تم تقييم جيولوجية المنطقة
بكامل طبقاتها وتحديد مكامن النفط المحتملة وتوضيح استراتيجية

االستكشاف المتبعة .وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور علي بن سعود
البيماني رئيس الجامعة على اهمية هذا االنجاز الذي حققه طالب
جامعة السلطان قابوس وقال :إن هذا االنجاز يأتي ضمن سلسلة
االبداعات والمشاركات المحلية واإلقليمية والعالمية التي يشارك
بها طالب الجامعة في مختلف المحافل العلمية واألكاديمية والبحثية
والثقافية .مشيرا إلى إن فوز طالب الجامعة بالمركز االول على
مستوى الشرق االوسط وتأهلهم إلى التصفيات النهائية على مستوى
العالم يدل على المستوى العالي للتأسيس العلمي والبحثي ،والبيئة
العلمية التي تتمتع بها الجامعة ،باإلضافة إلى قوة وجودة البرامج
األكاديمية في قسم علوم األرض في كلية العلوم وقسم هندسة النفط
والكيمياء في كلية الهندسة ،كالحقوق واالداب والعلوم اإلجتماعية
وغيرها والتي تساهم في إعداد الطالب على مستوى عالمي.
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مؤتمر «الدور الحضاري لعُمان» بماليزيا :الدور و الريادة
أكد المؤتمر العالمي (الدور الحضاري لعُمان في وحدة األمة) و أن
سلطنة ُعمان مؤهلة للعمل في طريق الوحدة بما تمتلكه من تاريخ في
هذا الجانب.
مشيراً إلى أن الحضارة العمانية قد أضافت إلى حد كبير في جمال
اإلسالم والتراث العالمي ،وأن رسالتها ثروة من أجل اشاعة السالم
والمحبة في العالم.
وكان المؤتمر قد انطلقت فعالياته أمس بالجامعة اإلسالمية العالمية
بالعاصمة الماليزية كوااللمبور في الثامن عشر من فبراير بمشاركة
أكثر من خمسة وخمسين باحثاً ومفكراً من السلطنة ،وخارجها بتنظيم
من الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا ممثلة في (المعهد العالمي
لوحدة المسلمين) بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون الدينية
وذاكرة عمان برعاية سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي األمين
العام بمكتب اإلفتاء ،وحضور رئيسة الجامعة ،وعدد من سفراء
الدول العربية والمثقفين والمهتمين بهذا الجانب .والقى سعادة الشيخ
كلمة أكد فيها أن اإلسالم ناط كل أمر حميد بالوحدة ،وأن مظاهر
اإلسالم ومعالمه تؤكد ضرورة الوحدة وفريضتها ليكون المسلمون
أمة قوية فالعبودية تدعو إلى الوحدة وكذا اآليات الكثيرة تدعو إليها،
مضيفاً إلى فضل الوحدة على األمة اإلسالمية وخطورة افتراقها.
مشيراً إلى أن أهل عمان منذ اللحظات األولى لدخولهم في اإلسالم
شرعوا في نشره مع إخوانهم ،ومن هؤالء عبدالعزيز العماني
الملكاوي في القرن الخامس عشر الميالدي الذي جعل اإلسالم يشكل
الظاهرة االجتماعية في جزر أرخبيل الماليو ،وقبله كان التاجر
الداعية أبو عبيدة بن القاسم.
ودعا في ختام كلمته الى أن تلتقي السلطنة والجامعة اإلسالمية
العالمية بماليزيا فكرا تقريبيا وحدويا من خالل هذا المؤتمر.
وفي كلمة للبروفيسورة زليخة قمر الدين رئيسة الجامعة اإلسالمية
العالمية بماليزيا قالت :إننا نحتاج إلى االجتماع والعمل أكثر من
القول لتحقيق الوحدة وان الجامعة تعمل على هذا الجانب.
مشيرة إلى أن السلطنة مؤهلة للعمل في طريق الوحدة بما تمتلكه
من تاريخ في جانب الوحدة ،إلى ذلك دعت إلى حل مشاكل الدول
اإلسالمية من خالل التعليم الصحيح ونبذ الجهل ،آملة ان يخرج هذا
المؤتمر بمقترحات عملية يمكن تطبيقها .أما البرفيسور وليد فكري
فارس مدير المعهد العالمي لوحدة المسلمين فأكد في كلمته على ان
16
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الحضارة العمانية أضافت إلى حد كبير في جمال اإلسالم وكذلك
التراث العالمي حيث رعت هذه الرسالة الثروة من أجل إشاعة السالم
والمحبة في العالم.
مضيفا :إن هذه المقولة ليست إدعاء ال يستند إلى دليل حيث إن الشواهد
التاريخية من حيث االسهامات االجتماعية والسياسية والمخطوطات
شاهد على ذلك .مضيفاً إلى انه في الوقت الحاضر ال يزال هذا
التراث فاعال في هوية الشعب العماني ومحيطه.
وأشار إلى أن أهل عمان أهل خلق وعلم ومثل بحديث الرسول -صلى
اهلل عليه وسلم« :-لو أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك».
وأوضح :إن الهدف األساس في هذا المؤتمر هو تنظيم منتدى علمي
للباحثين والمفكرين من جميع انحاء العالم من أجل االستفادة من
أفكارهم واهتماماتهم بالتراث الذي أسهم إلى حد كبير في الحضارة
البشرية ووحدة االمة.
وجاءت كلمة مؤسسة ذاكرة عمان التي ألقاها محمد بن عامر
العيسري لتؤكد على مقولة (باض العلم بالمدينة وفرخ في البصرة
وطار إلى عمان) ،انها لم تكن من قبيل المبالغة أو عبثية أفرزتها
مخيلة منذ حقب التاريخ الغابر بل ما برحت الشواهد على االزدهار
العلمي والفكري الذي شهدته الحضارة العمانية عبر تاريخها الطويل
تتجلى يوماً بعد يوم مع الكشف عن المزيد من مكنونات تراثنا الفكري
ونفض الغبار عن ذخائره ونفائسه.
مضيفا :إن من أهم عوامل ذلكم االزدهار العلمي انفتاح العمانيين
على كافة المدارس اإلسالمية مما جعل التراث الفكري الذي تحتضنه
عمان حتى اليوم يتميز بالتنوع والتعدد ،وهو ما نأمل أن تكشف عنه
إدارة هذا المؤتمر المبارك.
ً
قدمت في اليوم األول للمؤتمر  14بحثا من بينها بحث لسعادة الشيخ
أحمد بن سعود السيابي حول (الوحدة االسالمية في الفكر العماني)
أكد فيها أن التعارف هو أساس الوحدة اﻹسالمية والشيخ علي يحيى
معمر يقول :إن الوحدة تتطلب ثالثة أمور وتتمثل في المعرفة فيعرف
كل واحد منا اﻵخر ،والتعارف ..فيتعرف كل واحد منا على اﻵخر
وما عنده ،واالعتراف ..فيعترف كل واحد بما عند اﻵخر .ثم أشار
السيابي إلى أن هناك آيات وأحاديث تشير إلى الوحدة وفعل الرسول
صلى اهلل عليه وسلم -ما يدل على الوحدة نظرية وتطبيقا في مكةباجتماعهم في دار اﻷرقم والمدينة ببناء المسجد والمؤاخاة بين

المهاجرين واﻷنصار .وبعدها انتقل للحديث عن الدور العماني من
اعتناقهم لإلسالم عن طيب خاطر ووصول مازن بن غضوبة ونشره
لإلسالم.
ثم تطرق الى ما يثار من كالم من ردة أهل عمان ليس صحيحا وانما
هو سوء فهم من رسول الخليفة وحصل ارتداد بسيط جداً ﻻ يكاد
يذكر.
مبينا أنه تعيش في عمان المذاهب اﻹسالمية الثالثة ولم يعرف ان
هناك حادثة واحدة قامت على أساس مذهبي .ثم أشار إلى العدل
أساس الوحدة والتعايش في عمان ،ومن أمثلته ما قام به اﻹمام ناصر
من محاربة البرتغاليين ،ومن بنود الصلح أرجاع أموال الشيعة ،وهو
دليل واضح على الوحدة.
ما قام به اإلمام سالم بن راشد من ارجاع أموال الشيعي المسروقة
في سمائل.
لم يسدد الوزير العماني للهندوسي أمواله وعين وكيال وبعدها أرجع
المال لصاحبه.
أموال أهل القبلة علينا حرام هي مقولة األمام سعيد بن عبداهلل .أما عن
دورهم خارج عمان فبين أن الصالة في المسجد الحرام كانت متعددة
ﻷصحاب المذاهب األربعة ،ولم يقبل بها اﻹباضية.
وما كان من دور لإلمام محمد بن عبداهلل الخليلي في الوحدة
اإلسالمية .ثم قدم الدكتور غازي الرواس ورقة بعنوان (التعايش في
سياسة عمان الخارجية) أشار من خاللها إلى أن عمان مدرسة في
هذا المجال ،فعند مجيء البرتغاليين غي عمان خرجت عمان للعالم
الخارجي.
ثم عرج الى تكوين السيد سعيد بن سلطان إمبراطورية لها عاصمتان

مسقط وزنجبار وكون اتفاقية بين اﻷوروبيين وهي تدل على المكانة
العظيمة ..ومنها إرسال أحمد بن النعمان سفيراً ﻷمريكا ،وهو
أول سفير عربي ﻷمريكا .كذلك تراكم الخبرات العمانية في السلم
والحرب يعتبر رصيداً ضخماً .االشارة الى العالقة بين عمان وإيران
فيها تفاهم وصداقة وعداء في الوقت نفسه ونحن نتجاور معاً في
مضيق هرمز يمر منه  60%من نفط العالم.
وعدم مقاطعة السلطنة لمصر كما قاطعتها الدول العربية عند توقيعها
لمعاهدة كامب ديفيد اال عمان.
ً
وبقاء عمان أثناء الحرب العراقية اإليرانية موقف الحياد ،مشيرا إلى
أن أنجح حراك في ما يسمى بالربيع العربي هي السلطنة ،وتمت تلبية
المناسب منها في عمان .ما يقع في سوريا وموقف عمان منها مثال
لالعتدال والوحدة ،وكذا تقديم المساعدات للشعب السوري.
والتوسط بين إيران واﻷوروبيين واألمريكان في الملف النووي ،وقد
عمل السلطان بصمت لتحقيق الوفاق والسالم.
وقدم سليمان بن محمد العلوي ورقة عمل (أبومسلم البهالني وأدواره
في الوحدة االسالمية) أشار من خاللها مساهمة العمانيين مساهمة
واسعة في الوحدة االسالمية سواء كان بالنثر ام بالشعر ام بالنصح
واإلرشاد واعتبر العلماء العمانيون أن الدعوة إلى الوحدة منهجاً لهم
في حياتهم العملية والعلمية ،وفي هذه ورقة العمل سنتعرف على
شخصية أبو مسلم ناصر بن عديم الرواحي ،وما دور الوسط الثقافي
الذي عاشه في زنجبار على نشر مبادئ الوحدة التعرف على رسائله
إلى أهل المشرق والمغرب ومشاركاته في مجريات األحداث االمة
االسالمية في ذلك الوقت ومدى تسخيره لشعره في الوحدة اإلسالمية.

معرض مسقط الدولي للكتاب :منارة ثقافية و أفق مفتوح

وزير اإلعالم العُماني  160 :ألف عنوان  ..ومناشط ثقافية يومية ..وقاعة خاصة بكتاب
الطفل وفعالياته -
قال معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور
الحسني وزير اإلعالم أن الوزارة لم تمنع
أي كتاب وصل إلى معرض مسقط الدولي
للكتاب ،مؤكدا أن مساحة الحرية في معرض
مسقط واسعة جدا ،مؤكدا أن مساحة النشر لم
تعد معضلة تؤرق الكاتب في ظل مساحات
النشر المفتوحة ومن غير المنطق في ظل
هذا المشهد أن يتم منع أي كتاب.
وكان الدكتور عبدالمنعم الحسني وزير
اإلعالم ورئيس لجنة معرض مسقط الدولي
للكتاب يتحدث في مؤتمر صحفي بديوان
عام الوزارة كشف فيه كافة تفاصيل الدورة
التاسعة عشرة للمعرض برعاية معالي
الدكتور عبداهلل بن ناصر الحراصي رئيس
الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون وبحضور
ثقافي محلي وخليجي.
ويشارك في المعرض هذا العام  570دار
نشر محلية وعربية وعالمية بينها  451عبر
المشاركة المباشرة و 119عبر التوكيالت
وهي في مجملها تمثل  25دولة عربية وغربية.
وهذا العدد يزيد عن العام الماضي الذي بقي

عند  500دار نشر سواء بالمشاركة المباشرة
أو بالتوكيالت .واعتذرت اللجنة المنظمة
لدور نشر جديدة كانت تنوي المشاركة في
دورة مسقط الحالية بسبب ضيق المساحة..
وهو أمر برره وزير اإلعالم خالل المؤتمر
الصحفي بأن المعرض يعمل وفق الواقع،
في إشارة إلى إمكانيات مركز عمان الدولي
للمعارض الذي يضم المعرض ،متأمال
أن يكون مركز عمان الدولي للمؤتمرات
والمعارض على قدر
من الجاهزية في
العام القادم ليستضيف
الدورة العشرين من
المعرض .وبلغ عدد
المدرجة
العناوين
حتى يوم أمس في
فهرس كتب المعرض
160
اإللكتروني
ألف عنوان ،ويمكن
ألي باحث عن كتاب
البحث من خالل

الموقع عن مكان وجود أي كتاب بداللة
عنوان الكتاب أو اسم المؤلف فيما سيكون
هناك مختصون في المعرض لتسهيل عملية
وصول زائر المعرض للكتاب الذي يبحث
عنه .ويبدو أن الرقم السابق قابل للزيادة
خالل األيام القادم التي تسبق بدء المعرض.
ويضم المعرض  777جناحا موزعة على
أربع قاعات.
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الكويت احتضنت القمة العربية الخامسة و العشرين
الشيخ صباح الخالد  ..القمة وضعت رؤية شاملة لسبل
تعزيز التضامن العربي
والتوافق حولها.
وأشار الشيخ صباح الخالد الى ان قمة الكويت التي تشرفت
باستضافتها للمرة االولى انعقدت في ظروف حرجة ودقيقة تعيشها
المنطقة العربية واالقليمية.
واتبع قائال "اال انه في ظل هذه التداعيات فقد اتخذت دوال عربية
عديدة مثل العراق ومصر وليبيا ولبنان وتونس واليمن خطوات
ثابتة وواعدة في ترسيخ لحمتها الوطنية وتعزيز نهجها الديمقراطي
والمضي في العملية االنتخابية قريبا سعيا لتهيئة السبل لشعوبها من
اجل بناء غد واعد وتحقيق تطلعاتها المنشودة في الرفعة والتقدم".
ولفت الى وجود اولويات ملحة تواجه عالمنا العربي ابرزها االزمة
السورية والكارثة االنسانية التي تواجه االشقاء فيها جراء استمرار
عمليات القتل والتهجير التي يتعرضون لها للسنة الرابعة على التوالي
والتي طالت مظاهر الحياة جميعها وانتقلت تأثيراتها الى خارج
الحدود السورية.
وحذر الشيخ صباح الخالد من أن هذه االزمة باتت تهدد االمن
واالستقرار في العالم العربي اجمع الفتا الى ان الجميع اصبح يدرك
خطورة هذه االزمة ومدى الحاجة الى جهود عربية ودولية جادة
للتوصل الى حل سياسي ينهي مأساة الشعب السوري ومعاناته.
وأكد الشيخ صباح الخالد اهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية
المركزية االولى لألمة العربية مشيرا الى عقد اجتماع قبل يوم امس
جمع فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزراء الخارجية
أكد النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ العرب.
صباح خالد الحمد الصباح ان الدورة العادية ال 25لمجلس جامعة
الدول العربية على مستوى القمة التي اختتمت اعمالها في السادس
و العشرين من مارس وضعت رؤية شاملة لسبل تعزيز التضامن وشدد على ضرورة السعي الى تكثيف العمل من اجل االستجابة
للمعضالت التي تواجه الدول العربية والخروج بحلول ناجعة
العربي.
واشار الشيخ صباح الخالد الى خطاب سمو امير البالد الشيخ صباح لمعالجتها.
االحمد الجابر الصباح في الجلسة االفتتاحية امام القادة العرب وما وقال الشيخ صباح الخالد ان "القادة العرب اكدوا في اعالن الكويت
تضمنته من رؤى شاملة لسبل تعزيز التضامن العربي مشخصا تضامنهم ودعمهم للقضايا التي تخص دولنا العربية وترحيبهم بأية
الهموم والصعاب وكيفية مواجهتها من اجل تحقيق مصالح الشعوب خطوات وقرارات تصب في صالح ومستقبل شعوبها وتساهم في
مؤسسات وهياكل ونظم دولها مع التأكيد على اهمية القضاء على اي
العربية وضمان مستقبل باهر وزاهر لالجيال القادمة.
واضاف "استمعنا كذلك خالل اليومين الماضيين الى مشاركات ظاهرة تحول دون ذلك".
وخطابات اصحاب الجاللة والفخامة والسمو والمعالي قادة الدول وشدد على ان "ظاهرة االرهاب البغيضة التي نبذتها كافة االديان
العربية وممثليها القيمة والبناءة والتي ركزت على ضرورة التضامن السماوية واالخذة في التصاعد مؤخرا مستهدفة امن العالم واستقراره
العربي وتخطي كافة الصعوبات والتحديات التي تقف حائال دون ومهددة مستقبل ابنائنا تحتم علينا مضاعفة الجهود لوأد منابعها
والقضاء على كافة اشكالها لتخليص العالم من شرورها".
تحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية".
واوضح الشيخ صباح الخالد ان هذه المشاركات والخطابات عكست واكد ان القمة سعت الى الخروج بقرارات تحاكي الواقع وتدرك
اصرارا عربيا حقيقيا على تخطي الصعوبات وتجاوز التحديات التي االحتياجات وتضع البرامج والخطط لتطبيقها معربا عن اعتقاده
تواجه منطقتنا العربية في الوقت الحاضر واثبتت حرصا على تعزيز بأن اعالن الكويت "اضافة لهذه الرؤية وانطالقة نتمنى لها التوفيق
والنجاح".
مسيرة العمل العربي المشترك.
واثنى على جهود االمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل
العربي واالمانة العامة لما بذلوه من جهود دؤوبة وعمل متواصل من ووجه الشيخ صباح الخالد اسمى آيات التقدير والعرفان لكافة الدول
اجل صياغة جدول اعمال القمة هذه وقراراتها ومراجعة اولوياتها العربية الشقيقة لمشاركتها الفاعلة في انجاح هذه القمة من خالل روح
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التوافق التي سادت اعمالها والمستندة الى االيمان الراسخ بالمصير
المشترك.
وفيما يتعلق بمساعي المصالحة العربية قال النائب االول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
ان جميع القادة العرب تحدثوا في خطاباتهم "بمنتهى الصراحة" عن
التحديات والمسؤوليات وتطلع الشعوب العربية الى ايجاد ارضية
مشتركة للقضايا العربية.
واكد ان سمو امير البالد الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح التقى
جميع القادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة وعقد معهم
نقاشات صريحة تم خاللها تشخيص الخالفات من اجل خلق ارضية
متفق عليها لالنطالق منها الى خطوات اوسع.

من قبل الجماعات االرهابية سواء بالتهديد او قتل الرهائن او طلب
فدية لتمويل جرائمها االرهابية  ،ونطالب بوقف كافة اشكال النشر
او الترويج االعالمي لالفكار االرهابية او التحريض على الكراهية
والتفرقة والطائفية والتكفير وازدراء االديان والمعتقدات- .نوكد
على دعمنا للتضامن العربي ،واعتماد العمل االقتصادي االجتماعي
المشترك بوصفه الركيزة االساسية للتعاون العربي من خالل زيادة
الترابط في الهياكل االنتاجية في الوطن العربي ،بما يضمن التحول
التدريجي لالقتصاديات العربية الى اقتصادات تنافسية على مستوى
العالم وتطوير االقتصادات العربية سيما االنتاجية منها واقتصادات
المعرفة.

 نجدد التزامنا بالعمل على ضمان واستدامة النمو االقتصاديوتنويع مصادره ،بما يحقق التقدم المضطرد في التنمية االقتصادية
واالجتماعية على المدى الطويل ،من خالل إعطاء االولوية
الستراتيجيات التنمية الصناعية والزراعية لتحقيق اهداف التنمية
الشاملة ،بما في ذلك توسيع مشاركة المرأة في القوة العاملة ،وتوسيع
قدرة الصناعات المتوسطة والصغيرة الداعمة لقطاعات البترول
والغاز ومرافق البنية االساسية والسياحة والتعمير.

و كان قد صدر عن القمة إعالنا ً حمل رؤية القادة العرب لبعض
القضايا اإلستراتيجية التي تهم المستقبل العربي لعل أبرزها
الدعوة إلى عقد المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق االوسط
خالية من االسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في اقرب وقت
ممكن ،كما ندعو المجتمع الدولي الى الزام اسرائيل بتوقيع معاهدة
انتشار االسلحة النووية والعمل على تفكيك ترسانتها من األسلحة
النووية ،ونرحب باالتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة ()5+1
مع ايران  2013باعتباره خطوة اولية نحو اتفاق شامل ودائم يشأن -نطالب المؤسسات المعنية في الحكومات العربية ،بالعمل على زيادة
البرنامج النووي االيراني ،وندعو الى التنفيذ الدقيق والكامل لهذا التبادل التجاري بين الدول العربية من خالل التكامل بين االقتصادات
االتفاق بإشارف الوكالة الدولية للطاقة الذرية- .نوكد من جديد العربية ،وااللتزام بتنفيذ االتفاقيات المبرمة بين الدول العربية،
إدانتنا الحازمة لالرهاب بجميع اشكاله وصورة وتجلياته ،وايا كان وخاصة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واالتحاد الجمركي،
مصدره ونعتبره عمال إجراميا ايا كانت دوافعه ومبرراته ،وندعو وصوال الى السوق العربية المشتركة ،وذلك من خالل اآلليات ذات
الى العمل الجاد والحثيث على مقاومة االرهاب واقتالع جذوره المصداقية لتوسية النزاعات والعمل على ازالة الحواجز التجارية
ومنابعه الفكرية والمادية ونعلن رفضنا البات لكافة اشكال االبتزاز غير الجمركية ،وخفض تكاليف المعامالت السيما تكاليف النقل
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وانهاء البيروقراطية في التعامل التجاري ،ووضع الحلول الزمة البنية االساسية والقيود على القدرات.
نطالب الجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية الى االرتقاء بالمؤسسة التعليمية بأسرها على نحو عاجل ،وتأهيلها والتطويرالنوعي لمناهج التعليم وعلى نحو خاص المناهج العلمية ،بما يواكب التطورات التقنية الحديثة واكتشافات العصر وفتوحاته العلمية وضمان
ان يتمتع الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح لهم االسهام في دفع عملية التنمية وتحقيق النهضة العربية الشاملة- .نلتزم بالعمل
على بناء القدرات البشرية لمواطني الدول العربية على نحو متصل وبشكل منهجي ،من خالل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني
بما يسهم في تراكم الرأسمال البشري القادر على دفع مسارات التنمية وايالء العناية بمحو االمية وعلى نحو خاصص في اوساط النساء ،وفي
المناطق الريفية في اقر االجال ،وصوال الى مجتمع خال من االمية يتمتع بقوة العلم والمعرفة .

نحث على متابعة االصالح المؤسسي والهيكلي لمنظومة العمل العربي المشترك وتجديد نظمها وتفعي ل الياتها وتطوير تشريعاتهاوقوانينها ،بما يكفل لها االسهام بفاعلية وكفاءة في تحقيق بالنهضة العربية الشاملة.

ندعو الى تطوير الية مجلس الجامعة على مستوى القمة لتشمل عقد قمم عربية نوعية ،تعنى بالقضايا ذات األولية الملحة في تطوير الدولالعربية والتي تسهم في تقدمها واالرتقاء بمستوى الرفاه االنساني للمواطنين العرب ،وتكريس اعمالها لمناقشة هذه القضايا وبحثها ووضع
الحلو الناجعة لها خاصة في مجاالت التعليم والثقافة والصحة وقضايا المرأة والشباب والطفولة وحقوق االنسان- .إننا إذ نؤكد تصميمنا
على تنفيذ ما ورد في هذا اإلعالن ،لتعزيز التضامن العربي ولتحقيق نهضة عربية شاملة في جميع المسارات ،فإننا نتوجه بخالص االمتنان
والعرفان الى صاحب السمو الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ،على إدارته المتميزة العمال القمة ونفاذ بصيرته في
توجيه مداوالتها ،وعلى حرصه على تفعيل التضامن العربي وحدبه النجاز التقدم والتنمية الشاملة في الوطن العربي ومساهماته المقدرة في
هذا المجال.
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سفير دولة الكويت
يجمعنا و دولة المجر إعالء قيم التعاون و التسامح
الثقافة هي قناة التواصل بين الشعوب
يجمع الدكتور حمد بو رحمة سفير دولة الكويت في المجر في تجليات حضوره و مسار
عمله الكياسة و الهدوء المشفوعة بخلفية علمية  ،بحيث يطمئن المرء على ان القامات
الدبلوماسية يمكن أن تترك أثرا ً في تطور العالقات بين الدول و الشعوب .
الدانوب األزرق توجهت إلى الدكتور بورحمة للحوار معه في شجون الدبلوماسية و الثقافة
و التعاون الدولي خاصة و إننا على أبواب اإلحتفال بالذكرى الخمسين للعالقات الدبلوماسية
بين المجر و الكويت .
ماذ تعني لكم كمواطن وأكاديمي كويتي مناسبات حلول عيد اإلستقالل والتحرير؟
عيد اإلستقالل هو ذكرى رمزية لتحول الوطن من عهد إلى آخر ،تميز األول
بوصاية دولة أجنبية على عالقات الدولة الخارجية وفق إتفاقيات ثنائية ،في حين
شهد عهد اإلستقالل في الكويت ،الذي إنطلق في  19يونيو  ،1961في ظل أمير
الكويت المستنير الراحل الشيخ عبد اهلل السالم الصباح ،رحمه اهلل ،بناء دولة مستقلة
حديثة ذات سيادة تامة يحكمها نظام دستوري ،كحالة مميزة في المنطقة في تلك
الفترة .وكذلك ،الذكرى ( )23لملحمة تحرير الكويت من اإلحتالل العراقي إبان
حكم صدام حسين ،هذا التحرير بواسطة التحالف الدولي ،شكل سابقة جديدة في
العالقات الدولية لدور األمم المتحدة في إقرار مبادئ السلم الدولي ،وحالة وجدانية
لدى المواطن الكويتي بانتصار الحق على الباطل ،رغم ماصاحب قضية الكويت من
تطورات على الصعيد الدولي.

يحمل الوعي السياسي لألجيال العربية تقديراً مميزاً لمسار دولة الكويت ،ما
الكوامن والمواقف اإلنسانية والسمات الثقافية واإلجتماعية التي عززت االشعور
في ذلك الوعي وجعلته قاسماً مشتركاً؟

كون مدينة الكويت ميناء بحريُ ،عرف عن أهلها ممارستهم ألعمال التجارة والنقل
البحري ،قبل ظهور النفط .وكان السفر بدافع التجارة أو الدراسة للبعثات األولى ،أهم العوامل التي ساعدت على خلق حالة من اإلنفتاح في
المجتمع ،تعززت بعد اإلستقالل في ظل األجواء الديمقراطية التي ضمنها الدستور ،األمر الذي أفسح المجال لخلق وتوسع المجتمع المدني
في الكويت في وقت مبكر .كان ومازال اإلعالم في الكويت منفتحا ،حيث ظهرت مجالت قومية وثقافية مثل مجلة "العربي" الشهيرة .وعلى
المستوى اآلخر ،كان الحس القومي عاليا ومشهودا لدى الحكومة والمواطن الكويتي على حد سواء ،فقد تفاعل وناصر المواطنون الثورة
الجزائرية آنذاك ،وشاركت الكويت في حدود إمكانياتها في الحروب العربية ضد إسرائيل ،وتحتضن الكويت ،في الواقع ،عدداً كبيراً من
الجاليات العربية ،يوازي عددها المواطنين الكويتين .وهذه حالة فريدة في التواصل والتضامن مع العرب حيثما كانوا وفي كل الحاالت.
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هل تحدثنا عن مسار حياتكم الدراسية والعلمية؟
حصلت على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام  ،1987والماجستير من جامعة الجزائر عام  ،1995والدكتوراه من
جامعة هال( )The University of Hallمن المملكة المتحدة عام  ،2003وعنوانا اإلطروحة في كل من الماجستير والدكتوراه يتعلقان
بإختصاص سياسات المياه.
أنتم تمثلون حالة مستجدة تبعث على اإلحترام في الحضور الدبلوماسي العربي في تاريخ العالقات العربية الهنغارية ،كمؤلف وباحث ،ما
المؤلفات التي أنجزتم ،وكيف ترى الدور المأمول لحضور دبلوماسية عربية فاعلة؟

بفضل اهلل أنجزت عدداً من البحوث والدراسات والكتب المتعلقة في مجال إختصاصي في العالقات الدولية ،وباألخص موضوع "إدارة
موارد المياه" .ومن هذه المؤلفات:
األنهار الكبرى في النظام العالمي :دراسة هيدروجيوسياسية.
•
إدارة أزمة المياه في الوطن العربي (رسالة الماجستير).
•
الدبلوماسية في عصر العولمة :قراءة في األصول والتطبيقات.
•
WATER CRISIS IN THE MIDDLE – EAST
•
Options for solving water disputes
WATER CONFLICT IN THE MIDDLE – EAST
•
)A comparative political study between Tigris-Euphrates (thesis
ومن ناحية الدور المأمول للدبلوماسية العربية ،فهناك إجتماعات دورية لمجلس السفراء العرب يجري خاللها الحوار لتأمين أفضل العالقات
مع هنغاريا على المستوى الرسمي والشعبي ،ويشارك الدبلوماسيون العرب في كل الفعاليات الوطنية الهنغارية بغرض الحضور وتعزيز
العالقات العربية مع هنغاريا.

تقترب الذكرى الخمسون للعالقات الدبلوماسية بين هنغاريا والكويت ،كيف ترون أبعاد إبراز تجليات تلك العالقات وتوثيق دالالتها
ووقائعها؟

شهر مايو  ،2014هو موعد الذكرى الخمسون إلنطالق العالقات الدبلوماسية بين دولة
الكويت وهنغاريا ،والتي بدأت في عام  ،1964والعالقات بين البلدين متميزة حيث يشترك
كل من البلدين بتبني وإعالء قيم التسامح والتعاون الدولي ،كما يرتبط البلدان (بعدد )18
إتفاقية تعاون في شتى المجاالت ،وهناك تشاور دائم وتنسيق للدعم المتبادل بين البلدين
في المنظمات الدولية ،وعقدت إجتماعات الدورة األولى للجنة اإلقتصادية المشتركة في
شهر مايو  ،2013وقد تبادل قادة ومسؤولي البلدين زيارات هامة ،كان آخرها زيارة
فخامة الرئيس الهنغاري السيد /أدير يانوش إلى الكويت في شهر ديسبمر .2013

مارؤيتكم لدور الثقافة واإلعالم في السياق الدبلوماسي العربي لنسج عالقات فهم
تبادلية وتواصل حضاري مطلوب؟

تبقى الثقافة واإلعالم مع التدفق الهائل لألخبار والمعلومات في زمن العولمة هي الرافد
للعمل الدبلوماسي العربي لتطوير المفاهيم واألداء الدبلوماسي مع المحيط األقليمي
والدولي  .والثقافة هي قناة التواصل الحضاري بين األمم والشعوب على مر األزمنة.
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اليمن دولة إتحادية من ستة أقاليم
بناء على مجموعة المعطيات والروئ السياسية التي تم نقاشها وبعمق عدن.
خالل فترة إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل (الذي أستمر زهاء
العشرة أشهر) وتحقيقاً للمبادئ التي أقر اليمنيون اإلعتماد عليها يبلغ عدد سكان اإلقليم  3,026,000نسمة ومساحته 34,827
إلنشاء الدولة اإلتحادية التي تهدف لضمان الشراكة العادلة في الثروة كيلومتر مربع.
والسلطة وللحفاظ على األمن والسلم االجتماعيين والتأكيد على وحدة
وأمن واستقرار اليمن  ،فقد تم تشكيل لجنة تحديد األقاليم ( بناء على ـ إقليم الجند -:ويضم محافظتي تعز وإب وعاصمته مدينة تعز.
القرار الجمهوري رقم  2لسنة 2014م ) والذي حدد مهامها بالقيام
بدراسة وإقرار خيار ستة أقاليم ،أربعة في الشمال وإثنان في الجنوب يبلغ عدد سكان اإلقليم  5,770,000نسمة و تبلغ مساحته 15,184
وخيار إقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين ..وبعد مناقشات كيلومتر مربع.
وحوارات حول هذه الخيارات أنتهت اللجنة إلى التوافق على الخيار
األول .أي إعتماد خيار الستة األقاليم بحيث يكون هناك إقليمين في ـ إقليم آزال -:ويضم محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار
الجنوب وأربعة في الشمال و تم إعالن الجمهورية اليمنية رسمياً يوم وعاصمته صنعاء.
اإلثنين الموافق  10فبراير 2014م "دولة اتحادية" تضم ستة أقاليم ،
يبلغ عدد سكان اإلقــليم  4,962,000نسمة وتبلغ مساحته 39,506
موزعة على النحو التالي-:
كيلومتر مربع.
ـ إقليم حضرموت -:ويضم محافظات المهرة وحضرموت وشبوه
ـ إقليم تهامة -:ويضم محافظات الحديدة وريمة والمحويت وحجة
وسقطرى وعاصمته المكال.
وعاصمته الحديدة.
يبلغ عدد سكان اإلقليم  2,152,000نسمة وتبلغ مساحته 359,944
يبلغ عدد سكان اإلقليم  6,218,000نسمة وتبلغ مساحته 33,391
كيلو متر مربع.
كيلومتر مربع.
ـ إقليم سبأ -:ويضم محافظات الجوف ومأرب والبيضاء وعاصمته
امانة العاصمة(0المركز الفدرالي) المساحة390كم /مربع عدد
سبأ.
السكان  2956000نسمة
يبلغ عدد سكان األقليم  1,668,000نسمة ومساحته تقدر بــ66,181
كما تم اإلتفاق على أن تكون أمانة العاصمة صنعاء مدينة إتحادية
كيلومتر مربع.
غير خاضعة لسلطة أي إقليم ،ويتم وضع ترتيبات خاصة بها في
ـ إقليم عدن -:ويضم محافظات عدن وأبين ولحج والضالع وعاصمته الدستور ،لضمان حياديتها وإستقاللها.
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 تُشكل الحدود الحالية للمحافظات "الواليات" المنضوية في كلإقليم إجمالي حدود اإلقليم.
 يجب أن يتضمن قانون األقاليم إمكانية مراجعة الحدود الداخليةالحالية المكونة لكل إقليم وتوزيعه اإلداري وفقاً لضوابط محددة
بعد دورة إنتخابية أو أكثر ويُنظم بقانون تصدره السلطة التشريعية
لكل إقليم.
ـ يجب أن يحدد قانون األقاليم أن حدود األقاليم يمكن مراجعتها بعد
دورة إنتخابية أو أكثر وينظم ذلك بقانون إتحادي.
 لضمان الشراكة الحقيقة في السلطة التشريعية لكل إقليم يجبضمان تطبيق مبدأ التدوير في هيئة رئاسة المجلس التشريعي ،كما
يجب ضمان التمثيل العادل لكل والية في البرلمان اإلتحادي.
 لضمان الشراكة الحقيقية في السلطة التنفيذية لكل إقليم يجب ضمانعدم سيطرة والية بعينها على التشكيل الحكومي في اإلقليم.
أما بالنسبة لمدينة عدن ،فقد تم التوافق على أنها مدينة إدارية
وإقتصادية ذات طابع خاص في إطار إقليم عدن ،وتتمتع بسلطات
تشريعية وتنفيذية مستقلة ،تُحدد في الدستور اإلتحادي.
اللجنة أعتمدت على المبادئ التي تم التوافق عليها في وثائق وأدبيات
مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهي كاآلتي-:
 تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحققالمواطنة المتساوية.
 التنافس اإليجابي بين األقاليم.ـ التكامل الذي يضمن توظيف متكافىء لموارد كل إقليم والتكامل
مع األقاليم األخرى.

ـ لضمان التوزيع العادل لعائدات الثروة يصاغ بالتشاور مع األقاليم
والواليات معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير
الطبيعية بطريقة شفافة و عادلة لجميع أبناء الشعب مع مراعاة
حاجات الواليات واألقاليم المنتجة بشكل خاص و تخصيص نسبة من
العائدات للحكومة اإلتحادية.
 ضمان حرية اإلتجار والنشاط اإلقتصادي بما يعزز التكامل بيناألقاليم ،وتيسير حركة المواطنين والبضائع و السلع و األموال و
الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر و عدم فرض أي حواجز او
عوائق أو قيود جمركية أو ضريبية أو إدارية عند مرورها من إقليم
آلخر.
 لكل إقليم دور قيادي في تنميتة اإلقتصادية وتضمن الدولةاإلتحادية ظروف معيشية متكافئة في جميع األقاليم عبر تعزيز قيم
التعاون والتضامن بين األقاليم.

ـ التجانس لضمان اإلستقرار اإلجتماعي واإلقتصادي لتلبية والهدف الرئيسي لهذه الخطوة والطموح الشامل هو قيام إدارة ذاتية
إحتياجات الشعب في حياة كريمة.
حديثة في األقاليم ،تشرف عن قرب على قضايا التنمية والتطوير
والنهوض واألمن واالستقرار ..وكانت أحد أهم مخرجات الحوار
 يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصالحيات تحدد الوطني الشامل الذي بدأ أعماله في شهر مارس 2013م بناء علىفي الدستور في إطار الدولة اإلتحادية.
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقعها الفرقاء ( المؤتمر الشعبي
العام وحلفاءه ـ الحاكم آنذاك ـ والمشترك وشركائه ـ المعارض حينها
وفيما يتعلق بتحديد الواليات (المحافظات) التابعة لكل إقليم وتسمية ـ ) في الرياض في شهر نوفمبر 2012م  ،والتي تضمنت إنتخاب
اإلقليم وتحديد عاصمته
رئيس توافقي وتشكيل حكومة وفاق وطني بالمناصفة بين الفرقاء.
وإجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كافة القوى الوطنية وشرائح
أعتمدت اللجنة على المعايير اآلتية:ـ
المجتمع المختلفة بما فيها الشباب والمرأة بنسب تمثيلية عادلة.وقد
شكلت في المؤتمر تسع فرق عمل شملت كافة القضايا المتعلقة بحياة
 القدرة اإلقتصادية وإمكانية تحقيق كل إقليم لإلستقرار اإلقتصادي .المواطن و مستقبل البالد وشكل الدولة  ،وعلى ضؤ ذلك سيتم إصداردستور جديد للدولة اإلتحادية بعد إجراء إستفتاء عليه.
 الترابط الجغرافي.تشكر إدارة تحرير المجلة السفارة اليمنية في بودابست على تعاونها
 العوامل اإلجتماعية والثقافية والتأريخية.الخالق في توفير القاعدة المعلوماتية حول أقاليم اليمن المستجدة
 ،مما يدل على تفاعلها مع وسائل اإلعالم .
وقد تضمن تقرير اللجنة األحكام التالية-:
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منطلقات الحوار الحضاري بين الشرق والغرب
اتسمت العالقة التاريخية بين المجتمعين المسيحي الغربي واإلسالمي الشرقي على مر العصور بالتشنج والضبابية ،وعدم الوضوح في
واشكاال مختلفة  ...فأما ان يكون صراعاً دينياً
الرؤى والمنطلقات ،نتيجة إلذكاء الصراع الحضاري بينهما ،والذي أخذ صوراً
ً
ً
متمثال
ً
بعدم االعتراف واإلساءة الى الرموز الدينية والطعن بمصداقيتها كما هو معروف للجميع  ...أو ثقافيا يعزا للغزو الثقافي اإلسالمي للقارة
االوربية في الماضي ،يقابله الحروب الصليبية والغزو الثقافي الغربي للعالم اإلسالمي في الوقت الحاضر  ...أو سياسياً مرتبطاً بتوجهات
وأهداف العولمة االقتصادية الغربية التي تعمل جاهدة على خلق نفوذ لها في اغلب القارات في العالم ،حيث دفعها ذلك الى استخدام القوة
لحماية مصالحها وتأمين االسواق المستهلكة لبضاعتها مقابل الحصول على المواد الخام التي تنتجها دول الشرق  ...وبما إنه لكل قوة فعل
هناك قوة رد فعل غير متكافئة في كثير من االحيان بسبب عدم توازن القوى ،فقد أدى ذلك الى نشوب صراعات وحروب دامية في منطقة
الشرق االوسط لها أول ولكن ليس لها آخر ،حسب المنظور العام للحالة التي تمر بها المنطقة حالياً ،والتي ادت بالنتيجة الى ظهور االرهاب
على مسرح العمليات الحربية ،خاصة بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر عام  ،2001والذي حصد فيما بعد الكثير من ارواح االبرياء في
العالم اإلسالمي بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم الدينية ،وقاد البلدان الى فوضى عارمة أخرت ،بل وعطلت برامج التنمية والتطور
االقتصادي فيها.
وبنا ًء على هذا التوصيف ،وما تتطلبه مصلحة الشعوب ،اصبح من الضروري العمل على تفعيل الحوار الحضاري الجاد والبناء بين الشرق
والغرب يحدد العالقة اإلنسانية ،وينشر ثقافة السالم والتسامح والتعايش السلمي بين شعبيهما ،ويعمل على اعادة ترميم جسور التواصل التي
حطمتها الحروب واالزمات بين ابناء كوكبنا االخضر الجميل المبنية على التفاهم والمودة واحترام اآلخر ,لتالفي االزمة الحقيقة الحالية التي
تعصف بالعالقة بين البلدان اإلسالمية والعالم الغربي ،وذلك من خالل تغيير نظرة التحيز واالرهاب والعدوانية لدى االطراف الى تعاون
مثمر يصب في مصلحة الجميع ،ويرسخ الثقة بينهما ،ويقوض من نزعة العداء الطبيعي غير المبرر من قبل الطرفين النابع من التباين بين
االديان والثقافات والمصالح السياسية واالقتصادية الراهنة ،باإلضافة الى العوامل النفسية.
فرغم صعوبة الوصول الى التوفيق والتوافق بين التباين الحقيقي في مصالح وسياسات الدول والحكومات على المديات المختلفة من اجل
وضع الحلول الناجعة لتخطي االزمة في العالقات المتوترة دائماً ،كانت هناك عدة محاوالت لتأسيس "حوار بين الثقافات" ،والذي اقتصر في
طبيعة الحال على اجتهادات بعض العناصر الفاعلة في منظمات المجتمع المدني وفي المجالين السياسي والثقافي وكذلك االقتصادي منها،
رغم االختالف في الرؤى واالهداف والمنطلقات ،بهدف التخفيف من حدة التوتر على المستوى السياسي والثقافي والنفسي ،والمساعدة على
تقريب وجهات النظر المختلفة بين االطراف بعد إزالة التحيزات المتبادلة ،ومثال ذلك "ايام العالم العربي  "...التي تقام في برلين حول الحوار
االقتصادي والثقافي المتمدن بين جمهورية المانيا االتحادية والدول العربية ،وكذلك اقامة الندوات والمؤتمرات الحوارية في عدد من الدول
ترتق لحد اللحظة الى مستوى الحدث
االوربية التي يحضرها ممثلون عن السفارات ومنظمات المجتمع المدني العربية واالجنبية ،والتي لم ِ
والتأثير الملموس على اطار المواجهة العام ،رغم تحقيقها لنتائج مفيدة ولكن على نطاق ضيق يكون من الصعب العمل على تنميتها ،بسبب
عدم وجود واعز أو دعم دولي حقيقي ،الذي غيب بدوره الحراك السياسي والدور الدبلوماسي في هذا المجال ،وابقاءه مقتصراً على مهمة
تفعيل العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية البعيدة عن الحوار المؤدي الى تقارب الشعوب واالمم ،اذا ما اخذنا بنظر االعتبار
ان منابع النزاع ال تقع في الفضاء النفسي فقط ليكون باإلمكان معالجتها ،وإنما متجذرة في التجارب الواقعية على االرض ،سوا ًء السياسية أو
التاريخية منها ،والتي ال يمكن تجاوزها باي شكل من االشكال دون الوقوف أو المرور عليها ،أو ازالتها بواسطة الحوار التقليدي ،أو ادارة
عقرب الساعة الى الوراء لكي نضمن عدم حدوثها.
أن تحديد المنطلقات ال يعني بالضرورة توجيه الكالم الى طرف دون سواه من االطراف المعنية بالحوار الهادف ،الذي يراد منه تجنيب
الشعوب ويالت الحروب والقهر والتهميش ،ونشر المحبة والوئام بين الناس على اختالف ثقافاتهم ومعتقداتهم الدينية ،وإنما الجميع مدعوين
لاللتزام بهذه المنطلقات والعمل على تحقيقها باالستفادة من دروس التاريخ وعبره ومتطلبات الحاضر وتعقيداته لجعل التظاهرة النقاشية
للحوار الحضاري ناجحة بكل المقاييس وتصب في خدمة االنسانية جمعاء .ومن أهم هذه المنطلقات التي ارتأينا طرحها هي:
أوال :أن تتوفر الرغبة الحقيقية وااليمان الم ّ
ُطلق بالحوار الجاد عند الطرفين ،وأن يبدأ كل طرف بترتيب بيته الداخلي ً
ً
اوال ،وتحديد االهداف
بعد توحيد الرؤى ومرجعية الحوار البعيدة عن التطرف ،والتي تؤمن بأن الحوار بين الغرب والشرق حقيقة ،ويشتمل لدى كل طرف من
االطراف على المواقف المختلفة وعدد كبير من المهتمين بهذا الشأن والعاملين عليه ،لكي يكون ً
فعاال ويأتي بنتائج ايجابية تخدم اإلنسانية،
بعد ان يؤمن الجميع بالتعددية لديه ولدى الطرف اآلخر ،وال تكون هناك وجهات نظر أو طروحات من شانها تقويض الحوار أو االنتقاص
من هذا الطرف او ذاك تعكس واقع المجتمعات الغربية واإلسالمية المعقد ،والتي من الممكن ان تقود المحاورين الى طريق مسدود ال رجعة
فيه ،أو تؤدي بالنتيجة الى تنميط النقاشات وتحويلها الى شعائر متكررة غير ذي جدوى كسابقاتها.
ثانياً :أن ال يُفرض منطق القوة أو التلويح به في قاعات النقاش ووسائل االعالم ،وإنما يتم اتباع اسلوب مرن وحضاري للوصول الى
تفاهمات افضل بعيدة عن فرض المواقف على اآلخر او وعظه بطريقة تفتقر الى الشفافية ،مما يولد لديه الشعور باالستفزاز واالهانة ،وعليه
تظهر هنا حاجة ملحة الى تبني واشاعة ثقافة النقاش ،الثقافة التي نستطيع من خاللها أن نستمع الى اآلخر وال نهمش رأيه .ولكن ال يعني
ذلك ضرورة الموافقة اآللية على كل اآلراء التي تطرح في النقاش ،وإنما االستعداد النفسي والروحي واالنساني في االستماع اليها مبدئياً
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وتناولها على محمل الجد بالشكل الذي تكون فيه حلقات جلسات الحوار مكملة لبعضها في طرح االفكار والعمل على تحقيقها على ارض
الواقع .وقد يلجأ البعض الى االسهاب في الشرح والتحليل لشخصنة االمور بصراحة أو بصورة مستترة ،مما يجعل الطرف الذي يمتلك القوة
 ...وهذا القول منسوب الى بعض المستشرقين والباحثين الغربيين في مجال الحوار الثقافي الذين ينتمون الى مدارس االعتدال المنتشرة في
ُعير أهمية أو ينصت ويتمعن بما يقوله الطرف اآلخر ،إال اذا تناسب الكالم مع صورة
عدد من الدول االوربية في الوقت الحاضر  ...ال ي ُ
ً
ً
العالم التي رسمها بمخيلته ،سوا ًء بالسلب أو االيجاب .وهذا االمر يجعل االستعداد لسماع حجج اآلخر والتأمل بها شرطا اساسيا من شروط
الحوار الناجح.
ثالثاً :أن يعي الجميع بأن سياسة التنديد باآلخر ال تحقق الحوار الهادف وال تجعل الطريق سالكة اليه كما ينبغي ،فاالمتناع عن التنديد هو
المنطلق االساسي الذي يحقق الغاية من الحوار اإلنساني الذي تتأمله كافة الشعوب في العالم ،والذي يحتم على المحاور التحلي بالبديهية في
التفكير والسلوكيات الذاتية .إن الحوار المثمر والحقيقي بين الغرب والعالم اإلسالمي يتطلب منا  ...وهذا هو راي الباحث الغربي ايضاً الذي
ً
فضال عن مصالحنا وافعالنا ،وإال
يخاطب عقول طرف الحوار لديه " ...النظر بروح نقدية الى انفسنا وهويتنا والسدود التي تعوقنا فكرياً،
ستضيع منا فرصة ال تعوض ".كما ويجب ان يكون الحوار ً
قابال لوضع طريقة التفكير والمنطلقات الفكرية لكال الطرفين موضع نقاش.
رابعاً :اجتهاد الطرفين في الوصول الى معايير مشتركة تتعدى التحيزات والتراث الثقافي ،بغض النظر عن حال كونه اسالمياً أو غربياً،
ويكون النقد والتأمل بالذات عنصران مركزيان في أي حوار ،يرافقه الفحص والتقييم الدقيق لما يطرحه المشاركون من مقوالت وافكار بحيث
ال نخفي ما يضايقنا او يخيفنا منها تحت طاولة "االختالف الثقافي" ،باإلضافة الى التحلي بالصبر واالستعداد الى سماع انتقادات اآلخرين
خالل جلسات النقاش وفهم اعتراضاتهم والتأمل فيها بالشكل الذي يكون التبادل الهادف لتحقيق الفهم القاعدة االساسية للحوار ،شريطة ان
يكون الحوار مهذباً ،دون ان يتسم بالجبن.
خامساً :ان عملية االرتقاء بالحوار الى المثل العليا تحتم على الطرفين العمل على معالجة الجوانب الشعورية للعالقة الغربية – اإلسالمية
على نحو مناسب .فسياسة التخويف االعالمي لسكان المجتمعات الغربية من اإلسالم يجعلهم يشعرون بانهم مهددون من قبل المسلمين أو
من الثقافة ذات الصبغة االسالمية ،رغم انهم يعيشون سوية دون مشاكل ،مع بعض االستثناءات ،اذا ما اخذنا بنظر االعتبار التفوق السياسي
واالقتصادي والتكنولوجي والعسكري الجبار للغرب الذي يزيل هواجس الخوف غير المبرر ،هذا من ناحية .من ناحية اخرى أمست
الحوارات والنقاشات والطروحات االنفعالية على مختلف المستويات حول "الحجاب" او "الخوف من االغتراب الثقافي" تمثل لدى المسلمين
نقاشات حول االعراض ،والتي استخدمها البعض كمبررات لإلرهاب والضربات االرهابية المثيرة للجدل ،ناهيك عن تجارب القهر والخنوع
التي اذاقتها الدول الغربية للبلدان اإلسالمية بشكل عام والعربية بشكل خاص ،والتي تركت جروحاً عميقة في مجتمعاتهم ،ادت بالنتيجة الى
نشوء سدود شعورية تجعل من الصعب ان يستمع كل طرف الى اآلخر بهذه السهولة  ...وعليه يتطلب الحوار الجاد من المحاورين انفسهم،
وهذه هي ايضاً رؤية الباحث الغربي واإلسالمي المعتدل ،أن ال يجعلوا "المخاوف والتحفظات والالعقالنية والسدود الشعورية عند اآلخر
سببا لالنسحاب من النقاش" ،وإنما يجب طرحها بوصفها موضوعاً للنقاش.
وبنا ًء على ما تقدم ينبغي على كل طرف من اطراف الحوار أن يتعلم ويفهم بشكل دقيق كيف يتحمل مشاعر الطرف اآلخر التي غالباً ما يطغي
عليها التحيز للذات ،وأن يعمل في ذات الوقت على شخصنة مسببات االنفعالية الذاتية وانفعالية الطرف اآلخر وعقلنتها ،وهذا ال يعني الدعوة
لالستسالم تجاه ممارسات وتحيزات ومزاعم الطرف اآلخر أو حتى تبريرها ،وإنما التعرف على االنفعاالت الذاتية ووضعها موضع تساؤل.
سادساً :ضرورة أن ال يوظف الحوار الحضاري بين الغرب والعالم اإلسالمي ألمور أخرى وبالشكل الذي يسيء الى فهم وظيفته والغاية
التي انطلق من اجلها ،وأن ال يتخطى حدوده ويراعي شروطه ،مع التذكير الى انه مهما كان الحوار مهماً ومؤثراً وذات جدوى ال يستطيع
بمفرده أن يقدم الحلول الناجعة لمأزق العالقات الغربية – العربية والغربية – اإلسالمية ،الذي يعد نتاجاً لعوامل سياسية واقتصادية وعسكرية
بحته ،التي قد تعمل الجوانب الثقافية والدينية على تقويتها أو اضعافها  ...وعليه اصبح من الضروري أن ال يقتصر الحوار الحضاري على
الجانب الثقافي والديني فقط في جلسات النقاش ،وبالشكل الذي يجعله يفقد أهميته في حلحلة القضايا العالمية المحورية الراهنة ،وإنما يجب
ان يراعي المتحاورون فيه معالجة الجوانب السياسية ومسألة توازن القوى بين الغرب والشرق ،ويعملون بجدية على موضعتها .وهذا االمر
يتطلب في طبيعة الحال تضحية وجهد كبير ،وأن ال يكون المعنيون بالشأن السياسي في منأى عن الحوار ،بل يجب أن تكون لهم مشاركة
فعالة نابعة من الرغبة الجادة في نشر السالم والسلم العالميين في ارجاء المعمورة لتجنيب البشرية ويالت الحروب ومأساتها.
وأخيراً نرى إن التزام االطراف المعنية بهذه المنطلقات خالل االعداد والتنفيذ للحوار الحضاري سيؤمن لها الطريق نحو تحقيق االهداف
المنشودة من خالل تقديم الرؤى والحلول الصحيحة للمشاكل القائمة بين العالمين أو القطبين غير المتكافئين الغربي واإلسالمي في الحوار
الحقيقي والجاد ،الذي يشترط فيه االنصات الى اآلخر مهما كانت وجهة نظره التي يعبر ويدافع عنها ،وصياغة تقييم جذري لمجمل المشاكل
التي تعاني منها العالقة بين الجانبين ،ألن مزيداً من التصعيد والتهور سيقود المنطقة والعالم بأسره الى المجهول ،ووقتها ال ينفع الندم حين
يعض الجميع على النواجد.
------------------------------------------------د.زاحم محمد الشمري – أكاديمي عراقي – هنغاريا
المقالة السالفة تم إلقاءها في جامعة أوتفوش لوراند في بودابست و هي تندرج في إطار الجهود لتعميق حوار الحضارات .
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األمير الوليد بن طالل يساهم في بناء اإلقتصاد الفلسطيني
زيارة تاريخية و تقدير فلسطيني لمبادرات األمير
قام صاحب السمو الملكي األمير الوليد بن طالل بزيارة إلى دولة فلسطين حيث اجتمع بكبار المسؤولين السياسيين
و اإلقتصاديين .
وأعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس ،إنه تم االتفاق مع األمير الوليد بن طالل على تقديم مشاريع للشعب الفلسطيني.
مضيفاً' :هذه زيارة عزيزة جدا على قلوبنا ألنها تأتي من رجل عظيم ورجل محترم على كل المستويات ،ومن رجل يقدم الخير للجميع ونقرأ
كل يوم له مكرمة في بلد من البالد'.
ولفت سيادته إلى أن زيارة األمير الوليد بن طالل إلى فلسطين جاءت لالطالع على األوضاع الفلسطينية.
بدوره ،قال األمير الوليد 'تشرفت بزيارة رام اهلل للقاء أخي الرئيس محمود عباس ،وهي زيارة لتأكيد التعاون والتحالف االستراتيجي بينا
وبين دولة فلسطين في النطاق االستثماري واإلنساني ونطاق الخير' .
وأشار إلى انه أبلغ الرئيس عباس استعداده لدعم فلسطين في أي توجه يخدم مصالح األخوة الفلسطينيين ،ولفت إلى أن ما شاهده من نهضة
في رام اهلل والضفة الغربية بشكل عام دليل قاطع وجازم على السياسة الحكمية التي يتبعها فخامة الرئيس في هذا الجزء من الوطن العربي
رغم الضغوط الكبيرة التي يواجهها من االحتالل اإلسرائيلي'.
وقال األمير الوليد' :الشك أن سياسة الرئيس الحكيمة ستأتي في نهاية المطاف بدولة فلسطينية قريبا'.
هذا وقلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس ،األمير الوليد
بن طالل بن عبد العزيز آل سعود ،وسام نجمة الشرف من
الدرجة العليا.
ومنح سيادته ،األمير الوليد بن طالل ،الوسام ،تقديرا
إلسهاماته النبيلة والسخية في دعم صمود شعبنا وثباته على
ترابه الوطني ،وتثمينا لدوره في دعم االقتصاد الفلسطيني
ودفع عجلة التنمية في المنطقة .
و أكد محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون
االقتصادية  ،نجاح الزيارة الهامة التي قام بها األمير الوليد
بن طالل إلى فلسطين ،لبحث اآلفاق االستثمارية الهامة التي
تتمتع بها األرض الفلسطينية.
وأضاف' :اللقاء ركز على القضايا االقتصادية ،خاصة دعم
مدينة القدس واحتياجاتها سواء على صعيد دعم صمود أبناء
شعبنا في المدينة المقدسة ،أو على الصعيد االستثماري'.
وأشار مصطفى إلى أن رجال األعمال الفلسطينيين قدموا عددا من األفكار االستثمارية التي يمكن تنفيذها في مدينة القدس أو باقي األرض
الفلسطينية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ،أن
األمير الوليد بن طالل أبدى اهتماما كبيرا باألفكار التي
قدمت ،حيث وعد بمتابعتها وتنفيذ الممكن منها ،منوها
إلى أنه تمت مناقشة الفرص االستثمارية الكبيرة التي
يتمتع بها االقتصاد الفلسطيني على صعيد قطاعات
البترول واألدوية والسياحة واإلعمار.
بدوره ،قدم وزير االقتصاد الوطني جواد ناجي نبذة
عن مشروع القانون الذي تعده الحكومة لتقديم الحوافز
لجلب االستثمار وتشجيعه.
عقب ذلك ،اصطحب مصطفى ،األمير الوليد بن طالل
في جولة ألحياء مدينة رام اهلل ،حيث أطلعه على سير
العمل في مشروع اإلرسال سنتر ،والمشاريع التي
تنفذ فيه ،حيث أبدى األمير إعجابه بالتقدم الذي تشهده
األرض الفلسطينية .

 KÉK DUNAالدانوب األزرق

27

سفير باكستان في هنغاريا يتحدث للدانوب األزرق
عالقاتنا بالمجر قديمة و نتطلع لتطويرها
أجرت الدانوب األزرق حواراً مع سعادة إفتخار عزيز سفير باكستان تعود العالقات بين المجر وباكستان إلى زمن طويل ذلك حتى قبل
بالمجر  ،شمل آفاق العالقات بين البلدين  ،و الدور الريادي الذي لعبه بدء االعتراف المتبادل بالعالقات الدبلوماسية الرسيمة بين الجانبين
الراحل محمد علي الجناح في تاريخ الشعب مما جعل سيرته خالدة  .أما بخصوص تطوير العالقات بين البلدين فيمكن القول أنه ثمة
فرصا ً كثيرة لدفع هذه الخطوة على سبيل المثال في مجال تسلق
في يقين الشعب الباكستاني .
الجبال واالستثمارات والعالقات االنسانية وطبعا في مجال العالقات
الدولية  .ويمكن االشارة هنا إلى الزيارة الناجحة التي قام بها موخرا
إلى باكستان السيد سابولتش تاكاتش نائب سكرتير الدولة للشئون
هل تحدثنا عن مسار حياتكم الدبلوماسية ؟
الخارجية واألمن السياسي في وزرا ة الخارجية المجرية .
بدأت مشواري الدبلوماسي في شهر أوكتوبر من عام  1984في
باكستان وخالل الثالثين سنة التي قضيتها في السلك الدبلوماسي حتى سجل التاريخ اسم محمد علي جناح كرائد في الفكر و
اآلن شغلت مناصبا دبلوماسية كثيرة في أماكن عديدة من بينها كندا السياسة و النضال من أجل اإلستقالل  ،هل تحدثنا عن
وبريطانيا وأوزباكستان وشغلت منصب سفيرا لبالدي في الكويت األعمال و األفكار التي تركها في تاريخ باكستان الحديث ؟
وحاليا في المجر .
الشعب الباكستاني ينظر إلى محمد علي جناح باحترام واعجاب
هل لنا بفكرة عن الحياة اإلجتماعية و الثقافية في باكستان ؟ ويطلق عليه اسم " القائد عظيم " ألنه بذل جهودا ال مثيل لها من أجل
قضايا باكستان وفي وجه المعارضين لها  .ال تزال قناعاته الفكرية
والسياسية وكلماته حتى أيامنا هذه تؤثر على الشعب والحكومة
تعد باكستان وبسبب التأثيرات التاريخية من بين الدول الغنية بتعددها الباكستانية  .عالوة على ذلك فإن فلسفة القائد العظيم ال تزال في
االجتماعي والثقافي  .هذه التأثيرات التاريخية تركت طابعها على روح الدستور الباكستاني .
المجتمع الباكستاني  .فهي تضم عوامل من الثقافة والتقاليد لمنطقة
جنوب آسيا للحياة اليومية للمواطن الباكستاني إلى جانب تأثير الثقافة
اإلسالمية في الجذور العميقة للمواطن الباكستاني  ،هذا يظهر في كيف يرى سعادة السفير دور الترجمة و التبادل الثقافي
األعياد الدينية االسالمية مثل عيد الفطر وعيد األضحى وكذلك في
في تعميق الحوار بين الشعوب و نشر ثقافة السالم ؟
األعياد التقليدية للمنطقة كعيد يوم بداية الربيع  .وهذا ما يلون الحياة
االجتماعية في باكستان .
أي سفير يركز أوال على كيفية االستمرار في تطوير العالقات بين
بلده والدولة المتواجد فيها وفي ضمن ذلك الحوار الثقافي أيضا  .في
ما هي بدايات العالقات الدبلوماسية بين هنغاريا و باكستان الواقع حاليا الدبلوماسية تعطي اهتماما على العالقات بين األشخاص
 ،و كيف ترى تطور العالقات بين البلدين ؟
وتسهم بشكل متزايد في تعزيز الروابط القائمة وايجاد عالقات جديدة .

كم عدد الجالية الباكستانية في هنغاريا  ،و هل ثمة زواج
للشباب الباكستاني من فتيات هنغاريات ؟

عدد الجالية الباكستانية في المجر قليل وهذه الجالية مكونة بالدرجة
األولى من خبراء ينشطون في مجال االتصاالت والصناعات النفطية
والقطاع المصرفي إلخ  .عدد الطالب الباكستانيين يتزايد أيضا في
المجر خاصة وأن الحكومة المجرية في القريب ق ّدمت  80منحة
دراسية مجانية لطالب باكستانيين .
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ثمة سمعة علمية للجامعات الباكستانية  ،هل تعطينا فكرة عن التطور العلمي
في باكستان و التبادل العلمي مع هنغاريا ؟
باكستان تفتخر كونها أول جمهورية اسالمية يحصل مواطنها البرفسور الباكستاني
عبدالسالم على جائزة نوبل في الفيزياء النووية  .ويتمتع األطباء والمهندسون الباكستانيون
بسمعة جيدة في أمريكا والغرب وجميع أنحاء العالم على السواء وذلك بفضل التطور
المستمر في المجال العلمي في باكستان  .يجب االعتراف هنا أنه ال يوجد حوار علمي
واسع بين باكستان والمجر  ،لكننا نأمل في ايجاد تطور مستمر في هذا المجال .

كيف يرى سعادة السفير دور اإلعالم في تعزيز قنوات الحوار و التعارف بين الشعوب ؟

لالعالم حقيقة دور مهم جدا كقناة لتعزيز عملية الحوار والتفاهم بين الشعوب وأرى أن هذا الدور سوف يستمر في التقدم  .أهم ما يميز
الساحة اإلعالمية هو اتاحة المجال أمام الناس للتعارف على وجهات نظرهم المختلفة وتأمين مسألة التفاعل فيما بينهم  .يمكن القول أن لوسائل
اإلعالم دورا كبيرا في مجال الحوار بين الشعوب والحكومات المختلفة وكذلك مسألة التفاعل فيما بينها .

دعا سعادة افتخار عزيز سفير باكستان في المجر إلى حفل بمناسبة اليوم الوطني  .حضر الحفل مسؤولون مجريون من وزارات عدة ،
و سفراء الدول اإلسالمية و العربية و األجنبية و حشد من ممثلي قطاعات الثقافة و اإلعالم و اإلقتصاد و الجالية الباكستانية  .تم في الحفل
عرض نماذج من الفن و الموسيقى الباكستانية  ،و فلم توثيقي عن التطور في باكستان .
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هيئة

النساء

المسلمات

قامت أعضاء من هيئة النساء المسلمات في هنغاريا التي تضم
في عضويتها عقيالت سفراء دول عربية و إسالمية و ناشطات
في الحقل الثقافي و اإلعالمي بزيارة إلى مدينة كشكميت التي
تبعد عن العاصمة بودابست ثمانين كيلو مترا ً .
الزيارة كانت جزءا ً من نشاط ثقافي و تواصلي للهيئة مع
فعاليات المجتمع الهنغاري تأكيدا ً لمضامين عملها في نشدان
ثقافة الحوار و التواصل مع نسيج المجتمع اللواتي يعشن في
ظهرانيه ثقافيا ً و إنسانيا ً  .خاصة أن مدينة كشكميت عرفت
كعنوان للجمال و التعايش
و المحبة و ألق الموسيقى الجامعة بين الشعوب .
نائب عمدة المدينة السيد ماك كورنيل و الفنان العربي بهجت
اسكندر كانا في استقبال عضوات الهيئة حيث تم الترحيب بهن
في مبنى المحافظة التاريخي المبني من  200عام  ،و إثر ذلك
تم تنظيم جولة إطالعية على مرافق المدينة الثقافية شملت قصر
الثقافة (تسيفرا بالوتا) و معهد كوداي زلتان للموسيقى و مسرح
مدينة كشكميت (كاتونا يوجف) و أخيرا ً زيارة حديقة الفنان
بهجت اسكندر و منزله الذي أضحى معلما ً من معالم المدينة .
هيئة النساء المسلمات التقين خالل جولتهن بجمع من الجمهور
الهنغاري و عدد من الناشطات في الحقل الثقافي و الفني .
الزيارة حملت في أبعادها التوق للحوار و معرفة اآلخر و حمل
الترحاب و حسن اإلستقبال من مسؤولي المحافظ و الجسم
الثقافي بالمدينة لفتة صداقة و تعاون .
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في

كشكميت

المجرتستعيد سبع قطع من كنز سيوسو  Seusoالتاريخي
ذكرت وكالة األنباء المجرية أنه تم الكشف يوم  / 26مارس 2014 /
في قاعة الوفود في مبنى البرلمان المجري عن  7قطع أثرية فضية من
أصل  14قطعة نادرة وال تقدر بثمن تعود للعصر الروماني استطاعت
المجر أن تستعيدها من لندن قبل أيام بعد محادثات سرية وشاقة
استغرقت العام ونصف العام وقد قام مركز مكافحة االرهاب المجري
بتأمين وصول هذه القطع األثرية .

في منطقة بحيرة
البالتون في المجر
منتصف
في
سبعينيات القرن
الماضي 1970
ويقدر عمرها ب
 1600عاما وتعود
للحقبة الرومانية
وبعد ذلك مباشرة
اختفت ووصلت
إلى نيويورك ومن
ثم استقرت في لندن
واآلن عادت إلى مكان اكتشافها وهي المجر .

ذكر السيد السلو بان مدير متحف الفنون الجميلة في بودابست أن
نصف قطع هذا الكنز استطاعت المجر اعادتها من لندن بعد محادثات
شاقة اعترفت فيها مؤخرا لندن بأحقية المجر في هذا الكنز .

إن هذا الخبر يشكل دافعا ً لشعوب عدة عانت من نهب تراثها للعمل
على استعادته  ،ذلك أن مفردات التراث هو شخصية األمم و روحها
 ،و ثمة آثار و قطع حضارية قد تم نهبها  ،و على العدالة الدولية أن
تأخذ مجراها في هذا الحقل .

ذكر السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري في هذه المناسبة
اثناء استعراضه لهذه القطع أن قيمة أي قطعة أثرية ال تظهر إال في
بلدها األصلي وإعادة اي قطعة أثرية توجد في الخارج إلى مكانها
األصلي يعكس قدرة الدولة وهيبتها وهذا ينطبق تماما على المجر في
هذه الحالة  ،حيث استطاعت إعادة نصف قطع هذا الكنز الثمين وسوف
تحاول على اعادة بقية قطعه ,

يذكر أن قطع هذا الكنز وعددها  14قطعة فضية نادرة قد تم اكتشافها

إلى أخي الذي َ
مات في سوريا
يذكر المقال المرفق بالشاعرة العربية الخنساء التي ابدعت في رثاء اخيها صخر .فاطمة القرن
الحادي والعشرين رثت اخيها حسين معبرة عن لواعج و اهات مكبوتة والم تفطر له القلوب.
حقير ٌ
ُ
أعرف ّ
ونذل الى ح ّد
لم أكن
أن الموت ٌ
ّ
َ
االنهيار قبل رحيلك .عرفته قطاع قلوب،
خطاف ابتسامات ،لكنني لم أعهده م ِّ
ّ
ُحطماً
ُ
ويجعل
الملح في الجرح،
ِّر األلم،
يُكب ُ
ّ
ويدس َ
َ
َ
َ
أخبرتك
أراك جثة.
الوقت وحشاً ،قبل أن
ُ
َ
سأقع أرضاً ولن
موتك
لحظة
أنني إذا دنت
ُ
َ
أحباؤك على جعلي مُتزنة .إنني يا أخي
يقوى
ّ
ّ
هشة وعاجزة ،تخذلني دموعي كلما احتجتها.
ألنك ترحل .أتُدركُ
يخذلني الكون من حولي َ
أن تُخلِّف وراءك أماً عجوزاً
أن ترحل؟ ْ
معنى ْ
ً
ً
وأباً تائها وأختا تتصنّع القوة فيما هي تتفتت،
وأخوةّ ً.
ُعزون أنفسهم بأنّك اآلن في الجنّة؟ أما
أنا ،فمنذ رحيلك مُدمَّرة .مذهولةَ .خ ِرس لساني
أشهر مضت
ظلّت الصور في رأسي مشوّشةٌ .
في جثًّة ّ
ً
كل ليلة .لم أتخيّلَك إال ميتا .ولكن
وأنت ّ
َ
َ
ْ
ّ
إن جاء موتك اشتدت القسوة .موتك يستولي
على النفس فيُضيّق عليها ،ويجعل اللحظة
ُ
عجزت اآلن عن
كابوساً أبدياً .اعذرني إن
وصفه .أو مالمسته .أو الصراخ في وجهه
اعذرني ألنني لم ّ
أزفك شهيداً كما الجميع يفعل.
اعذرني ألني يا أخي ال أقرأ الفاتحة .وأعبس
في وجه كل َمن يصوّرك مُرتاحاً بموتك .ثم
وأنهار .وأري ُد أال أنهض
أنهار
ُ
ُ
كانت السادسة والنصف صباح الجمعة الفائت

مر يومان
عندما أيقظتنا من أجل الوداعّ .
حتى ّ
ٌ
ٌ
ٌ
صاعق .منذ خبر
مرعب
وداع
حل
َ
صمت قاتلُ .
ٌ
بقيت هناك ،حيث
رحيلك وأنا
َ
َ
رأسك.
أنت تتألم بينما تأتيك الرصاصة في
َ
أنظر من حولي فال أرى وجهك .كان مشه ُد
ُ
ً
ُ
أضعف من أنْ
القبر مروعا وأنا الجبانة
َّ
خي.
يا
آخخخخخخ
أتقدم .أمروني بمناداتك.
ّ
ُ
نتوجه الى
شو بقول؟ راح القلب يخفق بينما ّ
َ
أمامك .أمام
المستشفى حيث تُسجى .فإذا بي
ّ
جثّتك .كلّي على األرض مُشظى ،ويدي
ُ
لمست
تتحرك بصعوبة .سامحني يا أخي ألني
ّ
ً
َ
َ
ّ
قدمك بدال من وجهك .لكن قدميك تعنيان لي
الكثير ،إذ سارا َ
ُ
تركت على
بك نحو النهاية.
أحدهما دمعة .أردتُها صافية مثل عينيك اللتين
لم .تفرحا يوماً .ونهر يستريح في ّ
ظل شجرة
َ
خوضك الحرب
لن أح ّدثك اآلن عن موقفي من
أنك تعرفه أو ّ
ً
َ
لظن َ
ٍّ
أتركك حرا في
تشك به.
اختيار المصير المُناسب .لكني سأخبركَ
ّ
تتحطم وكيف ّ
يتمزق الفؤاد.
عن أمنا كيف
ُ
ً
منذ الفجر وهي تمأل المنزل شوقا اليك .أمنا
بقيت خائفاً
غصة .أجز ُم َ
أنك َ
يا أخي تُصبح ّ
من هذه اللحظة .نحن نبكي فقط ،فيما هي
ُ
سأترك جانباً بأي الطرق ي َّ
ُخفف عن
تُكوى.
"أم الشهيد" ،وكيف تُ َّلقن "الصبر" .سأتركُ

َ
تحميلك
ذلك للجميع ،وأح ّدثك عنها من دون
ذنب وجعها .أُ ُ
كنت طفالً
درك جيداً أنَّك منذ َ
ُ
َ
الظرف
تشعر بالذنب تجاهها وتجاهنا.
وأنت
ُ
ً
ٌ
ليس مناسبا للهلوسة ،وأحد لن يكترث ليعرف
َ
ُ
ترابك
لمست
المزيد عنا .لكنني يا أخي حين
أشتاق اليكّ ،
ُ
ُ
فأتذكُر الماضي والنشأة.
رحت
ُ
ُ
َ
صراخ الكون
أجمع
رحت
أصرخ كما لو أنني ُ
في صرخة.
أحبَّك من دون مقابل ،ومن دون أن يكون
لكلينا أي نظرة مُشتركة .سامحني إذ لم أكن
َ
التبرك َ
وتهنئتك.
منك
أقلّد سلوك الجميع في ّ
ُ
أحمل تطلعات األخت التي
سامحني ألني ال
تتمنى.
ً
َ
ُ
ذنبي تجاهك يقتلني ،فأزداد حاجة ألن أخرس.
ال ُ
َ
أكتب َ
يعنيك ولن
اليك كالماً ال
أملك إال أن َ
أنك تراقبني فتُ َ
تقرأه البتة .أخشى َ
درك بأني
ْ
ّ
ُ
لست كالجميع أحبَّك .قل أنَّك تفعل وسأتوقُف
وأصمت الى األبد .أقبُّل وجهكَ
ُ
عن البوح
الم َّ
ُحطم وقدميك اللتين اختارتا طريقهما .أقبُّل
َ
َ
وحذاءك الذي
توجعُ .روحي
روحك التي ِ
َ
صورك
تركوه لنا وكل
فاطمة عبداهلل – النهار –  5مارس 2014
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أحزان مصرية و كويتية
أصيبت الجالية العربية و السلك الدبلوماسي العربي و األجنبي في
هنغاريا بالصدمة و لفها الحزن بوفاة سفير مصر الدكتور أشرف
محسن و القائم باألعمال السكرتير الثاني في سفارة دولة الكويت
األستاذ فواز الخالد .
ومما زاد في الحزن أن الفقيدين غيبهما الموت في يومين متتاليين في
قمة العطاء و الحضور و التواصل مع أبناء الجالية .
ترفع الدانوب األزرق أخلص العزاء و المواساة بالفقيدين  ،و إنا هلل و
إنا إليه راجعون .

جولناي  Zsolnayقادها من الكويت إلى المجر
عائلة سورية تعرض جولناي في أسواق الكويت
إنها واقعة تحمل في مضامينها عشق اإلنسان للجمال و ارتياد األفق الثقافي في رحلة البحث عن دنيا المال و االعمال  .إنها قصة عائلة رجل
األعمال السوري تامر بلبيسي و عقيلته السيدة مها التي عرفت عبر اإلعالم جمالية جولناي و ما يحمله من إرث تاريخي فقررت القدوم
لهنغاريا و زيارة المعمل في مدينة بيتش و نقل نماذج من نتاجه إلى صالة عرض في دولة الكويت .
الدانوب األزرق التقت بالعائلة السورية القادمة من الكويت  .يتضح من الحديث مع السيد تامر و عقيلته تذوقهم و إعجابهم بأشهر معامل
الخزف و السراميك  :جولناي الذي تأسس عام  1865م و منذ ذلك التاريخ توشح بصمات أعماله األبنية في هنغاريا و العديد من دول العالم
بلوحات جمالية و طرز معمارية تضفي البهاء على البناء  ،إضافة إلى لوازم القصور و المنازل و تحف و تماثيل  .و لعل أشد ما لفت انتباه
العائلة السورية المتطلعة إلى تسويق جولناي في الكويت أن معمل جولناي يضم في جنباته ورشات يقف على رأسها فنانون معروفون و
هم على دراية تاريخية باألبنية التي استثمر كبار المعماريون في القرن التاسع عشر و حتى الوقت حاضر خبرة جولناي في اضفاء قسمات
الجمال و التاريخ عليها .
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و مما يثير اإلحترام أن هذه العائلة السورية على إطالع و معرفة
بالجذر التاريخي للعالقات المجرية الكويتية و تقول في هذا
المضمار إنها سوف تشارك حسب إمكاناتها باحتفاالت الذكرى
الخمسين إلقامة العالقات الدبلوماسية بين هنغاريا و الكويت ،
حيث يعتقد أن إبراز هذا التاريخ يؤكد على ريادة الكويت و
تطلعها للتواصل و التواشج الحضاري مع دول العالم.

ثقافة ثقافة ثقافة

الرحيل والخلود

غيب الموت في شهر فبراير شاعرين من لبنان ,عبرت اعمالهم الضمائر والعقول العربية ,وأنتجت إجماعاً معبراً عن
القواسم المشتركة في المجتمعات العربية التي تعلي شأن الثقافة والشعر واألدب ,وتلفظ كل ماهو هجين وكاره لألخر.
الدانوب األزرق تعرض ماكتب عن الراحلين جوزف حرب و أنسي الحاج,إذ تحمل تلك الكتابات عالئم الغد المأمول
وتقهر الحاضر الذي لن يدوم.
مساء الجمعة الفائت ،كنت غارقة مع إميل منعم ويوسف عبدلكي
أنسي الحاج ...ليكن فيك جميع الشعراء
بين صور أنسي الحاج ،عندما انتفض إميل فجأة ونظر باتجاه باب
عن تلك «العشبة الهوجاء»…
المكتب ،ليجد مروان طحطح واقفاً عنده .قال لي إميلّ :
«نقزني
بيار أبي صعب
مروان ...دعسة قدميه ّ
ذكرتني بأنسي ،اعتقدت أنه جاء».
بينكم
«ولن أكون
كلّنا كان يحفظ دعسة قدمي أنسي ،وكلّنا كان سـ«ينقز» لو أنه زار
ً
ً
عصفور
ريشة صغيرة من
ألن
ٍ
الجريدة مساء الجمعة .فقد كان الجميع ينتظر الخبر المؤسف بين
الربيع
اللطيف
في
لحظة وأخرى .لم يكن األمر مفاجئاً ،هو الذي ّ
حضرنا لتلقيه منذ
ّ
ستكلل رأسي
الوعكة الصحية األولى التي ألمّت به قبل  7أشهر .وها هو عبدلكي
وشجر البرد سيحويني
يبحث عن صور ألنسي ليع ّد غالفاً له ،فيما ّ
أكد لي إميل ّ
أن حالة
وامرأة باقية بعيداً ستبكيني
صديقه الحميم تتدهور ،وكانت راجانا حمية قد نقلت إلينا صباح ذلك
وبكاؤها كحياتي جميل»
اليوم إجابة ابنته ندى عن صحته «مش قادرة طمّنكم» .العبارة نفسها
(«ماذا صنعت بالذهب /ماذا فعلت بالوردة»)١٩٧٠ ،
كررتها أول من أمس ،عندما جاءت إلى الجريدة« .ما في شي بطمّن،
ّ
في عام  ٢٠٠٧أطفأ أنسي الحاج شمعته السبعين ،وكان قد تربّع على
أنا معكم اآلن ،وخائفة أن أعود إلى البيت فال أجده» ،قالت.
ً
حامال إلى جريدة جوزف
عرش صفحته األخيرة في «األخبار»،
تحية مازن كرباج
ّ
التمرد ،الذي كنّا نشتهيه ونطلبه
األبدي
سماحة هذا الن َفس الخاص،
ّ
ّ
ترجلت في الطابق السادس من مبنى
ونعتز به .كانت األسطورة قد ّ
مازن كرباج ــ بيروت
الكونكورد في بيروت ،وصارت جزءاً من مشهدنا اليومي.
شجاره المدهش مع اللغة
استراح من َ
أع ّد رحيله كأنه يشفق علينا
حسين بن حمزة
مهى زراقط
حين كتب أنسي الحاج ( 1937ـ  )2014باكورته «لَ ْن» (،)1960
كان الحرف الذي في العنوان يعني نوعاً من االمتناع أو الرغبة
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في التوقف عن االستمرار في كتابة ما يُكتب .وكان في ذلك نوع
من االزدراء للجملة العربية التقليدية .كان «لن» حرفاً واحداً
ومتفردًا
ّ
ً
تأويال
وصادماً ،وكان الحرف الواحد الوحيد المنقطع عما يليه
تأويال للتلعثم والركاكة ومديحاً لهما أيضاً.
ً
للرفض ومديحاً له،
البطل السلبي بين الهالة والظالل

أنطوان أبو زيد *

ُ
وكنت بعدها في السابعة عشرة ،أول
ألكثر من أربعين عاماً خلت،
ُ
تلقيت أول هدية من فتاة صديقة
سنة لي بعد خروجي من الدير،
بمناسبة إباللي من المرض ،كتاب شعر لمحمود درويش .ظللت
أقرأ في الكتاب طيلة عام  1972كأنه النيزك الذي سقط على أرض
جرداء فنقبها وجعل عاليها واطيها ،وأخرج الخصوبة الكامنة منها
إلى الوجود .قلت هذا هو الشعر.
لغة تعبر األجيال بال حواجز
أسعد أبو خليل
لم أكن أعرف أنسي الحاج قبل أن يساهم في الكتابة األسبوعيّة
في «األخبار» .كانت مقالته تنتشر بسرعة وتُقرأ بعناية مع أنه لم
يكن يجول في وسائل التواصل االجتماعي كي يدرك حجم مريديه
خصوصاً من النساء .أنسي الحاج من الكتّاب القالئل الذين عبروا
األجيال في تأثيرهم األدبي القوي.
«خواتم» :ال مكان للرضى ،ال مكان لليقين
يزن الحاج
هل كان علينا انتظار أكثر من نصف قرن لنكتب عن أنسي؟ أسماء
كثيرة عبرت أرض الشعر ،وهذا «العارف» يتأبّط سرابه بصمت
كدأبه .لم تغيّره الحرب ،أو االبتعاد عن األضواء الحارقة ،أو
المعارك «الظالميّة» التي تسعى إلى نسف األرض بما فيهاّ ،
بكل
ً
عابريها ،إال بما يتالءم مع حدود ما ّ
جهال.
تلقنوه من معلّميهم األكثر
بقي الصامت الدائم ،الذي ال ّ
يفضل الصراخ ،والذي يأبى إال أن يغيّر
الحياة والشعر والنثر بالهمس.
وداعاً أيها الحلم
ُس ْ
الف فواخرجي *
عندما كتب الكبير أنسي الحاج عني في جريدتكم العزيزة أكثر من
مرة ،امتلكت جناحين من رقي كلماته .نعم امتلكت جناحين .واآلن
مسيتني بكل
برحيله رحل أحدهما معه .وظل الثاني بما كتب .يا من ّ
الحب ورحلت تاركاً كل الحب وأكثر .يا من حفر اسمه في شغاف
ُ
صنعت لكلماته عني إطاراً من خشب
قلبي وفي مسيرتي .ويا من
السنديان ووضعته بين صور أوالدي وجوائزي على جدران بيتي،
الذي لم أره منذ زمن طويل ،حين بكت سوريا وصرخ قاسيون
واحتج الياسمين.
 3تفاحات ّ
وسكين!
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ناهض حتر
َ
ُ
َ
في المطار ،أخرجت الجريدة من جيبي ،مزقة الصفحة األخيرة ،كأنها
نصه ّ
األخاذ:
رسالة في زجاجة ،الزجاجة قذفها بحر بيروت لي؛ كان ُّ
مسحور برنّة الكلمات في القلب .لطالما
«عيون» .منذ «لن» ،وأنا
ٌ
ّ
ُ
ُ
أردت السير على خطاه! هذه المرة ،كتبت على حواف الجريدة ،ما
ً
ُ
اكتشفت ،مجددا« ،ما هو أكثر» في العالقة
علي من «العيون»،
أماله ّ
اليومية بالمرأة والعالم والحياة.
ال ثورة ال امرأة ال كلمة
جان عزيز
يوم قرر قلب جوزف أن يحتكر حبه وأن يستأثر بتلك البسمة وأن
يغدر ويغادر ،كتب له عشية  25شباط ْ 2007
أن «موت كموتك
قتل» .على مسافة أسبوع من «جريمة» سماحة اليومية ،ولمن لم
تقنعه سباعيتها السنوية ،قرر أنسي أن يترك لنا كل القرائن ،أن
يتركنا نقبض عليها في إغفاءة عينيه ،وأن يتركنا ،ويترك ...
مع الفارق أن «قتل» أنسي اليوم يبدو مفهوماً أكثر .منطقياً.
بسيط ينضح علماً
ً
وجماال
معمر عطوي
لم تكن شخصية األستاذ الكبير أنسي الحاج تلك الشخصية النرجسية
التي تجعله يجلس في برج عاجي كمعظم زمالئه في صرحي الشعر
ً
والصحافة ،بل كان ذلك اإلنسان البسيط الذي ينضح علماً
ومعرفة
ويتمتع بلسان عذب ينطق بكل ما هو جميل ،من دون أن يبخل على
أي شخص باإلفادة من معينه.
شاعر القطيعة مخترقاً الحدود
محمد بنيس *

1
عندما صدر ديوان «لن» ألنسي الحاج سنة  ،1960عن دار «مجلة
شعر» في بيروت ،أحس القارئ بصدمة مضاعفة في ذوقه الشعري.
كان ذلك ــ من ناحية ما ـــ اعتيادياً في فترة االختراقات التي عرفها
الشعر العربي ،منذ نهاية األربعينيات في بغداد ،ثم امتدت الشعلة إلى
بيروت .صدمة مضاعفة ،ألن أنسي الحاج أتى من أفق شعري يختلف
جذرياً عن ذلك الذي أنشأه الشعراء المعاصرون في قصيدتهم ،من
حيث اللغة الشعرية وبناء القصيدة ،أو من حيث الرؤية إلى الذات
والعالم في آن واحد.
ذلك الزمن المغلّف بالحلم والضوء
نضال األشقر
نحب الشعر .أيام َ
أيام َ
الطيش ،لم نكن طائشين ،كنا ُّ
الطيش من زمان،
كنا مختلفين بالنسبة إلى ذلك الوقت ،بأفكارنا وأحالمنا وتطلعاتنا،
كنا ُّ
نحب الشعر والشعراء ،األدب واألدباء ،السياسة والفكر الجديد.
ّ
والدي
كنا نحلُم .أيام الطيش .في أول مشوارنا مع الحياة كان بيت
مشرعاً للجميع وكانت ديك المحدي ،هذه التلة الجميلة المطلّة على
البحر من جهة ،وعلى صنين من الجهة األخرى ،كانت تستقبل
السياسيين والمفكرين والمنظرين والشعراء والكتاب من لبنان ومن
فلسطين وسوريا والعراق ...وكان الباب مفتوحاً للجميع هناك على
التلة المشرعة على الضوء والهواء واألفكار.

آخر الخواتم

غسان شربل
أتهمك بالخيانة ،وأعني ما أقول .ال يحق لك ،ال يجوز ،ولم يكن من
عاداتك أن تتنكر ،وأن تتوارى ،وأن تنحني .ال يحق لك أن تجمع

جفونك وترحل .ال تستقيل العاصفة من قدرها ،وال يتنازل النبع
المتفرد عن قرائه.
أعرف أن الزائر الغريب ال يطلب موعداً ،ال يستأذن ،ال يطرق
الباب .يتسلل ويقيم ،يقرض ويلتهم ،ال تردعه حدود وال ترشوه
ّ
َ
أمضيت
مسكنات .كأن السرطان شاء أن يثأر .وذنوبك صارخة.
العمر تجلد سرطانات التخلف ،والجمود ،والظالم ،والتعصب،
واالنغالق .سرطانات الخوف من الحرية ،والمخيلة ،واإلبداع،
والشكوك وعالمات االستفهام .سرطانات الذعر من التوق الموتور
إلى اليقين.
أنسي الحاج،
يعرفك اآلخرون أكثر مني .أكاد ال أعرفك .لم تربطنا صداقة حتى
حين عملنا معا تحت سقف «النهار» .بضع مواعيد رتب َْتها الصدفة،
وبضع جمل قيلت على عجل ،ودقائق خوف ونحن نجتاز بعد
منتصف الليل المدينة التي انشطرت إلى نصفين وجرحين .وكأنني
كنت أنصاع لرغبة دفينة ،أن تبقى عالقتي معك عالقة قارئ بكاتب
المع .ولعلها أجمل العالقات وأعنفها.
أترك للنقاد أن يطلقوا مباضعهم في جسد اإلرث الذي ترك .في دوره
الرائد في قصيدة النثر ومجلة «شعر» ومعارك الحداثة .في لمسته
التي أثرت المسرح والحلم الرحباني كما أثرى الصحافة اللبنانية كاتباً
ورئيساً للتحرير .أكتب عنه كقارئ.
أقلقني صمته الطويل .وخفت أن يكون قتل مع المدينة .وان تكون
مخيلته أفلست وينابيعه فرت .ثم عاد عبر الزميلة «األخبار» وأوقعنا
في فخ موعده .عاد السبعيني محتفظاً بنضارة قلبه .وبالعين النفاذة
التي ترى .عاد محتفظاً بخضرة أسلوبه .وشعرت أن الحب كان
مظلته األخيرة .كان عزاءه األخير .ولم تكن نكهة الوداع خافية في
بعض مقاالته .كأنه كان يبلغ قراءه أن الزائر القاتل يستعد لتوجيه
ضربته األخيرة.
قبل الحرب كانت المدينة تنتظر كاتبها .ال أذكر أنها انتظرت أحداً
كما انتظرته .بعد الحرب لم يعد للمضارب المتناحرة كاتب واحد .نبأ
غيابه هز بيروت أمس .كأنها أضاعت تاج خيالها .كأنها أضاعت
آخر خواتمها .أدركت حجم خسارتها فهذا الفتى الخائن كان ألمع
أخطائها.
نموت حنيناً إلى زمن البرق .زمن الحالمين .زمن المحرضين على
فتح النوافذ .زمن األساتذة .قتلتنا رائحة الكهوف .قتلتنا جيوش الظالم.

جـوزف حـرب  :لماذا خذلتـنا؟!  ..بقلـم  :طـالل سلمـان

 ...ولكن "أجمل ما في األرض أن تبقى عليها" ،فلماذا خذلتنا أيها
الفارس المفرد وغدرت بنا فرحلت بال وداع محكماً فينا مزاجك
المفرد "طالع ع بالي ّ
فل"...
ً
وكنا قد ارتضينا منك أن تبقى ولو بعيدا ،فإذا ما هزنا الشوق قصدناك
في ديوانك المفتوح دائماً على الحب فوق "المعمرية" تغني صيدا

بحنينك إلى مهدك في الناقورة على بُعد شطرين من صور وعلى قرب
آهين من جزين تكاد تسمع "المصرع" في عاشوراء النبطية وأنت في
الطريق إلى دير مشموشة ترن في مسامعك أجراس القدس.
ً
ولطالما انتظرناك فلم يصلنا غير ظلك وأنت تجتاح بيروت قاصدا الشام
التي عاشت معك بصوتك عالي البحة أو بترنيمات فيروز حاملة وطن
الرحابنة منها وإليها ،فإذا ما عدت فإلى جنوب الجنوب لتغني المقاومة
التي جعلت إنجازها ديواناً خالداً في عشق األرض ،أمّنا وعنوان العزة.
أيها الذي عاش عمره مزيجاً من العاشق والشهيد ،العاشق والقديس،
العاشق واألرض التي تنبت الحب والقمح والبيلسان وورود السرير
التي ستغرق فيها أسراب الفاتنات وقد خرجن من دواوينك عرايا إال
من النشوة ،في حراسة "شيخ الغيم الذي عكازه الريح".
ً
ونبال والذي لم يغادر قلبه قلمه مرة،
أيها الشاعر الفريد مثاله غزارة
بل جعله أمامه دائماً يسحر الناس فيخرجهم في تظاهرة ممتدة بين
عصرين ،ثم يعيدهم واحداً واحداً إلى مملكة الخبز والورد.
ولقد وعدتني ،وأنا من الغاوين ،أننا سنكون معاً ،وأنك سوف تسمعني
البيت األول من القصيدة ـ النهر ،وأنك سوف تكمل الديوان في
"السفير" ...وهكذا ظلت عالقتنا الحميمة معلقة بين شطري "البيت"
الذي لما يجد "قافيته" في بحرك الممتد ما بين البحتري وديك الجن.
وكان آخر وعودك أن تكتب لها وعنها وهي تخطو سنتها األولى بعد
األربعين ...ولم يخطر في البال أن نمأل "السفير" بالحديث عنك غائباً
وطيفك يحوم حولنا قارئاً علينا شعرك فيستحضر "العيد".
 ...وسمعتك خطيباً ترثي من سبقك فتسلق شعره إلى جنته فإذا المرئي
يشق قبره لينتشي بالشعر مرة أخرى وأخيرة ..وسمعتك داعية فإذا
صفوف جمهورك تكاد تخرج باحثة عن السالح حتى ال يفوتها موعد
المواجهة المرتجاة مع العدو الذي كان قد اعتاد أن يهزمنا بغير قتال،
فلما حضرنا احترقت دباباته ببركان األرض المقدسة وانسحب طائراً
بأجنحة الخوف.
وقرأتك عاشقاً في دواوينك التي اتسعت لنساء األرض جميعاً في
صورة َمن أحببت ،وقرأت أبياتك التي من آهات وتنهدات ونسمات
تحملها النورسات التي كنت تستعرضها كل صباح وكأنها أسراب من
الشعر المنثور ينتظر من يمنحه رنين الموسيقى التي تختزن ...ولقد
التقيت بعض الجميالت من مرهفات الحس اآلتيات من أمسياتك وقد
انتشين وكأن ً
كال منهن في موعد حبها األول.
ولقد جمعتنا قربى بال رحم ،فكالنا "ابن الدركي" الذي قرأ أكثر مما
تعلم ،والذي حفر كلماته األولى في الصخر فأخرج معك زهراً وأخرج
معي شوكاً ،ولكننا كتبنا الناس أنت في تجلياتهم الممتعة في قلب العشق
وأنا في همومهم األثقل من أن تحملها الكلمات.
على أنها أيام للحزن أيها الصديق النبيل الذي سيتزاحم الكتبة اآلن
على رثائه ،وهم هم الذين تجاهلوه في حياته مدعين أنه قد عزل نفسه
في صومعته يسهر مع طيف عاصي الرحباني على صوت فيروز
مستدعياً حريمه ليأنس إليهن فيسمعهن أحزان محمد الماغوط وحداء
طالل حيدر ثم يتركهن للهوى والشباب مع األخطل الصغير ،ويذهب
إلى النوم.
لقد غادرتنا ونحن نخرج من الهزيمة إلى الحرب األهلية ...ولكنك
أوصيتنا بأال نيأس وأال نهجر "الميدان" الذي قد تحتله الفوضى زمناً ما
قبل أن نسمع صرخة ميالد العصر العربي الجديد الذي طالما ّ
بشرت
به.
جوزف حرب :سنظل نقرأ غدنا في ديوانك ـ البحر ،وسنظل نقصد
"المعمرية" لنسمعك تقرأ شعرك فتصير الريح موسيقى فرح تراقص
ّ
المبشر بقرب االنتصار باألرض وإنسانها الذي بغير الحب
النورس
والشعر واإليمان بذاته ال يمكن أن يخرج من جحيم الهزيمة.
جوزف حرب :إلى اللقاء ،أيها الذي سافر بغير وداع.
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 13غراما من العقل!

أتساءل :هل يمكن زرع جينات ( قلّة العقل) في الدماغ؟
أي :هل يمكن تعطيل ملكة التفكير تماما ،وتجفيف المخ ،لتسهيل زرع
أي فكرة فيه ،وثباتها واستقرارها ،وتمكينها من التحكم بالسلوك ،وبردات
الفعل ،وبتنفيذ ممارسات حمقاء ،ال يمكن أن يرتكبها طفل ،بالكاد ،بدأ
يميّز بين األشياء؟!
أحسب أن أمخاخ بعض البشر الجهلة مهيأة لزراعتها بما يناسب جهلها
ويعززه ،مع إقناعها بأنها باتت متميزة بعد( برمجتها) ،حتى إنها تزهو
بجهلها ،وتتعامل مع نفسها على أنها ذات قدر وقيمة ،وأنها ارتفعت عن
دونيتها ،وامتلكت الحق في الحكم على اآلخرين ،كائنا من كانوا ،دينيا،
وعلميا ،وثقافيا ،ونضاليا.
مُبرمجو العقول هؤالء يصل األمر بهم أن يصدروا أحكاما مبرمة،
وينفذوا أحكامهم بأبناء دينهم ،بعد تكفيرهم ،وإرسالهم إلى (اآلخرة)،
بحجة أنهم سيدخلون جنة النعيم إن كانوا أبرياء!
ّ
مقاولون مهمتهم التدمير ،والقتل ،واإلستباحة ،ونشر الحريق حيثما حلوا،
ال يتركون خلفهم سوى رماد حريق البيوت ،والبشر..فكل ما على هذه
األرض كافر ،وهم..هم بالذات موكلون بنشر اإليمان ،ليس بالرشاشات،
والمفخخات ،واألحزمة الناسفة حسب ،بل وحتى بالسيوف ،أسوة (
بالسلف الصالح) الذي ال يعرفون عنه شيئا ،وال قرأوا عنه ،ولم يتعلموا
من سيرته.
هؤالء فقط يتسمون بأسماء بعض (السلف) دون أن يعرفوا عنهم شيئا،
ولعلهم ال يعرفون معنى األسماء :أبو البراء ،أبو القعقاع..ماذا يعرفون
عن القعقاع؟ سيسقطون جميعا في اإلجابة عن هذا السؤال ،ألنهم جهلة.
ماذا يعرفون عن (عمر) الخليفة العادل الذي دخل (إيلياء) القدس ماشيا
على قدميه ،بينما خادمه يمتطي جمله ،ألن هذا كان دوره!
حقا :ماذا يعرفون عن البيعة العمرية ،وعن البطريرك العربي
(صفرونيوس) ،واسمه الحقيقي عبد اهلل ،وهو المسيحي الذي استنجد
بالخليفة العربي المسلم ليخلص (إيلياء) من الرومان ـ وهم مسيحيون مثله
ـ ومن اللصوص ،و(اليهود) الذين كانوا يعيثون فسادا في المدينة؟
هل طلب الخليفة عمر الجزية من مسيحيي إيلياء؟ هل منعهم من قرع
أجراس كنائسهم؟ ألم يرفض الصالة في باحة كنيسة القيامة حتى ال تكون
سنة يتعبها المسلمون ،فيستبيحون كنائس المسيحيين ،ال في إيلياء وحدها،
ولكن في كل ديار اإلسالم؟!
جماعة (داعش)  ،وما أدراك ما داعش وأخواتها ،فرضوا الجزية في
منطقة ّ
(الرقة) المدينة السورية ،على المسيحيين أصحاب البالد األصليين!
أي واهلل :الجزية ،و 13غراما من الذهب عن كل (رأس) مسيحي..ذهب
من أي عيار يا ترى؟! و :هل يعرفون التمييز بين العيارات الذهبيّة..
أم تُرى كل ما يعرفونه توجيه (العيارات) النارية إلى رؤوس وصدور
العباد مسلمين ومسيحيين ..عربا وأكرادا ،وسريانا أخذت سوريا اسمها
من اسمهم؟!
وأيضا فرضت (داعش) هذه على مسيحيي الرقة أن ال يقرعوا أجراس
كنائسهم ،وأن ال يأكلوا لحم الخنزير ،وأن ال يبيعوا الخمر للمسلمين..من
أين سيشتري المسلمون الخمر إذا؟! ربما يصنعونها سرا ،كما يحدث في
(دول) الخليج ،وهو ما يتسبب في تسمم كثيرين وموتهم كل عام!
هل يعرف هؤالء مدعو الجهاد لتأسيس دولة الخالفة ،أين ضريح الخليفة
الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز؟!
أتحداهم أن يعرفوا ،ولذا فإنني سأسرد شيئا من سيرة هذا الخليفة العادل
المتميز بين الخلفاء األمويين ،والذي ينتسب للخليفة عمر بن الخطاب،
فهو ابن حفيدته.
هذا الخليفة الزاهد رفض الخالفة ،وهرب منها ،ولكن األمويين فرضوها
عليه ،رغم تحذيره لهم ،ألنه لن يرحم الظــــالمين والفــاسدين.
رشاد أبو شاور
لك
أين
من
بدأ الخليفة عمر بن عبد العزيز بمساءلة أعمامه واحدا واحدا:
 March 4, 2014القدس العربي  -لندن

هذا؟ وكانوا قد اغتــــنوا من نهــــــب أموال المسلمين ،فهالهم ما يفعله
بهم ،فلجؤوا إلى عمـــــته التي نصحته بالتخفيــــف عن أقـــاربه ،والرفق
بهم ،ولكنه لم يرتدع من تحذيرها..فكان أن ُدس له السم!.
لم تكتمل الحكاية :دس له السم وهو عائد من إحدى غزواته ،فقد كان
مجاهدا يتصدى للبيزنطيين ،فشعر بالسم يسري في بدنه ،فطلب من قادة
الجيش أن يوقفوا الجيش ألنه يشعر بدنو ساعته.
طلب الخليفة الراشد الخامس أن يلتقي ببطرك منطقة إدلب ،وقد كان
صديقه ،ورجاه أن يبيعه  60ذراعا من أرض الكنيسة .انظروا :الخليفة
المسلم ،سيد (اإلمبراطورية ) األموية يسأل البطريرك بكل أدب أن تبيعه
الكنيسة مساحة بسيطة تكفي لقبره!
البطريرك صديقه طلب منه أن يمهله وقتا قليال ،حتى يسأل رجال الكنيسة
في المنطقة ،ثم عاد بعد ساعة زمن ،وأخبر الخليفة بموافقة رجال الكنيسة
وترحيبهم.
الخليفة عمر بن عبد العزيز مدفون في إحدى قرى إدلب ،وعند قدميه
دفنت زوجته ،ابنة عمه ،بناء على وصيتها ،وبجواره خادم ضريحه ،وقد
دفن على مقربة منه بناء على أمر من صالح الدين األيوبي الذي زار
المنطقة ،والخادم مغربي أخلص للخليفة عمر دون أن يعيش في زمنه.
هل تعرفون ماذا فعل هذا الخليفة العادل النبيل بمن دس له السم؟ استدعاه
وسأله :ماذا أعطوك لتدس لي السم؟ أجابه ،وقد أخذ بالمفاجأة :حريتي..
ومائة دينار!
قال لمن حوله :خذوا منه المائة دينار وأدخلوها في بيت مال المسلمين.
ثم نظر إلى وجه ذلك الخادم وقال له :وأنت اذهب بحريتك إلى حيث ال
يعرفك أحد .لم يقتله ،وال أمر ببتر يده ،بل ( أعطاه) حريته ،فالخليفة العادل
حفيد الخليفة بن الخطاب عرف أن ذويه األمويين هم القتلة الحقيقيون،
وأن من دس له السم ليس أكثر من أداة ،ولذا تركه في حال سبيله ،ولم
يستعجل إرساله إلى (اآلخرة) ،ألنه ال ينوب عن اهلل جلّت قدرته!
هل عرفتم يا داعش وأخواتها القرية التي دفن فيها الخليفة عمر بن
عبد العزيز في منطقة إدلب؟ وهل أمرتم ورثاء البطريرك صديقه من
مسيحيي بالد الشام الذين استقبلوا المسلمين األوائل ،بأن يقدموا لكم جزية
من الذهب الخالص ,وأن ال يقرعوا أجراس كنائسهم؟!
من أي ظلمات خرجتم ،وكيف برمجت عقولكم بالجهل والحقد والوقاحة؟
قلّبت التفكير ،ووصلت إلى النتيجة التالية :أنتم رمي اإلسالم بكم
(لتبهدلوه) و(تمسخوا) سمعته عالميا ،وكل هذا خدمة للكيان الصهيوني،
ومخططات أمريكا ،والغرب العنصري..فأنتم كائنات منبتة ،ال تعرفون
ُعرف
اإلسالم ،وال تعرفون شيئا عن سوريا ،وال عن تاريخها..فماذا ي ّ
الشيشاني ،والباكستاني ،واألفغاني ،والقادم من فرنسا ،وبريطانيا،
وبلجيكا..عن سوريا ،وتاريخها ،وأهميتها ألمتها العربيّة؟!
في موقع غير بعيد عن ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز ،موقع أثري
من أهم المواقع ،ال في سوريا ،ولكن في المشرق العربي كله ،ولقد
سمعت أنكم استبحتموه ،وبعتم بعض اللقى النادرة ،بل ومكنتم حفارين
تجار وسماسرة ..يشربون الخمر ،ويأكلون لحم
أجانب ،وخبراء آثار ّ
الخنزير ،من نهب آثار نادرة تعرفنا بتاريخنا البعيد ،وعمق جذورنا في
هذه األرض.
قاتلكم اهلل وأخزاكم ،فقد بهدلتم مليار ونصف المليار مسلم ،وتراث
اإلسالم ،وحضارته ،بجهلكم وسخفكم..وال عجب أنكم تركتم خلفكم
بعد هربكم أمام إسالميين آخرين ،هم في الجوهر مثلكم ،مقابر جماعية
إلسالميين مثلكم ،ألنكم تكفرونهم!.

36

 KÉK DUNAالدانوب األزرق

السفارة الكويتية تحتفي باليوم الوطني
أقام سعادة الدكتور حمد بن رحمة سفير دولة الكويت في المجر حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثالثة و الخمسين لإلستقالل و الثالثة و العشرين
للتحرير و ذلك في الرابع و العشرين من فبراير .
حضر الحفل وجوه سياسية و برلمانية و اقتصادية يتقدمهم معالي وزير الزراعة فركاش زلتان و السفراء العرب و اطياف الجالية العربية و
المسلمة  .و استمع الحضور إلى أنغام الفن الموسيقي الكويتي  ،كما تم توزيع مطبوعات تظهر التطور الثقافي و اإلجتماعي في دولة الكويت .

الليبيون في المجر يحتفون بالذكرى الثالثة لثورتهم
دعا القائم بأعمال السفارة الليبية في
المجر سعادة عبد الرحمن بن عمران
و السيدة عقيلته إلى حفل إستقبال بمناسبة
الذكرى الثالثة للثورة الليبية المصادفة
للسابع عشر من فبراير .
حضر الحفل جمهور مجري و عربي و
سفراء الدول العربية .

يتراصون في إنتظار  ......كسرة خبز
إنه العار الذي شعر به كل من رأى تلك الصورة من
مخيم اليرموك بدمشق  .صورة وزعتها وكالة األمم
المتحدة إلغاثة و تشغيل الالجئين لمن تبقى من سكانه
في انتظار مساعدة غذائية بعد أن لقي مئات منهم حتفهم
جوعا ص و عوزا ً .
وصف فيليبو غراندي مدير الوكالة سكان المخيم
الخارجين للحصول على كسرة خبز بأنهم كألشباح بعد
حصاره و احتالله من مجموعات غريبة فتكت به ....
دمرته  ....و قضت على سكانه ....إنه العار اإلنساني .
 KÉK DUNAالدانوب األزرق

37

فنان مجري مفتون بتجليات الفنون العربية
يظل الفن لغة التواصل اإلنساني الذي أكدته تجارب ووقائع معرفة اآلخر و التقارب بين الشعوب و لعل الحديث مع الفنان المجري Gyécsek
 Jozsefينبئ عن حس دفين من المشاعر و األحاسيس المتطلعة للتواصل مع الفنون في العالم العربي  .فالفنان يوجف ابن مدينة سمباتهاي
القريبة من الحدود النمساوية العضو في الجمعية المجرية للرسامين منذ عام  1998قارئ متعمق في تطور الفنون اإلسالمية بمفرداتها .
و إذا كانت أعماله قد تم عرضها في العديد من الصاالت الفنية في دول عدة فإنه يؤكد على أن الثقافة عنصر هام في معرفة اآلخر و يتحرق
إلى إنجاز أعمال فنية عن القدس و تجليات الفسيفساء و المعالم الحضارية في لبنان و تطور فن األرابيسك عبر العصور  .كما أنه قارئ جيد
لتطور الفكر و الفن العربي و يحدثك بعمق عن التجليات الجمالية في الخط و النسيج العربي .
و يعتقد الفنان يوجف أن ما جسدته الحضارة العربية اإلسالمية من فنون معمارية يحمل في طياته أبعادا ً ثقافية يؤشر إلى حجم التطور الذي
كان سائدا ً مشيرا ً إلى ذاك التوافق في طرز العمارة حيث يتماهى بناء الكنائس و الجوامع من حيث الفضاءات الواسعة و زخرفة الفسيفساء
و جماليات الزينة التي تؤكد وحدة الفن اإلنساني .
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كلوديا شيفر :تلقيت عرضاً لتناول العشاء مع أمير عربي في مقابل
مليون جنيه إسترليني
ذكرت صحيفة الحياة الصادرة من لندن في عددها  1مارس  2014عن خبر ال يبعث على األمل بصحافة رصينة تنقل
الحقائق دون إثارة  ،علما ً أن مثل هذه األنباء تحتاج إلى شفافية و نفي قاطع حتى لو نسبت إلى المبني للمجهول .
كشفت عارضة األزياء األلمانية الشهيرة كلوديا شيفر أنها تلقت عرضاً
من أمير عربي لتناول العشاء معه في مقابل مليون جنيه إسترليني ،أي
ما يعادل نحو  1.6مليون دوالر.
ونشرت صحيفة «دايلي اكسبريس» ان شيفر كشفت في برنامج
حواري ستبثه القناة التلفزيونية البريطانية «آي تي في» في األول من
آذار (مارس) المقبل ،أنها تلقت عرضاً من أمير عربي لتناول العشاء
معه في مقابل مليون جنيه إسترليني.
وفي ر ّدها على سؤال عن العروض الغريبة التي تلقتها خالل بروزها
كواحدة من أجمل عارضات األزياء في العالم ،نسبت الصحيفة إلى
شيفر قولها إنها «تلقت الكثير من العروض الغريبة ،ولكن أغربها كان
من أمير عربي سأل عن إمكان استئجارها لعشاء في مقابل مليون جنيه
إسترليني ،لكنها رفضت وقبلت عارضة أزياء أخرى عرضه».
ورفضت النجمة األلمانية ( 42عاماً) تسمية األمير العربي.
وكشفت شيفر أيضاً أنها «كانت فاشلة في المدرسة ،إذ لقبها الجميع
بالبطة بسبب مشيتها المضحكة لطول قامتها ،ولم يكن لديها أي
أصدقاء».
واعترفت عارضة األزياء األلمانية الشهير بأنها «إنسانة خجولة عندما
يكون هناك الكثير من الناس ،وتشعر على ما يرام أمام عدد قليل منهم،
لكن عرض األزياء ساعدها على التأقلم مع هذا الشعور بمجرد أن
تضع ماكياجها وتؤدي دورها».

عالم اسكندر  ...جديد معارض الفنان العربي بهجت اسكندر
ال يهدأ الفنان العربي
بهجت اسكندر عن
إقامة معارضه المتنقلة
بناءً على طلب الجهات
الثقافية المجرية  ،بحيث
أضحى موثقا ً أمينا ً
لكثير من الشخصيات
و العديد من الوقائع .
فقد افتتح في العاصمة الهنغارية في نهاية فبراير معرض الفنان
السوري األصل بهجت اسكندر والذي حمل عنوان عالم اسكندر،
وذلك في المسرح القومي للرقص ويستمر حتى األسبوع األول من
شهر مارس وسط حضور الفت من الوسط الفني الهنغاري.
وقدم مدير المسرح القومي الهنغاري للرقص الفنان الفوتوغرافي
ايفرت يانوش في كلمة له الفنان اسكندر ومن ثم افتتح المعرض
الشاعر الكبير بودا فرنس حامل جائزة كوشوت مع فوزي السلو
المؤرخ وحامل جائزة يوجف اتتيال ورئيس تحرير مجلة الينبوع
لألداب والفن بحضور عدد من الشخصيات االعالمية والثقافية
ورواد الفن الهنغاريين والعرب.
أمضى الفنان اسكندر أربعة عقود في العطاء واإلبداع في هنغاريا
حامال من مشرقه وبلده األم رسالة الحب واإلخالص بشكل مميز من
خالل أعماله ورؤيته الفنية وبدا ً
مثاال بإنسانيته وتواضعه ونشاطاته

المستمرة في كافة المجاالت فهو على عالقة وطيدة مع محيطه من
فنانين وأدباء ومثقفين إضافة إلى تواصله وارتباطه مع محبي الثقافة
من أبناء الجالية العربية.
أقام الفنان اسكندر معارض فردية خاصة وشارك في معارض
جماعية في هنغاريا وأنحاء العالم تجاوز عددها  250معرضاً حيث
نالت ابداعاته وانتاجه الفني أكثر من مئة جائزة منها شهادة تقدير
من وزارة الثقافة الهنغارية عام  1987ووسام من رئيس الجمهورية
الهنغارية بلقب فارس عام  2008وجائزة بريما لإلبداع المميز فئة
الفنون التشكيلية الهنغارية  2010وشهادة تقدير من وزارة الثقافة
المصرية  2010وجائزة بيلنسكي للفن لعام  2011ووسام االستحقاق
من رئيس الجمهورية الهنغارية صليب شرف لعام .2012
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الجالية العربية تحتفي بيوم المرأة العالمي
دعا الدكتور سيد حسن رئيس الجالية العربية في هنغاريا إلى احتفال
أقيم في المركز الوطني الهنغاري بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي
يصادف الثامن من مارس .
و قد شاركت سعادة انطوانيت سيدن سفيرة دولة فلسطين في هنغاريا
أبناء الجالية احتفالهم و قدمت لهم عرضا ً توثيقيا ً عن واقع المرأة
الفلسطينية و القيم الوطنية التي تحمل مسؤولية بثها في األجيال  ،و
إصرارها على أن يكون العلم سالح أبنائها في مواجهة ظلم التاريخ
و إجراءات اإلحتالل اإلسرائيلي  ،و دورها في بناء مؤسسات الدولة
الفلسطينية و تكريس قيم التشبث بالكرامة و األرض .و جرى على
هامش اإلحتفال نقاش صريح اتسم باألمل المعقود على دور المرأة
العربية المرتجى في ديار اإلغتراب لتوضيح معالم القيم اإلنسانية
الموصولة الجذور بالمجتمعات العربية .

حفل فني تونسي في بودابست
دعا سفير جمهورية تونس السلك الدبلوماسي و فعاليات ثقافية و فنية في المجر إلى أمسية فنية أحيتها الفرقة الوطنية التونسية بمناسبة
احتفاالت الفرنكوفونية  2014التي جرت في المجر بداية شهر مارس .
و قد أبدعت الفرقة الشعبية التونسية للموسيقى في أداء لوحات غنائية راقصة عرضت من خاللها ما يموج في المجتمع التونسي من حداثة
و معاصرة متالقية مع التراث األصيل .
و قد كان سعادة السفير و السيدة عقيلته في استقبال ووداع الحاضرين .

الماليزية المتطلعة لتسويق إنتاج بالدها

سيدة ماليزية لفتت األنظار حين دعت قطاعا ً واسعا ً من الوسط
المجري إلى أحد البيوت الفنية في بودابست لعرض نماذج من إنتاج
األقمشة و الحرير في بالدها .
السيدة  Mazna Mertenاستقبلت الضيوف شارحة ما تنتجه بالدها
 .تقرأ و أنت تستمع إلى عرضها أن القيم الوطنية تسكن الفرد أينما
حل ّ  .و تشعر أن كل فرد يستطيع بجهده الفردي تسويق بالده على
مختلف األصعدة  .و لعل النظرة إلى ردود أفعال الحاضرين المنصتة
و الراغبة بمعرفة ما هو مجهول لها مؤشر على أهمية دور الفرد في
نقل نتاج بالده على اختالف مفرداته .

40

 KÉK DUNAالدانوب األزرق

دعاء عاشور  ......صاحبة الريشة الذهبية
كانت سانحة طافحة بالفن الواعد  ،تلك التي دعت إليها المدرسة البريطانية في بودابست  ،لمشاهدة
االعمال الفنية لسبعة من طالبها المقبلين على التخرج و تم رصد إبداعاتهم الفنية  ،و التي كانت الطالبة
دعاء عاشور ابنة المملكة العربية السعودية ضمن تلك المجموعة .
كانت لوحات دعاء في المعرض حاملة صياغة شابة ترنو ألحالم كبرى  ،معبرة عن مكوناتها و
أحاسيسها  ،و تنبئ عن إرتباط الفن بالجمال و الحب اإلنساني كان المعرض مناسبة إللتقاء أقطاب
الفنانين بجيل صاعد تحدد لوحاته المعروضة أحالمه و آماله .

الجالية العربية في بودابست تحتفي بفنان من فلسطين
أقام إتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا احتفاال ً تكريميا ً للفنان
الفلسطيني محمد عساف في حفل حضرته جموع غفيرة من الجالية
العربية و الفلسطينية و ذلك في العاصمة الهنغارية بودابست و حضور
دبلوماسيون عرب .
و القت انطوانيت سيدن سفيرة دولة فلسطين كلمة في المناسبة أشارت
فيها إلى أن الفنان عساف حمل بصوته قضية شعبه و أنه أضحى سفيرا ً
آلمال و طموحات الشعب الفلسطيني في التوق للحياة الحرة و المستقلة .
و القى مازن الرمحي رئيس إتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا كلمة
عبر فيها عن تقدير اإلتحاد للفنان عساف بما يجسد رمزا ً للوطنية
الفلسطينية  .و أشار إلى تعلق الفلسطيني باألمل و المستقبل .
و حيا الفنان عساف الجمهور داعيا ً الحضور للوقوف دقيقة صمت
على رحيل فنان الشعب الفلسطيني أبو عرب  .شاكرا ً إلتحاد الجاليات
الفلسطينية هذه المبادرة التي تحمل في ثناياها وحدة الهم الفلسطيني و
توسل الفن كأداة تعبيرية عن الحقوق و العدالة الفلسطينية المبتغاة .

أسئلتنا الحائرة!
زكريا تامر

سألنا المتنبي  :ماذا تفعل؟
فأجاب  :ألطم الخدود وأمزق الثياب ألني عاجز عن االنســـحاب من
زمرة الشعراء.
وسألنا أدونيس  :ماذا تقرأ؟
ً
فأجاب  :أقرأ دواوين الشاعر العالمي أدونيس وأشهق إعجابا وغيرة.
وسألنا جبران خليل جبران  :ماذا تكتب؟
ّ
ّ
فأجاب  :أكتب كتاباً جديداً عنوانه ‘ المليونير ‘ ليحل محل كتابي
العتيق الفج المعروف باسم ‘ النبي’ ،وآمل أن أوفق.
وسألنا الجاحظ  :ما سبب جحوظ عينيك؟
فأجاب  :ال تسألوني بل اسألوا المحطات التلفزيونية الفضائية الزاعمة
أنها تبشر بالديمقراطية وحرية الرأي.
وسألنا إحسان عبد القدوس  :هل الموت صعب؟
فأجاب  :الموت صـعب ،ولكنه أرحم من قراءة بعض الروايات

الحديثة التي تظفر بثناء النقاد.
وسألنا كامل الكيالني  :لماذا توقفت عن الكتابة لألطفال؟
فأجاب ّ :
كل كتابة هي عبث إذا كان األطفال بغير طفولة.
وسألنا طه حسين  :لماذا أنت غاضب؟
فأجاب  :ما هذا؟ حتى األعمى يطوقه الحساد ألنه ال يرى ما يرون.
وسألنا توفيق الحكيم  :لماذا تحمل عصاك فقط متخلياً عن قلمك؟
فأجاب ّ :
ألن األدعياء تكاثروا في الساحات الثقافية إلى ح ّد أن القلم لم
يعد وحده قادراً على تأديبهم وطردهم.
وسألنا حسين مروة  :لماذا ترتجف مع أن الدفء منتشر؟
فأجاب  :أرتجف رعباً من أن أقتل ثانية.
وسألنا أبا حيان التوحيدي  :أما لهذا الليل الطويل من آخر؟
فأجاب  :ليس بعد الليل سوى ليل آخر بغير قمر ونجوم.
*اديب سوري  /لندن
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في حفل تسربل بالتواشج اإلنساني و الفني
د .رياض النابلسي ُيكرم سفير ماليزيا
أقام رجل األعمال العربي الدكتور رياض النابلسي و السيدة عقيلته
حفالً تكريمياً لوداع السفير الماليزي في المجر سعادة كاميالن مكسوم
Kamilan Maksom
و عقيلته السيدة زبيدة بمناسبة انتهاء عمله و إنتقاله إلى اإلدارة
المركزية في وزارة الخارجية .
حضر الحفل سفراء عدد من الدول العربية و اإلسالمية في هنغاريا
ووفد بارز من رجال األعمال اللبنانيين الذين كانو في زيارة عمل إلى
بودابست .
تميز الحفل التكريمي باإللفة ومعاني الصداقة  ،و ظالل التعاون و
التواشج إذ أحيت فرقة الفنون الشعبية المجرية الحفل بلوحات من الفن
المجري و استمع الحضور إلى روائع األلحان من الموسيقى الشعبية
المجرية  ،كما أدت الفرقة الموسيقية ألحانا ً ممتوحة من مضامين
الموسيقى العربية اإلسالمية .
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طبيب عربي من السودان
جمال الدين محمد  ،و بلسمة الجراح
تحفل الجالية العربية في المجر بأسماء حاضرة في نسيج المجتمع
المجري ،
و تقدم بنمط حياتها و فعالياتها مثاال ً لما يجب أن يكون عليه المرء
 :علما ً
و إنسانية .
الدكتور جمال الدين محمد من أقدم األطباء العرب في المجر  .جراح
اكتسب سمعة اهتدت إليه الدانوب األزرق من أطباء مجريين ذكروه
في معرض السؤال عن أبرز الجراحين .
السمعة العلمية للجراح العربي  ،و إنسانيته البادية في انصهاره
الوجداني مع مراجعه  ،يدفعك لفهم المواقع العلمية التي انقادت
إليه فهو رئيس جمعية الجراحة اإلسعافية و عضو الرابطة الدولية
لجراحة اليوم الواحد  ،و قد أسس مشفى في بلدة بودااورش يهتم
بالجراحات السريعة التي ال تلزم المريض البقاء في المشفى أياما ً .
و في ظل غياب العمل العربي الجماعي  .و نكوص من أعيتهم
أوجاع أوطانهم من نفي و استهتار بالكفاءات يقع المرء على إجابات
لألسئلة المقلقة حول ما آلت إليه أوضاعنا و يغدو التوقف عند هذه
النماذج سانحة للتفكر في المآل و المصير الذي سينتظرنا ؟
الدكتور جمال أحد النماذج التي مازالت تجسد بصمت صورتنا
الحقيقية من انصهار و ألق و حضور ثقافي و علمي .

عندما ُتكرم األوطان أبناءها
بالوج أندراش اسم يعرفه المثقفون العرب في المجر كأحد المهتمين بالتاريخ
العربي المعاصر  .إنه برفيسور التاريخ و علم العالقات الدولية الذي أشرف على
العديد من الدراسات و األبحاث و االكاديميين العرب الذين نهلوا من معين علمه .
بلغ السبعين  .أكرمته جامعة ألتا بحفل في الرابع من أبريل حضره رموز العلم
و الثقافة و السياسة .
خدم بالده سفيرا ً في الهند و تايلند و كتب جملة من المؤلفات عن آسيا  .و ليس
من المبالغة القول أن بالوج أندراش يعد من أبرز المفكرين المجريين على صعيد
القارة األوروبية في حقل التاريخ و علم السياسة .
الدانوب األزرق ُدعيت إلى حفل تكريمه و تتمنى له العمر المديد و تتطلع لعرض
دراساته و أبحاثه في األعداد القادمة .
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في بودابست… التاريخ المصان اذا حكى
اإلرث السرمدي
يحمل صيانة المباني األثرية في بودابست رسائل جمة ,لعل ابلغها وفاء األحفاد إلرث االجداد و األعتزاز بما تركوه
من صروح و ثروه معمارية ,وليتها تكون رسالة يتماهى مع مقصدها من تحفل جغرافيتة بالغنى المعماري الحضاري.
افتتاح سور حديقة القلعة  Várkert Bazárالتاريخية
الواقع في قسم بودا
تم افتتاح سور حديقة القلعة  Várkert Bazárالتاريخية المجرية
المطلة على نهر الدانوب في قسم بودا من العاصمة المجرية بودابست
 ،ذلك يوم  / 3ابريل . 2014 /
شارك في حفل االفتتاح كل من السادة فيكتور أوربان رئيس الوزراء
المجري والسلو كوفير رئيس البرلمان المجري واشتفان تارلوش
محافظ مدينة بودابست وعدد من الشخصيات الرسمية إلى جانب عدد
كبير من الحضور .
ذكر السيد فيكتور أوربان في كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة أن
المجر تفتخر بمثل هذه الصروح التاريخية وعملية تجديدها يدل على
« قدرة المجريين في تحقيق أهدافهم ولو أنها كانت بحاجة لبذل جهود
إضافية منهم « .

لمحة تاريخية عن سور حديقة القلعة Várkert Bazár
تطلع قسم بودا من العاصمة بودابست في أواخر القرن التاسع عشر
لمتابعة التطور والنمو الذي شهده قسم بست آنذاك على الجانب
المقابل من نهر الدانوب  ،لذلك تم بناء صرح يمثل سور الحديقة
التاريخية  .وقد وضع المهندس المجري السيد ميكلوش ايبل مخطط
هذا السور وشيّد بين عامي  1883 – 1875وتم االنتهاء من بناءه
وافتتاحه عام . 1888
لم يسلم هذا السور من الدمار الذي شهدته العاصمة المجرية بودابست
خالل الحرب العالمية الثانية  .فقد دمّر تماما لكن تم اعادة بناءه
وافتتاحه من جديد عام  1961ودخل في عام  1987ضمن التراث
العالمي .

افتتاح مبنى بشتي فيغادو  Pesti Vigadóأكاديمية
الفنون المجرية بعد االنتهاء من عمليات تجديده
تم يوم الجمعة  / 14مارس  2014 /رسميا اعادة افتتاح مبنى بشتي
فيغادو  Pesti Vigadóأكاديمية الفنون المجرية ( )MMAالواقع
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تاريخ مبنى بشتي فيغادو Pesti Vigadó
أفتتح أول مبنى فيغادو الواقع على ضفة نهر الدانوب من جهة بست
عام  1833وكان من تصمم المهندس المجري ميهاي بوالتسك ،
وقد نُ ّظم فيه عدة مناسبات من أهمها كان مكانا ألول اجتماع للنواب
المجريين في الفترة ما بين . 1849 – 1848
تم تدمير المبنى من قبل الجانب النسماوي عام  1849وذلك عن
طريق قصفه بالمدافع من جهة بودا المقابلة .
أعيد بناء مبنى فيغادو من جديد على أساس تصميم للمهندس المجري
فريجاش فاسل  ،حيث أدخل عليه بعض التصاميم الشرقية وقام كل
من الفنانيين المجريين السيد مور تان والسيد كاروي لوتز بأعمال
الزخرفة الداخلية للمبنى  ،حيث افتتح عام . 1865
على ضفة نهر الدانوب من جانب بست للعاصمة المجرية بودابست تعرض المبنى ألضرار جسيمة خالل الحرب العالمية الثانية ولذلك
 .وقد قام وزير الموارد البشرية الوطنية في الحكومة المجرية السيد أغلق وأعيد افتتاحه عام  1968بعد اجراء بعض التصليحات
زولطان بالوج بهذه المناسبة بتسليم مفتاح المبنى بشكل رمزي الضرورية .
لمديره السيد جورج فاكاتا  ،ذلك بحضور كل من السادة يانوش ادار
رئيس الجمهورية المجري وفيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري
واشتفان تارلوش محافظ مدينة بودابست وعدد غفير من المدعوين .
يُعد مبنى بشتي فيغادو من بين التحف المعمارية التي تفتخر بها
العاصمة بودابست والذي ومنذ إنشاءه عام  1865نُ ّظم فيه مناسبات
ثقافية وفنية لمشاهير عددية من بينهم الموسيقي المجري الكبير
فرنس ليست .
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رحيل شاعر الشعب السوداني محجوب شريف
يطرح رحيل الشاعر السوداني محجوب شريف وما تركه هذا الرحيل من حزن انسيابي عم ارجاء السودان قضية
وجودية حول موقع األدب في الضمير الجمعي ,وبؤس التواصل المعرفي العربي التي ساهمت وسائل االعالم منذ
عقدين في حجب صوت الضمير المعبر عن يقين الشعب.
بدأ الشاعر محجوب شريف مسيرته اإلبداعية بوصفه ‘شاعرا غنائيا’ عرف من خالل أغنيته ذائعة الصيت ‘جميلة ومستحيلة’ التي تغنى بها
الفنان الكبير الراحل محمد وردي وارتبط اسمه باسم الفنان العظيم وردي في ثنائية بازخة ،وتحولت نصوصه من سياقها الغنائي العاطفي
البسيط إلى أفق المقاومة السياسية إثر أحداث 1971م الشهيرة في السودان والتي واكبت تصفيات جسدية لقيادات الحزب الشيوعي السوداني
التاريخية ،في عهد ديكتاتورية الرئيس جعفر نميري ( 25مايو  6 1969-أبريل 1985م) ،وكان الشاعر نفسه ضمن قائمة اإلعتقال؛ بجانب
الفنان الراحل محمد وردي ،من داخل الزنزانة كتب شريف نصوص ديوانه األول األشهر (يا والدة يا مريم) -الديوان الذي لم ير النور
مطبوعا إال في أعقاب إنتفاضة الشعب على ديكتاتورية مايو ،رغم أن قصائده تسربت إلى عامة الشعب بينما هو في السجن وتحولت إلى
أغنيات رائجة ومعروفة ،لكنها ال تبث في أجهزة اإلعالم الرسمية.استحق لقب ‘شاعر الشعب’ التساق سلوكه الشخصي اإلجتماعي مع
مواقفه السياسية المعلنة ،بجانب اسلوبه المميز في الكتابة الشعرية بـ ‘اللغة السودانية’ أو ما يعرف بـ ‘دارجة أمدرمان’ ،وأمضى الشاعر
المعروف بعفة اليد واللسان أكثر من نصف عمره متنقال بين المعتقالت السياسية لألنظمة
الديكتاتورية ,وهو من أشهر شعراء العالم الذين دفعوا فاتورة مواقفهم السياسية واإلبداعية
داخل الزنازين.
منذ العام 2006م ،يتابع السودانيون بإشفاق ومحبة ،بتقدير وإعزاز صراع الشاعر الكبير
مع داء تسلل إلى جسده بسبب رطوبة الزنازين ومكوثه شبه الدائم بها ،األمر الذي حوَّله
الراحل إلى مشاريع إنسانية عظيمة؛ بمقدرة إبداعية نادرة ،أبتكر شريف منظمة ‘رد
الجميل’ وهي منظمة أنشأها بعد أن نظمت له قطاعات مختلفة من الشعب السودانية فعاليات
ثقافية لصالح دعم عالجه؛ بعض عواصم الدول الخليجية ولندن وأمستردام وبرلين -التي
عبرها مستشفيا -شهدت فعاليات ثقافية بازخة ،جمع فيها الراحل باسم منظمته دعومات
لصالح عالج أطفال السرطان في السودان ،و أطفال الـ ‘مايقوما -منظمة لألطفال فاقدي
األبوين’ ..إلخ.
ُ
قصيدة بعنوان ‘صحة وعافية للشعب السوداني’ هي آخر ما كتبه شاعر الشعب وهو يستشفى بمستوصف ‘تقى’ التخصصي بمدينة أمدرمان،
بتاريخ  31آذار /مارس 2014م ،وبسرعة البرق جرى نشرها على الفيس بوك وتداولها على مختلف وسائط التواصل االجتماعيِ ‘ : ،م ْن
ص َّحة و َعافية /لكل الشعب السودانيَ /
اصي هناك والدانيُ /شكراً لألرض الجابتني والدرب الليكم و َّداني /يا طارف وتالد /يا والد/
ْ
وجدانيَ /
الق ِ
شرفني واحد من نسلك ع َّدانيَ /
إنت األول وما بتح َوّل /و َتب ما عندي كالم بتأ َوّل /أنت األول /وكل العالم بعدك تاني /يا متع ِّدد
النيل الخالد َّ
وما متش ِّدد ما متر ِّدد … ما متر ِّدد /ملئ جفوني بَنوم مُتأ ِّكد /بل متج ِّدد  ..تنهض تاني).
ولعل رحيل الشاعر الكبير تدفع لعودة الروح الى التواصل المعرفي االدبي العربي في عصر يقال عنه انه عصر الكون المفتوح واألراء
العابرة للجغرافية.

يوم الشعر في المجر
تحتفل المجر في الحادي عشر من أبريل من كل عام " بيوم الشعرفي المجر " في المجر
 .وسبب تحديد هذا اليوم هو تخليدا لشاعر المجر الكبير أتيال يوﭼيف الذي ولد يوم 11
ابريل  1905وعاش حتى  3ديسمبر  . 1937وقد بدأ باالحتفال بمناسبة يوم الشعر في
المجر اعتبارا من عام . 1964
إنه أبرز أعالم الشعر المجري في القرن العشرين جسد شعره ثورة في تاريخ األدب
المجري إذ حددت سماته قسمات و إتجاهات الشعر المجري لعقود عدة  .خلود شعره
يذكر بخلود شعراء عرب قضوا مثله في مقتبل العمر كالشاعر بدر شاكر السياب و عبد
الرحيم محمود  .و كانت الدانوب األزرق قد نشرت دراسات عدة عن الشاعر أتيلال و
ترجمات ألبرز قصائده .
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مسرحية ‘ليليوم’ للمجري فارانس مولنار
ركاكة الحياة اليومية لشخصيات تجاوزت النسيج الدنيوي

Molnár Ferenc
نحن على مشارف مدينة بودابست ،ليليوم شاب نمق الكالم مخادع ،،يعجب الفتيات كثيرا وخاصة صاحبة العمل ،وفي يوم من االيام ،يقع في
حب فتاة ،تعمل خادمة تدعى جولي .ثم يعيشان معا ،ولكن بسبب هذا الحب يفقد الشاب عمله ويصبح عاطال ،فتبدو عليه مظاهر العنف بنحو
متزايد .وعندما تقول له حبيبته جولي ،بانها حامل ،يبدأ بالتفكير بالحياة التي يمكن أن يعطيها البنه ،وهو عاطل عن العمل .فيقوم بعملية سرقة
فاشلة ،فيفضل االنتحار بدال من االعتقال والسجن .فينتحر بسكين مطبخ ،اما زوجته التي في بطنها ابنته ،فتلبس عليه ثياب الحداد في صمت.
كان يمكن لمسرحية ليليوم ،أن تنتهي هنا ،ولكننا فجأة ،وجدنا أنفسنا في اآلخرة ،وأمام أثنين من مباحث االله ،وهما يصطحبانه إلى محاكمة
سماوية ،حيث يحكم عليه بتهمة أنه كان يضرب زوجته .فتقرر المحكمة بسجنه مدة ست عشرة سنة ،وبعد هذه المدة فقط ،يمكن له أن يترك
السماء ،وأن يعود لمرة واحدة الى األرض ،ليرى إبنته لويز ،ويقدم لها هدية جميلة ،ولكن حينما تراه ابنته لويز ،تظنه متشردا ،فترفض
هديته ،وإذا به يصعق من تصرفها هذا ،فيقوم بصفعها .وهكذا يفشل في مهمته.إذن ،حتى الموت نفسه لم يستطع أن يغيره.
تكشف حبكة المسرحية عن قصة حب عنيفة ،غير منطوقة ،وذلك ببساطة ،ألن وسائل العيش والتعبير غير موجودة لدى أبطالها ،ألنها مدفونة
في اعماق مشاعرهم ،وال شيء فيها يبدو ظاهرا .بمعنى من المعاني ،انهم مقتلعون من أراضيهم العاطفية الخاصة ،مثلما لو انهم حرموا من
بداهة الحق في امتالك مشاعر عالية وجديرة بهم.
لقد اختار الكاتب الهنغاري فيرينك مولنار ( ،)1952-1878أن يموضع بداية قصته في مدينة لأللعاب ،كمكان شعبي ،حيث البؤس الثقافي
واالجتماعي للشخصيات التي تقوم بفعل الضرب كوسيلة للتفاهم ،قبل كل شيء .ويمكن ان يكون اليوم بدال من مدينة األلعاب ،مركزا تجاريا،
حيث نرى الناس فيه وهم يتبضعون ،أو يبحثون عن هذا الذي يمتعهم بشكل يومي ،على الرغم من ان المتعة المقترحة فيه ،ليست سوى متعة
قاتمة ،تشبه إلى حد كبير يومياتهم التي يهربون منها في التبضع .المكان الذي يقترحه المؤلف لشخصياته ،حتى االحالم فيه مصادرة ،ألنها
تُختزل على الفور .يصف ‘فيرنيك مولنار’ ،في البداية شخصياته ،بقوله ،إنهم يقطنون فضاء محدودا ،ومحددا ،وضيقا ،يشير إلى بؤسهم
وسجنهم؛ مكان ليس مجرد مكان فقط ،وإنما أيضا حالة نفسية وعاطفية.مثل هذه البداية،يمكن أن تجعلنا نفكر ،بالنقد االجتماعي الذي لم يوله
المؤلف اهتماما كافيا ،بحيث بدا لنا النص وكأنه يدعو بشكل أو بآخر ،إلى تجاوز كافة اشكال النظريات االجتماعية ،ويستكشف بالدرجة
األولى ،واالساس ،التحول الميتافيزيقي ،والملموس للمكان انطالقا ،من الحالة العامة للفقر المسجونة فيها الشخصيات ،والغريزة الحيوانية
التي يعتبرونها نموذجا لتصرفاتهم.فالشخصيات سجينة سياق محدود ،مشوه ،وغير انساني ،وقد دفعتهم الظروف ألن يجدوا قوة حيوية في
قلب بؤسهم االنساني نفسه ،قوة جعلتهم يتجاوزون وضعهم ويتسامون عليه ،وأن يعيشوا وهم مخلصون ألفكارهم التي ينعتونها بالكرامة.
إن حركة التسامي هذه ،التي تبنى عليها الحبكة المسرحية كلها ،يمكن ان نسميها بالتحول الميتافيزيقي .وكل هذا يمكن أن يتوضح ،عندما
نقوم بنحت وبحث المعنى الدراماتيكي والمسرحي في اطار الحبكة نفسه.إن الشخصيات مثلما قدمها لنا ‘مولنار’ ،قابلة للمقارنة بالكائنات
األحادية الخلية ،السيما أن قدرتهاعلى الكالم والتواصل مختزلة ،منذ البداية ،إلى وظائف لغوية أكثر بدائية .لغتهم بدائية غير متطورة إلى
درجة انهم ال يستطيعون التعبير عن مشاعرهم ،وان الوسيلة الوحيدة التي يمتلكونها ظلت ملتصقة بالحركات العنيفة التي يفترض أنها تضمن
لهم بقاءهم على قيد الحياة .ولهذا السبب ،انهم غير قادرين على التواصل مع بعضهم البعض ،إال من خالل بعض المطالب الواقعية الركيكة
للحياة اليومية .ولكن كما يبين لنا النص ،والعرض ،في آن واحد ،فإن هذه الكائنات تجد نفسها اخيرا ،محمولة على أجنحة مشاعر ليليوم التي
تتجاوزه :فبعد ان يالمس ويداعب جولي ،تواجه هذه االخيرة ،المجد المحلي لهذا الشاب المخادع النمق الكالم ،ولكن رد فعلها لم يكن يشبه
ردود أفعال باقي عشيقاته السابقات ،فبدال من أن تقوم بإغرائه ،تظهر له قسوتها وصراحتها مباشرة ،وهذا بحد ذاته ما يزعزع مشاعره،
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ويجعله في حالة من الحرج ،لدرجة أن وجودها وحضورها غير العادي أمامه يلغي جميع تصرفاته الرجولية ،وان النظرة التي تنظر فيها
إليه ،توقظ فيه شيئا عميقا ،وكبيرا ما كان يمكن أن يتصوره .وهكذا ،وعلى الرغم من رعونتهما المتبادلة ،إال أنهما يجتمعان في فضاء
شعوري قوي ومفاجئ ،كانا يجهالن وجوده حتى لحظة لقائهما .إن مثل هذا الفضاء العاطفي لم يكن متوقعا لهذه الشخصيات .ولهذا السبب
عندما تدخل شخوص المسرحية إلى خشبة المسرح ،نراهم وكأنهم محرومون من الكلمات والحركات المناسبة للوضع الذي هم فيه ،ويعيشون
نوعا من الصمت أو الشلل الذي راح يتسلل إلى اجسادهم شيئا فشيئا ،أو كأنهم قد قذفوا فجأة في المحيط ،ولكن هذا ال يعني انهم ال يعرفون
السباحة ،وإنما ازيل عنهم حقهم في العوم ،بطريقة أو أخرى .وهذا كله يتوضح ،فيما بعد ،باستخدام االستعارة ذات الطبيعة الطوبوغرافية.
فجميع الشخصيات التي صورها مولنار ،وجسدها اإلخراج ،تبدو كما لو انها تسكن خارج الكون .وهذا يعني بطبيعة الحال ،أن هؤالء الرجال
والنساء مهمشون ،ألسباب اجتماعية ،واقتصادية ،وسياسية وثقافية.ومع ذلك ،فهم قادرون على ان يتغيروا أيضا ،وبشكل جذري وعميق في
اماكن أخرى غير معروفة:على المشارف النهائية للمدينة أو العالم ،هناك ،حيث القيم والقوانين لم تعد صالحة ،وحيث المؤسسات التي لم تعد
تثقف وال تحمي ،وهناك ،حيث ال وجود ألي تحقيق شخصي واجتماعي يمكن تصوره.
ومع ذلك ،في قلب هذا المكان الذي لم يتحدد تماما ،والخالي من القانون ،يمكن أن يحدث شيء ما ،قصة حب غير محتملة مثال ،يمكن أن
تظهر ،بين عناصر ال تتوافق بالضرورة ،وال تمتلك القدرة على التعبير عنها؛ تظهر في عالم استبدلت فيه األخالق بمختلف استراتيجيات
البقاء ،وال يمكن أن يكون فيه بالعادة مجال للمشاعر الجياشة العالية .ولكن مع ذلك ،هذه المشاعر موجودة ،وتخلق مزيجا متفجرا يقود
الشخصيات نحو الجنوح ،ويؤدي بها في النهاية إلى الخسارة والسقوط .وهذا ما يذكرنا ،في نفس الوقت ،بالمفارقة ،والعمق ،والجمال النهائي
لإلنسان .وهنا يكمن في الواقع سر هذا النص والعرض ،في آن واحد .لقد خلق كل من المؤلف ‘فيرينك مولنار’ ،والمخرج’جليان ستوف’،
كوكبة من المفارقات التي وضعت في وجود متالزم ،يفترض أن تكون بعيدة عن بعضهما البعض ،على سبيل المثال :الجنوح والجمال ،الحب
والعنف ،أو شدة المشاعر وغياب الكالم.
نفهم من مشاهدتنا للعرض ،أن ليليوم يتصرف دائما من خالل افعال تتناقض مع مشاعره.إنه غير صالح لشيء ،ولكنه يمتلك قلبا كبيرا صامتا،
بل أخرس .فهو ال يعرف كيف يستخدم الكلمات إال من أجل أن يضرب .إنه شاب هش ،وزنديق ساذج ،ال يستطيع ان يصرح بمشاعره ،لذلك
فهو ال يشعر ،وال يعرف ماذا يريد أن يكون أو يصبح ،إذن ،فهو ال يكون وال يصبح أي شيء ،وانه ال يعرف أن يقول للمرأة التي يحبها بأنه
يحبها ،إذن ،فهو يضربها ،بدال من أن يحضنها ،أو يعانقها ،أو يداعبها ،أو يالطفها ،وذلك ألن كل هذا الحب الذي بينهما يقض مضجعه.
تصرفاته طفولية وقاسية ،في ذات الوقت ،ويبدو انها مزيج مثير للقلق من البراءة والغباء .ومع ذلك ،على الرغم من رفضنا لتصرفاته
واعتراضنا عليها ،ال نمنع انفسنا من فهمه ،والتعاطف معه ،وهذا ما يسمح لنا بالتالي ،بمرافقته إلى جحيمه النهائي.
في نهاية العرض ،يعود ليليوم من عالم األموات ،لكي يضرب ابنته .هذه هي حركة الحنان الوحيدة القادر على فعلها أو القيام بها ،بعد فترة
طويلة من الفراق ،والطريق الطويل .ويمكن نعت هذا الفعل بالعديد من التسميات االخالقية ،مثل( :انه كاره للنساء ،متعجرف ،ضعيف،
مبتذل ،تعيس طفل ،عاجز ،بائس ،وإلى آخره) ،ولكن أيا من هذه التسميات أو الحركات يمكن أن تتوصل أو تقدر أن تشرح ما يقوم به بشكل
نهائي ،وهذا هو بالضبط ما يجعل هذه التصرفات مأساوية ،ومؤثرة ،في نظرنا كمشاهدين قارئين للعرض .بهذه الطريقة ،استطاع العرض
ان يجعلنا ندرك االمكنة المقلقة التي يصبح فيها الضرب بديال للمداعبة .ومن هذه النقطة الحرجة سمح لنا النص ،والعرض في ذات الوقت،
بالمشاركة في العملية الخيميائية تقريبا ،من خالل فهمنا لهاتين الحركتين المتناقضتين.
إن العرض بال شك يحتوي على متعة ال مثيل لها ،ولكنها من الكثرة بحيث بدت عائمة بعض االحيان ومبالغ بها .فلقد كان شريك ليليوم في
عملية السطو ،على سبيل المثال ،يرتدي رداء قرد ،له ذيل طويل يتدلى حتى األرض ،والشخصيات األخرى برؤوس حيوانات تعبر المسرح
ذهابا وإيابا في كل وقت ،داخل ديكور مذهل ،تتوالى فيه اللوحات المسرحية ،التي تحول المسرح مرة إلى شقة ،وأخرى ،إلى أرض شاسعة،
وثالثة إلى محكمة في الجنة تقشعر لها األبدان .ولقد وضع المخرج ‘جليان ستوف’ ،حركة مجموعة صغيرة من البشر في اماكن عديدة،
وصورهم بكيفية غير عادية ،بحيث بدوا ال هم جيدون وال هم سيئون حقا ،وإنهم بكل بساطة ،ضائعون ،ومهمشون ،وعاطلون .إنهم ضحايا
أنفسهم اكثر مما هم ضحايا االزمات والبطالة ،وإن همهم الوحيد هو البقاء على قيد الحياة وبأي طريقة كانت .وإذا كانوا يبدون عدوانيين،
فذلك ألنهم يخافون من كل شيء ،فيستسلمون إلى دوافعهم ،غير مبالين بالعالم.ولهذا بدا لهم حتى الحب ممنوعا ،ألنه يطلب منهم في المقابل
نوعا من االستسالم الذاتي ،الذي يعتبر في عالمهم ،ليس إال عالمة من الضعف .لقد كشف اإلخراج عن اقتراحات غنية بكل حيوية ،وقام بقص
العرض على طريقة الحكايات التي تروى بمتعة ال مثيل لها ،وخاصة في المشهد الذي راح فيه ممثل من الممثلين يقرأ توجيهات المؤلف،
في الوقت الذي يقوم فيه ممثل آخر بالتمثيل اإليمائي،من اجل اختصار الزمن المسرحي ،والتغلب على عملية تغيير الديكور واالكسسوارات
الالزمة ،هذا باإلضافة إلى أنه قد ضاعف من عملية الذهاب واإلياب بين التراجيدية والكوميدية ،وبين الوحشية والرقة ،والزيف الحقيقي
والحقيقة الشعرية .لقد كانت صور العرض قوية ،وتتسلسل فيها المشاهد بكيفية مثيرة للضحك بشكل ال يقاوم أو تحمل عواطف رقيقة،
وخاصة في المشهد الذي نرى فيه جثة ليليوم وهي واقفة ،في حين أن جولي تأخذ بيده ،كما لو انه اليزال حيا … وكذلك في اللوحات األخيرة،
التي عالجها المخرج بالبساطة ،التي حولت الهلسنة البصرية إلى شيء مؤكد .هذا باإلضافة ،إلى االقنعة ،والتنكر ،والبالونات ،والحيوانات
المحنطة التي تظهر ،وتختفي بشكل منتظم ،في بالية مضطربة تقطر جوا من الطفولة ،يقوده تسعة ممثلين مرحين ،قدموا معرضا من الصور
المذهلة ،دافعوا من خاللها على ادوارهم سواء كانت صغيرة اوكبيرة بنفس الحماس والشجاعة.
لقد تشكلت قصة العرض من دراما اجتماعية ،ولكن في نفس الوقت ،لم يهتم ال المؤلف وال المخرج بالنظريات أو النقد االجتماعي ،بل على
العكس من ذلك ،فتحوا ،ورسموا فضاء توجد فيه جميع العناصر التي قد تؤدي إلى مثل هذه االنتقادات ،وقد استدعيا في عملهما شيئا مختلفا
تماما :شيئا اكبر من ذلك بكثير ،واكثر من الميتافيزيقيا بكثير ،وبالتالي أكثر صعوبة على الفهم .ولعل هذا هو سر االنسان .انهما حاوال أن
يرويا لنا قصة متناقضة ،تالمسنا بطريقة غير متوقعة ،وتكشف عن احداث في مكان مثير للقلق .وهذا يستدعي نفس النوع من المشاعر التي
يمكننا أن نجربها عندما نرى قردة تتكلم فجأة الشعر .لقد حاوال أن يتجاوزا النسيج الدنيوي وأن يسمحا لنا بأن نكون شاهدين على هذه العملية.
محمد سيف – القدس العربي  4نيسان 2014
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االنتخابات التشريعية المجرية 2014
ّ
نظمت في المجر يوم  6ابريل  2014االنتخابات التشريعية المجرية
 .وقد حافظ حزبي االئتالف الحاكم الحالي يمين وسط " فيداس -
الحزب الديمقراطي المسيحي " على ثلثي األكثرية البرلمانية التي
كان يتمتع بها في الدورة السابقة  ،لذلك سوف يستمر االئتالف الحاكم
للسنوات األربعة القادمة  2018 – 2014على ما كان عليه في فترة
األربع سنوات السابقة .
أما التجمع اليساري المعارض والذي دخل االنتخابات تحت شعار
" تغيير الحكومة " وكان الحزب االشتراكي المجري  MSZPمن
أكبر أحزاب التجمع فلم يحقق مفاجأة في هذا المجال  ،حتى أنه تراجع
في بعض الدوائر االنتخابية لصالح حزب يوبيك " يمين متشدد "
المعارض .
وقد تعدت نسبة المشاركة  % 60بقليل .
نتائج االنتخابات
االئتالف الحاكم " حزب فيداس – الحزب الديمقراطي
•
المسيحي " وهو يمثل يمين وسط
حصل على ثلثي األكثرية  ،حيث حصل على  133مقعدا من أصل
 199وهذه تمثل نسبة  .% 66.86أما بما يخص التصويت على قائمة
األحزاب فقد حصل على نسبة . % 44.36

على الصعيد الداخلي :
صرح السيد فيكتور أوربان عقب اعالن نتائج االنتخابات أن النجاح
الذي حققه االئتالف المجر الحاكم يدل على ثقة المواطن المجري
بحكومته وتقديم الدعم لها من جديد الستمرار عملها .
على الصعيد الخارجي
ذكر السيد فيكتور أوربان أن نتائج االنتخابات عكست أن المجر هي
الدولة األكثر وحدة خاصة على الصعيد السياسي بين دول االتحاد
األوروبي .
السيد اتيال مشترهازي رئيس التجمع اليساري المعارض
•
أقر السيد اتيال مشترهازي بنائج االنتخابات  ،لكنه لم يُق ّدم التهاني
للجانب الفائز  ،مفسرا ذلك أن ظروف الحملة االنتخابية لم تكن
متكافئة وكانت لصالح االئتالف الحاكم الذي استغل أنه يتمتع بثلثي
األكثرية البرلمانية .

السيد جابور فونارئيس حزب يوبيك المعارض اليميني
•
ذكر السيد جابور فونا أن حزبه كان الثاني في عدة مواقع وحصل
على نسبة مرتفعة من تأييد الناخب المجري له مقارنة باالنتخابات
التجمع اليساري المعارض
•
األخيرة إال أنه عبّر عن خيبة أمل في عدم تحقيق حزبه للمفاجئة التي
حصل على  38مقعدا من أصل كان ينتظرها .
 199وهذه تمثل نسبة % 19.10
السيد أندراش شيفر رئيس حزب يمكن أن تكون السياسة
 .أما بما يخص التصويت على •
قائمة األحزاب فقد حصل على نسبة شيء آخر LMP
. % 25.89
عبّر السيد أندراش شيفر عن سعادته لحصول حزبه على نسبة تؤهله
لدخول البرلمان المجري الجديد " تجاوزت نسبة  % 5بقليل " .
•
حزب يوبيك " يمين " مشيرا أن حزبه يمكن أن يلتقي في بعض النقاط مع االئتالف الحاكم
المعارض
 ،لذلك يمكن أن يقدم له دعمه في البرلمان .
حصل على  23مقعدا من أصل
 199وهذه تمثل نسبة % 11.56
 .أما بما يخص التصويت على
قائمة األحزاب فقد حصل على نسبة
. % 20.46

حزب " يمكن أن تكون السياسة شيء آخر " LMP
•
ليبرالي خضر  /معارض
حصل على  5مقاعد من أصل  199وهذه تمثل نسبة. % 2.51
أما بما يخص التصويت على قائمة األحزاب فقد حصل على نسبة
. % 5.24
أهم ردود األفعال على نتائج االنتخابات المجرية
السيدة ايلونا بالفي مديرة مكتب االنتخابات الوطني المجري
•
ذكرت في تصريح لها لوكالة األنباء المجرية  MTIيوم  7ابريل
 2014أن عملية االنتخابات التشريعية المجرية الحالية أثبتت نجاح
قانون االنتخابات المجري الجديد .
•

السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري القديم الجديد
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Hatsepszut Királyné

Hatsepszut szobra

Hatsepszut Deir el-Bahari-i temploma

Hatsepszut Henemetamon, görögösen Amesszisz, uralkodói nevén Maatkaré (i. e. 1509 körül, ur.
kb. i. e. 1479 – i. e. 1458) az ókori egyiptomi XVIII. dinasztia ötödik fáraója, I. Thotmesz leánya.
Féltestvére és egyben férje, II. Thotmesz halála után először régensként uralkodott mostohafia,
a még gyermek III. Thotmesz helyett, majd magához ragadta a hatalmat. Közel 22 éven át kormányzott.
Az ő halotti templomának épült a híres teraszos kiképzésű Dejr el-Bahari-i templom, mely arányos
szépségével az ókori egyiptomi templomépítészet egyik legszebb épülete. Falain megörökítik Hatsepszut isteni származását, valamint a távoli Punt országába indított kereskedelmi expedíciót.
Hatsepszut múmiáját dajkája, Szitré sírjában találták meg a Királyok völgyében, és 2007-ben
sikerült azonosítani.
Mikor férje meghalt, az általános gyakorlat értelmében Hatsepszut lett a régens mostohafia, III.
Thotmesz mellett. A királyné ekkor körülbelül harmincéves lehetett. Az első pár évben úgy tűnik,
be is érte ezzel a szereppel. Nem tudni, pontosan mikor vette át teljesen a hatalmat, csak az
biztos, hogy a hetedik uralkodási év végén már-már fáraóként uralkodott.
Hatsepszut fokozatosan haladhatott a hatalomátvétel felé. Régenssége időszaka alatt gyakorlatilag már csak nevében nem volt fáraó, de hogy a hatalommal járó címeket is felvehesse, további
támogatásra volt szükség, mégpedig az istenek részéről. Deir el-Bahari-i templomának képei
az elsők, melyek részletesen bemutatják a később hivatalossá váló propagandát, miszerint a
jövendő fáraót maga a főisten, Ámon nemzette úgy, hogy meglátogatta a királynét annak férje
képében. Hatsepszut egyben azt is kijelentette, hogy apja, I. Thotmesz őt jelölte ki örökösének,
és még életében kinevezte társuralkodóvá.
Több olyan nemes is szolgálta Hatsepszutot, akik a korábbi fáraókat is, köztük az idős katona,
Jahmesz Pennehbet és Ineni főépítész. A karnaki építkezéseket Szenenmut mellett Ámon főpapja, Hapuszeneb, Ámon második prófétája, Paiemré és a kincstárnok, Dzsehuti irányították.
Szerkesztette: Dr.Hassan Elsayed

 الدانوب األزرقKÉK DUNA

50

Arab diplomata feleségek Kecskeméten
Arab diplomata feleségek és a Muszlim asszonyok egyesülete érkeztek (március 12-én) Kecskemétre. A vendégeket a városházán Mák Kornél alpolgármester az irodájában fogadta, ahol
Bahget Iskander kecskeméti fotóművész tolmácsolt.
Mák Kornél a Kecskeméti Hírhatárnak elmondta, hogy Bahget Iskander kitartó, és elhivatott
munkája folytán többéves kapcsolata van Kecskemétnek az arab és iszlám országok diplomáciai
testületeivel. A kecskeméti városlátogatásra pedig 14 arab ország nagyköveteinek feleségei jöttek el, hogy megismerkedjenek a várossal.
Mák Kornél Kecskemét alpolgármestere köszöntette a vendégeket, és megköszönte érdeklődésüket a város iránt:
Nagyon nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy meglátogatták városunkat – mondta az alpolgármester. - Kecskemétnek is van arab nagykövete: Bahget Iskandernek hívják, aki a kecskemétiek
szívét teljes barátságra indította az arab és iszlám országok iránt. Tőle tanultuk, hogy „a kultúra
a szíven keresztül összeköt bennünket”. Iskander által nagyon sok kiállítás és program valósult
meg országaink és városaink között. Az ő munkássága által nagy tisztelete van az arab világnak
Kecskeméten, amit a város és a magyar kormány is nagyon komoly kitüntetésekkel köszönt meg.
Mák Kornél arra biztatta a diplomata feleségeket, hogy ismerjék meg Kecskemét városát. Majd
bemutatta a városházát, és rendkívül fájlalta, hogy a díszterem felújítása miatt sajnos nem láthatják a város egyik büszkeségét.
Városháza megtekintése után a Cifrapalota és a Katona József Színház meglátogatása következett, majd az ebédet követően a Bozsó Gyűjtemény. A hölgykoszorú kecskeméti programja kora
este Iskander hetényegyházi otthonában fejeződött be.
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ségi munkával, a Ramadáni böjt iftárjaival, pénteki közösségi imák megtartásaival, stb. dolgozunk.
Kapcsolatunk általában jó és kiegyensúlyozott a magyar kormányokkal.
Havi szinten 5-10 ember lesz muszlim a mecsetünkben.
Igyekszünk őket jó muszlimmá nevelni, tanítani őket a helyes úton!
Semmiféle radikális és szélsőséges gondolkodást nem tűrünk meg, többségünk az Ahl ul Szunna
útját követi.
Allah békéjét kívánom minden kedves olvasónknak!
Bolek Zoltán, elnök
Magyar Iszlám Közösség

Ez a negyedik alkalom, hogy a Kék Duna szerkesztőség bemutat egy
olyan fontos arab vagy muszlim embert, aki a tudományban, a kultúrában és más területeken is elért eredményeivel sokat tett az emberiség
fejlődéséért.
Abu Yūsuf Ya’qūb ibn ’Isḥāq aṣ-Ṣabbāḥ al-Kindī, al-Kindi 801-ben született, Basraban, Irakban, és
873-ban halt meg Baghdadban. Bagdadi filozófus egyúttal orvos és a természettudományok iránt
is érdeklődött. Az új platonizmus hatása alatt állt és elfogadta annak emanációról szóló tanítását.
Az iszlámon belül létrejött filozófiát arab filozófiának vagy iszlám filozófiának szokás nevezni,
mivel a képviselői – akár arabok, perzsák vagy törökök voltak – műveiket arabul, az iszlám vallás
klasszikus nyelvén írták.
Az arab filozófia kezdetei a VIII. század elejére tehetők, amikor nyelv- és írástudó arabok görög
bölcseleti műveket kezdtek lefordítani arab nyelvre. A görög filozófia azonban már ismert volt
az arab világban, a fordítások megjelenése előtt is: szájhagyomány útján már ismerték például
Arisztotelész vagy Platón bölcseletét is.
Keleten a filozófia csak akkor vált a szellemi élet részévé, amikor az iszlám gondolataival kapcsolatba került, amikor a filozófusoknak és a teológusoknak a párbeszéde szükségessé vált.
Szerkesztette: Dr. Hassan Elsayed

Al-Kindi (Arab filozófus)
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Magyarok az Iszlámról
Kevesen tudják, hogy a magyarság
kapcsolata az Iszlám vallással nem
az Ottomán Birodalom hódításával
kezdődött, hanem kb. 1400 éve.
Ugyanis a magyar törzsek még Levédiában, azaz a Kaukázus lábainál
a huzamos ott tartózkodásuk során
már az utazó arab kereskedőkkel
kapcsolatba léptek, s így már megismerték az Iszlám vallást, az arab
nemzetet, a muszlim államokat.
Több régészeti és történeti forrás is
bizonyíték arra, hogy mind a magyar
nép, mind a később Etelközben hozzánk csatlakozott kabar népességben komoly muszlim kisebbség alakult ki. A Kabarok több mint
fele muszlim vallású volt.
A volt Szovjetúnió területén feltártak egy kora középkori muszlim temetőt, melynek egyik sírfelírata
magyar származású muszlimra utalt.
A Honfoglalás után a később már elmagyarosodott volgai bulgárok, besenyők, tatárok erősítették
az Iszlám jelenlétet a Magyar Királyság területén.
Al Garnati híres úti leírásában leírja, hogy a három éves magyarországi tartózkodása alatt igen
sok magyar muszlimmal találkozott, teljes települések lakosságai voltak az Iszlám követői.
Ők katonáskodással, kereskedéssel, földműveléssel foglalkoztak.
Az Oszmán Birodalom alatt történtek közismertek.
Az Első Világháború alatt, 1916-ban a XVII-es törvénycikk ismerte el az Iszlámot bevett vallásnak,
s utána, 1931-ben jött létre az első modernnek mondható muszlim vallási gyülekezet bosnyák és
magyar muszlimokból Durics Hilmi Hussein bosnyák mufti vezetésével.
1988-ban alakult meg a Magyar Iszlám Közösség, melyet 2012-ben ismételten megerősített a
Magyar Országgyűlés egyházi státuszában.
Mi magyarok, akik felvettük ezt a vallást, általában keresztény felekezetek tagjai voltunk, azonban az Élet kihívásaira adott válaszokat ezekben a vallásokban nem találtuk meg.
Számunkra az Egyistenhit, a tradíciók megőrzése igen fontos!
Választásunk a megismerésen, tanuláson és meggyőződésen alapul.
Annak ellenére, hogy a média jó része folyamatosan támadja az Iszlámot. Talán ez a támadás
indít el sok embert arra, hogy tanulmányozza az Iszlámot, olvassa a Kegyes Koránt.
Számunkra megnyugvást, lelki támaszt ad az Iszlám. Igyekszünk a lehetőségekhez mérten teljes
mértékben követni a Kegyes Prófétánk, Mohammed (béke legyen Vele) útmutatásait, tanácsait!
Sajnos jelenleg Magyarországon kevés támogatás jut a Közösségnek, ennek ellenére komoly
munkát folytatunk.
Könyvkiadással, börtönmisszióval, komoly szociális munkával, vallási és arab tanításokkal, közös53
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mai napig hatással vannak Pakisztán népére és a pakisztáni kormányra. Továbbá Pakisztán Alkotmányát szintén inspirálta Quaid-e-Azam politikai filozófiája.
Hogyan látja Ön a nagyköveti szerepet az emberek közötti kulturális párbeszédek
elmélyítése terén és a kulturális béke elterjesztése kapcsán?
- Egy nagykövet elsődleges fókusza az, hogy gondozza és továbbfejlessze a kapcsolatokat a
hazája és az ország között, ahova akkreditálták. Ebbe beletartozik a kulturális párbeszéd is.
Valójában napjainkban a társadalmi diplomácia, ami az egyének közötti kapcsolatokra helyezi a
hangúlyt, egyre inkább hozzájárul a meglévő kapcsolatok megerősítéséhez, új kapcsolatok létrehozásához és azok maximalizálásához.
Milyen nagy a Magyarországon lévő pakisztáni közösség? Vannak-e házasságkötések
fiatal pakisztáni és magyar lányok között?
- Pakisztánnak kisszámú közössége van Magyarországon, mely főként szakemberekből áll, akik a
telekommunikáció, olajipar, bankszektor stb. területén tevékenykednek. Folyamatosan növekvő
számú hallgatói közösség is megtalálható az országban, mely jelentősen bővülhet annak következtében, hogy a magyar Kormány nemrég ajánlott fel 80 pakisztáni diák részére teljes körú
ösztöndíjat.
A pakisztáni tudományegyetemeknek jó hírneve van. Megosztaná a gondolatait Pakisztán tudományos fejlődésről és a Magyarországgal folytatott tudományos párbeszédet illetően?
-Pakisztán büszke arra, hogy első Iszlám Köztársaságként kaphatta meg a Nobel díjat, amelyet
Abdul Salam pakisztáni professzor részére ítéltek meg a nukleáris fizikáért. Pakisztáni orvosok és
mérnökök nagy hírnévre tettek szert Amerikában, Nyugaton és világszerte egyaránt. Pakisztán
atomhatalom, ennek köszönhetően folyamatosan fejlődik a tudományos területeken. Be kell vallanom, hogy Pakisztán és Magyarország között nem sok tudományos párbeszéd zajlik, de reméljük, hogy tartósan növekedési pályára kerül.
Hogyan látja a média szerepének erősödését, mint az emberek közötti párbeszéd és
a közös megértés csatornáját?
-A média szerepe valóban
nagyon fontos az emberek
közötti párbeszéd és közös
megértés
csatornájának
erősítéseként, és véleményem szerint ez a szerep
továbbra is növekedni fog.
Ez a legfontosabb színtér,
ahol az emberek kapcsolatba léphetnek egymással
és megismerhetik a különböző perspektívákat. Tehát
a média jelentős szereppel
rendelkezik az emberek és
a különböző országok kormányai közötti párbeszédben, és kölcsönös megértésben.
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Interjú őexcellenciája Iftekhar Aziz, a
Pakisztán Magyarországi nagykövetével
Mondana néhány szót diplomata karrierjéről?
- Hivatásos karrieremet 1984 októberében kezdtem Pakisztánban, és az elmúlt 30 évben számos
diplomáciai megbizatásom volt, többek között Kanadában, Nagy-Britanniában, Üzbegisztánban,
Kuvaitban és jelenleg Magyarországon. Az utolsó két misszióban mint nagykövet vettem részt.
Mesélne nekünk Pakisztán társadalmi és kulturális életéről?
- Pakisztán a különböző történlemi hatások eredményeképpen az egyik legszínesebb társadalmi
és kulturális élettel rendelkező ország. Ezek a hatások rányomták bélyegüket a pakisztáni társadalomra. Egyrészt jelen vannak a dél-ázsiai kultúrális elemek és hagyományok a pakisztáni állampolgárok mindennapi életében, másrészt pedig az iszlám kulturális hatások is rendkívül mélyen
gyökereznek. Ennek következtében számos ünnep – például a két Eid, mely a szent böjthónap
(Ramadán) illetve a mekkai zarándoklat (Hajj) végét jelöli – és kulturális fesztiválok, például a
tavasz kezdetének ünnepe, színesítik a kulturális és társadalmi életet.
Mikor kezdődtek Pakisztán és Magyarország között a diplomáciai kapcsolatok, illetve
hogyan látja Ön a két ország közötti nemzetközi kapcsolatok fejlődését?
- Magyarország és Pakisztán közötti kapcsolatok hosszú időre nyúlnak vissza, a két ország kölcsönösen elismerte egymást jóval a hivatalos diplomáciai missziók megalakulása előtt. A kapcsolatok
további bővülése számos területen figyelhető meg, mint például a hegymászás, üzleti befektetések, emberi kapcsolatok és természetesen a kormányközi kapcsolatok terén is. Nemrég Takács
Szabolcs, közös kül- és biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár úr sikeres és eredményes
látogatást tett Pakisztánban.
A történelmi feljegyzésekben Muhammad Ali Jinnah neve mint vezető gondolkodó,
politikus és szabadságharcos szerepel. Elmondaná, hogy munkája és elképzelései
milyen nyomot hagytak a modern Pakisztán történelmében?
- Pakisztán népe szeretettel és csodálattal tekint Muhammad Ali Jinnah-ra, és „Quaid-e-Azam”
Nagy Vezetőként nevezik, mert példátlan meggyőzőerővel és odaadással küzdött Pakisztán ügyéért, a rettentően erős ellenzékkel szemben. Gondolatai, politikai meggyőződése és beszédei a
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rendszer felújítását célozzák. Az egyik projektben az MVM-é a legkedvezőbb ár, s bejutott a második
körbe, a másik projektben várják a jordán hatóságok döntését. Az MVM felajánlotta továbbá,
hogy a szírek által lakott jordániai menekülttáborok villamosenergia-hálózatának létrehozásában
is szerepet vállal.
A második terület a nukleáris energia. A Roszatom nyerte 2013 októberében az első jordániai
atomerőmű építésére vonatkozó pályázatot, Jordániának a közeljövőben 800-1000 nukleáris
mérnökre és szakemberre lesz szüksége. A két ország ezért megállapodott abban, hogy
haladéktalanul megkezdik a tárgyalásokat a magyar oktató-képző intézmények - a paksi atomerőmű
oktatóközpontja és a Budapesti Műszaki Egyetem - bevonásáról a jordán szakemberek képzésébe,
májusban pedig Magyarországra látogat a Jordán Atomenergia Bizottság elnöke.
A harmadik együttműködési terület a mezőgazdaság. Miután a Törökországba irányuló európai
szarvasmarhaexport gyakorlatilag ellehetetlenült, új területeket kell keresni. Ebben fontos szerep
juthat Jordániának. Az ülésen megállapodtak abban, hogy a hatósági főállatorvosok haladéktalanul
megtárgyalják az ehhez szükséges engedélyekre vonatkozó eljárásokat.
A vízgazdálkodás területén Magyarországnak jó referenciái vannak az arab világban, a magyar
vízgazdálkodási vállalatok komoly szerepet vállalhatnak a jordán gazdaság fejlődésében - tette
hozzá Szijjártó Péter.
Az építőiparban a jordán nemzeti vasútvonal, az aqabai kereskedelmi kikötő valamint a Vöröstengert és a Holt-tengert összekötő csatorna építésében való magyar vállalati részvétel elérése
lesz a feladat a közeljövőben - ismertette Szijjártó Péter.
A turizmust illetően a két kormány haladéktalanul tárgyalásokat kezd a Wizz Airrel, amely
nyitottságot mutat a két ország közötti közvetlen légi járat megindítására.
Az együttműködés fejlesztésére szolgáló egyik eszközként a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.-t
említette az államtitkár, mint elmondta, a kereskedőház piackutatással és pályázatfigyeléssel
foglalkozó munkatársa már Ammanban van. Az Eximbank is nyilvánvalóvá tette, hogy nyitott
a magyar vállalatok jordániai szerepvállalásának finanszírozására, ami versenyelőnyt jelent a
magyar cégek számára - emelte ki.
Megállapodtak arról is, hogy a lehető leghamarabb megkötik a kettős adóztatás elkerülésére
vonatkozó egyezményt.
Szijjártó Péter beszámolt arról is, hogy a keleti nyitás ösztöndíj-program keretében harmincról
ötvenre emelték a jordán fiataloknak biztosított magyar ösztöndíjak számát a magyar egyetemeken
idén szeptembertől.
Megállapodtak abban is, hogy felgyorsítják a vízumkönnyítési tárgyalásokat, ahol első lépésként a
diplomata és szolgálati útlevelekkel való vízummentes utazás lehetőségét kívánják elérni.
Száleh al-Harábse köszönetét fejezte ki a jordán ösztöndíjasok számának növeléséért. A jordán
államtitkár hangsúlyozta: azok a cégek, amelyek befektetnek Jordániában, valójában a KözelKeletre jutnak el. Úgy vélekedett, a következő években nagy lehetőségek nyílnak a vállalkozások
előtt, ugyanis a térségben nagy szükség lesz az újraépítésre, éppen ezért javasolták, hogy vizsgálják
meg egy logisztikai központ felépítésének lehetőségét Jordániában a magyar befektetések
segítésére.
(MTI)
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Akcióterv a magyar-jordán gazdasági
együttműködés fejlesztésére
A magyar-jordán gazdasági együttműködés bővítése érdekében 6+5 pontból álló akciótervben
állapodtak meg a két ország képviselői - jelentette be Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi
és külgazdasági államtitkára kedden, Budapesten, a magyar-jordán gazdasági vegyesbizottság
alakuló ülése után.
Az akcióterv tartalmazza az együttműködés lehetséges területeit és az ehhez szükséges eszközöket
is, többek között a jordán infrastrukturális beruházásokban és nukleáris fejlesztésekben való
magyar részvételt, a magyar mezőgazdasági export növelését, a vízgazdálkodásban való
együttműködést - ismertette Szijjártó Péter.
Száleh al-Harábse, a jordán tervezési és nemzetközi együttműködési minisztérium beruházási és
tervezési államtitkára hangsúlyozta: nagy örömmel fogadták, hogy Orbán Viktor miniszterelnök
2013-ban ellátogatott Jordániába, és aláírták az együttműködési megállapodást azokról a
területekről, amelyeken a két ország együtt fog működni. Hozzáfűzte, Jordániában számos
terület kínál üzleti lehetőséget a magyar állami és a privát szektor vállalatainak, ilyen például a
vasútfejlesztés, a kikötő-és útépítés vagy a turizmus.
A magyar államtitkár felidézte, hogy 2010-ben Magyarország új külügyi és külgazdasági stratégia,
a keleti nyitás mellett kötelezte el magát. Ennek egyik fontos alappillére az arab országokkal
való kapcsolat stratégiai szintre fejlesztése. Jordániának kitüntetett szerepe van ebben, hiszen a
közel-keleti térségben Magyarország hatodik legfontosabb kereskedelmi partnere. Rámutatott
ugyanakkor arra: bár a két ország közötti kereskedelmi forgalmat 2013-ban 4,5 százalékkal,
közel 35 millió dollárra sikerült növelni, még így is jelentősen alatta van annak, amit a két ország
közötti kapcsolatok indokolnának.
A két ország ezért kedden 6+5 pontos gazdasági és kereskedelmi akciótervben állapodott
meg. Az együttműködés fejlesztésének hat lehetséges területét jelölték ki, öt pontban pedig az
együttműködés fejlesztéséhez szükséges eszközöket foglalták össze.
Az egyik együttműködési terület a villamosenergia. Az MVM Magyar Villamosművek két villamos
távvezeték építési projektben érdekelt Jordániában, amelyeknek az összértéke 17 milliárd forint,
és összesen 185 kilométer hosszúságú távvezeték megépítését és az Amman környéki távvezeték
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Abdullah király párbeszéd központja.
A közeledés és a béke szimboluma.
2012 november 26-án felavatták a központ hivatalos székhelyét Bécsben, az osztrák fővárosban.
A nemzetközi ünnepségen több mint 850 személy vett részt, akik között vallási, politikai és kultúr
tudósok, akadémikusok is voltak. Azzal a nézettel, hogy a vallás erős alapokon nyugszik és megerősíti a párbeszédek kultúráját, valamint megteremti a kölcsönös tiszteletet, az igazság és béke
alapjait. A megnyitó beszédben elhangzott, hogy létrehoznak egy nemzetközi hálózatot, amelynek a feladata a párbeszéd megteremtése a különböző vallások és embertípusok között. Ebben
a hálózatban lesznek szakértők, állami vezetők az oktatási minisztériumoktól, vallási és politikai
vezetők az egész világból, hogy a különböző vallások és kultúrák követőinek közvetíteni tudják a
szeretetet, a békét és a közeledést a különféle vallások és népek között.

Excelenciája Faysal ben
Abdelrahman ben Moammer

Ő

Szaúd Arábia királya
Abdulláh bin Abd al-Azíz Ál Szaúd

Ez a központ vezetőjének Ő Excelenciája Faysal ben Abdelrahman ben Moammer- nak a fő céljai
között szerepel. E mellett vannak általános célok, például: az emberi értékek és az erkölcs terjesztése, a család szerepének megerősítése, a fertöző betegségek legyőzése, az analfabétizmus
megszüntetése és a környezetvédelem.
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