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إلى  باألمان  يشعر  أن  الراهن  عصرنا  في  الكبرى  االحداث  مجريات  لمتابع  اليمكن 
مستقبل االجيال التالية على البسيطة خاصة إذا ما كان متسلحاً  بمعرفة تاريخية لعصور 
مضت يحلو للبعض نعت بعض حقبها أنها الزمن الجميل . و بعبارة أخرى: من كان 
يتصور أو يتخيل أن يعيش عصراً  يتم التباهي فيه بالقتل و إزدهار تجارة الدم تصديراً  
ثم خشية من إعادة التصدير كما يحدث لذاك القطيع المغرربه للتوجه إلى منطقة الشرق 

االوسط . ثم رفع العقيرة خشية عودتهم إلى مكان تصديرهم . 

من كان يتخيل أنه مازال يعيش بيننا من يحلل جهاد النكاح أو سبي النساء و   
بيعهن أو تدمير التراث و أماكن العبادة و إحراق الوثائق الوطنية و منع المصلين من 

الوصول إلى أماكن عبادتهم ؟
 و لعل األمر الباعث على الريبة أن كرم اإلنفاق على الحروب و إثارة الفتن و البغضاء 
ال حدود له . بينما يتبرم المتشدقون بجمل لفظية إنشائية حضارية من كل عمل ثقافي 

حضاري ال بل يقاومونه؟!
قد ال تتسع مساحة هذه الزاوية لتسجيل محطات مؤلمة يعيشها من كتب لهم أن يشهدوا 
نيجيريا  بوكوحرام في  تفعله  بما   ً بدءا  العشرين  الحادي و  القرن  تراجيديا  ارهاصات 
وصوال ً إلى مأساة راكبي أمواج البحر هربا ً من الحريق الذي ينهش بلدانهم، وصوال 
ليبيا ال  و  كالعراق  بالثروات  غنية  دول عربية  المؤلمة:  السريالية  الصورة  تلك  إلى   ً
تعرف عن صيرورة مجتمعاتها إال تجليات القتل و الدمار و الدم المسفوك بعد أن خدعت 

بوصفات مسمومة عناوينها الديمقراطية و حقوق اإلنسان التي ال ترادلهم أصال ً ؟

أخذت  بعيد عنه.  األوسط  الشرق  في  الساري  الحريق  أن  يعتقد  البعض  كان   
تتصاعد المخاوف من وصول هذا اللهيب إلى دول بعيدة كل البعد. و ما يحمل ذلك من 

بروز دعوات متطرفة للكراهية و نبذ اآلخر .
نقول ذلك و نحن على يقين من أن الواقع البد أن يفرز قامات فكرية و ثقافية تضع الرؤى 
و الحلول للخروج من هذا المستنقع الذي تعيشه بعض البلدان العربية. أليس كافياً  تسيد 
و تسلط رموز و شخوص لمشهد مقزز لم يكن ليتصور المرء وجود هكذا أشكال بين 
ظهرانينا بحيث ال يمكنك و أنت ترى تلك الشخوص إال نذكر المتنبي صاحب مقولة 

نكد الدنيا .
تستحق شعوب  أال  المسفوك؟  الدم  هذا  العصر من  فاسدي  و  الموت  يكتفي صناع  ألم 
الشرق االوسط فسحة امل و حقبة بناء و تطور لبلدانها التي تدمر و التي هي مدمرة 
أصالً  بالفساد و التخلف. نقول ذلك في الوقت الذي نرى فيه أن تفعيل القانون و الشرعية 
الدولية كفيل بتوقف هذا التدفق غير المعقول من اإلنبهار بالبالهة و الخالعة و خداع 

الشعوب و تدمير أوطانها .

لعل الحوار و تفعيل الجاتب الثقافي و التعليمي كفيل بإضفاء قسمات الحداثة   
العصر  مع  التماهي  و  اآلخر  مع  للحوار  بعدها  اإلنتقال  ليتم  العربية  المجتمعات  على 

لتعيش الجماعات و الدول في ظل القانون و الشرعية الدولية .
لقد حاولنا في هذا العدد من المجلة التوقف عند عناوين عريضة تبرز مأساة هذه الحقبة 
أحداث  من  يسري  ما  لجة  في  تندثر  أن  كادت  قيم  و  بجذور  القارئ  تذكر  و  الزمنية. 
متطلعين إلى سواد لغة الحوار و القانون و الشرف و النبل و هي أمور تصبو شعوب 

األرض لتحققها كونها جامعة و حافلة بالمعنى اإلنساني .
         

رئيس التحرير 

كلمة العدد

تفعيل القانون الدولي  
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األمين العام لهيئة األمم المتحدة يستقبل رئيس الجمهورية المجري

السيد بيتر سيارتو يؤدي اليمين الدستوري كوزير جديد للخارجية المجرية

المتحدة في  السيد يانوش ادار رئيس الجمهورية المجري في مقر هيئة األمم  المتحدة  العام لهيئة األمم  السيد بان كي مون األمين  استقبل 
مدينة نيويورك األمريكية يوم 24 سبتمبر 2014 على هامش مشاركة السيد رئيس الجمهورية المجري في قمة المناخ والتي تزامنت مع 

االجتماعات السنوية للجمعية العمومية.
صرح السيد يانوش ادار عقب اللقاء لوكالة األنباء المجرية MTIأن أجواء اللقاء كانت جيدة وأن األمين العام لألمم المتحدة شكر المجر على 
جهودها التي تبذلها في مجال حماية المناخ والمحافظة عليه، طالبا من المجر االستمرار في هذا الطريق، قائال أن هيئة األمم المتحدة تنظر 

إلى المجر على أنها حليق قوي يعتمد عليه في هذا المجال.
أشار السيد يانوش ادار ان األمين العام لهيئة األمم المتحدة اشاد بالدبلوماسية المجرية، مشيرا إلى النشاط الذي يبذله السيد تشابا كوروشي 
سفير المجر لدى هيئة األمم المتحدة، حيث أن األمين العام لمس بنفسه هذا النشاط لدى عمله المباشر ضمن مجموعة واحدة مع السفير المجري 

على مدار سنة ونصف.

جديد  كوزير  الدستوري  اليمين  سيارتو  بيتر  السيد  أدى 
البرلمان  المجري في  الخارجي  للخارجية وشئون االقتصاد 
سبتمبر   24 يوم  عقدت  التي  الموسعة  الجلسة  في  المجري 

.2014
 عقب أدى اليمين الدستوري قام كل من السيد فيكتور أوربان 
نائب رئيس  المجري والسيد جولت شاميان  الوزراء  رئيس 
الوزراء المجري للشئون السياسية بتقديم التهانئ للسيد بيتر 

سيارتو. 
الذين  المجريين  المسؤولين  ابرز  من  سيارتو  السيد  ويعد 
العالقات  وتوسيع  الشرق  على  المجر  انفتاح  الى  يدعون 
المجرية مع اسيا و افريقيا وقد حقق عدة اتفاقات هدفت الى 
جذب االستثمارات وتشجيع الصادرات المجرية خالل توليه 

مسؤولية العالقات االقتصادية الدولية. 
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قادة المجر يتحدثون امام 
االجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية المجرية في الخارج

ذكر السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري في كلمته أنه يجب تمثيل المجر بعقالنية وشجاعة في المحافل 
الدبلوماسية .

أكد السيد فيكتور أوربان أن السياسة المجرية اصبحت مستقرة لذلك سوف تستمر الحكومة الحالية في االصالحات االقتصادية وهذا 
كان أحد األسباب لضم شئون االقتصاد الخارجي لوزارة الخارجية، مضيفا أن برنامج الحكومة المجرية باالنفتاح نحو الشرق وزيادة 

الصادرات المجرية إلى الشرق يعد مسألة مهمة، مؤكدا على الدبلوماسيين المجريين في الخارج زيادة نشاطهم في المجال االقتصادي من 
اجل جذب عدد أكبر من الشركات األجنبية إلى المجر، طالبا من ناحية أخرى من السفراء المجريين في الخارج تقديم كافة جهودهم لزيادة 

الصادرات المجرية إلى الخارج مشيرا أنه يوجد اآلن في 2500 شركة ناشطة في هذا المجال وأن الحكومة المجرية تسعى في المستقبل 
القريب لزيادة هذا العدد إلى 12 ألف شركة، معلنا أن الحكومة المجرية تهدف أن تصل الصادرات المجرية الموجهة إلى خارج دول 

االتحاد األوروبي نسبة الثلث من مجموع صادرتها مع حلول عام 2018 .
ذكر السيد فيكتور أوربان أن المجر تأخذ بالقيم الغربية وبدون اي نقاش هي دولة ضمن منظومة االتحاد األوروبي وحلف الناتو، لكن هذا 
ال يعني أن ال تقوم الدبلوماسية المجرية بدراسة ومناقشة كل مسألة على حدة، مشيرا أن على الدبلوماسية المجرية أن تتمسك بمواقفها فأي 

موقف تتخذه وهو يخدم المصالح المجرية يمكن أن ينظر إليه اآلخر على أنه يضر بمصالحها ألنه ال يتوافق معها.
بخصوص العقوبات االقتصادية لالتحاد األوروبي ضد روسيا فقد ذكر السيد فيكتور أوربان أن مشكلة المجر في هذه العقوبات ليست 
مشكلة سياسية وإنما هي مشكلة اقتصادية بالدرجة األولى وان مشكلة المجر تتوافق مع مشكلة بولندا في هذا المجال، مشيرا أن دول 

االتحاد األوروبي مستمرة في مشاوراتها بخصوص العقوقات المفروضة من قبلها تجاه روسيا، مشيرا أن دول مجموعة فيشاجراد ) المجر 
– جمهورية التشيك – سلوفاكيا – بولندا ( تحاول اتخاذ موقفا موحدا في هذا الشأن.

تطرق السيد فيكتور أوربان إلى مسألة الهجرة في أوروبا حيث ذكر أنه ال توجد مشاكل من هذا النوع تعاني منها المجر، لكن المجر 
تعارض أوال تدعم سياسية الهجرة األوروبية ألنها من جهة" ال ترى من النفع حل المجتمعات التي تقوم على التجانس " ومن جهة ثانية 

ليس فيها أي منافع وال تقوم على أسس أخالقية.

كلمة السيد تيبورنفراتشيتش وزير الخارجية وشئون االقتصاد الخارجي المجري

ذكر السيد تيبورنفراتشيش وزير الخارجية وشئون االقتصاد الخارجي المجري في كلمته في هذا االجتماع أن وزارة الخارجية المجرية 
حاليا تعد في أفضل مراحلها منذ عام 1990 أي منذ " تغيير النظام الشمولي في المجر "  أن ضم شئون االقتصاد الخارجي إلى وزارة 

الخارجية لم يغير من المبادئ األساسية للدبلوماسية المجرية التي تقوم على ثالثة أسس وهي:
االلتزام بالتحالف األورو- أطلنطي.  •

االلتزام بسياسية الجوار لدول منطقة وسط أوروبا.  •

من  والعشرين  الخامس  في  ذلك  و  العالم  دول  في  المجر  بسفراء  فيكتور  اوربان  السيد  المجر  وزراء  رئيس  التقى 
وزارة  مقر  في  وذلك  تيبور  نافرتشيش  الخارجية  وزير  و  جولت  شاميان  الوزراء  رئيس  نائب  بحضور  اغسطس 
الخارجية بحضور اعالميون مختارون من وسائل االعالم المجرية. وقد تحدث رئيس الوزراء المجري في االجتماع 
مستعرضاً التوجهات العامة االساسية لحكومتة في السنوات االربع القادمة ونعرض في مايلي اهم االفكار التي وردت 

في كلمة القادة المجريين لما تحملة من مؤشر يحدد توجهات السياسة الخارجية والعالقات الدولية للمجر مستقبالً. 
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االلتزام بالسياسية القومية.  •
تناول السيد الوزير كل نقطة على حدى فقد أشار بخصوص 

التحالف األورو- أطلنطي أنه يشاع أن المجر أصبحت 
أقل التزاما بهذا الحلف وهذا خطأ ألن المجر حاليا تستخدم 

عضويتها في االتحاد األوروبي وحلف الناتو بما يتوافق مع 
حقوقها لهذه العضوية.

أما بخصوص سياسة دول الجوار لمنطقة وسط أوروبا فقد ذكر 
السيد الوزير أن دول مجموعة فيشاجراد تحاول قدر اإلمكان 
اتخاذ مواقفا موحدة في القضايا التي تهمها برغم من أن هذا 

األمر ال يسير دون عقبات في بعض األحيان.
أّكد السيد الوزير بخصوص النقطة الثالثة أن الحكومة المجرية 

تدعم حقوق األقليات المجرية في الخارج وخاصة في دول 
الجوار وتدعم اقامة حكم ذاتي يحفظ حقوقهم وبقاهم وهذا األمر

 يمر بصعوبة خاصة أن احدى دول الجوار أوكرانيا تشهد حربا حقيقية.
اشار السيد الوزير أن الوزارة تقوم بتقديم الخدمات الالزمة من أجل أن تقوم الهيئات الدبلوماسية  المجرية في الخارج بتمثيل المصالح 

المجرية بأكبر قدر ممكن، لذلك تم ايضا توسيع الدبلوماسية المجرية بالخدمات الثقافية ايضا ألن الثقافة تستطيع التواجد في أماكن كثيرة.
ذكر السيد الوزير في نهاية كلمته أن صورة المجر في الخارج متعلقة بالهيئات الدبلوماسية المجرية الناشطة في الخارج وأي صورة يمكن 

أن تشكلها هذه الهيئات عن المجر

كلمة السيد چولت شاميان نائب رئيس الوزراء المجري لشئون السياسة القومية

ذكر السيد چولت شاميان نائب رئيس الوزراء المجري لشئون السياسة القومية أن الحكومة المجرية " تدعم اقامة حكم ذاتي لألقليات 
المجرية في الخارج وخاصة في دول الجوار " والذي تعتمد على حماية حقوقهم هذا الحكم الذاتي يعمل على حماية تواجدهم في الدول التي 

يعيشون فيها. 
أّكد السيد نائب رئيس الوزراء المجري أن الحكم الذاتي لألقليات المجرية في الخارج والذي تدعمه الحكومة المجرية وتقف خلفه ال يخالف 

أو يتعارض مع المبادئ األساسية التي ينص عليها االتحاد األوروبي في هذا المجال. 
تطرق السيد نائب رئيس الوزراء المجري إلى قانون " ازدواجية الجنسية " المجري حيث أّكد أن هذا القانون يطابق جميع قوانين 

الجنسيات المعمول بها في االتحاد األوروبي. مشيرا أنه ومنذ اقرار قانون ازدواجية الجنسية المجري – في شهر أغسطس 2010 وتم 
تطبيقه في شهر يناير 2011  أي  عقب فوز االئتالف الحاكم الحالي باالنتخابات التشريعية السابقة في مايو 2010 –تقّدم 610 ألف مواطن 
بطلب الحصول على الجنسية المجرية وتتمنى الحكومة المجرية الحالية أن يبلغ عدد طالبي الجنسية المجرية " المليون "  مع نهاية دورتها 

في عام 2018 .
عّرج السيد نائب رئيس الوزراء المجري في نهاية كلمته على خطة الدبلوماسية المجرية التي تخص الكنيسة  متمنيا أن يتحقق أحد 

أهدافها بقيام بابا الفاتيكان فرانس األول بزيارة المجري في عام 2016 . معلنا أن الدبلوماسية المجرية طبعا تقف إلى جانب المسيحيين 
المضطهدين مؤكدا أن هذا ليس بمسألة دينية وإنما مسألة حضارية.
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كلمة السيد بيتر سيارتو سكرتير الدولة للشئون البرلمانية في وزارة الخارجية وشئون االقتصاد الخارجي المجرية

ذكر السيد بيتر سيارتو سكرتير الدولة للشئون البرلمانية في وزارة الخارجية وشئون االقتصاد الخارجي المجرية في كلمته أمام رؤساء 
البعثات المجرية في الخارج أن الدبلوماسية المجرية بحاجة إلى تجديد مع التغييرات الدولية  لذلك تم الحاق شئون االقتصاد الخارجي 

بوزارة الخارجية المجرية، مشيرا أن الحكومة المجرية تسعى في هذا المجال لتحقيق ثالثة نقاط أساسية وهي :
العمل على أن تكون الحصة المباشرة للفرد من مجموع قيمة رأس المال األجنبي الناشط في المجر بأعلى ما يمكن.  •

العمل على أن تكون نسبة الصادرات أعلى ما يمكن بالنسبة للناتج القومي اإلجمالي GDP المجري.  •
العمل على أن تكون نسبة الصناعة بالنسبة للناتج القومي اإلجمالي GDP المجري أعلى ما يمكن.  •

ذكر السيد بيتر سيارتو أن الحكومة المجرية بحاجة إلى نشاط الدبلوماسية المجرية في الخارج لتحقيق هذه النقاط بأسرع ما يمكن.

ويتضح من العناوين الرئيسة لكلمات رئيس الوزراء المجري و الوزراء  تركيز الحكومة المستقبلي على قضايا االقتصاد وتحديات 
مواجهة البطالة وجذب االستثمارات وطغيان المصالح المجرية العليا على األطر السياسية و التحالفية التي تحيط بالمجر. االمر الذي 
يفسر مايتردد عن تميز المجر في الموقف من العقوبات االوروبية ضد روسيا والشعور بالخذالن من الوعود االوروبية والسياسات 

التي تمس المصالح المجرية. ويرى المراقبون ان المجر ستفعل توجهاتها الخارجية نحو الشرق وخاصة الدول العربية لتجسيد عالقات 
اقتصادية متطورة. 
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اللجنة  المجري في  المفوض  نفراتشيتش  تيبور  السيد 
األوروبية الجديدة

صّوت البرلمان األوروبي في جلسته الموسعة يوم األربعاء 22 أكتوبر 2014 على اللجنة األوروبية الجديدة برئاسة 
السيد جان كلود يونكر وبذلك سوف يشغل السيد تيبورنفراتشيتش العضو المجري في هذه اللجنة مفوضية الشئون الثقافية 

والتعليمية والشباب والرياضة للفترة القادمة.
وكانت اللجان األوروبية المختصة في البرلمان األوروبي وبعد جلسات االستماع إلى السيد تيبور نفراتشيتش قد صّوت 

بالموافقة على المرشح المجري في إدارة شئون هذه المفوضية.
الحكومة المجرية تقدم التهاني للجنة األوروبية الجديدة والمفوض المجري 

تصويت  االعالن عن  مؤتمر صحفي عقب  في  كوروتس  ايفا  السيدة  المجرية  الحكومة  باسم  الرسمية  المتحدة  ذكرت 
للجنة  التهاني  تقّدم  المجرية   الحكومة  أن  يونكر  كلود  جان  السيد  برأسة  األوروبية  اللجنة  لصالح  األوروبي  البرلمان 
األوروبية الجديدة وتتمنى لها النجاح في عملها وكذلك للمفوض المجري ضمن هذه اللجنة السيد تيبور نفراتشيتش الذي 

سوف يقوم بمهام مفوضية الشئون الثقافية والتعليمية والشباب والرياضة.
رئيس الجمهورية المجري يهنئ رئيس اللجنة األوروبية الجديد

بعث السيد يانوش ادار رئيس الجمهورية المجري برسالة تهنئة للسيد جان كلود يونكر رئيس اللجنة األوروبية الجديد 
متمنيا له النجاح في مهامة القادمة.

أعلن السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية األوروبية أسماء رؤساء المفوضين األوروبيين في المفوضية األوروبية 
تيبور  السيد  اقترح  2014 حيث  10 سبتمبر   يوم األربعاء  البلجيكية بروكسل  العاصمة  ذلك في  يرأسها  التي  الجديدة 
والشباب  والثقافية  التعليمية  الشئون  لرئاسة مفوضية  المجري  الخارجي  االقتصاد  الخارجية وشئون  نفراتشيتش وزير 

والجنسية ,
فقد ذكر السيد جان كلود بونكر لدى اعالنه تسمية السيد تيبور نفراتشيتش لقيادة هذه المفوضية في المرحلة القادمة أنه 
الرجل المناسب لهذه المسئولية التي سوف توّكل خاصة وأن أوروبا تعانيمن مشكلة البطالة وأنه سيكون مسئوال عن 

مستقبل حوالي 100 مليون شاب أوروبي.

صرح السيد تيبور نفراتشيتش عقب ذلك أنه يرى أفكارا وفرصا كثيرة لتنمية وتطوير المجال الذي سوف يديره، مشيرا 
أن من أخطر المشاكل هي نسبة البطالة المرتفعة التي تعاني منها أوروبا حاليا، مضيفا أن مستقبل أوروبا يرتبط بقدرتها 

على تأمين أماكن عمل للشباب وزيادة قدرتها التنافسية.
ذكر السيد تيبور نفراتشيتش في رده على اسئلة الصحفيين بخصوص جلسة اإلستماع أمام البرلمان األوروبي المنظره 
بعد أسابيع لنيل الثقة أن من المهم عدم ايجاد عراقيل وقبول من قبل البرلمان األوروبي لنقاط برنامجه التي سوف يطرحها 

أمام اللجنة البرلمانية.
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المجر تخلد األم تريزا بتمثال تذكاري

كرمت المجر في احتفال رعته السيدة أنيكو ليفاي عقيلة دولة رئيس وزراء هنغاريا األم 
من  الخامس  في  ذلك  الثاني عشر  الحي  حدائق  احدى  في  رفعه  تم  تمثال  في  وذلك  تريزا 

سبتمبر.
 

األم تريزا هي الراهبة ذات األصول األلبانية الممرضة العاملة في 
كالكتا، الهند والحائزة على جائزة نوبل للسالم عام 1979 م. توفيت 

في كالكوتا في 5 سبتمبر 1997 م بعد مرض عضال.
أغسطس   26 في  ولدت  بوجاكسيو  آغنيس غونكزا  األصلي  اسمها 
إلى  مهاجرة  للغاية  متدينة  عائلة  من  سوكجية  قرية  في  م   1910
يوغسالفيا أصلها من ألبانيا كانت تعمل في الفالحة، تعلمت في بداية 
اليوغسالفية.  اليسوعية  الرهبانية  لليسوعيين في  حياتها في مدرسة 
وعندما كانت في سن العاشرة توفى أبوها فإزدات تعلقا باإليمان. في 
نوفمبر 1928 م أرسلت إلى دبلن في إيرلندا للدراسة والتأهيل الديني 

وفي عام 1929 م أرسلت للبنغال لتعمل في دير لوريتو.
في عام 1931 م دخلت آغنيس في سلك الرهبنة اتخذت اسم األخت 

تريزا لها، وفي عام 1937 م نذرت نفسها وأصبحت األم تريزا.
في عام 1948 م اهتمت األم تريزا بالعناية باألطفال المهملين وعلى أثر ذلك خلعت زي الرهبنة ولبست الساري الهندي القطني بلونه األبيض 
والخط األزرق على كمية الذي عرفت به فيما بعد حيث توجهت إلى دير للرهبنة األمريكية يعنى بالعناية الطبية والتمريض، وكذلك لم ترض 
توجهاتها مسئولي الدير فاعتمدت على نفسها في البداية، ثم جاءتها المعونة من متبرعات آخرين  فأسست جمعيتها لراهبات المحبة عام 1950 

م، التي اهتمت باألطفال المشردين والعجزة.
في عام 1957 م اهتمت بموضوع المجذومين والعناية بهم ومع اتساع عملها أسست جمعية أخوة المحبة عام 1963 م خاصة بالرهبان، وهي 
في الخامسة والسبعين من العمر ذهبت للحبشة لمساعدة المنكوبين هناك وأغاثتهم من الجوع والتشرد. إال أن عمل األم تيرزا العظيم لم يخلو 
من أن يجابه بانتقادات عديدة منها أن فريق األم تيريزا لم تكن له دراية واسعة بالطب, وأيضا أن األساليب المتبعة في العناية الطبية لم تراع 
المعايير الطبية مثل استخدام الحقن عدة مرات وبدون تعقيم, كما أن عدد الذين تمت العناية بهم قد تم التشكيك به كثيرا. وكان رد األم تيريزا 

على بعض تلك االنتقادات هو أن النجاح ليس المقياس بل الصدق واألمانة واإلخالص في العمل هي المقياس.
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وزير الرياضة و الشباب المغربي في بودابست
قام وفد رياضي مغربي بزيارة هنغاريا برئاسة معالي محمد 
أوزين وزير الرياضة و الشباب حيث أجرى محادثات مع 
المسؤولين المجريين و ذلك في السابع عشر من أوكتوبر 
التنمية  وزير  زولتان  بالوغ  معالي  من  الوفد  استقبل 
الوطنية حيث تم التوقيع على اتفاق للتعاون الرياضي و 

تفعيل الفعاليات الشبابية بين المجر و المغرب .

والشباب  الرياضة  وزير  أوزين  محمد  السيد  أجرى  كما 
الدولة  سكرتير  مجر  الفنتا  السيد  مع  محادثات  المغربي 
لشئون الدبلوماسية اإلقتصادية في وزارة الخارجية وشئون 
االقتصاد الخارجي ذلك يوم الجمعة 17 أكتوبر 2014 في 

العاصمة المجرية بودابست.

اتفق الجانبان خالل المحادثات حول أهمية دور الشئون الرياضية في تنشيط التعاون االقتصادي المشترك، في حين ذكر السيد الفنتا مجر 
أن الشركات المجرية جاهزة للمشاركة بالمناقصات الرياضية التي أعلنت عنها الحكومة المغربية المتعلقة باالستثمارات الرياضية وتطوير 

البنية التحتية الرياضية وصيانتها في المغرب.

كما اتفق كل من السيد الفنتا مجر والسيد محمد أوزين أن االجتماعات الثانية للجنة االقتصادية المغربية – المجرية المشتركة في النصف 
األول من العام القادم 2015 المقررة في بودابست سوف تؤمن فرص جيدة في مجال االستمرار في تنمية التعاون المشترك.

تعاون ثقافي بين المغرب والمجر 
   

قامت السيدة لمياء الراضي مديرة التعاون والعمل الثقافي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب بزيارة عمل إلى بودابست يومي 
12 و 13 أكتوبر الجاري. وذلك  في إطار دعم العالقات الثقافية بين المملكة المغربية وهنغاريا وتبعا للزيارة التي قام بها إلى هنغاريا السيد 

المهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب بداية شهر يوليو 2013.

وخالل هذه الزيارة التقت السيدة المديرة بالسيد » Jékely Zsombor « مدير بمتحف الفنون التطبيقية ببودابست وتناولت معه سبل دعم 
وتطوير العالقات الثنائية بين البلدين وتبادل الخبرات وخاصة فيما يتعلق بالشق التقني المتعلق بترميم القطع األثرية المصنوعة من السيراميك 

والنسيج ، وذلك بالنظر إلى الدراية والتجربة والحنكة التي تعرف بها هنغاريا في هذا المجال على الصعيد العالمي.

على إثر ذلك سلمت السيدة المديرة لمياء الراضي إلى السيد   » Jékel Zsombor «    علمين أثريين مصنوعين من الحرير يرجع تاريخهما 
إلى القرن الثامن عشر، وذلك من أجل ترميمهما وإعادتهما إلى المغرب.

ومن جهة أخرى قامت السيدة المديرة بإجراء لقاء مع 
كل من الدكتور"B Zsabo Deszbo  »   نائب كاتب 
الدولة في ا لشؤون الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية 
والتجارة وكذا مع السيدة » Edit Székely «  مديرة 
التعاون الثقافي حيث تم التركيز على سبل التعاون في 

ميدان تبادل المعارض الفنية بين البلدين.

معرض  في  الراضي  لمياء  السيدة  أبرزت  وقد  هذا 
حديثها إلى الحركية والدينامية التي التي يعرفها الحقل 
الثقافي بالمغرب مشيرة إلى تدشين معهد العالم العربي 
بباريس إلى تظاهرة فنية حول المغرب المعاصر وإلى 
  Louvre"اللوفر بمتحف  المقامة  المغربية  المعارض 
"بباريس تحت عنوان " المغرب في القرون الوسطى-  

امبراطورية من افريقيا إلى اسبانيا"
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كبار  من  المرافق  والوفد  استقبالة  تم  حيث  هنغاريا  بزيارة  الطراونة  عاطف  السيد  قام 
المسئولين في المجر.

وذكر السيد برتاالن هافاشي المتحدث الرسمي باسم الوزراء المجري أن السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري استقبل في مكتبه 
السيد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب األردني حيث تناول الحديث العالقات الثنائية بين البلدين وآخر الطتورات التي تشهدها منطقة 

الشرق األوسط.
اضاف المتحدث الرسمي أنه بخصوص العالقات الثنائية بين البلدين ذكر السيد فيكتور أوربان أن العالقات التجارية تنمو بشكل ديناميكي في 
حين عقّب رئيس مجلس النواب األردني بأن المجر دولة أوروبية مستقرة وأن العالم العربي ينظر إليها على أنها بوابة تجارية مفتوحة نحو 
أوروبا، كما عبّر الجانبان على رضاهما للنتائج التجارية التي حققها البلدين خالل فترة الربع األول من العام الجاري 2014 حيث ارتفع حجم 
الصادرات من المجر إلى األردن بنسبة 5 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وأن العالقات التجارية توسعت خاصة في مجال السياحة 

والطاقة.
ختم المتحدث الرسمي كل من السيد فيكتور أوربان والسيد عاطف الطراونة تناوال آخرالتطورات التي تشهدها منطقة الشرق األوسط أدانا 

اإلرهاب مشيران أن اإلرهاب ال يعرف حدودا لذلك من مصلحة المجتمع الدولي االساسية التصدي له.

كما استقبل الرئيس الهنغاري الدكتور يانوش آدر في قصر شاندور رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.
واعرب الرئيس يانوش عن شكره وتقديره لجاللة الملك عبدهللا الثاني وطلب الى الطراونة نقل تحياته الى جاللة الملك، وحمله دعوة رسمية 

لجاللته لزيارة هنغاريا.
واثنى على السياسات الحكيمة التي ينتهجها جاللة الملك عبدهللا الثاني ازاء قضايا المنطقة والعالم.

وقال الرئيس يانوش اننا ننظر لالردن على انه جزيرة لالمن والسالم وان قيادته الحكيمة قامت بانجازات كبيرة غير مسبوقة خاصة استقبال 
العديد من موجات اللجوء التي ضاعفت عدد السكان وادت الى تحميل االردن اعباء وجهودا كبيرة من حيث البنى التحتية والتعليم والصحة 

وغيرها. 
واضاف انني ال اعرف بلدا في العالم حصل فيه تزايد للسكان كاالردن الذي استطاع مواجهة ذلك بكل جدارة وسجل انجازا كبيرا في هذا 
الالزم لالردن  الدعم  بتقديم  الدولية كافة خاصة االتحاد االوروبي  المؤسسات والهيئات االنسانية واالسرة  تقوم  ان  الشأن مؤكدا ضرورة 

لتمكينه من مواصلة دوره الريادي في هذا المجال.
من جانبه اعرب الطراونة عن اعتزازه والمؤسسة البرلمانية االردنية بهذا التقدير واالعجاب لجاللة الملك عبدهللا الثاني مؤكدا ان السياسات 
القائمة على احترام حقوق االنسان  التي تنتهجها المملكة االردنية الهاشمية نابعة من منهجية ثابتة وراسخة مستمدة من مبادئ الهاشميين 

والحرية والعدالة والتعاون االيجابي مع مختلف الشعوب والثقافات لما فيه خير ورفاه البشرية جمعاء.

رئيس مجلس النواب االردني في المجر 
مباحثات اكدت مضامينها عمق الصداقة التاريخية 
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وثمن رئيس مجلس النواب في اللقاء، مستوى العالقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجاالت مؤكدا ضرورة االطالع 
والثقافة  الزراعة  في مجاالت  التعاون  اهمية  الى  اضافة  الهنغاري  ونظيره  االردني  النواب  بين مجلس  المتبادلة  التجارب  من  واالستفادة 

والسياحة والتبادل التجاري واالقتصادي الفتا الى ان االردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة ومنافسة.
وقال ان المملكة تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتمتع باالمن واالستقرار اضافة الى موقعها الجغرافي المميز ما يؤهلها الن تكون بوابة 

اوروبا وبالذات هنغاريا الى دول المنطقة السيما دول الخليج والعراق وسوريا.

واكد دعم المؤسسة البرلمانية االردنية لخطوات جاللة الملك عبدهللا الثاني وفخامة الرئيس يانوش آدر الرامية الى تعزيز العالقات الثنائية بين 
االردن وهنغاريا في مختلف المجاالت داعيا الى ضرورة زيادة المنح الدراسية للطلبة االردنيين في الجامعات الهنغارية.

واستعرض الطراونة المسيرة االصالحية الشاملة التي تنفذها المملكة بقيادة جاللة الملك عبدهللا الثاني منذ عقود والتي تسارعت وتيرتها خالل 
الربيع العربي الذي كانت نتائجه كارثية على العديد من دول المنطقة ونتج عنه دمار وعنف وارهاب في مناطق عديدة.

واكد ان هذا الربيع كان في االردن مزهرا ولم ترق نقطة دم واحدة بخالف الربيع في بعض دولة المنطقة التي واجهت الربيع بالدمار واراقة 
الدماء والعنف فخرج االردن بفضل حكمة وحنكة قيادته الهاشمية ووعي شعبه االردني باصالحات شاملة في مختلف مناحي الحياة السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية.

واكد الطراونة اهمية تفعيل االتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجاالت كافة
ودعا الى عمل توأمة بين مدينتي مادبا وسنتيندري السياحيتين كونهما مدينتان ذات جذور دينية تاريخية موضحا ان مدينة مادبا تحوي ارثا 
حضاريا تاريخيا ومواقع اثرية دينية كجبل نيبو ووقوعها على طريق الحج المسيحي وقربها من المغطس وانتاجها للحرف اليدوية والفسيفساء.
واكد ان االردن بقيادته الهاشمية مستمر في دوره التاريخي والعمل باقصى طاقاته لحماية المسحيين العرب ولتعزيز لغة الحوار والتسامح 
واالعتدال ونبذ العنف والتطرف باشكاله المختلفة مشددا على ان االردن يعيش حالة فريدة ليس في المنطقة وانما في العالم اجمع بين المسلمين 
والمسحيين قائمة على مبادئ التشاركية والتفاهم والتعاون وقبول اآلخر فالمسيحيون جزء ال يتجزأ من النسيج الوطني االردني وكانوا وما 

زالوا يشكلون لبنة اساسية من تاريخنا وحضارتنا.
وجرى في نهاية اللقاء الذي حضره اعضاء الوفد النيابي االردني، نقاش موسع حول العديد من القضايا ذات االهتمام المشترك حيث اكد 
الجانبان ضرورة التعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بمجاالت تكرير المياه والطاقة النووية وطاقة الرياح وزيادة المنح الدراسية بين البلدين. 

وحضر المباحثات سعادة المهندس زيد نفاع القنصل الفخري للمملكة في المجر.

الهنغاري، رئيس لجنة الشؤون  النواب  البرلماني المرافق له في مبنى مجلس  الوفد  النواب، بحضور  التقى رئيس مجلس  ثانية  من ناحية 
الخارجية في البرلمان الهنغاري جولت ينميت واعضاء اللجنة.

واستعرض الطراونة تأثيرات وانعكاسات االحداث الجارية على اكثر من جبهة في منطقة الشرق االوسط على دول المنطقة وبالذات على 
االردن.

واكد ان القضية الفلسطينية هي االساس لجميع التحديات واالزمات التي تواجهها المنطقة وان عدم التوصل الى حل عادل لها سيبقي منطقة 
الشرق االوسط ملتهبة وغير مستقرة واستعرض رئيس مجلس النواب مسيرة االصالح الشاملة في االردن الرؤية االستراتيجية االردنية في 
مجال االصالح والتطور وبناء النموذج الديمقراطي االصالحي في المنطقة وعرض الطراونة تداعيات االزمة السورية على دول الجوار 
والمنطقة برمتها وتطورات االوضاع في العراق وفلسطين مؤكدا موقف االردن الثابت الداعم للتوصل الى حل سياسي لالزمة السورية وحل 
عادل للقضية الفلسطينية وصوال الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس وعودة 
وتعويض الالجئين وتعويض الدول المستضيفة لهم والحفاظ على وحدة الشعب العراقي بمكوناته المختلفة بدوره ثمن ينميت، الجهود التي 
يبذلها االردن بقيادة جاللة الملك عبدهللا الثاني الداعية والمساندة لقضايا االمة والسلم في المنطقة والعالم واستقباله لموجات الالجئين المتتالية.
وقال اننا نعرف الصعوبات التي يواجهها االردن جراء تداعيات االوضاع في المنطقة والالجئين الفتا الى ان االردن يلعب دورا محوريا 

بصفته بوابة الغرب واوروبا على منطقة الشرق االوسط.

واضاف ان االردن ال مثيل له في التسامح وقبول اآلخر الذي اصبح انموذجا في تعامله مع التحديات وحل الخالفات والتسامح والحوار ونبذ 
العنف والتطرف معربا عن اعجابه وتقديره لالردن قيادة وشعبا.
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االعياد الوطنية في سلطنة ُعمان مجسدة في 
حضور دولي وانجازات شاخصة

تبقى تجربة سلطنة ُعمان في البناء والتقدم نموذجاً مرتجى, يتطلع كل حريص على قيم البناء واالزدهار الى ان يتم 
التماهي مع دروسها وجدارتها التاريخية, بحيث تخفق قلوب متضرعة الى ان يضحي الوطن العربي كما هي سلطنة 
ُعمان بناء شاخصاً متسربالً باالنجازات الشاخصة البعيدة عن االنشاء, والتي قرنت القول بالفعل. فالواقع التاريخي 
المعاصر يسجل انه قبل اربعة وأربعين عاما عندما تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في سلطنة عمان في الثالث 
والعشرين من يوليو عام 1970 م ،  كانت عمان وشعبها على موعد مع فجر جديد اطل عليها وهو يحمل بشرى التغيير 
واالنطالق الى مراتب الرقي والتقدم ، فكان هذا اليوم بمثابة نقطة فارقة في تاريخها الحديث وعالمة على نهضتها 
الحديثة التي تجلت مالمحها في حجم االنجازات التي تحققت وعلى مختلف االصعدة مما هيأ للمواطن العماني كل فرص 
النهوض واالرتقاء فكان هو محور عملية التنمية والشريك فيها ، وألجل ان يؤدي دوره من منطلق هذه الشراكة اقيمت 
المؤسسات بهدف بناء دولة عصرية وفق الرؤية والدعائم التي ارساها السلطان قابوس لتواكب عصرها في ميادين 

العلم والمعرفة وتحافظ على اصالتها وعراقتها .

صانع النهضة العمانية المعاصرة يخاطب 
ابناء شعبة 

وجه حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
المعظم

/ حفظه هللا ورعاه / كلمة سامية الى ابناء شعبه الوفي ،، 
فيما يلي نصها ،،،

// بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 

ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
أيها المواطنون األعزاء ...

انه لمن دواعي سرورنا ان نحييكم وبلدنا العزيز في هذه 
االيام المباركة على مشارف ذكرى الرابعة واالربعين 

لمسيرة نهضته الظافرة التي تسير وفق الثوابت التي 

ارسينا دعائمها منذ اليوم االول لها واننا لنحمد هللا 
عز وجل ونشكره ونثنى عليه على مايسر لنا من 

رشد وصالح لألخذ بهذه المسيرة نحو دولة عصرية 
راسخة االركان ماضية بكل عزيمة نحو مستقبل 

مشرق واعد من التطور والنماء .
وانه يسرنا ان نوجه إليكم جميعا التهنئة بهذه المناسبة 

السعيدة التي شاءت اإلرادة االلهية ان تتزامن هذا 
العام ونحن خارج الوطن العزيز لألسباب التي 

تعلمونها والتي وهلل الفضل ان هيأ لنا من النتائج 
الجيدة مايتطلب منا متابعتها حسب البرنامج الطبي 

خالل الفترة القادمة .
معبرين عن سرورنا العميق وشكرنا البالغ على ما 

ابديتموه وتبدونه من مشاعر صادقة ودعوات مخلصة 
وهللا العلي القدير ندعو بان يحفظكم ابناء عمان 

المخلصين ويرعاكم كراما اوفياء .
كما يسرنا ان نحيي قواتنا المسلحة الباسلة بكل 

قطاعاتها في جميع ثغور الوطن العزيز على دورها 
الوطني الجليل الذي يلقى منا كل التقدير على الدوام 
مؤكدين سعينا المستمر بعون هللا في مدها بكل ماهو 

ضروري من المعدات للقيام باداء واجبها ورسالتها النبيلة 
في حماية تراب الوطن والذود عن مكتسباته .

نسأل هللا ان يمدنا بعونه ويؤيدنا بتوفيقه بكل مافيه خير 
عمان ، انه سميع قريب مجيب الدعاء.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته//.
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السياسة الخارجية :
دأبت السياسة العمانية الخارجية منذ بداية النهضة 

على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعالقات 
الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من اإلحترام 

المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام 
عالقات حسن الجوار، واعتماد الحوار سبيالً لحل كل 

الخالفات والمنازعات بين مختلف االطراف.
وبفضل هذه األسس تمكنت السلطنة خالل السنوات 
الماضية من بناء عالقات وثيقة ومتطورة مع الدول 
والشعوب األخرى وتمكنت بما اتسمت به من هدوء 

وصراحة ووضوح في التعامل مع األخرين من طرح 
مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة بالنفس, مع الحرص 
على بذل كل ماهو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في 
إتجاه تحقيق األمن واالستقرار والطمأنينة, والحد من 

التوتر إقليميًا ودوليًا, 

التسامح : 
واتساقًا مع ثرائها التاريخي في التعايش، تقوم السلطنة 
بجهود ملموسة لتعميق مفهوم التعايش والتسامح الذي 

بات عالمنا اليوم في حاجة ماسة إليه أكثر من أي وقت 
مضى، ومن أجل ذلك سعت إلى ترسيخ مبادئ إحترام 

الحريات الدينية، وقد ظهر ذلك جليًا من خالل العديد من 
الجهود الحثيثة، التي قامت بها السلطنة والتي تهدف إلى 
زيادة التواصل مع اآلخر، فكان تأسيسها لمراكز الحوار 
مع الديانات والمذاهب المختلفة، وإنشاء الكراسي العلمية 

في الجامعات الدولية التي تنشر المفهوم الحقيقي للدين 
اإلسالمي كونه دينا يدعو للسالم والتعايش السلمي.

وحرصت السلطنة على إقامة معرض متنقل يجوب دول 
العالم لينقل تجربتها في التسامح الديني والتعايش السلمي 
الذي يتمتع به شعبها بمختلف أطيافه وجنسياته وشعائره، 
كما أقامت العديد من الندوات والمؤتمرات المعنية بنشر 

مبادئ التسامح.

التربية والتعليم : 
نال التعليم منذ بزوغ فجر النهضة الُعمانية 

الحديثة االهتمام األكبر، والرعاية الفائقة 
من خالل تأكيد   السلطان قابوس بن سعيد 

على أن التعليم هو الهدف األسمى الذي 
تسخر له كل الجهود.

وشهد قطاع التعليم تطوراً واضحاً 
وملموساً في مختلف جوانبه، فالتعليم 

كان وما زال العامل األساسي في بناء 
المواطن الُعماني المنتج، وإيجاد الجيل 

القادر على تحمل مسئوليته في البناء 
والتنمية والتطوير، ولذلك حرصت 

السلطنة على إيجاد تعليم حديث ال يفقد 
أصالته، ويأخذ بمتطلبات عصر الثقافة والمعلومات، بما 
يسهم في االرتقاء باإلنسان الُعماني وإعداده لدعم مسيرة 

التقدم التي تشهدها البالد.
وعملت السلطنة على االرتقاء بالعملية التعليمية لتكون 
متوافقة وملبية الحتياجات المجتمع المحلي، وتحقق في 

ذات الوقت توجيهات السلطان قابوس بضرورة مراجعة 

النظام التعليمي ليكون متواكبا مع احتياجات المجتمع 
ومتطلبات سوق العمل، الى جانب العمل على استكمال 

متطلبات العملية التعليمية في مجاالتها المختلفة.
ومن منطلق ان التعليم العالي في أي بلد يمثل قمة 

المنظومة التعليمية وحجر الزاوية األساسية للعملية 
التنموية، وأحد المؤشرات الرئيسية لتقدم الشعوب 

وازدهارها،أولت الحكومة اهتماما بالغا بمسيرة التعليم 
عموما والتعليم العالي بالسلطنة على وجه الخصوص 

منذ بدايات مسيرة الخير والنماء، وقد تمثل ذلك االهتمام 
بإنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي في مختلف 
المجاالت )الفنية، والصحية، والمصرفية، والتربوية 

ومجال القضاء والوعظ واإلرشاد وغيرها( وذلك لتلبية 
احتياجات قطاعات العمل المختلفة من الكوادر البشرية 



KÉK DUNA  الدانوب األزرق 16

الُعمانية المؤهلة.

القطاع الصحي : 
يعتبر عام 2014م العام الرابع لتنفيذ الخطة الخمسية 

الثامنة للتنمية الصحية )2011م ـ 2015م(، والتي تعتبر 
استمرارا ألسلوب جديد في التخطيط المتبع منذ الخطة 

الخمسية السابعة وهو منهجية "التخطيط االستراتيجي"، 
األمر الذي أدى إلى توفير الرؤية الواضحة والتوجه 

السليم من أجل تحديد ومعالجة المشكالت واالحتياجات 
ذات األولوية.

وتأتي خطة »النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050«، 
وهي خطة طويلة األمد، لتمثل مرحلة إنتقالية بالنظام 

الصحي ليواكب التطور الطبي والتقني في النظام الصحي 
على مستوى العالم.

التنمية االقتصادية  :
سجل االقتصاد الوطني خالل عام 2013م نموا بنسبة 
)%5( مستفيدا من ارتفاع معدل إنتاج النفط واستقرار 

أسعاره، واستمرار السلطنة في انتهاج سياسة مالية 
تحفيزية وسياسة نقدية داعمة لهذا التوجه، باإلضافة إلى 

قوة وتنامي الطلب المحلي.
وقد استهلت السلطنة عام 2014م بإعالن أكبر موازنة في 
تاريخها يبلغ حجم اإلنفاق فيها حوالي )13.5( مليار لاير 
عماني، مركزة على زيادة اإلنفاق اإلنمائي واالستثماري 

بما يتناسب مع األهداف المعتمدة في الخطة الخمسية 
الثامنة )2011 – 2015م(.

وسعت الموازنة العامة للدولة لعام 2014م إلى تحقيق 
عدد من األهداف من أبرزها: دعم استقرار النمو 

االقتصادي من خالل زيادة اإلنفاق الحكومي، واالستمرار 
في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة 

للمواطنين، واستكمال وتطوير البنية األساسية، ودعم 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة 

لنموها، ورفع كفاءة وإنتاجية الجهاز الوظيفي للدولة، 
ورفع كفاءة استغالل المدخرات المحلية، واالستمرار في 
تعزيز المدخرات واالحتياطيات المالية، والمحافظة على 

مستوى آمن للدَّين العام.

عمان 2040م:
تم تشكيل اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "ُعمان 

2040م"العام الماضي ،   بهدف إعداد رؤية جديدة تستفيد 
من التطورات االقتصادية واالجتماعية على الصعيد 

المحلي واإلقليمي والعالمي، مع األخذ في االعتبار التقييم 
الذي قامت به األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 

للرؤية المستقبلية لالقتصاد العماني )عمان 2020(.
وتتضمن مرتكزات )عمان 2040(: تحديد الفرص 

المتاحة واالستغالل األمثل للمزايا النسبية لكل قطاع 
اقتصادي وخاصة المطارات والموانئ والمناطق 

الصناعية، إضافة الى الموارد المتوفرة بما يحقق تنويع 
مصادر الدخل والتوسع في مشاريع التشغيل الذاتي 

مع التأكيد على أهمية التوزيع المتوازن للتنمية على 
المحافظات بما يتناسب مع حجم واحتياجات كل محافظة.

الصناعة:
يعّد قطاع الصناعة أحد المحركات األساسية للتنمية 

االقتصادية واالجتماعية في السلطنة بعد قطاع النفط 
باعتباره أحد أهم الطرق لتحقيق التنويع االقتصادي 
والتنمية المستدامة، من حيث تحقيق القيمة المضافة 

وتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة الى قدرته على 

اإلسهام في سد جانب كبير من االحتياجات السلعية 
للمجتمع، واستقطاب االستثمارات األجنبية. وتشير 

اإلحصائيات إلى أن قيمة االستثمار األجنبي المباشر 
في قطاع الصناعات التحويلية بلغ )1.3( مليار لاير 
عماني في عام 2012م، ليستحوذ القطاع الصناعي 

على )%18.3( من إجمالي االستثمار االجنبي المباشر، 
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في حين ارتفعت مساهمة األنشطة الصناعية في الناتج 
المحلي اإلجمالي خالل عام 2013م بنسبة )%2.8( إلى 

)5.4( مليار لاير عماني تمثل )%17.6( من إجمالي 
الناتج المحلي للبالد.

وقد شهدت المرحلة الماضية إنشاء العديد من الصناعات 
األساسية خاصة تلك القائمة على الغاز، ويتم التركيز 

في المرحلة القادمة على توسعة المناطق الصناعية 
القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى زيادة 

التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية 
المحيطة خاصة في صحار وصاللة والدقم؛ لتشجيع إقامة 
الصناعات التحويلية بها األمر الذي من شأنه زيادة العوائد 

االقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة.

تقنية المعلومات:
حافظت السلطنة على المرتبة الـ )40( في التقرير العالمي 

للجاهزية اإللكترونية لعام 2014م الصادر عن المنتدى 
االقتصادي العالمي، ويقيس التقرير مدى جاهزية الدول 
لتطوير قدراتها في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت 

وتعزيز مستوى تنافسيتها.
وكشف التقرير عن استمرار السلطنة في تقديم أداء متميز 
في تطوير الخدمات اإللكترونية في القطاعات الحكومية، 

وذلك في عدة جوانب مثل: فعالية اإلجراءات الحكومية 
وكفاءة النظام القضائي وارتفاع عدد اشتراكات الهواتف 

النقالة واإلنفاق الحكومي على التقنيات المعلوماتية 
المتقدمة وغيرها من المعايير األخرى

قطاع السياحة:
يمثّل قطاع السياحة أحد القطاعات الداعمة لالقتصاد 
الوطني، وقد تجاوزت عائدات السلطنة من السياحة 

الدولية مستوى المليار دوالر خالل عام 2012م، وهو ما 
يعكس نجاح جهود الترويج للسلطنة التي تعد رابع أكبر 

سوق للسياحة الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي، 
وقد بلغ إجمالي عدد السياح إلى السلطنة خالل عام 

2013م أكثر من )1.9( مليون سائح يمثل الخليجيون 
)%41( منهم، في حين ارتفعت إيرادات فنادق الـ 4 والـ 

5 نجوم في عام 2013م الى )149.3( مليون لاير عماني 
مقابل )134.4( مليون لاير عماني في عام 2012م 

وارتفعت أعداد النزالء من )553( ألفا الى )613( ألفا 
بنسبة نمو بلغت )%10.8(، وواصلت أعداد السياح 

نموها خالل عام 2014م ليبلغ إجمالي عدد نزالء فنادق 
الـ 4 والـ 5 نجوم في األشهر األربعة األولى من العام 

)266( ألفا مقابل )215( ألفا في الفترة المماثلة من عام 
2013م، وارتفعت اإليرادات من )59.7( مليون لاير 

عماني الى )65.9( مليون لاير عماني.

الموانئ العمانية: 
شهدت السلطنة في عهد النهضة الحديثة إنشاء العديد من 

الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية تجسيدا 
للدور الذي تلعبه هذه الموانئ في جـــذب االسـتثمارات 

وتطوير االقتصاد وتشجيع القطاعات غير النفطية 
للمساهمة في تنويع مصــادر الــدخــل القــومــي.

وتعمل السلطنة على تنفيذ بــرامـج إنمـائـيـة لتطــويــر 
المـوانــئ بما يواكب النمو االقتصادي في البالد،.

وتضم شبكة الموانئ الرئيسية: ميناء السلطان قابوس 
بمحافظة مسقط، وميناء صاللة بمحافظة ظفار، وميناء 

الدقم بمحافظة الوسطى، وميناء صحار الصناعي 
بمحافظة شمال الباطنة، ويعتبر من المشروعات 

االستراتيجية التي تخدم التجارة والصناعة معاً نظراً 
الرتباطه بمشروعات صناعية كبيرة ينتظر منها أن تضع 
السلطنة في موقع المنافسة التجارية والصناعية بالمنطقة، 

ويرتبط الميناء بمناطق صناعية واقتصادية مكنته من 
جذب مشاريع صناعية ضخمة معتمدة على النفط والغاز 

كصناعـة البـتروكيماويات والصـناعـات النفـــطيــة 
والتعـــدينيـة ، وميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة 

أيضا، وميناء خصب بمحافظة مسندم.
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انطلق قطار الشرق الفاخر بودابست – طهران في أول رحالته 
من محطة القطارا ت الغربية في العاصمة بودابست تجاه العاصمة 
االيرانية طهران  يوم 15 أكتوبر 2014 وعلى متنه 70 سائحا من 

جنسيات مختلفة إضافة لطاقم خدمة من 30 شخصا يقومون على 
تقديم كافة وسائل الراحة للمسافرين على متن هذا القطار خالل فترة 

أسبوعين زمن الرحلة تم خاللها قطع 7000 كم حيث مرا القطار 
بدول متعددة.

بلغ سعر البطاقة الواحدة ما بين 9 – 14 ألف دوالر كحد أدنى 
ازدادت بزيارة وتنوع الخدمات التي رغب السائح بالحصول عليها 

والتمتع بها أثناء هذه الرحلة.

شارك في هذا المشروع ثالثة شركات هي: مكتب غولدن ايغيل 
االنجليزي للسياحة – شركة دانوب أكسبريس االنجليزية – شركة 

السكك الحديدية الوطنية المجرية.

 صرح السيد جورج زاراند المدير العام لشركة القطارات التاريخية 
التابعة لشركة السكك الحديدية الوطنية المجرية MÁV من مكان 

الحدث أن هذه الرحلة سوف تكون البداية لرحالت قادمة، حيث أنه 
في عام 2015 سوف يتم تسير 4 رحالت مشابهه.

حضر هذه المناسبة علي شيرازالدين يازد سكرتير أول السفارة 
االيرانية في المجر، حيث ذكر أن المجموعة السياحية على متن هذا 
القطار سوف تحصل على متع متعددة خالل هذه الرحلة التي تستمر 

أسبوعين.

قام معالي بيتر سيارتو وزير الخارجية وشئون االقتصاد 
الخارجي المجري بزيارة رسمية إلى الصين يومي 27 – 

28 / أكتوبر 2014 أجرى خاللها محادثات مع كل من:
السيد فانج جي وزير الخارجية الصيني.  •

السيد تين كو لي مدير بنك الصين.  •
السيد تشونج سان نائب وزير التجارة الصيني.  •

كما التقى مع شخصيات صينية رسمية أخرى.
وسبل  الصينية   – المجرية  العالقات  المحادثات  تناولت 
ما  النتائج  أهم  كان من   . المستويات  كافة  تعزيزها على 
أعلنه السيد بيتر سيارتو وهو التوصل إلى اتفاق مع بنك 
الصين لفتح فرع اقليمي له في المجر يغطي منطقة وسط 

أوروبا.
فقد ذكر السيد بيتر سيارتو أن هذه الخطوة مهمة جدا وهي 
المجري  باالقتصاد  الصيني  الجانب  من  اعتراف  تمثل 
خاصة وأن بنك الصين يأتي في الترتيب التاسع على هذا 

المستوى.

احتفال المركز الثقافي المجري في الصين
أقام المركز الثقافي المجري في الصين وبمشاركة السيد بيتر سيارتو احتفاال بمناسبة ذكرى ثورة 23 أكتوبر 1956 المجرية وكذلك الذكرى 

65 للعالقات الدبلوماسية المجرية – الصينية.

رحالت القطار الفاخر بودابست  طهران

وزير الخارجية المجري في الصين
فرع لبنك الصين في بودابست
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االمم المتحدة تحتفي بامير الكويت كقائد 
للعمل االنساني 

في هذا الزمن الذي يعيش فيه االنسان العربي تسونامي 
االنباء الباعثة على االلم, جاء خبر تكريم االمم المتحدة 

للكويت وقائدها كرمز للعمل االنساني ليضفي قسمات 
االمل بغد افضل ولعل هذا هو قدر الكويت التي قدمت ابدا 

الرياده في العمل القومي واالنساني. 

فقد أقام األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون احتفالية تكريم لسمو امير البالد في التاسع من سبتمبر، تقديراً لجهود سموه واسهاماته 
الكريمة »قائداً للعمل االنساني« ودعمه المتواصل للعمليات االنسانية لالمم المتحدة، للحفاظ على االرواح وتخفيف المعاناة حول العالم، 

وذلك في مقر االمم المتحدة بمدينة نيويورك.
ومنح االمين العام لألمم المتحدة سمو أمير البالد شهادة تقدير بهذه المناسبة.

وقال سمو أمير الكويت في كلمة له بالمناسبة ان هذه المبادرة الطيبة وغير المسبوقة تجاه بلدي الكويت شعبا وحكومة، وتجاهي شخصيا، 
إن دلت على شيء فإنما تدل على الدور الحيوي الذي تقوم به هذه المنظمة وأمينها العام، والتي تجسد االهتمام الدقيق والتفهم العميق 

وبشكل ملموس وواضح للعديد من المشاغل والهواجس والمستجدات التي تواجه اإلنسانية وتتحدى السلم االجتماعي واألمن السياسي في 
عالمنا اليوم.

واكد سموه ان هذه التحديات بصنوفها المتنوعة ضاعفت الحاجة إلى أساليب معالجة جديدة قادرة على مواجهة ما يهدد اإلنسانية وبشكل 
متزايد من كوارث طبيعية.

وأضاف سمو األمير ان الكويت، ومنذ استقاللها وانضمامها الى هذه المنظمة، سنّت لها نهجاً ثابتا في سياستها الخارجية، ارتكز بشكل 
أساسي على ضرورة تقديم المساعدات اإلنسانية لكل البلدان المحتاجة، بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية واإلثنية، انطالقا من عقيدتها 

وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية وتوحيد وتفعيل الجهود الدولية، بهدف اإلبقاء والمحافظة على األسس التي قامت ألجلها الحياة، وهي 
الروح البشرية.

وأعلن سمو االمير عن مضاعفة المساهمة الطوعية السنوية الثابتة لصندوق األمم المتحدة المركزي لالستجابة الى الطوارئ اإلنسانية، إلى 
مليون دوالر.

 واكد سمو االمير ان أعمال البر واإلحسان قيم متأصلة في نفوس الشعب الكويتي، تناقلها األبناء واألحفاد، بما عرف عنه من مسارعة في 
إغاثة المنكوب وإعانة المحتاج.

وقال سمو االمير إن الكويت كانت وما زالت وستبقى داعما أصيال وسندا ثابتا وعضوا فعاال في األمم المتحدة، إيمانا وتصديقا منها 
برسالتها السامية في حفظ السلم واألمن الدوليين، ونشر مبادئ العدالة والمساواة وضمان العيش الكريم والرفاه لشعوب العالم.

واشار سمو االمير الى ان اجمالي ما قدمه الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية من قروض خالل مسيرته الممتدة ألكثر من نصف 
قرن 17.6 مليار دوالر أميركي، واستفادت منها مئة وثالث دول، وهو ما يعادل 1.2 في المئة من الدخل القومي اإلجمالي، متجاوزة بذلك 

نسبة السبعة من عشرة من الدخل القومي اإلجمالي التي حددتها األمم المتحدة عام 1970 كمساعدات رسمية للتنمية من الدول المتقدمة.

أكد سمو أمير البالد ان التحديات بصنوفها المتنوعة ضاعفت الحاجة الى أساليب معالجة جديدة قادرة على مواجهة ما يهدد اإلنسانية 
وبشكل متزايد من كوارث طبيعية مختلفة ومن فقر وجوع ومرض.

وقال سمو األمير في كلمة له في مقر األمم المتحدة خالل االحتفالية التي أقامها األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، أمس، تقديراً 
لجهود سموه وإسهاماته الكريمة »قائداً للعمل اإلنساني«، إن الكويت منذ استقاللها وانضمامها للمنظمة سنت لها نهجا ثابتا في سياستها 

الخارجية ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات اإلنسانية لكل البلدان المحتاجة.
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داعش وفكرة الشر الُمطلق..!!  

وبهذا المعنى فإن غاية داعش هي تدمير فكرة الحضارة نفسها، وتنظيف أمة ُمتّوهمة من كل ما علق بها من آثام األزمنة الحديثة. وفي هذا 
السياق يبدو قتل البشر مجرد وسيلة إيضاح، وخارطة طريق لذاكرة وهمية مضادة تُغلق قوس الذاكرة بطريقة وصفها "مرسيا إلياد"، قبل 
عقود، في أسطورة العود األبدي. وهذا، بالذات، ما يضع داعش في اإلطار الكوني العام للنازية األلمانية، والمحرقة، وما يبرر صعوبة 
وضعها على قدم المساواة مع تجارب وحشية في الهندسة االجتماعية مثل الخمير الحمر في كمبوديا، أو حتى مذابح اإلبادة العرقية في رواندا.

داعش هي النازية األلمانية بخصائص عربية، وإسالمية، وشرق أوسطية، وحداثية ُمستمدة من حقيقة أنها تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين، 
وتستفيد من تقنياته، وموارده، وخصوصياته. وما ستفعله بالعالم العربي، وبالعالم، إذا نجح مشروعها، سواء تعلّق األمر باألقليات الدينية، 
والقومية، والطوائف اإلسالمية غير السنيّة، أو كل َمْن يعترض عليها بين المسلمين السنّة، هو ما فعلته النازية األلمانية باليهود، والغجر، 
والمثليين الجنسيين، والُمعاقين، والروس والبولنديين، وما كان يمكن أن تفعله باألجناس األدنى، في سلم النشوء واالرتقاء، من العرق اآلري.

والمفارقة، في هذا الشأن، أن أوجه االختالف ال تلغي أوجه الشبه، بقدر ما تُسهم في تعزيزها، باعتبارها الوجه اآلخر للعملة نفسها، حتى 
وإن وضعت النازية على وجهها قناع العرق، ووضعت الداعشية على وجهها قناع الدين. فالنازية يمكن تعريفها في النسق الثقافي والسياسي 
األوروبي، وفي زمانها ومكانها بمرض الحداثة، والداعشية يمكن تعريفها في النسق الثقافي والسياسي العربي )واإلسالمي( بحداثة وتحديث 

المرض.

مرضت الحداثة األوروبية في حروب اإلقطاع والكنيسة والسالالت الملكية في مجابهة الثورة الفرنسية، وربيع الشعوب في العام 1848. 
والالفت أن مراقباً ثاقب النظر في مطلع القرن العشرين، شّخص ثالث أيديولوجيات خطيرة ُولدت من رحم القرن التاسع عشر، وأصبحت 
مصدر تهديد ألمن وسالم واستقرار أوروبا: الشيوعية، والقومية، والصهيونية. وكلها، كانت في نظره، مضادة للتنوير، ومحاولة لالنقالب 

عليه ]1[.

والفتوحات  والعلمية،  الصناعية  والثورات  الفرنسية،  والثورة  الديني،  اإلصالح  وليدة  فهي  المنشأ،  أوروبية  تكن  وإن  اإلنجازات،  وهذه 
فاستفادت  أركان األرض،  أربعة  في  تعميمها  مشتركاً، وجرى  تاريخاً  التاريخ،  في  األولى  وللمّرة  البشر،  لبني  التي جعلت  االستعمارية، 
البشرية من منجزاتها، بقدر ما دفعت ضريبتها. وهذا ما حاول إدوارد سعيد في أكثر من مناسبة ومكان التدليل عليه في القول بتعددية الهوية 

في األزمنة الحديثة، وتشابك التواريخ.

وإذا أعدنا تحوير مقولة لينين الشهيرة عن اإلمبريالية باعتبارها أعلى مراحل الرأسمالية، فقد كانت النازية أعلى مراحل القوميات األوروبية، 
بقدر ما تمثل الداعشية، اليوم، أعلى مراحل اإلسالم السياسي. كانت النازية محاولة للثأر من مهانة الهزيمة في الحرب العالمية األولى، ولكنها 
استدعت ما تيّسر من علموية القرن التاسع عشر، بشأن النقاء العرقي، وأصول ومصائر األمم، واستثمرت بقدر ما كانت تجسيداً متأخراً لما 
أسماه الفرنسيون في مطلع القرن التاسع عشر )Mal du siècle( المرض الذي وسم القرن بميسمه، بقدر ما تمثل الداعشية تصعيداً، كان 
من الصعب تخيّله حتى سنوات قليلة فقط، لما أسماه عبد الوهاب المؤدب بإسالم يحاول استعادة مكانته اإلمبراطورية، ومجده الغابر، إن لم 

يكن بلغة العصر، فبأدواته، وتقنياته، وكاميراته، وما خلقته الطفرة النفطية من أوهام التمكين ]2[ .

 4-

دخلت النازية في المخيال الثقافي والسياسي الغربي، وفي ضمير العالم، حتى قبل تدميرها، وقبل نهاية الحرب العالمية الثانية، التي أودت 
بحياة ما يزيد على 62 مليوناً من البشر، باعتبارها تجسيداً للشر المطلق. وما يميّز التأويالت الدينية للشر عن التأويالت الفلسفية العامة أن 
األولى تعيده إلى قوى ما فوق طبيعية، وتُجّسده في فكرة الشيطان، بينما يتجلى في فلسفات غربية وشرقية كثيرة باعتباره الجانب الُمظلم في 

اإلنسان نفسه.

البحث في معنى الشر، نعثر في األدب على محاوالت دائمة لقراءة الصندوق األسود للشر  الفالسفة والمؤرخين في  انهماك  وإلى جانب 
باعتباره أيديولوجيا قومية وخالصية في حاالت الهستيريا والجنون الجمعي. وربما تندرج رواية "القلعة في الغابة" لألميركي نورمان ميللر 
]3[، المنشورة قبل سنوات، باعتبارها بحثاً في معنى الشر النازي، في هذا الباب، وقد امتزج فيها التفسير البيولوجي، العضوي )الذي يمثل 
مجازاً لكل ما يتناسل من نفسه، ويقتات على نفسه( بفنتازيا التفسير الديني، الذي يجعل من الشيطان نفسه فاعالً رئيساً في تكوين المصائر 
عن  تعبيراً  دينية  ومفاهيم  قوالب  في  الشر  لفكرة  نيتشه،  أسماها  كما  العبيد"،  "عقلية  إنتاج  لكيفية  تحوير  إعادة  بدورها،  وهذه،  واألقدار. 

كراهيتهم لألقوياء.

وما يعنينا، في هذا الشأن، أن الصراع العربي والفلسطيني ـ اإلسرائيلي غالباً ما كان العائق الرئيس في فهم العرب )والمسلمين عموماً( 
لمعنى الشر المطلق كما جّسدته النازية في الثقافة الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، وتفرع عنه أمران اثنان: نفور يكاد يكون غريزياً من 
التمركزات القومية، وما ينجم عنها من دعوات التفّوق أو النقاء القومي، وتحويل المحرقة النازية إلى وسيلة إيضاح لمعنى الشر، الذي يمكن 
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فهمه في التاريخ، وبالتاريخ، ولكن ال يمكن عقلنته، أو حتى العثور على ما يبرره، طالما أن في كل محاولة للفهم ما يستحضر مسّوغات من 
نوع ما ]4[.

لذلك، غالباً ما يخطئ العرب )والمسلمون عموما( في تفسير مركزية المحرقة في الثقافة الغربية المعاصرة، كتعبير )فقط( عن انحياز الغرب 
وتحيّزاته في الصراع العربي والفلسطيني ـ اإلسرائيلي، وعن عدائه الُمفترض للعرب والمسلمين. وهي أفكار شائعة في العالم العربي إلى 

حد البداهة، يختلط فيها الواقعي بالفنتازي، والسياسي بالميتافيزيقي، والتاريخي باإلسطوري. وهذا مصدر خطورتها.

اإليزيديون يفّرون من داعشوقد فشل مثقفون كثيرون في العالم العربي في إدراك لماذا كان إدوارد سعيد بين منتقدي ما كتبه المفكر الفرنسي، 
روجيه غارودي، الذي اعتنق اإلسالم، عن المحرقة. وقد نال الكتاب شهرة واسعة في العالم العربي، وجوبه بانتقادات حادة، وحتى مالحقات 

قانونية في الغرب. ومن المؤسف أن كتاب جلبير األشقر عن العرب والمحرقة لم ينل ما يستحق من االهتمام في العالم العربي. 

وعلى الرغم من حقيقة أن استثمار الصهيونية لمركزية المحرقة، وانحياز وتحيّز الغرب إلى جانب إسرائيل، يُسهمان في إضفاء قدر من 
الصدقية على خطأ كهذا، إال أن الداعشية باعتبارها تجسيداً للشر المطلق، ستُرغمهم في وقت قد يطول أو يقصر، على اكتشاف العالقة بين 
مركزية المحرقة في الثقافة الغربية، ومقاومة الطهرانية القومية والدينية والحصرية والخصوصية. وهذا كله في صلب المعاني المحتملة 
للديمقراطية الليبرالية، وحقوق اإلنسان. بمعنى آخر، إعادة النظر في المحرقة، في ظل الشر الداعشي الُمطلق، سيمّكن العرب )والمسلمين 

عموماً( من رؤية أنفسهم بطريقة أفضل.
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أقل ما يُنشر ويُقال، في الشرق والغرب على حد سواء، من تعليقات وتأويالت وتحليالت للظاهرة الداعشية، جانبها الفنتازي، ومضمونها 
األيديولوجي الذي يتسم بقدر من البساطة، والتبسيط، بطريقة تكاد تكون صبيانية.

فهناك، مثالً، أعداد تقّدر باآلالف من المراهقين الذين غادروا بلدان المهجر في أوروبا وأميركا لاللتحاق بداعش في سورية والعرق. وعدد 
من هؤالء ليسوا من أصول عربية وإسالمية، وبينهم يهود ومسيحيون اعتنقوا اإلسالم.

يمكن، بالتأكيد، تفسير "هجرة" هؤالء إلى ميادين "الجهاد" في سورية والعراق، باعتبارها محاولة للبحث عن المعنى والجدوى في مجتمعات 
غربية يشعر مواطنوها، غير األصليين، وبعض األصليين، بالهامشية، واالغتراب، أو حتى باستحالة الحراك االجتماعي. ويمكن تفسيرها، 
الفردي والجمعي، والتعبير عن معارضة "المؤسسة". وفي الغرب ما ال  بالمعنى  التمّرد على السلطة األبوية  أيضاً، باعتبارها نوعاً من 
يحصى من "الطوائف" والجماعات الدينية الُمنشقة، التي قرر أفرادها اعتزال المجتمع، والعيش في مشتركات ريفية بعيداً عن الحضارة، 

والمجتمع، وسلطة رأس المال، انتظاراً للخالص، ونهاية للعالم تبدو وشيكة.

ومع ذلك، ما ال ينبغي أن يغيب يتمثل في عالم ديزني الند، الذي تمثله داعش بالنسبة لجيل نشأ على ألعاب الفيديو، والواقع االفتراضي، 
ومسلسالت الخيال العلمي في السينما والتلفزيون. ومن حسن الحظ أن هذا ما تمّكن من تشخيصه حازم األمين، في تحليل للعالقة بين ديزني 

الند ورحلة البحث عن داعش في حياة مراهقة فرنسية ]5[.

هذا هو الجانب الفنتازي، الذي يجب أال يغيب عن الذهن، في كل محاولة لقول "ما هو داعش". فهؤالء الذين نراهم بلحاهم الكثة، وراياتهم 
ومالبسهم )الباكستانية( السوداء، كظالل بعيدة على رؤوس التالل، أو الذين يطلون علينا على شاشة التلفزيون، بسكين في اليد، وقناع على 

الوجه، وعنق ضحية تنتظر الذبح، هم إلى حد ما شخصيات فنتازية، تبدو غير واقعية تماماً، وكأنها تمثل أدوراً في مسرحية سوريالية.

ويزداد اإليقاع الدرامي للفنتازيا في األسماء الذين يختارونها ألنفسهم، وهي تراثية، ُمستخرجة من بطون كتب تراثية عتيقة، وكذلك في 
مفردات الغزوات، والسبي، وتوزيع الغنائم، وكلها أقرب إلى تلك المسلسالت التاريخية، التي تنتجها شركات خليجية، ويشاهدها ما ال يحصى 
من الناس في رمضان، بعد وجبة اإلفطار. ثمة ما هو فنتازي، وسوريالي، وعبثي، هنا. ومع ذلك، فهذا كله واقعي، يحدث اآلن، وهنا، ويهدد 
مصائر دول، ومجتمعات، وشعوب. النازية، أيضاً، كانت فنتازية، وسوريالية، وعبثية عندما قّدمت ماليين البشر قرابين على مذبح الرايخ، 

الذي ينبغي أن يعّمر ألف عام.

لن تتضح كل هذه المعاني في وقت قريب، ولن يسقط غبار ما يحدث اآلن، وهنا، على األرض، قبل مرور عقود، فقد يتمكن العالم من قتل 
داعش باعتبارها ميليشيا عابرة للحدود، والقوميات، والتواريخ، واألزمنة خالل سنوات، ولكن قتل داعش األيديولوجيا سيستغرق وقتاً أطول، 

ولن يكون النجاح مضموناً ما لم تُكتشف العالقة بين الداعشية والنازية، وبين االثنتين وفكرة الشر الُمطلق.

حسن خضر
كاتب فلسطيني
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وصول أول رحلة لخطوط طيران اإلماراتية إلى بودابست

الجاهلية في اسوأ تجلياتها

وصلت إلى مطار بودابست الدولي أول رحلة لخطوط الطيران اإلماراتية يوم 27 
أكتوبر 2014 حيث تم تنظيم استقبال لها بالمراسم المعتادة في مثل هذه الحاالت 

وخاصة بفتح نوافير المياه على الطائرة لدى أول هبوط لها.
سوف تقوم خطوط طيران اإلماراتية بتسيير رحلة كل يوم إلى المجر من طائرات 

نوع ايرباص A330-200 التي تتسع لما مجموعه 276 راكبا.
أّكدت السيدة ثيري انتينوري نائبة المدير العام التجاري لخطوط طيران اإلماراتية 
في مؤتمر صحفي عقدته في المطار أن السوق المجري حاليا يقّدم أسرع وأفضل 
العروض للمسافرين نحو الشرق ، لكي تحصل السياحة على دور محفظ في هذا 

المجال.
افتتاح مكتب طيران اإلمارات لخدمات المسافرين في العاصمة بودابست

تم افتتاح مكتب طيران اإلمارات لخدمات المسافرين في العاصمة المجرية بودابست يوم 28 أكتوبر 2014 أي بعد يوم من وصول أول رحلة 
لطيران اإلمارات إلى العاصمة المجرية.

الخارجية وشئون االقتصاد  الخارجي في وزارة  البرلمانية  وشئون االقتصاد  للشئون  الدولة  المناسبة د. السلو سابو سكرتير  حضر هذه 
الخارجي المجرية وكذلك السيد كارين بيل رايت نائب المدير لمركز الخدمات الرئيسي وعدد من المسئولين في كال الجانبين.

ذكر د. السلو سابو أن خط طيران بودابست – دبي عن طريق اإلماراتية للطيران يفتح فرص جديدة امام صغار ومتوسطي الشركات المجرية 
للتواصل مع منطقة الخليج بشكل مباشر.

ذكر السيد كارين بيل رايت أن المسئولين في شركة طيران االماراتية وعلى مدار السنة الماضية درسوا بشكل تفصيلي مكان مكتب الخدمات 
الجديد ووجدوا أن بودابست هي المكان األفضل، مضيفا أن عدد العاملين في المكتب حاليا 30 شخصا يقوم بتقديم خدمات المكتب وأنه وفق 

الخطط المستقبلية فإن هذا العدد سوف يتضاعف إلى 300 شخصا في السنة القادمة.

اوردت صحيفة النهار اللبنانية في الرابع من سبتمبر نماذج لدمار يجري الماكن العبادة ونهب لتراث عمره االف السنين من قبل الجماعات 
االرهابية, وهو دمار يوازي ماتتعرض له الجماعات االثنية من مجازر ومذابح وفرض انماط حياة وقوانين مشوهة لعصر مضى ذاكرة 

على سبيل المثال: 
تدمير جامع وضريح الشيخ فتحي، الذي يعود تاريخه إلى العام 1050 ميالدية، وجامع ومرقد الشيخ قضيب البان، الذي يعود تاريخه إلى العام 
1150 ميالدية، ومرقد اإلمام الباهر، الذي يعود تاريخه إلى 1240 ميالدية، وضريح اإلمام يحيى أو القاسم، الذي يعود تاريخه إلى 1240 
ميالدية، وضريح اإلمام عون الدين، الذي يعود تاريخه إلى العام 1248 ميالدية، وجامع النبي يونس، الذي يعود تاريخه إلى العام 1365 
ميالدية، وجامع النبي جرجيس، الذي يعود تاريخه إلى العام 1400 ميالدية، وجامع النبي شيت، الذي يعود تاريخه إلى العام 1647 ميالدية.
وعالوة على ما تقّدم، دّمر داعش في الموصل قبر المؤرخ ابن األثير الموصلي )1160 ـ 1232( وتمثال الشاعر إبي تمام )803 ـ 845( 
وعثمان الموصلي )1854 ـ 1923( الشاعر والعالم بفنون الموسيقى. وهناك، أيضاً، كنيسة مهددة بالزوال هي كنيسة شمعون الصفا، التي 
يعود تاريخها إلى العام 300 ميالدية، وتعتبر من أقدم الكنائس في العالم، وكنيسة مار أحوديني، التي يعود تاريخها إلى العام 575 ميالدية، 
وكنيسة الطاهرة العليا، التي يعود تاريخها إلى العام 1250 ميالدية. وهذه الكنائس، على األرجح، مرشحة للنهب، وبيع آثارها، قبل تدميرها، 
أو تحويلها إلى مساجد داعشية، وكذلك األمر بالنسبة لمتحف اآلثار في الموصل، الذي يضم قطعاً أثرية ال تُقّدر بثمن، وتُمثل مقتنياته مصدر 

دخل هائل لتمويل الدواعش.

من جهة اخرى كتب الدكتور محمد شحرور الذي الف كتبا اسالمية عده يقول: 
 أرى أن جرائم الشرف التي تحدث في بالدنا، بحيث يقتل األخ أخته بحجة الزنا، وال يعاقب، أو يعاقب عقوبة مخففة، هذه الجرائم ال تقل 

وحشية عما ارتكبته داعش. 

نحن اليوم بحاجة ماسة إلعادة النظر في كل موروثنا الفقهي، وبشكل أساسي لمفاهيمنا عن القيم، وأولها الشرف، ولو أخذنا المفاهيم التالية 
التي تبنى عليها القيم العربية، وهي: الشرف والمروءة والشهامة والنخوة والعرض، وكلها مصطلحات عربية فصحى %100 نرى أنه ال 
وجود لها في التنزيل الحكيم، ألنها قيم تحمل الطابع المحلي، فكيف نفهم الشرف على مقاييس ربيعة ومضر أم عدنان وقحطان؟ وكذلك باقي 
المفاهيم، ولو وردت هذه المفاهيم في التنزيل الحكيم لقلنا أنه جاء للعرب في القرن السابع فقط، وبأحسن األحوال أن محمد )ص( هو المؤلف.

وعندنا شرف الرجل في فرج وعند الياباني الشرف في إتقانه لعمله، وقد ينتحر إذا فشل فيه، أما نحن فقد لحقت الهزائم بجيوشنا ولم نسمع 
أن ضابطاً واحداً قد انتحر بعد هزيمة حزيران النكراء، ألنه لم يشعر بعار الهزيمة.
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فعاليات مرتجاة لتفعيل الحوار والتقارب الحضاري
ايام اعالمية ُعمانية في باريس 

بدأت في الحادي والعشرين من اوكتوبر فعاليات االيام اإلعالمية العمانية التي تنظمها وزارة اإلعالم وتستمر عدة ايام بمشاركة نخبة من 
المبدعين في المجاالت األدبية والفنية واإلعالمية في السلطنة.

رعى حفل االفتتاح معالي جاك لونج رئيس معهد العالم العربي بباريس بحضور سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة اإلعالم وسعادة 
الشيخ السفير الدكتور غازي بن سعيد الرواس وعدد من المسؤولين الفرنسيين وأعضاء سفارة السلطنة في باريس وعدد من المسؤولين 

بوزارة اإلعالم.
التراثية  التشكيلية والتحف  الفوتوغرافية واللوحات  العمانية عدة معارض من بينها اجنحة للكتب واللوحات  وتقام في إطار فعاليات االيام 

واالزياء العمانية والنقش بالحناء .
واشار معاليه في تصريح لوكالة االنباء العمانية إلى أن هذه المعارض اشتملت على العديد من الجوانب اإليجابية في السلطنة مؤكدا أن ذلك 

ليس بغريب على من يعرف عمان ألنها بلد مترامي االطراف بما فيها من التنوع والثقافة االصيلة.
وقال معاليه : انه نتيجة لهذا الحراك »فأنا انطباعي دائما إيجابي عن السلطنة« مؤكدا معاليه ان الرسالة التي تحملها السلطنة هي رسالة تالقي 

الحضارات والثقافات وستولد انطباعات أكثر إيجابية معربا عن سعادته بهذه المشاركة في افتتاح هذه المعارض.
من جانبه أشار سعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني سفير السلطنة المعتمد لدى فرنسا إلى أن السلطنة وكما هو معروف عنها بلد السالم 
وبلد يصدر المحبة والوئام للثقافات االخرى مؤكدا أن معرض االيام اإلعالمية العمانية جاء متزامنا مع االحتفال بمرور »40« عاما على 

العالقات الدبلوماسية العمانية الفرنسية وهو تتويج لهذا التعاون.
واضاف سعادته : ان سفارة السلطنة في باريس وجميع سفارات السلطنة في مختلف دول العالم تقوم بدور فعال في إرسال الصورة اإليجابية 
عن الحضارة العمانية ومظاهر التنمية في ربوع السلطنة .. مشيرا سعادته إلى ان دور السفارات دور مكمل لعملية التنمية التي تشهدها 

سلطنة ُعمان.
ويرى المتابعون للعالقات الدولية في هذا الزمن ضرورات بالغة لتعميم هذه الفعاليات االعالمية الثقافية لما تحملة من رسالة مفعمة بقيم 

الحوار ومعرفة االخر والتقارب الحضاري. 
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حصل األديب السوري ادونيس الذي يعيش حاليا في فرنسا على جائزة JANUS PANNONIUS  لالداب في مدينة بييتش المجرية
كما حصل زميله الفرنسي YVES bONNEFOG  على نفس الجائزة 

الى جانب الجائزة الكبرى لالداب الذي تحظى باعتراف دولي و جائزة مالية قدرها 50000 الف يورو 
الجائزة جرى تأسيسها في عام 2012 من قبل نادي القلم المجري

 
و قد ذكرت صحيفة األمة المجرية في عددها الصادر الصادر في 30 أب 2014 أن االديب الشاعر السوري  أحمد سعيد أسبر المعروف 
باسم ادونيس و الذي يعتبر مجدد االدب العربي الحديث و اكبر رموز االدب العربي المعاصر و قد كرست أعماله بالعديد من الجوائز في 

اوربا كجائزة غوتييه األلمانية  كما يعتبر من أكبر المرشحين لنيل جائزة نوبل لالداب ..
 

الكاتب السوري الذي ناهز عمره على 84 عاما غادر سورية في الخمسينات ، ويعيش في فرنسا قال : أن االدب يعطي صوتا للفوارق في 
الوقت الذي يسبق فيه التناقضات ..

 
lAWRENCE FERLINGHETTI الجائزة الكبرى منحت للمرة االولى في عام 2012 للكاتب االمريكي

و في العام الماضي منحت الجائزة للشاعرة الفارسية سيمين بهبهاني
في نهاية االحتفال اقام رجل األعمال السوري المهندس بشار نجاري حفل تكريم للشاعر ادونيس

 
تم في مدينة بيتش الهنغاريه  تكريم الشاعر العربي السوري الكبير أدونيس واألديب الفرنسي أيڤ بحصولهم على جائزة القلم العالميه لآلداب 
وذلك بحضور وزير الدولة للشؤون الثقافيه ومحافظ المدنيه د.جولت ونخبه كبيره من األدباء والمثقفين األوروبيين وقد شارك معمل جولناي 

للخزف بتكريم هؤالء األدباء نظرا لمجهودهم الكبير في نشر الوعي والثقافة االنسانيه الراقيه .

 JANUS PANNONIUS األديب السوري ادونيس يفوز بجائزة
لالداب في مدينة بييتش المجرية

 معرض صور عن غزة في بودابست 
دعت سفارة دولة فلسطين والجالية الفلسطينية في المجر الجمهور المجري 
الى معرض صور يكشف الدمار والمأسي التي حلت في غزة إثر العدوان 

االسرائيلي. 
لمدة  يستمر  الذي  المعرض  لوحات  بودابست  في  العودة  كنيسة  واحتضنت 

اسبوعين. 

والقت سفيرة فلسطين انطوانيت سيدن كلمة في افتتاح المعرض ركزت فيها 
على السياق التاريخي لقضية فلسطين والخسائر البشرية والمادية التي الحقها 
العدوان على قطاع غزة مشيرة الى مايعانيه سكان القطاع من وضع انساني 
عصيب نتيجة ندرة  االسعافات والدواء وتلوث المياة وازدياد لنسبة البطالة 

واالمراض التي أخذت تفتك باطفال غزة نتيجة العدوان والحصار. 
كما القى اعضاء في مجلس النواب المجري كلمات أكدت التضامن مع شعب 

فلسطين وحقة في الحياة واألمن والسالم واقامة دولتة المستقلة. 

وقد حضر الحفل االفتتاح جمع كبير من الجمهور العربي والجالية العربية 
والفلسطينية وبعض سفراء الدول العربية واالسالمية. 
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رحيل المستشرق المجري البروفسور شاندور 
فودور

2014 – 1941
Prof. Fodor Sándor

رحل المسشترق المجري البروفسور شاندور فودرو في شهر أغسطس 2014 عن 
73 عاما قضى سنوات كثيرة منها في األبحاث التي تخص اللغة العربية  واظهار 
النقاط الثقافية واللغوية المشتركة بين العالم العربي والمجر واألبحاث التي تخص 
الحضارة والدين االسالمي . وكانت ابحاثة الثقافية واللغوية والدينية تعتني بشعوب 

منطقة الشرق األوسط ولكنه أولى اهتماما كبيرا بالشأن المصري.

فقد خلّف البروفسور الراحل عددا كبيرا من الكتب واألبحاث في مجال الشرقيات كما أنه المستشرق المجري الوحيد الذي حصل على وسام 
االستحقاق الثقافي والعلمي المصري من الرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 2005 ألعماله العلمية عبر عقود في مجال الثقافة 

العربية والتعريف بالحضارة االسالمية والدين االسالمي في أوروبا. 

البرفسور الراحيل شاندور فودور الذي ولد في 6 نوفمبر 1941 في العاصمة المجرية بودابست أنهى دراسته عام 1965 في جامعة بودابست 
العربي  واألدب  والتاريخ  العربية  اللغة  بتدريس  فقام  العربية  اللغة  لقسم  والتاريخ حيث أصبح زميل عمل  العربية  اللغة  قسم  األداب  كلية 

والتاريخ االسالمي. 

حصل في عام 1968 على درجة دكتوراة في علوم اللغات وشغل مناصب متعددة منذ ذلك الحين فقد شغل منصب نائب عميدة قسم اللغة 
العربية في جامعة األداب في بودابست ومن ثم عميدا للقسم ، كما كان عضوا في لجنة االستشراق في األكاديمية العلمية المجرية وزميل عمل 

خارجي لألكاديمية اللغوية المصرية " مجمع اللغة العربية " وكان رئيس جمعية الصداقة المصرية – المجرية .

البنوك االسالمية وجدواها فنظم بالتعاون مع وزارة الخارجية المجرية ومحافظة اجر مؤتمرا حول المصارف  عمل على تسويق مفهوم 
االسالمية عام 2012 وأسس معهد للحوار الثقافي اطلق علية اسم ابو حامد الغرناطي. وكان مفتوناً بالثقافة االسالمية ويعد من المستشرقين 

الذين درسوا الحضارة العربية االسالمية برصانة وروح علمية خالصة.

صور الراحل شاندور خالل مشاركتة في مؤتمر لحوار الحضارات في البوسنة دعا اليه الشاعر الكويتي عبدالعزيز البابطين
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مسار ثقافي للجالية العربية في المجر 

البروفسور اورموش غابور
وجدوى العالج الطبيعي للعمود الفقري 

مؤسسة التجارة واالستثمار المجرية 
تحتفي برجل االعمال غيث فرعون 

سعادة  خاللها  القى  ثقافية  ندوة  الى  المجر  في  العربية  الجالية  رابطة  دعت 
علي عشوي المستشار في السفارة الجزائرية محاضرة تحت عنوان )المرأة 

الجزائرية و دورها في المجتمع الجزائري( 

الجزائر و  المرأة في معارك تحرير  احتلتة  الذي  الدور  الى  المحاضر  أشار 
التطور الذي بلغته في ظل عملية التنمية و تحديث القوانين و النظرة الى اهمية 

مشاركتها في عملية البناء الوطني. 

قام الدكتور غيث فرعون رجل االعمال السعودي بزيارة الى المجر في الفترة من 9-6 نوفمبر, بغية االطالع على افاق االستثمار والتعاون 
االقتصادي حيث أجرى محادثات مع المسؤولين في الحكومة ورجال األعمال المجريين. 

وقد أقامت السيدة Dr.Bettina Hruby   نائبة رئيس مؤسسة التجارة واالستثمار الهنغارية غداء عمل بفندق  Buddha-Bar ضم عدداً 
من رجال االعمال المجريين والعرب.

وجرى الحديث خالل هذه السانحة عن االفاق الرحبة لعالقات اقتصادية وتعاون تجاري بما يدفع الى األمام العالقات العربية المجرية. 

 Ormos Gábor غابور  اورموش  المجري  البروفسور  يعد 
الطبيعي  العالج  حقل  في  صيتا  المجريين  االطباء  ابرز  من 
للروماتزم وأمراض العمود الفقري وتقويم العظام. انه الطبيب 
الحامل لتراث ونسق طبي سائد في المجر تماهياً مع ماتحفل به 

البالد من مياه معدنية شافية للكثير من االمراض. 
من  الطبيعة  وهبته  وما  المياه  ان  اورموش  البرفسور  ويرى 
خيرات يمكن استثمارها في بلسمة امراض متعدده, ومن هذا 
للوصول  مديد  بتأن وصبر  يحدب على مرضاه  تراه  المنطلق 
الى عالج مستديم المراض العمود الفقري التي اضحت سائدة 
في هذا العصر ... عصر انصراف الناس عن الرياضة اليومية 

على الرغم من ضروراتها كعامل وقائي. 
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“داعش” . . التي وّحدت العالم 
تظهر لنا األزمات االقتصادية التي يمر بها العالم بين فترة وأخرى، مدى الترابط 
المالي والتجاري بين مختلف دول العالم، وأظهرت لنا أزمة "داعش" مدى الترابط 
األمني بين مختلف دول العالم . ال يمكن ألي سياسي يعيش في أوروبا أو أمريكا 
أو شرق آسيا أو حتى روسيا وأستراليا، أن يتجاهل ما يحدث في منطقة الشرق 
األوسط، فحتى لو كان بعيداً عن النيران فستصله حرارتها، ألن الحدود الحقيقية 
هذا  قدرة  نفسر  أن  يمكن  كيف  وإال  ألغيت،  والحواجز  سقطت،  العالم  دول  بين 
دولة   80 من  مقاتلين  استقطاب  على  سنوات  العشر  عمره  يتعد  لم  الذي  التنظيم 
حول العالم، وحشد أكثر من 30 ألف مقاتل مستعدين للموت والرتكاب أبشع أنواع 

الفظائع والقتل التي شهدها العالم في العقود األخيرة؟
لقد أثبتت "داعش" أن العالم أصبح اليوم أكثر عولمة من أي وقت مضى . 

"داعش" منظمة إرهابية بربرية وحشية ال تمثل اإلسالم، وال تمثل الحد األدنى من 
اإلنسانية الحقيقية أيضاً . ولكن التغلب على هذا التنظيم ليس بالسهولة التي يمكن 
أن يتوقعها الكثيرون . البنية العسكرية للتنظيم يمكن هزيمتها خالل الفترة القريبة 
القادمة باإلمكانات المتوافرة لدى التحالف الدولي الجديد، واإلمارات ستكون جزءاً 
فاعالً في هذا التحالف بالتعاون مع الدول التي يمكنها تحمل مسؤوليات هذا الخطر 
الجديد . ولكن ماذا عن البنية الفكرية لهذا التنظيم؟ ال يمكن فصل البنية العسكرية 
التي  والبيئة  الظروف  عن  وكذلك  التنظيم  هذا  عليها  قام  التي  الفكرية  البنية  عن 

تساعده دوماً على الظهور في مناطق مختلفة من العالم .
"داعش" ليست منظمة إرهابية فقط، بل هي فكرة خبيثة . اإليديولوجيا التي قامت عليها "داعش" هي نفسها التي قامت عليها القاعدة، وهي 
نفسها التي قامت عليها أخوات القاعدة في نيجيريا وباكستان وأفغانستان والصومال واليمن، وفي بالد المغرب العربي وفي بالد الجزيرة 
العربية، وهي نفسها التي بدأت تضع بذوراً لها في أوروبا وأمريكا وغيرها من بالد العالم . "داعش" ليست منظمة إرهابية بل هي تجسيد 

لفكرة خبيثة، وال يمكن هزيمة فكرة خبيثة باستخدام التحالفات العسكرية فقط .
لعل هذا الفكر الخبيث وما سينتج عنه هو أسوأ ما سيواجهه العالم خالل السنوات العشر القادمة . هناك فكر جاهز ومعلب وله صبغة دينية، 
يمكن أن تأخذه أي منظمة إرهابية، وتحشد له آالف الشباب اليائس أو الحاقد أو الغاضب، وتضرب به أسس الحضارة والمدنية واإلنسانية 

التي يقوم عليها عالمنا اليوم . 
أكثر ما يقلقني أن هذا الفكر الخبيث الذي قامت عليه القاعدة بأدواتها البدائية من كهوف أفغانستان واستطاعت أن تزعزع به أمن العالم وتقلق 
راحته، هو الفكر نفسه الذي تقوم عليه "داعش" اليوم، وتستند في تنفيذه إلى أدوات تكنولوجية متقدمة وموارد مالية ضخمة ومساحة جغرافية 
هائلة تعادل حجم المملكة األردنية، ومشاركة جهادية واسعة من مختلف مناطق العالم، مما يؤشر إلى أن العالم فشل في مواجهة الفكر الخبيث 
لعل إحدى حسنات "داعش" وإيجابياتها أنها وحدت العالم، وجمعت األضداد، وجعلت الجميع يضعون خالفاتهم جانباً ليواجهوا هذا الخطر 
المتنامي بهذا االستعجال اإليجابي . وأتمنى أن يستمر العالم بالروح والتصميم نفسيهما للتغلب على كل التحديات المشتركة التي تواجه العالم .
أما بالنسبة لمواجهة هذا الخطر، فباإلضافة للعمل العسكري، والحصار المالي واإلعالمي، وقطع الموارد، وإغالق المنافذ، وضرب مراكزه 

وقياداته، يمكن التغلب على "داعش" وغيرها من المنظمات اإلرهابية عبر 3 محاور إضافية:
أوالً: ال بد من مواجهة هذا الفكر الخبيث بفكر مستنير، منفتح، يقبل اآلخر ويتعايش معه، فكر مستنير من ديننا اإلسالمي الحنيف الصحيح 
. إن  الخير ولمساعدة أخيه اإلنسان  الدماء، ويحفظ األعراض، ويعمر األرض، ويوجه طاقات اإلنسان لعمل  الذي يدعو للسالم، ويحرم 
الشباب االنتحاري الساعي للموت بسبب إيمانه بفكرة خبيثة، لن توقفه إال فكرة أقوى منها ترشده إلى طريق الصواب، وتمنعه من االنتحار، 
وتقنعه بأن هللا خلقنا لعمارة األرض وليس لدمارها . ولعلي هنا أن أشيد بتجربة إخوتنا في المملكة العربية السعودية في هذا المجال، وقدرتهم 
الكبيرة على تغيير قناعات الكثير من الشباب عبر مراكز المناصحة التي أنشأوها . ولعل المملكة بمفكريها وعلمائها وما تمثله من مكانة 

روحية وفكرية لدى المسلمين هي األقدر واألجدر واألفضل لقيادة هذا التغيير الفكري .
ثانياً: الحكومات القوية المستقرة الجامعة التي تركز على تقديم خدمات حقيقية لشعوبها دون تفرقة، هي كذلك أحد الحلول المهمة للقضاء على 
البيئة التي تنشط فيها مثل هذه التنظيمات . ولعله ليس سراً أن الصعود السريع لداعش جاء بسبب حكومتين في المنطقة، واحدة تقتل شعبها 
وأخرى تفرق بينهم على أساس طائفي، ما مثل البيئة المثالية لصعود مثل هذا التنظيم واجتذاب آالف المقاتلين وتوفير التبرير لقتل المزيد 

من المدنيين من أبناء الطوائف األخرى .
بد من مشاريع  . هي مسؤولية عالمية وعربية، وال  الشرق األوسط  التنموية في كثير من مناطق  للعالم تجاهل اإلخفاقات  يمكن  ثالثاً: ال 
ومبادرات فعالة لعالج مثل هذا الخلل . التنمية الشاملة، وتحسين التعليم والصحة، وتوفير البنية التحتية، وتطوير الفرص االقتصادية، هي 

حلول طويلة األمد ومضمونة لمثل هذه التحديات . التنمية المستدامة هي أكثر الحلول استدامة لمواجهة اإلرهاب . 
هناك 200 مليون شاب في منطقتنا، إما أن نغرس فيهم األمل ونوجه طاقاتهم لتغيير حياتهم وحياة من حولهم لألفضل، أو نتركهم للفراغ 
والبطالة واألفكار الخبيثة والمنظمات اإلرهابية . إن التطور االقتصادي والتنموي وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة ال تترك أي 

مبرر أو معنى لقيام تنظيمات إرهابية قوية، حتى وإن تم تجنيد بعض الشباب هنا وهناك .
ال يوجد قوة أكبر من قوة األمل بحياة ومستقبل أفضل .

قبل فترة سألني أحد المسؤولين العرب عن هدف دولة اإلمارات من إطالق أول مسبار عربي للمريخ وفائدته للمنطقة، قلت له نريد أن نبعث 
برسالة أمل إلى 350 مليون عربي . نحن قادرون على استعادة مستقبلنا ومسابقة العالم من حولنا إذا أردنا ذلك .

محمد بن راشد آل مكتوم
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ذكر القرآن الكريم في أكثر من موضع مبدأ الشورى، وأجزل الثناء على قيمتها الرفيعة في 
تنظيم المعامالت والعالقات اإلنسانية، وأشار إلى ضرورتها في ترتيبالشؤون الخاصة والعامة 
من أمور األسرة الصغيرة إلى تقرير مصائر المجتمعات الكبيرة، أي أنها مطلوبة في كل حال 

من أحوال اإلنسان المسلم.
وحفل التاريخ اإلسالمي بنماذج مشرقة من التطبيقات الحكيمة لمبدأ الشورى، وإعمال العقل، 

في إدارة شأن المسلمين.

الحاكم  بين  العالقة  في  الشورى  ألهمية  ساطعة  نماذج  إيضاح  الحكيم  الذكر  في  جاء  وقد 
بيّنه هللا، عّز وجّل، عن ملكة سبأ  العام، منها ما  الشأن  الرأي في  والمحكوم، وصواب أخذ 

عندما ألقى الهدهد إليها بكتاب سليمان عليه السالم في قوله تعالى:
ِحيِم *  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ »قَالَْت يَا أَيُّهَا اْلَمأَلُ إِنِّي أُْلقَِي إِلَيَّ ِكتَاٌب َكِريٌم* إِنَّهُ ِمن ُسلَْيَماَن َوإِنَّهُ بِْسِم هللاَّ
أاَلَّ تَْعلُوا َعلَيَّ َوْأتُونِي ُمْسلِِميَن *قَالَْت يَا أَيُّهَا اْلَمأَلُ أَْفتُونِي فِي أَْمِري َما ُكنُت قَاِطَعةً أَْمًرا َحتَّى 
إلى  الدعوة  الداللة في  الكتاب كان واضح  النمل 32-29(، ذلك رغم أن  تَْشهَُدوِن«. )سورة 
عبادة هللا واإلذعان لوحدانية الحق سبحانه وتعالى، ولكن بلقيس دعت المأل من قومها، وأهل 
الرأي؛ ما يزكي قيمة التشاور بين الحاكم والمحكومين في كل األمور المتعلقة بمصير األمة.

وبإلقاء نظرة سريعة على المشهد اإلنساني الكوني الماثل أمامنا اليوم يتضح لنا أن األمور لم تعد طبيعية وال محتملة  فيما يقارب من ثالثة 
آالف إنسان توفي بسبب مرض اإليبوال، ونسمع عن تفشي األمراض واضطرار ماليين البشر إلى اللجوء.

ومن هؤالء الالجئين 70 بالمئة هم من المسلمين خرجوا من ديارهم مقهورين، وغادروا بالدهم مغدورين، لم يحملوا معهم من أمالكهم إال 
بعض ذكرى.

إن قيام بابا الفاتيكان خالل زيارته إلى تيرانا في ألبانيا بالصالة في كنيسة شيدها مسلمون في ذلك البلد المسلم يدل على أن التعايش السلمي 
أبقى من الصراعات الدائرة على هذا الكوكب، التي تُشكل حرباً عالمية ثالثة، ويُعُد عامال حاسما لها .

وفي هذا اإلطار، تحرص الواليات المتحدة األميركية على بقاء قيمها كما تصفها حية مستقلة خارج إطار التدخل المستمر؛ الذي أذنت لنفسها 
به متذرعة بحجة نصرة الحق ودرء الباطل، وكأن الشر كله هنا.

أليست قضية أوكرانيا صراعاً متعدد األسباب، ومن بينها المنازلة األرثوذكسية الكاثوليكية، كما يقال.؟ نحن أهل السنّة والجماعة، أو آل 
البيت، أو أتباع المذهب اإلباضي إن  أدركنا أننا أمة واحدة، ونلتقي يوم العيد لنُتمم ما أُمرنا به من مناسك وعبادات، نعلم تماماً أن بعض 
الفظائع، التي ارتكبت باسم الجهاد في أفغانستان، قبل دخول المنظمات المسلحة كطالبان ومن ثم القاعدة، وما تبعهما من مسميات، قامت  

بأعمال منكرة، من قتل األبرياء من مسلمين ومسيحيين بديارنا، كما قتلتهم في أماكن مختلفة من المعمورة.
ونحن نعلم ما هو حق وما هو باطل، وتقديراً على هذه المعرفة نقول، إننا على مفترق طرق  فإما قبائل وشعوب ال فرق بينها إال بالتقوى، 

أو فظاظة تجعل العالم ينفض من حولنا.
فهل لنا أن نُقرر مصيرنا في ضوء حكمة العيد، الذي نحتفل به، ونبدأ  في زراعة الفسيلة، وقد قاربت الساعة، كما يراها الكثيرون، وأن ندعو 
لتأصيل الحوار الشورّي األصيل النابع من قناعاتنا وعقيدتنا، ومن منطقتنا قبل غيرها، ونؤسس للتضامن األخالقي؛ الذي يأمر بموضوعية 

وضرورة قيام المؤسسات المعطاءة كالزكاة العالمية؟ .
أما موتى القلوب الذين يمشون على األرض وهم أموات، فنسألهم بصدق:هل كرم رب البرية اإلنسان لينكر قيم اإلسالم ويدعي هذا اإلنسان 

بأنه مسلم؟ ولهم أقول، إما التنوع واالحترام المتبادل والوصول إلى أرضية مشتركة تُمكن للتعايش المشترك، وإما طوفان الشر.
إن العالم يستذكر في 9/21 من كل عام يوم السالم العالمي، وال يزال السالم في ديارنا بعيد المنال.

إن فلسطين تُغتصب وتحترق أطرافها أمام مرأى ومسمع الجميع.
والمحتل ال تردعه شرعة وال قانون، فمن الصعب اقناع المسيحيين من ثقافة عربية، والمسلمين من ثقافة عربية، والفلسطينيين المسيحيين 
الذين وصفوا باآلراميين، للتمييز بينهم وبين فلسطينيي 48 عندما يدعون للخدمة في صفوف جيش إسرائيل، أن لهم حقاً بيننا، إذ ينتمون 

ألمتهم. 
أقول في الختام، إن الصدق مع الذات يحتم علينا الدعوة لنظام إنساني جديد نكون في مقدمته ونتعامل بإنسانيتنا في السلم والحرب.

حيث  يكون الصدق مع اآلخر، الذي يقف مع الحق  ال يعظم من هول الموقف وال يساوم بتعليل أسباب الحرمان.
وقبل كل شيء وبعده، يكون الصدق مع الخالق؛ الذي جعلنا مستخلفين في األرض، ال نعبث بأمانة الرسالة التي ُكلفنا بها، وأمرنا شورى 

بيننا ال نستبد برأي وال ننفرد باتخاذ قرار.
إذ وضعت الشورى في القرآن الكريم صفًّا واحًدا مع الصالة واإلنفاق:

ا َرَزْقنَاهُْم يُنفِقُوَن«. الةَ َوأَْمُرهُْم ُشوَرى بَْينَهُْم َوِممَّ »َوالَِّذيَن اْستََجابُوا لَِربِِّهْم َوأَقَاُموا الصَّ

األمر شورى بيننا 
الحسن بن طالل
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سعيد خوري النبيل و القامة التي ال تنسى
يفرض الحديث عن فقيد اإلنسانية المعلم سعيد خوري منظومة متكاملة من القيم التي جسدها الفقيد في مسار حياته . إنها منظومة خالدة لدى 

كل شعوب األرض. إذ تمثل نبراسا ً لما يجب أن يكون عليه اإلنسان في رحلة العمر . 
سعيد خوري تلك القامة التي أعلت مفهوم البناء و اإلنصهار مع اآلخر، ماذا عساه يقول في آخر أيامه و هو يرى العالم العربي يحترق 
بينما هو و رفيق دربه حسيب صباغ قدما نموذجا ً لقيم البناء و الحب و التسامح، و كما قال رئيس وزراء فلسطين لدى تأبينه في بيروت : 
)) إخضرت على يدي سعيد خوري صحارى و شقت جبال و عبدت طرق و انشئت مطارات و عمرت مدن و بنيت محطات و مدت خطوط 

نقل للبشر و الموارد الطبيعية و النفط و الغاز و الكهرباء(( . 

ولد سعيد خوري في صفد، وتعلم في حيفا، ثم وضع يده في يد زوج شقيقته حسيب صبّاغ، ويمما شطر الجامعة األمريكية في بيروت، 
ليدرسا الهندسة ويعمالن في الوقت نفسه. عاد الى الوطن، وقد اضطربت أحواله فلم يجدا عمالً، لكنهما كانا قد أسسا لنفسيهما، خلفية عريضة 
من العالقات اإلقليمية في الجامعة، حيث يتلقى العلم أبناء وجهاء المدن العربية واإلقطاع السياسي. قبل العودة الى لبنان، سجال محاولتهما 
األولى في ظروف وطنية صعبة ومعقدة، فأسسا شركة بناء سّموها باسم بالدهم فلسطين. ولما أحلَّ فينا الصهيونيون النكبة، لجأت أسرتيهما 
الى لبنان، فأصبحا الجئْين يعمالن كمهندسْين في شركة بناء أرسلتهما لتسلم مشروع بناء مطار طرابلس في ليبيا في العام 1949. تمرست 
عينا سعيد خوري على النظر الى بعيد، مع امتداد المهبط أو مدرج المطار، مترافقاً مع العمل حجراً حجراً. تطبعت األحاسيس بنزعة التقدم 
السريع الى أمام. ومع العودة الى لبنان، كان للصديقين من الخبرة والسمعة الحسنة، وما يجعلهما قادرين على التعجيل بإنشاء شركة خاصة 

طرحت  العراق  بترول  شركة  ألن  بهما، 
"بكتل"  شركة  خالل  من  عروض،  طلب 
األمريكية الخاصة العمالقة، إلنشاء أحواض 
لتخزين النفط، موصولة بخط األنابيب. أنشأ 
سعيد وحسيب شركتهما، ومعهما زميل ثالث 
هو كامل عبد الرحمن الذي باع حصته بعد 
بعقد  الناشئة  الشركة  وفازت  عاماً،  أربعين 
على  قدميهما  وضعا  الشابين  لكن  الباطن. 
المنطقة  في  الكبرى  اإلنشاءات  عالم  عتبة 

بأسرها!
التي  المقاولين"  اتحاد  "شركة  عود  أشتد 
اسمها  من  الثالثة  األولى  بالحروف  ُعرفت 
ــ باإلنجليزية - وهي متشابهة CCC. وفي 
البترولية  الثرورة  تدفق  مع  اإلنشاء  طفرة 
بمعداالت عالية، كانت CCC حاضرة، ولم 
فيه  تغب فلسطين عن كل موضع عسكرت 

لكي تبني!

خالل الرحلة الطويلة، ُعرف سعيد خوري كمحسن يحنو على إخوته الفلسطينيين، ويحب شعبه ويعايش قضيته ويعين النابغين من الفلسطينيين 
ما استطاع وما استطاعوا. أقام مؤسسة تنموية لبيت لحم. ومن موقع ثقافته وتجربته، واعتزازه بالتنوع في بالده؛ كان يردد إن بيت لحم، 

مهد المسيح، هي مدينة مقدسة للمسيحيين والمسلمين على السواء!
ليس أكثر افتتاناً للمرء المنصف، في تجربة سعيد وحسيب، من كونهما انطلقا من واقع اللجوء الى عالم األعمال، وكان عائدها في العام 
الماضي وحدة خمسة مليارات ونصف المليار دوالر. كان الرجالن، على الصعيد المعنوي، متحررين من أية نخزات للضمير، وبالتالي 
كانا يظهران بوجهيهما بارتياح. لم يسرق واحدهما مقدرات وطنه مثلما فعل "متبزنسون" عرب ُكثر. ولم يستغل واحدهما سلطة سياسية أو 
اقتصادية، ولم يعتصر مجتمعاً. عاش سعيد خوري ومات عصامياً متبسطاً في حياته، فاستحق اإللحاق بسجل النبالء الفلسطينيين الراحلين 

المبجلين .

د.عبد المنعم قدورة
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المجر : احتفال السفارة السعودية باليوم الوطني

أقام سعادة حاتم الغامدي القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في المجر حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 
للمملكة . حضر الحفل شخصيات رسمية و ثقافية و إعالمية و إقتصادية تمثل المجتمع المجري و سفراء و دبلوماسيو 
السفارات العربية و الدول اإلسالمية و األجنبية و حشد من الجالية العربية و المسلمة و الطلبة السعوديين الدارسين 

في هنغاريا .
و مثل الحكومة المجرية في اإلحتفال معالي مكلوش سيشتاك وزير التنمية الوطنية حيث أكد في كلمته على عمق العالقات بين المجر و 
السعودية و تطلع المجر إلى عالقات استراتيجية مع المملكة األمر الذي تجسد في زيارتي رئيس الوزراء للمملكة و الزيارات المتبادلة و 

حضوره المؤتمر اإلقتصادي المجري العربي في الرياض .

و القى سعادة حاتم الغامدي كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا ً على تجليات الصداقة و التعاون بين المملكة و المجر .   

يرى العديد من ابناء الجالية العربية في المجر ان احتفال الشعب العربي في المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من سبتمبر بيومه 
الوطني الرابع والثمانين, انما هو يوم مشهود في تاريخ العرب الحديث حيث تكرست معاني الوحدة والتكامل في مواجهة ماكان يعصف 
باالمة العربية من رياح التجزئة والتناحر. ويأتي حلول هذا اليوم في الحقبة الراهنة ليعزز االمال ويزرع الثقة بان مايحيط باالمة من بلوى 

الفتنة والخراب سيذهب ادراج الرياح لما يحمله هذا اليوم من معاني االخوه والوحدة وراية االسالم المتسامح. 
اليوم الوطني السعودي يجسد يوماً تاريخياً مجيداً الينسى يتمثل في تلك الملحمة الوطنية الكبرى التي وحدت المملكة العربية السعودية في 
كيان واحد ودولة قوية متماسكة قامت في عام 1351 هجرية عندما اكمل المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود توحيد كل 

أجزاء المملكة وأعلن قيام المملكة العربية السعودية. 
تحققت  التي  المكتسبات  على  للمحافظة  دافعاً  وتعطينا  الكبير  الكيان  هذا  أسسوا  الذين  واآلباء  االجداد  بتضحيات  يذكر  اليوم  هذا  أن  كما 

واالستمرار في بناء الوطن وتدعيم ركائزة لألجيال المقبلة. 
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ولعل االجيال العربية نعرف أن االنطالقة الحضارية واالقتصادية والتعليمية والثقافية وفي جميع المجاالت االخرى عمت أرجاء السعودية 
على كافة االصعدة بعد أن أرسى طيب هللا ثراه دعائم االمن واالستقرار لهذا الكيان الكبير ووضع بذلك المملكة على مشارف المستقبل ثم 
تسلم أبناؤه البررة الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد -يرحمهم هللا- والذين ساروا على نهج الملك المؤسس من حيث التمسك بتعاليم الدين 
االسالمي والتفاني في خدمة المواطن ومواصلة مسيرة البناء والتعمير واالزدهار وشهدت المملكة خالل سنوات حكمهم نهضة شاملة في 

شتى المجاالت. 
وفي حقبتنا الراهنة يجسد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا تطلعات الشعب السعودي في التقدم ومواكبة العصر عندما اقدم على خطوات 
عززت منحى الشورى ووسع من مشاركة المرأة في صنع القرار ونبه الى المخاطر التي تمثلها قلة تحاول خطف االسالم وتشويه معانيه 

السامية فدعا الى مواجهتها ودعم كل توجه يعزز على الصعيد الدولي قيم الحوار والتقارب بين االديان. 
امال جمة معقودة على المملكة العربية السعودية التي تسعى لتكريس قيم الحوار ومقارعة التطرف والغلو, لتبسط معاني البناء التي جسدتها 

في الداخل على ارجاء االقطار العربية واالسالمية لتنعم باالمن والسالم.
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للمرأة  نموذجاً  هنغاريا  في  المغربية  المملكة  سفير  عقيلة  زيد  بو  خديجة  الدكتورة  تجسد 
عالم  دخلت  عندما  توهجاً  النموذج  هذا  وزادت  االنسان  لخدمة  العلم  نشدت  التي  العربية 
الدبلوماسية لتنقل بفكرها وعملها روح المملكة المغربية و اصالة شعبها وعراقة تاريخها.

الدانوب األزرق زارت الدكتورة بوزيد فكان هذا الحوار: 

1 -  هل تحدثينا عن الدراسة واالختصاص العلمي ؟

الدكتورة خديجة بوزيد بنعمر من مواليد مدينة سال المغربية، ففي هذه المدينة 
شهادة  على  الحصول  بعد  و  واالبتدائية.  الثانوية  دراستي  أكملت  التاريخية 
الباكالوريا  ) شعبة العلوم( التحقت بكلية الطب والصيدلة بمدينة الرباط حيث 
دراستي ألحصل على شهادة  تابعت  بعدها  العام.  الطب  حصلت على شهادة 

التخصص في أمراض النساء والتوليد.
على إثر ذلك التحقت بالمستشفى الجامعي العام لمزولة مهامي كطبيبة مختصة. 
وفي سنة 1982 قررت فتح عيادة طبية خاصة حيث شكلت بفضل هللا ثمرة 

جهود كبيرة ونتيجة  لمسيرة موفقة.
وعن زوجي فهو أيضا درس الطب وتخرج طبيبا إال أنه كان له توجها آخر أال 
وهو تسيير وإدارة المستشفيات بالمغرب. كما أنه والحترافه السياسة فقد تقلد 

مناصب سياسية عديدة.

حياة  بناء  السفير  ولسعادة  لك  وفرت  التي  والمقادير  المصادفة  ماهي   -  2
عائلية وكفاح عملي في الحياة؟

في سنة 1999 شاءت األقدار أن يتغير مساري العلمي إلى مسار دبلوماسي 
حيث تشرف زوجي بتكليف من صاحب الجاللة بتعيينه سفيرا بهولندا وبعدها 

بسلطنة عمان وحاليا بهنغاريا.
آنذاك وعند تعيينه، كان علي أن أختار بين أمرين: إما أن أتابع عملي كطبيبة 

أو أصاحب زوجي في حياته الدبلوماسية.
وبعد وقت قصير من التفكير، قررت مصاحبته في مساره الدبلوماسي لكوننا نؤمن بفكرة االستقرار األسري ومساندة بعضنا البعض.

وهذا القرار هو نموذج للتضحيات التي يجب على المرأة أن تقوم بها اتجاه أسرتها ومجتمعها.
فلبناء حياة عامة وحياة زوجية خاصة، يلزم دائما توازن وتعاون وتفهم لجميع الوضعيات وهذا يتطلب مجهود ومساندة من طرف الزوجين 

لتوفير جو ومحيط مالئم لعيش سليم وتربية أطفال ناجحة وهذا هو األساس.  
ومن حسن الصدف أن أبنائي كانا في المرحلة الجامعية وبالتالي لم يصادفهما مشاكل االنتقال من بلد آلخر إبان دراستهم كما هو الحال عند 

بعض الدبلوماسيين.

3 -  ما الكلمة التي ترين أنها مواكبة الحتفاالت الشعب المغربي بعيد العرش المجيد؟

وفاء، إخالص، تجديد بيعة: فمنذ أربعة عشر قرنا والمغاربة متشبثين بملكهم وبأهداب العرش العلوي المجيد. فملكنا قلبه مشبع بالطموح حيث 
يتجلى ذلك في العديد من اإلصالحات التي  تعرفها بالدنا والتي تهم جميع الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية. فجاللة الملك محمد 
السادس يصرف كل جهده  لتهيئة وضمان العيش الكريم والمالئم لكافة أفراد شعبه في ظل االزدهار المضطرد الذي تعيشه المملكة المغربية.

4 - ما الدور الذي أضحت  تضطلع به المرأة المغربية في الحياة السياسية واالجتماعية والفكرية؟

إن دور المرأة في الحياة ليس وليد اليوم بل كان بارزا طوال العصور واألحقاب ومسايرا للتطور التاريخي.
وبخصوص دور المرأة المغربية في الحياة السياسية واالجتماعية والفكرية فخارج وظيفة األمومة والتربية فقد كانت ومنذ عهد الحماية بجانب 

عقيلة سفير المغرب في المجر تتحدث للدانوب االزرق 
عن قضايا المرأة والثقافة والحضور الفاعل للمغتربين  
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الرجل كمقاومة ومنظمة لعدة خاليا دفاعية حيث شكلت إحدى الركائز األساسية في مقاومة االستعمار آنذاك.
وبعد استقالل البالد فقد احتلت مكانة متميزة داخل المجتمع المغربي لمساهمتها الفعالة قي الدفع إلى األمام بالنهضة النسوية ومن خالل فرض 
وجودها وتواجدها بقوة داخل المؤسسات العمومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية والحقوقية واالنسانية. كما أن هذا التميز يظهر من 
خالل تقلدها لمناصب عليا وتحملها لمسؤوليات عديدة داخل هرم السلطة من خال ل ممارستها الفعلية للعديد من الوظائف الحساسة ولترؤسها 

وقيادتها للعديد من المؤتمرات الوطنية والدولية.
ولعل التشريعات المغربية الحديثة وعلى رأسها مدونة األسرة كانت خير سند  للتطور الكبيرالذي تعرفه وضعية المرأة المغربية.   

كل هذه الجهود مكنت المرأة المغربية من رفع نسبة مشاركتها في مختلف المجالس الوطنية والمحلية. فعلى سبيل المثال ال الحصر تشارك 
المرأة حاليا في البرلمان المغربي بفعالية بعد حصولها على 67 مقعدا وجل البرلمانيات ال تتعدى أعمارهن 35 سنة وحاصالت على شهادات 

جامعية عليا.
المجال القضائي كذلك ال يخلو من العنصر النسائي حيث أن مايناهز ربع هذه الهيئة  هم من النساء. ولإلشارة فقط فإن أول قاضبة عربية 

كانت مغربية مارست اختصاصها هذا منذ سنة 1961.
أغتنم هذه الفرصة ألشير إلى أن الميدان الصحي يشهد تزايدا مهما في عدد الطبيبات والصيدليات والممرضات وذلك سنة بعد أخرى.

و في الميدان )الجمعوي( نالحظ التواجد القوي للمرأة المغربية من خالل خلق وتسيير للعديد من الجمعيات العاملة في ميدان الطفولة ومحاربة 
األمراض الفتاكة.

واود االشارة الى ان عدد كبير من النساء المغربيات اللواتي أحرزن على مناصب عليا في الحكومة كوزيرات و سفيرات.
حضورالنساء القوي مكنهن من الولوج إلى الحقل الديني حيث يعملن كمرشدات وواعظات مقتدرات كما أن بعضهن يدرس باقتدار و تميز 

الفقه اإلسالمي.
وفي الميدان الرياضي حققت المرأة المغربية نجاحات عالمية من خالل الفوز بميداليات عديدة في مختلف األلعاب األولمبية وكذلك من خالل 

تقلدها مناصب مهمة داخل المؤسسة األولمبية الدولية. 
داخل  تلعبه  الذي  الرائد  بالدور  االعتراف  إلى  الجميع  وتستدعي  عامة  بصورة  العربية  للمرأة  مفخرة  وغيرها  المنجزات  هذه  كل  وتعد 
مجتمعاتها وإلى تقدير وتثمين واحترام مجهوداتها التي تعد ضرورية لنجاح أي مجتمع كان . فالمرأة كانت وال زالت وستبقى دائما بجانب 

الرجل. فوراء كل رجل عظيم امرأة أو أمام كل رجل عظيم امرأة.

5 – كيف ترين الدور المأمول للمرأة العربية في ديار االغتراب ؟

الشك أن دورالمرأة العربية في ديار الغربة يعد أساسيا ومهما. لذا أرى أن من واجبها أوال أن تبعد شبح الغربة عنها حتى تتمكن من توفير 
الجو المالئم والمريح داخل بيتها، لتتمكن من تبليغ رسالتها التي جاءت من أجلها وتعطي لنفسها الفرصة الالزمة إلثبات وجودها والتعريف 
بها كامرأة عربية تساهم في التعريف بحضارتنا وبالتطور الذي يحصل في بالدنا و مواكبة الركب الحضاري عن طريق نشر تراثنا وعاداتنا 
وثقافاتنا، عاملة في نفس الوقت على محو وإزالة كل الشوائب العالقة بمفهوم المرأة بحيث تكون هي المرآة التي تعكس مجتمعها وبيئتها التي 

تعيش فيها. والعكس صحيح فيمكن لها أن تنقل بعض العادات والثقافات إلى بلدها األم.
كما أرى أن عليها أن تعمل على حسن التواصل واالندماج  واالنفتاح على الغير حتى تشكل جسرا وطيدا بين ثقافة بلدها وثقافات البلدان 

األخرى.
كما عليها أن تكون فخورة بوضعها بفضل ما أحرزته من تقدم وتطور كثمار لجهودها المتعددة.

 
6  - قدم المغرب للحياة الفكرية والثقافية العربية أسماء ومساهمات جمة. كيف ترين دور الثقافة واإلعالم في التعبير عن حقائق حياتنا 

وتوجهات أمتنا اإلنسانية والحضارية ؟

ال أحد يمكن أن يتجاهل دور الثقافة واإلعالم في التعبير عن حقائق الحياة وعن مساراتنا اإلنسانية والحضارية. فبفضل هذين المجالين يمكن 
للشعوب واألمم أن تبرز مظاهر حضارتها وتقدمها والجهود التي تقوم بها ألجل اللحاق بالركب.

التي تعيق  البلد مع األخذ بعين االعتبار العثرات  التي يقوم بها  الثقافي والعلمي والمنجزات  بالتراث  التعريف    اإلعالم يعمل أيضا على 
اآلخرين وإزالة الشوائب على بعض الظواهر وكذا تغيير بعض المفاهيم غير الالئقة المتعلقة بكثير من األحداث التي نصادفها في حياتنا. 

لهذا يجب على المفكرين واإلعالميين أن يبذلوا كل الجهود لتقوية األنشطة الثقافية في جميع القارات للتعريف ببعض المواضيع التي تبقى 
شبه مجهولة عند الكثيرين.

إذا الثقافة واإلعالم هما القاطرة التي تجر عربة التقدم واالنفتاح على اآلخر وهي أيضا النافدة التي يمكن لنا أن نرى ونسمع ما يحدث في 
اآلفاق األخرى.   

 

اجرى الحوار سوسن االنكليزي    
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ذكرى سفير مصر السابق متجددة في يقين الجالية العربية 

تونس على دروب األمان 

تأبين  مناسبه  بالمجر  المصرية  السفارة  و  أشرف محسن  الدكتور  السفير  المرحوم  أسرة  مع  بالتعاون  المجر  فى  المصرية  الجالية  أقامت 
للمرحوم بعد مرور 40 يوما علي وفاته ، وقد حضر المناسبه عدد كبير من رجال الدوله والخارجيه المجريه ، وجميع السفراء األجانب 

والعرب وأعضاء السفارات بالمجر ، وأصدقائه ومعارفه ، ومن ضمن الحاضرين نخص بالذكر الساده : 
سعادة القاصد الرسولى ألبيرتو بوتاريو دى كاستيلو عميد السلك الدبلوماسى فى المجر 

سعادة بيتر وينتر مانتل نائب وزير الدولة للشؤون العالمية بوزارة الخارجية المجرية
سعادة سابوتش تكاش نائب وزير الدولة لسياسة األمن ،المدير السياسى، وزارة الخارجية المجرية

سعادة السفير  لوناس مكرمان سفير جمهورية الجزائر و عميد المجموعة العربية و االفريقية و االسالمية بالمجر
د/ السيد حسن رئيس رابطه الجالية المصرية بالمجر.

القس د/يوسف خليل راعى الكنيسة القبطية بالمجر

وقد تكرم السيد عميد السلك الدبلوماسي العربي سعاده سفير الحمهوريه 
الجزائريه بالمجر السيد/ لوناس مكرمان بالقاء كلمه التأبين التاليه:

نحن نجتمع اليوم فى مناسبة بالغة الحزن و األسى مليئة بأحاسيس من 
األسف و الحزن الحياء ذكرى سعادة السفير الكتور أشرف محسن محمد 
محسن، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر والذى وافته المنية يوم 
21 مارس عن عمر يناهز الخمسين. لقد صدمنا جميعا" بوفاته المفاجئة 
قدر محدد من هللا عز  لنا كمسلمين  بالنسبة  كانت  لقد  الغير متوقعة.  و 
و جل. لقد كان سعادة السفير أكثر من زميل، لقد كان صديق، صديق 

حقيقى، و أخ، أخ حقيقى.
بالنيابة عن سفراء و رؤساء المجموعة العربية، المجموعة االفريقية و 
أعضاء منظمة التعاون االسالمى المعتمدين لدى المجر، أود أن أعبر 

عن عميق التعازي القلبية لوفاة زميلى و صديقى و عميق األسى لفقدان صديق حقيقى مننا، كما أود ان انتهز هذه الفرصة العبر عن عميق 
تعاطفنا و تضامنا مع اسرته فى هذه الظروف الصعبة. فى تقديم عزائنا لألسرة نحن ايضا" نتقدم بالمثل النفسنا الننا ايضا" عائلته ونحن 

نشاركهم بالكامل نفس الشعور.
الى جانب التزام سعادة السفير المصرى أشرف محسن االجتماعى و المهنى لتعزيز العالقات الثنائية و اصراره على تعزيز التعاون فى 
شتى المجاالت بين المجر و مصر، لقد كان سعادة السفير غاية فى االلتزام و النشاط لقد كان بحق شخصية مميزة يشارك بكل حيوية فى 
جميع النشاطات  والمناسبات الدبلوماسية. أود أن أشيد اشادة عالية بعمله المستمر و مجهوده الدائم و االجتماعات و المناسبات التى ال تعد 

و ال تحصى التى اما بدأها أو شارك فيها.
مصر فى الواقع فقدت دبلوماسى عظيم. شخصيته، روحه المنفتحة و حبه للحياة، السرته و بلده هم شهادة و دليل على عظمة هذا الرجل.

 نحن جميعا" يمكنا أن نشعر باالمتنان الننا سنحت لنا الفرصة أن نقابله و سنحتفظ دائما" باللحظات و الذكريلت الغالية، العمل و االهداف 
المشتركة التى حققناها معه هنا فى المجر. نحن جميعا" نفتقده.

أظهرت نتائج اإلنتخابات التشريعية التي جرت في تونس في السادس 
لوطنه  يريد  الذي  الوطني  الجمعي  الشعور  أوكتوبر  من  العشرين  و 
بالنتائج  األحزاب  جميع  اقرار  عبر  ذلك  و   ً مطمئنا   ً آمنا  يعيش  أن 
بنزاهة  األوروبي  اإلتحاد  منهم  و  الدوليين  المراقبيين  تصريحات  و 
اإلنتخابات و سالستها إذ حصل على المرتبة األولى حزب نداء تونس 

ثم تاله حزب حركة النهضة اإلسالمي .
تونس الخضراء التي كانت الرائدة في رياح التغيير في العالم العربي 
حافظت على نقاوته فمنعت اختطافه و تشويهه تجسد ذلك في صوت 
شعبها و حرصه على قراره المستقل و في نزوله إلى الشارع للمطالبة 
برحيل الفرنسي برناز هنري ليفي الذي كان يسوق للربيع العربي الذي 

أمسى دمارا ً شامال ً اليعرف أحد وجهته المستقبلية ؟!!
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اكاديمية فلسطينية درست في المجر 
حديث عن القدس وجامعتها المفتوحة 

التقت الدانوب االزرق االكاديمية الفلسطينية اسراء ابو عياش التي درست في المجر وعادت 
اليها في زيارة علمية, وكان معها هذا الحوار: 

هل تحدثينا عن مسار حياتيك الدراسية؟
الغربية،  الضفة  في  الثانوية  المدرسة  انهائي  بعد 
اال شهر  وما هو  للدراسة،  لحم  بيت  بجامعة  التحقت 
واغلقت الجامعة الجل غير مسمى، بسبب االوضاع 
التي سادت الضفة الغربية وقطاع غزة اثناء االنتفاضة 
االولى. وبما انني انتمي السرة معتدلة دينيا ومتوسطة 
الحال، حيث عمل والداي في سلك التعليم، وترى في 
ألبنائها  لتوفيره  بوسعها  ما  وتبذل  عالية  قيمة  التعليم 
فتح  الجامعة  تعيد  ان  انتظر  ال  ان  والدي  اقترح  فقد 
الدراسة في  ثانية وعرض علي  بها  ابوابها لاللتحاق 
الخارج. وفعال التحقت بجامعة اوتفوش لوراند لآلداب 
عام  في  وتخرجت  وتربية،  انجليزية  لغة  تخصص 
في  الدكتوراة  ببرنامج  فورا  بعدها  أللتحق   ،1995
كلية اآلداب تخصص تربية،  وكان موضوع رسالة 
األول  الفلسطيني  المنهاج  حول  يتمحور  الدكتوراة 
السلطة  قدوم  مع  االولى  خطته  اعداد  تزامن  الذي 
الغربية  الضفة  في  االمور  زمام  واستالمها  الوطنية 
 : عنوان  الدكتوراة  رسالة  وحملت  غزة.  وقطاع 

 Philosophy of Education in Palestine: The Impact of Economic, political, social and Cultural Factors on
 .Educational System and Curriculum Philosophy

حصلت على الدكتوراة في العام 2001، عملت بعدها مباشرة في جامعة الخليل حتى العام 2005 بعدها انتقلت للعمل في جامعة القدس 
المفتوحة كعضو هيئة تدريس في كلية التربية، ومنذ العام 2012 اشغل منصب مدير فرع الجامعة في مدينة القدس.

ماهي فروع الدراسة في جامعة القدس المفتوحة؟
تعتبر جامعة القدس المفتوحة اليوم الجامعة الفلسطينية االكبر واالوسع انتشارا في فلسطين، حيث باشرت الجامعة تقديم خدماتها التعليمية 
في فلسطين في العام 1991 متخذة من مدينة القدس مقرا رئيسا لها وأنشأت فروعاً ومراكز دراسية في المدن الفلسطينية الكبرى، ضمت في 
البداية المئات من الطلبة وبدأ العدد باالزدياد سنويا إلى أن أصبح حوالي 62,000  في العام 2013 م. وقد خرجت الجامعة الكوكبة األولى 

من طلبتها عام 1997 . 
يلتحق بجامعة القدس المفتوحة اليوم ما يعادل ثلث طلبة التعليم العالي في فلسطين، وتشكل االناث ما نسبتة ثلثي الطلبة. وتنتشر فروع ومراكز 
الجامعة التي يبلغ عددها 21 فرعا ومركزا دراسيا على امتداد الوطن من رفح الى جنين. وتتبنى الجامعة نظام التعليم المفتوح الذي يعطي 
الفرصة للطلبة من كافة الفئات والطبقات االجتماعية االلتحاق به . إنطالقا من فلسفة جامعة القدس المفتوحة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم 
العالي والتدريس والبحث العلمي، ومن إيمانها برسالتها ووعيها لدورها في بناء اإلنسان الفلسطيني بخاصة والعربي عامة، فان الجامعة تعتبر 
مالذاً للفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني كالنساء، والفقراء، وكبار السن، واالسرى لاللتحاق بها وذلك بسبب نظام التعليم المفتوح الذي 

تنتهجه وبسبب التكلفة المادية التي تكاد تكون رمزية للساعات المعتمدة مقارنة بمؤسسات التعليم العالي االخرى.

كيف تصفين زيارتك للمجر بعد سنوات مديدة في االحياة بها؟ 
تعتبر المجر وطني الثاني وفيها التحقت بالتعليم العالي بكافة مراحلة من البكالوريوس وحتى الحصول على درجة الدكتوراة، عشت في هذا 
البلد مرحلة مهمة من حياتي اثرت بدون شك على شخصيتي بشكل جوهري. . وهذه اول زيارة لي للمجر بعد انهاء دراستي للدكتوراة في 
العام 2001. اشعر انني ازور مكان اعرف تفاصيله جيدا، استعيد ايام جميلة عشتها في الجامعة ومع االصدقاء الذين ال زال بعضهم مقيم 
في المجر. اشعر دائما باالمتنان العظيم للشعب المجري المضياف المتسامح المنفتح على الثقافات االخرى والمتقبل لآلخر. ال شك ان المجر 
تغيرت بشكل كبير في خالل العشرين سنة الماضية، ولكن مالمح البلد االساسية ال زالت تكشف عن هويتها العريقة وتاريخها. ال زال هذا 

البلد الصغير يتميز بجمال اخاذ، وبهدوء وبوتيرة حياة بعيدة الى حد ما عن صخب الحياة في المدن الكبرى. 
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عقدت هيئة النساء المسلمات في المجر إجتماعات متواصلة للبحث في الطرائق العملية لنجدة و إغاثة المدنيين الفلسطينيين 
في غزة .

و لقد هال الهيئة حجم الدمار الذي لحق بغزة و الضحايا من النساء و األطفال و المسنينن ، و توجهت الهيئة في إجتماهاتها 
بمقر مجلة الدانوب األزرق بنداء إلى كل ذي ضمير للمساعدة في بلسمة جراح أطفال غزة و قررت إتخاذ إجراءات 
عملية لدعم إنساني لتخفيف المصائب التي لحقت بالمدنيين . و قد قام إثر ذلك و فد من الهيئة بزيارة سفارة دولة فلسطين 

و قدم للسفيرة أنطوانيت سيدن مساعدات عينية ألطفال غزة .
و تمنت الهيئة أن يحل السالم العادل و الشامل لتنعم األجيال في المنطقة بحياة ملؤها العدل و السالم . 

المجر :هيئة النساء المسلمات تهب لبلسمة 
جراح المعذبين
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السيدة د. باتينا هروبي نائبة المدير العام للشئون 
العملية لهيئة االستثمار الوطنية المجرية

تطور في عالقاتنا االقتصادية مع العالم العربي
وافاق االستثمار واعدة في المجر

يحمل اللقاء مع  Dr.Hruby Bettina افكارا عده عن تطور العالقات العربية المجرية وافاق االستثمار في المجر لرجال االعمال العرب 
الراغبين بتوسيع اعمالهم و توطيد االواصر التاريخية بين الشعب العربي والمجري. 

الدانوب االزرق التقت الدكتورة بتينا وكان هذا الحوار: 
سؤال : هل تتفضلين باطالعنا على خطط وبرامج هيئة االستثمار الوطنية المجرية )HIPA(؟

الحكومة  قامت  وقد  مختصة.  هيئة  )HungarianInvestmentPromotionAgency, HIPA(هي  المجرية  الوطنية  االستثمار  هيئة 
المجرية بتأسيسها من أجل المساعدة في جذب رؤوس األموال األجنبية إلى المجر. إذن هدفنا هو العمل على أن تكون المجر مكاناً لجذب 

االستثمارات بالنسبة لمحركي االقتصاد العالمي.
المختصون لدينا يعملون على ترويج المناخ االستثماري للمجر ليصل إلى جميع نقاط العالم. ومن أجل ذلك نشارك في المحافل والمنتديات 

والبرامج الترويجية المحفزة على جذب االستثمارات.
هدفنا الشامل هو تأمين خدمات إدارة مشاريعنا بما يتوافق مع أهداف الشركات وذلك بتقديم اقتراحات ألماكن االستثمارات مع تنظيم زيارات 
ميدانية لهذه األماكن. وأننا نؤمن لعمالئنا المعلومات اليومية – القانونية واالقتصادية والضريبية – المتعلقة بالبيئة االستثمارية في المجر 
وفي اطار برنامجنا " إعادة االستثمار " نقّدم المساعدات للشركات التي تستثمر وتنشط في المجر من أجل تحفيزها على إعادة عمليات 

االستثمارات.
أحد أعمالنا التي نفتخر بها هو قيام خبراءنا المختصين بوضع مطبوعة تضم المشاريع االستثمارية لهيئة االستثمار الوطنية المجرية والذي 
يتم عرضه على المستثمرين األجانب في المنتديات المختلفة. أما األمر الثاني فهو قاعدة بيانات موردي السيارات والتي تم وضعها في المجر 

للمساعدة في التقاء موردي السيارات المجريين مع الباحثين عنهم.
نحّضر منشورات معلوماتية متخصصة بعدة لغات عن المجر وسوف يتم نشرها في المناسبات المذكورة سابقا من أجل ترويج المجر و تحفيز 
االستثمار فيها. وقد أسسنا جائزة " مستثمر السنة " والتي سوف تمنح سنويا ألكبر المستثمرين في المجر، لكن هناك مبادرة مهمة أيضا وهي 

برنامج " صديق االستثمار من أجل المناطق " والذي يقوم بتحضير المناطق المجرية بهدف توفير فرص استقبال المستثمرين.

من المهم جداً وجود نظام خدمة " النافذه الواحدة" في هيئة االستثمار الوطنية المجرية لتقديم خدماتها مجانا للعمالء والتابع مباشرة لوزارة 
الخارجية وشؤون االقتصاد الخارجي المجرية المؤسسة الداعمة الرئيسية للوكالة.

روبارت بودوتش
نائب مدير هيئة االستثمار الوطنية المجرية

 لشئون تحفيز االستثمارات

باتينا هروبي
نائبة مدير هيئة االستثمار الوطنية المجرية لشئون 

العمليات

روبارت ايرشيك
مدير هيئة االستثمار الوطنية المجرية
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سؤال: كيف تقيمين االستثمارات العربية في المجر؟

وفق تجاربنا فإن ما يهم المستثمرين العرب هو امتالك حصة في شركات كبيرة تعمل بشكل جيد ومهمة استراتيجيا. كما أنهم يهتمون بشراء 
عقارات ليست بحاجة إلجراء تطويرات عليها. فاهتمامهم ينصب بالدرجة األولى على العقارات ذات القيمة المرتفعة الموجودة في مركز 

بودابست أو في محيطها في دائرة ال تتجاوز مساحتها 10 كم من أجل استخدامها كفنادق أو مكاتب.

يشار هنا إلى أن فندقي المرديان وانتركونتينانتل قامت بشرائهما إحدى شركات دبي الناجحة في مجال االستثمارات وهي مجموعة الحبتور 
التي بنت فندق 7 نجوم الوحيد في العالم وكذلك برج العرب في إمارة دبي.  وهناك مجموعة ميللو مود العائدة لرجال أعمال أردنيين قامت 
بشراء قصر كلوديت وحّولته إلى فندق بودها بار بعد ذلك اشترت " الميدان الباريسي " في قلب العاصمة بودابست. كما تجدر اإلشارة هنا 

إلى أن فندق فورسيزين الذي يتبع له قصر كراشام الحصة األكبر منه يملكها األمير السعودي الوليد بن طالل.

العقارات فقط أذكر هنا أن مجموعة ارمانيوس المصرية لصناعة األدوية وهي شركة قائدة في منطقة الشرق  لكي ال أتطرق إلى مجال 
األوسط وشمال أفريقيا قامت في العام الماضي بافتتاح مركزا لتطوير األبحاث األوروبي في العاصمة بودابست هذا يعني أن قيمة االستثمار 
بلغت أكثر من مليونين يورو وتأمين 20 مكان عمل مباشر و 100 مكان عمل غير مباشر . كما ان  المستثمر بشار نجاري السوري األصل 

اشترى نسبة 74,5 % من شركة معمل برسالن جولناي المجري.

سؤال: ما هي الخطط والتصورات والمشاريع التي انبثقت في منتدى مؤتمر األعمال االقتصادي المجري – العربي األول والثاني؟ ما هي 
تصوراتكم لمنتدى المؤتمر المجري – العربي الثالث بما يتعلق بتنمية العالقات االقتصادية؟

منتدى األعمال المجري – العربي األول الذي ُعقد في بودابست في نوفمبر 2012 عرض فرصا لبدء العالقات بين قطاع األعمال العربي 
والشركات المجرية  فقد تم خالل هذه المناسبة إلى جانب التعرف على أجواء االستثمار في المجر تقديم مشاريع محددة أيضا. فقد شارك 150 
رجل اعمال من 16 دولة عربية حيث تم عقد أول قمة أعمال ناجحة بين العالم العربي والمجر وكان اهتمام أعضاء الوفد العربي المشارك 

متوجها بشكل خاص نحو قطاع السياحة واالستثمار العقاري والصناعات الغذائية.

منتدى األعمال المجري – العربي الثاني الذي ُعقد في الرياض في شهر مارس 2014 شارك فيه 125 رجل أعمال مجري و830 رجل 
أعمال عربي من بينهم ممثلين لمجموعات استثمارية واستشاريين ومصدرين وموزعين، معظمهم من المملكة العربية السعودية إلى جانب 
عدد كبيروصل من ) مصر – األردن – الكويت – السودان – قطر – المغرب – الجزائر ( وتم خالل هذا المنتدى توسيع عالقات التعاون 

االقتصادي المشترك العربية – المجرية كما نتج عن هذا المؤتمر تطور في العالقات االقتصادية المجرية – السعودية أيضا.

حّضرت هيئة االستثمار الوطنية المجرية لهذا المنتدى بيانات تضم المشاريع االستثمارية لهيئة اإلستثمار الوطنية المجرية والتي تم اإلشارة 
إليها سابقا. البيانات عرضت 41 مشروعا في 6 قطاعات بقيمة إجمالية تتعدى 2.9 مليار يورو. كما اجتمع شركائنا رجال األعمال العرب 
مع القائمين على هذه المشاريع حتى أن أكثر من صاحب مشروع تلقى عروضا محددة من الجانب العربي. فاالهتمام بعملية االستثمارات 
في المجر القادمة من منطقة الشرق األوسط تشهد تزايدا وهذا األمر قد سّجلته هيئة االستثمار الوطنية المجرية من خالل اللقاءات المتزايدة 

لوفود رجال األعمال العرب في المجر. 

وقد تجسد خالل هذه المناسبة 26 اتفاقية جديدة تم التوقيع على 11 اتفاقية منها بين شركات مجرية وعربية عقب مراسم االفتتاح لهذه المناسبة 
ضمن اإلطار الرسمي لها في حين تم التوقيع على 15 اتفاقية أخرى نتيجة المحادثات الرسمية بين األطراف المشاركة أثناء أعمال المنتدى. 
فقد تم على سبيل المثال التوصل إلى اتفاق بين شركة الكهرباء المجرية وشركة الجهاز السعودية لخوض مناقصات تجارية مشتركة في 
مجال بناء الشبكات الكهربائيةوكما أن مجموعة أوبودا المجرية فازت بمشروع أعمال الرصد لمشروع برج ناطحة السحاب  المدار من قبل 
مجموعة الماسة جدة . كما أن مجموعة ألبان كوروشي رفعت من حجم صادراتها إضافة إلى أنها بدأت بانتاج نوع أجبان جديد مخصص 
لألسواق العربية ، كما نذكر في هذه المناسبة شركة الكترونيكا 77 التي ترسل أجهزة طبية إلى دول عربية وكذلك مشاركة مهندسين من 
شركة فوتاف المجرية في خطط بناء مترو أنفاق الرياض وكذلك يمكن اإلشارة هنا إلى االتفاقية التي تم توقيعها مع شركة أطلس ورد في 

مجال السياحة.

بمرور سنة على تنظيم المنتدى االقتصادي األخير وبحسب االستمارات اإلحصائية التي تم إمالءها من قبل الشركات المجرية المشاركة عن 
طريق هيئة االستثمار الوطنية المجرية تبين أن نتيجة المحادثات التجارية تم التوصل إلى اتفاقيات تجارية بقيمة مالية تجاوزت 72 مليون 

يورو. كما بلغ عدد المحادثات التجارية وفق هذه االستمارات اإلحصائية ما مجموعه  417 عمل تجاري.

الخطط الموضوعة بالنسبة للمنتدى االقتصادي المجري – العربي المزمع عقده في بودابست مبنية على تجارب المنتديين األول والثاني وهي 
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قائمة على مسألة تنشيط العالقات المجرية – العربية. الهدف المهني األساسي سوف يكون التوصل إلى مستثمرين عرب لفرص االستثمار 
الموجودة في المجر وكذلك العمل على نمو تصدير المنتجات والخدمات المجرية بشكل ديناميكي تجاه المنطقة العربية. 

سؤال: ما هي الرسالة الموجهة لرجال األعمال العرب بخصوص مزايا االستثمار في المجر؟ خاصة وأن المجر تتمتع بمصادر زراعية 
وصناعية وسياحية وكذلك بتكنولوجيا متقدمة؟

المجر دولة في االتحاد األوروبي مستقرة وهي تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتحمي االبتكارات والجودة واإلبداع. المجر هي بوابة 
أوروبا حيث يمكن الوصول بسهولة إلى أسواق االتحاد األوروبي التي يقطنها 493 مليون نسمة، كما هي قريبة إلى مجموعة رابطة الدول 
المستقلة – جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق – ودول منطقة البلقان وتركيا ايضا. االقتصاد المجري يقدم حالة اقتصادية متوازنة تحفز 

المستثمرين األجانب لكن عندنا ال يحصل فقط المستثمرين القادمين الجددعلى اهتمام خاص وإنما المستثمرين المتواجدين سابقا أيضا.

وثمة قناعة سائدة على أنه تم تصنيف بودابست العاصمة لعام 2014 – 2015  كأكثر مدينة جاذبة لالستثمارات في منطقة وسط أوروبا وفق 
مجلة  FDI الصادرة ضمن مجموعة فايناشال تايمز. فالنسبة للمستثمرين مسألة ضبط الحسابات أمر جاذب لهم. وقد وضع المجر قانون 

االستقرار الجديد الذي ينظم أقصى درجة ممكنة من الدين العام.

تهدف الحكومة المجرية أن تصبح المجر مركزا لالنتاج األوروبي. لذلك كانت التدابير الجديدة تسعي لخلق أكثر الظروف الجاذبة لالستثمار 
في المجر ضمن القارة األوروبية. فقد تم تطبيق قانون ضريبة الشركات وهي تمثل نسبة 10 % فقط وتعتبر األقل على المستوى األوروبي. 
كما تم تحضير قانون العمل والذي يعد األكثر مرونة إلى جانب العمل على تخفيض البيروقراطية. وقد تم إعادة هيكلة النظام التعليمي في 
المجر من أجل تهيئ متخرجين من المؤسسات التعليمية ذي كفاءة عالمية وتدريب جيد إضافة إلى تعلمهم لغات أجنبية متعددة لدى دخولهم 
إلى أسواق العمل، لكن إلى جانب ذلك يتم األخذ بعين اإلعتبار إلى أن المستثمرين ليسوا بحاجة فقط إلى الخبراء وإنما هم بحاجة للوصول إلى 
موردين مناسبين أيضا، لذلك نقوم بشكل مستمر في مراقبة  وتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. مع كل ذلك يجب أن ال ننسى 

أن البنية التحتية في المجر متميزة ويتم بشكل مستمر تطوير وتوسيع شبكة الطرق العامة وشبكة السكك الحديدية.

القطاع الزراعي مسألة مهمة حيث أن 80 % من المساحة اإلجمالية للمجر هي أراضي زراعية وغابات وأن القسم األكبر منها سهول وأن 
أكثرها ارتفاعا عن سطح البحر ال يتجاوز 200 مترا مع األخذ بعين اإلعتبار أنها تقع في قلب أوروبا. المهم أنها تتجاور مع سبعة دول وهذا 
عامل لصالحها من الناحية اللوجيستية. الصفات الطبيعية والتقاليد الزراعية والتنوع البيئي و األراضي الخصبة الممتازة والمناخ المتوازن 

للمجر تعني بمجملها أساسا لالنتاج الصناعي والصناعات الغذائية.

تأثير االبتكارات االقتصادية المذكورة بالنسبة للطالب في مراحل التعليم العالي والمنشورات العلمية الدولية وتصديرالمنتجات الفائقة الدقة 
والبراءات الدولية يمكن قياسها جيدا، حيث أن المجر تتجاوز معدل االتحاد األوروبي بشكل واضح في هذه المجاالت. أحد أهم أولويات 
االستراتيجية االقتصادية المجرية هو عملية تنمية األبحاث والتي تنمو من سنة لسنة. مسألة الزيادة في تطوير أنشطة الشركات المجرية تدين 

بالشكر لدعم الحكومة المجرية واالتحاد األوروبي.

توفر المجر للسياح الزائرين التمتع بمعالم سياحية خالبة وبرامج جميلة وإقامة ممتازة وهذا يعود بالشكر لألداء الجيد لقطاع السياحة ولنمو 
حركة السياحة األوروبية أيضا.
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سهير المرشدي و حنان مطاوع في بودابست 
قيمة الفنان قوامها موقفه القومي اإلنساني 

تنتاب المرء مشاعر جمة عندما يسمع بإسم الفنانة سهير المرشدي ، و يدفعه الفضول 
و اإلخالص لماض انصرم إلى لهفة اللقاء بها . و قد اتقدت هذه اللهفة حين عرفنا أن ابنتها حنان ابنة الفنان الكبير كرم مطاوع في رفقتها و 

هي التي تطل من شاشة اإلمارات في مسلسلها )دهشة(.
الدكتور سيد حسن رئيس الجالية العربية في المجر هاتف الدانوب األزرق منبئاً  بإقامة سهير المرشدي في بودابست . مشيراً  إلى أنه أعلمها 

بصدور مجلة عربية و حيدة في هنغاريا فقدرت هذا المنحى بإعتباره فعل ثقافي حضاري .

ذهبنا للقاء الفنانة المرشدي و ابنتها حنان . ذهبنا نجرجر ال شعور و ذكريات عن زمن الفن الجميل ، الفن الذي كرسته المرشدي و مجايلها 
غذاء للروح و الوطن و اإلنسان . هذا الالشعور تراه أمامك عند اللقاء. إنها مازالت اإليقونة التي نذكرها في )) حكاية بنت اسمها مرمر(( .
أفكار عدة يمكن سردها عن الحوار مع الفنانة سهير المرشدي بيد أن اختزالها في عناوين يغدو محتما ً لما يحمل الحديث معها من رؤى و 

أفكار و التصاق بهموم الناس و الوطن .
تصر المرشدي على أن الفنان إنما هو موقف، و كلما كان له موقف فثمة قيمة له. و تتذكر نزولها إلى ميدان التحرير إبان ثورة يناير و 
شعورها بأن ريح الجنة تحيط بها فجميع األعمار و الثقافات و الشرائح كانت هناك مشكلة روضة من رياض الجنة إلى ان اتى اإلخوان 
المسلمون و خطفوا الثورة . و تعتقد أن اإلسالم الحقيقي هو دين التسامح و العدل و البعد عن الغلو و التطرف و ترى في الرئيس السيسي 
روح مصر و عبقريتها و التطلع إلى عودة مصر إلى قيمتها الحقيقية: القيمة التاريخية و إعالء شأن العلم و خاصة العلم في الدين, فالعلم هو 

علة الخلود و ليس الشعوذة.

تتذكر سهير المرشدي المخرجين العظام الذين صنعوا السينما المصرية و أدخلوها إلى قلوب العرب و العالم . بركات ، حسين كمال ، حسن 
اإلمام ، نيازي مصطفى ، يوسف شاهين  و غيرهم . و الثقافة التي كانت تكسو األعمال الفنية بحيث حملت في طياتها سمة الخلود مشيرة 

إلى أن آخر أعمالها ))رغبة متوحشة(( .
هي الزيارة األولة لها للمجر و تعتقد أن المجر بقعة جمال و شعب محب. و هي على إطالع على الجذر التاريخي لعالقات المجر مع مصر, 
مشيرة إلى أن إطالق الشعب في مصر اسم المجري على القطارات التي زودت بها المجر مصر في ستينيات القرن المنصرم إنما يحمل 

معاني الدقة و السرعة و الجودة .

سهير المرشدي فنانة الزمن الجميل وعدت أن تزور المجر تباعا ً, بعد أن وقفت على ما تكتنزه المجر من سمات ثقافية و فنية و طبيعية 
أخاذة . زارتنا المرشدي سراعا ً و هي التي مثلت حقبة الفن العاكس لقيم جمالية و جسدت روايات و قصص أدباء عظام لتدخلهم إلى إلى 

يقين المتلقي, فنشأ جيل مفعم بالثقافة و اإليمان بالمستقبل.
كانت سانحة طافحة بحديث الفن و الثقافة و السياسة مع الفنانة سهير المرشدي و ابنتها حنان الفنانة الصاعدة التي ترعرعت و نشأت في بيت 

فني تكسوه الرصانة لجهة والديها اللذين أضفيا بعدا ً تاريخيا ً على الفن العربي .
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اول اتفاق شراكة استراتيجي بين المجر وشركة عربية 
شهدت وزارة الخارجية وشؤون االقتصاد الخارجي المجرية حفل توقيع اتفاق 
شراكة بين الحكومة المجرية وشركة Kőröstej  لاللبان التي يملكها الدكتور 

رياض النابلسي وذلك في السادس من نوفمبر. 
وقع االتفاق عن الجانب المجري معالي Magyar Levente  سكرتير الدولة 
لشؤون الدبلوماسية واالقتصاد في الوزارة وسعادة الدكتور رياض النابلسي 
وحضر الحفل عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير الجزائرو السفراء العرب 

المعتمدون في المجر و حشد من رجال االعمال و االقتصاد و االعالم. 

كلمة  كوروشي  ألبان  لمجموعة  والمالك  العام  المدير  نابلسي  رياض  د.  وألقى 
في هذه المناسبة قّدم فيها أوالً الشكر للحكومة المجرية باسم الشركة البرام هذه 

االتفاقية والتي تجعل منها شركة دولية تتمتع بدعم الحكومة المجرية. ثم أعطى د. رياض نابلسي لمحة مختصرة عن نشاطات الشركة التي 
وصلت منتجاتها مؤخرا إلى أسواق 30 دولة في القارات الخمس، مضيفا أن انتاج مجموعة ألبان كورشي من األجبان بلغ في العام الماضي 

25 طنا تم تسويق ثلثيه إلى األسواق الخارجية وأن األسواق العربية تأخذ الحصة األكبر منها .

ذكر د.رياض نابلسي أن هذه االتفاقية مهمة لمجموعة ألبان كورشي ألمرين:
أوأل: تثبت مواصفات الصناعات الغذائية المجرية العملية وتساعد على ايصال منتجات األجبان المجرية إلى األسواق العالمية لينافس المنتوج 

المجري الدول المشهوره في صناعة األجبان.

ثانياً: تأمين أسواق خارجية إضافية أمام منتجات مجموعة ألبان كوروشي مما يتطلب توفير أماكن عمل جديدة في المجر.

وختم د. رياض النابلسي كلمته بالشكر إلتاحته الفرصة لتوقيع هذه االتفاقية ممثال عن مجموعة ألبان كوروشي مشيرا أن هذه االتفاقية سوف 
تنعكس بااليجاب على كال الطرفين.

وتوزع منتجات  الشركة على ثالثين بلد في العالم . 
وشدد الدكتور النابلسي على أن التصنيع بتم بمواد اساسية مجرية وأيدي عاملة 

مجرية وخبرات مجرية . 
وتتكون مجموعة شركة كورشي من خمس شركات وهي : كرفانش , بابي , 

درافي , كورشي , فاسيم . 
 وقد وصل حجم مبيعات الشركة في العام الماضي  الى 27 مليار فورنت .

كلمة السيد الفنتا مجر

أن هذه  المجرية  الخارجي  االقتصاد  الخارجية وشؤون  االقتصادية في وزارة  الدبلوماسية  لشئون  الدولة  السيد الفنتا مجر سكرتير  وذكر 
االتفاقية االستراتيجية هي االتفاقية الثانية والخمسين التي تبرمها الحكومة المجرية مع شركات اقتصادية وهي الرابعة التي تبرم مع شركة 

مختصة في الصناعات الغذائية. 

تابع السيد الفنتا مجر قائال أن نشاطات مجموعة ألبان كوروشي يعتبر مثاليا من نواحي متعددة في المجر وقبل كل شيء يجب أن األخذ بعين 
االعتبار أن المجر دولة زراعية.
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وزارة اإلعالم الُعمانية و التعريف بالبوابة 
اإلعالمية لسلطنة ُعمان

نظمت وزارة اإلعالم الُعمانية في السابع عشر من سبتمبر لقاء تعريفياً لموظفيها عن البوابة اإلعالمية لسلطنة عمان»عمانت« وذلك تحت 
رعاية معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير اإلعالم بحضور سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة اإلعالم وعدد من 

المسؤولين بالوزارة.
وقدم القائمون على مشروع البوابة اإلعالمية خالل اللقاء التعريفي شرحا مفصال عن المشروع إضافة إلى تصفح مشروع البوابة والنوافذ 
والمحتويات التي يتضمنها الموقع من خالل عرض مرئي قدمه نصر بن حمود العبري مدير شبكة عمان اإللكترونية وعدد من المختصين 

بالشبكة.
وستمثل البوابة اإلعالمية لحكومة السلطنة المنفذ الرسمي الذي يوفر معلومات رسمية إعالمية شاملة عن السلطنة لمرتادي الشبكة العالمية 
للمعلومات »اإلنترنت« وهي بمثابة موسوعة تقدم معلومات رسمية متكاملة في قوالب إعالمية تفاعلية مختلفة لجميع جمهور العالم اإلفتراضي.
مع  المباشر  والربط  مطور  الكتروني  بشكل  والمستثمرين  والسائحين  والمقيمين  للمواطنين  اإلعالمية  الخدمات  تقديم  إلى  البوابة  وتهدف 
مواقع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية من داخل وخارج السلطنة والمتابعة اليومية ألخبار السلطنة على مواقع شبكة 
المعلومات العالمية. ودعا معاليه القائمين على هذا المشروع إلى وضع خطة تسويقية متكاملة واضحة المعالم لما بعد تدشين البوابة لتعريف 

المواطنين والمقيمين بالبوابة اإلعالمية.

أّكد السيد الفنتا مجر أن الحكومة المجرية تقّدم الدعم الكبير للشركات التي تنشط في مجال القطاع الزراعي وأنها تؤمن الوسائل الضرورية 
لتلك الشركات خاصة التي تنشط في المناطق التي تسّجل نسبة مرتفعة من العاطلين عن العمل.

أشار السيد الفنتا مجر أن نشاطات مجموعة ألبان كوروشي مهمة ألنها أيضا تؤمن 1000 فرصة عمل وتنتج سنويا 25 ألف طن من األجبان 
تسّوق إلى األسواق الخارجية المختلفة.

هذه وقد جسد يوم التوقيع حقبه اقتصادية هامة في تاريخ العالقات االقتصادية العربية المجرية مثلما حمل في تضاعيفه الق الحضور 
والعمل ذات البعد التفاعلي حيث جسد الدكتور النابلسي النجاح واالفق االقتصادي المواكب للحاجات االجتماعية وهي مسيره معروفة عنه 

في الجالية العربية واالوساط االقتصادية المجرية االمر الذي بعث على الثقة واالحترام المتجلي في هذا االتفاق االستراتيجي.
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الفنان بهجت اسكندر حول  نجاح الفت لمعرض 
االمومة 

يستمر عرض لوحات الفنان العالمي من اصل سوري بهجت اسكندر حول االمومة  في قصر المؤتمرات في  مدينة  كشكميت حيث احدث 
صدى كبيرا لدى الجمهور  المجري  بمختلف  اعماره  واخذ اهتماما  كبير ا من  قبل  االعالم  المجري  والعربي   وحقق رقما قياسيا  في  

عدد  الزوار  حيث زاره في  يوم واحد اكثر من 3700 زائر.\

والجدير  بالذكر  ان  الفنان  السوري االصل بهحت  اسكندر له مكانة كبيرة ومحترمة في وطنه  الثاني هنغاريا   حيث انه مؤمن برسالته  
وفنه وجمهوره المحب له  منذ اكثر من اربعين  عاما  واقام  اكثر  من 250 معرض خاصا وحصل على  اكثر من 100 جائزة وتقدير لفنه 
وانسانيته وكان   قد منح من رئيس جمهورية المجر وسام  استحقاق  برتبة  فارس لعام 2008  و تالها  ايضا  وسام االستحقاق برتبة  ضابط  

لعام 2012 من قبل رئيس  جمهورية المجر.

وبدعوة من  قبل المركز  الثقافي  المصري  في  فيينا  النمسا يشارك  الفنان  في معرض  دولي  بعنوان  الفن  من اجل  السالم وقد  تم  
افتتاحه في  10  سيبتمبر  في  فيينا . واالن  في  يقوم بالتحضير لمعرضه في  العاصمة  البلغارية  صوفيا بمناسبة ذكرى  الثورة  المجرية .

وقد اقام الفنان بهجت اسكندر عدة معارض في مدن بلغارية عدة تزامنا مع ذكرى ثورة اكتوبر المجرية ومازالت العاصمة البلغارية صوفيا 
تحتضن لوحاتة المصورة.
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وفد اإلستثمار القطري في المجر

وزير النقل السعودي في المجر 

أقام سعادة عبد هللا الجابر سفير دولة قطر في المجر حفل استقبال في السابع من أغسطس بمناسبة زيارة وفد اقتصادي من قطر القابضة إلى 
المجر و إجراءه مباحثات مع مؤسسة التجارة و اإلستثمار الهنغارية .

حضر الحفل سعادة الشيخ فيصل بن سعود آل ثاني مدير إدارة تطوير األعمال في قطر القابضة و أعضاء الوفد و السيدة الدكتورة باتيينا 
هروبي Bettina Hruby نائبة رئيس مؤسسة التجارة و اإلستثمار الهنغارية و السيد أندراش هايدو András Hajdú و السيد 

Domonkas Lakner  رؤساء أقسام في المؤسسة المجرية و السيد مكلوش فرنس Ferenc Miklós رئيس الفرع العربي في غرفة 
التجارة المجرية .

ويتضح من الحديث مع الشيخ فيصل ال ثاني على هامش الحفل الرغبة القطرية في نسج عالقات متعددة االبعاد االقتصادية واالستثمارية 
مع المجر, وهي الرغبة المتكئة على رؤى واستشراف علمي تنساب في حديث الشيخ فيصل في شرحه البعاد ادارة تطوير االعمال في قطر 

القابضة. 

وصل معالي وزير النقل السعودي الدكتور / جبارة الصريصري والوفد المرافق لمعاليه إلى العاصمة المجرية بودابست بتاريخ 21 سبتمبر 
في زيارة رسمية بناء على دعوة وزير التنمية الوطنية المجري السيد / ميكلوش سيشتاك ،وألتقى معاليه خالل الزيارة مع وزير التنمية 
الوطنية المجري ووزير النقل ، تناولت المباحثات أوجه التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجال النقل، كما ألتقى معاليه على هامش 
الزيارة مع كل من المسؤولين في مكتب االبتكار المجري و وحدة خدمات التحكم في المالحة الجوية المجرية وغرفة التجارة والصناعة 

المجرية ،وقام كذلك بزيارات ميدانية لكل من محطة القطارات الرئيسية في بودابست وجسر المجر المعلق .

وبهذه المناسبة أقام سعادة القائم بأعمال السفارة لدى المجر األستاذ / حاتم الغامدي حفل عشاء على شرف معاليه ، وحضر الحفل الوفد 
المرافق لمعاليه وأعضاء سفارة المملكة العربية السعودية في بودابست.
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حفال  حرمه  والسيدة  بالمجر  الجزائرية  الجمهورية  سفير  مقرمان  لوناس  سعادة  أقام 
بمناسبة الذكرى الستين الندالع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المباركة  وذلك يوم 04 

نوفمبر 2014.
وقد حضر الحفل مجموعة من المسؤولين المجريين وعلى رأسهم السيد سابو السلو نائب 
البرلمانية ممثال عن وزير  للشؤون  الخارجية،سكرتير دولة  الخارجية والتجارة  وزير 
الخارجية الموجود في باكو في زيارة رسمية، السيد ياكوب اشتبان نائب رئيس المجلس 
باإلضافة  الخارجية  وزير  لدى  الدولة  نائب سكرتير  تاكاش  سابولش  والسيد  الوطني  
لمجموعة كتاب دولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمجر  وممثلين عن القطاع 
االقتصادي الخاص والعام وممثلين عن قطاعي الصحافة والثقافة ومجموعة من الطلبة 

و الطالبات الجزائريين الذين يزاولون دراساتهم العليا بالمجر في إطار اتفاق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ستيبانديوم 
هنغاركوم الموقع بين الجزائر والمجر.

وبهذه المناسبة ألقى سعادة السفير كلمة ذكر فيها بالتضحيات التي بذلها الشعب الجزائري لنيل استقالله من خالل ثورتها المباركة التي نحتفل 
هذه السنة بالذكرى الستين الندالعها، كما نوه سعادة السفير بالعالقات التاريخية بين الجزائر والمجر التي عرفت نقلة نوعية خالل السنوات 
األخيرة و ستتوج خالل المرحلة المقبلة بمزيد من التعاون في مختلف المجاالت،.كما نوه باالتفاقيات الموقعة بين الجزائر والمجر خاصة 

االتفاقية الموقعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
من جهته أشاد الدكتور سابو السلو بنوعية العالقات الجزائرية المجرية والتي شهدت تطورا نوعيا خاصة في المجال االقتصادي والتي هي 
مدعوة للتطور أكثر من أي وقت مضى خاصة مع مشاريع التعاون المبرمجة قريبا والتي ستتوج بالزيارة التي سيقوم بها السيد عبد المالك 

سالل رئيس وزراء الجزائر إلى المجر بدعوة من السيد فيكتور أوربان.
اتسم الحفل بالحضور الرسمي وتنوع اطياف الجالية العربية وقد استمتع الحضور في اجواء من  الحميمية والكرم الذي ميزه طبق الكسكي 

الجزائري والتمر الجزائري ومجموعة من المأكوالت والحلويات الجزائرية التقليدية التي استمتع بها الحضور.

 ً يجسد علي حمروني العربي التونسي الذي حل في المجر قبل أكثر من ثالثة عقود نموذجا 
لرؤى و فعل تواصلي جسده عبر تفعيل القنوات السياحية بين المجر و تونس و العالم العربي .
هو في األصل جاء المجر لدراسة الهندسة عام 1979 و عندما انهى دراسة المعلوماتية توجه 
للدراسة في كلية التجارة الخارجية و أسس عام 1993 شركة المدينة لنقل األفواج السياحية 

المجرية إلى العالم العربي و األخص تونس .
جهوده أكسبت بالده سمعة عند اآلالف من المجريين و هو يرى أن الفتنة الكبرى التي تحيط 
انقطاع  إلى  إضافة  كبيرة  إيرادات  العربية  الشعوب  أفقدت  سنوات  أربع  منذ  العربي  بالعالم 
التواصل السياحي الذي يحمل في طياته انسيابية معرفة اآلخر و الوقوف على طيبة المجتمعات 

العربية و نشدانها التواصل مع اآلخر .
علي حمروني طاقة اغترابية أثبتت حضورها بالفعل و العزيمة لم ينتظر من أحد أن يكلفه خدمة 

أمته بل تطوع إلى فعل ثقافي يعزز قيم الحوار و التواصل بين الشعوب .

علي حمروني .... من رواد التواصل السياحي العربي المجري 

السفارة الجزائرية تحتفي بالذكرى الستين للثوره 
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عقيلة سفير دولة قطر تحتفي بعقيلة سفيري 
الكويت و اليمن

اقامت السيدة عائشة عقيلة سفير دولة قطر في هنغاريا احتفاال في دارتها في الثاني عشر من سبتمبر تكريماً للسيدة شروق عقيلة سفير دولة 
الكويت و السيدة بلقيس عقيلة سفير اليمن, بعد وصولهن الى المجر. حضر الحفل سفيرة دولة فلسطين السيدة انطوانيت سدين و عقيالت 

السفراء العرب و مجموعة من النساء النشيطات في الحقل الثقافي و االعالمي و االجتماعي. 
رحبت عقيلة سفير دولة قطر بالحضور و تمنى الجميع للمحتفى بهن طيب االقامة واالمل بصب الجهود لتفعيل حضور عربي واجتماعي 

وثقافي شاخص يبرز الدور المأمول والمرتجى للمرأة العربية في ديار االغتراب.

تحفل هنغاريا بمصحات مختصة بالعالج الطبيعي ألمراض الروماتيزم 
المختصة  المصحات  ORFI من أعرق  . لعل مصح أورفي  العظام  و 
شهدت ارجائه على مدى سنوات خلت تواجد العديد من الرواد العرب .

في أرجاء المصح أقسام عدة ما يلفت النظر وجود عدة معالجين بالمساج 
ألمراض العظام بعضهم حرم من نعمة النظر .

المعالج هيرتالندي زلتان Hertelendy Zoltán تراه يستقبل مرضاه 
بابتسامة دائمة. فقد البصر إثر حادث سيارة . بيد انه قرر أن يستمر في 
حياته فتراه يأتي من سكنه الذي يبعد مسافة ستين كيلومترا ً عن المصح 
العناية  أن  القول  يمكن  يدين  عبر  المساج  في  بحذاقته  الراغبين  ليعالج 
اإللهية قد أضفت عليه بركتها و قوة دفينة . مقدما ً درسا ً في الحياة أن 

ال قنوط مع اإلعاقة .
بلد  القاصد من  أن  إذا ماعرف  السالم عليكم   :ً مهلال  بترحاب  يستقبلك 

عربي. و يروي
 و انت مستسلما ً ألنامله قصصا ً و حكايات عن مشاهير و معارف أفلح في إبعاد شبح العملية عن عمودهم الفقري عبر عالجه 

الطبيعي .
إنها العناية اإللهية التي تضع روحها و بركتها في أضعف خلقها ؟!!!

صور من العالج الطبيعي في هنغاريا 
زلتان الضرير يداه من ذهب 
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Ibn Battuta, arab-muzulmán utazó
Ez a hatodik 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 Abdullah Muhammad Ibn Battúta (arabul: عبد  أبو 
 vagy egyszerűen csak Ibn Battúta ,( هللا محمد ابن بطوطة
1304-ben született Tangerben jómódú családból. Ifjú ko-
rában jogot tanult, művelt emberként fejezte be iskoláit. 
1325-ben indult Mekkába, a muzulmánok szent város-
ába, de útközben megjósolták neki, hogy élete során be-
járja Indiát és Kínát. Ez a jóslat mély benyomást tett rá, 
és meghatározta további életét. Megszállottan folytatta 
útját, és körbeutazva a Közel-Keletet Mekkába ért. Innen 
Perzsiába ment, majd 1327-ben visszatért Mekkába. Egy 
évet itt töltött, majd Afrika keleti partjait látogatta meg. 
Ezután Oman felé hajózott és megint Perzsiában kötött 
ki. Átszelte a Perzsa-öblöt és Arábián át Mekkában pihent 
meg. Az 1330-as évek elején Anatólia, a Fekete-tenger, 
Konstantinápoly érintésével bejárta a Kaszpi-tenger és az 
Aral-tó közötti vidéket, eljutott egészen az Indusig. Del-

hiben a szultán szolgálatába lépett, és jó néhány évet az udvarában töltött. Később az uralkodó 
Kínába küldte. Az Indiai-félszigetet megkerülve Srí Lankára, majd Burmába hajózott, innen Szu-
mátra érintésével jutott el Kínába. 1346-ban indult el hazafelé, és 24 év elteltével szülővárosába, 
Tangerbe ért. Itt azonban nem volt sokáig maradása. Hispániába utazott, mely mór fennhatóság 
alatt volt, majd visszatért Afrikába és a Szaharán átvágva Maliba ért. Innen 1354-ben karavánnal 
tért vissza Fezbe. 1369-ben bekövetkezett haláláig itt maradt. Utazásait a „Rihla” című könyvében 
írta le. Nagyobb utat járt be mint kortársa, Marco Polo. A mintegy 121 000 km-es megtett útjával 
minden idők egyik legnagyobb utazójaként tartják számon, ilyen hosszú utat valószínűleg nem 
tett meg senki rajta kívül a gőzgépek megjelenéséig, ami úgy 450 év elteltével következett be.
Róla nevezték el Tanger nemzetközi repülőterét, Marokkóban.

                                 Szerkesztette: Dr.Hassan Elsayed
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Párizsi költőket díjaztak Pécsett
Adonisz Franciaországban élő szír és Yves Bonnefoy fran-
cia költők vehették át pénteken Pécsett a Janus Pannonius 
Költészeti Nagydíjat. A nagydíj ötvenezer euróval járó nem-
zetközi költészeti elismerés, 2012-ben alapította a Magyar 
PEN Club.
Az Adonisz néven alkotó Ali Ahmad Said Asbar esszéista és 
költő, a modern arab költészet, irodalom megújítója. A mai 
arab irodalom legnagyobb alakjaként emlegetik, munkáját 
számos díjjal ismerték el Európában (megkapta például a 

német Goethe-díjat), és a Nobel-díj legkomolyabb esélyesei között tartották számon.
A 84 éves szerző az ötvenes években hagyta el Szíriát, miután politikai tevékenysége miatt fél 
évet börtönben töltött. 1980 óta Párizsban él és alkot arab és francia nyelven. Verseskötetei mel-
lett több könyvet írt az arab irodalomról.
A 91 éves szerző szépirodalmi életműve mellett jelentős tudományos munkásságot is magáénak 
mondhat, számos könyv, publikáció szerzője. Több európai és amerikai egyetemen oktatott, 
1981-től vezette a Collége de France összehasonlító poétikai tanszékét. Számos díjjal tüntették 
ki, 2011-ben életműve elismerésként megkapta a Griffin-díjat.
A Janus Pannonius Költészeti Nagydíjat a Magyar PEN Club alapította olyan, az európai kultúra 
főáramába illeszkedő, jelentős életművel rendelkező költők elismerésére, akik hozzájárultak a 
kultúrák, nemzetek párbeszédéhez.
Az idei díjátadón Páva Zsolt Pécs polgármestere és Szőcs Géza, a Magyar PEN Club elnöke kö-
szöntötték a díjazottakat. Páva Zsolt hangsúlyozta, a költészeti nagydíjnak köszönhetően Janus 
Pannonius – aki, bár korának ünnepelt művésze volt, manapság mégsem értékeljük eléggé – el-
foglalhatja megérdemelt helyét az irodalmi pantheonban, hiszen ez a díj Európa-szerte ismerté 
teszi a nevét.
Szőcs Géza köszöntőbeszédében emlékeztetett rá, hogy az elmúlt évszázadokban ugyan ren-
geteg minden változott, a költészet célja és lényege ugyanaz maradt, ezért lehet napjainkban 
is korszerű. – Elégtételünkre szolgál, hogy Janus Pannonius városában adhatjuk át a díjat a két 
kiváló költőnek – fogalmazott Szőcs.
Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója méltatásában úgy fogalmazott, Ado-
nisz korunk egyik legjelentősebb költője, aki az arab költészet hagyományaival szakítva új iskolát 
teremtett. A főigazgató kiemelte Adonisz politikai kiállását, miszerint egyszerre illeti kritikával a 
Nyugatot és az arab világot.
A Franciaországban élő szír művész a díj átvételekor hangsúlyozta, a költészet hangot ad a kü-
lönbségeknek, miközben meghaladja az ellentmondásokat. Yves Bonnefoy munkásságát Sepsi 
Enikő ismertette, majd a költő örömét fejezte ki, hogy Janus Pannonius költészetének hagyomá-
nyát, az európai hagyományt folytathatja, majd felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy Európa 
nem zárkózhat be, hiszen a civilizáció fennmaradásának záloga a párbeszéd.
Először 2012-ben ítélték oda a nagydíjat, akkor Lawrence Ferlinghetti amerikai költőnek, aki 
először elfogadta, majd visszautasította az elismerést arra hivatkozva, hogy annak finanszírozá-
sában a magyar kormány is részt vesz. Tavaly a 2014 augusztusában elhunyt Szimin Behbaháni 
perzsa költőnőnek adták át a nagydíjat Pécsett.
A műfordítói díjakat minden évben egy magyar irodalmat idegen nyelvre és egy idegen nyelvű 
irodalmat magyarra fordító műfordító kapja. A műfordítói díjakat idén Csehi Zoltán és Hannu 
Launonen kapta, műfordítói különdíjat Gömöri György vehetett át.
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Balog Zol tán munkatervet  í r t  a lá  a 
marokkói  sportminiszterre l

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Mohammed Ouzzine, marokkói ifjúsági és 
sportminiszter a sport, a szakemberképzés és az ifjúság területét érintő munkatervet írtak alá 
2014. október 17-én. Az eseményen részt vett Novák Katalin, az EMMI család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkára, valamint Dr. Simicskó István, a tárca sportért felelős államtitkára is. 
A megállapodás legfőbb célja, hogy a felek segítsék a sportlétesítményekért felelős hatóságok 
és háttérintézmények, a sport- és szakemberképző intézmények és a sportszövetségek közötti 
együttműködést. Az ifjúság területén ifjúsági csoportok tanulmányútjainak, nemzetközi fórumai-
nak támogatása, nyári táborok szervezése a két ország kormányának szándéka, ezen kívül támo-
gatják azt, hogy fiatal művészek kölcsönösen részt vegyenek a két ország kulturális, művészeti 
eseményein.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a megállapodás aláírását követően elmondta, 
hogy a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramnak köszönhetően 100 marokkói tanuló érkezik 
hazánkba. Kifejtette, hogy soha annyi támogatást nem kapott még a magyar sport, mint ezekben 
az években. Ez a támogatás sokszor világversenyek megszervezésében, és olyan megállapodá-
sok aláírásában valósul meg, mint a mostani.

A marokkói miniszter kifejezte reményét azzal kapcsolatban, hogy az aláírt megállapodás meg-
erősíti a két ország kapcsolatát, hiszen az mindkét fél számára előnyös. Kifejtette azt is, hogy 
Marokkó elismeréssel tekint hazánk sportsikereire, és reméli, hogy a két ország közti tapasztalat-
cseréből hazája is sokat tanul majd.

Magyar Levente elmondta, hogy a Kőröstej is 
ilyen településeken (Kacsóta, Barcs, Kőröstetét-
len, Hajdúböszörmény) gyártja termékeit.
    
A Kőröstej tevékenysége azért is fontos, mert 
mintegy 1000 munkavállalót foglalkoztat, és az 
általa évente előállított, 25 ezer tonna sajtot a vi-
lág legigényesebb piacain értékesíti - mondta az 
államtitkár.
   
 A Kőröstej cégcsoporthoz öt vállalat - a Caravanes Kft., a Bábel Sajt Kft., a Drávatej Kft., a 
Kőröstej Kft. és a Wassim Sajt Kft. - tartozik; a csoport árbevétele tavaly elérte a 27 milliárd fo-
rintot.  
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A Kőröstej cégcsoporttal kötött 
együttműködési megállapodást a kormány

Budapest, 2014. november 6., csütörtök (MTI) - A Kőröstej cégcsoporttal kötött stratégiai együtt-
működési megállapodást a kormány csütörtökön.

    Az ünnepélyes aláírást megelőzően Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára kiemelte: a Kőröstejnek köszönhetően a világ legigé-
nyesebb piacain válnak elérhetővé és láthatóvá a magyar termékek, és a cég tevékenységét - 
amely egyben a keleti nyitás politikájához is jól illeszkedik - messzemenően támogatja a kormány.
    A Kőröstej cégcsoportot a libanoni származású, évtizedek óta Magyarországon élő Riad Naboulsi 
alapította 1989-ben. Az alapító kiemelte: a stratégiai megállapodás annak bizonyítéka, hogy a 
magyar élelmiszeripar nagyszerű adottságokkal rendelkezik, és bár Magyarország nem sajtgyártó 
nagyhatalom, a Kőröstej termékei mégis a legjobb helyeket kapják az áruházak polcain világ-

szerte.
    Riad Naboulsi felhívta a figyelmet 
arra, hogy a Kőröstej úgy vált nem-
zetközileg ismert sajtgyártóvá, hogy 
csak Magyarországon állítja elő ter-
mékeit, és a gyártás más, esetleg 
olcsóbb telephelyre történő áthelye-
zése fel sem merült. Elmondta, hogy 
tavaly 25 ezer tonna sajtot gyártot-
tak, amelynek kétharmadát exportál-
ták.
    A Kőröstej 5 kontinens több mint 
30 országában van jelen termékei-
vel, sok országban az általuk gyártott 

Hajdú sajt az egyetlen termék, amely Magyarországot képviseli - hívta fel a figyelmet az alapító.
    
Riad Naboulsi szerint a stratégiai megállapodás egyben azon eredményeket is elismeri, amelye-
ket a Kőröstej megfelelő stratégiával, magyar alapanyagokból, magyar munkaerővel és magyar 
fejlesztésekkel elért.
    
A stratégiai megállapodástól a Kőröstej még több piacot, nagyobb ismertséget vár a minőségi 
magyar élelmiszer számára, valamint még több innovatív, a nemzetközi piacon is versenyképes 
terméket, fejlődő szakemberképzést és új munkahelyeket - hangsúlyozta Riad Naboulsi.
    
Magyar Levente beszédében kiemelte, hogy ez az 52. stratégiai megállapodás, amelyet a kor-
mány köt, és a negyedik, amelyet élelmiszeripari céggel ír alá.
    
Elmondta, a Kőröstej tevékenysége több szempontból példaértékű Magyarországon, és az új-
raiparosítási célok mellett nem lehet attól elvonatkoztatni, hogy Magyarország alapvetően 
agrárország. Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány minden, magas hozzáadott értékű terméket 
előállító vállalatot támogat a mezőgazdaságban is, és minden lehetséges eszközzel segíti ezeket 
a cégeket, már csak azért is, mert olyan térségekben működnek, ahol magas a munkanélküliség.
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A gazdasági fejlődés
Az Ománi nemzeti gazdaság, kihasználva a hazai kőolaj termelésének növekedését valamint 
nemzetközi árak stabilitását, 2013-ban 5%-os növekedést produkált.
A Szultántus a 2014-es évet történetének egyik legnagyobb költségvetésével kezdte. A kiadás 
összege elérte a 13,5 milliárd ománi riált azért, hogy az állam meg tudja valósítani az általa ki-
tűzött gazdasági célokat és biztosítani tudja a gazdasági fejlődés szintjét valamint állampolgárai 
jólétét.

Omán 2040
Ománi illetékesek tavaly megalakították az “ Omán 2040 “ nevű jövőképért felelős főbizottságot. 
A főbizottság célja, hogy  figyelembe véve a helyi, a regionális és a nemzetközi gazdasági és 
társadalmi fejlődést egy új jövőképet alkosson az ország számára. Mindemellett az említett bi-
zottság átértékeli az “ Omán 2020 “ gazdaságtervezési bizottság által eddig elért eredményeket.

Ipar
Az ipari ágazat az Ománi Szultanátusban a gazdasági és társadalmi fejlődés alapja. A statisztikai 
adatok szerint 2012 - ben 1,3  milliárd ománi riál volt a közvetlen külföldi befektetés összege 
Ománban, és ennek az összegnek 18.3 % -a az ipar területére irányult. Ehhez viszonyítva az ipari 
tevékenység aránya a 2013 – as  GDP-ben 2.8 % -kal növekedett, az ipar részesedése pedig a 
GDP –ben elérte a 17.6 % -ot.  Emellett az elmúlt időszakban az állam az ipar területén számos 
fejlesztést hajtott végre, különös tekintettel a földgázszektorra, ahol elkezdték bővíteni a Szulta-
nátus különböző területein már meglévő ipari negyedeket.

Információtechnológia
Az Ománi Szultanátus 2014-ben megőrizte 40. helyét 
a nemzetközi E-készenléti szint  rangsorban, amit a 
Világgazdasági Fórum bocsát ki. A jelentés arra utalt, 
hogy az E- technológiát kitűnően alkalmazzák az omá-
ni állami szektorban.

Idegenforgalom
Az idegenforgalmi ágazat  az ománi nemzeti gazdaság 
egyik legjelentősebb forrása. A Szultanátus bevétele 

a turizmusból 2012-ben meghaladta az egy milliárd dollárt. Ez azt tükrözi, hogy a Szultanátus 
sikeresnek mutatkozott és mutatkozik az idegenforgalom terén.  Ezzel Omán a negyedik helyet 
foglalja el az idegenforgalmi piacon az Öböl menti államok között. 2013-ban 1,9 millió turista 
érkezett a Szultanátusba, melyek  41 % -a az Arab-Öböl menti országok állampolgára volt.

Ománi kikötők
Fejlődése során a Szultanátus az utóbbi időben számos 
tengeri kikötőt épített, mivel abban hisz, hogy a kikötők 
vonzerőt gyakorolnak a külföldi tőke beáramlására és 
arra ösztönzik a nem kőolajjal foglalkozó ipari ágaza-
tokat, hogy részt vegyenek a gazdaságban és ezáltal 
szélesíteni lehessen a nemzeti gazdaság bevételi forrá-
sainak körét.
Az egyik legfontosabb kikötő a Szultanátusban a Kabusz 
bin Szaid szultán kikötő Maszkatban. Emellett számos 
kikötő található a Szultanátus különböző pontján, mivel 
hisznek fontos gazdasági és stratégiai szerepükben.  
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Az Ománi Szultanátus nemzeti ünnepén: 
Magas szintű nemzetközi jelenlét és 

kitűnő eredmények

Az Ománi Szultanátus fejlődési kísérlete követendő példa lehet mindazon  országok számára, 
akik a fejlődés útját keresik. Omán előrelépésének történelmi fordulópontja negyvennégy évvel 
ezelőtt, 1970. július 23-án, őfelsége Kabusz bin Szaid szultán trónra kerülésével kezdődött, aki 

azóta is bölcsen irányítja a Szultanátust.

Külpolitika
Az ománi külpolitika igyekezett baráti hi-
dakat építeni más országokkal. Alapelve a 
külcsönös tisztelet, a be nem avatkozás má-
sok belügyeibe, valamint a konfliktusok pár-
beszéd útján való rendezése a szembenálló 
felek között. Ennek köszönhetően a Szulta-
nátus szoros és kiegyensúlyozott kapcsola-
tot tudott építeni a többi nemzettel.

Konzultáció
A Szultanátus fejlődése immár negyvennégy 
éve tart, és az ománi állami vezetősége az 
elmúlt évek során az ománi állampolgároka 
igazi társként tekint a Szultanátus irányítá-
sában. Többek között létrehoztak két kama-
rát, az állami valamint a konzultáció taná-

csot, vagyis a felső- és  alsó házat, hogy az   omániak  részt vehessenek  hazájuk felődésében.

Tolerancia
Az Ománi Szultanátus erőfeszítései, melyet az együttélés és a tolerancia mélyítéséért tett az 
ománi társadalomban, főként a vallásszabadság terén tapinthatók. Megalapították a vallások 
közti párbeszédért központot, melynek eredménye, hogy az amerikai külügyminisztérium 2013-
as évi jelentésében pozítivan utalt Omán e téren elért eredményeire.

Köznevelés és oktatás
Őfelsége Kabusz bin Szaid szultán már uralkodásának kezdetén bejelentette, hogy az oktatás 
nemes cél, amelynek minden lehetőséget biztosítani kell. Éppen ezért az oktatás terén hatalmas 
fejlődés volt tapasztalható  és alapvető tényezővé vált az ománi állampolgárok életében azon 
oknál fogva, hogy az oktatás egy társadalom és egy ország fejlődésének az alapköve.

Az egészségügyi szektor
Ománban az egészségügyi szektorban az ötéves terv rendszerét alkalmazzák. 2011 – 2015 között 
már a nyolcadik ötéves tervet hajtják végre, és ennek köszönhetően tudják biztosítani az orvosi 
ellátást. 
A hosszútávú terv szerint, vagyis 2050-ig, az egészségügy minden fejlett eszközzel el lesz látva, 
hogy továbbra is tarthassa a magas nemzetközi színvonalat.
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A dinamikusan fejlődő kereskedelmi kapcsolatokról és a közel-keleti helyzetről tárgyalt Orbán Vik-
tor miniszterelnök a jordán képviselőház elnökével Budapesten, az Országházban – tájékoztatta 
a kormany.hu-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.
Atef Taravneh Magyarországot stabil európai országnak, és az arab világ számára a nyugat felé 
nyíló kereskedelmi kapunak nevezte. A tárgyaláson elégedetten állapították meg, hogy 2014 első 
negyedévében mintegy ötven százalékkal növekedett a magyar export Jordániába, és a gazdasá-
gi kapcsolatok tovább bővülhetnek például a turizmus és az energetika területén.

A közel-keleti helyzet kapcsán Orbán Viktor és Atef Taravneh egyetértettek abban, hogy a terro-
rizmus nem ismer határokat, ezért a nemzetközi közösség alapvető érdeke a terrorizmus elleni 
fellépés – tájékoztatott Havasi Bertalan.

(Miniszterelnöki Sajtóiroda)

Az arab-magyar gazdasági kapcsolatokról 
és a közel-keleti helyzetről tárgyalt Orbán 

Viktor a jordán házelnökkel
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 Anyaság: megnyílt Bahget Iskander
hetényegyházi kiáll ítása

Az anyaság és a gyermekvárás csodáját mutatta 
be Bahget Iskander, városunkban élő fotóművész 
nemrég nyílt kiállításán, Hetényegyházán. A tárlat 
anyaga sok éven át forrt és érett a művészben, 
a képeken nemcsak várandós kismamák, 
csecsemőjüket karjukban tartó édesanyák 
láthatók, hanem például a gyermekáldás 
boldogságát átélő házaspárok, vagy éppen a 
kistestvért váró apróságok öröme is.
A legintimebb pillanatok egy család életében 
a gyermekvárás és a születés öröme. Ezekbe a 
részletekbe engedtek betekintést kecskeméti 
családok Baghet Iskander fotóművésznek. A 
Hetényegyházán élő művész eddig főként fekete-
fehér szociofotóit, portréit, sivatagi tájképeit, a 
magyar művészet jeleseiről készült fotográfiáit 
ismerhettük. Több mint 250 alkalommal állította 
ki képeit egyéni tárlatokon. A kiállítással az 

alkotó régi álma vált valóra, ugyanis majdnem 
egy évtizede készül arra, hogy az anyaságot is 
megmutassa felvételein.

„Azokat a nőket, akik modellt álltak nekem, 
mind nagyon tisztelem és becsülöm. Ezeket a 
képeket nagy becsben tartottam és vártam, 
amíg úgy nem alakult, hogy meg tudom rendezni 
a tárlatot. Évek óta készültem erre a kiállításra, 
nagyon örülök, hogy megrendezhettem, hálás 
vagyok modelljeimnek" - nyilatkozta Baghet 
Iskander fotóművész.

„Nekem nagy szerencsém volt, mert ezt a 
kiállítást az OTP Bank támogatta. Ennek 
köszönhető, hogy most Hetényegyházán 
létrejöhetett a tárlat” - mondta el Baghet 
Iskander fotóművész.

A szaúdi nemzeti nap arra a felejthetetlen napra emlékeztet, amikor ezen a napon Abdulaziz bin 
Abdulrahman Al Szaúd „Isten áldja meg a lelkét„ egyesítette Szaúd – Arábiát és bejelentette az 
új királyság megalakulását.

Arabok generációi elismeréssel tekintenek a gazdasági, oktatási, kulturális és egyéb területeken 
eddig elért eredményekre Szaud – Arábiában, ahol Abdulaziz király, a királyság alapítójának 
utódjai folytatják, amit ő elkezdett.

Őfelsége Abdullah bin Abdulaziz jelenlegi szaúdi király számos új intézkedést hozott. Ezek között 
szerepel a Súra tanács megerősítése és a szaúdi nőknek biztosítandó nagyobb szerep a szaúdi 
társadalom minden területén.   
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Hatem al-Ghamdi őexellenciája, a budapesti szaúd-arábiai nagykövetség ügyvivője szeptember 
24-én tartott fogadást a Szaúd-Arábiai Királyság alapításának 84. évfordulója alkalmából. Az 
ünnepségen részt vevő hivatalos személyek képviselték a magyar társadalmat, és jelen voltak a 
Magyarországon akkreditált arab, iszlám és külföldi nagykövetek, valamint számtalan diplomata. 
Emellett megjelentek a fogadáson az arab közösség és az iszlám egyesület magyarországi 
képviselői és szaúdi tanulók is.

Az eseményen dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter képviselte a magyar kormányt. 
A nyitó ünnepségen elmondott beszédében utalt a mély szaúdi – magyar kapcsolatokra, 
majd hozzátette, hogy Magyarország stratégiai kapcsolatokat igyekszik kiépíteni a szaúdi 
királysággal. Ezt a lépést tükrözte a magyar miniszterelnök utóbbi két látogatása is 
Szaúd-Arábiában, ahol részt vett a Riyadban tartott magyar – arab gazdasági  konferencián.

Hatem al-Ghamdi őexellenciája rövid nyitóbeszédében üdvözölte a résztvevőket és kihangsúlyozta 
a jó szaúdi – magyar barátsági és gazdasági kapcsolatokat.

A Magyarországon élő arab közösségek látják, hogy a szaúdi nemzeti nap egy emlékezetes nap 
a jelenlegi arab történelemben, mivel az egységesülési és az integrációs folyamatnak forduló 
pontja az arab világban, magában hordozza a testvériséget, az egységet és az iszlám toleranciát. 

Magyarország:  
A szaúdi nagykövetség ünnepsége 

a nemzeti napon


