كلمة العدد

جدلية الخطاب الثقافي
و المستقبل
يقع المتابع لألحداث في البالد العربية على مفارقة قل ّ نظيرها ،إذ أنها منطقة عرفت على
أنها بقعة الثروة الروحية و المادية و الموقع الجغرافي المؤثر على مدى الزمن  .و هاهي اليوم
ينبعث من جنباتها أنباء اإلقتتال و القسمة و الدم المسفوك ،و بروز نزعات مذهبية كان يعتقد أن
انتشار التعليم و صعود الدولة الوطنية و نوازع اإلستقالل كفيل بوأدها ،فإذا هي تشرأب اليوم
كصراع مقدس يضع الصراعات األساسية الكبرى جانبا ً  ،و تتقدم أنباء أممية اإلرهاب المتنقل
بين بقعة و أخرى تباعا ً .و هنا تكمن الطامة الكبرى إذا ما اعتقد أحد أنه بمنأى عن هذه األممية
المستحدثة التي باتت تصيب بمقتل كل نوازع الوطنية و البناء
و المستقبل ،بل أخذت تختطف كل ما هو مقدس لتقدم صورا ً عن الدين بعيدة عن مضامينه الحقة
و يغدو ما نشأت عليه أجيال باهتا ً أمام صراعات مستجدة غير مفهومة  ،و لتظهر للمتابع عن بعد
أن المنطقة تعيش انتحارا ً جماعيا ً و ما دور النخب فيها سوى تسويغ تلك الهرولة للموت و الفناء.
أمام هذه الصورة القاتمة الباعثة على النفور و القلق من مستقبل مظلم  ،يغدو غياب قامات
تصدت بعقالنية لتلك الرياح المسمومة المتسربلة برداء ديني ،حدثا ً مفصليا ً .خاصة إذا ما كانت
تلك القامات من دعاة الحوار و التناغم اإلنساني.
و في هذا المقام ال يمكن لمتابع أن ينسى ما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن
عبد العزيز من رؤى متقدمة عندما كرس حياته إلى جانب بناء بالده و تقدمها من أجل مأسسة قيم
حوار األديان و التقارب بين الشعوب عندما أشهر مركز الملك عبد هللا للحوار تحت رعاية األمم
المتحدة و اتخذ مقرا ً له العاصمة النمساوية .
كما أن المتابع يقع على دعوة الفتة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعلماء األزهر
للبدء بثورة دينية تصحح و تواجه مختطفي اإلسالم و المشوهين لتعاليمه السمحة و اإلنسانية،
كما أن المرء ال يستطيع إال اإلشادة بكل الدعوات التي تؤكد على الوسطية و التالقي مع اآلخر
و التقارب و اإلجماع على القيم اإلنسانية العليا  .بتكريسها لعوامل اإلستقرار و التعاون الدولي و
األلفة بين الشعوب.
و لعل اختيار رئيس وزراء لبنان األسبق الراحل عمر كرامي مثاال ً على الطيبة و الطهارة
و الوطنية إشارة إلى بؤس و ضرر النماذج المقابلة التي ينضح تاريخها بالفساد و ما يجره على
الشعوب من ويالت و صراعات حملت عناوينها الفوز بالسلطة و الثروة.
ثمة إشكاليات تقفز أمام الباحث عندما يتناول تلك العناوين  .بيد أن الواجب األخالقي يحتم
بعدما شهدته باريس من أحداث و تظاهرة دولية ضد اإلرهاب من أن تستيقظ القامات الفكرية و
اإلعالمية لبسط المفاهيم اإلنسانية الجامعة  ،حتى ال تدفع اإلنسانية مجتمعة أثمانا ً باهظة نتيجة
المباالة تجاه من يحاول أن يدمر القيم اإلنسانية الجامعة.
حاولنا في هذا العدد من المجلة أن نقدم صورا ً عن تجليات التعاون و القواسم المشتركة التي
تجمع و ال تفرق ،و التي تجعل اإلعالم أداة محبة ووئام بين الشعوب متطلعين أبدا ً إلى تكريس
كل ما هو ثقافي و معرفي في زمن استقرت فيه عادات و أنماط سلوك استهالكية طغت على ما
هو أصيل و ثقافي ،و نعتقد أن الشعوب ستدفع ثمنا ً باهظا ً إذا ما استثمر هذا الطغيان من تغييب
األصالة و الثقافة و تسويق الباهت و الزبد و العابر ،فالثابت تاريخيا ً أن سواد القيم الثقافية
و اإلنسانية سيقود بالضرورة إلى تسّيد القانون و العدالة و الحقوق المشروعة و كرامة اإلنسان.
مع دخول اإلنسانية عام جديد تتفاوت اآلمال و تتكاثر اآلراء و خاصة شحطات نجوم الزمن
الراهن  .بيد أن الثابت من وحي تجربة إصدار هذه المطبوعة أن التمسك بأهداب التنوير و التسامح
و التقارب الحضاري له ثمن  ،فالمرء يحقق في مسار حياته ثروة مادية أو معنوية  .و قد اختارت
المجلة مع العام الجديد الخيار الثاني .
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من المغرب الى سلطنة ُعمان

االركان واللبان :كنوز الطبيعة العربية
يستعمل اللبان بكثرة في عالج بعض

تحفل الجغرافية العربية بثمار ونباتات
قل نظيرها في دول اخرى .وقد يبدو
للمتابع أن ثمة نقصا ً معلوماتيا ً لدى
ابناء األمة العربية في معرفة ماتكتنزه
بالد العرب من ثمار وهبات من بها
الخالق عليها واذاماعرف أدرك كم هو
مطلوب ذاك التواصل المرتجى بين ابناء
االمة الواحدة للوقوف على ماتحفل
به بالد العرب من طبيعة وادب وثقافة
منفتحة وتواصل تاريخي اتسم بالتفاعل
مع شعوب األرض قاطبة.
في هذه الحلقة نقف عند شجرة األركان
في المملكة المغربية فهي شجرة نادرة
للغاية ,تتواجد في جنوب المغرب وزيته

هو اغنى الزيوت في العالم
لكثرة فوائده ,تنمو في المغرب فقط وتبين
الحقا ً ان عداداً منها موجود في المكسيك
وثمة شراكة اوربية مغربية في حقل
تشجير االركان والمحافظة عليها .تحمي
االركان التربة من االنجراف وتقاوم
التصحر ويستعمل الزيت المستخرج
من ثمارها في التغذية والتجميل وبعض
العالجات الطبية وقد اهتدت شركات
التجميل العالمي الى زيت شجرة االركان
فأخذت في تسويقة مما رفع اسعاره.
اللبان العماني
عرف اللبان منذ عصور ما قبل الميالد
وقد اعتمدت على تجارته حضارات
قديمة مثل حضارات اليمن القديمة مثل
مملكة معين وسبأ واألنباط .كما ارتبطت
تجارة اللبان بطريق البخور وهو طريق
تجاري يربط الهند بالجزيرة العربية
ومصر.
يستخدم اللبان كعلك للمضغ كما يستخدم
كأحد أنواع البخور ،حيث تم استخدامه
في التبخير في بعض الطقوس الدينية.

أمراض الصدر مثل السعال ،والربو فهو
مفيد ،ومقو للشعب الهوائية ومزيل للبلغم
كما أن اللبان ينفع من وجع المعدة ويطرد
االرياح ،ويجلو القروح .ويقال ان أكل
اللبان ينشط الذاكرة ويذهب النسيان فعن
اإلمام علي ـ كرم هللا وجهه ـ أنه قال
لرجل شكا إليه النسيان :عليك باللبان فإنه
يشجع القلب ويذهب النسيان وكان ابن
عباس ـ رضي هللا عنه ـ يصف السكر مع
اللبان على الريق لعالج النسيان ،ويروى
عن أنس ـ رضي هللا عنه ـ أن رجالً شكا
إليه النسيان فقال :عليك بالكندر وانقعه
من الليل فإذا أصبحت فخذ منه شربة
على الريق فإنه جيد للنسيان.
ومن فوائد اللبان انه يساعد على تقوية
عضالت الفكين والوجه ،ولذلك ينصح
بمضغ اللبان باستمرار للذين يعانون من
ضعف هذه العضالت ،كما يعمل على
زيادة إفراز الغدد اللعابية حيث تقوم
بتطهير الفم من الميكروبات ويساعد
مضغ اللبان على تنظيف الفم واألسنان
من بقايا وفضالت الطعام التي إذا تركت
تصيب األسنان بالتسوس ،والفم بالرائحة
الكريهة.
وقد ارتبطت محافظة ظفار في المنطقة
الجنوبية من سلطنة عمان منذ آالف
السنين باللبان العماني الذي ما تزال
شهرته مستمرة حتى اآلن لما يتميز به
من رائحة طبيعية وخواص طبية تستخدم
في شفاء الجروح وعمليات التجميل.
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المستشرق ماروت مكلوش يتحدث عن خلفيات
ماجرى في باريس
كيف النسان ان يعيش بسالم ايماني اذا لم يعش بسالم
مع اخيه االنسان

أصبح معروفا لدى الجميع أحداث السنوات القليلة الماضية .فالكل
يعلم أن نسيم « الربيع العربي « المثلج ع ّم العالم العربي :في ليبيا
يتحارب المسلمون ضد بعضهم البعض بسبب اختالفاتهم القبلية وفي
اليمن يقتتل المسلمون العرب بسبب انتماءاتهم القبلية والدينية المذهبية
( سنة – شيعة ) وفي البحرين قامت األقلية السنية التي تقود البالد
وبمساعدة عسكرية عربية خارجية بمحاولة ايقاف اإلحتجاجات التي
اندلعت من قبل األكثرية الشيعية من سكان البالد وعلى مساحات في
سورية والعراق يقوم تنظيم الدولة اإلسالمية بعمليات القتل دون تمييز
فيقوم بقتل :األكراد ألنهم أكراد والسريان ألنهم سريان والمسيحيين
ألنهم مسيحيين والشيعة ألنهم شيعة والسنة ألنهم ليسوا سنة بالقدر
الكافي بحسب رأيه .فالعقل هنا قد توقف وال يوجد أحد يأمر بعملية
ايقاف انتشار هذا األمر الغير عقالني.
مقابل كل هذا هناك الكثيرون الذين يقومون بتمويل هذه األعمال من
الخلف بالمال والسالح والجنود لالستمرار في ايقاد نيران األحداث.
فتنظيم الدولة اإلسالمية الدموي يحارب بأسلحة أمريكية رادا على
المدافعين األكراد الذين يقاومونهم بأسلحة أمريكية أيضا .لتكون
إراقة الدماء والقتل أكثر في الدول العربية وبنفس الوقت تكون اإلفادة
المالية أكبر لمصانع األسلحة الغربية  .هذا الغرب الذي امتد بعد
الحرب العالمية األولى متدخال بسياسات المنطقة وقام بايجاد دوال لم
تكن موجودة من ذي قبل وخلق قوميات جديدة تصادمت مع القومية
العربية التي تقوم على أساس « األمة « .ليس امرا جانبيا أنه وفي
غمرة هذه التغييرات قامت القوى الغربية بايجاد دولة اسرائيل بما
يحيط بها من توترات ومأسي انسانية ومن ثم تركت كل هذا مع
ما ينتج عنها من مشاكل كثقل مليء بالضغوط على العالم العربي
حتى يومنا هذا .خالل فترة اإلستعمار الطويلة حاولوا الحصول على
ثروات العالم العربي الطبيعية باسعار زهيدة ،لكن السؤال هنا هل
استطاع العالم العربي في اآلونة األخيرة تمثيل مصالحة بشكل جيد؟
تزايد في العالم اإلسالمي بشكل مستمر وبدرجة كبيرة تراكم هذه
10
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النتائج المرة .لم تستطع دول المنطقة اقتصاديا ايجاد ذاتها ،لذلك
إنطلقت عمليات الهجرة من منطقة الشرق األوسط تجاه الدول
األوروبية الغنية .لكن وفي األوطان الجديدة التي هاجروا إليها وبسبب
اإلختالفات الثقافية والدينية الكبيرة لم يستطع الكثيرين منهم التأقلم
بالمجتمع ( كان البعض لم يبد رغبته حتى بالتأقلم ) لذلك انحصروا
في محيط مجموعة الساخطين التي تجابه المجتمع وفي كثير من
الحاالت أصبحوا الطبقة التي تسبب الفوضى والتي تعبر عن سخطها
بعمليات هدم أو أحيايا بالتفجيرات .فليس من العجيب أن يكون الكثير
من بين هؤالء المجموعة قد أ ّمن لهم تنظيم الدولة اإلسالمية المغامرة
الدولية عن طريق خداعهم وبدون معرفتهم الحقيقية باإلسالم فقاموا
بتنفيذ أعماال تتعارض تماما مع التعاليم األساسية لإلسالم.
وفي أوروبا وفي نفس الوقت حيث الناس يعيشون بتصور خاطئ
عن اإلسالم خلّف كل هذا شعورا بالعداء لإلسالم في المجتمعات
المضيفة ومما زاد على هذا األمر ارتفاع حدة التطرف .وكانت عملية
باريس األخيرة فرصة ألن يجد المتطرفون على كال الجانبين ضالتهم
فيها وأن األعمال الوحشية التي وقعت في كال الجانبين تنبه الحتمال
وقوع أعمال عنف على مجال أوسع.
يقوم كل دين على نية تنظيم العالقة بين اإلنسان وربه ،فال يستطيع
اإلنسان أن يعيش بسالم مع ربه إذا لم يستطع العيش بسالم مع
أخية اإلنسان .لعل اآلن هي اللحظة األخيرة التي يجب أن يتفهم كال
الطرفين وبمسؤولية أخالقية واعية مسلمين ومسيحيين أو قادة تقوم
اخالقياتهم على اإللتزام بالمبادئ المسيحية من أجل ترتيب األمور
فيما بينهم من أجل سحب المبادرة من أيدي القوى المتطرفة غير
المسؤولة.

العالم يودع عبدهللا بن عبد العزيز
المستقبل السعودي عنوانه االستقرار:
سلمان بن عبدالعزيز ملكا ً
في الثالث والعشرين من يناير افاق العالم على رحيل قامه اسالمية عربية فتنت االجيال العربية .خادم
الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبد العزيز الذي لم يكن ملكا ً فقط ،بل كان قائداً ،وحاك ًما ،رحل
العاهل السعودي ،الذى لقب بـ"ملك اإلنسانية" ،ملك المبادرات أو ملك اإلصالحات ،ألقاب كثيرة للعاهل
السعودي الراحل تدل على غنى مسيرته وحياته ذات العقود التسعة ،حيث كان الملك عبد هللا شاه ًدا
ً
وفاعل في أحداث المنطقة والعالم .كان بمثابة الفارس األصيل ،الذي ال يخادع أو يغدر بمن يطلب المدد
منه ،وهذه بشهادة أعدائه القالئل قبل أن يشهد له محبوه من أقاصي األرض إلى أدناها ،لم يأخذه ال ُملك
إلى جبروت العظمة ،بل كان جديرا بأن يكون ملك الرحمه واإلنسانية والحوار والسالم بين الشعوب.
مشاركة رئيس الوزراء المجري بمراسم
التعزية
وقد شارك السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء
المجري في مراسم التعازي التي نظمت في
عاصمة المملكة العربية السعودية يوم السبت 24
يناير . 2015
بوفاة

الملك

اوربان فيكتور يقدم تعازيه
السعودي .
وقدم رئيس وزراء المجر اوربان فيكتور تعازيه
الى ملك البالد الجديد والى ولي العهد الجديد على
وفاة الملك عبد هللا بن عبد العزيز ملك السعودية .
قال في رسالة التعزية اللتي بعثها اوربان فيكتور
الى كل من الملك الجديد سلمان بن عبد العزيز
وولي العهد الجديد مقرن بن عبد العزيز  ,ببالغ
الحزن واالسى تلقينا نبأ وفاة الملك السعودي .
بشخصه خسر الشعب السعودي الصديق ملكا ً
حكيما ً قام بإكمال عمل أسالفه وساهم في تقدم
المملكة وازدهارها  ,والى جانب ذلك وقف الى
جانب استقرار الشرق االوسط وعمل من أجل
تحقيق السالم في المنطقة .

الملك عبدهللا فقيد االنسانية
يتذكر قراء التاريخ والمتابعون محطات عدة ترك
المغفور له الملك عبدهللا بن عبدالعزيز بصماتة
القيادية وعليه فقد كسب بأعماله الجليلة احترام
العالم حيا وميتا ،فقد بدأ حوارا في الداخل ،وحاور
أصحاب الديانات والثقافات المختلفة في الخارج،
وغير في فهم المجتمع المحلي لبعض القضايا
الملتبسة ،وساهمت سياسته االقتصادية ،وبشكل
مباشر ،في عضوية المملكة لمجموعة العشرين،
وأقام  21جامعة وبإجمالي  28جامعة في الوقت
الحالي ،وأطلق مشاريع عمالقة لتوسعة الحرمين
الشريفين وتطوير مرفق القضاء والتعليم العام،
والرعاية الصحية المتكاملة وقطارات النقل
العام ،وفتح برنامج االبتعاث الخارجي في التعليم
العالي ،وأرقام المستفيدين من البرنامج وصلت
إلى مئة وخمسين ألف مبتعث ومبتعثة وفكر في
بناء مدن اقتصادية وطبية ،وأقر نظاما لهيئتي
مكافحة الفساد وحقوق اإلنسان ،وألول مرة في
تاريخ العمل الوطني ،وحسن من وضع المرأة
بأن عينها على مرتبة نائب وزير ،وأدخلها إلى
مجلس الشورى ،وسمح لها بالترشح والتصويت

في االنتخابات البلدية.
واليمكن ان ينسى المرء صورة الملك عبدهللا
في عفويته ،وفي صدقه وصراحته  ،وفي
دمعته القريبة وشخصيته الشفافة والبيضاء،
وفي انحيازه للبسطاء والمظلومين والقضايا
العربية الخالصة ،وفي عالقة الحب النادرة بينه
وبين شعبه ،وفي تعامله المتوازن والمدروس
أمام المتغيرات واألزمات في المنطقة العربية
والشرق األوسط ،وفي جعل المملكة رقما صعبا
ال يمكن تجاوزه أو االلتفاف عليه ،وفي موقفه
الثابت ضد الفساد.
الملك سلمان خبرة مديدة وحضور دولي
لم يكن األمير سلمان بن عبدالعزيز حاك ًما إداريًا
على الرياض فحسب ،بل كان في الحقيقة رجل
الدولة المحنك الحاضر دائ ًما في صياغة قراراتها
وصناعة مواقفها وتكييف عالقاتها الخارجية،
وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن ،وربما كان
أقرب وصف له أنه دولة في رجل ويكفي إلثبات
ذلك استقراء تاريخه القيادي والسياسي ليظهر من
مجموع مسؤولياته ومواقفه ومهامه كم يحسن فن
القيادة ويتقن المعادالت السياسية ،ويحكم القبضة
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على ما يتواله بمنهج يجمع بين الحزم واللين
مع مهارة فائقة في التعامل مع المواطنين وفق
طبائعهم المختلفة".
ويعرف السعوديون انجازات ملكهم الجديد
عندما تولى أمارة أهم منطقة في المملكة وهي
منطقة الرياض لتقوم شاهدًا على ما يتحلى به
من مقومات القيادة منذ أن كان في بدايات
عمره ،فالرياض هي مركز الدولة وعاصمتها
وقلبها النابض واإلمارة عليها تستلزم شخصية
تمتلك أدوات نوعية ومؤهالت فطرية تمليها
خصوصية المنطقة واتساعها الكبير وتركيبتها
المعقد ،فاألنظار نحوها مشدودة واألحداث فيها،
أيًا كان نوعها ،ذائعة متداولة ومادامت كذلك
فيجب أن تكون هي المثال المحتذى لمناطق
المملكة األخرى في كل شؤونها ،وكان األمير
سلمان يدرك هذه الخصوصية لمنطقة الرياض
طول مدة إمارته عليها التي دامت أكثر من 50
عا ًما.
وعرف عن الملك سليمان متابعاته الثقافية
وصداقاتة لرجال االعالم واالمل معقود على
االستمرارية الممتوحة من التراث السعودي
في استمرار نهج المملكة على كافة االصعدة
حيث تتطلع شعوب العالم الى قسمات التوجهات
الرئيسة للقيادة السعودية الجديدة ممثلة بخادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
واالمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد ,واالمير
محمد بن نايف ولي ولي العهد.

و قد كتب مثقفون و صحفيون عرب مقاالت
عدة حول المسار التاريخي للقيادة السعودية و
الدور المرتجى و اللهفة في التطلع إلى قيادة خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
ففي صحيفة الشرق األوسط .28يناير كتب
الصحفي المخضرم فؤاد مطر:
صادف أن نبأ رحيل الملك عبد هللا بن عبد
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العزيز حدث في يوم كنت أدفع إلى المطبعة
كتابي الثاني عن ثالثية حول «النهج السعودي
في ترويض األزمات والصراعات» من وجهة
نظري كصحافي وكاتب وناشر أمضى أربعة
عقود من المثابرة في متابعة الشؤون العربية
ربطًا باإلقليمية والدولية ،وتسنّى لي خالل هذه
السنوات الشاقة من المتابعة أن أكون أحيانا غير
بعيد عن الذين في قمة السلطة.
ولقد أفادني هذا االقتراب في الوقوف على معالم
شخصية هذا الحاكم المحافظ أو ذاك وتطلعات
أنماط من الحكام الثوريين بدرجات.

ومن الطبيعي كصحافي وكاتب مثل حالي أن
ُدرج ضمن
يكون على درجة من اليقظة عندما ي ِ
اهتمامه ومتابعاته ما يتعلق بالمملكة العربية
السعودية وأولياء األمر فيها وصوّاغ البيانات
والقرارات وال ُخطب ِمن على المنابر العربية
والدولية.
َّ
ُ
سمعت من األمثلة ما حفزني كمؤلف عدد
ولقد
من الكتب حول الشأن العربي أن أضيف إلى ما
أنجز ْته كتابًا حول «النهج السعودي في ترويض
األزمات والصراعات» ،مستندًا إلى اآلفاق
الرحبة التي بدأت تمأل الحياة السياسية العربية
 اإلسالمية مع انتقال المسؤولية الكاملة آنذاكإلى عبد هللا بن عبد العزيز الذي بات الثاني الذي
يحمل التسمية التواضعية وهي «خادم الحرمين
الشريفين» بعدما ارتبطت للمرة األولى بأخيه
الملك فهد بن عبد العزيز ،وها هي ترتبط بالملك
سلمان بن عبد العزيز الذي تزداد سماء السياسة
العربية إشراقًا بمبايعته الملك السابع من أبناء
الملك المؤسس بعد إخوانه سعود وفيصل وخالد
وشقيقه فهد وأخيه عبد هللا .وما هذه الجموع

العربية – اإلسالمية  -الدولية التي تعزي نفسها،
وهي تعزي القيادة السعودية الجديدة ،سوى
ظاهرة أشبه باالستفتاء الذي ال يحتاج إلى أرقام
وتوضيب نسبة مئوية ،ألنه كان عفويًا ،سواء
داخل السعودية ودول الخليج أو في كل دولة
عربية نالت من وصفاته العالجية ما خفف عن
مواطنيها بالمنطق المتسم بالحكمة ُح َّمى العناد
والمجادالت بغير التي هي أحسن.

وعندما نقارن بين األسى الشعبي العربي الشامل
على الملك عبد هللا ،فلكي تتأكد لنا حقيقة وهي أن
الحس الشعبي العفوي ال يخطئ ألنه يصدر من
القلب والوجدان ،وهو ال يصدر إالَّ عندما يشعر
المرء أنه فقد الحاكم الذي كان قدوة في اإلخالص
لدينه واإليمان بشعبه فال عداوة مع هذا الشعب
وإنما استيعاب مطالبه.

كان الكتاب األول من ثالثيتي بعنوان «أمر هللا
يا عبد هللا .خادم الحرمين حارس األمتين» .ولقد
ُ
أردت من هذه التسمية القول ضمنًا ما معناه ،إن
كل خطوة خطاها ويُتبعها بخطوات ،إنما هي إلى
مردود طيب ،ألن هللا يريد للمرء الخير في ما
يفعل ،وخصوصًا إذا كان في موقع ولي األمر.
ُ
وجدت في األربعمائة والستين صفحة التي
ولقد
توزعت على ستة عشر فصالً ،أنني أمام مالمح
مشروع مبهر للملك عبد هللا بن عبد العزيز يريد
نتيجة قتامة الوضع في المنطقة وترا ُكم القضايا
غير المحسومة ،فضالً عن حالة السن المتقدمة،
أن ينجز في شهر ما يتطلب إنجازه سنة ،وأن
يسرع الحراك لوضع مضامين خريطة الطريق
المرسومة في باله قيد التنفيذ السريع ،ولعل
أهم بنودها الموضوع الفلسطيني باعتبار أنه
إذا كان حصل عام  2002في القمة العربية
الدورية الثانية في بيروت وهو ما زال وليًا للعهد
على إجماع غير مسبوق على رؤيته لتحريك
الموضوع الفلسطيني العالق ،فمن الطبيعي وقد
بات ولي األمر أن يضع المجتمع الدولي أمام
اختبار أكثر وضوحًا للنوايا .ويمكن القول إنه
حقق في هذا اإلطار وخالل خمس سنوات التفافًا

بعده الملك سلمان بن عبد العزيز ،وليس غيره،
من سيثبِّت دعائمها لكي ينطلق التأسيس الثاني
بالنخبة من أحفاد الملك عبد العزيز.

السفير /محمد بن عبدالهادي المطرفي سفير خادم الحرمين
الشريفين لدى المجر

دوليًا حول الموضوع الفلسطيني بعدما كان
االلتفاف عليه لتجليد الموضوع بضع درجات
تحت الصفر .وهذا الموضوع يش ِّكل واحدًا من
فصول الكتاب الثاني من ثالثية «النهج السعودي
في ترويض األزمات والصراعات» ،والذي
يحمل تسمية «سفينة عبد هللا ..إضاءة على أدوار
ومبادرات في مسيرة مستمرة» ،تحية من كاتب
لولي أمر ترك في نفوس أهل الثقافة والفكر من
خالل دورات «الجنادرية» أعطر الذكريات.

ولنا في سعيه لجمع الصف الفلسطيني واستعادة
الشأن العراقي وتحصين الدور المصري
وتمتين الكيان الخليجي بعض شواهد على أدوار
ومبادرات ال خشية من جفافها ،ألن شريك األدوار
والمبادرات سلمان بن عبد العزيز بات ولي
األمر وحارسًا مقدا ًما لألمتين وخادما للحرميْن
ورابطًا للتأسيس األول الذي صمدت وحدته
في عهد األبناء الخمسة الملوك بالتأسيس الثاني
الذي حقق الملك عبد هللا خطوات أولية نوعية
في سبيله ،ورحل مطمئنًا ،إال أن ولي عهده من

أما لماذا التسمية «سفينة عبد هللا »..وهل هي
ضمن اإليحاء بأن الملك عبد هللا أدى في أكثر
األزمات قساوة على األمتين دورًا إنقاذيًا ،وأنه
في سعيه كان كمن يقود سفينة كتلك التي جمع
فيها نوح ،عليه السالم ،نماذج من ْ
خلق هللا
وعباده استباقًا للطوفان ،فتوضيحي لذلك أن
أوجه الشبه كثيرة ،حيث إن ما اصطُلح عليه
«الربيع العربي» كان ريحًا عاتية وكاد يجرف
بأفعال مغامرات المغامرين ونزواتهم كيانات
وأخالقيات ويحاول بعضهم من خالل العنف
والنحر وبدعة اإلفتاء العشوائي استحداث جاهلية
جديدة.
وفي سعيه اإلنقاذي لم يصدر عن عبد هللا بن عبد
العزيز سوى خير الكالم عند التخاطب.

الملك عبدهللا العالمي للحوار بين أتباع الديانات
والثقافات  ،وجهوده اإلنسانية في مكافحة الفقر و
مساعدة الدول األخرى المتضررة من النزاعات
والكوارث الطبيعية .
وقد ثمن سعادة السفير  /المطرفي لجموع
المعزين مشاعرهم الطيبة في وفاة الملك عبدهللا
بن عبدالعزيز رحمه هللا ،مؤكداً أن حضورهم
دليل على صدق محبتهم وتقديرهم لمكانة المملكة
العربية السعودية و ما قام به المغفور له بإذن
هللا الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود – طيب
هللا ثراهـ  -من اعمال يسطرها تاريخه الحافل
بالمنجزات الوطنية والدولية.
كما استقبلت السفارة المواطنين السعوديين
لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ملكا ً للمملكة العربية
السعودية وصاحب السمو الملكي األمير مقرن بن
عبدالعزيز آل سعود وليا ً للعهد وصاحب السمو
الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل
سعود وليا ً لولي العهد  ،مؤكدين والئهم ومحبتهم
لوطنهم ووالة أمرهم.

وهنا يجوز القول إن صدره كان أرحب الصدور
ومن أجل ذلك شرحه المولى له كما يسَّر له
األمر .وهو في ما يتعلق باإلساءة والمسيئين كان
يسامح ما دام األمر ال يتجاوز الكالم المنقوص
التأدب .أما عندما تكون اإلساءة تستهدف شعبًا
وكيانًا ومصير أمة ،فإنه إزاء ذلك يختار ما
يرضي رب العالمين ،وهو نصرة المظلوم على
الظالم.
سفارة السعودية تستقبل المعزين
استقبل سعادة السفير /محمد بن عبدالهادي
المطرفي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى
المجر بمقر السفارة في بودابست وفود المعزين
في المغفور له بإذن هللا تعالى الملك عبدهللا بن
عبدالعزيز آل سعود – طيب هللا ثراهـ  -وكان
في مقدمة المعزين معالي نائب وزير الشؤون
الخارجية والتجارة المجرية السيد  /السلو سابو
و سفراء الدول الخليجية والعربية واإلسالمية
الشقيقة والدول األجنبية الصديقة في بودابست
وجموع من المواطنين السعوديين والطلبة
المبتعثين وأعيان الجالية العربية في المجر.
و قد عبر المعزون عن عميق حزنهم وبالغ
أسفهم لوفاة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل
سعود – رحمه هللا  ، -مشيدين بمناقب الراحل
الحافلة بالخير والعطاء وما قدمه من أعمال
جليلة لخدمة دينه ووطنه واألمتين اإلسالمية
والعربية ،والدفاع عن قضاياها العادلة  ،كما نوّه
المعزون بمبادرات المغفور له بإذن هللا تعالى في
الدعوة إلى الحوار والتقارب ونشر ثقافة التسامح
والسالم ،وأشادوا في هذا الصدد إنشاءه مركز
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المجر تدخل عام  2015بآمال اقتصادية و استقالل وطني

انشغل الرأي العام الهنغاري مع نهاية عام  2014بقضايا عدة لعل أبرزها الخالف األمريكي الهنغاري الذي جاء بعد
تدخل القائم بأعمال السفارة االمريكية بالشؤون الداخلية لهنغاريا  .و تحمل هذه الظاهرة من الخالف ضرورات إعادة
القراءة للتاريخ السياسي المعاصر و الشعارات التي تم تسويقها في شرق أوروبا إبان الحرب الباردة حول مفاهيم
السيادة و اإلستقالل و الديمقراطية لعلها تشكل دروسا ً لشعوب أخرى على أن القرارات الوطنية إنما تنبع من مصالح
البالد و الشعب .
و نظرا ً ألهمية الموضوع فإن الدانوب األزرق تستعرض أبرز مالمح هذا الخالف و الموقف الرسمي الهنغاري الذي يؤكد على معاني
الوطنية و اإلستقالل .
ففي سابقة لم تعهدها المجر اعلنت وزارة الخارجية وشئون االقتصاد الخارجي المجرية أن السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية المجري بعث
يوم  23ديسمبر  2014برسالة إلى وزارة الخارجية األمريكية يطلب فيها رفع الحصانة الدبلوماسية عن القائم بأعمال السفارة األمريكية في
المجر السيد اندره جودفريند التاحة المجال أمام المحكمة المجرية لطلبه بعد أن قامت السيدة ايلديكو فيدا رئيسة مصلحة الضرائب المجرية
يوم  19ديسمبر  2014برفع دعوى ضد القائم بأعمال السفارة األمريكية في المجر بعد أن اتهمها بالفساد دون تقديم اي دليل على ذلك.
هذا وقد قام السيد بيتر بولت رئيس القضاء المجري بتقديم خطاب لوزارة الخارجية المجرية باتخاذ الخطوات الالزمة بهذا الشأن بعد وصول
شكوى مديرة مصلحة الضرائب المجرية إلى المحكمة المجرية.
و قد أدلى السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري بحديث لبرنامج " المساء " في القناة المجرية األولى شمل الوضع الداخلي والخارجي
للمجر وجاء على شكل تقييم للعام الجاري المشارف على االنتهاء.
ذكر السيد فيكتور أوربان انه ينظر إلى نتائج أعمال الحكومة المجرية من خالل النتائج االقتصادية التي حققتها أو تحققها ،معبرا عن رضاه
على النتائج التي حققتها الحكومة المجرية في هذا الشأن.

•

الوضع االقتصادي

ر ّكز السيد فيكتور أوربان في حديثه على الشأن االقتصادي المجري قائال أن " عام  2014هو عام االقتصاد المجري وأن عام  2015سيكون
عام النمو االقتصادي "
ذكر السيد فيكتور أوربان أن من األهداف االقتصادية الرئيسية للحكومة المجرية خالل الفترة ما بين عامي  2018 – 2014هي ( تعزيز
تأمين األوضاع المالية لألسر التي تعيش من دخل مرتباتها – حماية مسألة تخفيض تكاليف النفقات الشهرية " كهرباء ،ماء ،غاز" العامة –
حل مسألة القروض بالنقد األجنبي التي تمس مواطنين مجريين عنوا منها بسبب انخفاض سعر صرف فورنت مقابل تلك العمالت – زيادة
المرتبات للموظفين والعاملين الحكوميين وخاصة للمبتدئين – النجاح في خفض معدالت التضخم ).
أ ّكد السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري أنه ليس لديه النية في اجراء أي تغيير على حكومته الحالية وسوف تستمر على تشكيلتها الحالية.
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تعامل الحكومة المجرية مع القائم بأعمال السفارة
•
األمريكية في المجر

ذكر السيد فيكتور أوربان في سياق رده على احتمال قيام الحكومة
المجرية باعالن القائم بأعمال السفارة األمريكية في المجر السيد اندره
جودفريند شخصية غير مرغوب بها في المجر أن الحكومة المجرية
ال تفكر حاليا في هذا االتجاه ،لكن تعمل دائما في اطار " الحفاظ على
تقدير واحترام المجر والمواطن المجري"
ذكر السيد فيكتور أوربان أن الواليات المتحدة تسعي للحصول على
تأثير له في منطقة وسط أوروبا من أجل مصالح الطاقة وكذلك المصالح
التجارية ،مضيفا أن الواليات المتحدة األمريكية ال تتدخل فقط بالشئون
الداخلية لدول هذه المنطقة بما فيها المجر وإنما أصبحت جزءا من
الدور الناشط والفعال في هذا الشأن ضمن هذه المنطقة.
ذكر السيد فيكتور أوربان أنه بدأت معالم حرب بادرة تظهر بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا وأن المجر تتمركز على الخط الساخن
في هذه الجبهة ،مؤكدا أن مسألة الفساد التي أثارتها الواليات المتحدة األمريكية تستخدم مسألة الفساد " كعملية تمويه " لتحقيق اهدافها
الرئيسية .مشيرا أنه عاش  25عاما في بداية حياته في أجواء الحرب الباردة بين االتحاد السوفييتي السابق والواليات المتحدة األمريكية وأنه
ال يتمنى اعادة هذه األجواء مرة أخرى.
ذكر السيد فيكتور أوربان بخصوص التعامل مع روسيا بما يتعلق باألزمة االوكرانية والعقوبات االقتصادية لالتحاد األوروبي ضد روسيا
أن السياسية الخارجية المجرية في هذا الشأن تتوافق مع السياسة األلمانية المتمثلة بالحوار مع روسيا وليس بالوقف ضدها من أجل التوصل
إلى حل هذه األزمة.

•

المجر قوية اقتصاديا على الساحة الدولية

ذكر السيد فيكتور أوربان أن المجر قوية اقتصاديا وكل المؤشرات في هذا الشأن تدل على ذلك وان المجر استطاعت الخروج فائزة في
مواجهاتها مع األزمات التي واجهتها حتى اآلن ،مضيفا أنه يجري حاليا "توزيع األوراق من جديد في االقتصاد العالمي " معلنا أن المجر
تتمتع بفرص قوية للحصول على ورقة قوية في هذا المجال.
ذكر السيد فيكتور أوربان أنه بلغ الهدف المرجو وهو أنه " بدأ كل مواطن مجري يشعر بقيمة عمله " مؤكدا أنه لن يسمح ألحد بجني ثروة
على حساب نتاج عمل الشعب المجري.
في مقابلة مع السيد يانوش الزار وزير رئاسة مجلس الوزراء المجري لصحيفة " مجر هيرالب " المجريةالسياسية اليومية المقربة من
حزب فيداس الحاكم نشرت في عددها الصادر يوم االثنين  22ديسمبر  2014ر ّكز اللقاء على محور التدخل األمريكي في السياسية الداخلية
المجرية عبر سفارتها في المجر.
التدخل األمريكي في الشئون الداخلية للمجر
ذكر السيد يانوش الزار بخصوص الدخل األمريكي في الشئون الداخلية المجرية عبر السيد اندريه جودفريند القائم بأعمال السفارة األمريكية
في المجر أن السبب يعود إلى أن أحزاب المعارضة المجرية وقفت عاجزة أمام شعبية حزب فيداس ورأت أنها غير قادرة على الفوز بثقة
المواطن المجري عبر االنتخابات ،لذلك كان ال بد من تدخل خارجي لتقديم المساعدة لها عن طريق منظمات وتجمعات مجرية ليس لها صفة
سياسية ،وهنا قامت السفارة األمريكية في المجر بدور الداعم لها .مضيفا أنه بداية حاولت السفارة األمريكية اخفاء أو نفي هذا التدخل ،لكن
في اآلونة األخيرة بدأت تتكلم عنه صراحة وأصبح هذا األمر واضحا للجميع بمشاركة القائم بأعمال السفارة االمريكية في المجر باحتجاجات
تم تنظيمها مؤخرا.
أ ّكد السيد يانوش الزار على أن المجر تتمتع بتاريخ يمتد أللف عام وأنه يجب على األمريكان احترام هذا األمر وكذلك احترام اختيار الناخب
المجري أيضا ،مضيفا أنه يجب األخذ بعين االعتبار أن تدخل القوى الخارجية وممارستها الضغوط على المجر لن يأتي بنتيجة ألن المجر
سوف تدافع على استقالليتها.
ذكر السيد يانوش الزار في سياق رده على تساؤل بخصوص المصالح المجرية – األمريكية بأنها حاليا غير متطابقة .كما ر ّد باإليجاب على
تساؤل بأن الواليات المتحدة األمريكية تمار س ضغوطا سياسية واقتصادية على المجر  ،مؤ ّكدا أن الضغوط االقتصادية هي األكبر بسبب
أن المصالح االقتصادية األمريكية هي األهم ألن الواليات المتحدة األمريكية سوف تتحول في المستقبل من مستورد للغاز لمصدر له لذلك
ترغب حاليا في خلق اسواق لتصريف منتجاتها من الغاز.
تابع السيد يانوش الزار أن أسلوب الضغط من أجل الحصول على األسواق ليس األسلوب الصحيح ،مؤكدا أن المجر ليست للبيع ال ألمريكا
وال لروسيا وأن المجر سوف تشتري الغاز من المصدر الذي يق ّدم األسعار األرخص مع ضمانات االستمرار في تأمين الغاز للمجر
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رئيس وزراء المجر شارك في مسيرة باريس
بابا الفاتيكان :حرية التعبير ال تعني إهانة معتقدات اآلخرين
هوالند يقر بأن المسلمين أول الضحايا وميركل تتعهد بحمايتهم في
ألمانيا

شارك السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري يوم ألحد  11يناير 2015
في مسيرة باريس ضد اإلرهاب واحياء ذكرى ضحايا العمليات االرهابية التي
تعرضت له اباريس على مدار يومين أسفرت عن مقتل  17شخصا ابتدأت
بالهجوم على مقر صحيفة شارلي ابيدوا الفرنسية يوم األربعاء  7يناير 2015
واسفرت عن مقتل  12شخصا  10منهم من محرري الصحيفة .كما اطلق
المهاجمون النار على شرطي فرنسي تبين انه من اصول اسالمية حاول جهده
منع ذاك العمل االرهابي.
ذكر السيد فيكتور أوربان أن العالم اليوم يقف احتراما أمام ضحايا العملية
االرهابية التي ارتكبت في باريس وأنه كرئيس وزراء المجر يقف أمام الجميع
معبرا عن تعازيه العميقة وأن الشعب المجري يقاسم الشعب الفرنسي اآلالم .
مضيفا أن اإلرهاب اليوم في أوروبا أصبح حقيقة وهو ينمو.
تابع السيد فيكتور أوربان أن على أوروبا أن تكون قادرة على حماية نفسها وأن
القوانين السياسية اليمكنها أن تق ّدم حماية لعديمي الرحمة.
وقال فيكتور أوربان في تصريحات أدلى بها لوكالة األنباء المجرية  MTIعقب
انتهاء هذه المسيرة في باريس أنه يجب اعادة النظر في سياسة الهجرة األوروبية وتطبيق سياسة أكثر حزما مضيفا أنه شخصيا كرئيسا
للوزراء وحكومته أيضا سوف يعارض تسهيالت قوانين الهجرة وأنه يجب منع الهجرة اإلقتصادية تماما وتقديم بعض التسهيالت للمهاجرين
اللذين يتعرضون للخطرفقط .مؤ ّكدا أن الحكومة المجرية سوف تسعى لكيال تصبح المجردولة هدف للمهاجرين.

أكد البابا فرنسيس قبل وصوله إلى مانيال في الخامس عشر من يناير ،إن حرية التعبير هي "حق أساسي" لكنها ال تعني "إهانة معتقدات
اآلخرين" ،وذلك رداً على سؤال حول رسوم مجلة "شارلي إيبدو".وقال البابا خالل مؤتمر صحافي في الطائرة التي كانت تقله من كولومبو
إلى مانيال" :ال يمكن استفزاز أو إهانة معتقدات اآلخرين ،أو التهكم عليها" .وأكد أن حرية التعبير "حق أساسي" ،إال أنه قال إنها يجب أن
تمارس "من دون اهانة" االخرين.

أقر الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند أمس بأن المسلمين في العالم هم اول ضحايا التعصب والتطرف وعدم التسامح ،فيما تعهدت المستشارة
االلمانية انجيال ميركل بمحاربة الحقد والتطرف وتعزيز االجراءات االمنية ضد المتشددين ،مؤكدة ان المانيا لن يقسمها أي تطرف مهما
كان شكله.
وبينما جرى أمس دفن بعض ضحايا اعتداءات االسبوع الماضي ال سيما على مجلة "شارلي إيبدو" ،قال هوالند في كلمة ألقاها في معهد العالم
العربي بباريس إن "أول ضحايا التعصب واألصولية وعدم التسامح هم المسلمون (  ). . .التطرف استفاد من كل التناقضات وكل التأثيرات
وكل البؤس وانعدام المساواة وكل النزاعات التي لم تلق تسوية منذ زمن طويل"  .وقال إن الجميع متحدون أمام اإلرهاب ،وجدد تأكيده على
أن للمسلمين في فرنسا الحقوق نفسها والواجبات نفسها مثلهم مثل بقية المواطنين الفرنسيين اآلخرين.
وقد كتب منذ بضعة أيام على واجهة معهد العالم العربي بباريس باللون األحمر وحروف كبيرة باللغتين الفرنسية والعربية "كلنا شارلي"
تكريما ً لألسبوعية التي تعرضت إلى اعتداء األسبوع الماضي .
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وفي السياق ،تعهدت المستشارة األلمانية انغيال ميركل ،في بيانها الحكومي أمام البرلمان أمس ،بتعزيز اإلجراءات األمنية ضد المتشددين في
أعقاب هجمات باريس  .وقالت ميركل بعدما لزم النواب دقيقة صمت تكريما ً لذكرى ضحايا هجمات باريس ال" 17سنحارب بشدة باستخدام
جميع الطرق القانونية المتاحة للدولة دعاة الكراهية والمنحرفين الذين يرتكبون أعمال العنف باسم اإلسالم ،ومن يقفون وراءهم والمخربين
المنظرين لإلرهاب العالمي".
أوباما وكاميرون يتعهدان بالتصدي بشدة للمتطرفين
تعهد الرئيس األمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتشكيل جبهة موحدة ضد التهديد الذي يمثله المتطرفون
و"أيدلوجيتهم المشوهة".
وفي مقال مشترك نشرته صحيفة "تايمز أوف لندن" أمس الخميس أكد أوباما وكاميرون على مبادئ التحالف األمريكي البريطاني قبل
اجتماعات في البيت األبيض على مدى يومي الخميس والجمعة .
وفي إشارة إلى الهجمات التي شهدتها باريس األسبوع الماضي ،قال أوباما وكاميرون إن المتطرفين لن يكمموا حرية التعبير.
وكتب الزعيمان "سواء كنا نواجه أفراداً متعصبين أو منظمات إرهابية مثل القاعدة أو "داعش" أو بوكو حرام فلن يروعنا المتطرفون .
سنهزم هؤالء القتلة الهمجيين وأيدلوجيتهم المشوهة".
وقد تناولت الصحافة العربية الحادث بالتعليق نورد فيما يلي المقال التالي:
تعود الفاشية إلى أوروبا .يصنعها هذه المرة اإلحيائيون اإلسالميون .الغرب بدوره يستفز المسلمين .يصير هؤالء موضوعا ً للغرب الذي
يميّز بين متطرفين ال يستحقون البقاء ،ومعتدلين يُعاد تشكيلهم .الغرب يقرر مصير المسلمين الذين سوف يخضعون لمراقبة أكثر بكثير مما
يخضع لها الغربيون .في «القرية» المعولمة الجديدة ال ينتصر المسلمون ،ينتصر األقوى.
لسنا في معركة تحرر وطني تتطلب أقصى درجات التعبئة والتضامن .كان األجدر أن نعتبر أنفسنا في مرحلة بناء مجتمع جديد .تخلينا عن
هذه المهمة .الغرب اعتدي عليه .صحيح أن المعتدين مواطنون فرنسيون ،لكن بعضنا هنا ،وهم كثر ،زجوا أنوفهم في عملية تبرير االعتداء،
وكأننا معنيون باألمر .سوف يثأر الغرب ،وإسرائيل أقحمت نفسها في األمر.
اإلحيائيون اإلسالميون يخوضون حرباً .وسائلهم اإليديولوجية من الماضي؛ أو هكذا يتخيلون ،فالصياغة سلفية رجعية .رسائلهم المادية
مستوردة من الغرب .ربما استطاعوا اختراق هذه الشبكة العنكبوتية أو غيرها .لكن من اخترعها هو األقدر على حمايتها .نحن ال نخترع شيئا ً
جديداً .نعيد اجترار الماضي .وفي كل مرة نعلن انتصارنا على الغرب يكون ذلك في صيغة أننا منعناه من تحقيق أهدافه .ال نعرف أهدافه،
كما ال نعرف مجتمعنا .ونتجاهل أن التطور المقارن طويل المدى يشير إلى أن الغرب يزداد ازدهاراً ،وبالدنا تزداد تصحراً ،ماديا ً وفكرياً.
يتراجع لدينا اإلنتاج ويتكاثر الفقر والبطالة والهجرة .حتى النفط ،الذي نخاله ثروة ،يتحكم به من يستخرجه ال البلدان التي يستخرج منها.
وما زلنا نبرر تأخرنا.
بعد تفجيرات  11أيلول ،2001 ،فرض الغرب تغيير البرامج التعليمية في عدد من البلدان العربية واإلسالمية .هم يعيدون تشكيل اإلسالم،
يكتبون تاريخه من جديد ،يعيدون تشكيل مجتمعه؛ ومن الطبيعي أن تكون النتائج في صالح التبعية.
يعتقد البعض أن التبعية هي في إجبارنا على أن نتخلى عن قيمنا وأن نتبنى قيمهم لنصير مثلهم .في القرن التاسع عشر عبر مثقفونا ،الفقهاء
وغيرهم ،عن الرغبة في أن نصير مثلهم (نقتبس منهم ما يفيدنا) .لكننا مع توفر «ثروات» النفط صرنا مثلهم باالستهالك فقط ال باإلنتاج؛
توسعت الصحراء ،وما عدنا إلى البداوة بل كانت السلفية هي الشكل األنسب .تخلينا عن صنع المستقبل .السلفية تعني السكن في الماضي،
الحقيقي أو المتخيل .ما بنينا أنظمة سياسية تشكل دوالً تكون كل منها وعاء للمجتمع .فصلت السياسة عن المجتمع ،وكان االستبداد عمومي
االنتشار .واخترعنا التبريرات لذلك .وعندما جاءت ثورة  2011فإنها صودرت لصالح دول سلفية .بالطبع يمكن وضع المالمة على الحكام
كما فعلنا عام  ،1948وخسرنا فلسطين .لكننا لم ننظر نقديا ً إلى مجتمعنا.
يدفع اإلحيائيون اإلسالميون مجتمعاتنا إلى مواجهة (مع الغرب) ال نعرف أهدافها ،وإذا عرفناها فإنه يتوجب رفضها ونبذها .هي كلها
انحراف عن المهمة األساسية في بناء المجتمع والدولة واستعادة السياسة .يعتبر اإلحيائيون أن مهمتهم غزو الغرب إلركاعه .إذا كان هذا
هو الهدف فهناك استحالة في تحقيقه .سوف يكون أحد االرتدادات تدمير بلد عربي أو إسالمي ،وربما بلدان عدة .التاريخ يعيد نفسه بأشكال
أكثر مأساوية.
في األيام الماضية سمعنا صرخات كثيرة ،في وسائل اإلعالم عندنا ،تدين الغرب وخاصة فرنسا بسبب االستهانة بمقدساتنا .االستهانة غير
مبررة .لكن الالعقالني هو أن تبدو احتجاجاتنا وكأنها تبرير «لغزوة» باريس .طفولية ثقافية ال تقل خطراً عن الطفوليات اليسارية السابقة.
مزايدات ثقافية ال تختلف في جوهرها عن المزايدات السياسية .وكلها
تجر إلى هزائم متشابهة في نتائجها.
يتطور الغرب ،بنا أو من دوننا .له مسار مختلف .نحن اخترنا ذلك.
ما نحتاجه ليس الدفع لتغيير الغرب بل لتغيير ما بأنفسنا .حتى الكتاب
المقدس نسيناه.
ال يستطيع أحد إهانتك إذا أنت لم تهن نفسك .نهين أنفسنا عندما ننظر إلى
مجتمعنا وال نرى فيه إال أخطاء الغرب .عندما ننتقد النظام العالمي ،وهذا
أمر مبرر ،فإننا يجب أن نرى أنفسنا الجزء األكثر تأخراً واألكثر تخلفا ً
فيه .والمعالجة تبدأ برفض التبرير للمغامرين ،أوالً ،والنظر إلى أنفسنا
بعين نقدية ،ثانياً.

الفضل شلق

16-01-2015
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رحيل دولة رئيس وزراء لبنان األسبق عمر كرامي

اللبناني النبيل الذي أحب المجر

غيب الموت دولة الرئيس عمر كرامي ابن مدينة طرابلس اللبنانية و الوجه اإلنساني
و القومي الذي دفع متابعي سيرته إلى زيادة عشقهم للبنان البلد الذي له شغف في قلب كل
فرد في العالم العربي و العالم.
عمر كرامي التواق للتعاون الدولي كان راعيا ً ألبناء لبنان أينما حلوا  .و كان يتحين الوقت
و الفرص ليشارك اللبنانيين نجاحاتهم وولعهم التواصل مع الشعوب.
زار المجر في أوكتوبر عام  2001ليشارك المسؤولين المجريين افتتاح معمل لألجبان لرجل
األعمال اللبناني الدكتور رياض النابلسي في مدينة  Kőröstetétlenو بقيت ذكراه ماثلة
في قلوب المجريين و الجالية العربية مفعمة باأللم على رحيله في وقت تحتاج المجتمعات
العربية إلى أمثاله  :نزاهة
و افق إنساني و خادم لشعبه .
فقد شيّعت مدينة طرابلس اللبنانية في الثاني من يناير  2015عمر كرامي رئيس وزراء
لبنان األسبق،لقد كان الوداع يحمل في تجلياته بعض تاريخها ،وبعض دورها الوطني ـ القومي
الريادي ،وبعض آمال أهلها في «الدولة» التي اختاروها لتكون دولتهم ،هم أبناء «طرابلس
الشام».
ولعلها كانت تودع مع عمر عبد الحميد كرامي ،الذي جاء محموالً على دماء أخيه الشهيد رشيد
عبد الحميد كرامي ،عصراً كامالً أكثر مما كانت تودع ابن دار زعامة شعبية كانت بين عناوين
النضال الوطني والقومي ،قبل النيابات والرئاسات وبعدها.
إنه زمن آخر :ال طرابلس هي «الفيحاء» التي كانت ،بل هي مدينة مجرحة القلب واألحشاء،
مغيبة الدور ،تفتقد أهلها الذين اصطنعوا السبق إلى «العصر» ،متروكة لإلهمال المقصود
واإلفقار المتعمد ،معطلة اقتصاديا ً وهي المحطة الواصلة بين بالد الشام وأوروبا.
أما اليوم فيكاد «يحتل» مشهد طرابلس تلك العصبة من الجهالء والخارجين على القانون الذين
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ينصبهم «أئمة التعصب» و «خلفاء الجهل والتجهيل» لسوق الناس
باسم الدين بعيداً عن المجتمع وعن الدولة إلى جاهلية االقتتال بالشعار
الديني.
وال طرابلس هي طرابلس الرئيس الشهيد رشيد عبد الحميد كرامي
التي يحاول قتلته محاصرتها بأهلها في الشمال وفصلهم عنها
ومحاولة االستغناء عنها بذريعة افتقادها األمن ...هل أفظع من أن
تتحول ميليشيات القتلة ،بقادتها الذين جاءهم اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق الحريري بنعمة العفو من غير استحقاق ،واألخطر :من دون
إعالن الندم والتوبة وطلب الغفران؟!
ولقد اجتهد عمر كرامي وضحّى من أجل «الوحدة الوطنية» ومن
أجل استقرار لبنان ،ومن أجل إطفاء الفتنة ،فتنازل عن بعض
حقوق الوطن وحقوقه الشخصية والعائلية ،فضاعت تضحياته مع
دماء أخيه الرئيس الشهيد رشيد كرامي ..وهو من عاش في ظله،
قبل أن «يتحرر» من إرث شقيقه الزعيم ،ووالده الذي خلع جبة
المفتي ليتصدر العمل الوطني ،ويباشر تقديم نفسه معتزاً بموروثه
الغني والحافل ،بإرادة أن يكون هو نفسه وليس مجرد امتداد لدار
الزعامة ...وهكذا استنفر عداوة الطامعين جميعاً ،فحاصروه ،حتى
خرج من دائرة العمل السياسي الذي دخله محرجا ً ومضطراً لكنه بقيه
حيا ً في يقين العرب واللبنانيين خاصة الذين عاشوا بصماته االنسانية
وحضوره الوطني.
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نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 2015

اختارت المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو)
مديتة نزوى العمانية عاصمة للثقافة االسالمية لعام  2015لتكون
محط أنظار العالم العربي واإلسالمي خالل هذا العام ومركز اشعاع
علمي تبرز فيه نتاجها الثقافي والتاريخي والحضاري الذي يشغل
مساحة كبيرة من عمر الزمان يزيد على اثني عشر قرنا ً .
وتم اختيار مدينة نزوى لتكون مركز هذه االحتفائية العالمية لكونها
مدينة ذات تأثير حضاري كبير على مر القرون .
وقد وصف صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في
خطابه السامي الذي ألقاه في العام 1994م مدينة نزوى بأنها " معقل
القادة والعظماء وموئل العلماء والفقهاء ،ومرتاد الشعراء واألدباء "
وأن لها في قلوب العمانيين منزلة عالية ومكانة سامية وقدر جليل .
ويتبدى التأثير الحضاري لمدينة نزوى في معالمها األثرية الشامخة
وقالعها المنيفة كقلعة نزوى المستديرة ،وحصنها األثري المجاور
لها  ..ويعد هذان الصَّرحان من أهم آثار العمارة الحربية في نزوى
بل إن القلعة والتي وصفت ب" الشهباء " ال يوجد لها مثيل في
الشرق األوسط .
وقد شيد الحصن في عهد
اإلمام الصلت بن مالك
الخروصي "القرن الثالث
الهجري" ،أما القلعة فقد
شيدت في عهد اإلمام
سلطان بن سيف اليعربي،
خالل النصف الثاني من
القرن السابع عشر الميالدي
 ..واستغرق بناؤها  12عاما ً
 ..ويبلغ ارتفاعها  24متراً،
فيما يبلغ قطرها الخارجي
 43مترا.
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وإلى جانب هذين المعلمين يوجد في مدينة نزوى كثير من الحارات
القديمة ذات البوابات واألسوار واألبراج ،أشهرها حارة العقر
المجاورة لقلعة نزوى من جهة الجنوب ،وتتحدث كثير من الكتب
التاريخية :إن من هذه الحارة خرج كثير من الفقهاء والعلماء ذوي
المكتبات والمؤلفات ،وما تزال مساجدهم قائمة إلى اليوم.
وألهمية هذه المعالم التاريخية والدينية فقد بذلت حكومة حضرة
صاحب الجاللة السلطان المعظم جهداً كبيراً في ترميمها ،وكانت
القلعة والحصن من بين أوائل ما تم ترميمه ،وهما اليوم يعدان مقصداً
للزوار من مختلف أقطار العالم ،خاصة في موسم الشتاء الدافئ،
حيث تنشط حركة السياحة الثقافية ،ويزداد اإلقبال على زيارة المعالم
األثرية.
وعرفت نزوى بالمكتبات أيضا  ،وخرَّجت كبار الفقهاء واألدباء،
وجلهم من أصحاب المصنفات والمؤلفات متعددة األجزاء كالشيخ
أحمد بن عبدهللا بن موسى الكندي (ت557 :هـ) صاحب كتاب
"المصنف" الذي طبع في  41جزءاً ،وكذلك الشيخ محمد بن ابراهيم
الكندي (ت580 :هـ) صاحب موسوعة "بيان الشرع" ،وقد طبعت
في  72جزءاً ،وكال الموسوعتين الفقهيتين وغيرهم من الذين برزوا
كأعالم ثقافية ،وتركوا مؤلفات تعد اليوم من أهم المراجع الثقافية
والعلمية على مستوى العالم اإلسالمي.
ولكون المكتبات القديمة تعد جزءا من ذاكرة المدينة جاءت المكتبة
الملحقة بجامع السلطان قابوس بنزوى والتي يشرف عليها مركز
السلطان قابوس للثقافة والعلوم لتعيد هذه الذاكرة بكل ثرائها .
كما كانت نزوى موطنا ً لكبار الشعراء في مختلف العصور ،ومن
أشهرهم الشاعر أبوبكر أحمد بن سعيد الستالي ،الذي عاش في فترة
حكم النباهنة خالل القرنين الخامس والسادس الهجريين ،والشاعر
راشد بن خميس الحبسي "ت1150 :هـ" ،وقد عاش في فترة حكم
اليعاربة ،وترك كل منهما ديوانا ً شعريا ً كبيراً

.وتتميز مدينة نزوى بوجود العديد من المساجد ذات المحاريب موروثا ً حضاريا ً أبدعه العمانيون منذ ما يزيد عن ألفي عام ،كأقدم
المزخرفة التي يعود أقدمها إلى ثمانية قرون ،حيث اكتمل تنقيش هندسة ري في عمان.
زخرفة محراب جامع " سعال " في ربيع الثاني من عام 650هـ/
يونيو 1252م ،وما تزال زخرفة المحراب باقية إلى اليوم  ،وفي وبمناسبة احتفائية نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمية تقوم وزارة التراث
عهد النهضة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجاللة السلطان والثقافة حاليا بتشييد مركز ثقافي في منطقة حي التراث ،يتكون من
المعظم " حفظه هللا ورعاه" تم ترميم جامع سعال ،وبقيت التحفة مسرح ومكتبة عامة ،ومكتبة لألطفال ونادي علمي ومسرح خارجي
الزخرفية في المحراب محافظة على جمالها الحروفي وخطها وورشة لألعمال الفنية ،ونادي للموسيقى،
الكوفي األنيق ،والتي تؤكد إبداع النقاشين العمانيين في القرن السابع كما تم تصميم شعار خاص بمناسبة نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمية،
الهجري ،الثالث عشر الميالدي ،وهناك مساجد أخرى تحوي على يتشكل فيه معلمان من معالم التاريخ المعماري ،وهما قبة جامع
محاريب مزخرفة بنقوش جصية ،تم تنقيشها في فترة الحقة ،مثل السلطان قابوس وقلعة نزوى ،مع إضافة كلمة نزوى في شكل القبة،
مسجد " الشواذنة " في حارة العقر ،الذي يعد من أقدم المساجد بناء ،وجملة عاصمة الثقافة اإلسالمية بخط الثلث ،واعتمد في الشعار
أما زخرفته فتعود إلى عام 936هـ ،فيما تعود زخرفة محراب مسجد اللون الذهبي المتدرج.وعند مدخل مدينة نزوى تنتصب بوابة نزوى
" الجناة " داخل حارة سعال إلى سنة 924هـ  .وبال شك فإن نزوى األثرية وتعكس في مكوناتها العمارة األثرية ،حيث تبدو أشبه بقوس
كانت حافلة بعشرات المساجد األثرية ،ذات المحاريب المزخرفة مكلل ببرجين عاليين من طرفيه ،وفي داخل البوابة ثمة مساحة يمكن
بالحروفيات ،لكنها اندثرت وما بقي منها يؤكد على رواج حركة أن تستخدم لتقديم معارض وتحف ،لتبدو أشبه بالمتحف المعلق فوق
الشارع.
التنقيش على محاريب المساجد.
ويشار الى أن احتفائية نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمية لهذا العام
ومن يزور نزوى المدينة اليوم تلوح له الجنائن والخمائل ،في تأتي على مستوى دول الوطن العربي وتتشارك معها مدينة "ألماتي"
مساحات من الجمال األخضر ،تغطيها أصناف كثيرة من النخيل بكازاخستان على مستوى الدول االسيوية ،ومدينة "كوتونو" على
والحمضيات وقصب السكر وأنواع مختلف من البقوليات ،ترويها مستوى الدول اإلفريقية.
أفالج خصيبة أشهرها فلجا"دارس" و"الخطمين" بنيابة بركة الموز
التابعة لنزوى و تم إدراج الفلجين ضمن الئحة التراث اإلنساني ،جدير بالذكر أن البرنامج الذي تبنته منظمة "إيسيسكو" يهدف الى
حيث أقرتهما لجنة التراث العالمي في يوليو عام 2006م .مع ثالثة تقديم الصورة الحقيقية للحضارة اإلسالمية ذات المنزع اإلنساني إلى
أفالج عمانية أخرى ،وهي فلج "الملكي" في والية إزكي بمحافظة العالم أجمع ،ونشر الثقافة اإلسالمية ،وتجديد مضامينها ،وإنعاش
الداخلية ،وفلج "الميسر" في والية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة ،رسالتها ،وتخليد األمجاد الثقافية والحضارية للمدن المختارة ،وتعزيز
وفلج "الجيلة" في والية صور بمحافظة جنوب الشرقية ،تعبيرا الحوار بين الثقافات والحضارات وإشاعة قيم التعايش والتفاهم بين
عن المكانة الدولية لهذا النظام المائي الفريد من نوعه ،الذي يشكل الشعوب في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها عالمنا اليوم.
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الملك سلمان بن عبدالعزيزصانع التحوالت والمستقبل
المنشود
كثيرة هي الدراسات واالبحاث والمقاالت الموثقة
التي كتبت عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز والتي تتفق رغم تنوع مشاربها على
السمات القيادية واالستشراف المستقبلي والحزم االداري
واالهتمام بالثقافة واالعالم المواكب لمسار قيادتة ذات
البعد التاريخي الممتددة الكثر من نصف قرن ,االمر
الذي تجلى في االوامر الملكية التي اصدرها في التاسع
والعشرين من يناير  2015مؤسسا ً لمرحلة مستقبلية
جديدة من التنمية والتقدم.

الجنادرية في دورته الثالثين
رسالة ثقافية ومنهاج حضاري
تستعد المملكة العربية السعودية
لفعاليات مهرجان الجنادرية الثقافي
الذي يقام من الرابع حتى الثاني
والعشرين من فبرير  2015في
قرية الجنادرية الواقعة على اطراف

الرياض.
ويحمل المهرجان في انعقادة سنويا ً
رؤى متكاملة حول اهمية التراث
ومعانقتة للحاضر والبناء لمستقبل
مفعم بالثقافة والمضامين االنسانية.

حيث تحفل فعالياته بالتراث واالدب
والثقافة واالوبريت الغنائي الذي ينشد
السالم والبناء.
وستكون المانيا ضيفة الشرف
لمهرجان هذه العام حيث صرح سفير
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جمهورية ألمانيا االتحادية بوريس
رو ِغه في هذا السياق أنه لشرف عظيم
أللمانيا أن تكون بلد الضيف للمهرجان
الوطني للتراث والثقافة في دورته
الثالثين .وأوضح أن اختيارنا كضيف
مميزلمهرجان التراث والثقافة األبرز
في المملكة العربية السعودية خير
دليل على مدى قوة العالقات الثنائية
بين البلدين.
كما اوضح السفير رو ِغه أن المشاركة
األلمانية ستجري تحت شعار ألمانيا
بلد األفكار :لالبتكار تقاليد.
وسيكون بإمكان الجمهور السعودي أن
يستكشف المزيد عن ألمانيا في الجناح
الخاص بضيف الشرف الذي يقع في
وسط المهرجان وأن يعيش تجربة
التنوع الغني للثقافة والتقاليد األلمانية
وأضاف السفير رو ِغه ألمانيا تسعى
لتبادل اآلرا مع شعب المملكة العربية
السعودية ونأمل أن يساهم الجناح
األلماني في تقوية التفاهم بين ثقافة
البلدين.
لقد حدد القائمون على المهرجان منذ
انطالقته اهدافه بجملة من المبادئ

وحملت دوراته الثالثين تجليات جمة
تجسد االهداف التالية:
التأكيد على القيم الدينية واالجتماعية
التي تمتد جذورها في أعماق
التاريخ لتصور البطوالت اإلسالمية
السترجاع العادات والتقاليد الحميدة
التي حث عليها الدين اإلسالمي
الحنيف.
إيجاد صيغة للتالحم بين الموروث
الشعبي بجميع جوانبه وبين االنجازات
الحضارية التي تعيشها المملكة العربية
السعودية والعمل على إزالة الحواجز
الوهمية بين اإلبداع األدبي والفني
وبين الموروث الشعبي.
تشجيع اكتشاف التراث الشعبي
وبلورته بالصياغة والتوظيف في
أعمال أدبية وفنية ناجحة.
الحث على االهتمام بالتراث الشعبي
ورعايته وصقله والتعهد بحفظه من
الضياع وحمايته من اإلهمال.
العمل على صقل قيم الموروث الشعبي
ليدفع برموزه إلى واجهة المخيلة
اإلبداعية ليكون في متناول المبدعين
خيارات من موروثاتهم الفنية بألوان
الفن واألدب.
تشجيع دراسة التراث لالستفادة من
كنوز االيجابيات كالصبر وتحمل
المسئولية واالعتماد على الذات
لتدعيمها والبحث في وسائل االستغالل
األمثل لمصادر البيئة المختلفة.

العمل على التعريف بالموروث الشعبي
بواسطة تمثيل األدوار واالعتماد على
المحسوس حتى تكون الصورة أوضح
وأعمق ،وإعطاء صورة حية عن
الماضي بكل معانية الثقافية والفنية.

والواقع فأن اعداد كبيرة من المجريين
الذين سنحت لهم الفرصة بزيارة
المهرجان ورؤية فعالياته تحدثت
عن فرادته وقيمته الثقافية والتاريخية
األمر الذي ذكره سعادة سفير المجر

السابق في المملكة العربية السعودية
في حديث مع الدانوب األزرق قبل
عامين .ولعل االيام الثقافية السعودية
التي شهدتها العاصمة المجرية
بودابست حملت في تحققها جزءاً
من رسالة الجنادرية وتوجه المملكة
العربية السعودية لالدوات الثقافية في
التواصل بين الشعوب وتعزيز قيم
الحوار ومعرفة االخر.
تم األعالن عن تأجيل مهرجان
الجنادرية لهذا العام الى العام القادم.
وهو المهرجان الذي يحمل في طياتة
الرسالة االنسانية المستديمة.
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بودابست:
احتفال بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني
السالم وفق االتفاقات والقانون الدولي.
والقى السيد (تسيبرا تشابا) رئيس ادارة
الشرق االوسط في الخارجية المجرية كلمة
بدأها بتوجيه التحية الى الشعب الفلسطيني
والحضور باللغة العربية واكد ان المجر
ماضية في تطوير عالقاتها مع الشعب
الفلسطيني وسلطتة الوطنية من اجل تحقيق
السالم وان االفاق واعدة لتطوير العالقات
المجرية الفلسطينية.
دعت سفارة دولة فلسطين في المجر الى
االحتفال التضامني الذي اقامتة في المركز
الشعبي للفنون في بودابست مساء امس
وذلك بمناسبة اليوم الوطني الفلسطيني
وذكرى مرور  26عاما ً على وثيقة
االستقالل واليوم العالمي للتضامن مع
الشعب الفلسطيني.
وحضر الحفل عدد من المسؤولين المجريين
ومثل الحكومة المجرية السيد( تسبيرا
تشابا) رئيس ادارة الشرق االوسط في
وزارة الخارجية وحضور سفراء الدول
العربية واالجنبية وكان بارزا الحضور
الواسع للسفراء االوربيين وسفير الواليات
المتحدة االمريكية وقناصل ودبلوماسيين من
السفارات وحشد من الجالية الفلسطينية و
العربية و االسالمية :
والقت انطوانيت سدين سفيرة دولة فلسطين
كلمة اشارت فيها الى مايمثله االحتفاء
بهذه المناسبات من حق وتطلع انساني الى
الحرية واالستقالل المشفوع بارادة وشرعية
دولية وانه ان االوان النهاء اطول احتالل
بغيض في التاريخ االنساني وضرورة ان
تتحقق االمال الفلسطينية في التحرر والدولة
المستقلة وعاصمتها القدس مؤكدة ماتجسده
القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس من
سعي والتزام بعملية السالم ومرجعياتها في
الوقت الذي تقتل اسرائيل جهود السالم عبر
سياساتها االستيطانية للتهرب من استحقاقات
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وقد ادت في االحتفال فرقة باقون للفنون
الشعبية دبكات وحكايات مجسدة غناء و
رقصا ً فتنت الحضور وكان المميز في الحفل
مشاركة فرقة فنية مجرية مشهوره في حقل
التراث بتقديم لوحات فنية راقصة االمر الذي
حمل في طياته اشارة الى التواشج والعالقات
الوطيدة بين الشعبين الفلسطيني والمجري.
وفي نهاية الحفل شارك الحضور في حفل
االستقبال الذي ضم مأكوالت فلسطينية.
هذا و قد فتحت سفارة دولة فلسطين في
المجر بيت عزاء باستشهاد المناضل زياد أبو
عين حيث أ َم السفارة سفراء الدول العربية
و األجنبية و الجالية العربية في هنغاريا و
الذين سجلوا كلمات تضامنية مع الشعب
الفلسطيني .

السفارات العربية تشارك في اليوم النسائي
الدبلوماسي الدولي
شاركت السفارات العربية في المجر باليوم النسائي الدبلوماسي
الدولي الخيري الذي أقامته جمعية عقيالت سفراء السلك
الدبلوماسي األجنبي و اإلسالمي و العربي .حيث شملت عقيلة
فخامة رئيس المجر برعايتها المهرجان .
و أشرفت عقيالت السفراء العرب على ترتيب و إدارة الجناح
الخاص بكل دولة و الذي حفل بتجليات تراثية و لوحات و أشكال
المطبخ األمر الذي لفت انتباه الحضور و حاز على إعجابهم و ساهم
في نجاح هذا اليوم الخيري الذي ذهب نتاجه المادي لمساعدة معاهد
المعاقين و قضايا إنسانية  .و كانت انطوانيت سيدن سفيرة دولة
فلسطين و أعضاء السفارة و عقيالتهم و نساء الجالية الفلسطينية في
استقبال الضيوف في الجناح الفلسطيني الذي ضم ازياء و صناعات
و مؤكوالت و لوحات فلسطينية .
كما شاركت فرقة باقون للفنون الشعبية في المهرجان عبر تقديم
لوحات تمثل الفن الشعبي الفلسطيني .
و كانت السيدة كاتي نفاع عقيلة المهندس زيد نفاع القنصل الفخري
العام للمملكة األردنية الهاشمية في المجر نائبة رئيس اللجنة المنظمة
لليوم الخيري قد عقدت مؤتمرا ً صحفيا ً شرحت فيه أبعاد و مرامي
هذا اليوم الخيري الذي يحمل في طياته اإلنسانية و التواصل
الحضاري .
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اليوم الوطني لدولة قطر

احتفل الشعب القطري في الثامن عشر من ديسمبر باليوم الوطني
 ،و قد أقامت سفارة دولة قطر في المجر احتفاال ً بهذه المناسبة
حضره السفراء العرب و األجانب و ممثلي الجالية العربية و
المسلمة و مثل الحكومة المجرية في اإلحتفال سعادة السلو سابو،
وزير الدولة للشؤون البرلمانية ،نائب وزير الخارجية والتجارة .
و قد القى سعادة عبد هللا الجابر سفير دولة قطر في المجر كلمة في
اإلحتفال استعرض فيها أهمية هذه المناسبة مشيرا ً إلى أن اليوم
الوطني لدولة قطر هو اليوم الذي شهد في عام  1878إرساء أسس
دولة قطر الحديثة وإنشاء الوطن المستقل ألبنائه .منذ ذلك الحين
وحتى يومنا انقضت سنوات كانت حافلة باآلمال والعمل الشاق
والدؤوب لالرتقاء ببلدنا إلى مستويات عالمية في التعليم والصحة
والثقافة والبناء والرياضة والخدمات وكافة مجاالت الحياة األخرى.
وإذ نـَــذكــ ُ ُر هذه التنمية الهائلة ،ال بد من التنويه إلى الجهود الجبارة
التي تبذلها الدولة قيادةً وشعبا ً في سبيل تحديث البالد واالرتقاء بها

عبر نقلة نوعية إلى هذا المستوى المتقدم الذي يشهد عليه القريب
والبعيد على حد سواء.
ال بد وان نشير ونحن نحتفل باليوم الوطني لدولة قطر على أرض
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المجر الصديقة إلى العالقات الودية و الوثيقة التي تربطنا بهذا البلد
العريق ،والتي ترسخت من خالل الزيارات المتبادلة لكبار المسئولين
في البلدين على مر السنوات الماضية وحتى عامنا الحالي ،ونذكر
منها على سبيل المثال الزيارة المثمرة والهامة لفخامة السيد /يانوش
آدر ،رئيس الجمهورية لدولة قطر في شهر مايو من العام الجاري،
عالوة على زيارة مسئولين مجريين آخرين لقطر ،وكذلك من الجانب
القطري زيارة مساعد وزير الخارجية إلى بودابست في شهر أبريل
الفائت وعقده جلسة مشاورات سياسية بوزارة الخارجية وكذلك
اجتماعه آنذاك مع سعادة السيد /يانوش مارتوني ،وزير الخارجية
السابق .و أود أن أشير هنا بأن التواصل بين البلدين مستمر حيث
يجري اآلن التحضير لعقد الجلسة األولى للجنة االقتصادية المشتركة
في الربع األول من العام القادم ،وكذلك يتم العمل على تحديد موعد
مناسب للجانبين لزيارة رئيس الوزراء القطري للمجر.
و أشار السفير إلى إن إبرام العديد من االتفاقيات الثنائية في مختلف
المجاالت ساهم في تعزيز آفاق التعاون المتعدد األوجه بين دولة
قطر والمجر .وإذ تولي دولة قطر اهتماما ً بالغا ً لتعزيز العالقات مع
المجر الصديقة ،فإننا نسعى بجد وعزيمة لتوطيد هذه العالقات ،ليس
على المستوى الرسمي فحسب ،وإنما بين شعبي البلدين الصديقين.
ونود اإلشارة إلى أن تسيير الخطوط الجوية القطرية رحلة يومية
مباشرة منذ بداية عام  2011بين عاصمتي البلدين قد قرب المسافات
واختصر الزمن في سبيل التواصل المباشر بين مواطني ومسئولي
البلدين ،وهو خير دليل على االهتمام الكبير الذي توليه القيادة القطرية
للتعاون مع المجر.
إن العالقات بين قطر والمجر ال تقتصر على الجانب الرسمي
والحكومي فحسب ،وإنما تمتد لتشمل القطاع الخاص واألفراد أيضاً،
لـ "معهد
حيث مثــَّـل شراء أحد كبار رجال األعمال القطريين
الباليه" أو (قصر ْد َرشـْلـَـرْ  )Dreschler Palace ،في بودابست
دليالً آخراً على اهتمام القطاع الخاص القطري أيضا ً باالستثمار في
المجر ،والذي سيتم تحويله إلى فندق راق وليكون معلما ً بارزاً ليس
في المجر فحسب ،وإنما في المنطقة كلها.

عقيلة سفير المغرب تقيم حفالً وداعيا ً لعقيلة سفير الجزائر

أقامت الدكتورة خديجة بوزيد عقيلة سعادة الدكتور نورالدين بنعمر سفير المملكة المغربية في المجر حفالً تكريميا ً في دارتها تكريما ً للسيدة
غنية مقرمان عقيلة سعادة سفير الجزائر بمناسبة انتهاء عمل زوجها في المجر وانتقاله لوزارة الخارجية.
وحضر الحفل عقيالت السفراء العرب في المجر وسيدات ناشطات في الحقل الثقافي واالجتماعي .وتميز الحفل بالمأكوالت والحلوى المغربية
التي حرصت الدكتورة خديجة على اعدادها تكريما ً للحضور وتعريفا ً بمفردات المطبخ المغربي الذي يحفل بمعان تاريخية وثقافية عديدة.

فعاليات متوسلة التواصل و التواشج اإلنساني
دأبت مجموعة من النساء العربيات و المسلمات في المجر على تنظيم يوم خيري تقدمن فيه منتوجات تراثية و يدوية تحمل نكهة تاريخية
إضافة إلى أشكال و أنواع مطبخ بلدانهن الحامل بالضرورة في طياته رافعة التعارف و التواصل مع اآلخر .
قامت نخبة من النسوة بجمع ريع السوق الخيري و تقديمه لمعهد  CSEPPKŐالمجري لأليتام و المحتاجين في بودابست و الذي يعني برعاية
األطفال األيتام حتى بلوغهم و دخولهم معترك الحياة .

تعزية و مواساة
شاركت الجالية العربية في المجر و الجسم الدبلوماسي العربي المهندس العربي الجزائري كريم سعدي حزنه
بوفاة والده .الذي أوصى أن يدفن جوار رفيقة عمره.
السفير الجزائري في هنغاريا و السفير في النمسا كانا مع أبناء الجالية العربية إبان مراسم الدفن الذي تابع
تفاصيلها الدكتور سيد حسن رئيس الجالية العربية .
الدانوب األزرق تتقدم من المهندس كريم بالتعزية و المواساة و إنا هلل و إنا اليه راجعون .
كما تتقدم الدانوب األزرق بالتعزية لالستاذ عبدهللا الرشيدي الدبلوماسي الكويتي بوفاة شقيقة .رحمه هللا.
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في وداع سفير الجزائر
جسدت المناسبات الوداعية التي أقامها السفراء العرب بمناسبة انتهاء عمل سعادة لوناس مقرمان سفير جمهورية الجزائر في المجر سانحة
جرى التداول خاللها في الشؤون العامة التي تخص العالقات العربية المجرية و شجون الجالية العربية  .حملت تلك المناسبات التقدير للدور
الذي لعبه السفير الجزائري في المواقف العربية الجمعية و في تحسس آالم و آمال الجالية العربية في المجر.
هذا و قد أقام رجل األعمال اللبناني الدكتور رياض نابلسي و عقيلته حفل وداع للسفير الجزائري و السفراء العرب و عقيالتهم و تميز الحفل
بنفحات راقصة من التراث المجري أضفت على المناسبة عالئم الصداقة العربية المجرية.
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قيس سلمان الطبيب صاحب السيرة الذهبية
تتداول اوساط الجالية العربية اسم الدكتور قيس سلمان كطبيب لثة واسنان نابغ في حقل اختصاصة,
االمر الذي يشكل اضافة اساسية الى هيكلية التركيب الطبقي للجالية العربية التي يبرز من ثناياها
قامات علمية وثقافية تبعث على االحترام في نسيج المجتمع المجري.
قيس سلمان حضر الى المجر عام  1989لدراسة الطب في جامعة  Semmelweisالتي تخرج
منها العشرات من االطباء العرب والتي اضحى يدرس فيها االن المئات منهم ,اختص في امراض
اللثة وتقويم االسنان واضحت سمعته مغطية ارجاء بودابست عبر عياداته المنتشره في ارجائها,
حتى ان مرضى يأتون اليه من دول اوربية لبلسمة امراضهم ولما يعرف عن المجر من سمعه
متقدمة في ميدان طب االسنان.
انه نموذج للحضور العربي المرتجى في ديار االغتراب ,فهو مع حصولة على الجنسية المجرية
قبل عقد من الزمن ,اال انه دائم الزيارة والحنين لسوريا الحبيبة على قلب كل انسان ,الساكنة في
مسار حياته وعمله المتسربل بالثقة واالتقان.

فعل ثقافي للجالية العربية
محاضرة علمية للدكتور نصري العطي
دعت الجالية العربية في المجر الجمهور العربي و المجري إلى محاضرة
علمية ألقاها الدكتور نصري العطي جراح القلب المعروف في األوساط
العلمية المجرية .
تحدث الدكتور سيد حسن رئيس الجالية عن الدكتور نصري العطي
و سمعته لدى جراحي القلب في المجر  .مشيرا ً إلى أن معاناته
كفلسطيني جعلته عاقد العزم على بلسمة القلوب الجريحة المعذبة.
ثم عرض الدكتور العطي جوانب علمية حول القلب و أمراضه:
المسببات و الحلول و األشكال الجراحية.
يذكر أن عميد السلك الدبلوماسي العربي األسبق في المجر السفير
حسين الموسوي اختار الدكتور العطي إلجراء عملية جراحية في قلبه
 .حضر الندوة حشد من الجمهور و سفراء العراق و دولة فلسطين
و ليبيا .

قطر تنظّم بطولة العالم لسباحة المسافات القصيرة " الدوحة " 2014
السباّحة المجرية كاتينكا هوسو تحرز لقب سبّاحة عام 2014
نظّمت العاصمة القطرية الدوحة بطولة العالم لسباحة المسافات القصيرة " الدوحة  " 2014في الفترة
ما بين  7 – 3ديسمبر  2014وقد حققت هذه البطولة مشاركة واسعة وكان من بين المشاركين المنتخب
المجري الذي شارك بعدد من السبّاحين الشباب.
السبّاحة المجرية كاتينكا هوسو تحرز لقب سبّاحة عام 2014
تم اختيار السبّاحة المجرية كاتينكا هوسو سبّاحة عام  2014للمسافات القصيرة وقد قام السيد سعود بن
عبد الرحمن آل ثاني سكرتير اللجنة األولمبية القطرية بتسليم هذه الجائزة للسبّاحة المجرية ضمن حفل
اقيم في هذه المناسبة يوم  2ديسمبر في فندق غراند حياة الدوحة حيث كان من بين المشاركين السيد
تاماش جارفاشي رئيس اتحاد السباحة المجري والسيد شانا توسوب زوج ومدرب السبّاحة المجرية
كاتينكا هوسو.
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معمل الجولناي ( ) Zsolnayصناعة الجمال بخبرة مجرية مديدة

افتتح معرض الجولناي(زولناي) في
بودابست في االول من شهر آب عام 2014
في اهم منطقه سياحيه من العاصمة المجريه
في منطقة القلعة التاريخية في منطقة
المتاحف وبالقرب من التجمع الحكومي
ومركز الرئاسة وقد افتتح المعرض بحضور
فعاليات سياسية وثقافيه كبيره على رأسها
السيد شيمون السلو مستشار الدوله للشؤون
الثقافية .
وتكمن أهمية المكان من كونه انه كان مركزا
للقياده العسكرية (األركان) في مرحلة
الحرب العالميه الثانية .وقد دمر خالل
الحرب ليعاد بعدها ترميمه بعد اكثر من
ستين عام ثم ليكون االفتتاح من خالل اهم
ما يميز الثقافة والفن االوروبي أي من خالل
عرض منتجات الجولناي(زولناي) المميزة.
يعد معمل الجولناي ( زولناي )للبورسالن
والذي يقع في مدينة بيتش عاصمة الثقافه
االوروبيه في هنغاريا والذي يمتد على
مساحة تقدر بحوالي سبعين الف متر مربع
يعتبر هذا المعمل والذي تأسس في العام
 1852من اهم المعامل في العالم على
اإلطالق وتعود شهرته العالميه لعدة أسباب
هامه ميزة تاريخ وسط أوروبا وبالذات
تاريخ االمبرطوريه النمساوية الهنغاريه
والتي عرفت بأمبرطورية هابسبورغ حيث
ان هذا المعمل دخلت أعماله في تشييد اهم
القصور واألبنية االمبرطوريه و الحكومية
في مجمل وسط أوروبا في ذلك التاريخ
 ،ذلك ان اهم قسم في المعمل هو قسم (
البيروغرانيت ) ومعنى الكلمه بالعربي
(اآلجر المحروق ) حيث دخلت هذه ألطريقه
الحرفيه الفنيه والمشهور في زخرفة االبنيه
المميزه والتي التزال تحتفظ بشهرة تاريخيه
الى يومنا هذا ومن هذه االبنيه المشهوره
أبنية حكومية وقصور ومتاحف في وسط
ڤيينا عاصمة النمسا الثقافيه والسياسية  ،أما
في بودابست عاصمة هنغاريا فقد دخلت
االعمال الفنيه للجولناي(زولناي) في زخرفة
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اهم االبنيه على اإلطالق مثل مبنى األوبرا
ومبنى الباليه التاريخي ومبنى البرلمان الذي
يعتبر من احدى اهم العجائب المعمارية
المميزه في العالم ومتحف الفنون العريقه
والباساج الباريسي وكنيسة اصطفان وأبنية
كثيره متعدده ومشهورة في وسط أوروبا .
كما أن شهرة المعمل قد تخطت صناعة
وتزيين االبنيه المميزه من الداخل والخارج
الى صناعة اهم وأشهر أطقم الشاي والقهوه
وأطقم السفره و الڤازات في العالم على
اإلطالق والتي يستخدم الذهب األصفر
واألحمر باالضافة الى البالتين في طالئها
يدويا ً ثم تدخل بعد ذلك الى األفران الخاصة
بالمعمل لتتعرض لحرارة عاليه جداً ستحميها
في المستقبل من جميع المؤثرات الخارجيه ،
وتعود هذه الشهره شهرة الجولناي ( زولناي
) الى ان المؤسس الرئيسي لهذا المعمل (
ڤيلموش جولناي ) () Zsolnay vilmos
والذي أسس المعمل في العام  1852قد اعتمد
في نجاحه وإبداعه المميز على أمور كثيره
أهمها انه قام شخصيا بزيارة دول كثيره حول
العالم بحثا عن الخبرات والخبراء والفنانين
العالميين وقد زار اهم مدن الشرق حينها
مثل دمشق و القاهرة واستانبول وأصفهان
وأقام بها لفترات طويله لذلك يعتبر من اهم
المستشرقين في مجال االعمال والتصاميم
الفنيه  .كما قام بزيارة اهم المتاحف العالميه
وشارك في أهم المعارض الدوليه كمعرض
باريس العالمي حيث حصل ولعدة سنوات
متتالية على جائزة االعمال المميزه  ،لذلك
اعتبر جولناي حينها من اهم رجال االعمال
المميزين والذين تركوا بصماتهم على ثقافة
وسط أوروبا وحضارتها الفنيه.
وهذه السياسه الناجحة في جذب واحتضان
الكفاءات الناجحة والماهره اليزال المعمل
يتبعها ليومنا هذا لذلك فهو حاصل على
عقد مميز وقطعي لصناعة اعمال الفنانه
باتريتسيا غوتشي المشهورة عالميا سليلة
عائلة غوتشي االيطاليه في فلورنس.
كما يعتمد المعمل في أعماله على تكنولوجيا
مميزه وسريه للغايه في صناعة البورسالن
تسمى بتكنولوجيا االوزين وقد حافظ على
سريتها ألكثر من مئة عام واهم ما يميز هذه
التكنولوجيا هي عملية خلط المعادن الغاليه
كالذهب والفضه في صناعة البورسالن وهذه
الميزه توجد حصريا في المعمل وهي ميزه
حاول الكثير من المعامل حول العالم تقليدها
ولكنهم فشلوا بسبب سريتها وحمايتها بشكل
جدي من اإلدارات المتعاقبة على المعمل .

ان معمل الجولناي (زولناي) يعتبر بالنسبة
للمجر والشعب الهنغاري درة التاج الملكي
النه يرمز للثقافة والتاريخ االوروبي لذلك
توجد عدة متاحف لمنتجات لمعمل اهمها
الموجود حاليافي بودابست في القلعه الملكيه
بجانب التجمع الرئاسي و الحكومي  ،بينما
يوجد متحفين اخرين رائعين االول في
مقاطعة جولناي الثقافيه واآلخر في قلب
مدينة بيتش .
في العام  2012وضمن مسابقة بالظرف
المختوم استطاع رجل االعمال السويسري
المميز المهندس المعماري بشار نجاري ذو
األصول العربيه السوريه من االستحواذ على
نسبه تقدر بحوالي ثمانين بالمئة من المعمل
 ،وقد استطاع المهندس بشار نجاري ومن
خالل تجربته الطويله في مجال التسويق
والتطوير وبفترة وجيزه الى جعل المعمل

من اهم المشاريع الناجحة في وسط أوروبا .
ومنذ ذلك التاريخ أخذ المعمل يهتم بشكل
اكبر بأسواق جنوب شرق اسيا والشرق
األوسط وأوروبا الغربيه وامريكا وقد القى
بسياسته التسويقية الجديده هذه نجاحات
رائعه وتطورات كبيره وذلك يعود لمجموعة
المميزات التي ذكرناها سابقا والتي اعتمد
عليها المعمل في فلسفته التسويقية الحاليه
وفي تعامله مع االسواق العالميه  ،حيث
ان المعمل يقدم نفسه للعالم على أساس انه
أكاديمية فنون تعشقهاالطبقة المميزه ذات
الذوق العالي من المجتمع وليس معمل
بورسالن مميزفقط كما تقدم أنفسها بقية
المعامل المشهورة حول العالم.

سفير المملكة العربية السعودية الجديد وصل المجر
قام سعادة األستاذ محمد بن عبدالهادي المطرفي 13/1/2015م بتقديم نسخةً من
أوراق اعتماده سفيراً لمقام خادم الحرمين الشريفين لدى المجر إلى سعادة مدير
المراسم بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية السيد دومونكوش أندريكا
وذلك تمهيداً لتقديم أوراق االعتماد لفخامة رئيس جمهورية هنغاريا السيد أدر يانوش.
وبهذه المناسبة قامت إدارة المراسم بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية
بترتيب لقاء لسعادة السفير مع معالي نائب وزير الشؤون الخارجية والتجارة
المجرية السيد السلو صابو تم خالله تبادل األحاديث الودية و استعراض العالقات
الثنائية المتميزة بين البلدين في كافة المجاالت السياسية
و االقتصادية والتجارية والثقافية .
كما قام سعادة محمد بن عبدالهادي المطر بزيارة مجاملة لسعادة الدكتور نور الدين بن عمر عميد السلك الدبلوماسي العربي لدى المجر سفير
المملكة المغربية  ،و تناول اللقاء تبادل االحاديث الودية والمواضيع ذات االهتمام المشترك  ،في ضوء تميز العالقات الوثيقة التي تجمع بين
البلدين قيادة وشعبا ً  ،كما قدم سعادة عميد السلك العربي التهنئة لسعادة سفير المملكة بمناسبة تعيينه وبدء مهام عمله .
تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات المجاملة التي يقوم بها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر للمسؤولين ورؤساء البعثات المعتمدة
في هنغاريا .

مجلس التعاون الخليجي ورابطة التجارة الحرة
األوروبية :نحو تطبيق اتفاقية التجارة الحرة
شهدت العاصمة العمانية مسقط في الخامس عشر من يناير أعمال
االجتماع األول للجنة المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة األوروبية (افتا) المتمثلة
في تكتل مكون من أربع دول أوروبية وهي ايسلندا وليختنشتاين
والنرويج وسويسرا تزامنا ً مع قرب موعد تطبيق اتفاقية التجارة
الحرة الموقعة بين الجانبين والمتوقع أن يبدأ التنفيذ بها منتصف
هذا العام.
ترأس الجانب الخليجي معالي الدكتور حمد بن سليمان البازعي المنسق العام للمفاوضات باألمانة العامة
لمجلس التعاون ،كما ترأس أريك اندرالند جانب وفد رابطة التجارة الحرة االوروبية “افتا”.
تضمن جدول االعمال تبادل بعض الوثائق المتعلقة بتطبيق االتفاقية في إطار استكمال الخطوات
االخيرة لبدء تنفيذها كما تم التطرق إلى مهام عمل اللجنة المشتركة من حيث تقسيماتها وصالحياتها من اجل العمل على حل أي عائق قد
تواجهه االتفاقية في المستقبل.
تجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من االتفاقيات من شأنه أن يدعم اقتصادات دول المجلس عن طريق تحفيز الشركات للتصدير إلى الخارج،
كما أنه يساعد في عملية جلب االستثمارات األجنبية المباشرة الحديثة إلى دول المجلس.

احتفال بالعام الجديد
دعا رجل األعمال المجري  Sándor Baloghإلى اإلحتفال التقليدي الذي يقيمه مع بدء عام
جديد حيث حفل بالحضور المجري و السلك الدبلوماسي و أشكال الضيافة الممزوجة بلقطات
تراثية راقصة تمثل اسيا و افريقيا و امريكا الالتينية و المجر.
و المعروف عن السيد  Sándorتشجيعه للتواصل بين الشعوب فهو يرأس اإلتحاد األفريقي
المجري ( )AHUو التفاعل المجتمعي اآلسيوي المجري ( )ASHUو األمريكي الالتيني
(.)LATIMO
و لعل هذه المناسبة تشكل دافعا ً لرجال األعمال العرب للقيام بفعاليات مماثلة حيث يصب
جدواها في التواصل و التفاهم و معرفة اآلخر.
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ابو ظبي تحتضن القمة العالمية لطاقة المستقبل
تحديات وحلول لتحقيق التنمية المستدامة

احتضنت ابو ظبي في التاسع عشر من يناير
القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن «أسبوع
أبوظبي لالستدامة» ،وذلك بحضور سمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية.
كما حضر افتتاح القمة عدد من الرؤساء
وممثلي الدول الشقيقة والصديقة وحشد
من الشخصيات القيادية والخبراء والعلماء
والمهتمين بشؤون الطاقة من مختلف أنحاء
العالم.
واستهل الحفل بأداء مجموعة من طلبة
المدارس نشيد السالم الوطني لدولة
اإلمارات ،ثم تم عرض مادة فيلمية عن
أهمية الطاقة المتجددة بعدها ألقى عبد
الفتاح السيسي الكلمة الرئيسية في الحفل
وجه خاللها التحية والتقدير إلى المشاركين
في القمة معربا عن سعادته بزيارة الدولة
والمشاركة في القمة.
وقال «أريد أن أحدثكم عن الحياة  . .فالطاقة
تعني الحياة والطاقة المتجددة هي الحياة
النظيفة».
وأكد أهمية موضوع الطاقة مثمنا جهود شركة
«مصدر» المتميزة في استضافة وتنظيم
القمة العالمية التي تبرز دور اإلمارات الرائد
على المستوى العالمي في تعزيز مفاهيم
الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
ثم تحدث الرئيس السيسي عن القمة العالمية
لطاقة المستقبل ،واصفا ً إياها بالمحفل

الدولي الذي يعد تجمعا ً مهما ً وحيويا ً لبحث
التحديات التي تؤثر في قطاعات الطاقة
والمياه والتنمية المستدامة ويمثل فرصة
مهمة للحوار والنقاش بين مختلف األطراف
لتبادل الرؤى والخبرات وطرح الحلول
المبتكرة للتحديات التي تواجه العالم  .مشيرا
إلى تضاعف معدالت االستهالك العالمي
للطاقة خالل العقود األربعة الماضية مع
توقعات بتضاعف الطلب العالمي بحلول عام
 2050إضافة إلى وجود ما يزيد على 1. 3
مليار نسمة على مستوى العالم دون مصدر
للكهرباء نصفهم في إفريقيا األمر الذي
يستدعي تضافر الجهود من أجل مواجهة
هذه المشكلة التي تعوق مسيرة التقدم بالدول
اإلفريقية الشقيقة.
وتناول الرئيس المصري في كلمته الظروف
التي يمر بها العالم العربي والعالم وتفاقم
ظاهرة اإلرهاب ،محذرا من المفاهيم
المغلوطة عن دين اإلسالم الحنيف منددا
باإلرهاب وترويع المواطنين اآلمنين.
وأكد أن التصدي لهذه التحديات يتطلب
شراكة واعية مع المجتمع الدولي كما طالب
بتجديد الخطاب الديني وتنقيته من األفكار
المغلوطة ونوه بأهمية االرتقاء بجودة التعليم
وربط مخرجاته بسوق العمل  .وقال إن
مواجهة هذه التحديات تتطلب منا بذل جهود
مضاعفة.
وقال «إن أكبر نسبة الجئين في العالم هي
منا وأكبر نسبة مساعدات تقدم لنا  . .اهتموا
ببالدكم  . .فهو تغيير وال تدمير هو تغيير وال
تدمير  . .ربنا يحفظ بالدنا» ،مؤكدا استعداد
مصر للدفاع عن أي تهديد يتعرض له أمن

الخليج العربي ،مضيفا أن منطقة الخليج هي
خط أحمر وجزء ال يتجزأ من أمن مصر
القومي.
سلطان الجابر :الطاقة المتجددة ركيزة
أساسية لتحقيق المستقبل المستدام
ألقى الدكتور سلطان بن أحمد سلطان
الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة
«مصدر»االماراتية كلمة ترحيبية في افتتاح
قمة طاقة المستقبل رفع خاللها الشكر إلى
القيادة الرشيدة على توجيهاتها ودعمها
الذي أثمر عن تعزيز مكانة الدولة في قطاع
الطاقة.
وقال إن الطاقة المتجددة تشكل ركيزة
أساسية لتحقيق المستقبل المستدام وقد تحولت
تدريجيا ً من بديل مكلف للوقود التقليدي إلى
تكنولوجيا مجدية وقادرة على المنافسة.
وأشار إلى أن هذا القطاع قد شهد نمواً
الفتا ً بفضل االنخفاض الكبير في التكاليف
واالرتفاع المطرد في كفاءة التكنولوجيا.
وذكر أن الطاقة المتجددة تعتبر أسرع
مصادر الطاقة نموا حيث سجلت استثماراتها
في عام  2014نمواً بنسبة  16في المئة
لتصل إلى أكثر من  310مليارات دوالر،
مشيراً إلى أن هذا النمو يشكل ثمرة الفرص
التجارية التي توفرها الطاقة المتجددة إلى
جانب الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء.
وأضاف الدكتور سلطان الجابر أننا نشهد
عاما تاريخيا في دولة اإلمارات فاإلعالن
عن مبادرة عام االبتكار بالتزامن مع انعقاد
أسبوع أبوظبي لالستدامة الذي يساعد على
جذب االستثمارات وتحفيز الشراكات،
سيساهم في تسريع جهود تطوير ونشر
الحلول والتكنولوجيا النظيفة مما سيعود
بفوائد كبيرة.
وأعلن معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا،
عن إطالق شراكة بحثية مع ثالث شركات
رائدة في مجال الطاقة المتقدمة والتكنولوجيا
النظيفة تهدف إلى تنفيذ مشروع بحثي لدعم
إنشاء محطة ضخمة لتحلية مياه البحر
بالتناضح العكسي تعمل بالطاقة الشمسية في
دولة اإلمارات.
وأعلن معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا،
أمس ،عن إطالق «أطلس اإلمارات للرياح»
في خطوة من شأنها توفير معلومات دقيقة
حول موارد الرياح في دولة اإلمارات،
وبالتالي دعم وتسهيل االستثمارات في
مشاريع الطاقة النظيفة.
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األمين العام لالمم المتحدة لدى استقباله وزير االعالم ال ُعماني
يشيد بالنهضة ال ُعمانية المعاصرة
كي مون وجهوده الحثيثة في نشر وترسيخ
مبادئ السالم والعدل وما يبذله معاليه من
جهود كبيرة في إيجاد االستقرار على
مستوى العالم.
وأشاد معاليه بالدور اإلنساني الذي تقوم به
المنظمات التابعة لألمم المتحدة سيما في
المجاالت اإلنسانية  ...وتطرق حديث معاليه
مع األمين العام لألمم المتحدة إلى الكيفية
التي يمكن من خاللها تعزيز وتنشيط قنوات
التواصل في المجاالت اإلعالمية بين وسائل

استقبل معالي بان كي مون االمين العام لألمم
المتحدة بمقر األمم المتحدة في نيويورك في
السادس من ديسمبر معالي الدكتور عبدالمنعم
بن منصور الحسني وزير اإلعالم العُماني
الذي يقوم بزيارة إلى الواليات المتحدة
األمريكية.
وفي بداية المقابلة رحب االمين العام لألمم
المتحدة بمعالي الدكتور وزير اإلعالم
وأطمأن على صحة حضرة صاحب الجاللة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم.
مشيدا بالنهضة العمانية الحديثة التي يقودها
جاللته وما تشهده السلطنة من تقدم ورقي
اإلعالم العمانية واألجهزة التابعة لألمم
في جميع المجاالت والتي انعكست على
المتحدة.
المواطنين العمانيين كافة.
كما تم خالل االجتماع التطرق إلى أهمية
تعزيز أدوار الشباب في منطقة الشرق
األوسط خاصة في المجالين االقتصادي
واالجتماعي.
وقدم معالي الدكتور وزير االعالم الدعوة
لمشاركة المؤسسات الثقافية التابعة لألمم
المتحدة في معرض مسقط الدولي للكتاب.
حضر المقابلة سعادة السفيرة ليوثا بنت
سلطان المغيرية مندوبة السلطنة الدائمة لدى
االمم المتحدة.
كما أشاد األمين العام لألمم المتحدة بحكمة
جاللة السلطان المعظم وسياسته المعتدلة
وجهود جاللته في ترسيخ األمن واالستقرار
الدوليين مشيرا إلى ان هذه السياسة
المعتدلة جنبت المنطقة الكثير من ويالت
الحرب.
وقدم معالي بان كي مون االمين العام لألمم
المتحدة شكره لجاللة السلطان على دعمه
للمؤسسات التعليمية التابعة لألمم المتحدة
مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه السلطنة
لبرامج األمم المتحدة في شتى المجاالت.
من جانبه أعرب معالي الدكتور وزير
اإلعالم العماني عن تقديره وشكره على
الدور األهم
الذي تقوم به األمم المتحدة في ترسيخ مبادئ
العدل والسالم الدوليين حول العالم مثمنا
دور معالي األمين العام لألمم المتحدة بان
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كما قام وزير اإلعالم العُماني بزيارة إلى
وكالة أنباء رويترز في نيويورك وذلك في
إطار زيارة معاليه إلى الواليات المتحدة
يرافقه الدكتور محمد بن مبارك العريمي
المكلف بأعمال المدير العام ورئيس تحرير

وكالة االنباء العمانية والوفد المرافق لمعاليه.
وقد اجتمع معاليه بستيفن أدلر رئيس وكالة
رويترز والمديرين التنفيذيين بالوكالة،
حيث قدم رئيس الوكالة نبذة عن عمل وكالة
رويترز العريقة وطاقمها المتواجد في أنحاء
العالم واألجهزة والبرامج التي تستخدمها.
وتطرق االجتماع إلى سبل تعزيز التعاون
بين وكالة رويترز ووكالة األنباء العمانية
وفتح مجاالت أوسع من خالل الخدمات
اإلخبارية المختلفة التي تنتجها رويترز عبر
مكاتبها اإلقليمية.
كما تطرق االجتماع الى الكيفية التي يمكن
من خاللها تدريب العاملين في الوكالة وبقية
وسائل اإلعالم العمانية وذلك من خالل
البرامج التدريبية التي تنظمها رويترز على
مدار العام.

فاتن حمامة :غاب وجه القمر
عصر السادات عن نبرتها القوية في مواجهة االنفتاح كما «أفواة
وارانب» أو «ليلة القبض على فاطمة» بل غامرت في االنحياز
لنموذج المرأة المقاوم كما في «امبراطورية ميم» وفي «ضمير أبلة
حكمت» انطالقا ً من ايمان بالمسؤولية االجتماعية للفنان .إنّه االلتزام
ال االنخراط والتورط.
احتاج المصريون ألكثر من ساعتين ليصدقوا نبأ وفاة فاتن حمامة
بعد  84سنة عاشتها كلها نجمةً مدللة .كأن جمهورها ـ عبر هذا التردد
واإلنكار ـ أراد التمسك بزمانها ،فيتأكد فيه شعور بـ «اليتم» .هي
«أيقونة» الزمن الذي صنعت مصر فيه كل شيء .قاومت االستعمار،
وقادت األمة العربية بكاملها إلى األحالم ،وجعلت التنوير فعالً ال
شعاراً .لم يكن المسار الذي جاءت منه فاتن بعيداً من المسارات التي
كان يتقدم منها طه حسين وتوفيق الحكيم وأم كلثوم وبعد هؤالء جميعا ً
محمود أمين العالم ولويس عوض وصالح عبد الصبور ويوسف
ادريس ونجيب محفوظ.
صنعت فاتن حمامة تاريخها بميزان صائغ ،وإزميل نحّات ،وسيرة
قديسة .لن نجد أخطاء المبتدئات في هذه السيرة ،أو ما يمكن أن يجرح
حضورها االستثنائيّ .
كأن الشاشة تواطأت معها ،منذ اللقطة األولى
لتلك الطفلة التي ظهرت في فيلم «يوم سعيد» أمام محمد عبد الوهاب
أصاب خبر رحيل فاتن حمامة ( 27مايو  17 1931-يناير  ،)1940( )2015في تشييد التاريخ الموازي لممثلة متفرّدة ال يشبه تاريخ
جمهورها بالصدمة تماما ً مثلما تنفرط حبات عقد لؤلؤ نادر .إنّها األخريات من جيلها.
أيقونة الرقة والجمال والرومانسية في السينما المصرية والعربية.
رحلت وهي حافرة في اليقين الشعبي العربي قيم البراءة والسمو يحفل تاريخ فاتن حمامة الفني والسينمائي بالعديد من الجوائز
والذائقة الفنية الخالدة ,اخر اعمالها (وجه القمر) تركت لنا القمر والتكريمات التي تسلّمتها داخل مصر وخارجها .نالت جائزة
أفضل ممثلة لعام  1951عن فيلم «أنا الماضي» (إخراج عزالدين
بأشعاع قل نظيره.
ذو الفقار) ،وحصلت على الجائزة نفسها من «مهرجان المركز
مسار حياتها يمكن تلخيصه بكلمة «النهضة» التي تحمل عبء الكاثوليكي» ،ومن وزارة اإلرشاد لألفالم عام  1955و ،1961كما
صنّفت أفضل ممثلة مصرية بين  1958و.1963
ترسيخها أبناء الطبقة الوسطى الذين مثلتهم فاتن خير تمثيل .هي أنّها ُ
الممثلة التي لم يرتبط نجاحها بـ «الفضيحة» ولم تؤطر لمكانتها الحزن على فاتن حمامة الذي غطى مساحات الوطن العربي انما
هو حزن على ما اضحى عليه الفن العربي في الزمن الراهن.هي
بالتورط في خطابات ادعاء الفضيلة.
لم يكن جسدها على الشاشة جسداً مستباحاً ،بل ظل في حالة مراوغة ومجايلها قدموا الرصانة والفن الخالص وزرعوا قيما ً التمحى ,من
حلمية .اختفى وراء «غاللة» من الشجن جعلته جسداً عزيزاً .حتى هنا األلم على غياب وجه القمر.
ّ
إن أول قبلة لها على الشاشة كانت للرجل الذي اختارته زوجا ً بعد
ذلك بأشهر قليلة وهو عمر الشريف .رغم ذلك ،يصعب وصفها بـ
«الممثلة المحافظة» .وبتعبير الراحل يوسف ادريس في مقال عنها
انتقد إصرارها على أداء أدوار المرأة الضعيفة «هي ليست من
ممثالت الجنس ،لكنها من ممثالت العطف».
ال أحد بإمكانه اليوم أن يعرف االنحيازات السياسية التي حكمت
مسارها الشخصي .لكن الجميع يعرف انحيازها لحسن «االختيار»،
فلم تنزلق إلى اختيار رديء يُرخص موهبتها وال إلى مستنقع السياسة،
ولم تتورط إيديولوجياً .اقتنعت ّ
بأن حضورها أكبر من أن يهدى ألي
نظام .ربما تحدثت مرات قليلة عن حنينها إلى زمن األرستقراطية
الجميل في مصر الملكية .لكنه لم يكن اكثر من حنين لجمال تم
تجريفه ،ولم يدفع بها هذا الحنين للتورط في خصومة سياسية مع
عصر عبد الناصر الذي أنصف الفقراء وعاونت بأعمالها تمجيد
هذا االنحياز كما فعلت في مجموعة من األفالم االستثنائية مثل»
الحرام» أو «دعاء الكروان» و«ال وقت للحب»« ،الباب المفتوح».
أفالم أعطت للمرحلة الناصرية «شرعية سحرية» استمدتها من
«تأثير الشاشة البيضاء وفاعليتها .ولم تتخل في أدوارها خالل
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نجاح على المستوى اإلقليمي أيضا بالنسبة
لتحفيز اإلستثمارات الداخلية
مجموع قيم اإلستثمارات التي جذبتها
هيئة االستثمار الوطنية المجرية  HIPAإلى المجر عام 2014
بلغ  1.66مليار يورو من  60مشروع إستثماري

المأخوذ به في هيئة االستثمار الوطنية
المجرية  HIPAوالذي أدى إلى زيادرة قيم
اإلستثمارات بنسبة  % 35في عام 2014
مقارنة بعام  2013وايجاد  11ألف فرصة
عمل جيدة في نفس العام كما تم ذكره سابقا.
بحسب المعلومات التي تم ذكرها فإنه يمكن
القول أن نسبة مشاركة هيئة االستثمار
الوطنية المجرية  HIPAبالنسبة للناتج
القومي اإلجمالي  GDPالمجري لعام 2014
ق ّدرت بنسبة  % 1.6أما بالنسبة لمجموع
اإلستثمارات االقتصادية الوطنية فتبلغ نسبة
.% 11.3

أعلنت هيئة االستثمار الوطنية المجرية
 HIPAفي مؤتمر صحفي عقدته يوم 19
يناير  2014أن الهيئة الوطنية استطاعت
تحقيق جذب ما قيمته  1.66مليار يورو
عبر  60مشروعا جديدا إلى المجر خالل
عام  2014وهذا بحد ذاته يعد نجاحا لها
على المستوى اإلقليمي أيضا مقارنة بنشاط
الهيئات المماثلة في المنطقة .وبذلك قد تم
توفير  11ألف فرصة عمل جديدة نتيجة لتلك
المشاريع اإلستثمارية أي بزيادة قدرها 15
 %عن عام  .2013وفق معطيات القيم المالية
للمشاريع اإلستثمارية لعام  2014فقد كان
أكبر قيمة لمستثمرين من الهند حيث بلغت
قرابة نصف مليار يورو  .أما بالنسبة لقطاع
الصناعات فقد بقي مجال صناعات وسائل
النقل هو األبرز ويتبعه قطاع اإلستثمار في
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« النتائج التي حققتها هيئة االستثمار الوطنية
المجرية  HIPAفي العام الفائت تخدم جهود
الحكومة المجرية المبذولة في زيادة القدرة
التنافسية وايجاد نظام مؤسساتي يكون صديقا
لإلستثمار وخلق البنية التحتية لتكون المجر
دولة قائدة في مجال اإلستثمارات في منطقة
وسط وشرق أوروبا  .هذا ما ذكره السيد
روبرت ايشيك المدير العام لهيئة االستثمار
الوطنية المجرية  HIPAمؤ ّكدا أن من بين
مجال الطاقة المتجددة والصناعت الكيماوية المشاريع اإلستثمارية يوجد  28مشروعا
ومراكز الخدمات حيث بلغ رأس المال جديدا يختار ألول مرة األسواق المجرية
المستثمر الناشط في هذا المجال قرابة  524في حين  32مشروعا تتبع لشركات لها
إستثمارات سابقة في المجر «.
مليون يورو.
عقب تجديد االستراتيجية وكذلك اعادة هيكلة
استراتيجية دعم اإلستثمارات في خريف عام
 2014فقد تم اغالق هذا العام بشكل ناجح
بالنسبة لهيئة االستثمار الوطنية المجرية
 HIPAباتخاذها لقرار بدء  60مشروعا
استثماريا جديدا في المجر بقيم بلغت 1.66
مليار يورو.
وقد ساعد في مسألة البحث عن رأس المال
الناشط والمستثمرين وتقديم الدعم لهم القرار
المتعلق بتنفيذ خدمة « الشباك الواحد»

أشار السيد روبرت ايشيك أن نتائج تحفيز
اإلستثمارات الداخلية لهيئة االستثمار
الوطنية المجرية HIPA
مقارنة بنظيراتها في مجموعة دول فيشاجراد
وهي هيئة اإلستثمارات البولندية PAIiIZ
وهيئة اإلستثمارات السلوفاكية SARIO
فنجد أن هيئة االستثمار الوطنية المجرية
 HIPAحققت أفضل نتائج في عام 2014
ليس على صعيد قيم تحفيز اإلستثمارات فقط
وغنما على صعيد معدل قيمة اإلستثمارات
للشخص الواحد ( اإلستثمار األجنبي المباشر

 (  FDIوكذلك عدد أماكن العمل الجديدةالتي تم توفيرها.
تابع السيد روبرت ايشيك أن هيئة االستثمار
الوطنية المجرية  HIPAأنهت عام 2014
بالمساعدة في مشاركة  60مشروعا جديدا
في المجر بمجموع قيم استثمارات بلغت
بالضبط  1662مليون يورو أ ّمنت ما
مجموعه  10745فرصة عمل جديدة ومع
معدل  168يورو للشخص الواحد من
مجموع قيمة هذه اإلستثمارات بحسب نظام
( اإلستثمار األجنبي المباشر .FDI ( -
في نفس الوقت هيئة اإلستثمارات البولندية
 PAIiIZأنهت عام  2014بالمساعدة
في مشاركة  54مشروعا جديدا في بولندا
بمجموع قيم استثمارات بلغت بالضبط 1817
مليون يورو أ ّمنت ما مجموعه  8788فرصة
عمل جديدة ومع معدل  47يورو للشخص
الواحد من مجموع قيمة هذه اإلستثمارات
بحسب نظام ( اإلستثمار األجنبي المباشر
– ( FDIأما وهيئة اإلستثمارات السلوفاكية
 SARIOأنهت عام  2014بالمساعدة في
مشاركة  25مشروعا جديدا في سلوفاكيا
بمجموع قيم استثمارات بلغت بالضبط 170
مليون يورو أ ّمنت ما مجموعه  4600فرصة
عمل جديدة ومع معدل  31يورو للشخص
الواحد من مجموع قيمة هذه اإلستثمارات
بحسب نظام ( اإلستثمار األجنبي المباشر -
( .FDI
كانت العاصمة المجرية بودابست في نفس
الوقت من أكثر مدن وسط أوروبا جذبا
لإلستثمارات في  2014حيث فازت بجائزة
مجلة  fDiوهي « جائزة  FDIألفضل
مدينة في وسط أوروبا لعام 2015 – 2014
« إضافة إلى ذلك حصلت على الترتيب
التاسع لقائمة تقييم شامل تضم « أفضل 10
مدن أوروبية « فقد كانت بودابست المدينة
الوحيدة من منطقة وسط وشرق أوروبا
التي تضمنتها القائمة وقد جاءت العاصمة
المجرية بودابست بعد لندن وبرشلونة
وبرلين وباريس وبروكسل.

حضور قوي لصناعة وسائل النقل
بتحليل المشاريع التي تحققت بمشاركة
هيئة االستثمار الوطنية المجرية HIPA
خالل عام  2014تبين أنه في ذلك العام
أيضا استمر تصاعد عمليات اإلستثمار
في صناعة وسائل النقل فقد حققت نسبة (

 ) % 52.2أي  868.14مليون يورومن
مجموع قيم إستثمارات عام  . 2014ح ّل
في المرتبة الثانية اإلستثمارات في قطاع
الطاقة المتجددة فقد بلغت قيمة اإلستثمارات
فيها  199مليون يورو ثم جاء في المرتبة
الثالثة قطاع الصناعات الكيماوية بمجموع
قيم استثمارية بلغت  184.75مليون يورو
كما حصل قطاع مراكز الخدمات على تدفق
عملية اإلستثمارات عليه حيث بلغت 140
مليون يورو .

الثاني من حيث عدد أماكن العمل الجديدة
التي أوجدها فقد خلق (  ) 3500فرصة
عمل جديدة وأن مجموع أماكن األعمال
الجديدة التي أوجدها كال القطاعين ( مراكز
الخدمات – مجال وسائل النقل ) مجتمعة
كانت تمثل نسبة ثلثي فرص العمل الجديدة.
أما الترتيب الثالث من حيث حجم عدد فرص
العمل الجديدة التي تم ايجادها فجاء قطاع
الصناعات األلكترونية فقد أوجد ( ) 1089
فرصة عمل جديدة.
ذكر السيد روبرت ايشيك أن عام 2015
ينتظر من هيئة االستثمار الوطنية المجرية
 HIPAنتائجا مشابهة فهناك حاليا 100
مشروع ناشط أمام الهيئة للدراسة وانتظار
قرارها في مجال اإلستثمار القسم األكبر منها
ينشط في مجال صناعة وسائل النقل.

بتحليل هذه اإلستثمارات من وجهة نظر نسبة
مشاركة المستثمرين يتضح أن اإلستثمارات
المتدفقة من قبل المستثمرين الهنود كانت
األكبر في عام  2014فقد بلغت قرابة ثلث
مجموع حجم اإلستثمارات التي تدفق إلى
المجر في الفترة المذكورة فقد بلغت ( 494.8
) مليون يورو معظمها كان في مجال صناعة
وسائل النقل الجديدة  .جاء في الترتيب الثاني ***
المستثمرون الصينيون بمجموع استثمارات خلفية
بلغت (  ) 195.05مليون يورو  .أما الترتيب
الثالث من حيث حجم اإلستثمارات فقد قامت الحكومة المجرية من أجل تحفيز
وصلت من المستثمرين اليابانيين حيث بلغت عمليات اإلستثمار في المجر بتأسيس هيئة
قانونية تمثّلها في هذا المجال وهي هيئة
(  ) 150.19مليون يورو.
االستثمار الوطنية المجرية  HIPAوهي
أضاف السيد روبرت ايشيك أنه بحسب نظام الهيئة األولى والوحيدة التي تاسيسها منذ
 FDIلتقسيم القطاعات الصناعية يتبين بشكل تغيير النظام الشمولي وتختص في مجال
واضح أن المجر تقوم مرة أخرى بخطوات تحفيز اإلستثمارات وجذبها إلى المجر .تقوم
ثابتة لتكون مركز وسط وشرق أوروبا في هذه الهيئة بعمل فعّال ومر ّكز واستباقي من
أجل البحث عن مستثمرين وتقديم المساعدة
صناعات وسائل النقل.
لهم لجذبهم إلى المجر وتحقيق خططهم
بتحليل هذه اإلستثمارات والمشاريع من اإلستثمارية.
وجهة نظر عدد فرص أماكن العمل التي
أوجدتها في المجر بواسطة هذه اإلستثمارات
فقد جاء المستثمرون األمريكيون في
الترتيب األول حيث أوجدت استثماراتهم ما
مجموعه (  ) 2729فرصة عمل جديدة .
جاء في الترتيب الثاني المستثمرون الهنود
فقد أوجدت استثماراتهم ما مجموعه ( 1575
) فرصة عمل  .أما الترتيب الثالث فقد كان
عن طريق المستثمرين األلمان الذين أوجدوا
ما مجموعه (  ) 1431فرصة عمل جديدة.
بالنسبة لتقسيم فرص العمل الجديدة بحسب
قطاع الصتاعات في عام  2014يتضح أن
مراكز الخدمات ( )SSCكانت األولى فقد
أوجدت ما مجموعه (  ) 3595فرصة عمل
وأنه ال يزال هذا المجال هو األكثر بحثا عن
قوى عاملة مختصة وتتقن اللغات ذلك تلبية
لمتطلبات الشركات الدولية الناشطة فيه.
جاء قطاع صناعة وسائل النقل في الترتيب
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سفير جمهورية مصر العربية
في المجر
مهندس يرى الدبلوماسية بنا ًء متكامل القسمات
خلفية تاريخية مشفوعة برؤية للكون و للعالقات المصرية المجرية
يأخذ الحديث مع سعادة محمود المغربي سفير جمهورية مصر العربية في المجر أبعاداً متعددة ,اذ انه
اضافة الى دراساتة العلمية في حقل الهندسة فهو قارئ جيد للتاريخ يعيش عصره بتفاصيل االحداث,
متابع يأخذ االلباب لمناحي الثقافة والفن ,وعلية جاء الحديث معه في هذه العدد مقتصرا على قسمات
عامة ومناحي العالقات المصرية المجرية.
بيد انه اغنى المجلة بمثال يبعث على الحبور واالمل بفعل دبلوماسي عربي فاعل يشكل رافعة النطالقة
مأمولة لقضايا عربية المندوحة من تحققها وخاصة في سياق التطور التاريخي للعالقات العربية
المجرية.
هل تحدثنا عن مسار حياتكم العلمية و الدراسية؟
عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية -بتعييني
سفيرًا لمصر في المجر منذ سبتمبر  ،2014ويتضح مما
ُ
•
عملت بها
بدأت حياتي العملية مباشرة فور التخرج من تقدم نجاحي في الجمع من خالل السفارات التي
كلية الهندسة – جامعة االسكندرية عام  1985إذ عملت بين الشقين الثنائي ومتعدد األطراف في عالقات مصر
مهندسًا مدنيًا لمدة ثالث سنوات ،أعقبها دخولي مجال الخارجية.
العمل الدبلوماسي بعد إجتيازى عام  1989لإلختبارات
التحريرية والشفهية المؤهلة لاللتحاق بالسلك الدبلوماسي كيف تصف العالقات المصرية المجرية التاريخية ،متى
المصري .أعقب ذلك حصولي عام  1991علي دبلوم بدأت و ما المحطات
العالقات الدولية من باريس قبل بدء المسيرة المهنية بالعمل و عالمات التعاون البارزة في مسارها؟
بسفارات مصر في رومانيا واثيوبيا وفرنسا ،ثم كنائب سفير
العالقات المصرية المجرية عالقات تاريخية بدأت
مصر في األردن إلي أن شرُفت – من قبل السيد الرئيس •
رسميًا بعد انفصال المجر عن االمبراطورية النمساوية
المجرية عام  ،1928وكان تعيين أول سفير لمصر لدي
المجر في عام  ،1948واستمرت العالقات السياسية
والثقافية مزدهرة بمشاركة بعثات مجرية في الحفريات
األثرية بمصر منذ عام  1907وال تزال بعثات مجرية
موجودة بمصر حتي اآلن ،األمر الذي يرتقي بالعالقات
الثنائية المصرية المجرية بمختلف تجلياتها.
استمرت العالقات الثنائية بذات القوة خالل حقبة انضمام
المجر للمعسكر الشرقي وكان التعاون وثيقًا في مجال
الزراعة وغيره من الصناعات الكهروميكانيكية.
هذا ،وقد مرت العالقات السياسية بين البلدين بمحطات
فارقة أُنشئ خاللها مجلس األعمال المشترك ()2009
وجمعية الصداقة البرلمانية المصرية المجرية ( )2010
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وتم تبادل الزيارات علي المستويات الوزارية والرئاسية
وكان آخرها زيارة رئيس الوزراء المجري "فكتور
أوربان" لمصر في يناير  ، 2011وتعمل السفارة حاليًا
علي البناء على ما تم إنجازه وتطويره إلي آفاق أرحب
للعالقات السياسية واالقتصادية والثقافية ،من خالل اإلعداد
لزيارة للسيد سامح شكري وزير الخارجية الي المجر ومن
خالل اإلعداد ألعمال اللجنة االقتصادية المشتركة خالل
النصف األول من العام الجاري ،وهي تُعد تتويجًا لمختلف
أبعاد العالقات الثنائية.
ما اإلنطباع األولي الذي الزمكم بعد التعرف على الحياة
المجرية؟
يعكس الحياة اليومية للمصريين.
علي الصعيد اإلعالمي ،يُسعدنا التغطية شبه اليومية لواقع
•
المجر دولة قديمة ذات حضارة ،وقد سعدت الحياة السياسية واالقتصادية في مصر ومواكبة تطورات
بزيارتها منذ عشرين عا ًما في إطار عملي بسفارة مصر المرحلة الجديدة في مختلف الصحف المجرية ،وسنعمل في
في بوخارست ،وشاءت األقدار أن آتيها من جديد سفيرًا المرحلة المقبلة علي تكثيف التواجد االعالمي في المجر
لبالدي .تتمتع المجر بمقومات الدولة األوروبية الحديثة ومن خالل المشاركة الفعالة في المعرض السياحي الدولي
بما يشمله ذلك من إحترام للقيّم العالمية من تعايش سلمي في ودابست فبراير ال ُمقبل ،بما يُساعد أيضًا في ترويج
وتسامح واحترام للدول األخرى وعدم التدخل في شؤونها وتنمية المواقع السياحية المصرية ليس فقط في جوانبها
الداخلية ،وانعكست هذه القيّم والمعايير علي سلوكيات الثقافية بل وفي جوانبها الترفيهية أيضًا.
الشعب المجري وعلي قدرته في استيعاب الثقافات األخرى
وتحقيق االستفادة المتبادلة فيما بينها .يقودنا ما تقدم الى
ما الكلمة التي يود سعادة السفير توجيهها للجالية
تصور نجاح السياسات المجرية في التفاعل مع السياسات العربية و المصرية في المجر؟
األخرى ،وبصفة خاصة مع السياسات العربية عن فهم
أود تأكيد سعادتي بالتواصل مع أعضاء الجالية
عميق لمدلوالتها ،وبما يُحقق تجانسًا وتعاونًا علي األصعدة •
كافة إعال ًء للقيّم العالمية.
المصرية في بودابست ،وأُشيد بما الحظته من مستوي
علي المستوي الشخصي والمهني أجد كل تعاون وترحيب ُمشرف لهم جميعًا لتمثيل وطننا الغالي في الخارج؛ فكل
من قبل المسؤولين المجريين بما أمثله من مواقف وسياسات أفراد الجالية المصرية سفراء لمصر في المجر بما ينقلونه
تُعبر عن القيادة والشعب المصرييّن ،وهو ما يدفعني لبذل من حضارة وقيّم وموروث ثقافي ثري ،فضال عن دورهم
أقصى جهد إلعالء مصالحنا المشتركة.
الرئيسي في نقل الصورة الحقيقية لمصر اآلن وفي أعقاب
ثورتين عظيمتين أكدتا قوة وصالبة هوية المواطن المصري
كيف ترون آفاق التعاون الثقافي و اإلعالمي المتبادل مع وتمسكه بعظمة بالده ،وأتصور أيضًا أن مشاعري هذه
المجر؟
تنسحب بالضرورة على أعضاء الجاليات العربية وأثق في
أنهم قادرين جميعًا علي نقل صورة مشرفة لدولهم وللوطن
ُ
كما
•
ذكرت من قبل؛ آفاق العالقات الثقافية العربي بصفة عامة.
واإلعالمية بين البلدين تستمد أهميتها من الموروث الثقافي
والحضاري لكليهما ،ولعل معرض اآلثار " فراعنة مصر"
الذي أُقيم بمدينة "سيجيد" المجرية منذ أبريل  - 2014وتم
تمديد مدته مرتين لكثرة اإلقبال عليه لينتهي في ديسمبر
 - 2014خير دليل علي الشغف المجري باآلثار المصرية،
وقد حقق هذا المعرض رق ًما قياسيًا في تاريخ المتحف
المعروضة به االثار؛ إذ تجاوز عدد الزائرين  100ألف
زائر ،كما ستعمل السفارة من خالل إحتفاالت الفرانكفونية
بعرض أفالم مصرية شاركت في مهرجانات سابقة ،ما
يُتيح تعرف المواطن المجري علي الفن المصري الذي
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iszlám időszámítás szerint a 3. században, a várat
pedig Szultan bin Szaif Eliarbi imám idején, az iszlám időszámítás szerinti 17. században építették.
Az építkezés 12 évig tartott, a vár magassága 24
méter az átmérője 43 méter.
A már említett két nevezetesség mellett Nizwá
régi utcáiról sem feledkezhetünk meg, ahol a
nagy bejárati kapuk, kerítésfalak és tornyok teszik látványossá az utcaképet. A leghíresebb utca
negyed a vártól délre fekvő Al-afar utca, melyről
számos régi könyv úgy emlékezik meg, mint tudósok, hittudósok lakhelyéről, akik értékes könyvtárakat és gyűjteményeket hagytak maguk után.
A város történelmi nevezetességei és vallási szerepe miatt a szultán kormánya nagy erőfeszítéseket tett és tesz jelenleg is azért, hogy a műemlékek javítási, tatarozási munkálatait elvégezzék,
különös figyelmet fordítva a várra és az erődre,
amelyek a főként meleg téli időszakban érkező
turisták fő célpontjaivá váltak.
Nizwá a könyvtáráról is híres, ahol több nagy hittudós, író és költő is megfordult, mint például a
41 részes „Almuszanef” szerzője Ahmed bin Abdullah bin Musza Al-kindi Sejk (iszlám időszámítás
szerint 557-ben hunyt el) vagy Mohammed Bin

Ibrahim Al-Kindi Sejk (iszlám időszámítás szerint
580-ben hunyt el) akinek a nevéhez a 72 részes
„Bajan Assar”fűződik. Mindkét könyv vallási tanításokat és magyarázatokat tartalmaz, és máig a
legfontosabb forrásnak tekinthetők az iszlám világban.
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NIZWÁ – 2015 ISZLÁM
KULTURÁLIS FŐVÁROSA

Az Iszlám Oktatási Kulturális és Tudományos Szervezet (ISESCO) Nizwá ománi várost választotta
2015 iszlám kulturális fővárosává. Így a város
amellett, hogy az arab és az iszlám világ középpontja lesz, bemutatja a több mint 12 évszázadra
visszatekintő civilizáció kulturális, és történelmi
emlékeit, eredményeit.
Őfelsége Kabusz bin Szaid ománi szultán egy
1994-es beszédében úgy említette Nizwát, mint
„nagy emberek, tudósok és költők erődjét”, s
őfelsége szerint a városnak különleges helye van
az omániak szívében.
Nizwá városi civilizációjának jegyei a kör alakú
történelmi vár és a szomszédjában található műemléki erődben érhetők tetten. Ez a „Sahaba” néven ismert, az egész Közel-Keleten páratlan létesítmény a legfontosabb katonai műemlék épület
a városban.
Az erődöt Szalt bin Malik Kharousi imám idején,

51

 الدانوب األزرقKÉK DUNA

sadalom perifériájára szorulva
elégedetlenkedő, a társadalommal szemben álló, sokszor anarchikus gondolkozású réteggé
váltak, amelyik elégedetlenségének rombolással, vagy éppen
robbantásokkal ad hangot. Nem
csoda, hogy közülük sokan, mint
afféle nemzetközi kalandorok,
az Iszlám Állam nyújtotta illuzórikus lehetőségekbe kapaszkodva és a valódi iszlámot nem
ismerve olyan cselekményeket
hajtanak végre, amelyek szöges
ellentétben állnak az iszlám vallásának előírásaival.
Európában, ahol ugyancsak

tévképzetek élnek az iszlámmal
kapcsolatban, mindez a befogadó társadalmakban az iszlám
ellenes érzések létrejöttéhez,
fokozódásához, és szélsőséges
fölkorbácsolásához járult hozzá.
A legutóbbi párizsi merényletek
ügye e mindkét oldalon található szélsőségek megerősödését
mutatja, és tulajdonképpen a
mindkét oldalon történt atrocitások a közeli, szélesebb körű
összecsapások
lehetőségére
hívják föl a figyelmet.
Minden vallás szándéka szerint
az ember és az isten kapcsolatát akarja rendezni. Nem élhet

azonban békében az Istenével
az az ember, amelyik nem tud
embertársaival békében élni.
Talán most van itt az utolsó pillanata annak, hogy ezt mindkét
oldalon megértsék, és erkölcsi
felelősségük tudatában a muzulmán, valamint a keresztény,
vagy a keresztény alapokon álló
erkölcsileg elkötelezett szekuláris vezetők leüljenek egymással
rendezni a közös dolgaikat, és
kivegyék a szélsőséges, felelőtlen erők kezéből a kezdeményezést.

A mai napon a Magyar Érdemrend Középkeresztjével tüntette ki Áder János köztársasági elnök Lounes
Magramane leköszönő algériai nagykövetet, amelyet Szijjártó Péter miniszter adott át a Külgazdasági
és Külügyminisztériumban.
A nagykövet 2010 óta teljesít szolgálatot Magyarországon.
„Lounes Magramane személyesen is hozzájárult a két ország közötti gazdasági, politikai kereskedelmi és kulturális kapcsolatok szorosabbá tételéhez. Az ő munkájának is köszönhetően kinevezése óta
közel négyszeresére bővült az Algériába irányuló magyar export” - mondta el méltató beszédében
Szijjártó Péter.
A két ország között számos kormányközi megállapodás is létrejött a nagykövet munkássága révén,
amelynek egyik fontos alapköve, hogy 2012-ben Magyarország és Algéria Gazdasági Együttműködési
Megállapodást kötött.
Idén várható a Magyar Kereskedőház Zrt. algériai-magyar Kereskedőházának megnyitása is.
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A francia országi események Maróth Miklós
professzor szemszögéből
Maróth Miklós professzor az egyik legismertebb magyar orientalista, kutató
az iszlám kultúra és hagyományok terén.
Professzor Maroth a Kék Duna magazint választotta, hogy közölje cikkét a
franciaországi történtekről és azzal kapcsolatos véleményéről.

Mindenki számára ismertek az
elmúlt évek eseményei. Mindenki tudja, hogy az „arab tavasz”
jeges lehelete átjárta az arab világot: Líbiában muszlimok estek
egymásnak törzsi különbségeik miatt, Jemenben a törzsi és
vallási különbségek (szunniták
és síiták) miatt ölik egymásat
a muszlim arabok. Bahreinben
a síita többség lázadását a kisebbségben levő szunnita vezetéssel szemben külső, szunnita arab katonai beavatkozás
törte le. Szíria és Irak területén
a kétséges összetételű Iszlám
Állam gyilkol válogatás nélkül
bárkit: a kurdokat, mert kurdok;
az asszírokat, mert asszírok és
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keresztényeket, a keresztény
arabokat, mert keresztényeket,
a síitákat, mert síiták, és a szunnitákat, mert nem eléggé szunniták. A józan ész nem működik,
nincs, aki megálljt parancsolna
az esztelenség terjedésének.
Ezzel szemben annál többen
vannak, akik a háttérből pénzzel, fegyverrel és katonával tovább tüzelik az eseményeket.
A véres Iszlám Állam amerikai fegyverekkel küzd, válaszul
amerikai fegyverekkel látják el
a vele szemben védekező kurdokat. Legyen még több vér és
halál az arab országokban, és
ezzel együtt még nagyobb haszna a nyugati fegyvergyáraknak.

Azon a Nyugaton, amelyik az
első világháború után önkényesen belenyúlt a térség politikai
viszonyaiba, soha nem volt országokat hozott létre, új, immár
szekuláris nemzeti öntudatot
teremtve a térségben, amely
szemben áll a pánarab törekvésekkel, és az annak alapjául
szolgáló ummával. Nem mellesleg e változások során a nyugati
hatalmak létrehozták Izrael államát is a körülötte kialakult ös�szes feszültséggel és emberi tragédiával, majd az ebből fakadó
problémahalmazt ott hagyták az
arab világnak nyomasztó teherként mindmáig. A gyarmatosítás során hosszú ideig megpróbáltak az arab világ természeti
kincseihez olcsón hozzájutni, de
ebben a kérdésben az arab világ
utóbb nagymértékben érvényesíteni tudta érdekeit.
Az iszlám világában mindeme
folyamatok következményeként
nagyfokú keserűség halmozódott föl. A térség országai gazdaságilag nem tudtak magukra
találni, ezért igen sokan elindultak a Közel-Keletről, és betelepültek Európa gazdagabb országaiba. Új hazájukban azonban
a kulturális és vallási különbözőségük miatt sokuknak nem
sikerült beilleszkednie a társadalomba (voltaképpen nem is
nagyon akarták ezt), így a tár-

Az Al janadriyah 30. évfordulója
Kulturális üzenet és megvalósítandó célok
gazdag és színes kultúráját
bemutató különleges pavilon a
fesztivál területének közepén
lesz felállítva.
A fesztivál elindításakor a
szervezők kötelezték magukat
néhány alapelvre, a mostani,
Szaúd-Arábiában nagy erővel harmincadik évfordulón pedig
zajlanak az Al-janadriyah kul- a következő célokat fogalmazturális fesztivál előkészületei. ták meg:
Az esemény 2015. február
4-24 között lesz, helyszíne a
főváros, Rijad, Al janadriyah
nevű külvárosa.
A fesztivál évente csak egy
alkalommal kerül megrendezésre – ezzel is mutatva az
esemény jelentőségét – célja Meg kell erősíteni a valpedig, hogy bemutassa a je- lási és társadalmi értékeket,
lent és a jövő építésének lehe- melyek az iszlám történelemtőségeit. Az irodalmi, operett ben gyökereznek. Újjá kell
és egyéb kulturális előadások éleszteni az iszlám motiválta
mind a békés építkezés fon- jó hagyományokat és szokátosságát hangsúlyozzák.
sokat.
Idén a díszvendég Németor- Össze kell hangolni a
szág lesz. Boris Ruge nagykö- népi örökséget és a tudomávet úr nagy megtiszteltetés- nyos eredményeket, hogy ezként értékelte, hogy ebben az által megsemmisüljenek az
évben Németországra esett a akadályok a művészet, az iroválasztás, mert ez is azt mu- dalom és a népi örökség kötatja, hogy a két ország között zött.
igen szoros az együttműkö- Ösztönözni kell a népi
dés. Mottójuk „Németország: örökség újra felfedezését és
az innováció és a hagyomá- olyan formába kell önteni,
nyok országa”.
hogy alkalmazható legyen a
Ezután a nagykövet abbéli sikeres irodalmi és művészeti
reményét fejezte ki, hogy a munkákban.
szaúdi közönség ezáltal is job- Sürgetni kell a népi
ban megismeri Németorszá- örökséggel való foglalkozást,
got. „Igyekszünk megismerni és megakadályozni annak ela szaúdi nép véleményét és vesztését.
reméljük, hogy a német rész- Munkálkodni kell a népi
vétel elősegíti a két ország örökség finomításán, hogy az
kulturális kapcsolatainak meg- ösztönözze az alkotók képzeerősödését. A Németország letvilágát és azok hozzáférhes-

senek és választhassanak az
irodalommal és művészettel
színezett művészeti örökségből.
Ösztönözni kell a népi
örökség
tanulmányozását,
hogy annak pozitív kincsei,
mint a türelem, felelősségvállalás, önállóság, alkalmazhatóak legyenek valamint meg
kell keresni a megfelelő eszközöket a környezet forrásainak
alkalmazásához.
A szerepjátszás által
meg kell ismertetni a népi
örökséget, hogy világosabb,
élőbb képet adhassunk a múltról, amely a kulturális és a művészeti értékeket hordozza.
Számos magyar, akinek megadatott a lehetőség, hogy
részt vegyen a fesztiválon,
mesélt annak egyediségéről,
történelmi és kulturális értékéről. Erről beszélt a Kék Duna
magazinnak adott interjújában a volt budapesti szaúdi
nagykövet is valamint kihangsúlyozta, hogy a Budapesten
tartott Szaúdi Kulturális Napok magában hordozta az Al
janadriyah üzenetét, azt, hogy
Szaúd-Arábia a kulturális eszközöket és a párbeszédet alkalmazza a más népekkel való
kapcsolatok megerősítésében
és egymás megismerésében.
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Muhammad ibn Zakariya Al-Razi
Ez a hetedik 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.
Muhammad ibn Zakariya Al-Razi ,kb. Kr.u. 854925) perzsa orvos-író írta le, Latin ismert neve
Rhazes or Rasis, talán elsőként az allergiás náthát, melyet “rózsa-láznak” nevezett, továbbá
szintén elsőként különböztette meg a fekete
himlőt és a kanyarót. Az egyik leginnovatívabb
állítása a kanyaró és a himlő kapcsolata. Korábban voltak akik egy betegségként diagnosztizálták egyszerűen azért mert a kiütések hasonlóak
voltak, de a gondos megfigyelés alapján Al-Razi
rögzítette a különbségeket a bőrön lévő gyulladásokról, valamint a kísérő fizikai tüneteket is, és
javasolta helyesen, hogy valóban két különböző
betegségről van szó.
Ő egy lelkes kísérletező és megfigyelő volt. Igazgatója egy nagy kórháznak Bagdadban és orvos
a királyi udvarban, aki részt vesz a gyógyszerek
előállításában és a gyakorlati alkalmazásában és
ezeket a tapasztalatokat közzé tette írásaiban.
Látta, hogy nagyon fontos egy beteg esetében a
beteg beszámolója a betegségéről és ennek alapján készített klinikai feljegyzéseket, amelyek segítették a tünetek különbözőségének betegségek
szerinti megkülönböztetésében, beleértve a saját
problémáját is.
Al-Hawi könyvében (pontos neve “Kitab Al-Hawi”
–“a medicina átfogó könyve”, irdatlan méretű – 23
fejezet – orvosi könyv, ami Razi élete során készült
orvosi feljegyzéseit, olvasmányait, megfigyeléseit
és saját tapasztalatait tartalmazza. Ebben leírja
a később “szénanáthának”, “allergiának”nevezett
betegségek és állapotok tüneteit, az allergia légzőszervi megnyilvánulásait – a ma “asztmaként”
nevezett betegség által előidézett panaszokat. A
könyvet a XIII. században fordították latinra, a
XV. – XVI. században több ízben is kinyomtatták
és megtanították az európai orvostanhallgatóknak több századon keresztűl.

Szerkesztette: Dr.Hassan Elsayed
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zást pedig a már régebben itt Erős járműipari jelenlét
működő vállalkozások jegyeznek.”
A HIPA közreműködésével
megvalósuló 2014-es befekÉsik
Róbert
rámuta- tetési projektek elemzéséből
tott: a visegrádi országok kirajzolódik, hogy tavaly ismét
befektetésösztönző
szerve- kiugróan erős évet zárt a járzeteinek eredményeivel ös�- műipar, a befektetési volumen
szehasonlítva a HIPA a len- több mint fele (52,2%) ebben
gyel PAIiIZ-nál és a szlovák az iparágban realizálódott ös�SARIO-nál is jobban teljesített szesen 868,14 millió euró ér2014-ben úgy az egy főre jutó tékben. A második legtöbb
működőtőke-beáramlás (FDI beruházás a megújulóenergiaper capita) értékét, mint a po- szektorba érkezett (199 millió
zitív befektetési döntések szá- euró), ezt követi a vegyipar
mát és a létrehozott új munka- összesen 184,75 millió euró
helyeket figyelembe véve.
értékű befektetéssel, de jelenA HIPA 60 pozitív döntéssel tős tőke beáramlás (140 millió
záruló befektetési projektben euró) köszönhető az új szolvett részt 2014-ben, amelyek gáltató központoknak.
összértéke 1.662 millió euró.
A beruházások hatására kiala- A beruházások hátterét vizskított új munkahelyek száma gálva a legnagyobb arányú
10.745, az FDI per capita ér- működőtőke-beáramlás – a
téke pedig 168 euró. Ugyan- 2014-es beruházási volumen
ezek az adatok a lengyel be- mintegy harmada – indiai befektetési ügynökségnél: 54 fektetőkhöz köthető (494,8
lezárt projekt, 1.817 millió millió euró), amelynek döntő
euró értékű befektetés, 8.788 többségét ugyancsak egy új
új munkahely, és 47 euró FDI járműipari szereplő piacra léper capita. Szlovákiában a 25 pése adja. A második legnabefektetési projekt 170 millió gyobb beruházó Kína 195,05
euró beáramló tőkét, 4.600 új millió eurós beruházási volumunkahelyet és 31 euró érté- mennel, a 3. helyen pedig Jakű egy főre jutó tőkebeáram- pán áll 150,19 millió euróval.
lást hozott 2014-ben.
Ésik Róbert szerint az FDI iparági megoszlása egyértelműen
Ugyancsak 2014-ben Buda- azt mutatja, hogy Magyarorpest – mint a legvonzóbb ke- szág ismét határozott lépést
let- európai befektetési lokáció tett abba az irányba, hogy Ke– elnyerte az fDi Magazin „A let-Közép-Európa járműipari
legjobb kelet-európai FDI vá- központjává váljon.
ros 2014–2015” díját. Az első
helyezésen túl szintén kima- Az újonnan létrehozott mungaslóan fontos, hogy a „TOP kahelyek számát tekintve az
10 Major European cities” átfo- USA-ból érkező befektetések
gó értékelésén a magyar fővá- állnak az első helyen 2729 új
ros – egyetlen kelet-közép-eu- munkahellyel. A második herópai helyezettként – London, lyen India szerepel 1575 fővel,
Barcelona, Berlin, Párizs és Németország pedig a harmaBrüsszel mellett a kilencedik dik 1431 újonnan létesített
helyezést szerezte meg.
munkahellyel. Iparági bontásban 2014-ben a legtöbb új

munkahely a szolgáltató központoknak (SSC) köszönhetően jött létre (3595), ezen a területen továbbra is érvényesül
a szakképzett és idegen nyelveket beszélő munkaerőt kereső nemzetközi cégek jelentős
emberierőforrás-igénye. Ennél
alig valamivel kevesebb, ös�szesen 3500 új munkahely létesült a járműiparban. Jellemző a két szektor pozíciójára,
hogy az összes új munkahely
mintegy kétharmada ezen
a két területen alakult ki. A
harmadik legtöbb munkahely,
összesen 1089 az elektronikai
iparágban létesül.
A HIPA 2015-re is a tavalyi
évihez hasonló iparági dominanciát prognosztizál. Ésik Róbert elmondta: a HIPA jelenleg
mintegy 100 aktív, döntés előtt
álló beruházási projektről tárgyal, amelyek jelentős része
ugyancsak járműipari beruházás.
***
Háttér
A
magyar
kormány
a
befektetésösztönzés
hatékonyabbá
tétele
érdekében a HITA jogutódjaként létrehozta a kizárólag
befektetésösztönzéssel
foglalkozó Nemzeti Befektetési
Ügynökséget (HIPA), amely a
rendszerváltás óta az első, kizárólag befektetésösztönzéssel
foglalkozó kormányzati háttérintézmény. A HIPA hatékonyabb működéssel, koncentrált, proaktív munkával
folytatja a potenciális befektetők felkutatását és Magyarországon megvalósuló beruházásaik elősegítését, valamint
after care tevékenységével
elősegíti reinvesztíciós terveik
megvalósítását.
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R é gi ó s ö ssz e ve t é sbe n i s si ke re s a
h a z a i b e f ekt e té sö sztö nzé s
2014-ben összesen 1,66 milliárd euró értékben 60 beruházást hozott Magyarországra a HIPA
milliárd eurót – derül ki a HIPA
éves eredményeinek összefoglalójából.
A
működőtőke-beruházások
felkutatására és támogatására, valamint a reinvesztíció
elősegítésére
létrehozott,
„egyablakos rendszerben” működő HIPA 2014-ben 35%-kal
magasabb befektetési volument ért el, mint 2013-ban. A
2014-es beruházási döntések
nyomán pedig másfélszer an�nyi, közel 11 ezer munkahely
jön létre, mint egy évvel korábban.
A ma nyilvánosságra hozott
adatok és az előzetes becslések alapján a HIPA közreműködésével megvalósuló 60
beruházás a 2014-es (prognosztizált) GDP 1,6%-át, valamint a 2014-es nemzetgazdasági beruházások 11,3%-át
teszi ki.
2015. január 19., Budapest –
1,66 milliárd eurót meghaladó
összértékben 60 új befektetési projekt elindításában vett
részt 2014-ben a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA),
és ezzel a régió hasonló szervezetei között is kiemelkedően teljesített – hangzott el a
HIPA mai sajtótájékoztatóján.
A
működőtőke-beruházások
támogatására létrehozott szervezet tavalyi tevékenységének
köszönhetően mintegy 11 ezer
új munkahely jön létre: 51%kal több, mint 2013-ban. A
2014-es projektek alapján a
legmagasabb befektetési érték
– csaknem félmilliárd euró –
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indiai befektetőktől származik.
Iparági megoszlásban továbbra is kiugróan vezetnek a járműipari beruházások, ezt követik hozzávetőleg 524 millió
euró működőtőke beáramlással a megújulóenergia-szektor,
a vegyipar és a szolgáltató
központok.
A 2014 őszén megújult stratégiával, illetve a korábbi
befektetéstámogatási struktúra átalakításával életre hívott
Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) 60 pozitív döntéssel
zárult befektetési projektben
vett részt 2014-ben, amelyek
összértéke meghaladta az 1,66

„A HIPA tavalyi eredményei
régiós összehasonlításban is
igazolják a kormányzat erőfeszítését, miszerint a versenyképesség növelése és a
befektetőbarát
intézményrendszer és infrastruktúra
megteremtésén kívül aktív
befektetésösztönzéssel
Magyarországot Kelet-Közép-Európa egyik vezető befektetési
desztinációjává tegye – foglalta össze Ésik Róbert, a HIPA
elnöke. – A befektetői bizalom
kétirányú megerősítése, hogy
a projektekből 28-at a Magyarországnak először bizalmat
szavazó, újonnan piacra lépő
cégek indítanak, 32 beruhá-

Abdullah király párbeszéd
központja.
A közeledés és a béke szimboluma.

2012 november 26-án felavatták a központ hivatalos székhelyét Bécsben, az osztrák fővárosban.
A nemzetközi ünnepségen több mint 850 személy vett részt, akik között vallási, politikai és kultúr
tudósok, akadémikusok is voltak. Azzal a nézettel, hogy a vallás erős alapokon nyugszik és megerősíti a párbeszédek kultúráját, valamint megteremti a kölcsönös tiszteletet, az igazság és béke
alapjait. A megnyitó beszédben elhangzott, hogy létrehoznak egy nemzetközi hálózatot, amelynek a feladata a párbeszéd megteremtése a különböző vallások és embertípusok között. Ebben
a hálózatban lesznek szakértők, állami vezetők az oktatási minisztériumoktól, vallási és politikai
vezetők az egész világból, hogy a különböző vallások és kultúrák követőinek közvetíteni tudják a
szeretetet, a békét és a közeledést a különféle vallások és népek között.

ŐExcelenciája Faysal ben
Abdelrahman ben Moammer

Szaúd Arábia királya
Abdulláh bin Abd al-Azíz Ál Szaúd

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