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       تبدو احوال العرب ودولهم في هذه الحقبة الزمنية من التاريخ مشينة, باعثة على 
االكتئاب, ينظر المراقب الى ما يجري في ربوعها بلوعة و اسى: تسيل الدماء, تدمر 

المدن والقرى, يداس على ماهو مقدس, يقتل التاريخ, يفتك بالطفولة, تهيم اجيال واجيال 
في اصقاع االرض بحثاً عن مأوى, وهجرة داخلية مستمره اليعرف العربي المدى 
لمكوثه في بيتة, بل اليعرف متى تنهمر القذائف والحمم الصاروخية علية من بني 

جلدتة, يتقاتل القوم, كل يحبذ نهجه واالغلبية الصامتة تلهج: ياليت شعري ماالصحيح. 

       اليلبث المتفائلون من ترداد انها مرحلة انتقالية, بيد ان هشيم االزمات يالحق 
امالهم فيعيشون االهوال التي ضربت جيرانهم. 

       يقف علم االجتماع السياسي وادواتة عاجزاً عن  تحليل ظواهر تتسربل بالمقدس, 
فما أن نسقط تحليالً على ظاهرة حتى نصاب بالدوار أن ثمة حواضن لها. ما الذي 

أوصل هذة االمة الى ماوصلت اليه راهناً؟ الم يقل الشاعر ابراهيم اليازجي قبل قرن 
من الزمن: تنبهوا واستفيقوا ايها العرب فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب ولعل 
ما يبعث على القلق أن جميع المهاجرين العرب في اوربا واالمريكيتين انساقوا وراء 

تيارات عدمية, مبنية للمجهول, مسوقة لثقافة هابطة مترعة بالتمذهب والفتنة, في حين 
علمنا التاريخ أن المهاجرين العرب في بداية القرن العشرين استفادوا من الجغرافيا و 

المجتمعات الجديدة التي اختاروا اإلقامة فيها فحملوا لواء يقظة العرب و توقهم للحداثة 
و اإلستقالل.

       الواقع أن العالم العربي يمر حاليا ً بحقبة يعلو فيها اإلنتحار البطئ و الشعارات 
المزيفة الخالية من المضامين. و المؤلم أن ممثلي هذا اإلنتحار و الشعارات المضللة ما 

فتئوا يبشرون دوال ً أوروبية و دوال ً بعيدة أن الجحيم الذي صنعوه بأيديهم ألوطانهم 
فسادا ً و تهميشا ً و تشاوفا ً على البشر سوف ينتقل إلى دولهم!!!

       و لعل الواجب يقضي بضرورة إجراء مراجعة شاملة للخطاب الثقافي و السياسي 
و الديني خالل نصف قرن مضى للخروج من هذا الجحيم المتنقل و لمواجهة التحدي 

الوجودي الماثل في ثنائية اضحت بادية: إما التقوقع على الذات و الدأب على تدميرها, 
أو اإلنفتاح و الحوار و التقارب مع اآلخر مع ما يعنيه ذلك من بتر للتهميش و الفساد 

و قمع الحريات و خلق المناخ للطاقات الفكرية لتدلي برأيها في المصير بعد أن تم 
تهميشها عبر نصف قرن مضى .

       حاولنا في هذا العدد من المجلة تبيان ما يحفل به العالم العربي من كنوز و آثار 
حضارية ردا ً على مشعلي نار الفتن و الضالل الذين ال ينفع السالح وحده لتعريتهم  
و تالشيهم ، إذ تبرز ضرورات الفكرو الثقافة و تشجيع الدعوات إلى إصالح فكري 

جسده ملك المغرب عندما أنشأ معهدا ً لتثقيف األئمة بالمضامين السمحة للدين البعيدة 
عن الغلو و التطرف، األمر الذي نتمنى على أساسه تجسيد يقظة شاملة عبر عقد قمة 

فكرية لوضع رؤى و مالمح ثقافية أساسية تؤسس الستقرار العالم العربي و عودة 
األمن إلى ربوعه لمواصلة دوره التاريخي المعهود في الحضارة اإلنسانية .

                                                                             رئيس التحرير  

كلمة العدد

اليقظة المبتغاة   
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بدء االنفتاح نحو الجنوب  •
     ذكر السيد  فيكتور أوربان أنه وبعد نجاح 
السياسة الخارجية المجرية في اطار برنامج 
أبواب  وأصبحت   " الشرق  نحو  االنفتاح   "
المصالح  أصحاب  أمام  مفتوحة  الشرق 
االقتصادية والتجارية فإن الحكومة المجرية 
وهو  آخر  اتجاه  نحو  باالنفتاح  تبدأ  سوف 
وأمريكيا  األفريقية  بالقارة  متمثال  الجنوب 

الالتينية.
البرنامج  أوربان  فيكتور  السيد  تابع      
الحالية  الفترة  في  المجرية  للحكومة  الحالي 
المثال  سبيل  على  آسيا  على  التركيز  هو 
وفيتنام  وماليزيا  واندونيسيا  سنغافورة 
وزير  سيارتو  بيتر  السيد  لكن  ومنغوليا، 
في  يبدأ  سوف  المجري  والتجارة  الخارجية 
 2015 الجاري  العام  من  الثاني  النصف 
نحو  لالنفتاح  الضرورة  الخطوط  بوضع 
يتم  سوف   2016 عام  في  وأنه  الجنوب 
الدول  هذه  لبعض  الزيارات  بعض  اجراء 

على مستوى رئاسة الحكومة.

إذا كان هناك  ليس عمال شيطانياً   •
مصالح وطنية للمجر ال تتوافق مع اآلخرين
مسألة  أن  أوربان  فيكتور  السيد  ذكر      
مع  المجرية  الوطنية  المصالح  تعارض 
على  العظمى  الغربية  القوى  بعض  مصالح 
سبيل المثال ألمانيا أو امريكيا ال يمكن وصفه 

باألمر غير الطبيعي، قائال أن مهمة السفراء 
في هذه الحالة البحث عن النقاط التي يمكن 
هذه  لتتحول  األمور  هذه  معالجة  بواسطتها 

المصالح لخدمة نجاح المجر.
السيد  ذكر  فقد  روسيا  بخصوص  أما     
فيكتور أوربان أنه أوال كان من الضروري 
ليست  انها  واضح  بشكل  القول  المجر  على 
السداد  علينا  يجب  أنه   " ثانيا  معادية،  دولة 
بدقة، ألننا نحن المشترون " مشيرا أن لدينا 
رأينا بخصوص ما يفعله الروس، مؤّكدا أن 
التخلي عن مسألة عدم  المجر ال تستطيع   "

احترام القوانين الدولية ".
     ذكر السيد فيكتور أوربان أنه " عندما 
يحدث أمرا ما في العالم " دائما يقوم بفحصه 
لكنه  والتركية،  والروسية  األلمانية  بالعالقة 
الثالثة  بالعالقات  ارتبط  المجر  قدر  تاريخيا 
أنه " يجب االستمرار في صيانة هذه  قائال 
العالقات " مضيفا أنه ليس من محض الصدفة 
المستشارة  بزيارة  بدأت  الحالية  السنة  أنه 
األلمانية والرئيس الروسي ورئيس الوزراء 

التركي إلى بودابست.
المصالح  أوربان  فيكتور  السيد  تابع     
في  المقدمة  في  توضع  ان  يجب  الوطنية 
النتائج  لكن  الخارجية،  الدبلوماسية  عمل 

االقتصادية المجرية هي أساس كل هذا.
     طلب السيد فيكتور أوربان من السفراء 
ضرورة  الخارج  في  المعتمدين  المجريين 

الواقع  ألن  الحقائق،  من  بالقرب  تواجده 
يتطلب  وإنما  الفكري  العمل  يتطلب  ال  اآلن 
التجارية وانه يجب  بالدرجة األولى األمور 
مشيرا  التجارية  الوطنية  المصالح  خدمة 
أبرمه  الذي  االتفاق  إلى  الصدد  هذا  في 
مؤخرا رئيس الوزراء االيطالي مع الرئيس 

الروسي.

الدبلوماسيين  التزام  ضرورة   •
بالوطنية

       أّكد السيد فيكتور أوربان على ضرورة 
ال  " من  قائال  بالوطنية  الدبلوماسيين  التزام 
فإن  مجري  مواطن  كأنه  العالم  إلى  ينظر 
العالم لن ينظر إليه وكأنه مواطن مجري " .
تابع السيد فيكتور أوربان أنه نتيجة لكل ذلك 
الخارجية  السياسية  فإن  البعيد  المدى  وعلى 
أن "  القيمة، مضيفا  ذات  فقط  المستقلة هي 
إما  فقط  اتجاهين  تأخذ  الدول  بين  العالقات 
عالقة تبعية أو شراكة " فمن ال يتعامل مع 
فإن  متكافئ  حليف  أساس  على  اآلخرين 
هذه  تحول  على  توضع  االستفهام  إشارة 

العالقة إلى تبعية ".

مع  المجرية  المصالح  تتوافق  ال   •
المصالح األمريكية

سياق  في  أوربان  فيكتور  السيد  ذكر       
المجرية  العالقات  يخص  تساؤل  على  رده 
المصالح  ان  على  تعودنا  بأننا  األمريكية   –
المصالح  مع  تماما  تتوافق  ال  المجرية 

األمريكية. 
      مضيفا أن ما يميز العالقات المجرية 
الجدل  بعض  وجود  حاليا  هو  األمريكية   –
بين البلدين وأنه ال يوجد توافق بين المصالح 
يعني  ال  هذا  لكن  واألمريكية،  المجرية 
بضرورة وجود صراع بين البلدين، مشيرا 
أنه " ال يجب تطبيق طريقة الشد في المسائل 
أن  يجب  المسائل  هذه  ألن  اإليديولوجية" 
أمور  في  البحث  ويجب  بالخلف  توضع 

التعاون المشترك.

ألقى السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري كمة أمام السفراء المجريين المعتمدين في دول العالم وذلك في 
اجتماعهم الدوري في وزارة الخارجية المجرية في التاسع من مارس, وتضمنت كلمته المناحي السياسية الحاكمة 

لتوجهات المجر في المستقبل.

اوربان فيكتور: المصلحة الوطنية اساس الدبلوماسية المجرية 
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الحرب ضد تنظيم الدولة االسالمية
ذكر السيد بيتر سيارتو أنه يجب رفع وتيره 
ألن  االسالمية  الدولة  تنظيم  على  الحرب 
االستقرار في منطقة الشرق األوسط أصبح 
التهديدات  من  يزيد  وهذا  أكبر  بشكل  مهددا 
على أمن أوروبا، لذلك يجب ايقاف هذا األمر 
" الغير عقالني " والذي ينتشر بشكل منظم 
في منطقة الشرق األوسط خاصة وانه يهدف 

التجمعات المسيحية هناك. 
أضاف السيد بيتر سيارتو أن التحالف الغربي 
الذي  األمريكية  المتحدة  الواليات  بقيادة 
االسالمية  الدولة  تنظيم  ضد  حاليا  يحارب 
الذي  العراقية  الحكومة  لطلب  نتيجة  جاء 
تقّدمت به لهيئة األمم المتحدة العام الماضي 
الغربي  المجتمع  قيم  إلى  ينتمي  المجر  وأن 
وعلى أساس هذا االنتماء يجب أن يتصرف.

فإن  ولذلك  أنه  سيارتو  بيتر  السيد  تابع 
الحكومة المجرية سوف تطلب من األحزاب 
المجرية البرلمانية التفكير مليا لدعم الخطوة 
المجرية  الحكومة  اتخاذها  في  ترغب  التي 
والمتعلقة بزيادة الجهود المجرية في الحرب 
ضد تنظيم الدولة االسالمية. قائال أن الحلفاء 
قواعد   5 بإنشاء  قاموا  اآلن  الغربيين وحتى 
القواعد بحاجة  العراق وأن هذه  تدريبية في 

القاعدة  هذه  مثل  يوجد  وأنه  دفاعية  لمهام 
التدريبية في شمال العراق في اقليم كردستان 
العراق بالقرب من مدينة اربيل وأن الجنود 
هذه  حماية  بمهام  يقومون  سوف  المجريين 
القاعدة التدريبية وأن هذه المهمة بحاجة إلى 

100 – 150 جنديا.

القرار بحاجة إلى ثلثي األغلبية البرلمانية
أن  وباعتبار  أنه  سيارتو  بيتر  السيد  ذكر 
التفويض سوف يكون على أمر غير رسمي 
األمم  لهيئة  تابعة   عمليات  في  للمشاركة 
المتحدة أو حلف الناتو فإنه بحاجة إلى موافقة 
من  يطلب  لذلك  البرلمانية،  األغلبية  ثلثي 
قرارا  اتخاذ  البرلمانية  المجرية  األحزاب 
أن  أجل  الشأن من  هذا  في  يمكن  ما  بأسرع 
بالتزاماته  القيام  على  قادرا  المجر  يكون 
الغربي.  المجتمع  لقيم  انتمائه  من  النابعة 
مضيفا أن القوات المجرية تتمتع بخبرة جيدة 
وضرورية في هذا المجال قد حصلت عليها 
كابول  مطار  حماية  في  مشاركتها  خالل 
المشابه  المهام  وكذلك  أفغانستان  في  الدولي 

التي ادتها في منطقة البلقان.
أشارت وكالة األنباء المجرية إلى تصريحات 
رئيس  جابورفونا  السيد  مؤخرا  بها  أدلى 
أكبر  ثاني  متشدد  يمين   " يوبيك  حزب 

المجري  البرلمان  في  المعارضة  أحزاب 
الحالي " لصحيفة سويسرية والتي ذكر فيها 
السويسري  المثال  تتبع  أن  المجر  على  أن 
بيتر  السيد  فقد ذكر  تكون دولة محايدة.  بأن 
لها مساعيها  المجر  تعليقا على ذلك  سيارتو 
لقيم  تنتمي  المجر  لكن  الشأن،  هذا  مثل  في 
المجتمع الغربي وهي فخورة بعضويتها في 
أن  مضيفا  األوروبي.  واالتحاد  الناتو  حلف 
األحداث الجارية حاليا في العام جعلت جميع 
هو  مهما  أمرا  يكون  بأن  تصب  المتغيرات 
انتماء المجر إلى حلف عسكري هو األقوى 

على مستوى العالم.     
بخصوص ما نشرته احدى الصحف التشيكية 
على أن روسيا تبحث في امكانية تخفيف حظر 
الصادرات من المجر واليونان إليها فقد ذكر 
وال  تطلب  ال  المجر  أن  سيارتو  بيتر  السيد 
الشأن  هذا  في  التعامل  هذا  بمثل  أيضا  تقبل 
ألن أحد أهم نقاط االتحاد األوروبي يكمن في 
وحدته وأن المجر لن يقوم باي خطوة نتيجتها 

مؤثرة على وحدة االتحاد األوروبي.

االنفتاح المجري نحو الجنوب بعد الشرق
ذكر السيد بيتر سيارتو أنه وبعد نجاح برنامج 
المتعلقة  سياستها  في  المجرية  الحكومة 
أبواب  بفتاح  ذلك  الشرق  نحو  باالنفتاح 
المصالح  أصحاب  أمام  الشرقية  األسواق 
االقتصادية والتجارية تأخذ الحكومة المجرية 
الجنوب  على  بالتركيز  ذلك  جديدة  خطوة 
والتجارة  الخارجية  وزارة  تعلن  وسوف 
باستراتيجية  المتعلق  برنامجها  المجرية 
الحكومة المجرية " االنفتاح نحو الجنوب " 
اعتبارا من 1 يوليو من العام الجاري 2015 
المشترك  التعاون  على  التركيز  يتم  وسوف 
األفريقية  والقارة  الالتينية  أمريكيا  دول  مع 
سفارات مجرية  افتتاح  تتضمن  والتي سوف 
جديدة إلى جانب 6 مكاتب وطنية مجرية لتمثيل 
التي  الدول  في  المجرية  الخارجية  التجارة 

يتضمنها برنامج " االنفتاح نحو الجنوب ".

أدلى  السيد بيتر سيارتو Szijjártó Péter وزير الخارجية وشئون االقتصاد الخارجي المجري بحديث لوكالة 
األنباء المجرية MTI يوم الثالثاء 3 مارس 2015 تناول النقاط التالي:

وزير خارجية المجر يحدد التوجهات الدبلوماسية المستقبلية
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المدير العام لمؤسسة الفنون اإلبداعية المجرية يرى 
الثقافة اساساً للتقارب والتفاهم

 Dr. هوفاري  يانوش  د.  يعد  
جيل  من   Hóvári János
خلفية  على  المتكئين  الدبلوماسيين 
ثقافية تحكم فعاليات وانشطة مسارهم 
اهتمامه  جسد  فهو  الدبلوماسي, 
بالثقافة العربية االسالمية في تجليات 
عدة خالل عمله سفيرا للمجر في عدة 
اشغاله  وخالل  وتركيا,  عربية  دول 
وزارة  في  الدولة  سكرتير  موقع 
يقود  االن  وهو  المجرية,  الخارجية 
وتفاعل  لتعاون  ترنو  ثقافية  مؤسسة 

ثقافي مع العالم العربي,
بالدكتور  التقت  االزرق  الدانوب 

هوفاري وكان هذا الحوار :

العربي  بالتاريخ  اهتمامكم  نعرف   .1
األبحاث  أهم  عن  تحدثنا   هل  واإلسالمي، 

والدراسات المجرية في التاريخ الشرقي؟
تاريخهم   فجر  ومنذ  المجريون  اتصل  لقد 
بعالقات مع العالم اإلسالمي، فأقدم مصادرنا 
التاسع  للقرن  تعود  المكتوبة  التاريخية 
الرحالة  من  لمؤرخين  والعاشرالميالدي 
العرب والفرس أيضا، تم نشر هذه الكتابات 
القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن  نهاية  في 
العشرين ويعود الفضل الكبير في ذلك لألمير 
 Kuun  Géza كون               غيزا 
gróf أما بالنسبة لتعليم العربية فتتمتع بتقاليد 
بودابست وكان  منذ قرون في جامعة  سائدة 
ايجناتس  المعروف  المجري  المستشرق 
عالما   Goldzieher Ignác جولدزيهار 
كبيرا في الدراسات اإلسالمية وقد تم األخذ 
واألبحاث  التعليم  مجال  في  التقليدي  بنهجه 

أيضا عدد من األجيال في قسم اللغة العربية 
 ELTE  في جامعة اآلداب والعلوم اإلنسانية
رحيل  كبيرة  لخسارة  وانه  بودابست.  في 
شاندور  البرفسور  المجري  المستشرق 
الفائت  العام  في   Fodor  Sándor فودور 

والذي تعلّمت على يديه أسس اللغة العربية.

ماهي اهتمامات وفعاليات مؤسسة   .2
الفنون اإلبداعية المجرية العامة المحدودة ؟
العامة  المجرية  اإلبداعية  الفنون  مؤسسة 
المحدودة المعروفة اختصارا  MANK تقّدم 
فنحن  المجريين،  المبدعين  للفنانين  الرعاية 
الموارد  لوزارة  التابعة  المؤسسات  إحدى 
جسم  أننا  حيث  المجرية  الوطنية  البشرية 
مهم في الحياة الفنية. مركزنا في مقر الفنون 
أندرا. ونلعب دورا  القديمة في مدينة سانت 
المبدعين  الفنانين  لعالم  يكون  أن  في  مهما 
مع  يتسق  وهذا  جيدة.  تحتية  بنية  المجريين 

التقاليد المجرية والقيم العالمية.  

كيف ترون واقع العالقات الثقافية   .3
المجرية – العربية ؟

المجرية  الثقافية  العالقات  مجال  في  يوجد 
يمكن  التي  األنشطة  من  االعديد  العربية   –
متنوعة ومتفرعة  العربية  الثقافة  ممارستها. 
الطابع  تأخذ  النواحي  من  كثير  في  وهي 
الوطني أيضا، اذ ينعكس فيها التقالبد المختلفة 
لكل بلد. يوجد في ثقافات الدول العربية في 
نفس الوقت المعاصر والتقليدي والسعي نحو 

التجديد،
بين  اختالفات  توجد  المجال  هذا  في  طبعا 
األدب  تتعرف على  لم  دولة وأخرى. بالدنا 

ربما  األمر  هذا  لكن  كاف  بشكل  العربي 
ينطبق على أماكن أخرى في أوربا، بسببب 
ندرة النصوص المعروضة للترجمة. األفالم 
العربية ليست معروفة أيضا في بالدنا رغم 
أن كثيرمن األفالم تم تكريمها في مهرجانات 
عرض  من  لمزيد  حاجة  فهناك  األفالم: 
الرسومات  عرض  مسألة  كذلك  األفالم. 
وأعمال النحت العربية في بالدنا يعتبر أمرا 

مهما.

العالقات  تطور  افااق  ترون  كيف   .4
الثقافية العربية المجرية؟ 

أرى أن الدبلوماسيين يمكنهم تقديم مساعدات 
دبلوماسينا  أن  أي  المجال.  هذا  في  كبيرة 
المتواجدين في الدول المعتمدين فيها وكذلك 
الدبلوماسين العرب المعتمدين هنا. أنا عندما 
الخارجية  للشئون  ومسؤول  كسفير  نشطت 
الثقافية  األنشطة  أن  بفكرة  التزمت  ما  دائما 
فبواسطتها يمكن أن  تأخذ األولوية  يجب أن 
يقوم  البعض.  الشعوب على بعضها  تتعرف 
ولألسف  الثقافية  المؤسسات  الخدمات  بهذه 
اثنتين  يوجد  المؤسسات  هذه  مثل  لبالدنا 
العربي. في حين أن السفراء  العالم  فقط في 
على  كانوا  بودابست  في  المعتمدين  العرب 
الدوام نشيطين وأنه يجب أن يستمروا على 
هذا النهج في المستقبل أيضا. عملهم هذا مهم 
بلدنا  من  بلدانهم  بتقريب  قاموا  ما  إذا  ألنه 
وسوء  المعرفة  عدم  من  كثيرا  تبديد  فيمكننا 
المجرية  اإلبداعية  الفنون  مؤسسة  الفهم. 
المشاريع  لتحقيق  أبوابها  تفتح   MANK
الثقافية  العالقات  تطوير  أجل  من  المشتركة 

المجرية – العربية.
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السيد  مع  حوارا  االزرق  الدانوب  اجرت 
 Szabolcs Takács تاكاتش   سابولتش 
في  األوروبي  االتحاد  لشؤون  الدولة  سكرتير 
المجر  تناول عضوية  المجرية  الوزراء  رئاسة 
عاما   11 فترة  خالل  األوروبي  االتحاد  في 
االتحاد  إلى  المجر  انضمام  منذ  أي  السابقة 
العالقات  األوروبي وكذلك رؤيته حول مستقبل 

المجرية – العربية.
الدبلوماسيين  ابرز  من  تاكاش  السيد  ويعد 
العالمية  الثقافة  على  المطلعيين  المجريين 
ومتابع لشجون العالقات الدولية, وشمل الحوار 

االسئلة التالية: 

المجر  اضحت   2004 مايو  في   .1
ترون  كيف  االوربية,  المجموعة  في  عضوة 
االقتصادية  النظرة  من  المجر  انضمام  نتائج 

والسياسية؟
عضويتنا في االتحاد األوروبي بمجملها ناجحة، 
فبالنسبة لمسألة انضمامنا إلى االتحاد األوروبي 
المواطن  أن  حتى  آخرا،  بديال  لها  يوجد  ال 
هذه  تقّدمها  التي  بالفوائد  يشعر  أيضا  المجري 
التماسك  أسس  وأن  اليومية  حياته  في  العضوية 
والهيكلية يساهمان بشكل كبير في تنمية االقتصاد 
في  األعضاء  الدول  بقية  اقتصاد  مع  المجري 

من  عضوة  دولة  أكبر  نعتبر  فنحن  المنطقة،  
حيث نسبة االستفادة التي نستخدمها من الموازنة 
استطعنا  فقد  األوروبي  لالتحاد  العامة  المالية 
تمويل عمليات تنمية في المجر بنسبة 97 % من 
مصادر االتحاد األوروبي أي من الموازنة العامة 
األوروبية. فاالنضمام إلى االتحاد األوروبي فتح 
المجري  المواطن  أمام  واألعمال  السفر  فرص 
حقق  االقتصادي   االنفتاح  وبفضل  بلدنا  وأن 

الفائدة من حركة التجارة في األسواق الداخلية.
عضويتنا في االتحاد األوروبي بمفردها ال تحل 
وأن  العديدة  الفرص  تخلق  لكنها  بلدنا،  مشاكل 
هذا يتعلق بالدول األعضاء في مدى استطاعتها 
وقدرتها على استغالل هذه الفرص. المجر اليوم 
هذا  في   " الجديدة  األعضاء  الدول  تجاوزت" 
داخل  جديدة  تفكير  طريقة  أنتجت  حيث  الشأن 
الحكومة المجريةأيضا فالقضايا المتعلقة باالتحاد 
وإنما  خارجية  شئوونا  نعتبرها  ال  األوروبي 
أستفدنا  فقد  داخلية.  كونها شئووننا  معها  نتعامل 
االتحاد  في  القرارات  اتخاذ  عمل  سير  أداء  من 
األوروبي، حيث أن فترة ترأس المجر الالتحاد 
ذلك:  مثال   ( جيدة  تجارب  أثمرت  األوروبي 
الحزمة االقتصادية الحكومية  ذات النقاط الست- 
االنتهاء من المحادثات المتعلقة بانضمام كرواتيا 
إلى االتحاد األوروبي - مشروع استراتيجية نهر 

الدانوب  - اتخاذ استراتيجية الغجر ( إضافة إلى 
باالتصاالت  وتعمقنا  بلدنا  سمعة  نمت  فقد  ذلك 
غير الرسمية مع األعضاء اآلخرين وكذلك مع 
مهم  بمجمله  وهذا  األوروبي  االتحاد  مؤسسات 

خاصة من وجهة تحقيق المصالح الوطنية.
تلقّت  فقد  االقتصادية  المؤشرات  حيث  من  أما 
المجر ضربة موجعة جراء األزمة االقتصادية. 
االجمالي  القومي  الناتج  لمتغيرات  فبالنسبة 
المعنية  للجنة  األولية  المؤشرات  ووفق   GDP
لعام 2015 نرى أن نمو الناتج القومي االجمالي 
األوروبي.  االتحاد  نمو  مستوى  يقارب   GDP
بالنسبة لالستثمارات األجنبية المباشرة فقد أخذت 
  2010 عام   من  اعتبارا  الملحوظ  باالرتفاع 
عام  في   %  10  ( سّجلت  النسبة  هذه  أن  حتى 
معدل  من  جوهري  بشكل  أعلى  وهو   )  2012
االتحاد األوروبي ) قارب 2 % في عام 2012 
(. بالنظر إلى ميزان التجارة الخارجية نرى أن 
انضمام المجر إلى االتحاد األوروبي حقّق تقدما 
لعملية  بالنسبة  أما  ايضا.  المجال  هذا  في  حقيقيا 
التضخم وخالل  أن معدل  القول  فيمكن  التضخم 
فترة العشرة سنوات الماضية انخفضت إلى نسبة 

.V4 3 % في دول مجموعة فيشاجراد
االتحاد  مستوى  من  للتقارب  االلتحاق  عملية 
نتوقع.  كنا  مما  أبطأ  بشكل  تسير  األوروبي 
فقد  األزمات  إدارة  في  األوروبي  األسلوب 
جميع  عليه  ووضع  كبير  حد  إلى  مصداقيته 
المواطنون ورجال األعمال عالمات استفهام. هذا 
األمر كان له  تأثير سلبي على االقتصاد المجري 
والدول  األوروبية  المؤسسات  انتقادات  أيضا. 
األعضاء ضد األغلبية الدستورية المجرية لم تكن 
قائمة على أساس ومتحيزة ايضا. في نفس الوقت 
المجر  عضوية  فإن  اإلشكاليات  تلك  كل  ورغم 
أفضل  وضعا  لها  وفرت  األوروبي  االتحاد  في 
جانب  إلى  الدولية.  العالقات  في  تمثيلها  لتحقيق 
ذلك فإن االتحاد األوروبي كان أداة ) واليزال ( 
للتعاون االقليمي مع جيراننا ويسهّل العالقات مع 

األقليات المجرية المقيمة خارج الحدود.
 

سكرتير الدولة لشؤون االتحاد االوربي في حديث للدانوب االزرق
المجر واالتحاد االوربي ينشدان التعاون مع العالم العربي 

التبادل الثقافي يساهم في تطوير العالقات 
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بين  المستقبلي  التعاون  ترى  كيف   .1
بشكل  االوربي  واالتحاد  خاص  بشكل  المجر 
التعاون  العربية وخاصة مجلس  عام مع الدول 
نحو  االنفتاح  مقولة  على  وتأثيره  الخليجي 

الشرق؟
تّخصص المجر في سياستها الخارجية دورا مهما 
أغلبية  فإن  بالمقابل  العربية.  الدول  مع  للتعاون 
الجادة  التقليدية  عالقاتها  إلى  تنظر  الدول   هذه 
بما  أما  إعادتها،  إلى  وتتطلّع  المجر  مع  السابقة 
يخص معظم دول الخليج فإن سياسة االنفتاح نحو 
الشرق بالنسبة للمجر يهدف إلى بناء نظام تعاون 
الشركات  ألنشطة  بالشكر  ندين  جديد.  مشترك 
عملية  في  المجري  الحكومي  والقطاع  الوطنية 
منطقة  دول  مع  جديد  من  عالقاتنا  تعزيز  إعادة 
ونظرا  المجر  األوسط.  والشرق  أفريقيا  شمال 
ألعمال السنوات الماضية والجهود المبذولة في 
بناء العالقات استطاعت تحقيق نجاحا في الخليج 
أيضا. نحن واثقون أن بداية النتائج األولية على 
الكبير  نجاح  أساس  تشكل  سوف  صغير  نطاق 

لألعمال المجرية الجادة في المنطقة.
المجر مستمرة في دعمها لالتحاد األوروبي في 
تعميق عالقاتها مع الدول العربية أيضا. بالنسبة 
لدول شمال أفريقيا والشرق األوسط فإن سياسية 
الجوار األوروبية القائمة تهدف إلى  اعادة النظر 
فيها وجعلها أكثر كفاءة. بلدنا ومنذ البداية ناشط 
واآلن  سابقا  برشلونة  بعمليات  يعرف  كان  فيما 
يتعلق  بما  المتوسط.  أجل  من  االتحاد  منظمة 
بمنطقة الخليج فإنه سوف تعود على المجر بفوائد 
التجارة  اتفاقية  مفاوضات  انتهاء  عملية  كبيرة 
األوروبي  االتحاد  بين  والقائمة  بنجاح  الحرة 
السياسة  أن  برأينا  الخليجي.  التعاون  ومجلس 
األوروبي  لالتحاد  المشترك  واألمن  الخارجية 
تخفيف  في  هاما  دورا  تلعب  المانحة  واألنشطة 
المجر  وأن  األوسط  الشرق  منطقة  في  الصراع 
تلعب دورا متوازنا في صياغة السياسة اإلقليمية 

لالتحاد األوروبي.

تنتجها  التي  االثار  معروفا  أصبح    .2
الدول  على  العربي  العالم  في  القائمة  الفوضى 
لمواجهة  تراها  التي  التصورات  ما  األوروبية, 
تسونامي التطرف واالرهاب, وضرورات فرض 
القانون الدولي لمواجهة قوى التطرف والعدوان 

على الصعيد الكوني؟ 
الدولة  تنظيم  كانتشار   - األخيرة  األحداث   
اإلسالمية / داعش  أو الهجمات اإلرهابية التي 
وقعت في فرنسا والدانمارك و أماكن أخرى في 
أوروبا  أن  بوضوح  أشارت   - األوسط  الشرق 

بالدنا  تدين  بمأمن.  ليست  األوروبية  والدول 
أن  هو  المهم  من  وأنه  اإلرهابية  األعمال  بشدة 
االتحاد األوروبي ملتزم بمكافحة اإلرهاب. هدفنا 
الداخلي  التبادل  فرص  تطوير  هو  المخصص 
للمعلومات بكل الوسائل المناسبة وتوسيع وتكثيف 
برامج مكافحة التطرف مع زيادة درجة التعاون 
المشترك مع دول خارج االتحاد األوروبي ) على 
سبيل المثال الواليات المتحدة األمريكية و تركيا 
ومصر  والجزائر  السعودية  العربية  والمملكة 
وتونس... ولبنان  والمغرب  واألردن  واسرائيل 
في  الدولية  المنظمات  جهود  تدعم  بالدنا   ) الخ 
مكافحة اإلرهاب. المجر تقوم بتقديم المساعدات 
من  األطنان  مئات  قّدم  كما   ، العاجلة  اإلنسانية 
بغداد  لحكومة  العسكرية  والتجهزات  الذخيرة 
والسلطات الكردية عام 2014. بالدنا تنظر اآلن 
قواتنا  العراق )  العسكرية في  المشاركة  إمكانية 

لن تشارك في العمليات العسكرية المباشرة (.
انتشار تنظيم الدولة اإلسالمية / داعش واألوضاع 
يهدد  الديني  العنف  المتدهورة وتصاعد  األمنية  
سالمة منطقة الشرق األوسط  وتواجد الطوائف 
المسيحية في المنطقة. يجب على المجتمع الدولي 
األقليات  حماية   أجل  من  التدابير  كافة  اتخاذ 
ما  والعرقية.  األقليات  من  وغيرهم  المسيحية  
يقلق بشكل خاص التهديدات اإلرهابية قي ليبيا – 
العملية اإلرهابية التي تم تنفيذها في متحف باردو 
في تونس – وأن المجر قد نددت في بيان رسمي 
بالعملية اإلرهابية على يد تنظيم الدولة اإلسالمية 
/ داعش في 15 فبراير في ليبيا حيث أعدمت 21 

قبطيا مسيحيا مصريا.
في  القتال  مسرح  في  وجود  مؤسف  ألمر  أنه 
المقاتيلن   " من  كبير  عدد  وسوريا  العراق 
األجانب " من بينهم جنسيات من أوروبا الغربية. 
البلقان  غرب  في  الجارية  هذه  التوظيف  أنشطة 
لذلك  ايضا.  وللمجر  للمنطقة  كبيرة  تحديات  تعد 
ضمن  الوثيق  الداخلي  التعاون  أيضا  المهم  من 
نهج  إلى  أكثر  بحاجة  وأنه  األوروبي  االتحاد 

بما  والتقارب.  التماسك 
قرار  أيضا  بذلك  يتعلق 
المتحدة   األمم  هيئة 
التصويت  تم  والذي 
 24 في  باألغلبية  عليه 
سبتمبر / أيلول  2014 
موجهة  إلى  الهادف 
األجانب  اإلرهابيين 
104 دولة  حيث وافقت 
هذا  إلى  اإلنضمام  على 
جميع  فيها  بمن  االتفاق 

الدول ال 28  األعضاء في االتحادى األوروبي 
 30 في  األوروبية  المفوضية  أن  كما  أيضا. 
أغسطس / آب 2014 وافقت على قرار يتضمن 
للمواطنين  للتصدي  الألزمة  الخطوات  اتخاذ 
بما  إرهابية  منظمات  إلى  المنضمين  األجانب 
الدولة اإلسالمية / داعش، باإلضافة  فيها تنظيم 
إلى معالجة أزمة سفر المقاتيلن األجانب ومسألة 
عودتهم أيضا حيث تم األخذ بنظام بيان المسافر 
)PNR( على المستوى األوروبي. كما تم اإلتفاق 
بين المفوضية األوروبية و التفيا الرئيسة الحالية 
لالتحاد األوروبي على تحضير حزمة اجراءات 
الدول  أمن  زيادة  أجل  من  اإلرهاب  لمكافحة 
 EU(  األعضاء ومن المنتظر أن يغطي  نظام
PNR( الموافق عليه عملية تعديل قانون شنغن 
بالراديكالية في  المهتمة  الخبراء  و توسيع شبكة 
بالخطوات  المتعلقة  والمسائل  األوروبي  االتحاد 
بوسائل  اإلرهاب  لمواجهة  اتخاذها  الممكن 

القانون الجنائي.

الثقافي  الجهد  الية  ترون  كيف   .3
المشترك  االوربي  العربي  واالعالمي  والفكري 
االديان  بين  والتقارب  الحوار  قيم  لتشجيع 
االطراف  كافة  على  الدولي  القانون  وفرض 

والتزامها به؟  
يعتبر عصر ازدهار العالقات المجرية – العربية 
في فترة النصف الثاني من القرن العشرين. فقد 
تم في تلك الفترة ترجمة عدد من األعمال األدبية 
العربية إلى اللغة المجرية وأصبحت متاحة للعامة 
أيضا وفي فترة نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين عاش المستشرق المميز ايجناتس 
الذي جمعت   Goldziher  Ignác جولدزيهار 
دورا  لعبت  شخصيات  كذلك  وترجمت،  كتاباته 
العربية  المجرية –  الثقافية  العالقات  في تطوير 
  Germanus على سبيل المثال جوال جرمانوس
القرن  من  الثاني  النصف  في  تم  Gyulaكما 
العشرين وألول مره طباعة ترجمة القرآن كامال 
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إلى اللغة العربية وهو جاء نتيجة ألعمال روبرت 
بتفسير  أرفق  حيث   Simon  Róbert شيمون 
هذه  تراجع  المجري.وقد  للقارئ  فهمه  لتسهيل 

الزخم في العقدين االخيرين. 
النفتاح  ونتيجة  خاصة  األخيرة  الفترات  في 
اخذت  العربي  العالم  نحو  المجرية  الحكومة 
الخارطة  تؤكد موقعها  على  المجر مرة أخرى 

التقليدية مع  العالقات  تعزيز  العربية.فتم  الثقافية 
المشرق  ومنطقة  ومصر  العربي  المغرب  دول 
المغرب  في  بدأت  المثال  سبيل  على   ( العربي 
الموسيقي   Kodály كوداي  بطريقة  األخذ 
إضافة   ) الموسيقى  تعليم  في  المشهور  المجري 
دول  أن  نلمسه  الذي  السعيد  فاألمر  ذلك  إلى 
تجاه  الجدي  اهتمامها  تبدي  أخذت  أيضا  الخليج 

انطلق  الذي  التعاون  أن  هو  يطمئن  ما  المجر. 
من جديد في مجال الحفالت الموسيقية بالدرجة 
األولى الموسيقى الجادة حيث أن الفرق الموسيقية 
المجرية تقّدم حفالت ناجحة في المنطقة ) على 
سبيل المثال أقامت أوركسترا فاستيفال بودابست 
 ) المتحدة  العربية  االمارات  في  حفالت  مؤخرا 
المتزايدة  المشاركة  في  يتمثّل  الملحوظ  التقّدم 
األفالم  مهرجانات  في  المتميزة  العربية  لألفالم 
المختلفة في بودابست. أما في مجال التعاون بين 
القائمة  المجرية  اإلستشراق  فمعاهد  الجامعات 
تلعب دورا وثيقا في بناء العالقات مع الجامعات 
بين جامعة  التعاون  المثال  العربية ) على سبيل 
الكاثوليكية    Pázmány  Péter بازمان  بيتر 
اطار  في  ذلك  فيصل  الملك  وجامعة  المجرية 
لتوفير  والمجريين  السعوديين  الطالب  تبادل 

فرص الدراسة في كال الجامعتين ( 
 Stipendium الدراسية  المنح  برنامج  يلعب 
Hungaricum دورا مهما في تجديد العالقات 
الثقافية واإلنسانية حيث يؤمن لقرابة ألف طالب 
عربي من مختلف االختصاصات فرصة لمتابعة 

دراساتهم في المعاهد المجرية العليا.

رئيس البرلمان المجري في دولة قطر 

المجري  البرلمان  رئيس  كوفير  السلو  الدكتور  معالي   قام 
سفير  اشتيفان  إلتر  الدكتور  وسعادة  البرلمان  في  وأعضاء 
المؤسسة  بزيارة  له  المرافق  والوفد  قطر  دولة  لدى  المجر 
الخامس  في  قطر  لدولة  زيارتة  خالل  الثقافي  للحي  العامة 

والعشرين من فبراير.
وقام الوفد  بجولة تعريفية بالحي الثقافي اصطحبهم خاللها 
أطلعهم  كتارا  عام  مدير  السليطي  إبراهيم  بن  خالد  الدكتور 
مرافقه،  ومختلف  الثقافي  الحي  مكونات  أهم  على  خاللها 
والفعاليات  المهرجانات  أهم  على  التعريف  عن  فضال 

والمعارض التي تنظمها المؤسسة. 
واستمع رئيس البرلمان والوفد المرافق إلى شرح مفصل عن 

مشاريع )كتارا( المستقبلية من خالل مجسم كتارا. 
سعادته  عن  السليطي  خالد  الدكتور  أعرب  الزيارة  وعقب 
بزيارة رئيس البرلمان الهنغاري لـ)كتارا( التي باتت منارةً 
للثقافة العربية والعالمية، ونقطة التقاء وانطالق لجميع ثقافات 
العالم، تستقطب إليها كبار الشخصيات العالمية في مختلف المجاالت، مشيراً إلى أن )كتارا( تسهم اليوم بفاعلية في تدعيم السياحة الثقافية 
المحلية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، فهي بفعالياتها الثقافية ومهرجاناتها التراثية وأنشطتها الفنية المتعددة والمتنوعة تعمل على إثراء 

قطاع الثقافة بمختلف صنوف الفكر والمعرفة واآلداب والعلوم اإلنسانية. 
من جانبه عبَّر رئيس البرلمان المجري عن إعجابه الشديد بفكرة إقامة هذا المشروع الثقافي العمالق والصرح الحضاري الذي تنطلق منه 
اإلشعاعات الثقافية والحضارية لمختلف دول العالم، مؤكدا أن )كتارا( أصبحت واجهة ثقافية وسياحية لدولة قطر، وأن المشروع يأتي مواكبا 

للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في جميع المجاالت ، وفي ختام الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية.
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من  ُعمان   سلطنة  في  الرستاق  يعد سوق 
أقدم االسواق وأبرزها فقد كان بمثابة السوق 
المركزي للمحافظة والواليات المجاورة ، 
كل  من  المواطنون  يقصده  مهم  معلم  وهو 
ويزخر  ومتسوق،  بائع  لكل  ووجهة  مكان 
المواطن  يحتاجها  التي  البضائع  بوفرة 
الوقت  وفي   ، اليومية  حياته  في  العماني 
التجارية  أهميته  إلى  إضافة  الحاضر 
بالوالية  سياحية  وجهة  يعد  واالقتصادية 
في  .وهو  التاريخية  الرستاق  قلعة  بجانب 
الحضاري  الجذر  معنى  يحمل  ديمومته 

وروعة الحياة.

كان سوق الرستاق الذي يطلق عليه محليا 
للبضائع  هاماً  منفذاً  قديما  ثمانية(  )أبو 
التي  الساحلية  الباطنة  واليات  من  الواردة 
أسماك  من  البحرية  بالمنتوجات  تزخر 
وكانت   ، وغيرها  مجففة  وأسماك  طازجة 
من  الموسمية  والمنتجات  الفواكه  تأتي 

مثل  بمنتجات  يتميز  الذي  األخضر  الجبل 
الرمان والجوز واللوز والخوخ والمشمش 
الساحل  من  والمشترون  الباعة  ويلتقي   ،
والجبل فيتبادلون المنتجات بسوق الرستاق 
والتمور  الرطب  الجبل  اهل  ليشتري   ،
واألسماك المجففة التي ال تتوفر في الجبل 
المناطق  اهالي  يقوم  وكذلك  األخضر 
ال  التي  الجبل  منتجات  بشراء  الساحلية 

تتوفر معهم .

زراعة  الرستاق  والية  في  تنشط  كما 
واللوبيا  والحمص  والقمح  كالذرة  الحبوب 
والثوم والبصل وغيرها من المنتجات ليجد 
حاجته  ايضا  التجارة  وصاحب  المشتري 
في هذا السوق ، وكان الناس يأنسون عند 
وإنما  فحسب  للتسوق  ليس  للسوق  الذهاب 
تعلن  التي  الجديدة  األخبار  ولسماع  للتنزه 
في السوق حيث ال توجد وسائل للتواصل 

ومعرفة االخبار غير هذا السوق .

إعادة  السوق  شهد  الحديث  العصر  وفي 
العمارة  نمط  من  جانباً  فيه  روعي  بناء 
يحتوي  السوق  كان  حيث  القديمة  العمانية 
على تقسيمات جميلة وكل زاوية منه تحكي 
قصة بأكملها و يحكي تاريخ أمة وحضارة 
مدرسة  و  الوالية  أبناء  لكل  متنفساً  وكان 
للصناعات والحرف اليدوية توارثوها جيالً 
بالحركة  يعج  السوق  كان  فقد   ، جيل  بعد 

من شروق الشمس وحتى غروبها ، وكانت 
لكل شخص فيه ذكريات جميلة سواًء مقيماً 

أو زائراً .
مخصصة  أماكن  بالسوق  توجد  كما 
وعدد  العمانية"  "الحلوى  وبيع  لصناعة 
إلى   4 مابين  لبيعها  المخصصة  المحالت 
بنظام  الرستاق  سوق  محالت.ويمتاز   5
وقت  يتجمعون  الداللين  وأغلب  )الداللة( 
الصباح في الطريق الذي يؤدي إلى السوق 
ما بين طوي السد وطوي الحارة وكل دالل 
حاملين  أوالحمير  الجمال  أصحاب  ينتظر 
وهناك   , السوق  إلى  ومتجهين  بضائعهم 
محافظة  من  يأتون  للذين  خاصة  محطة 
الداخلية. وكان قديماً يتم تداول قرش الفضة 
تتراوح  و  بالسوق  الرئيسية  العملة  وهو 
أكثرأو  أو  بيسة   120 بين  ما  القرش  قيمة 
أقل والتي صدرت في عهد السيد فيصل أو 

تركي أو برغش البوسعيدي .

سوق الرستاق الُعماني: جذر حضاري 
وروعة حياة
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سفير المملكة العربية السعودية في المجر: 
قواسم مشتركة بين المملكة والمجر 

تؤسس لعالقات متطورة 
السعودية تسعى لنشر قيم السالم 

والتسامح واحترام االخر 

الخوض  لالعالمي  يمكن  عدة  قضايا 
في غمارها اذا ما توسل اللقاء بسعادة 
سفير  المطرفي  الهادي  عبد  محمد 
المملكة العربية السعودية في المجر, 
اردنا  عريضة  عناوين  ثمة  ان  بيد 
المرفق  الحوار  في  عندها  التوقف 
لما جسده سعادة السفير منذ وصوله 
المجر من دأب على التواصل الثقافي 
المؤتمرات  واالعالمي والحضور في 
مجسداً حيوية دور بالده وموقعها في 

المحيط الدولي, وهنا نص الحوار:
العلمية  حياتك  مسار  عن  تحدثونا  هل   •

والعملية؟
نشأت وبدأت تعليمي العام في مكة المكرمة 
شرفها هللا ، ثم انتقلت الى مدينة جدة الستكمال 
 ، عبدالعزيز  الملك  جامعة  في  دراستي 
عليه  حصلت  علمي  مؤهل  آخر  وكان 
الدبلوماسية  الدراسات  في  الماجستير  درجة 
والدولية من جامعة لندن، أما مساري العملي 
فقد بدأ بوظيفة ملحق  بوزارة الخارجية في 
عمل  وآخر   ، )1990م(  1410هـ  العام 
سفيراً  تعييني  قبل  الوزارة   في  به  تشرفت 
لإلدارة  عاماً  مديراً  كان  المجر  في  لبالدي 
وزارة  في  الحكومية  غير  للمنظمات  العامة 
الخارجية ، إضافة الى عضويتي في مجلس 

هيئة حقوق اإلنسان في المملكة.  
•  كيف ترون دور الدبلوماسية في 
خضم العالقات الدولية الراهنة حيث برزت 

أشكال مستجدة من الصراعات التي تتطلب 
دبلوماسية فاعلة لمواجهتها؟

بدأت  الحديثة  الدبلوماسية  أن  تعلمون 
من  بدءاً  متعددة  ومستويات  أشكال  تأخذ 
بالدبلوماسية  ومروراً  التقليدية  الدبلوماسية 
وليس  البرلمانية  والدبلوماسية  الشعبية 
أن  الرغم  وعلى  القمة،  بدبلوماسية  انتهاء 
خالل  من  للدول  التقليدية  الدبلوماسية  دور 
التطور  من  نسبياً  تأثر  قد   ، السفراء  تبادل 
االتصاالت  وسائل  في  والمتسارع  الكبير 
والمواصالت، إال أنه يمكن القول أن تسارع 
مجاالت  وتخصص  وتنوع  األحداث  وتيرة 
وأهمية  دور  من  ضاعف  قد   ، التعاون 
القدرة على  يتطلب منه  الذي  السفير، األمر 
الفهم الصحيح والتقييم المناسب لهذه األحداث 
إضافة   ، تجاهها  بالده  نظر  وايصال وجهة 
التواصل  حسن  في  السفير  دور  أهمية  الى 
البلد  في  والفعاليات  المسئولين  مع  المباشر 
ومواطنيها  بالده  مصالح  لرعاية  المضيف 
المجاالت  في  الثنائية  العالقات  وتعزيز 
والثقافية وغيرها من  السياسية واالقتصادية 

المجاالت األخرى بين البلدين. 
السعودية  العالقات  تصفون  كيف   •
التعاون  ـ المجرية ، وما هي أبرز مجاالت 

بين البلدين ؟
بتاريخه  يعتز  وجميل  عريق  بلد  المجر 
وثقافته واستقالله ويزخر بالعديد من فرص 
التعاون في كافة المجاالت،  وبالرغم من أن 
والمجر  المملكة  بين  الثنائية  العالقات  عمر 
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هذه  أن  إال  أخرى،  دول  مع  المملكة  بعالقات  مقارنة  نسبياً  قصير 
أرض  على  الكثير  تحقق  حيث   ، ملموساً  تطوراً  شهدت  العالقات 
الواقع والمجال مفتوح لمزيد من توسيع وتوثيق هذه العالقات القائمة 
إبرام  تم  وقد  المتبادلة،  والمصالح  المشترك  والتفاهم  االحترام  على 
عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المشتركة في عدد من 
أخرى  اتفاقيات  وهناك  والعلمية،  واالقتصادية  السياسية  المجاالت 
سيتم ابرامها في المستقبل القريب بإذن هللا، كما أن أرقام حجم التبادل 
التجاري بين البلدين بلغت مستويات جيدة ، إضافة الى أنه وكما هو 
معلوم يدرس في المجر النسبة الكبرى من الطالب السعوديين على 
مستوى دول أوروبا الوسطى ، ونحن نطمح وسنسعى بإذن هللا الى 

تعزيز هذه العالقات وبما يحقق األهداف والمصالح المرجوة منها. 
•  تلعب المملكة العربية السعودية دوراً مهماً في االقتصاد 
العالمي، هل لكم أن تحدثونا عن هذا الدور،  وعالقتها االقتصادية 

مع المجر؟
المملكة كما تعلمون عضواً رئيساً في العديد من التجمعات االقتصادية 
الدولي،  النقد  والتعمير وصندوق  لإلنشاء  الدولي  البنك  مثل  الدولية 
االقتصادية  العشرين  مجموعة  في  الوحيدة  العربية  الدولة  وهي 
الدولية والتي تمثل 85% من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي و %75 
سياسات  وتقوم  العالم،  سكان  ثلثي  يقارب  وما  الدولية  التجارة  من 
دور  وتشجيع  الحر  السوق  سياسة  انتهاج  على  االقتصادية  المملكة 
الدول  مع  االقتصادي  التعاون  وتعزيز  التنمية،  في  الخاص  القطاع 
معظم  في  المملكة  في  األجنبية  االستثمارات  تشجيع  مع  األخرى، 
القطاعات وبدون الحاجة إلى شريك محلي، وبذلك يتضح أن هناك 
يمكن  والمجر  المملكة  بين  االقتصادي  الجانب  في  مشتركة  قواسم 
القائمة حالياً  التعاون  قنوات  البناء عليها وتوسيعها وذلك من خالل 
والمتمثلة في اللجنة الحكومية المشتركة والتي عقدت اجتماعها األول 
في  الثاني  االجتماع  انعقاد  ويتوقع  بودابست  في  الماضي  العام  في 
الرياض في بداية العام القادم ، إضافة الى مجلس اإلعمال السعودي 
المجري والذي سيعقد اجتماعه األول في بودابست نهاية شهر إبريل 

الحالي 2105م.   
•  كيف ترون دور المملكة العربية السعودية في نشر قيم 

الحوار وثقافة السالم والتسامح بين األمم والشعوب؟
ال بد من اإلشارة الى أن عالم اليوم أكثر ما يكون حاجة الى نشر قيم 
السالم والتعايش واحترام مبادئ التنوع الثقافي واالجتماعي وخيارات 
األمم والشعوب في تحقيق تقدمها ونهضتها، ومن يتمعن في حقيقة 
الدين اإلسالمي باعتباره دستور المملكة يجد أنه دين وسطي يدعو 
الى التسامح والتعايش مع اآلخر ويدعو الى التفكر والتعلم وعمارة 
اإلسالمي  بموروثها  تعتز  فالمملكة  المنطلق  هذا  ومن  األرض، 
اآلخر  الوسطية واالعتدال واحترام  الى  تدعو  التي  وبقيمها  العريق 
واالنفتاح على الشعوب والثقافات األخرى، ولتفعيل ذلك على  الواقع  

المغفور  قادها  التي  المبادرة  خالل  من  الحوار  منهج  المملكة  تبنت 
له بإذن هللا الملك عبدهللا بن عبدالعزيز يرحمه هللا نحو الحوار بين 
أتباع األديان والثقافات بهدف إشاعة السالم والتسامح ونبذ التعصب 
والكراهية والبناء على المشترك اإلنساني للجميع ، وقد توجت هذه 
المبادرة بإنشاء مركز الملك عبدهللا العالمي للحوار في فيينا ، و ال 
تزال هذه المبادرة تحظى برعاية واهتمام حكومة المملكة بقيادة خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه هللا.
وصوله  بعد  قولها  السفير  سعادة  يود  التي  الكلمة  ما   •

المجر؟
خالل الفترة القصيرة الماضية ومنذ تقديم أوراق اعتمادي الى فخامة 
فبراير  الرابع من  في  آدر(  يانوش   ( السيد  المجر  رئيس جمهورية 
المجر ووجدت منهم كل  المسئولين في  بعدد من  التقيت   ، 2015م 
تعاون وتقدير للمملكة ودورها اإلقليمي والدولي كما لمست حرصهم 
على تعزيز وتوثيق العالقات الثنائية في كافة المجاالت، وأود بهذه 
المناسبة أن أشكر المجر حكومة وشعباً على مشاعرهم الطيبة تجاه 
بالدي وحكومة بالدي، ونأمل أن تشهد العالقة بين البلدين مزيداً من 

التقدم والتطور في كافة مناحي الحياة.
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قام معالي كوفير السلو رئيس البرلمان المجري في الرابع 
والعشرين من فبراير بزيارة الى المملكة العربية السعودية 
حيث اجرى مباحثات هدفت الى تعزيز العالقات بين البلدين 
بن  مقرن  األمير  الملكي  السمو  صاحب  استقبل  وقد 
عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض معالي رئيس البرلمان 
خالل  كوفير.وجرى  السلو  الدكتور  المجر  جمهورية  في 
االهتمام  ذات  الموضوعات  واستعراض  بحث  االستقبال 

المشترك.

الشيخ  الشورى  مجلس  رئيس  معالي  االستقبال  حضر 
ومعالي  الشيخ،  آل  إبراهيم  بن  محمد  بن  عبدهللا  الدكتور 
السكرتير الخاص لسمو ولي العهد األستاذ عبدالعزيز بن 
بن  فايز  الدكتور  الشورى  مجلس  الحواس وعضو  صالح 

عبدهللا الشهري.

البرلمان عضو  المجري، عضو  الجانب  من  فيما حضره 
لجنة الصداقة البرلمانية المجرية / السعودية سايمون بالج، 
الشلو  الرئيس  مكتب  سكرتارية  رئيس  الدولة  وسكرتير 
فيريس، وسكرتير الدولة مدير إدارة الشؤون الخارجية بيتر 
ساردي، ومدير مكتب اإلعالم في المجلس زولتان سيالي، 

وسفير جمهورية المجر لدى المملكة فيرينس تشيالغ.
الدكتور  الشيخ  الشورى  مجلس  رئيس  معالي  اجتمع  كما 
مقر  في  بمكتبه  الشيخ  آل  إبراهيم  بن  محمد  بن  عبدهللا 
المجلس بالرياض مع معالي رئيس البرلمان في جمهورية 

المجر الدكتور الشلو كوفير.

تجمع  التي  الثنائية  العالقات  مستوى  إلى  معاليه  وأشار 
بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المجر في شتى 

المجاالت متمنياً ان تسهم هذه الزيارة في تعزيز العالقات 
والعالقات  عام  بشكل  الصديقين  البلدين  بين  الثنائية 
بشكل  المجري  والبرلمان  الشورى  مجلس  بين  البرلمانية 

خاص.

وقدم معالي رئيس مجلس الشورى للدكتور الشلو كوفير 
العربية  المملكة  في  الشورى  مجلس  مسيرة  عن  موجزاً 
)التشريعي(  التنظيمي  المجالين  في  ودورة  السعودية 
البرلمانية  االتحادات  في  وآلية عمله وعضويته  والرقابي 

اإلقليمية والدولية.

من جانبه عبر رئيس البرلمان المجري عن سعادته بزيارة 
المملكة العربية السعودية منوهاً بحسن االستقبال والحفاوة 

التي أحاطت بالوفد منذ وصوله إلى المملكة.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى زيادة العالقات التي 
الشورى  مجلس  بين  وكذلك  الصديقين  البلدين  بين  تربط 
من  تم  أن  سبق  لما  استمرار  وهي  المجري  والبرلمان 

في  تمت  التي  الزيارات  خالل  من  المجلسين  بين  لقاءات 
الفترة السابقة.

العالقات  تطوير  أهمية  المجري  البرلمان  رئيس  وأكد 
الموقعة  االتفاقيات  إلى  مشيراً  البلدين  بين  القائمة  الثنائية 
بين البلدين في عدد من المجاالت بما يخدم مصالح البلدين 

والشعبين الصديقين.

الموضوعات  من  استعراض عدد  االجتماع  وجرى خالل 
البلدين  بين  التعاون  من  جديدة  أفاق  فتح  إلى  الرامية 
والسياحية  والتعليمية  والطبية  االقتصادية  المجاالت  في 
ومجاالت التعاون بين مجلس الشورى والبرلمان المجري 
وتفعيل عمل لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى 

والبرلمان المجري .

رئيس البرلمان المجري في السعودية 
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العربية  المملكة  جانب  الى  فلسطين   دولة  شاركت  وقد 
وحضور  المؤتمر  فعاليات  في  فقط  والكويت  السعودية 

خبراء مياه من دول االتحاد االوروبي والشرق االوسط.

والقت سفيرة فلسطين في المجرانطوانيت سدين محاضرة 
في المؤتمر عن التحديات التي تواجة قطاع المياه العادمة 

في فلسطين نحو 2025.

التي  والمعوقات  المشاكل  بداية  سدين  السفيرة  وعرضت 

الى  مشيرة  المياه  نقص  لجهة  الفلسطيني  الشعب  تواجه 
الممولين  على  من ضغط  تمارسة  وما  اسرائيل  انتهاكات 
وذلك عبر  مائية  تنفيذهم مشاريع  دون  للحيلولة   الدوليين 
المائية  االنمائية   المشروعات  لتنفيذ  االذن  اعطائهم  عدم 
علماً ان االمم المتحدة أكدت عام 2010 على أن الوصول 

الى المياه انما هو حق انساني.
 

لسلطة  المياه  استراتيجية  مداخلتها  في  السفيرة  وعرضت 
موارد  تأمين  الى  الهادفة  وضعت  التي  الفلسطينية  المياه 

مائية اضافية الستخدامها في الزراعة والصناعة.
التي  الفنية  العلمية  والمعطيات  الدراسة  القت  وقد  هذا 
اعدها  دراسة  من  والمستقاة  سدين  السفيرة  عرضتها 
تقدير  فلسطين  في  المياه  ياسين من سلطة  المهندس عادل 

الخبراء المشاركين في المؤتمر.

والقى ممثل دولة الكويت وكيل وزارة الري سعادة محمد 
بوشهري وسعادة المهندس ياسر جداوي من الهيئة الوطنية 
للمياه في المملكة العربية السعودية محاضرتين عرضا فيهما 
الجهود لتأمين مياه صالحة واالستفادة من تقنيات العلم في 
العربية  للمشاركة  المياه واالستفادة منها. وقد كان  ايصال 
في المؤتمر ابلغ االثر في نفوس الحاضرين التواقين لسماع 
وجهة نظر علمية عربية حول قضايا المياه التي ستأخذ في 
المستقبل ابعاد مؤثره في سياسات الدول والعالقات الدولية.

مؤتمر بودابست للمياه 

افتتح الرئيس الهنغاري في الرابع من مارس اعمال مؤتمر بودابست للمياه بكلمة اكد فيها 
على ضرورات وصول المياه النظيفة الى سكان كوكب العالم مما يستدعي وقفه انسانية 
جامعة تؤكد الحاجة على حماية مصادر المياه والبيئة النظيفة وتفعيل القانون الدولي 

االنساني في هذا الحقل. وكان الفتاً المشاركة التقنية لعدة دول في هذا المؤتمر الذي حمل 
في نقاشاته وندواته ابعاداً فنيه دون ان تغيب المؤثرات السياسية. 
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اكد خادم الحرمين الشريفين  الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن 
األعمال اإلرهابية التي تُرتكب باسم اإلسالم، شحنت الرأي العام 
اتهام ومصدر  كافة، واعتبارهم محل  المسلمين  بكراهية  العالمي 
لهما  تعرضت  اللذين  واالرتباك  الحرج  عن  وقلق، فضالً  خوف 
التي  والشعوب  الدول  أمام  الدول اإلسالمية ومنظماتها وشعوبها 

تربطها بها عالقات تعاون.
بن  الفيصل  خالد  األمير  عنه  نيابة  ألقاها  كلمة  في  ذلك  جاء 
المكرمة،  مكة  منطقة  أمير  سلمان،  الملك  مستشار  عبدالعزيز، 
العالم  رابطة  نظمته  الذي   ،"" العالمي  المؤتمر  افتتاح  حفل  في 
من  والعشرين  الثاني  في  المكرمة  مكة  في  مقرها  في  اإلسالمي 

فبراير 2015.
بالقتل  المتأسلم  اإلرهاب  تغول  يهددها  اإلسالمية  "األمة  وقال: 
من  كثير  في  اآلثم  العدوان  من  شتى  وألوان  والنهب،  والغصب 
األرجاء جاوزت جرائمه حدود عالمنا اإلسالمي، متمترساً براية 

اإلسالم زوراً وبهتاناً وهو منه براء".
والبنيان  األرواح  في  الفادحة  الخسائر  عن  "فضالً  وأضاف: 
أن  أمتنا  على  األعظم  الخطر  فإن  األوطان،  وتقسيم  والشتات 
هؤالء اإلرهابيين الضالين المضلين قد أعطوا الفرصة للمغرضين 
المتربصين باإلسالم حتى في الدوائر التي شجعت هذا اإلرهاب أو 
أغمضت عينها عنه، أن يطعنوا في ديننا القويم الحنيف، ويتهموا 
أتباعه الذين يربو عددهم على المليار ونصف المليار، بجرم هذا 

الفصيل السفيه الذي ال يمثل اإلسالم من قريب أو بعيد".
العدائية  الحمالت  تجريد  المنكرة  جرائمهم  سوغت  "وقد  وتابع: 
ضد األمة ودينها وخيرة رجالها، وترويج صورة اإلرهاب البشعة 
في أذهان الكثير من غير المسلمين على أنها طابع اإلسالم وأمته، 
كافة،  المسلمين  بكراهية  العالمي  العام  الرأي  لشحن  وتوظيفها 
الحرج  عن  فضالً  وقلق،  خوف  ومصدر  اتهام  محل  واعتبارهم 
ومنظماتها  اإلسالمية  الدول  لهما  تعرضت  اللذين  واالرتباك 
تعاون،  بنا عالقات  تربطها  التي  والشعوب  الدول  أمام  وشعوبها 

من  موجة  إطار  في  وتتراجع  تهتز  العالقات  هذه  كادت  حيث 
الضيق بالمسلمين والتحامل عليهم جراء هذه الجرائم اإلرهابية".

وأردف الملك سلمان: "المملكة العربية السعودية كما تعلمون لم 
الحزم  بكل  وممارسة،  فكراً  اإلرهاب،  مكافحة  في  جهداً  تدخر 
وعلى كل األصعدة، فعلى الصعيد الوطني تصدت أجهزتنا األمنية 
البواسل عن مالحقتهم  رجالها  يتواَن  ولم  هوادة،  بال  لإلرهابيين 
وتفكيك شبكاتهم وخالياهم في مهدها، وبذلوا أرواحهم في سبيل 
لمواجهة  الدولي  التحالف  في  الجوية  قواتنا  تشارك  وكذا  ذلك، 

اإلرهاب".
يبثه  ما  الحاسم على  بالرد  األفاضل  علماؤنا  "كما تصدى  وقال: 
اإلرهابيون من مسوغات دينية باطلة يخدعون بها الناس، وبينوا 
وتحزيب  الدين  في  والغلو  والتطرف  العنف  من  اإلسالم  تحذير 
واالعتدال  الوسطية  وأن  أمرها،  والة  على  والخروج  األمة 
القويم، وأن من حاد عن  والسماحة هي سمات اإلسالم ومنهاجه 
هذا المنهاج ال يمكن أن يخدم األمة وال يجلب لها إال الشقاء والفرقة 

والبغضاء".
واستطرد: "أسهم الباحثون لدينا في الجامعات وغيرها بتقديم بحوث 
ودراسات رصينة عن ظاهرة اإلرهاب وتحليل أهداف الجماعات 
على  الجسيمة  أخطارها  وإبراز  وخططها،  ووسائلها  اإلرهابية 
وكيفية  لألمة،  العدائية  بالمخططات  صلتها  وكشف  المجتمعات، 
وغباء.  غفلة  عن  أو  علم  عن  المخططات  تلك  لتنفيذ  تسخيرها 
وتسليط  اإلرهاب،  بتعرية  المتنوعة  اإلعالمية  مؤسساتنا  وقامت 
للناس عن  الضوء على جرائمه وتنظيماته وشخصياته، وكشفت 

سلوكهم وأهدافهم وأساليبهم في إغواء األغرار واستقطابهم".
واإلسالمية  واإلقليمية  العربية  األصعدة  "على  يقول:  ومضى 
وضعت المملكة يدها في أيدي األشقاء لمواجهة الظاهرة اإلرهابية 
أمنياً وفكرياً وقانونياً، وكانت هي الداعية إلى إقامة مركز الحوار 
بين المذاهب اإلسالمية يدرأ الفتن ويجمع األمة بكامل أطيافها على 
كلمة سواء، كما عملت المملكة على مكافحة اإلرهاب مع المجتمع 
الدولي من خالل المؤتمرات والمحافل والهيئات الدولية، وكانت 

مكة تحتضن المؤتمر العالمي )اإلسالم ومحاربة اإلرهاب(
الملك سلمان يؤكد على ضرورة محاربة االرهاب و نشر  ثقافة الحوار 
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والثقافات  الديانات  اتباع  بين  الحوار  مركز  إلنشاء  الداعية  هي 
بالتعاون  اإلرهاب  لمكافحة  الدولي  للمركز  والداعمة  والمؤسسة 

مع األمم المتحدة".
الدول  في  وغيرها  الجهود  هذه  تحقيق  من  الرغم  "على  وتابع: 
اإلسالمية نتائج جيدة إال أن اإلرهاب ما زال يعبث بجرائمه هنا 
تعرضت  التي  واإلسالمية  العربية  األوطان  في  خاصة  وهناك، 

الهتزازات وقالقل".
وزاد: "أمام هذا الخطر الداهم الذي يتمدد وتتداعى آثاره وتتنامى 
فرادى  الحاسمة  مواجهته  وتستعصي  يوم،  بعد  يوماً  شروره 
وإدراكاً من المملكة العربية السعودية لواجباتها ومسؤولياتها تجاه 
أمتنا اإلسالمية جاءت رعايتي لعقد هذا المؤتمر في إطار رابطة 
العالم اإلسالمي لتشكيل منظومة إسالمية جماعية تتصدى لتشويه 
اإلرهاب صورة اإلسالم والمسلمين في العالم، وتدرأ خطره العظيم 
خطة  بوضع  أجمع  العالم  وعلى  بل  اإلسالمية،  أمتنا  كيان  على 
استراتيجية فاعلة نلتزم بها جميعا لمكافحة هذا الداء الوبال الذي هو 
صنيعة الفكر المتطرف لهؤالء الجهال والعمالء، واستالب ساحة 
األصيلة  النصوص  عنق  ولّي  أهلها،  غير  من  الشرعية  الفتوى 
لخدمة أغراض أصحاب هذا الفكر الدنيوية وتهييج مشاعر النشء 
والعامة واستدرار عواطفهم الدينية بمبررات ما أنزل هللا بها من 
تجاوب هذه القمم الفكرية اإلسالمية  سلطان، وإني إذ أثمن عالياً 
وإخالصها  وخبراتها  بعلمها  المؤتمر  هذا  إلى  وتداعيها  للدعوة 

لقضية األمة الراهنة".
وختم حديثه: "أؤكد لكم أن أمتكم اإلسالمية وكل شرفاء العالم على 
ثقة تامة بأن تصدر عن مؤتمركم الموقر نتائج عملية تعطي دفعاً 
الظاهرة  لهذه  التصدي  المبذولة على مسار  للجهود  وقوياً  منظماً 
على  الطريق  وتقطع  واإلسالمي،  العربي  عالمينا  على  الدخيلة 

الذين يستغلون هذه اآلفة لخدمة أغراضهم ومآربهم على حساب 
أوطانها،  وازدهار  دولها  واستقرار  شعوبها  وأمن  أمتنا  مصالح 
كافة  وإنجازاً  إعداداً  فيها  تتعاون  ومشاريع  لبرامج  تؤسسوا  وأن 
رفع  في  تسهم  اإلسالمي  عالمنا  في  والشعبية  الرسمية  الجهات 
مستوى الوعي لدى األمة بأخطار اإلرهاب وأضراره وبسلبيات 
التقاعس عن التصدي له أو اتخاذ مواقف حيادية منه، وبيان أن 
ذلك يطيل في عمره ويثقل كاهل الجهات القائمة على مواجهته، 
وأن على الجميع أفراداً ومؤسسات مضاعفة جهودهم في مواصلة 
مكافحة اإلرهاب فكراً وسلوكاً، ومحاصرة اإلرهابيين حيثما ثقفوا، 
والتحذير من تقديم أي عون لهم أو أي من ألوان التعاطف معهم".

التركي،  عبدهللا  اإلسالمي،  العالم  لرابطة  العام  األمين  وأوضح 
منها  استشعاًرا  اإلرهاب،  مكافحة  اختارت موضوع  الرابطة  أن 
باألحداث الدقيقة والحرجة التي يمر بها العالم حاليًا، جراء األعمال 

اإلرهابية التي شوهت صورة اإلسالم أمام اآلخرين.
وأكد أن مواجهة اإلرهاب ضرورة شرعية ومطلب إسالمي، وأن 
الجماعات اإلرهابية والداعمين لها، ومن يكفر المجتمع، ويستبيح 
اإلسالم  وفق  تسير  ال  ضالة  جماعات  هم  المعصومة  الدماء 

الصحيح .
وتحضر المؤتمر، شخصيات إسالمية وأمنية من كافة بلدان العالم 
محاور  ستة  بشأن  الخبرات  وتبادل  والتشاور  للتباحث  اإلسالمي 
الدينية  األسباب  اإلرهاب،  "مفهوم  وهي  المؤتمر،  هذا  يتضمنها 
التربوية  األسباب  واالقتصادية،  االجتماعية  األسباب  لإلرهاب، 
والثقافية واإلعالمية، اإلرهاب والمصالح اإلقليمية العالمية، آثار 

اإلرهاب".

رئيس  الثاني،  عبدهللا  الملك  جاللة  استقبل 
كوفر،  الزلو  الهنغارية  الوطنية  الجمعية 
إلى  عمل  بزيارة  قام  الذي  المرافق،  والوفد 

المملكة في الثامن عشر من مارس.
جرى  الذي  اللقاء  خالل  جاللته،  وأعرب 
مجلس  رئيس  بحضور  الحسينية  قصر  في 
الهاشمي،  الملكي  الديوان  ورئيس  النواب 
عن تطلع األردن لتمتين عالقات الصداقة مع 
جمهورية هنغاريا على مختلف الصعد، الفتاً 
إلى دور مجلسي النواب في البلدين في ذلك، 

والتشاور  التنسيق  إدامة  عبر 
القضايا  مختلف  حيال  بينهما 
وبما  المشترك،  االهتمام  ذات 

يخدم العالقات الثنائية.
خالل  جاللته،  واستعرض 
المبذولة  المساعي  اللقاء، 
التنظيمات  خطر  لمكافحة 
أمن  يحفظ  وبما  اإلرهابية، 

واستقرار المنطقة وشعوبها. 
بدوره، أعرب رئيس الجمعية 
عن  الهنغارية  الوطنية 

باإلنجازات  الكبير  إعجابه 
حققها  التي  اإلصالحية 
الملك،  بقيادة جاللة  األردن 
السلم  تعزيز  في  ودوره 
والتعامل  العالميين  واالمن 
بكل  التحديات  مختلف  مع 

حكمة.
المسؤول  أشار  كما 
دور  أهمية  إلى  الهنغاري 
الذي  المنطقة،  في  األردن 

مختلف  في  لهنغاريا  استراتيجياً  شريكاً  يعد 
الملك  جاللة  خطاب  إلى  الفتاً  المجاالت، 

المميز أمام البرلمان األوروبي.
جاللة ملك االردن يتقبل اوراق اعتماد سفير 

المجر
تقبل جاللة الملك عبدهللا الثاني في االول من 
مارس أوراق اعتماد سفيرالمجر، في المملكة 

االردنية الهاشمية سعادة  تشابا تسيبره.
الملكي  الديوان  رئيس  المراسم  وحضر 
وشؤون  الخارجية  ووزير  الهاشمي، 

المغتربين.

ً المجر تقدر دور االردن و تعده شريكاً اسراتيجيا
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معهد محمد السادس لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات

اشرف جاللة الملك محمد السادس ملك المغرب 
الحي  وفي  مارس  من  والعشرين  السادس  في 
تدشين  على  بالرباط،  العرفان(  )مدينة  الجامعي 
المرشدين  األئمة  لتكوين  السادس  محمد  معهد 
يكرس  الذي  الرائد  المشروع  والمرشدات، 

وتشبثها  للمملكة  الديني  اإلشعاع 
بتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف.

الجديدة،  المؤسسة  هذه  وتعد 
األئمة  الستقبال  المخصصة 
عربية  بلدان  من  وآخرين  مغاربة 
تطلب  والتي  وأوروبية،  وإفريقية 
 230 بقيمة  استثمارات  إنجازها 
مليون درهم، تجسيدا للدور السامي 
في  المغربية  المملكة  تجسده  الذي 
اإلسالمية  الدينية  الشعائر  ممارسة 
و  التسامح  على  جوهرها  في  تقوم  التي  الحقة، 

االنفتاح.
استراتيجية  تنفيذ  إطار  في  إنجازها  ويندرج 
لدى  المعتدل  اإلسالم  قيم  بث  تروم  مندمجة 
األجيال الشابة من األئمة المرشدين والمرشدات، 

و هي القيم التي سادت في المغرب على الدوام، 
نزعات  من  المغرب  تحصين  بهدف  وذلك 

التطرف المنحرفة التي تنتشر في العالم.
السادس،   محمد  الملك  الجاللة  صاحب  وجه 
األئمة  بتكوين  المتعلقة  للطلبات  االستجابة 
اإلفريقية  الدول  من  المنحدرين  والواعظين 
كوناكري  وغينيا  ومالي  كتونس  بالمغرب، 
من  واردة  طلبات  جانب  إلى  ديفوار،  والكوت 

بلدان أوربية.
وتعد هذه الخطوة هامة على صعيد تثقيف األئمة 
ممن  الكثير  ان  ذلك  االسالمي,  الدين  بمضامين 
الخطيب  صفة  حمل  الدين  برداء  يتسربلون 
االنسانية  االفاق  عن  بعيد  وهو  والمفتي  والفقيه 
مما  االسالمي.  الدين  يحملها  التي  والحضارية 
سبب هذه الفوضى التي يراها كل مراقب ومتابع.  

في  سواء  الفقر  و  التهميش  يلعب   •
المسلمة  الجاليات  لدى  أو  العربية  البلدان 
الحاضنة  البيئة  توفير  ً في  اوروبا دورا  في 

للمتطرفين.
إنهم  إسالميين.  ليسو  المتطرفون   •
يتسربلون برداء اإلسالم كونه جذابا فداعش 
المسلم  فيها  ارهابية  مجموعات  هي  انما 
قبل  من  انتدابها  هو  دورها  و  المسلم  وغير 
المكان  في  ارهابية  بعمليات  للقيام  صانعيها 

وفي الدول المستهدفة. ً 
أخذت  الغاز  و  النفط  شركات   •
بتمويل بعض المتطرفين إلبقاء سعر برميل 

المنطقة  في  الوضع  ويمثل  متدنياً,  النفط 
العربية حالياً جنة لتجار السالح.

زودت  من  هي  األب  بوش  إدارة   •
باعتراف  الكيماوية  باألسلحة  حسين  صدام 
رونالد رامسفيلد, و هي التي اتهمته بامتالكها 

لتبرير غزو العراق 
و تدميره.

الهدف الراهن لداعش و الموجهين لها تدمير 
للجيش  يريدون  الرئيسية  العربية  الجيوش 
أعتقد  السوري. ال  أن يصبح مثل  المصري 
مصريين  سيناء  في  باإلرهاب  يقوم  من  أن 

فالمصري مسالم. 
البابا بولس الثاني دعا إلى التفاهم   •
اإلسالم  ضد  التحريض  نبذ  و  األديان  بين 

تحت يافطة صراع الحضارات.
رحيل  على  عملت  أوباما  إدارة   •

حسني مبارك إلفتتاح الفوضى في مصر.
نسجته  افتراضي  عدو  داعش   •
ال  أنك  بحيث  األمريكية  الدراسات  مراكز 

تعرف كيف تتفاوض معه و كأنه الشبح.

داعش  حول  تدور  كثيرة  أسئلة   •
التمويل و األهداف.

السائدة  السياسة  المقولة  كانت  إذا   •
من  فإنه  دون مصر  ال سالم  و  أن الحرب 

المتعذر القضاء على داعش دون تركيا.

عمله  لذكريات  سرده  سياق  في  اشاد 
من  قاده  مسلم  باكستاني  بسائق  الدبلوماسي 
مبلغاً  يحمل  وهو  افريقيا  جنوب  في  المطار 
كبيراً من المال مساعدة من النظام االشتراكي 
في المجر للمناضل نلسون مندال وهو اذ نسي 
وجد  السيارة  في  المساعدة  بها  التي  الحقيبة 
ان السائق المسلم يبحث عنه لتسليمه الحقيبة. 

 
و يعد السفير برسليني من الخبراء األساسيين 
 ً سفيرا  خدم  حيث  األوسط  الشرق  بشؤون 
لبالده في عدة أقطار عربية و يتقن العربية. 
و تقاعد عام 2005 حيث تفرغ للتدريس في 

الجامعة الكاثوليكية )بازماني بيتر( . 

كيف يرى دبلوماسي مجري مخضرم الفوضى السارية في بالد العرب

القى السفير  زلطان برسليني نائب وزير الخارجية المجري االسبق محاضرة في بيت األمة المجري في الثالث عشر 
من مارس بدعوة من رابطة الجالية العربية في المجر تحت عنوان: الدولة اإلسالمية – اإلرهاب و إنعكاس ذلك على 

اوروبا و تضمنت المحاضرة اإلشارات الرئيسية التالية:
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الباحثة  القت  العربية  الجالية  من  بدعوة 
الدكتورة  اإلسالمية  الثقافة  في  المجرية 
يوديت باالج Balázs Judit المدير العلمي 
كابوش  جامعة  في  اإلسالم  بحوث  لمركز 
فار Kaposvár محاضرة تحت عنوان ) 
في  ذلك  و   ) العالم  أمن  انتشار اإلسالم – 

بيت األمة المجري مساء 13/2/2015.
و  اإلسالم  تاريخ  الباحثة  استعرضت 
النظرة  و  أوروبا،  في  اإلسالمية  الجاليات 
خاصة  و  األوروبيين  جهة  من  لإلسالم 
توقفت  و  المرأة.  لقضايا  المسلمين  تناول 
عند ظاهرة داعش و ما تحمله من مخاطر .
الكويت و الجزائر و  الندوة سفراء  حضر 

اليمن و القنصل الفخري التركي .
وعلمية  أكاديمية  رؤية  حملت  المحاضرة 
حول  ومواقف  أحداث  من  مايجري  لفهم 

االسالم.
الدكتورة يوديت كتبت للدانوب االزرق أهم 

األفكار في محاضرتها :
الصدفة  محض  يكن  لم  الموضوع  اختيار 
اإلسالمية  الدولة  وقيام  اإلسالم  فصعود 
وبدون حق بتمثيل اإلسالم  دفع هذا األمر 
ليكون في مركز اإلهتمامات. فالعالم يراقب 
البسيط   االنسان  وأن  التطورات  هذه  بقلق 

أيضا يرغب في متابعة هذه األحداث.
باالج  يوديت  الدكتورة  المحاضرة  بدأت 
الذهبية  للعصور  شرحا  تضمنت  بمقدمة 
لإلسالم حيث أن الفترة ما بين القرن التاسع 
بتفوق  تميزت    IX - XII عشر  والثاني 
العالم اإلسالمي عسكريا واقتصاديا وثقافيا 
ذلك  بعد  المحاضرة  تابعت  الغرب.  على 

بتحليل  قرون  عدة  متجاوزة 
شهدها  التي  األحداث  أهم 
فقد   .XIX التاسع عشر  القرن 
الفترة  هذه  وخالل  أنه  تبين 
كانت فترة الحرب الباردة التي 
العالمية  الحرب  فترتي  أعقبت 
تمحور  مركز  والثانية  األولى 
اإلسالم  وأن  العالمية  األحداث 
وبين 1924 – 1979 فقد ثقله 
تاريخه  له  يكن  ولم  السياسي 
السيطرة  وكانت  الفترة  هذه  في  الخاص 
اإلسالم  يظهر  لم  للغرب.  تعود  الدولية 
الثورة  تقّدم  مع   1979 عام  في  إال  للعلن 

اإلسالمية في ايران.
فقد افتتحت الثورة اإلسالمية بقيادة آية هللا 
 " اإلسالم   فعاد   . جديدا  عصرا  الخميني 
وفي  التاريخ  مسرح  إلى   " إسالمي  كتيار 
عام 2008 بلغ عدد أتباع الدين اإلسالمي 
بقية  اتباع  بعدد  مقارنة  العالم  في  األكبر 
رسمية  إلحصائيات  وفقا  ذلك  األديان، 
ديمغرافية  أُجِرت في 200 دولة في العالم 
أظهرت أن عدد أتباع الديانة اإلسالمية بلغ 
عدد  مجموع  من  مسلما  مليار   "  1,56  "
مليار   "  6,8  " حاليا  البالغ  العالم  سكان 
نسمة أي أن المسلمين يمثلون نسبة " 23 

% " من مجموع سكان العالم.
ثم قامت المحاضرة بالتطّرق بشكل مفّصل 
إلى وجهات النظر الخاطئة المتعلقة بمفهوم 
الجهاد. فقد أشارت المحاضرة في هذا األمر 
إلى نتائج احصائيات أجراها مؤخرا معهد 
غالوب -  Gallup والذي عكس أن نسبة " 
93 % " من مسلمي العالم " معتدلين " أي 
ويقومون  للعنف  ونابذو  السالم  أنهم محبو 
تقليدي  بشكل  الدينية  طقوسهم  بممارسة 

وهم ال يشكلون خطرا على  القيم 
الغربية.

أشارت المحاضرة إلى أن خارطة 
الهجرة األوروبية قائلة أن الغرب 
وأن  التسامح  مفهوم  تفسير  أساء 
بين  المشترك  التعايش  عملية 

الثقافات أعلنت فشلها.
جزء  إلى  المحاضرة  تطّرقت 

مهم هو وجهات النظرالمختلفة بخصوص 
أن  هنا  المحاضرة  ذكرت  فقد  االرهاب. 
فهذه  خطيرة.  مواجهات  أمام  يقف  العالم 
السابقة  الحروب  عن  تختلف  المواجهات 
فهي  بحاجة إلى أنواع أخرى من الحروب 

والمواجهة.
 

لماذا  التالي:  التساؤل  المحاضرة  طرحت 
والخطر  األساسية  التغيرات  ظهرت 
أجابت  وقد  ؟  اإلسالمية  بظهورالدولة 
هذا  على  نفسه  الوقت  في  المحاضرة 

التساؤل بالقول، ألن:
برؤوس  خطيرة  أجساد  ظهور   •

مغطاة.
دول  قبل  من  لمساحات  احتاللهم   •

ذات سيادة. 
السعي الحتالل مساحات جديدة.  •

كل هذا يتم باسم " الدين ".  •
 خلّصت المحاضرة للقول إنه إذا ما أردنا 
خلق سالما دائما فإنه يجب ان تمتد معايير 
انحاء  جميع  في  المشترك  الدولي  التعايش 
ضمان  لوحدة   الناتو   لحلف  ليس  العالم. 
أمن منطقة شمال األطلسي، لكن يجب أن 
يعطى الحق لآلخرين في مناطق أخرى من 

العالم بالدفاع عن أنفسهم أيضا.
الحضور الذين مألوا القاعة وعقب انتهاء 
كان   لكنه   ، حاد  بنقاش  بدؤوا  المحاضرة 
الحضور  أسئلة  جوهر  كان  فقد  جدا.  بناء 
متطابق أو على األقل متشابه في وجهات 
على  بالرد  المحاضرة  قامت  وقد  نظره. 
ساعتين  وبعد  ثم  بموضوعية.  التساؤالت 

من النقاش انتهت المحاضرة.

باحثة مجرية تحاضر عن اإلسالم و أمن العالم 
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عاد السلطان مكلال بالعافية فاشتعلت ُعمان بهجة وامالً 

إلى  سعيد  بن  قابوس  السلطان  جاللة  عاد 
أرض ُعمان في الثالث والعشرين من مارس 
الصحة  بتمام  ومشيئته  هللا  بفضل  مكلال 
والعافية بعد استكمال جاللته البرنامج الطبي 
كتب  والذي  االتحادية  ألمانيا  بجمهورية 

لنتائجه النجاح التام.

التي  نزوى  الميمونة  الطائرة  هبوط  وفور 
رحلة  خالل  المعظم  السلطان  جاللة  أقلت 
عودته من جمهورية ألمانيا االتحادية جابت 
مسيرات الفرحة والوالء للقائد المفدى أرجاء 
البالد لتلهج عمان بدعاء واحد بالحمد والشكر 
قائدنا ردا جميال  لنا  القدير بأن رد  العلي  هلل 
جاللته  على  ينعم  أن  وجل  عز  هللا  سائلين 

بموفور الصحة والعافية.

وأصدر ديوان البالط السلطاني بيانا فيما يلي 
نصه …” محفوفا برعاية هللا سبحانه وتعالى 
وتوفيقه عاد حضرة صاحب الجاللة موالنا 
حفظه  ـ  المعظم  سعيد  بن  قابوس  السلطان 
هللا ورعاه ـ إلى أرض الوطن العزيز مكلال 
بفضل هللا ومشيئته بتمام الصحة والعافية بعد 
بجمهورية  الطبي  البرنامج  جاللته  استكمال 
النجاح  لنتائجه  كتب  والذي  االتحادية  ألمانيا 

التام وهلل المنة والحمد.

يتشرف  بالسعادة  الغامرة  المناسبة  وبهذه 
التهاني  أجل  برفع  السلطاني  البالط  ديوان 
وأخلص التبريكات إلى مقام جاللته أبقاه هللا 
بخالص  مقرونة  األوفياء  عمان  أبناء  وإلى 

الدعاء للخالق جلت قدرته بأن يحفظ جاللته 
وفخرا  وذخرا  سندا  ويبقيه  الدوام  على 
بمكين  ويؤيده  األخيار  وألبنائها  لعمان 
الشاملة  النهضة  لمسيرة  استمرارا  نصره 
القيادة  ظل  في  العزيز  الوطن  يشهدها  التي 

الحكيمة لجاللته أعزه هللا”.

ولد حضرة صاحب الجـاللة السلطان قابوس 
في  ورعاه-  هللا  حفظه   - المعظم  سعيد  بن 
مدينة صاللة بمحـافظة ظفار في 18 شوال 
1359هـ الموافق 18نوفمبر 1940م، وهو 
اإلمام  من  رأسا  المنحدر  الثامن  السلطان 
آل  ألسرة  األول  المؤسس  سعيد  بن  أحمد 
ذكراه  مازالت  الذي  1744م،  سنة  بوسعيد 
كمحارب  عمان  في  وإجالل  احترام  موضع 
يوحد  أن  استطاع  محنك  وإداري  شجاع 

البالد بعد سنوات من الحرب األهلية.

وفي سنواته المبكرة تلقى جاللته تعليم اللغة 
أساتذة  أيدي  على  الدينية  والمبادئ  العربية 
في  االبتدائية  المرحلة  كما درس  مختصين، 
سبتمبر  وفي  بصاللة،  السعيدية  المدرسة 
بن  سعيد  السلطان  والده  أرسله  1958م 
تيمور إلى انجلترا حيث واصل تعليمه لمدة 
عامين في مؤسسة تعليمية خاصة )سافوك(، 
التحق  الموافق1960م  1379هـ  عام  وفى 
باألكاديمية العسكرية الملكية )ساند هيرست( 
العسكرية كضابط مرشح، حيث أمضى فيهـا 
العسكرية  العلوم  خـاللهما  درس  عـامين 
وتخرج برتبة مالزم ثان، ثم انضم إلى إحدى 

ألمانيا  في  آنذاك  العاملة  البريطانية  الكتائب 
الغربية بعد ذلك أمضى ستة أشهر كمتدرب 

في فن القيادة العسكرية. 

بعدها عاد جاللته إلى بريطانيا بعد ان درس 
 ، المحلي  الحكم  نظم  مجال  في  عام  لمدة 
وأكمل دورات تخصصية في شؤون اإلدارة. 
حول  بجولة  فقام  الفرصة،  والده  له  هيأ  ثم 
العالم استغرقت ثالثة أشهر، عاد بعدها إلى 
البالد عام 1383هـ الموافق 1964م أقام في 

مدينة صاللة. 

وعلـى امتداد السنـوات الست التـالـيـة تعمق 
جـاللتـه في دراسة الدين اإلسالمي، وكـل ما 
يتصل بتـاريـخ وحضارة ُعمان دولة وشعباً 
على مر العصور ، وقد قال جاللة السلطان 
المعظم - حفظه هللا - في أحد أحـاديثه )كان 
وتاريخ  ديني  دراسة  على  والدي  إصرار 
توسيع  في  األثر  عظيم  لها  بلدي  وثقافة 
شعبي  تجاه  بمسؤولياتي  ووعيي  مداركي 
واإلنسانية عموماً. وكذلك استفدت من التعليم 
وأخيراً  الجندية،  لحياة  وخضعت  الغربي 
قراءة  من  لالستفادة  الفرصة  لدي  كانت 
األفكار السياسية والفلسفية للعديد من مفكري 

العالم المشهورين(. 

ولجاللة السلطان المعظم - حفظه هللا ورعاه- 
واألدب  واللغة  بالدين  واسعة  اهتمامات 
البيئة، يظهر ذلك  والتاريـخ والفلك وشؤون 
من  والمستمر  الكبير  الدعم  خالل  من  جليا 
الثقافية،  المشروعات  للعديد من  لدن جاللته 
ودوليا،  وعربياً  محليا  شخصي،  وبشكل 
سواء من خـالل منظمة اليونسكو أم غيرها 

من المنظمات اإلقليمية والعالمية. 

يتفق مؤرخو الحقبة الراهنه من تاريخ العرب 
جاللة  لعبه  الذي  الرائد  الدور  على  الحديث 
السلطان قابوس في بناء سلطنة ُعمان عندما 
انجازات  لشعبه  وقدم  بالعمل  القول  قرن 
والبناء  النهضة  في  يحتذى  ومثاال  شاخصة 
ما  لكل  االحترام  يستجلب  دولياً  وحضورا 
جسده قابوس من فكر وفعل و رؤى انسانية.
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وعن  العملية  حياتك  مسار  عن  تحدثنا  هل 
مجال اختصاصك؟

العمليات  األولى  بالدرجة  أبحاثي  مجال 
الحالية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
أبحاثي  اهتمت   . األوسط  الشرق  منطقة  في 
في السنوات الماضية بالترتيب األول بمسألة 
المعتدلة  اإلسالمية  الحركات  انخراط  رغبة 
في الحياة السياسية. أمضيت في عام 2007 
و2010 نصف سنة في معهد أبحاث أردني 
في العاصمة عّمان حيث أُتيحت لي الفرصة 
جبهة  حزب  أعضاء  من  عدد  مع  ألتقي  أن 
لحزب  التابع  األردني  اإلسالمي  العمل 
تجولت  ذلك  جانب  إلى  المسلمين،  االخوان 
عدة  في  وشاركت  المنطقة   في  مسافرا 
السنوات  وفي  أنني  أي   ، علمية  مؤتمرات 
وتركيا  مصر  إلى  بزيارة  قمت  الماضية 
أقوم  حاليا  السعودية.  العربية  والمملكة 
في  السياسية  التحوالت  عن  دراسة  بإجراء 
ومن  المجرية  باللغة  ذلك  الماضية  السنوات 
الحالية  التطورات  أيضا  الشخصية  أبحاثي 

القائمة في باكستان.

كيف ترون وضع المجتمعات اإلسالمية في 
أوروبا وفرص تعايشها المشترك في البلدان 

األوروبية؟
السؤال معقد، لألسف وبسبب أحداث باريس 
بتبسيط  قامت  الدولية  اإلعالم  وسائل  فإن 
نظري  وجهت  تظهر.  بدأت  التي  المشاكل 
العام األوروبي هو وضع "  أن خطأ الرأي 
نحن " و " هم " وجها لوجه في مناقشة هذه 
نصف  نسبة  تقدير  أقل  وعلى  ألنه  المسألة، 
غير  هي  األوروبية  اإلسالمية  المجتمعات 
بغض  أوروبا  في  ُولِدت  قد  وإنما  مهاجرة 

الذين اعتنقوا اإلسالم  النظر عن األوروبين 
. فوسائل اإلعالم الدولية تتعامل مع المشكلة 
أن  من  الرغم  على  أمن،  قضية  باعتبارها 
عن  بعيدين  المسلمين  من  الساحقة  الغالبية 
غريباً  شيئاً  ويعتبرونها   الراديكالية  مسألة 
عن  النظر  صرف  مع  آخر  أمر  عليهم. 
مشاكل  وجود  مسألة  هو  الراديكالية  مسألة 
التعايش المشترك ولنذكر جملة  في عمليات 
التي  ماركل  انجيال  األلمانية  المستشارة 
في  الثقافية  التعددية  نهاية  إلى  فيها  أشارت 
التعددية  فإن  نظري  وجهة  من  أوروبا.  
بحسب  أوروبا  في  قط  تحقق  لم  الثقافية 
في  العطب  مسئولية  األساسي.  مفهومها 
عملية التعايش المشترك بين المسلمين وغير 
المسلمون  المتطرفون–  يتحملها  المسلمين 
المتنامي   المتطرف  واليمين  الراديكاليون 

المتواجدون في كال الجانبين.
أوروبا  في  المسلمين  ان  نذكر  ان  ويجب 
تحديدا يتأثرون سلبيا بأي هجوم يرتكب باسم 

اإلسالم.

العالم  يهدد  خطراً  التطّرف  اليوم  أصبح 
الخطر  هذا  مواجهة  يمكن  كيف  بأسره. 

ايدولوجيا واعالمياً؟ 
ما ذكره  تهديدا عالميا، هذا  التطّرف أصبح 
جاللة ملك األردن عبد هللا الثاني مؤخرا في 
التطّرف  مواجهة  يمكن  فال  خطبه.  إحدى 
نفس  في  لذلك  بحته،  عسكرية  بوسائل 
الدولية  الوقت يمكن أن تقّدم وسائل اإلعالم 

المساعدات في هذا المجال.  
الواقفون خلف تنظيم 
اإلسالمية  الدولة 
فهم  جهلة  ليسوا 
معرفة  يمتلكون 
والحال  واسعة.  
لوضع  مشابه 
الهندوس  القوميين 
يستغلون  الذين 
إلضفاء  الهندوسية 
على  الشرعية 
السياسية.  أهدافهم 

الذي  المجتمع  مواجهة  هي  الوسائل  إحدى 
وأن  ايديولوجيا  المتطرفون  منه  ينحدر 
وسائل اإلعالم يمكن أن تشارك هنا بأن تقوم 
عليها  يستند  التي  الخاطئة  النظريات  بتبديد 
المتطرفون معتمدين على هذا الدين أو ذاك. 

واعتقد  أنه ال يوجد للتطرف أسس دينية. 

مجموعة  إنشاء  نظرك حول  ما هي وجهة 
مؤلفة من مفكرين مجريين وعرب قادرين 
على تقديم الشرح الحقيقي لإلسالم واطالق 

الحوار بين األديان؟
فكرة جيدة، ألن المشكلة هي أنه يتم اعطاء 
ثقافية أو دينية عامة بدون معرفة  معلومات 
المعلومات  نشر  فإن  قناعتي  بحسب  عميقة. 
يلعب  دورا مهما لمعرفة بعضنا وفهم اآلخر. 
ألن جزء من الخطأ يكمن في أن 30 مليون 
أورربا  في  المسلمة  الجالية  حجم  هو  مسلم 
والذي  يتطلب تفعيل طاقاته وتكريس انه ليس 
منطقياً  بالدرجة األولى عندما تحدث افعال  
منطقياً  فليس  اإلسالمي  بالدين  تتعلق  سلبية 
القول ان   أغلبية المسلمين ترى االسالم  في 
في  نحن  باإلسالم.  وتتطابقها  االعمال  هذه 
جامعة كورفينوس أنشأنا  مركز كورفينوس 
 Corvinus Centre  للدراسات اإلسالمية
مؤخرا  تم  for Islamic Studiesوأنه 
باللغة  دراساته  على  اإلطالع  عملية  توفير 
على  قائمة  دراسات  وهي  أيضا  االنجليزية 
أسس المواضيع اإلسال مية األوروبية.وانني 
شخصيا أرغب في اإلستمرار في هذا المجال 

في السنوات القادمة. 

مفكر مجري يرى ان التطرف بعيد عن االسس الدينية 

يرى الدكتور السلو تشيتشمان CSICSMAN  LÁSZLÓ  عميد كلية العلوم االجتماعية في جامعة كورفينوس 
المجرية ان التطرف بعيد عن مضامين االديان وان البعد الثقافي واالعالمي اساس لمواجهة ظاهرة التطرف 

واالرهاب.ولعل اراء الدكتور السلو فيما يجري من احداث جديرة بالعرض اذا ما عرفنا اطالعة على الثقافة العربية 
االسالمية ودراساته المعمقة والتي ادت الى توجه وسائل االعالم لعرض ارائة تجاه التطورات التي يعيشها العالم 

العربي وانعكاسها على اوضاع المسلمين في اوروبا.
وقد توجهت الداموب االزرق للدكتور السلو تشيشمان مستطلعه رأيه حول االحداث الجارية فكان هذا الحوار: 
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ثقافة..ثقافة..ثقافة..ثقافة..ثقافة 
انسي الحاج في ذكرى غيابة االولى 

في الثامن عشر من شباط 2014، رحل أنسي الحاج، تاركاً وراءه إرثاً هائالً من األدب الجديد، ومن ثقافة الحرية.
احتفت صفحة "أدب فكر فّن"،في صحيفة النهار اللبنانية بالذكرى السنوية األولى لغيابه، من خالل استصراح وجوه 

شعرية شابة من العالم العربي، لتقول رأيها فيه، وتأثيره فيها، هو الذي آثر أن يكون قليل التواصل، متوارياً في 
الغالب األعّم، خلف كلماته، التي لم تكن فحسب محض "كلمات كلمات كلمات"، وهو التعبير الذي استلّه الشاعر من 

مسرحية "هاملت" لشكسبير، ليكون عنوان مقاله األسبوعي طوال أعوام مديدة في "ملحق النهار".
ونظرا لطغيان انباء القلق واسئلة المصير على الحياة الثقافية العربية , فقد وجدنا ان ننشر ما بثه الشعراء العرب 

الشباب من افكار حول الشاعر الراحل لما يحمل ذلك من مؤشر على ثبات التفكير الجمعي العربي حول القيم 
والتواصل الثقافي المرتجى في مواجهة سعير الفوضى والتجزئة والفرقة.

صرنا صديقَين مذ بدأُت قراءتَك

سامي الذيبي
شاعر من تونس

باسم  مررُت  كلما  لماذا  حقيقةً،  أعرف  ال 
أعماله  أو  النثرية  قصائده  أو  الحاج  أنسي 
ومحمد  أدونيس  تذكرُت  الصحافية، 
هذه  ارتباط  يوسف.  وسعدي  الماغوط 
يتعلق  ذاكرتي،  في  واجتماعها  األسماء 
األولى  اللبنة  مثّلت  التي  "شعر"،  بمجلة 
لثورة عارمة على قصيدة التفعيلة بنوعيها 

العمودي والحر.
يرثي  أن  صعوبة  أفهم  المقام،  هذا  في 
كان  إذا  الحال  فكيف  آخر،  شاعراً  شاعٌر 
من الشعراء المؤسسين لقصيدة النثر، ومن 
الشعري  النص  هيكلة  األوائل على  الثوار 

وبنيته؟

ال  الحاج،  أنسي  لكتابات  قراءاتي  إن 
من  مبدع  استيعاب  على  قادرا  تجعلني 
حتما  لكنني  المتنوعة،  ابداعاته  خالل 
الشعراء،  حدس  أو  حدسي،  سأستعمل 
أسئلة  اإلجابة عن  على  القادر  وحده  الذي 
قديمة من قبيل: ماذا صنعت بالذهب؟ ماذا 
فعلت بالوردة؟. وألنك أيها الراحل الباقي، 
تركَت السؤال معلّقاً في كتاب منذ سبعينات 
القرن الماضي، وبسبٍب من مكر الشعراء، 
أنَك  لَك  سأحاول إجابتَك، وذلك مع تخيلي 
نرجسية  إنها  وهازئاً.  باسماً  رأسَك  ستهز 
خلف  متمترس  صحافي  وابتسامة  شاعر، 
براءة هذا العالم ينفخ فيه نسماته كلما كان 

الجو راكداً ومتعّرقاً من الحّر.
نحن في الحقيقة لم نعمل في سبك الذهب، 
ولم  التقليدي،  للذهب  سوق  في  نولد  ولم 
الملوك  لنساء  الذهب إال في صوٍر  نعرف 
أذواقنا  هّذبَت  َمن  أنَت  لكنَك  واألمراء. 

الشعرية وأخرجتَنا من صراخ القصيدة إلى 
بالحلم  االمتالء  إنّه  وهدوئه.  الشعر  حكمة 
ساعة تضيق الدروب وتكون كل المسارب 
فيه  حياة  ال  جامداً  عسكرياً  تنظيماً  منظّمة 
وال ينابيع. إنه شعورك بدالً منا باالختناق 
تعلّمنا  لذلك  والهيكل،  والنظام  النسق  من 
الحتضان  ومياهه  بتربته  العالم  نهيّئ  أن 
بمعنى  الستيعابها  الذائقة  وتوفير  الوردة 
ويسكن  عقولنا،  إلى  وينفذ  يغمرنا  جديد 

أرواحنا.
بقصائدنا  ونكتب  الوقت  أظفار  نقلّم  إننا 
وأنَت  الصغيرة،  وُخطانا  وأحالمنا  واقعنا 
كالفراشات  تطير  حروفَك  تشاهد  هنالك 

مسيّجةً بشعر رسولة الملكوت.
إلى  منها  والنفاذ  خطاكم  تتبع  نحاول  إننا 
لكننا  نتجاوزكم،  أن  نحاول  إنّنا  خطانا. 
لسنا ناكري جميل. في كل محاوالتنا، نمثّل 
الداللة الحاضرة على مبدعين أّسسوا للحلم 
يكمل  حاضرةً  لمساتهم  وتركوا  الشعري، 

معمارها شعراء قادمون.
في  التقسيم  لسوء  نلتق  لم  الحاج،  أنسي 
الخريطة، أو ألن طائرتي التي أقلعت من 
تونس لم تحط يوما في مطار بيروت، ولن 
نلتقي لسفرَك الدائم خلف السموات. ولكننا 

صرنا صديقَين، مذ بدأُت قراءتَك.

* * *
أنسي الحاج الممّرض أنسي الحاج

"فّخ النور القديم"

نسيمة بوصالح
شاعرة من الجزائر
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ال أحّب الكتابة عن الموتى. الموت والكتابة 
فعالن ال يجمع بينهما إال موظفو األحوال 

المدنية.
لكنني أكتب عن أنسي الحاج تحت تخريج 

أن الشعراء ال يموتون...
بالسحر،  الموبوءة  القطط  هؤالء  الشعراء 
تقرأ  مرة  كل  في  يميتونك  بل  يموتون،  ال 

شعرهم.
حكايتي مع وجه أنسي الحاج غريبة بعض 
الشيء؛ كان يشبه أول ممرض - ال أدري - 
أعطاني حقنة موجعة إلى درجة أن مالمحه 

التصقت في رأسي.
لذلك كانت كل مصافحة منّي ألنسي الحاج 
عالقة  له  ما،  وخزاً  تُحِدث  لشعره،  أو 
بذاكرتي. لم أستطع أن أحبّه بسهولة. حاجٌز 
بفعل  القاسية  إلى مالمحه  ما ظّل يسحبني 
التذكر دونما إنصاف. الحاجز نفسه يجعلني 
أمّر سريعاّ كلما تعلّق األمر بشعره، إلى أن 
قرأتُه غفالً. أحببُت ما قرأت بعض الشيء، 
لكْن ظّل به الوخز ذاته، وظّل الذي يكسر 
الماء والذي يمر إعصاراً وال يقتلع شجرة.

األلم الطفولي أقوى وأوقع من الشعر: هكذا 
تعلمُت من مالمح أنسي الحاج.

عليَّ  كان  الوظيفي،  تخصصي  بحكم 
الشعري  المشهد  أعالم  مع  أتعاطى  أن 
تعاطياً  للطلبة،  أدّرسه  ما  في  المعاصر، 
الموسم  ينقضي  أن  أتمنى  وكنت  مسؤوالً، 
الحقنة.  يحين موعد  أن  دون  الجامعي من 
ضمير  أحمل  أن  عليَّ  كان  الجامعة  في 
لعدّوه،  جراحية  عملية  سيُجري  جّراح 
وكان عليَّ أن أتخلى عن الركض وأنا أنبش 
في منجزه النّصي. لم يكن األمر سهالً في 
البداية، لكن المتعة التي جلبها الشعر بدأت 
شيئاً فشيئاً ترسم أثراً جديداً غير أثر الوخز، 
وبدأت مالمح هذا الرجل تنسلخ عن مالمح 

الممّرض لتجلي وجه الشعر.
كيف تُكّور كلمةً فتصير غيمة، كيف تبسط 
أخرى لتصير فراش الليلة العصيبة، كيف 
كيف  الشعر،  فتربّي  أذنها  من  كلمةً  تشّد 
تقطف كلمةً وعطرها، كيف تغنّي صامتاً، 
كيف  كلمة...  في  السماء  من  تسقط  وكيف 
تذهب إلى هللا حافياً في كلمة، وكيف ترسم 
كان  أيضاً.  كلمة  في  عابرة  امرأة  وجه 
في  "المعطف  كتب  الذي  هو  سحره،  هذا 

الصقيع كلمة".
إلى فّخ نوٍر قديم وإلى  الحاج  تحّول أنسي 

صانع حكمتي األبدية في الحياة:

"عرفت جدراناً كثيرة
أنساها  هدمها  عن  أعجز  عندما  كنت 

فتنهدم".
من  جداً  كثير  برقاب  عني  الجملة  هذه 

الشعراء.

* * *
سراب العارف ماء الشعر

محمد بوطغان
شاعر ومترجم من الجزائر

مالمساتي األولى لنصوص الشاعر الكبير 
الصعقة  يشبه  بما  أصابتني  الحاج،  أنسي 
األولى  للمّرة  معه  اكتشفت  اذ  والذهول، 
نصاً مختلفاً تماماً عن كل ما قيل وما ُكتب 

من شعر عربي قبله.
أنسي  قصائد  بعض  على  اطالعي  كان 
بتوهّم  لي  أوحى  قد  البداية  في  الحاج 
تناول  وإمكان  الشعرية  الكتابة  سهولة 
بأريحية تصويرية  الموضوعات والتيمات 
كبيرة. لم يدْر في ذهني البتة أنني مع الوقت 
ومع اعادة قراءة ما أتيح لي من نصوصه 
الشعر  جوهر  عمق  سأكتشف  وقصائده، 
عنده  الشعرية  الكينونة  جوهر  وأن  عنده، 
البسيط  اليومي  العادي وجعل  هو اكتشاف 
ماجداً  خرافياً  أسطورياً  أحياناً،  المبتذل 
)انني شغوف بعريك... حيث يأخذ هذياني 

مجده(.
كبيراً  الحاج  أنسي  بقصائد  انبهاري  وكان 
اليقين  يشبه  بما  شعرُت  حين  الذهول،  حد 
تأطير  أّي  من  وهارب  فالت  الشاعر  أن 
معيارية  قوالب  أّي  ومن  حدود  أّي  ومن 
مسبقة. أحسسُت وأنا أتناول تجاربه، بأنه ال 
يبحث عن أيقونات الجماليات الشعرية في 
مواضيع "المصائر الكبيرة" وال "الحراك 
مثل  يقدم  ال  وبأنه  الجمعي"،  والجذب 
المعرفة  يقترح  نصاً  معاصريه  من  كثير 

التاريخانية أو نصاً منتهكاً بالتداول
يقدم  وانما  المستديم،  المشترك  والتناول 
لغة شفيفة سهلة عصية في آن واحد، تقول 
على  والهذيان  والحكمة  والعقل  الجنون 

درجة واحدة من التوتر واالنغماس.
إن قراءة أنسي الحاج تُشعرَك دوماً بولوج 
كون شعري متفرد، يمنحك مفاتح الدخول 
غائمة  وفضاءات  غريبة  رحابة  الكتشاف 
خواتم،  ترسم  وال  بداية  تقترح  ال  عامرة، 

تتكشف  المالمح  سديمية  فضاءات  وهي 
والتباساته  االنسانية  الشعر  امكانات  عن 

الجمالية ) لم يعد أمامنا غير كل شيء(.
شهقته  في  وهو  الحاج  أنسي  الموت  أخذ 
العليا، قبل أن يقول كل ما يريد،  الشعرية 
لكنه مع ذلك ترك لنا ماء العارف وسرابه، 
وعوائق  الرمز  بقيود  يقيدنا  أن  دون  من 
في  فم  الرمز؟  معنى  )ما  واألنماط  النسق 
الماء(. سيعيش الزمن الشعري طويالً قبل 
أن يُوجد شاعراً في حرية أنسي الحاج وفي 

عمقه وفي نزاهة
نصه.

* * *
شكراً أنسي الحاج

فاطمة الشيدي
شاعرة من ُعمان

الكتابة  وراء  من  أكتب  أنّي  أحياناً  "أشعر 
كصوت َمن ينطق من وراء الموت" )أنسي 

الحاج(
كلماته،  في  المقيم  المبدع  رحيل  منذ 
العصّي على النسيان، الكبير أنسي الحاج، 
اللغة  بفتنة  المأخوذة  كلماته،  العاشقة  وأنا 
روحه  من  تشع  التي  والكلمة  والوعي 
لم  لكني  عنه،  أكتب  أن  أفكر  وأصابعه، 
الخبر/  تلقي  لحظة  منذ  حاولُت  أستطع. 
في  الغصة  بتلك  شعرُت  أن  منذ  الصدمة، 
ترك  هل  أكتب؟  ماذا  لنفسي  قلت  الروح، 
يمكن  ثمة صورة جديدة  نكتبه؟ هل  ما  لنا 
في  الذي غاص  له، هو  أو  نكتبها عنه  أن 
أعمق  في  والصورة  واللغة  الشعر  بحار 
في  أشعل  الذي  وهو  شاعر،  يستطيع  ما 
روح كل من قرأ له، أجمل تجليات الوعي 

والعشق اإلنساني؟!
في  قليالً  يسعفني  عما  أبحث  وأنا  بكيُت 
التي  أنا  كتاباته،  من  الصدمة  تجاوز 
كثيراً  حفزتني  وربما  بها،  شغفُت  طالما 
على الصمت. كنت أقول لنفسي، َمن يقرأ 
درويش، وأنسي الحاج، وقلة آخرين، عليه 
يّدعي  أو  أن يصمت كثيرا، بدل أن يكتب 

الكتابة.
أولئك  يموتون،  ال  الشعراء  أن  نظن  كأننا 
ثقوب  ويرتقون  وعينا،  يصنعون  الذين 
بكتاباتهم  حواسنا  ويشعلون  أرواحنا، 
يوطّنون  الذين  أولئك  الخالدة،  العظيمة 
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داخلنا معايير الجمال الباهرة التي تتناقص 
يوما بعد يوم.

عمق  يعرفونني،  مّمن  القالئل  يعرف 
أدبية،  كقامة  الحاج  ألنسي  انتمائي 
به،  اهتمامي  وكمدرسة شعرية، ويعرفون 
وإيماني  عنه،  تصدر  كلمة  بكل  واحتفائي 
والجارحة  النبيلة  الروح  بتلك  العميق 
أبادر بنشر  لذا كنت  الكلمات.  المبثوثة في 
المشاركة  باب  من  نزلت  كلما  "خواتمه" 
ضوئية  مساحة  أي  في  الجمال،  هذا  في 
من  وأشرب  بجمالها،  ألتحصن  تخصني، 
معينها، وأروي جدولي الصغير بعذوبتها.

2011 كنا في  الثقافية  في مهرجان مسقط 
اللجنة نبحث عن قامة شعرية تسف عطش 
الكلمة للشعر، وكنت أول من بادر  عشاق 
بطرح اسم أنسي الحاج الذي كنت أعرف 
بالتصوف،  أشبه  يعيش عزلة روحية،  أنه 
وأنه يرفض الحضور. لكننا كنا نفكر فينا، 
وفي القارئ، كم سيلتقي هذا الشعر الكثير 
على أرض مسقط، وفي سعادة شخصية أن 

نحظى بمصافحة حميمة للشعر والشاعر.
تكتحل  ولم  الحاج،  أنسي  يأت  لم  بالطبع 
آذاننا،  القصيدة  تشنف  ولم  بالشعر  عيوننا 
التي  الفرحة  لكن مجرد طرح االسم وتلك 
له  كم  يعكسان  الجميع،  وجوه  على  كانت 
من القراء واألصدقاء والمحبين في بالدنا، 

وبين نخبة مثقفينا.
يلّوح  الذي رحل من دون أن  الشاعر  أيها 
إال بكلماته البيضاء كمنديل للسالم والمحبة 
يوم  بغصة،  وداعااااا  نقل  :لم  والجمال 
رحلت ولن نقولها اآلن في ذكرى الرحيل، 
نترقب  وسنظل  بامتنان،  شكراً  سنقول  بل 
تكتب من  ما  أبدا-  كنا  -كما  بمتعة ودهشة 
والشاعر  الكبير،  المعلم  أيها  الموت  وراء 
المختلف الذي توهجت أرواحنا على ضوء 

لغته، وتفتحت حروفنا بين يدي كلماته.
ومريديك  وحوارييك  تالمذتك  نحن 
كلماتك،  ونسيم  شعرك،  برذاذ  المأخوذين 
سرب  وراء  الالهثين  بحارك،  وعذوبة 
قطاك ونوارسك التي تطلقها كل كتابة في 
تماماً  رؤوسنا  فوق  تستقر  والتي  المدى، 
التلبس  فرط  من  ونغني  بالجمال،  فنبتهج 
بالسحر  والمشمولين  بالفتنة،  كالممسوسين 

العظيم.
أنسي الحاج... شكراً وإلى اللقاء.

* * * 

المنطقة الخاصة

دارا العبدهللا
شاعر وباحث من سوريا

منذ ثالث سنوات إلى اآلن، تبيّن أن غالبية
نظّروا  الذين  أو  "شعر"،  مجلة  أسرة 
لمحددات ما يسّمى بالشعر العربي الحديث، 
قد تعّرضوا لنقد شديد بسب مواقفهم الغائمة 
الحدث  هذا  تجاه  والصامتة  والغامضة 

األخالقي السياسي الكبير.
في  بالحرية  يتغنّون  الشعراء  هؤالء  كان 
يحّركوا  لم  لكنهم  وأمسياتهم،  قصائدهم 
ساكناً أمام أّول تجربة تحّرر عامة وجدية.

لطالما حاولُت أن أستثني أنسي الحاج من 
أحياناً،  قاسياً  شكالً  يأخذ  الذي  النقد  هذا 
ناهيك بأن هذا الشاعر لم يأخذ موقفاً عدمياً 
انحيازاً  يبد  ولم  السياسة،  صعيد  على 
هو  السياسي  أنسي  موقف  وفجاً.  مباشراً 
الخفوت  الشعرية.  لحساسيته  انعكاس 
ه  والتالشي والهدوء. لذلك ال أحب أن يوجَّ

النقد القاسي إلى أنسي.
الحاج  أنسي  يعتبر  الشعر،  صعيد  على 
تجربة مهمة جداً، بسبب عمله على منطقة 
الفكرية  العقلية  المعرفة  بين  جداً  خاصة 
هو  الحاج  أنسي  األدبي.  الشعري  والحس 
الشعر  بين  بجدية  أول شاعر عربي مزج 

والفكر، المجرد والملموس.

* * *
هكذا أخرجني وحّولني

إسالم سمحان
شاعر من األردن

الضرورة  بالغة  مرحلة  الحاج  أنسي  شعر 
نتاج  على  يمْر  لم  فمن  غّر،  شاعر  لكل 
الحاج الشعري، قارئاً قصائده ومطلعاً على 
طريق  في  أعرج  سيمشي  بد  ال  مدرسته، 
ببعض  مصابا  أو  توازن،  بال  أو  الشعر، 

جهل، وبكل تواضع.
أضحت  الذين  الشعراء  من  الحاج  أنسي 
األدب  تاريخ  في  فارقة  عالمات  أسماؤهم 
المجّدد  الشاعر  وهو  الحديث،  العربي 
فإذا  والمضيء.  والمبتكر  المبادر  والمعلّم 
أسماء  جلسة  حتى  أو  دراسة  في  أوردت 
أو  درويش  كمحمود  مدارس"،  "شعراء 

أدونيس أو سعدي يوسف أو عزرا باوند أو 
بودلير أو رامبو، تجلى اسم أنسي من بين 
األسماء بالضرورة. كأن إلسمه في فم قائله 

تسبيحاً شعرياً.
السموية  رحلته  الى  الحاج  يمضي  هكذا 
يُنَسيان  وال  يُنَسيان،  لن  وأثراً  إرثاً  تاركاً 
الراية  حمل  الذي  الشاعر  هو  بطبيعتهما. 
التغييرية  الشعر  "تظاهرة"  وتقّدم  بصمت 
بجدارة، ورّدد خلفه شعراء الجيل قصائده 

بدهشة.
إحدى  خالل  به  جمعني  لقاًء  أن  أذكر 
في  بيروت  الشعراء  لعاصمة  زياراتي 
شعرية  أمسية  بُعيد   2009 العام  مطلع 
قّدمني فيها الروائي الصديق الياس خوري، 
حينها شعرُت بأنني بمجرد التحدث إلى هذا 
الشخص المتعملق في مخيلتي، قد خرجُت 
أفكر  وبدأت  الشعري،  التنطّع  عباءة  من 
بشكل جدي في تطوير مشروعي الشعري، 
وخصوصاً انني تعرضُت وقتها، في بلدي 
التي  قصائدي  إحدى  وبسبب  األردن، 

اتهمت بالزندقة،
وارهابي  "أخواني"   – "داعشي"  لهجوم 
فتوى  صرف  وتم  االفتاء،  شيوخ  من 

تكفيرية وبيان
من جماعة "األخوان" يحرض

آن  في  وأؤمن  أفكر  بدأت  تصفيتي.  على 
دفقات  مجرد  ليست  الكتابة  بأن  واحد، 
عن  ودفاع  موقف  هي  انما  شاعرية، 
االحالم والحب والحياة بطريقة أو بأخرى.
أنسي،  مع  لقائي  وحّولني،  أخرجني  هكذا 
أنا الشاعر العشريني آنذاك. أنسي الذي لن 

أنساه.
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اسيا جبار اديبة جزائرية غابت بصمت
يوم  في  األدب  عالم  عن  رحال  كبيران  اسمان 
آسيا جبار،  الفرنسية   - الجزائرية  الكاتبة  واحد: 
غيابان  برينك.  أندريه  أفريقي  الجنوب  والكاتب 
أن  منهما  واحد  كل  عرف  لصوتين،  »ماديان« 
يحمل عبر أدبه صوت »أمة« بأكلمها، وأن يحفر 
عميقا في وعي أجيال متالحقة، لدرجة أنهما كانا 
يشكالن ـــ كّل على حدة بالطبع ـــ حالة »ثقافية« 
أن  أيضا،  يجمعهما  ما  وربما  القول.  جاز  إذا 
األخيرة  السنوات  في  يترددان  كانا  اسميهما 

كمرشحين لجائزة نوبل لآلداب.
جبار

أكبر  من  واحدة  جبار  آسيا  تعتبر  شك،  بدون 
األصوات النسائية األدبية الحديثة، ووفق ما كان 
لما  الكبيرة  الوجوه  من  واحدة  هي  عليها  يطلق 
المسلمة«،  للمرأة  االنعتاق  »حركة  باسم  ُعرف 
بهذه  إال  تشي  ال  فرنسية  »إكزوتيكية«  )تسمية 
كما  إلينا(  الغرب  ينظر من خاللها  التي  النظرة 
مفهوم »حوار  دافعن عن  اللواتي  أكثر  من  أنها 

الثقافات«.
آسيا  بقيت  مضت،  طويلة  ولفترة  حال،  أي  في 
جبار تعّد أكبر كاتبة »مغاربية باللغة الفرنسية«، 
األدبي  »المجتمع  من  واحدة  تكن  لم  أي 
الفرنسي«، حتى وإن عاشت هناك ودرست في 
عن  الكثير  قيل  هناك.  كتبها  ونشرت  جامعاتها 
تاريخ هذا األدب وعن هذه الحالة »المزدوجة« 
»األكاديمية  في  انتخابها  لكن  التعبير،  صح  إن 
الخالدين«(  »مجمع  بـ  تُعرف  )التي  الفرنسية« 
قد يكون أتاح لها »اعترافا« رسميا أوسع، وهو 
اعتراف أتى متأخرا، إذ سبقت األوساط العالمية 
باالعتراف بجبار قبل فرنسا، وما الدليل البسيط 
»األكاديمية  في   ،1999 العام  انتخابها  سوى 
الملكية للغة الفرنسية وآدابها« في بلجيكا، ومن 
ثم منحها »جائزة السالم« األلمانية )عام 2000( 

التي تعّد من أكبر الجوائز األدبية في المانيا.
من هنا قد نفهم لَِم احتفت بعض األوساط الفرنسية 
»األكاديمية  في  عضوا  جبار  بانتخاب  الثقافية 
الفرنسية« )عام 2005( بهذه الطريقة االحتفائية 
)واالحتفالية( التي وجدناها يومها. إذ سال الكثير 
من الحبر في الصحف، كما الكثير من الكالم في 
إذ  امرأة،  ألنها  ليست  بالتأكيد  األخبار.  نشرات 
ألنها  ليس  وبالطبع  أخريات.  ثالث  إليها  سبقتها 
الفرنكوفونيين  من  العديد  نجد  إذ  فرنكوفونية، 
الراحل  السنغالي  الرئيس  أبرزهم  كان  فيها، 
الصيني  ليوبولد سيدار سنغور والكاتب  الشاعر 

السبب  لعل  الكثير.  وغيرهما  تشينغ  فرنسوا 
الرئيسي في هذا االحتفاء هو أن آسيا جبار هي 

أول عربية أفسحت لها مجاالً تحت
يوم  في  األدب  عالم  عن  رحال  كبيران  اسمان 
آسيا جبار،  الفرنسية   - الجزائرية  الكاتبة  واحد: 
غيابان  برينك.  أندريه  أفريقي  الجنوب  والكاتب 
أن  منهما  واحد  كل  عرف  لصوتين،  »ماديان« 
يحمل عبر أدبه صوت »أمة« بأكلمها، وأن يحفر 
عميقا في وعي أجيال متالحقة، لدرجة أنهما كانا 
يشكالن ـــ كّل على حدة بالطبع ـــ حالة »ثقافية« 
أن  أيضا،  يجمعهما  ما  وربما  القول.  جاز  إذا 
األخيرة  السنوات  في  يترددان  كانا  اسميهما 

كمرشحين لجائزة نوبل لآلداب.
جبار

أكبر  من  واحدة  جبار  آسيا  تعتبر  شك،  بدون 
األصوات النسائية األدبية الحديثة، ووفق ما كان 
لما  الكبيرة  الوجوه  من  واحدة  هي  عليها  يطلق 
المسلمة«،  للمرأة  االنعتاق  »حركة  باسم  ُعرف 
بهذه  إال  تشي  ال  فرنسية  »إكزوتيكية«  )تسمية 
كما  إلينا(  الغرب  ينظر من خاللها  التي  النظرة 
مفهوم »حوار  دافعن عن  اللواتي  أكثر  من  أنها 

الثقافات«.
آسيا  بقيت  مضت،  طويلة  ولفترة  حال،  أي  في 
جبار تعّد أكبر كاتبة »مغاربية باللغة الفرنسية«، 
األدبي  »المجتمع  من  واحدة  تكن  لم  أي 
الفرنسي«، حتى وإن عاشت هناك ودرست في 
عن  الكثير  قيل  هناك.  كتبها  ونشرت  جامعاتها 
تاريخ هذا األدب وعن هذه الحالة »المزدوجة« 
»األكاديمية  في  انتخابها  لكن  التعبير،  صح  إن 
الخالدين«(  »مجمع  بـ  تُعرف  )التي  الفرنسية« 
قد يكون أتاح لها »اعترافا« رسميا أوسع، وهو 
اعتراف أتى متأخرا، إذ سبقت األوساط العالمية 
باالعتراف بجبار قبل فرنسا، وما الدليل البسيط 
»األكاديمية  في   ،1999 العام  انتخابها  سوى 
الملكية للغة الفرنسية وآدابها« في بلجيكا، ومن 
ثم منحها »جائزة السالم« األلمانية )عام 2000( 

التي تعّد من أكبر الجوائز األدبية في المانيا.
من هنا قد نفهم لَِم احتفت بعض األوساط الفرنسية 
»األكاديمية  في  عضوا  جبار  بانتخاب  الثقافية 
الفرنسية« )عام 2005( بهذه الطريقة االحتفائية 
)واالحتفالية( التي وجدناها يومها. إذ سال الكثير 
من الحبر في الصحف، كما الكثير من الكالم في 
إذ  امرأة،  ألنها  ليست  بالتأكيد  األخبار.  نشرات 
ألنها  ليس  وبالطبع  أخريات.  ثالث  إليها  سبقتها 

الفرنكوفونيين  من  العديد  نجد  إذ  فرنكوفونية، 
الراحل  السنغالي  الرئيس  أبرزهم  كان  فيها، 
الصيني  ليوبولد سيدار سنغور والكاتب  الشاعر 
السبب  لعل  الكثير.  وغيرهما  تشينغ  فرنسوا 
جبار  آسيا  أن  هو  االحتفاء  هذا  في  الرئيسي 
هي أول عربية أفسحت لها مجاالً تحت قبة هذا 
معلوف  أمين  )انتخب  الضخم،  الثقافي  الصرح 

بعدها بسنوات(.
الكاتبة  أن  لوجدنا  أدبي صرف  تحّدثنا بشكل  لو 
من  الحدث  قرأنا  لو  لكن  التكريم،  هذا  تستحق 
زاوية أخرى، لوجدنا بين ثنايا ذلك، تلك الحالة 
السياسية الفرنسية التي ضخمت هذا األمر، ألنه 
برغم كل شيء نجد أن فرنسا لم تقرأ أدب جبار 
أشعر  »إنني  الكاتبة:  قول  هنا  من  كبير،  بشكل 
بكثير من الوحدة في هذا البلد، على الرغم من أن 

كتبي تُقرأ بكثرة في جميع أنحاء العالم«.

آسيا  للراحلة  "القلقون"  رواية  تُرجمت  أن  منذ 
القرن  ستينيات  أوائل  في  العربية،  إلى  جبار 
الماضي، لم يظهر لها في العربية أي عمل آخر، 
وسينمائية،  ومؤرخة  كروائية  صورها  وظلت 
بعيدة عن ذاكرة ومخيلة القارئ العربي حتى ذلك 
الذي قرأ روايتها تلك. ولكن هناك صورة أخرى 
من صورها غابت تماماً كما يبدو حتى عن مخيلة 
القليلة  األيام  في  وفاتها  خبر  تناقلوا  َمن  وذاكرة 
في  بعمق  المشاركة  صورة  هي  تلك  الماضية؛ 
التي  المنطقة  في  "االستشراق"  مظاهر  قراءة 
رغم  استقصائه  من  خالية  سعيد  إدوارد  تركها 
أعني  المركزية،  أطروحته  تدعم  بمواد  ثرائها 
بإضافة  مشاركتها  تأِت  ولم  العربي.  المغرب 
منطقة جغرافية مهمة فقط، بل بإضافة موضوعة 
مع  األوروبيين  والرحالة  الرسام  تعامل 
موضوعة شرقية محددة هي المرأة. أحد المفاهيم 
األساسية التي اتخذتها آسيا جبار لقراءة الظاهرة 
مثل  فرنسي  فنان  لوحات  في  االستشراقية 
دوالكروا، هو مفهوم القراءة "الطباقية"، وتعني 
القراءة المتزامنة في اتجاهين، قراءة محفوظات 
السكان  رواية  ضوء  في  االستعمارية  اإلدارات 
التاريخ  سيكشف  الذي  النهج  وهو  األصليين. 
االستعماري.  الماضي  لذلك  المجهول  أو  الخفي 
الجزائريات  النساء  وجوه  قرأت  النهج  وبهذا 
األربع الصامتات في لوحة لهذا الفنان كتعبير عن 
تسلّط النظرة الغربية. وقرأت روايات الفرنسيين 
الذين رافقوا غزو الجزائر من هذا المنطلق نفسه. 
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دعوة للحوار وإعمال العقل فيما قاله ادونيس في القاهرة  

قال أدونيس في محاضرته  سأقول لكم بعض 
األفكار والرؤى التى ربما تعرفون منها شيئًا 
ولكني  السابقة،  وأعمالي  كتاباتي  خالل  من 
أحب أن أكرر بعضها في مثل هذه اللقاءات 
وفي مثل هذه المراحل التاريخية الفاصلة«.. 
كما  متعمدا  القديمة  أفكاره  أدونيس  إذاً  كرر 
كل  ورغم  »سريعا  لتأكيدها:  ربما  يقول، 
والمبدعون  الكتّاب  حققها  التي  اإلنجازات 
إن  أقول  شخصيًا  الميادين،  كل  في  العرب 
ليست حاضرة معنا وليست  العربية  الحداثة 
ظهورنا.  خلف  هي  الحداثة  وإنما  أمامنا، 
فاألطروحات واألفكار التي حدثت في القرن 
الثاني الهجري الثامن الميالدي، وخاصة في 
بغداد، أكثر جرأة وأكثر عمقًا وأكثر جذرية 
نجد  فال  اليوم،  المعاصرة  أطروحتنا  من 
أبو  فعل  كما  للمدينة  كاملة  لغة  شاعًرا خلق 
نواس، ال نجد شاعًرا أعاد النظر في شعرية 
اللغة وفي عالقتها باألشياء وبالعالم كما نجد 

نجد  ال  تمام،  أبو  عند 
النظر  أعاد  شاعًرا 
الديني  الموروث  في 
والموروث االجتماعي 
عند  نجد  كما  العربي 
المعري،  العالء  أبي 
وثمة  فقط  أمثلة  هذه 
من  أخرى  أشياء 
تعطينا  أن  الممكن 

أمثلة كثيرة«.

أننا  إلى  أدونيس  ولفت 
ال نجد تجربة فذة مثل 
المتصوفين،  تجربة 
وال نجد تأريًخا عظيًما 
ابن  عند  نجد  كما 
مقدمته  في  خلدون، 
ما  كل  في  الشهيرة 
االجتماع،  بعلم  يتعلق 
أقول  يجعلني  كله  هذا 
وأكرر ان حداثتنا العربية هي وراء ظهورنا 
إذا  إال  أمامنا،  وليست  اليوم  معنا  وليست 

غيّرنا مسار تفكيرنا وعملنا.

يسأل أدونيس: »كيف حدثت هذه المنجزات 
الكبرى في الماضي ولم تحدث في الحاضر؟ 
التجديد  يمكن  ال  أنه  هو  بسيط  والجواب 
بإحداث  إال  لمرحلة  مرحلة  من  واالنتقال 
هذه  ومثل  جمالية.  وقطائع  معرفية  قطائع 
على  العباسي  العصر  في  حدثت  القطائع 
وجه خاص لكنها لم تحدث عندنا حتى اليوم 
بالشكل الذي تفترضه الحداثة العربية داخل 
على  وذلك  الكبرى،  المعرفية  االنقالبات 
وفكرية  معرفية  هزات  حدوث  من  الرغم 
الحادي  والقرن  العشرين  القرن  في  عنيفة 

والعشرين!«.

والتأويل  للتجديد  إمكانية  هناك  أن  وأوضح 
في  التأويل  قصة  تعرفون  وأنتم  الدين،  في 
القراءات  تعرفون  ولعلكم  العربي،  التراث 
العربية  الثقافة  في  حدثت  التي  والتأويالت 
واآلن  الديني..  األفق  إطار  في  وخاصة 
الكريم  القرآن  التأويل  هذا  ويختزل  يختصر 
إلى مئة وخمسين آية فقط، وهي التي تتعلق 
الدينية،  والطقوس  والفرائض  النكاح  بأمور 
المتعلقة  األخرى  اآليات  جميع  عن  غافلين 
بالتدبر في الكون وخلق السموات واألرض 
القرآني  النص  وكان  جديدة،  مناهج  وخلق 

غير موجود في هذه المجاالت إطالقًا؟!

تجديد
لم  إذا  إذاً  دهشة  أو  استغراب  وأضاف: »ال 
لكننا  فيلسوفًا!  أو نجد  أو شاعًرا  نجد مفكًرا 
بل آالف  مئات  لنا  نجد  الطرف اآلخر  على 
وال  تجديد  أي  لديهم  ليس  الذين  الفقهاء، 
ابتكار«. وأضاف: »ال تجديد إال بالمقاطعة، 
البادية،  لغة  قاطع  حينما  جدد  نواس  فأبو 
فكل  والمعري  تمام  أبو  مع  حدث  وكذلك 
قائماً  جديًدا  عالًما  يصنع  أن  استطاع  منهما 
فإذا  التقليد،  على  ال  واالبتكار  اإلبداع  على 
كنا صادقين في نياتنا للتجديد فعلينا أن نقوم 
فنحن  الميادين،  القطائع في جميع  بمثل هذه 
ال نزال ثقافيًا نعيش في ثقافة اإلمبراطورية 
ثقافة  على  قامت  والتي  اإلسالمية،  العربية 

الغزو والفتوحات«.

اليوم  العربي  المشروع  هو  »ما  وتساءل: 
للوقوف في وجه التطرف الديني، وماذا قدمت 
األنظمة التي تتناقض في ما بينها وال يجمعها 
لمقاومة  واحد  شاطئ  على  تقف  أنها  سوى 
وجماعة  كداعش  والمتطرفون  التطرف؟! 
النصرة اإلسالمية وغيرها لم ينزلوا في قفة 
من السماء فجأة بل هم استمرار لتاريخ طويل 
من العنف. وذلك ألن تاريخنا دائًما هو تاريخ 

اثارت المحاضرة التي القاها الشاعر السوري المغترب ادونيس ردود افعال متعدده تتطلب المزيد من مساهمات اهل 
الفكر و الثقافة لمواجهة هذا المد التدميري الفكري الذي يعصف بالعالم العربي, والذي تساهم وسائل اعالم مرفهة 

في تسويقه.
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السلطة، والسلطة العربية لم تفكر يوًما ما في 
السلطة  الحفاظ على  في  فكرت  بل  المجتمع 
العربية فقط على مدار كل السلطات العربية 
تاريخاً  يوم  ذات  قرأ  منكم  من  استثناء،  بال 
وأوضح:  الشعوب؟!«.  تاريخ  أين  للشعب، 
األعظم  التراث  أن  مثالً  تتصورون  »هل 
وهو  العربية  الشخصية  عن  تعبيًرا  واألكثر 
يدرس جمالياته  واحد  كتاب  يوجد  الشعر ال 
كتبه  وما  الزمان،  من  قرنًا   14 مدار  على 
الجرجاني في هذا الشأن وأخذه عنه الباحثون 
بعد ذلك لم يكن عن الشعر بل عن جماليات 
األسلوب القرآني، هذا هو حال تراثنا األكبر، 

ليس هناك عقل نقدي«.

منشطرة  العربية  »الشعوب  أن  ورأى 
ضمن  من  لدينا  نجد  فال  ولذلك  الشخصية 
أدب  باسم  يُعرف  ما  العربي  األدب  أنواع 
مخيلته  في  توجد  العربي  ألن  االعترافات، 
ويموت  ويكبر  يولد  أنه  تؤكد  راسخة  ثقافة 
معصوًما عن الخطأ، وأن المخطئ دائًما هو 
اآلخر. إن الثقافة العربية اليوم أميل إلى أن 
أسميها ظاهرة تقليدية أكثر من كونها ظاهرة 
والثقافة  للعلم  جديد  مجال  لفتح  تدعو  بحثية 
والمعرفة. فالثورة الحقيقة أن نثور أواًل على 
أنفسنا وبعدها نبدأ في الثورة على اآلخرين، 
حلقة  في  ندور  فسنظل  ذلك  نفعل  لم  وإذا 

مفرغة يأكل بعضنا فيها بعًضا«.

مشروع إصالحي
السائدة هي  العربية  الثقافة  أن  أدونيس  وأكد 
والرياء،  والنفاق  الكذب  إال  تعلم  ال  ثقافة 
فإذا كانت الرقابة في المجتمع العربي جزءاً 
عضوياً من الثقافة العربية وليست فقط رقابة 
من  جزء  السلطة  أهل  فرقابة  السلطة،  أهل 
الرقابة االجتماعية والسياسية، فأنا ال أستطيع 
أن أقول كل ما أفكر فيه، وإذا قلته في قاعة 
كهذه ال أستطيع أن أقوله كله، وهذا يؤكد أن 
الثقافة العربية ال معنى لها فهي ثقافة وظيفية 
في  موظفون  كلنا  واكتشاف،  بحث  ثقافة  ال 

ثقافة سائدة.
أنه صاغ مشروعاً  أدونيس  أكد  الختام  وفى 

لإلصالح من نقاط أربع:
النقطة األولى، هي أننا في حاجة إلى قطيعة 
السائدة  القراءات  من  النوع  هذا  مع  كاملة 
هو  الذي  الديني  النص  تحّول  والتي  للدين 
إلى  للبشرية  وسعادة  ومحبة  رحمة  نص 
نص عنف، إلى جالد، ومع احترامي الكامل 

جديدة  قراءة  إلى  حاجة  في  فنحن  للمتدينين 
للنصوص الدينية.

النقطة الثانية، إذا كنا بالفعل نرغب في تغيير 
السلطة والمجتمع مًعا فيجب أن ننشئ جبهة 
تعمل  العربي،  الوطن  علمانية على مستوى 
على إعادة قراءة الموروث وتؤسس لمجتمع 

جديد قائم على المعرفة والفكر المتجدد.
النقطة الثالثة: علينا أن نحرر ثقافتنا من القيود 
المفروضة عليها، فقد وضعنا كل شيء من 
الثقافة هي من أجل  الثقافة وتناسينا أن  أجل 

الحرية وفتح اآلفاق.

الديموقراطية  الرابعة واألخيرة، هي  النقطة 
ال  الديموقراطية  فبدون  منها،  مفر  ال  التي 
فالمواطنة  مساواة،  وال  حقوق  وال  حرية 
القائمة على علمنة المؤسسات هي ما تستحق 

أن نناضل من أجله.

كتب الباحث الفلسطيني محمد علي طه في 
تتماهى  الجديدة 2015-2-9 خاطرة  الحياة 

مع حيثيات ماذهب اليه الشاعر ادونيس:

لو بعث هللا تعالى أجدادنا العباقرة إلى الحياة 
حياتنا  على  واطّلعوا  األيّام  هذه  في  الّدنيا 
الّسياسيّة والثّقافيّة والعلميّة واالجتماعيّة.. 
ومجالتنا  اليوميّة  صحافتنا  قرأوا  لو 
فضائيّاتنا  برامج  شاهدوا  لو  األسبوعيّة، 
إلى  استمعوا  لو  تعّد،  وال  تحصى  ال  التي 
إذاعاتنا على الموجات الطّويلة والمتوسطة 
بال  الذي  البصير  يقول  ماذا  والقصيرة.. 
عينين أبو العالء المعرّي إذا جاء إلى معّرة 
بيده  يحمل  بحلب  ثّم  بدمشق  ومّر  النّعمان 
اليسرى  وبيده  الغفران"  "رسالة  اليمنى 
النّصرة"  "جبهة  فشاهد  "اللزوميّات" 
الجثث  ويحرقون  والقرى  المدن  يدّمرون 
تمثاله  ويهدمون  واألطفال  النّساء  ويقتلون 
ويحطّمون عينيه اللتين تريان ما ال يرون؟ 
يحمل  عاد  إذا  الخوارزمّي  يقول  وماذا 
الّسالم  مدينة  العلوم" وسافر من  "مفاتيح 
"داعش"  جنود  فاعترضه  الّشهباء  إلى 
فيما كان فرسانهم ينحرون صحفيّاً يابانيّاً ال 
الّشهادتين مثل  لم ينطق  أنّه  ذنب له سوى 
الكرة األرضيّة؟  العظمى من سّكان  الغالبيّة 
لو رجع  ابن حيّان  وماذا كان سيقول جابر 
إلى الكوفة وبغداد يحمل بيده األولى "أسرار 
الهيئة"  "علم  الثّانية  وبيده  الكيمياء" 

ورأى غالة "داعش" يحرقون طيّاراً أسيراً 
الّرسول  قاله  ما  وينسون  مسلماً  عربيّاً 
الطّلقاء"؟  فأنتم  لكفّار مّكة "اذهبوا  الكريم 
وماذا يقول عبد الّرحمن بن خلدون لو أتى 
لكتاب "العبر"  الّشهيرة  يحمل "المقّدمة" 
وشاهد ما يفعله "أنصار بيت المقدس" في 
وحرق  قتل  من  النّيل  ضفاف  وعلى  سيناء 
سيقول  وماذا  وخراب؟  ودمار  واغتيال 
التّهافت"  "تهافت  يحمل  قدم  لو  رشد  ابن 
و"فصل المقال فيما بين الحكمة والّشريعة 
الليبيّون  يفعله  ما  ورأى  االتّصال"  من 
طرابلس  الجميلة:  مدنهم  في  المتأسلمون 
سيبكي  وهل  ومصراتة؟  وبنغازي  الغرب 
ابن سيناء صاحب "القانون" و"اإلشارات 
والتّنبيهات" وهو يقرأ ما فعلته "القاعدة" 
وأخواتهّن  حرام"  و"باكو  و"طالبان" 
بالّسبايا الّصغيرات والّصحفيّين ودور النّشر 

ودور الّسينما والمسرح وتماثيل بوذا؟ 
العرب  بالد  إلى  العلماء  هؤالء  جاء  لو 
والمسلمين وشاهدوا "داعش" و"طالبان" 
و"أنصار  و"القاعدة"  النّصرة"  و"جبهة 
وأخواتهّن  حرام"  و"باكو  المقدس"  بيت 
من  للبشريّة  قّدمنا  ماذا  متسائلين:  لوقفوا 
الطّّب والفلك والّرياضيّات  آداب وعلوم في 
يساوي  وماذا  واالجتماع،  والكيمياء 
يساوي  وماذا  الّدموية،  للّدورة  اكتشافنا 
حول  األرض  ولدوران  الّسنة  لطول  قياسنا 
علم  يعني  ماذا  أو  نفسها  حول  أو  الّشمس 
أمام  و...  و...  اللوغريثمات  الجبر وجداول 
النّصرة"  و"جبهة  "داعش"  عبقريّة 
و"باكو حرام" واكتشافهم العصرّي العلمّي 
سبيله  في  الذي  النّكاح"  "جهاد  العبقرّي 
"بوذيّاً"  وينحرون  "صليبيّاً"  يذبحون 
"أزيديّاً"  حيّاً  ويدفنون  ويحرقون "سنيّاً" 
في  لعرضهّن  صغيرات  فتيات  ويسبون 
لشواّذ  إماء  وجعلهّن  النّخاسة  أسواق 

العصر؟
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االمير محمد بن نايف يكشف اكاذيب وادعاءات التنظيمات االرهابية

العرب  الداخلية  امام وزراء  القاها  كلمة  في 
في الحادي عشر من مارس وضع ولي ولي 
الوزراء  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  العهد 
الفخري  الرئيس  السعودي  الداخلية  وزير 
لمجلس وزراء الداخلية العرب األمير محمد 
اليد  ووضع  نصابها  في  االمور  نايف  بن 
تلك  وراء  الكامنة  الحقيقية  االسباب  على 

في  بعيده  وهي  الدين  برداء  المتسربلة  الفئة 
قال:  اذ  السمحة  مضامينه  عن  ممارساتها 
»إن التحديات التي تواجه أمننا العربي كثيرة 
مواجهة  بالضرورة  وتستدعي  وخطرة، 
الفعل اإلجرامي، وتحد  حازمة وذكية تسبق 
مواجهة  أنها  وأضاف  وقع«.  إذا  آثاره  من 
الرايات  »أكاذيب  عن  تكشف  أن  يجب 
إدعاءاتها،  وزيف  اإلرهابية  والتنظيمات 
الرايات  تلك  خديعة  من  الشبان  وتصون 
تلك  أن  من  وحذر  الضالة«.  والتنظيمات 
واجهات  األمر  حقيقة  في  »هي  التنظيمات 
طاقاتها،  تسّخر  وأنظمة،  لدول  وأدوات 
وإمكاناتها العسكرية والمالية والفكرية كافة، 
للنيل من أمن دولنا واستقرارها واستمرارية 
وجودها«. وأضاف األمير محمد بن نايف، 
الـ32  االجتماع  افتتاح  خالل  كلمته  في 
الجزائر،  »إن  في  العرب  الداخلية  لوزراء 
وهي  يتجزأ،  ال  جزء  العربية  دولنا  أمن 
وتبذل  المملكة،  بموجبها  تعمل  التي  الحقيقة 
دولنا،  واستقرار  أمن  لتعزيز  إمكاناتها  كل 
وترحب بكل جهد يحفظ لألمة العربية دماء 
حضارتها،  ومقومات  ومكتسباتها  شعوبها 
ومن هذا المنطلق رحبت المملكة باستضافة 

مجلس  مظلة  تحت  اليمني  الحوار  مؤتمر 
الستئناف  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 
الخليجية  للمبادرة  وفقاً  السياسية،  العملية 
حافة  من  اليمن  إلنقاذ  التنفيذية،  وآلياتها 
أن  وأوضح  أبنائه«.  دماء  وحقن  االنهيار، 
»مجلس وزراء الداخلية العرب بذل »جهوداً 
وخطره  اإلرهاب  خطورة  كشف  في  سباقة 
جهود  وهي  أجمع،  العالم  ودول  دولنا  على 
لمكافحة  العربية  بإعداد االستراتيجية  تكللت 
مسبوقة  غير  نوعية  مبادرة  في  اإلرهاب 
إجراءات  تعززها  مماثل،  دولي  جهد  بأي 
اإلرهابيين  مع  حازمة  ميدانية  ومواجهات 
من  أسفه  وأعرب عن  الشريرة«.  وأعمالهم 
اإلساءة  في  أبنائنا  من  ضالة  فئة  تُستغلَّ  أن 
إلى سماحة ديننا اإلسالمي لدى من ال يعرف 
الدين ووسطيته واعتداله،  حقيقة عظمة هذا 
فئة  للخطر،  وأوطانهم  أنفسهم  وتعريض 
وتحت  اإلسالم،  باسم  اإلسالم  تحارب 
وتنتهك  اإلسالم،  تخالف  ورايات  شعارات 
المسلمين  وأموال  وأعراض  دماء  حرمة 

وغيرهم ممن حرم هللا اإلساءة إليهم.

العالم  لتطور االوضاع في  المراقبون  اجمع 
الحزم  بعاصفة  البدء  قرار  ان  على  العربي 
سياسية  حقبة  جسد  اليمنية  االزمة  النهاء 
جديدة, وسوف يرسم معالم توازن اقليمي و 
سياسات مستجدة, تم التعبير عنها في الموقف 
الجمعي العربي و االصطفاف الدولي. مذكراً 

من يتابع تاريخ العرب الحديث مابثه الشاعر 
ابراهيم اليازجي بداية الفرن العشرين, عندما 

نظم: 
تنبهوا واستفيقوا ايها العرُب

          فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب
المؤسس  الحزم مستلهمة من مقولة  عاصفة 
الشهيرة  الرحمن  بن عبد  العزيز  الملك عبد 
»الحزم أبو اللزم أبو الظفرات.. والترك أبو 
جيدا  يدرك  كان  اذ  الحسرات«  أبو  الفرك 
معنى اتخاذ القرار السياسي والعسكري بحزم 
وسرعة، إلى أن أتم خريطة الدولة السعودية 
الثالثة عام 1933 خاض خاللها 18 معركة 
الداخلي  المكون  بين  عجيب  بتوازن  حربية 
في  الحزم  على  مرتكزا خاللها  والخارجي، 

القرار وسرعة تنفيذه.

يرتكز  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  اليوم 
في  الحزم  من  المنطلقة  األسس  ذات  على 
اثنين  ليوجد  والعسكري  السياسي  القرار 
تراب  على  الحفاظ  هما  السياسي  للعمل 
سياسية  توازنات  وخلق  ووحدته،  الوطن 
وتحالفات إقليمية ودولية موزونة. وقبل بدء 
عمليات »عاصفة الحزم« منتصف ليل 25 
سلمان  الملك  مهد   .2015 )آذار(  مارس 
للعملية بتماه فائق الدقة، مع جيرانه وحلفائه 
الحوثيون  احبط  ان  بعد  وذلك  المنطقة.  في 
وجهود  الشراكة  وااطباق  الخلجية  المبادرة 
جمال  االممي  الوسيط  عبر  المتحدة  االمم 
مجلس  بقرارات  التزامهم  وعدم  عمر  بن 
االمن واالعتداء على شرعية الرئيس اليمني 
ومالحقته الى عدن مما استدعى موقفا حازماً 

يرنو لعودة اليمن الى سكة االمان والحوار.

عاصفة الحزم: حقبة جديدة في العالم العربي
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اريك رولو : اخر فرسان العصر الذهبي للصحافة الفرنسية 

اليوم الوطني الباكستاني 

من   والعشرين  الخامس  في  الموت  غيب 
المخضرم  الفرنسي  الصحافي  فبراير  
آخر  أحد   )2015 ــ   1926( رولو  اريك 
األحياء من فرسان العصر الذهبي للصحافة 
الشؤون  اختصاصيي  وأبرز  الفرنسية، 
أوروبا.  في  أوسطية  ـ  والشرق  العربية 
في  رفول(  إيلي  الحقيقي  )اسمه  رولو  ولد 
القاهرة. وبدأ مسيرته اإلعالمية عام 1943 
في صحيفةEgyptian Gazette، واشتهر 

ومنها  والمميزة،  المطولة  بحواراته  سريعاً 
اإلخوان  مؤسس  بها  خصه  استثنائية  مقابلة 
المسلمين حسن البنا عام 1949. لكن ميوله 
السلطات  عليه  ألّبت  ما  سرعان  الماركسية 
المصرية قبل قيام الثورة، ما أدى إلى سحب 
الجنسية المصرية منه وإبعاده من البالد عام 
في  استقر  فاروق.  الملك  من  بأمر   ،1951
عام  »لوموند«  بجريدة  التحق  حيث  فرنسا، 
1955. بعد »ثورة يوليو«، أعيد له االعتبار 
جمال  الرئيس  األصلي، وخصه  موطنه  في 
 .1963 سنة  مطول  بحوار  الناصر  عبد 
كانت تلك المقابلة منعطفاً حاسماً في مساره 
اختصاصيي  أبرز  كأحد  كّرسه  اإلعالمي، 
الغربي،  اإلعالم  في  األوسط  الشرق 
ياسر  المنطقة، من  وكمحاور ألبرز زعماء 
بمعمر  مروراً  حسين،  الملك  إلى  عرفات 
بومدين  والرئيس  السادات  وأنور  القذافي، 

والملك الحسن الثاني.

مطلع  فرنسا  في  بالحكم  اليسار  فوز  مع 
العمل  مجال  رولو  دخل  الثمانينيات، 
قال  كما  الصدفة  طريق  من  الديبلوماسي 
مرة. جاء ذلك إثر محادثة رسمية مع الرئيس 
الفرنسي األسبق فرنسوا ميتران الذي ربطته 
قصر  إلى  وصوله  قبل  متينة  صداقة  به 
تحدث  اللقاء،  ذلك  خالل  وبعده.  اإلليزيه 
بصراحته  الرئيس«  »صديقي  إلى  رولو 

تسوية  عن  بالبحث  إياه  ناصحاً  المعهودة، 
الذي  القذافي  العقيد  مع  للخالف  دبلوماسية 
كان قد تحول إلى مواجهة عسكرية فرنسية 
- ليبية غير معلنة في شريط أوزو الحدودي 
عن  الحديث  في  رولو  وأفاض  التشاد.  مع 
والمتقلبة،  النارية  وطباعه  القذافي  شخصية 

من موقع معرفته الوثيقة به.

القيام  عليه  يقترح  بميتران  يفاجأ  به  وإذا 
وبين  بينه  رسمية  غير  دبلوماسية  بوساطة 
القذافي. نجحت مساعي الصحافي المخضرم 
في نزع فتيل النزاع في أوزو، ما مهد الحقاً 
لدخول رولو حقل العمل الدبلوماسي رسمياً، 
إذ عيِّن سفيراً لفرنسا في تونس عام 1985.

وفي أيار )مايو( 1986، بعد خسارة اليسار 
سبباً  رولو  كان  البرلمانية،  االنتخابات  في 
ورئيس  ميتران  بين  أزمة  أول  نشوب  في 
األخير  شيراك.  جاك  »المساكنة«  حكومة 
قصر  إلى  وصوله  فور  رولو  برأس  طالب 
»ماتينيون«، لكن ميتران رفض توقيع القرار 
ما لم يُسند إلى رولو منصب دبلوماسي بديل. 
واشترط نزيل اإلليزيه أن يكون هذا المنصب 
)رولو(  قدمها  التي  الخدمات  مستوى  »في 
لبالده«. وذلك ما حدث بالفعل. استقال رولو 
من منصبه في تونس، وعينه شيراك »سفيراً 

متنقالً« إرضاًء للرئيس ميتران.

باكستان  سفير  عزيز  افتخار  سعادة  دعا 
اليوم  بمناسبة  استقبال  حفل  الى  بالمجر 
و  دبلوماسية  شخصيات  حضره  الوطني 
اعضاء جمعية الصداقة الباكستانية المجرية 

و ممثلو الجالية االسالمية في المجر.
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مدائن صالح: التاريخ اذا حكى 

كيلو   )22( بعد  على  صالح  مدائن  تقع 
موقعاً  وتحتل  الُعال،  محافظة  شمال  متراً 
يربط  الذي  التجارة  طريق  على  إستراتيجياً 
جنوب الجزيرة العربية ببالد الرافدين وبالد 
الشام ومصر، حيث يضم موقع مدائن صالح 
)132( واجهة صخرية منحوتة في الصخر، 
وبقايا  اإلسالمية من قالع  اآلثار  من  وعدداً 

خط سكة حديد الحجاز.
أعرق  من  واحدة  قامت  الموقع  هذا  وفي 
الحضارات في التاريخ  .. وهي بالد النحوت 
والجبال  والرسوم  والكهوف  الصخرية 

المفرغة واألراضي الملونة.
والداخل إلى مدائن صالح  / الحجر/ يجد نفسه 
والمنفصلة  المتشابكة  الجبال  بين سلسلة من 
الكثير  احتوت  التي  الصخرية  والمنحدرات 
في  المنحوتة  البيوت  مثل  المهمة  اآلثار  من 
المعمارية  الواجهات  ذات  والمقابر  الجبال، 
الضخمة التي صممت تصميما هندسيا بديعا 
من  العديد  تضمنت  وقد  العميقة،  والكهوف 
على  جميعها  يدل  التي  والكتابات  النقوش 
المستوى الحضاري الرفيع الذي بلغه سكان 
الفترة  , وكونوا حضارة عظيمة في  الحجر 
من العام األول قبل الميالد إلى العام 75 م . 
وفي كل مكان تشاهد نقوشا وكتابات بحروف 
منقوشة  متنوعة  ثمودية  عربية  أو  نبطيه 
واجهات  على  نقش  بعضها  رائع  بشكل 
الكبيرة  المغارات  داخل  وبعضها  المقابر 

وبعضها ملقى على سفوح الجبال .
أبرز المواقع األثرية في مدائن صالح

منطقة الخريمات :بعد تجاوز البوابة الجنوبية 
وبمسافة  بالحجر  المسيجة  األثرية  للمنطقة 
هذه  وتشمل  الخريمات  منطقة  تقع  قصيرة 
بها  المحفورة  الصخرية  الكتل  المنطقة 
المقابر النبطية والتي تبلغ 53 مقبرة موزعة 
مجموعة  تضم  كتلة  كل  صخرية  كتل  في 
مقابر . ومقبرة أخرى تمثل تحفة فنية رائعة 

باألعمدة  الواجهة  نحت  فن  فيها  يتجلى 
إلى  باإلضافة  المزخرفة  والتيجان  البارزة 
جانبي  على  الموجودة  الجدارية  التجاويف 
الواجهة، باإلضافة إلى مجموعة من المقابر 
أعلى  من  يتوجها  المسطحة  الواجهات  ذات 

مجموعة الشرفات الكاملة والمتدرجة .
الشرق من منطقة  إلى  ويقع   : البنت   قصر 
الخريمات، ويعد من أشهر اآلثار الموجودة 
في مدائن صالح ويتكون من كتلتين جبليتين 
صغيرة،  واألخرى  جدا  كبيرة  واحدة 
مقبرتين  والثانية  مقبرة   29 األولى  تضم 
شكل   على  الرملي  الصخر  في  نحتت  فقط 
المقابر في قصر  حجرات، وتمثل مجموعة 
النحت  فن  تقدم  من  القصوى  الدرجة  البنت 

واألشكال الزخرفية عند األنباط.
المقابر  مجموعة  بين  من  وهو  الفريد  قصر 
أعرض  له   , صالح  مدائن  في  الموجودة 
تبلغ  إذ  المقابر  تلك  مجموعة  بين  واجهة 
تزين واجهته  الذي  الوحيد  13.85متر وهو 
أربعة أعمده بتاج نبطي بدال من إثنين ولذلك 

سمي بالفريد .
البوابة  يسار  على  ويقع   : الصانع  قصر 
الجنوبية للمنطقة األثرية وله واجهة ضخمة 

بارتفاع 15.62 متر وعرض 8.60 متر .
قصر  من  الشرقي  الشمال  باتجاه   : الديوان 
البنت وعبر ممر ضيق شكله التقاء سلسلتين 
متوازيتين من الكتل الصخرية تعرف بجبل 
األثالب يجد الزائر لمدائن صالح "الديوان" 
نحت  منتظم  غير  مستطيل  عن  عبارة  وهو 
داخل الصخر مكونا حجرة يصل طولها إلى 
12.80متر , وعرضها 9.80 متر بارتفاع 8 
متر، والديوان من الداخل محاط من جوانبه 
103سم  إلى  مرتفعة  حجرية  بجلسة  الثالثة 
حول  وتنتشر  الديوان  أرضية  سطح  من 

الحجرة أو الديوان النقوش المختلفة.
كهف العجوز: يلفت انتباه الزائر للحجر كتلة 
جبال  جنوب  الرمال  وسط  مستقله  صخريه 
األثالب أشبه ما تكون بالديوان تسمى بكهف 

العجوز . 
جبال األثالث واألناصف: الحقيقة األكيدة أن 
أحدا ال يستطيع أن يتجاوز وادي الحجر الذي 
يتوسط مدائن صالح دون أن يقف ممعنا في 
والمسماة  الوادي  اشتملت  التي  الجبال  تلك 
األرض  في  ثلثيها  غرق  بسبب  باألثالث 
نصفها  التي  النصفيه  الجبال  أي  واألناصف 
بارز  العلوي  ونصفها  األرض  في  غائر 
وبعضها منحوتة ومفرغة تفريغا فنيا لدرجة 

أنه يصلح للسكن والتحصن.

كانت الدانوب االزرق قد نشرت سلسلة معلوماتية عما تكتنزه الجغرافية والطبيعة العربية من ثروات والتي لقيت 
ردود افعال ايجابية , خاصة امام الهجمة التي يتعرض له التراث الحضاري لالمة العربية من تدمير ونهب في هذه 

الحقبة المظلمة الجاثمة على المنطقة العربية. 
في هذه العدد نتوقف عند مدائن صالح الموقع االثري الهام في المملكة العربية السعودية والمسجل في قائمة التراث 

العالمي لليونسكو, لتبيان حقيقة الوجود التاريخي االزلي المحافظ على مفرداتة.
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استمرار النمو في قطاع صناعات السيارات في المجر
مستثمرون جدد وآفاق القطاع وزيادة نسبة المشاركين المجريين مثّلت 

المواضع الرئيسية
لهيئة االستثمار الوطنية المجرية  HIPAفي مؤتمرها الثاني لصناعات 

السيارات

تبلغ نسبة العمالة الكاملة في قطاع الصناعات 
صناعات  وأن   %  27,4 المحلية  التحويلية 
االقتصاد  في  الرائد  القطاع  هو  السيارات 
المجري. ينشط حاليا في هذا القطاع أكثر من 
700 شركة تؤمن ما مجموعه 132 ألف مكان 
 Opel motor موتور  أوبل  مصنع  عمل. 
السيارات  لصناعة  الكبرى  الشركات  ومعامل 
 Audi وأودي    Suzuki سوزوكي  أي 
ومرسيدس Mercedes إلى جانب 15 شركة 
لصناعات  عالمية  شركة  أكبر   20 بين  من 
السيارات )TIER1( أصبحت لديها في المجر 

محطة انتاج. 

بعد األخذ بعين اإلعتبار ثقل دور هذا القطاع 
قّررت  فقد  المجري  االقتصاد  في  الصناعي 
هيئة االستثمار الوطنية المجرية  HIPA تنظيم 
العام مؤتمرا عن صناعات السيارات في  هذا 
العام  في  نُظّم  الذي  ذاك  يوازي حجمه  المجر 
الفائت 2014 بحيث يتم تأمين فرصة للقاء أهم 
القائمين على هذا القطاع في المجر مع العمالء 
باستعراض  معا  يقوموا  أن  أجل  من  الشركاء 

آفاق صناعات السيارات في المجر .

رئيس   Ésik Róbert ايشيك  روبرت  السيد 
 HIPA المجرية   الوطنية  االستثمار  هيئة 
المؤتمر  هذا  افتتاح  بمناسبة  كلمته  في  ذكر 
استمرت   2014 عام  في  اإلستثمارات  أن 
صناعات  مجال  في  ملحوظ  وبشكل  أيضا 

السيارات كما كان عليه في السنوات السابقة، 
تمت  التي  المشاريع  نسبة  هي  هذا  يدعم  وما 
المجرية   الوطنية  االستثمار  هيئة  بواسطة 
HIPA  فقد كان مجموع أكثر من نصف هذه 
صناعات  مجال  في  االستثمارية  المشاريع 
السيارات حيث بلغ حجم االستثمارات في هذا 
القطاع 868 مليون يورو خلقت 3500 مكان 
ظهر  فقد   2014 عام  المجر  في  جديد  عمل 
السيارات  صناعات  قطاع  في  العمالء  بقائمة 
شركة  مثل  الجديدة  الشركات  بعض  المجري 
أبولو  تيرس Apollo Tyres الهندية وشركة 
جانب  إلى  البولندية   Alumetal الوميتال 
اإلنتاجية  طاقتها  وّسعت  الشركات  بعض  ان 
 sopronkövesdi  كشركة شبرون كوفاشت

.győri Nemak وشركة جوري نافاك

القول  يمكن  القطاع  لهذا  المستقبلية  اآلفاق   "
النشطة  اإلستثمارات  أن  باعتبار  جيدة  بأنها 
الوطنية  االستثمار  هيئة  معها  تتعامل  التي 
نمو  استمرار  إلى  تشير   HIPA المجرية  
السيارات.  صناعات  قطاع  في  االستثمارات 
لما  اإلستثمارات  عملية  تناقش  حاليا  فالهيئة 
مجموعه 107 مشروعا منها 21 مشروعا في 
مجال صناعات السيارات وإذا ما تم تحقيق هذه 
المشاريع بالمعلومات المتوفرة عنها فسوف يتم 
المجر"  في  جديدة  عمل  فرصة   3500 خلق 

وفق ما أعلنه السيد روبرت ايشيك.

المجرية   الوطنية  االستثمار  هيئة  مدير  أعلن 
إطارات  انتاج  أن  القول  يمكن  أنه   HIPA
في  جيد  بشكل  تسير  المجر  في  السيارات 
في  حاليا  يوجد  وأنه  الماضية.  السنوات 
إطارات  صناعة  في  دولية  شركات  المجر 

السيارات على سبيل المثال شركة بريدجستون 
ميشالن  وشركة  اليابانية   Bridgestone
هانكوك  وشركة  الفرنسية   Michelin
افتتاح  وأن  الجنوبية  الكورية   Hankook
قريبا   Apollo أبولو  لشركة   الجديد  المعمل 
إلى  لتصل  اإلنتاجية  قدرتها  من  يزيد  سوف 
نتيجة لهذا وفي فترة  32 مليون قطعة سنويا. 
وجيزة سوف تتحول بالدنا " اي المجر " لقوة 
وبحسب  السيارات  إطارات  انتاج   في  كبيرة 
المؤشرات فإن 12 سيارة من بين 100 سيارة 
عن  منتجة  بإطارات  تسير  سوف  أوروبا  في 

طريق معدات وأيدي مجرية. 

 Ésik Róbert ايشيك  روبرت  السيد  تّكلم 
من  المزيد  بأن  أعاله  ذكره  تم  ما  إلى  اضافة 
المحلية تنضم  الشركات الصغيرة والمتوسطة 
هذا  في  الكبيرة  المنتجة  الشركات  سلسلة  إلى 
القطاع. مضيفا أنه من أجل هذا الغرض تقوم 
مؤلف  تزويد  برنامج  بتشغيل  المنظمة  هذه 
فعاليات  اطاره  في  تنظّم  عناصر  عدة  من 
وتدريبات مهنية فضال عن إنشاء سوق التجارة 
اإللكترونية لدعم الشركات المحلية الناشطة في 

مجال صناعات السيارات.

 Szijjártó  Péter سيارتو   بيتر  السيد 
وزير الخارجية والتجارة المجري وفي كلمته 
حققها  التي  بالنتائج  أشاد  االفتتاحية  الترحيبية 

هذا القطاع في العام الماضي.

فقد ذكر وزير الخارجية والتجارة المجري أن 
مجموع 6651 مليار فورنت وهو الناتج الذي 
حققه قطاع صناعات السيارات في المجر هو 

عامل حاسم في االقتصاد المجري.

بمشاركة أكبر شركات صناعات السيارات المحلية والموردين والمنظمات المهنية وممثلين عن الحكومة المجرية 
نظّمت هيئة االستثمار الوطنية المجرية  HIPAالقمة الثانية لصناعات السيارات بعد عام 2014.

وقد استعرض السيد بيتر سيارتو Szijjártó  Péter وزير الخارجية والتجارة المجري نتائج هذا القطاع في العام 
الفائت مشيراً أن حجم االنتاج بلغ 6651 مليار فورنت وقد ونجح بخلق 132 ألف فرصة عمل، كما لّخص اآلفاق 

المستقبلية لهذا القطاع.
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وسام مغربي للسفير المجري
 Perényi أقام سعادة الدكتور نور الدين بنعمر سفير المملكة المغربية في المجر حفل استقبال في دارتة قلّد خاللة سعادة بيريني يانوش
János  السفير المجري السابق في المغرب وسام " العلوي" برتبة ظابط الذي أنعم به جاللة الملك محمد السادس على سعادة السفير توكيداً 

للعالقات الطيبة بين المغرب والمجر. 
حضر الحفل الذي انعقد في الثاني عشر من فبراير مسؤولو وزارة الخارجية المجرية وعدد من اقرباء و اصدقاء السفير المكرم يتقدمهم عائلة 

.Károly László Gróf  كاروي السلو غروف
القيت في الحفل كلمات اكدت عن مضامين الصداقة المغربية المجرية وما يجمع البلدين من نراث واهتمامات ثقافية وتجليات حضارية.
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انامل فنان مغربي تفتن متذوقي البيانو 
الجالية  نسيج  يحفل 
العربية في المجر بطاقات 
يغدو  كامنة  وقامات 
مكنوناتها  عن  الكشف 
ضرباً  حضورها  و 
والتفاعل  الواجب  من 

التواصلي.

الكالم  هذا  مناسبة  لعل 
تأتي في تعرفنا على الفنان المغربي مروان بن عبدهللا ذائع الصيت 
في العزف على البيانو وذلك في دارة عميد السلك الدبلوماسي العربي 

سفير المملكة المغربية سعادة الدكتور نور الدين بنعمر.
الفنان مروان درس في اكادمية الموسيقا المجرية وهو امتداد لمسار 
تواصلي وتفاعلي جسده الفنان الراحل منير بشير في مساره الفني مع 

الموسيقار المجري كوداي زلطان. 
الفنان مروان ولد الم مجرية وهو اذ يعتز باصولة العربية فانه دائم 
المولع  المجري  الشعب  يرتادها  التي  الفنية  االمسيات  في  الحضور 
من  دعوات  تلبية  في  وقته  معظم  يمضي  وحيث  البيانو  على  بعزفه 

الدول االوربية والعربية واالمريكيتيين.

انه نموزج للطاقات العربية الكامنة والتي يغدو صبها في بوتقة تعرف 
بعضها البعض عمالً وطنياً وانسانياً.

جبريل الرجوب يرى في الرياضة أمالً وحياة 

جولناي يزين الشوكوالتة 

كانت سانحة مميزة عندما علمنا بوجود القيادي جبريل الرجوب في 
بودابست, لحضور ندوة فكرية عن االفكار والرؤى لمواجهة مخاطر 

"داعش".
عدة  فلسطينية  اجيال  يقين  في  يرتبط  الرجوب  جبريل  اسم  أن  ذلك 
بالتميز: اقداماً وصراحة واحتراما للرأي االخر. فهو اذا كان عضواً 

هذه  في  معه  يتعامل  من  الفلسطينيين  من  قلة  أن  اال  فتح  في حركة 
السمة. فهو قي طروحاتة وافكارة ذا بعد جمعي, يشعرك وهو يتحدث 
عن  حدثنا  ومشاربهم.  منابتهم  اختالف  على  كلهم  للفلسطينين  انه 
الرياضة في فلسطين, فهو رئيس اتحاد كرة القدم والراعي المباشر 
ايمانه  حديثة  نبرة  من  تشعر  الدولية,  وعالقاتها  تطويرها  لبرامج 
بالمستقبل, مذكراً بمواقف االتحاد الدولي وزيارة رئيسه بالتر وقدوم 

فريق برشلونة الى فلسطين رغم الحصار.
اليست الرياضة حياة؟ 

ويشير الى التطلع لبناء عالقات مع الجهات الرياضية المجرية اتساقاً 
مع تاريخية العالقات وجذورها بين الشعبين.

في  والمباشرة  البساطة  يلهمك  فلسطيني,  قيادي  الرجوب  جبريل 
طرح الفكرة, وألنه يتكئ على تاريخ مضني ويعرف معنى المعاناه 
واشكال المواجها في العالقات الدولية الراهنة ابدى تقديره لصدور 
مجلة عربية ناطقة بالضاد في وسط اوروبا, لكأن قدر الفلسطينيين ان 

يكونوا ابدا رواداً حتى في العذاب. 

في  للخزف  الجولناي  معمل  شارك 
بيتش  مدينة  شهدتها  التي  االحتفاالت 
معامل  اهم  احد  وبمشاركة  الهنغاريه 
الرسم  مسابقة  في  العالميه  الشوكالته 
معمل  قدم  حيث  الشوكوالتة  قوالب  على 

لفتت  التي  منتجاته  اهم  احد  وكان  الشوكالته  المميزه على  الشهير رسومه  الجولناي 
أنظار الحضور هو تصميمه لڤازا مصنوعة من الشوكالته ورسم عليها بعض االزهار 
لفت  مما  المضمار  هذا  في  والطويل  الناجح  تاريخه  عبر  الجولناي  معمل  تميز  التي 

الحضور وتم حصوله على جائزة االعمال الفنيه المميزه في أوروبا.
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 30 في  تايمز  نيويورك  صحيفة  أوردت  فقد 
إلى  فيه  أشارت  مقاالً  الماضي  الثاني  كانون 
برغلينغ عن  ستيغ  الروسي  الجاسوس  وفاة 

77 عاماً بعد صراع مع مرض الباركنسون.
أثار  دون شك  من  لكنه  عادياً  الخبر  يبدو  قد 
فضول الكثير من اللبنانيين بعدما كشف رئيس 
وليد  النائب  االشتراكي”  التقدمي  “الحزب 
جنبالط، انه استضاف هذا الجاسوس الشهير 
لمدة أربع سنوات في المختارة بناء على طلب 
السوفياتية  العسكرية  االستخبارات  مدير  من 

آنذاك الجنرال فالديمير اسماعيلوف.
في  روسي  جاسوس  وبرغلينغ:  جنبالط 

ضيافة زعيم المختارة
“سيكتب أحدهم سيرة حياتي ذات يوم.

قد أكون موجوداً حينها ألزّوده بالمعلومات أو 
يمكن أن أكون قد تقّمصت في الصين بحسب 
العقيدة الدرزية، وفي هذه الحالة، ال أدري إذا 
كان من سيكتب السيرة ضليعاً بلغة الماندرين.

لكن لنعد إلى موضوع الجاسوس المدعو ستيغ 
إخفائه  في  لألسف،  توّرطت،  الذي  برغلينغ 
ألربع سنوات في المختارة في لبنان بين عاَمي 

1990 و1994.
كيف حصل ذلك؟

االستخبارات  مدير  نائب  قِدم   ،1990 عام 
فالديمير  الجنرال  السوفياتية،  العسكرية 
وّدية.  زيارة  في  المختارة  إلى  اسماعيلوف، 

كان فارع القامة، شعره أحمر، شارباه كبيرين، 
أنه  األرجح  على  آخر،  مسؤول  برفقته  وكان 

أحد معاونيه، وصديٌق مشترك.
مع السوفيات والروس، يبدأ الكالم الجّدي بعد 
الفودكا،  من  جرعات  ست  أو  خمس  تناول 
ورفع األنخاب مرات عدة في صحة الصداقة 
بين  المشترك  والكفاح  السوفياتية،   – اللبنانية 
الحزب التقّدمي االشتراكي والحزب الشيوعي 

السوفياتي.
وليد،  رفيق  اسماعيلوف:  الجنرال  لي  قال  ثم 
أنت صديق كبير لالتحاد السوفياتي، ولن ننسى 
أبداً موقفك الداعم للشعب السوفياتي و”نضالنا 

المشترك ضد اإلمبريالية”.
أعتقد أن بعضكم يعرفون هذه المصطلحات.

الجنرال  سألني  األحداث،  سرد  أختصر  كي 
بإيواء  أقوم  أن  بإمكاني  كان  إذا  اسماعيلوف 
أحدهم في المختارة. كيف كان لي أن أرفض؟ 
الدراسية،  المنح  مئات  السوفيات  لي  قّدم 
الحزب  ميليشيا  عناصر  من  اآلالف  ودّربوا 
وزّودونا  قواعدهم،  في  االشتراكي  التقدمي 
إلى  قيمتها  تصل  وذخائر  بأسلحة  مجاناً 
وأواخر   1979 عام  بين  دوالر  مليون   500

الثمانينات. 
وافقت من دون ترّدد، وأكملنا تناول طعام الغداء 
زجاجة  كم  أتساءل  طويل.  لوقت  امتّد  الذي 
في  بالطبع  الجلسة،  تلك  في  استهلكنا  فودكا 
سبيل القضية المشتركة، محاربة “اإلمبريالية” 

ومن أجل ترسيخ دعائم “االشتراكية”.
العقد  أواخر  في  رجل  جاء  أسبوَعين،  بعد 
الخامس من عمره مع زوجته، وقد جهّزنا لهما 
النائب  نعمة طعمة،  العلوي في منزل  الطابق 
آلل  الكبير  والصديق  البرلمان  في  الحالي 

جنبالط، كي يقيما فيه.
بكرم  معروفين  يزالون  وال  طعمة  آل  كان 

الضيافة.
لكن من كان ذلك الرجل وزوجته؟ ليس سوى 

ستيغ برغلينغ وزوجته إليزابيث ساندبرغ.
يشاركنا  ضيافتنا  في  سنوات  أربع  مكث  وقد 

طعام الغداء والعشاء وفي مناسبات مختلفة.
يمكنني أن أسترسل في رواية هذه القصة لكن 
في  بتعليقَين  سأكتفي  لذلك  كثيراً،  تطول  قد 

الختام.
أوالً، بدا لي األمر غريباً إلى حد كبير أن يطلب 
مني السوفيات أن أخبّئ أحد جواسيسهم الكثر، 
األمبراطورية  بأن  شكوكي  تأّكدت  والحقاً 
انهارت  فقد  يرام،  ما  على  ليست  السوفياتية 

بعد عاٍم واحد.
بحسب   ،”)Abbé( “آبي  السيد  هرب  ثانياً، 
التسمية التي أطلقناها على ستيغ برغلينغ، من 
لبنان عام 1994 عائداً إلى السويد، وذلك خالل 
وجودي في موسكو في عهد )الرئيس الراحل 
بوريس( يلتسين، وقد ُسِجن من جديد، وبالطبع 
كشف للصحافة السويدية عن المكان الذي كان 

يختبئ فيه.
مع أصدقائي  شديداً  فقد واجهت حرجاً  أنا  أما 
السويديين من الحزب الديموقراطي االشتراكي 
الذين كانت تربطني بهم صالت وثيقة، وبفضل 
من  أكثر  الفرصة  لي  سنحت  العالقات،  هذه 
مرة للقاء شخصية عظيمة وأحد كبار القادة في 

القرن العشرين، الراحل أولوف بالم.
الضرر  من  الكثير  الجاسوس  هذا  ألحق  لقد 
السويدي  للشعب  أعتذر  وبي.  بالسويد 

وألصدقائي الديمواقرطيين االشتراكيين.
الجنرال  طلب  أرفض  أن  أستطع  لم  فأنا 

فالديمير اسماعيلوف”.
نقالً عن "األنباء" اللبنانية

جنبالط عندما يتحدث دون قيود 
المعروف عن السياسي اللبناني وليد جنبالط صراحته ومعايشته لحقبة زمنية خلت من معرفة وسائل االعالم باحداث 
ووقائع معينة, ولعل جنبالط يجسد في بعض تخيالته نمطاً سياسياً ولى وانقرض, بيد انه يظل يرفل في ذكريات هذا 

بعض منها: 
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دعت السيدة عائشة عقيلة سفير دولة قطر في المجر الى حفل استقبال في 
دارتها في السادس عشر من مارس ترحيباً بالسيدة Lévai Anikó  عقيلة 

دولة رئيس وزراء المجر. 
حضر الحفل عقيالت سفراء دول عربية و اجنبية وناشطات في الحقل الثقافي 

واالعالمي.

دعا رجل االعمال العربي السوري بسام ابو وطفة الى حفل استقبال في فندقKempinski وسط بودابست لعرض الجديد من مجوهرات و ساعات
 . BVLGARI

وذلك في الخامس من مارس حيث كان السيد ابو وطفة والسيدة عقيلتة في استقبال المدعوين من عقيالت السلك الدبلوماسي ووجوه من المجتمع المجري. 
وكان بادياً على المعروضات الجدة والجمال حيث ابدعت فتيات مختصات في عرض ماهو جديد وجذاب.

BVLGARI بودايست تحتضن الجديد من
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سألت مجلة الدانوب األزرق طبيب األسنان 
التطور  سلمان عن  قيس  الدكتور  المعروف 

الذي اخذت تعرف به المجر في تقنية زراعة 
االسنان فأشار الى أن عملية زراعة األسنان 
أو غرس االسنان تعد ثورة بالفعل في عالم 

طب االسنان. 
ذلك أن زراعة األسنان تحول دون ضمور 
العظم مكان السن المفقود وتحافظ عليه كما 
الموجودة  الطبيعية  االسنان  على  تحافظ 
وتاج  جذر  تعويض  يمكن  اذ  سليمة  وتبقيها 
السليمة  األسنان  لنحت  الحاجة  دون  السن 
المحيطة بالسن المفقود فنحصل على اسنان 

ثابتة كثبات االسنان الطبيعية.

تتم عملية زراعة االسنان على مراحل, في 
الغرسات  وضع  فيها  تتم  االولى  المرحلة 
تحت التحذير الموضعي, وفي المرحلة الثانية 
باإللتحام  مايسمى  يحدث  وفيها  اإللتئام  يتم 
ويستغرق  والغرسة  الفك  بين عظم  العظمي 
ذلك ثالثة اشهر للفك السفلي وستة اشهر للفك 

وضع  فيتم  االثالثة  المرحلة  في  اما  العلوي 
التركيبة النهائية والتي تشبه االسنان الطبيعية 

من حيث الشكل واللون. 
نظراً للتقدم المستمر في طرق زراعة االسنان 
والتطور الهائل في المواد المستخدمة نجد أن 

نسبة النجاح عالية جداً.
زراعة االسنان هي الحل األفضل لتعويض 
أو  واحد  ضرس  سواء  المفقودة  االسنان 
لجميع  وتصلح  األضراس,  من  مجموعة 
الفئات ولكن ينصح بتأخير إجراءها لالطفال 
بعين  األخذ  مع  عشرة  الثامنة  يبلغوا  حتى 
االعتبار بأن نوعية وكمية العظم عامل مهم 
طبيب  يحدد  اساسها  على  والتي  واساسي 
لزراعة  الحالة  صالحية  مدى  األسنان 

األسنان.

زراعة االسنان في المجر 

نسيج  في  العربي  الحضور  تجليات  بإبراز  األزرق  الدانوب  تهتم 
المجتمع المجري , الحضور الباعث على اإلحترام. اكاديمي جاء من 
مخيمات الشتات الفلسطيني ليدرس في هنغاريا في ثمانينيات القرن 
المنصرم. و ها هو الدكتور خالد يُدرس في جامعة جودولو و استاذ 

محاضر في جامعات مجرية عدة.
يتحدث عن مستوى التعليم في هنغاريا فيرى أن المؤسسات التعليمية 
الدولية تحترم و تقدر الجامعات المجرية و هذا ليس بالغريب على 
مختلف  في  نوبل  جائزة  عشرة  بخمسة  علماؤه  فاز  المجر  مثل  بلد 

حقول المعرفة.

و حول مستوى دراسة الطلبة العرب في هنغاريا يرى الدكتور كريم 
أن سمعة التعليم  و التألق مالزمة لهم فثمة أطباء و مهندسون و رجال 

أعمال استفادوا من دراساتهم بالمجر 
و هنا يشير إلى أن اتفاقات علمية عدة جرت بين الجامعات المجرية 
الجامعات  بين  البادي  التعاون  أن  علماً  تفعيلها  ينتظر  و  العربية  و 
 . اإلرتياح  على  يبعث  االردنية  و  السورية  و  المجرية  و  السعودية 
و الحقيقة أن الجهود التي تبذلها الملحقية الثقافية السعودية في فيننا 
مع  للتواصل  بن صقر  علي  الدكتور  الثقافي  الملحق  بسعادة  ممثلة 
الجامعات المجرية يثير التقدير و اإلحترام و التي يلمس المرء نتاجها 
في تزايد عدد الطلبة السعوديين الدارسين في المجر و في اإلستفادة 

من الطاقات العلمية و االكاديمية المجرية في الجامعات السعودية .

للحضور  و نموذجاً  المجر طالباً  أكاديمي فلسطيني جاء  خالد كريم 
إلى جنب مع أقرانه من  العربي الناجح  في المجتمع المجري جنباً 
األكاديميين الفارضين بنهج حياتهم و حضورهم اإلحترام األمر الذي 
يستدعي من المؤسسات العربية الرسمية تذكر هذه الطاقات معنوياً.

خالد كريم و حديث عن المسار الدراسي للطلبة العرب في المجر 
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الدولة  سكرتير  تشابا  بالوغ  السيد  قام 
وزارة  في  الشرق  على  لالنفتاح  المجري 
المجرية  الخارجية  والتجارة  الخارجية 
بزيارة الجزائرفي الفترة 25-24 فبراير من 
إطار  العاصمة في  الجزائر  2015 في  سنة 

المشاورات السياسية بين وزارتي 
الجزائرية. و  المجرية  الخارجية 
السيد  مع  مباحثات  اجرى  حيث 
بركسي‚  سنوسي  الحميد  عبد 
الخارجية  للوزارة  العام  األمين 
قمار‚  كمال  السيد  و  الجزائرية 

األمين العام لوزارة الرياضية.

مجمل  استعراض  تم  حيث 
العالقات الثنائية. و قد تم تأكيد أن 
الجزائرية  المجرية  السياسية  العالقات  هذه 
في  المشترك  للتعاون  مواتية  و  متطورة 
االقتصادي‚  المجال  في  أما  المستقبل‚ 

غير  الفرص  من  الكثير  يحمل  يزال  فال 
المستثمرة.

لمعالي  المرتقبة  الزيارة  في  البحث  تم  كما 
اللجنة  اجتماع  و  الجزائري  الوزراء  رئيس 
االقتصادية المشتركة في بودابست. و هناك 
عدة اتفاقيات ثنائية قيد التطور و التي تعتبر 
أساس للتعاون في المستقبل حتى تكون أكثر 

فعالية.

بالوغ‚  تشابا  الدكتور  برنامج  في  كان  كما 
ترسيم السيد ما ما دو سيدي كقنصل فخري 
لدولة المجر مقره في  باماكو و الذي يشمل 

كامل أراضي جمهورية المالي.

اقام سعادة سفير دولة الكويت لدى هنغاريا الدكتور حمد بورحمه حفل 
نخبة  بحضور  للتحرير  وال24  ال54  الوطني  العيد  بمناسبة  استقبال 

كبيرة من الشخصيات السياسية واالقتصادية واالكاديمية.
ومثل الحكومة الهنغارية في الحفل سكرتير الدولة في وزارة الخارجية 
الجالية  وممثلو  واالجنبية  العربية  الدول  سفراء  وحضور  السلو  سابو 

العربية والمسلمة في هنغارية واستمتع الحضور بالمئكوالت و الحلويات 
الكويتية في جو كويتي اصيل مفعم بالتراث و االصالة.

الحفل اكدت  المجري كلمات في  الكويت والمسؤول  القى سعادة سفير 
على عمق الصداقة الكويتية المجرية. 

يتذكر متابعو العالقات العربية المجرية ان دولة الكويت كانت من اوائل 
الدول العربية التي نهجت درب الصداقة مع الشعب المجري حيث كانت 
الى  تقوم برحلة اسبوعة مباشرة  )الماليف(  الهنغارية  الجوية  الخطوط 
الكويت كما ان طائرات الشحن الصغيرة كانت تقلع من بودابست حاملة 
مايتم التعاقد علية تجارياً وكانت قوافل السواح الكويتيين تمأل شوارع 
الكويتية  الرياضية  الفرق  ان  1980 ل1985 كما  اعوام  بودابست في 

كانت تعقد معسكراتها في المجر وتتعاقد مع مدربين من المجر.
واليوم اذ يتم االحتفال بالعيد الوطني الكويتي فأنما يتذكر المرء الدور 
الرائد لدولة الكويت في مساعدة الدول ولهفة االشقاء والحضور االنساني 
بحيث اعلنت االمم المتحدة في عام 2014 الكويت مركزاً دولياً انسانياً 

و اميرها القائد االنساني.

سكرتير الدولة للشؤون السياسية في الجزائر 

سفارة الكويت في المجر تحتفي باالعياد الوطنية 



KÉK DUNA  الدانوب األزرق 38

 Mohamad Reza Morshedدعا سعادة محمد مرشد زادة
إلى  المجر  في  اإلسالمية  إيران  جمهورية  سفير    Zadah
حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبالده: الذكرى السادسة 

و الثالثين للثورة اإليرانية . حضر الحفل عدد من المسؤولين 
المجريين و سفراء الدول العربية و األجنبية . 

اليوم الوطني اإليراني 

عالم بهجت اسكندر الفني 
احتضنت المكتبة الوطنية للمعارض في الثاني عشر من فبرايرمعرض التصوير الضوئي 

للفنان بهجت اسكندر بعنوان حفنة عالم-عالم اسكندر.
دشن االفتتاح  الدكتور توشكا السلو المدير العام للمكتبة بكلمة اشاد فيها بانجازات الفنان 

بهجت.
وحضور  االكايمي وفنان الجرافيك العا لمي اوروس السلو الحائز على جائزة كوشوت 

ومؤرخ االدب الحائز على جائزة يوجف اتيال لالدب السيد فوزي السلو. 
جائزة  على  الحاصلة  مارتا  سبيستيان  الشهيرة   الفنانة  المغنية  االفتتاح  في  وشارك   

اليونسكو من اجل السالم والحائزة ايضا على جائزة كوشوت. 
شهد االفتتاح جمهور واسع وبعض السفراء العرب في المجر. 
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قدم سعادة األستاذ / محمد بن عبدالهادي المطرفي في الرابع من فبراير 

الحرمين  لخادم  ومفوضا  العادة  فوق  سفيرا  اعتماده  أوراق  2015م  
الشريفين لدى دولة المجر إلى فخامة رئيس جمهورية المجر السيد  /

أدر يانوش.
وقد نقل سعادة السفير / محمد المطرفي خالل اللقاء تحيات مقام خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياته الطيبة 
العالقات  لفخامة الرئيس/ أدر يانوش وللشعب المجري الصديق مثمناً 
حمل  وبدوره  المجاالت.  من  العديد  في  البلدين  بين  تربط  التي  الطيبة 
الشريفين  الحرمين  لخادم  القلبية  تحياته  السفير  سعادة  الرئيس  فخامة 
والعافية  الصحة  بدوام  وتمنياته  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 

وللشعب السعودي الكريم دوام العزة والرفعة.
منسوبي  من  االعتماد  اوراق  تقديم  حفل  خالل  السفير  سعادة  رافق 
السفارة كل من األستاذ/ حاتم بن غرم هللا الغامدي واألستاذ/ محمد بن 

عبدهللا الدواس. 

الدكتور  دعت الجالية المصرية وعائلة سفير مصر السابق في المجر 
اشرف محسن الذي توفاة هللا قبل عام الى لقاء في مقر بيت االمة المجري 

تكريم لذكراه حضره سفراء عرب واجانب وجمع من الجالية العربية.
والقى رئيس الجالية العربية الدكتور السيد حسن كلمة تأبينية ذكر فيها 
مناقب الراحل مناجياً روحة القائمة على لهفة ومساعدة الجميع. قائال: 

لقد ساعدتم الجاليه المصريه وغيرهم من العرب بكل ما تستطيعون في 
حل مشاكلهم ولمعرفتي أنكم عملتم المستحيل في ذلك ، فلم تبخلون أبدا 
في مساعده أحد، ولو كان ذلك علي مسؤوليتكم الشخصيه، لقد عرفت 
الجمه والكثيره عرفتها  المساعدات منكم، والمساعدات  بعض من تلك 

ممن قدمت اليهم وخاصه بعد رحيلكم.
انكم  ننسى  ال  ولعلنا  عظيما  أنسانا  خسرت  بالمجر  المصريه  الجاليه 

جسدتم عظمة مصر وطيبة شعبها.

عام على وفاة سفير مصر السابق

سفير السعودية يقدم اوراق اعتمادة للرئيس 
المجري 
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في  وتعاون  شراكة  اتفاق  على  التوقيع  تم 
معالي  زيارة  خالل  الشمسية  التاقة  مجال 
المجري  البرلمان  رئيس  السلو  كوفير 

للمملكة العربية السعودية. 
القابضة وشركة  النصبان  أعلنت شركة  فقد 
وتوقيع  شراكة  عن  المجرية  قروب  شيفا 
الطاقة  مجال  في  لالستثمار  تفاهم  مذكرة 
الريتز  فندق  شهده  احتفال  في  الشمسية 
كارلتون، وحضره رئيس البرلمان المجري 
ولفيف  المملكة  لدى  المجري  والسفير 
والقنوات  والصحف  األعمال  رجال  من 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأفاد  الفضائية، 

النصبان  فهد  المهندس  القابضة  النصبان 
لالستثمار  التوجه  بأن  االحتفال  هامش  على 
في هذا المجال نتج عن قراءة متأنية لخارطة 
والعالمي  المحلي  المستوى  على  االستثمار 
حيث أن المتابع لتوجهات الدول يتلمس مدى 
نظيفة  كونها  الشمسية  الطاقة  على  اإلقبال 
ألنواع  ومنافسة  ومستدامة  للبيئة  وصديقة 
باإلضافة  التكلفة  حيث  من  األخرى  الطاقة 
إلى كونها متجددة وال تتطلب أعمال صيانة 
كثيرة. وأضاف مما استوقفنا أن هنالك بعض 
سنوات  خالل  أنه  إلى  تشير  التي  التقارير 
أرخص  الشمسية  الطاقة  ستصبح  معدودة 
بفضل  التقليدية  األخرى  الطاقة  أنواع  من 
التطوير التقني الذي تشهده وسيؤدي ذلك إلى 
وارتفاع  المستهدفين  العمالء  دائرة  توسيع 

الطلب على خدمات الطاقة الشمسية.
من  القابضة  النصبان  أن  بالذكر  والجدير 
الشركات العائلية التي تهتم باإلدارة الرشيدة 
وتطبق نظام حوكمة الشركات العائلية وتولي 

إدارة  وتعتقد  كبيرا  اهتماما  الجانب  هذا 
الشركة بأن نظام الحوكمة قد أضفى المزيد 
من االحترافية على عملها ويعول عليه كثيراً 
والشركات  القابضة  الشركة  مستقبل  في 

التابعة لها.

مستشار  صالحة  فالح  المحامي  والقى 
فيها  بين  كلمة  المجرية  الشركة  ومحامي 
الى  والمتطلعة  المجر  في  الكامنة  الخبرات 
الى  مشيرا  العربية  الشركات  مع  تفاعل 
مارافق تاريخ العالقات العربية المجرية من 
تعاون اقتصادي انعكس ايجاباً على الشعبين.

دعت سفارة دولة الكويت في السادس من فبراير إلى افتتاح معرض صور 
عن الكويت

 و ذلك في سياق اإلحتفاالت باألعياد الوطنية الكويتية و ضمن الفعاليات 
المتواصلة لتجسيد معاني الذكرى الخمسين للعالقات الكويتية المجرية التي 

تصادف عام 2015 .
سعادة الدكتور حمد بو رحمة سفير دولة الكويت رحب بالحضور و القى 
كلمة أشار في مضامينها إلى تطور العالقات المجرية الكويتية. و تم توزيع 

هدايا على الحضور تجسد معاني هذه المناسبة .

شراكة سعودية مجرية في مجال الطاقة الشمسية

معرض صور عن الكويت 
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المجر ترحب باتفاق ايران والدول الست

بودابست: جولة في مصحات عالج الروماتزم 

أصدرت وزارة الخارجية والتجارة المجرية 
رّحبت  رسميا  بيانا   2015 ابريل   3 يوم 
إليه  التوصل  تم  الذي  المبدئي  باالتفاق  به 

بخصوص البرنامج النووي االيراني.

نص البيان

المبدئي  باالتفاق  المجرية  الحكومة  ترّحب 
رفيعي  ممثلين  بين  إليه   التوصل  تم  الذي 
والواليات  األوروبي  االتحاد  عن  المستوى 

المتحدة وألمانيا  المتحدة األمريكية والمملكة 
وايران   الشعبية  والصين  وروسيا  وفرنسا 
بخصوص برنامج ايران النووي ذلك يوم 2 

ابريل 2015.

نثق بأنه وعلى أساس هذه الخطة المشتركة 
بين   شامل  نهائي  اتفاق  إلى  التوصل  يتم  أن 
يونيو   30 تاريخ  حتى  وايران   EU/E3+3
الطريق  يمهد  أن  يمكن  االتفاق  هذا  القادم. 
لتطبيع العالقات بين ايران والمجتمع الدولي 
االتحاد  في  األعضاء  الدول  جميع  فيها  بما 
األوروبي وأن يساهم في عمليات االستقرار 

في منطقة الشرق األوسط.

المجر دعمت على الدوام  وسوف تقّدم دعمها 
إلى  التوصل  أجل  من  أيضا  المستقبل  في 

اتفاق شامل من خالل القنوات الدبلوماسية.

العظام  امراض  لعالج  عدة  مصحات  المجرية  والمحافظات  بودابست  العاصمة  في  تنتشر 
والروماتزم حيث الخبرة المجرية مديدة في هذه الحقل. 

 Juhász István  التقينا بالدكتورBudai Irgalmasrendi  في وسط بودابست يقع مصح
Ábel الذي يشرف على عالج عدد من المرضى العرب المقيمين والزائرين. حيث يشير الى 
المرضى  مع  للتفاعل  ارتياحة  عن  وعبر  الدوائية  للوصفات  المرافق  الطبيعي  العالج  أهمية 

العرب. 
ويؤكد الدكتور اشتفان على أهمية التمارين الرياضية المتواصلة والمياه المعدنية في الوصول 

الى نتائج ايجابية تخفف من آالم المرضى.

نساء رائدات في تقدير الحضور العربي
سفراء  عقيالت  النساء  من  مجموعة  قامت 
الدكتورة  تتقدمهم  المجر  في  العربية  الدول 
خديجة بوزيد عقيلة عميد السلك الدبلوماسي 
المجر  في  المغربية  المملكة  سفير  العربي 
بزيارة  عمر  بن  الدين  نور  الدكتور  سعادة 
الذي  دبرتسن  مدينة  في  االجبان  معمل  الى 
يملكة ويديرة رجل االعمال اللبناني الدكتور 
عقيلته  والسيدة  كان  حيث  نابلسي,  رياض 
في  االنتاج  سير  على  واطلعن  باستقبالهن, 

المعمل وفق احدث التقنيات العلمية. 
وتأتي هذه الزيارة لتعزيز الروابط والتفاعل 
بين الجالية العربية المقيمة والناجحة في حقل 
في  العربي  الدبلوماسي  والجسم  االستثمار, 

المجر.
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سفير المملكة العربية السعودية يحتفي برئيس مجلس النواب المجري

خطوة دعم وتقدير للمستثمرين العرب في المجر
السفراء العرب في زيارة لمعامل رياض النابلسي 

وفد برلماني كويتي في المجر 

في  السعودية  العربية  المملكة  سفير  أقام 
المجر سعادة محمد بن عبدالهادي المطرفي 
غداء  مأدبة  مارس  من  عشر  الرابع  في 
المجري  البرلمان  على شرف معالي رئيس 
مقر  في  وذلك  كوفير(  )السلو  الدكتور 
السلك  سفراء  الحفل  وحضر   ، السكن  دار 
السلك  العربي وعدد من سفراء  الدبلوماسي 
اإلسالمي وبعض كبار المسؤولين من وزارة 

الشؤون الخارجية والتجارة المجرية.
االحتفال  بداية  في  السعودي  السفير  وألقى 
البرلمان على  معالي رئيس  فيها  كلمة شكر 
قبوله الدعوة ، منوهاً في هذا الصدد بالزيارة 

الرابع  في  للمملكة  لمعاليه  األخيرة  الناجحة 
والعشرين من فبراير ، كما أشار سعادته إلى 
المجرية  السعودية  العالقات  ورسوخ  تميز 
المشتركة  التعاون  مجاالت  من  العديد  في 
بين البلدين ، ومن جانبه شكر معالي رئيس 
مجلس النواب السفير السعودي على الدعوة 
كما   ، المملكة  بزيارة  سعادته  إلى  مشيراً 
المجر  حكومة  سياسة  أن  إلى  معاليه  أشار 
خالل الفترة الحالية ترتكز على االنفتاح نحو 
الشرق وخاصة تجاه الدول العربية ، وأن هذه 
المناسبة تعد فرصة كبيرة لالجتماع والتشاور 
مع سفراء الدول العربية واإلسالمية الصديقة 
، كما تم خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية 

وعدد  المجري  البرلمان  رئيس  معالي  بين 
معاليه  قدم  اللقاء  نهاية  وفِي   ، السفراء  من 
دعوة لسعادة السفير وكافة السفراء المدعوين 

لاللتقاء في مبنى البرلمان المجري.

اجرى وفد لجنة الصداقة البرلماني الكويتية 
في  مباحثات  الكويتي  البرلمان  في  المجرية 
في  والنواب  المسؤولين  من  عدد  مع  المجر 

حمد  النائب  برئاسة  كان  الوفد  البرلمان. 
الهرشاني وعضوية النواب عبدهللا التميمي, 
وقد  العدواني.  عبدهللا  الظفيري,  منصور 
سفير  بورحمة  حمد  الدكتور  سعادة  اقام 
على  عشاء  حفل  المجر  في  الكويت  دولة 
شرف الوفد حضره عدد من السفراء العرب 

وفعاليات ثقافية واعالمية. 

علمت الدانوب االزرق ان عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير المغرب سعادة الدكتور نور الدين 
لرجل  االجبان  لمعامل  بزيارة   21/4/2015 في  سيقومون  المجر  في  العرب  والسفراء  عمر  بن 
االعمال الدكتور رياض النابلسي في مدينة دبرتسن الذي اعد لهم برنامجاً حافالً يتضمن اضافة الى 

زيارة اقسام المعمل لقاءات مع عمدة المدينة وفعاليات اجتماعية و اقتصادية مجرية.
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وزير خارجية مصر في المجر 

دعم أعيان الجالية اليمنية في المجر لـ )عاصفة الحزم (

الخارجية  وزير  شكري  سامح  السيد  وصل  أوروبية  جولة  ضمن 
مع  محادثات  أجرى  حيث  رسمية  زيارة  في  المجر  إلى  المصري 
مبنى  في   Szijjártó  Péter سيارتو  بيتر  السيد  المجري  نظيره 
ابريل   16 في  بودابست  العاصمة  في  المجرية  الخارجية  وزارة 
اتفاقيات  على  التوقيع  تم  و  البلدين  بين  العالقات  تناولت   .2015

سياحية و تجارية .
بيتر سيارتو  السيد  ً حيث صرح  ً صحفيا  الوزيران مؤتمرا  و عقد 
أن مصر هي أحد دعائم االستقرار األساسية في المنطقة وأن المجر 

المنظمات  ألن  في مصر  االستقرار  مسألة  إلى  كبير  باهتمام  تنظر 
االرهابية التي تهدد استقرار مصر هي في الوقت نفسه تهدد أيضا 

استقرار أوروبا.
رأى السيد بيتر سياترو أن البرلمان المجري تحمل كامل المسئولية 
حماية  بمهام  تقوم  مجرية  قوات  مشاركة  قرار  على  صّوت  عندما 
وحراسة في ضمن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمي.

ذكر السيد سامي شكري وزير الخارجية المصري أن القاهرة تنظر 
إلى  العالقات المجرية – المصرية الثنائية بتقدير واحترام ، متمنيا 

أن تشهد هذه العالقات تقدما في المستقبل. 
تم التوقيع على اتفاقيتين إحداهما  في مجال العلوم والثقافة واألخرى 

في مجال التجارة الخارجية.

األستاذ  المجر  لدى  الشريفين  الحرمين  خادم  سفير  سعادة  أستقبل 
األربعاء  يوم  مساء  السفارة  بمقر  المطرفي  عبدالهادي  بن  محمد   /
الجالية  رئيس  سعادة  2015م  أبريل   15 الموافق  26/6/1436هـ 
اليمنية  ورئيس اتحاد الطلبة اليمنيين وعدداً  من رجال الدين اليمنيين 
سعادة  رحب  اللقاء  بداية  وفي  المجر،  في  اليمنية  الجالية  وأعيان 
حكومة  سعادته حرص  وأبدى   ، الشقيق  اليمن  من  باألخوة  السفير 

المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار 
اليمن والشعب اليمني الشقيق، كما أكد سعادة 
اليمن جزء ال يتجزأ من  السفير على أن أمن 
أمن المملكة والمنطقة ، مشيراً خالل االجتماع 
االنسانية  والروابط  العالقات  عمق  إلى 
والتاريخية بين المملكة واليمن حكومةً وشعباً ، 
من جانبه توجه رئيس الجالية اليمنية واألخوة 
الحرمين  لخادم  والعرفان  بالشكر  الحضور 
يحفظه  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
سبيل  في  تبذله  ما  على  المملكة  وحكومة  هللا 
دعمهم  على  مؤكداّ   ، اليمن  واستقرار  أمن 
الكامل لـ "عاصفة الحزم " والتي جاءت نتيجة 
لطلب الرئيس اليمني الشرعي والمنتخب السيد 
عبدربه منصور هادي بهدف استعادة الشرعية 
و   ، الوطنية  ووحدته  أمنه  وحماية  اليمن  في 
الجالية خطاب شكر  رئيس  من  اللقاء  نهاية  في  السفير  سعادة  تسلم 
وتأييد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه 
اليمنية على  الجالية  السفير وفد  اللقاء شكر سعادة  نهاية  هللا – وفي 
مشاعرهم الطيبة تجاه المملكة وقيادتها ، متمنياً أن تشهد الفترة القادمة 

االستقرار والرخاء لليمن وشعبه العربي العريق.
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الدانوب االزرق في حوار مع سفير ماليزيا في المجر
العالقات المجرية الماليزية متطورة وماليزيا مثال يحتذى للتعايش 

والتقارب بين االديان

وانصهار  نهضتها  ماليزيا في مسار  تجسد 
للدول  مثاالً  واالثني  االجتماعي  نسيجها 
وحضور  انساني  لدور  المتطلعة  الناهضة 

دولي.
سفير  سعادة  االزرق  الدانوب  التقت  وقد   
ماليزيا في المجرM.Sadik Gany  وكان 

هذا الحوار: 

هل تحدثنا عن تاريخ العالقات الدبلوماسية 
بين البلدين؟

بدأت مسيرة العالقات الدبلوماسية بين المجر 
العالقات  عمر  أن  أي   1969 عام  وماليزيا 
لكن   – عاما   46 البلدين  بين  الدبلوماسية 
إال  بودابست  في  لها  سفارة  تفتح  لم  ماليزيا 
في عام 1993 بالمقابل فقد افتتحت السفارة 

المجرية في كوااللمبور عام 1991.  
أغلقت السفارة المجرية في عام 2009 ذلك 
بسبب األزمة االقتصادية العالمية، وفي شهر 
على  وبناء   2015 عام  من  شباط   فبراير/ 
قرار الحكومة المجرية فقد تم من جديد إعادة 
افتتاح السفارة المجرية في ماليزيا. لكن دائما 
ما كان بين البلدين فترة زيارات متبادلة رفيعة 
الدولتين  رؤساء   : مستوى  على  المستوى 
البلدين وسياسيين ونواب  ورؤساء حكومتي 
برلمانيين وأعضاء حكومة رفيعي المستوى. 
هذه الزيارات المتبادلة أمنت الفرص لتبادل 
العالقات  تعزيز  أجل  من  النظر  وجهات 
الثنائية بين البلدين في مجاالت متعددة. ففي 
شهر نوفمبر / تشرين الثاني  2011 قام السيد 

 Martonyi  János مارتوني   يانوش  د. 
Dr. وزير الخارجية المجري األسبق بزيارة 
أمان   أنيفاه  السيد  وصل  كما  ماليزيا،  إلى 
الماليزي  الخارجية  وزير   Dato Anifah
في زيارة رسمية إلى المجر في شهر مارس 
السياحة  وزير  قام  ثم  من   .  2014 آذار    /
 Sarawak سراواك  اقليم  في  واإلسكان 
في  المجر  إلى  رسمية  زيارة  في  الماليزي 
شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2014. كما قام 
السيد جولت نيمت Németh Zsolt رئيس 
لجنة الشئون الخارجية في البرلمان المجري 
بزيارة رسمية إلى ماليزيا في شهر نوفمبر / 

شباط 2015.
إلى أين وصلت العالقات اإلقتصادية المجرية 

– الماليزية؟
السنوات  في  الثنائية  التجارة  العالقات 
بلغ  فقد  النمو.  طريق  على  تسير  األخيرة 
بين  التجاري  التبادل  حجم   2010 عام  في 
في  يورو  مليون   237 مجموعه  ما  البلدين 
عام  في  يورو  مليون   260 إلى  حين وصل 
2014 ماليزيا في المقام األول تصدر السلع 
إلى  واأللمنيوم  والصناعية  األلكترونية  
المجر  من  ماليزيا  تستورد  حين  في  المجر 

المنتجات االلكترونية و األالت واألدوية.
هل تحدثنا عن الحياة اإلجتماعية والثقافية 

الماليزية؟
ملكي  نظام  ذات  االتحادية  ماليزيا  دولة 
دستوري، حيث الحاكم األعلى يتمتع بصفات 
لقب   ماليزيا  في  عليه  ونطلق  الدولة  رئيس 

 Agong    Yang يانغ دي-برتوان أغونغ
الماليزية  الواليات  ويحكم    Di-Pertuan
عدد  مجموع  يبلغ  بالوراثة.  حاكمين  التسعة 
30 مليون نسمة وهم متعددو  سكان ماليزيا 
األعراق والديانات والثقافات، حيث يتعايش 
والمسيحيون  المسلمون  جنب  إلى  جنبا 
بوتقة  ماليزيا هي  وتناغم.  بسالم  والهندوس 
الجميع  حيث  والثقافات،  الشعوب  انصهار 
أعيادهم  في  يحتفلون  أنهم  حتى  يتكاتفون 
يمكن  وهنا  البعض.  بعضهم  مع  المختلفة 
القول أن ماليزيا ترفض جمع اشكال االرهاب 
وهي تتخذ مكانا لها في بين المعتدلين.  نؤمن 
العالمي  السلم  يعزز  المعتدل  الموقف  أن 
ماليزيا  ايصال  إلى  أدت  اإلعتبارات  وهذه 
المتحدة  المعتدلين في هيئة األمم  إلى حركة 
العالم  قادة  بين  عالمي  باعتراف  تتمتع  التي 
ماليزيا  الحكومية.  والمنظمات  السياسيين 
إلى  للوصول   2020 عام  حلول  مع  تسعى 
الوطنية  التحول  خطة  مرتفع.  دخل  مستوى 
التي أطلقتها الحكومة تتضمن برنامج إعادة 
الهيكلة  إعادة  وبرنامج  الحكومية  الهيكلة 
لتحقيق  موّجهه  البرامج  هذه  اإلقتصادية. 
عام  حتى  متقدمة  دولة  إلى  لتتحول  الرؤية 
 2014 عام  وفي  ماليزيا  أن  حيث   2020
احتلت المرتبة 12 في ترتيب الدول من حيث 

القدرة التنافسية.
ما هو رأيكم حول المجتمع والثقافة والمطبخ 

المجري؟
يتمتع كل بلد بخصوصية. فالمجتمع المجري 
تتميز  والمجر  جدا  جميلة  والمدن  منفتح 
ما  وهذا  غنيين  وثقافي  اقتصادي  بتاريخ 
لقد  المجر.   في  إقامتي  إثارةعلى   أضاف 

أحسست بسهولة عملي في هذا المجتمع.
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حرف و صناعات تقليدية ُعمانية
 تنضح بالموروث و بشائر المستقبل 

مضامينها  في  التقليدية  الصناعات  تحمل 
ألق الماضي و عظمة التاريخ الذي أورثه 

األجداد و حافظت عليه األجيال التالية.
و مع ما يسري في العالم العربي من فوضى 
و لجوء الجماعات المتفلتة المتطرفة إلى 
تدمير ما تركه األجداد يغدو إبراز تجليات 
ً من األمل  الماضي بجميع مفرداته ضربا 

بالمستقبل المنشود.
في سلطنة ُعمان  يزخر الموروث العماني 
التقليدية  والصناعات  الحرف  من  بالكثير 
بعدهم  من  وأبناؤهم  األجداد  اتخذها  التي 
الدول  من  ُعمان  وتعتبر  للرزق   مصدراً 
الحرفية؛  بالصناعات  اهتمت  التي  السباقة 
فجر  منذ  بالغاً  اهتماما  الحكومة  أولتها  فقد 
النهضة المباركة التي وضع أسسها جاللة 
السلطان قابوس  كونها تمثل جزءاً مهماً في 
هوية وثقافة المجتمع العماني وأحد الروافد 
التراثية المستوحاة من واقع البيئة العمانية. 
وقد مارس األجداد تلك الحرف والصناعات 
والتقليدية  البدائية  بالطرق  أنواعها  بشتى 
الحديثة  التقنيات  بعض  إليها  أُدخلت  حتى 
جمالية  لمسات  إضافة  على  عملت  التي 

وسرعة في اإلنجاز ال سيما اإلجادة.
التقليدية  والصناعات  الِحرف  تلك  ومن 
والفضيات  والسيوف  الخناجر  صناعة 
واألسلحة التقليدية والبارود محلي الصنع، 
والنِجارة  والنسيج  الفخارية  والصناعة 
النحاسية،  والصناعات  والِحدادة  الخشبية 
العماني  بها  ارتبط  طالما  التي  والسعفيات 
كون النخلة رفيقة الحياة منذ مئات السنين؛ 
تمثله من مصدر رزق ودخل في عدة  لِما 

نواح. 
وتعد صناعة الخناجر العمانية حرفة خالدة 
الخنجر  يشكل  حيث  القِدم  في  وموغلة 

العماني  الزي  مكونات  أهم  أحد  العماني 
العريقة،  العمانية  والشخصية  األصيل 
الخناجر  اقتناء  على  العمانيون  ويحرص 
الرسمية  المناسبات  في  بها  والظهور 
وغيرها،  واألعراس  الوطنية  واالحتفاالت 
األصالة  رموز  من  رمزاً  الخنجر  ويعتبر 

والعراقة والمواطنة.

وقد ُعرف الحرفي سعود بن محمد بن هالل 
المعولي كأحد أشهر الحرفيين بوالية وادي 
المعاول بمحافظة جنوب الباطنة الذي ظل 
مالزما لصناعة الخنجر العماني منذ حداثة 
بالعديد  اسمه  ارتبط  وقد  اليوم  وحتى  سنه 
والقالئد  كالخواتم  الفضية  الصناعات  من 

واألساور والهدايا التذكارية وغيرها.
الفضةُ  الخناجر  صناعة  في  وتدخل 
من  المصنوع  واللباد  والخشب  والجلد 
المصنوعة  المعدنية  والمقابض  الصوف  
من البالستيك أو من قرن حيوان  الزرافة 
الحديد  ومعدن  الرصاص  معدن  من  او 

عديدة  أنواع  هناك  وتوجد 
كالسعيدي  الخناجر  من 
والبدوي  والصوري 

والنزواني وغيرها.
وادي  والية  تشتهر  كما 
المعاول بصناعة الفخاريات 
بهذه  يقوم  من  أشهر  ومن 
هو  الوالية  في  الحرفة 
بن  سيف  بن  سالم  الحرفي 
تعلم  فقد  السريري  سالم 
اثنا  وعمره  الفخار  صناعة 

عشر عاما.

وضع  الفخاريات  صناعة  مراحل  ومن 
تخلط  ثم  الصباح  المخمرة حتى  في  التربة 
وهي  )السمة(  في  وتقلب  بالماء  وتمزج 
تكون  حتى  النخيل  سعف  من  صنع  بساط 
تشكيل  يتم  ذلك  بعد  للتشكيل،  جاهزة 
الفخاريات بوضعها على آلة خشبية تسمى 

الرحى.

ومن الحرف والصناعات التقليدية صناعة 
بالدرجة  النخلة  على  وتعتمد  السعفيات 
األولى من خالل استخدام مواد أساسية من 
والخوص  )الزور   : مثل  النخلة  مكونات 

والليف والكرب( وغيرها.

هدايا  لحفظ  قديما  المندوس  ويستخدم 
كما  زينتها،  وأدوات  والمالبس  العروس 
يستخدم لتزيين أركان البيت واعطائه شكال 
تراثيا ويدخل في صناعة المناديس الخشب 
والقفل  الذهبية  والمسامير  والمقابض 
وفقاً  المندوس  اسعار  وتتفاوت   ، وغيرها 

الحجامها.

من  العمانية  الحلوى  صناعة  وتعد 
التي ما زالت  التقليدية  العمانية  الصناعات 
مستمرة منذ مئات السنين، وقد القت شغف 
وحب الصانعين والمستهلكين لها ، وترمز 
العمانية  وللحلوى  والضيافة  للكرم  الحلوى 
ومتنوعة  فريدة  ومذاقات  مختلفة  أنواع 
ومنها ما يصنع بالطرق واألدوات التقليدية 

وأخرى بالطرق الحديثة.
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Ez a nyolcadik 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.

Abbas Ibn Firnas

A szárnyalás igézete, történelmi gyökerek !
Élt a kilencedik században egy kiemelkedő tu-
dású természettudós, aki hét évszázaddal Le-
onardo
 da Vinci kísérletei előtt , már foglalkozott az 
ember vezette repülő eszköz gondolatával. Ez a 
tudós Abbas Qasim Ibn Firnas volt, egy berber, 
aki 810-887 között a mai Andalúzia területén 
, IZN-Rand Onda , Al-Andalus- ban, született.  
(mai Ronda, Spanyolország) 
Az akkori Umayyad kalifátusban élt. Fantaszti-

kus polihisztor volt – foglalkozott kémiával, matematikával, a repüléssel, feltaláló, fizikus, technikai 
szakember, aki mellesleg zenész és költő is volt.
A hagyományok szerint a Spanyolország bölcsének is nevezett csillagász és ezermester, Abu’l Quásim 
Abbás Ibn Firnás valamikor 875 körül( 65 éves volt) tollakból szárnyat készített magának és úgy 
döntött, hogy lerepül a Mezquita mecset minaretjéről Córdobában. „Testét tollakkal fedte be – olvas-
ható a legkorábbi, ám még így is 600 (!) évvel későbbi beszámolóban –, hátára két szárnyat kötött... 
számottevő távolságot repült be, mintha csak madár lett volna. De sajnálatos módon repülés közben 
súlyosan megsérült.
Abban a római kori városban dolgozott, amely ma a Cordoba nevet viseli. Ez a helység 150 kilomé-
terre fekszik a tengerparttól, a Guadalquvir folyó partján, egy széles, termékeny völgyben. Ez a gyö-
nyörű, történelmi város pályázik az Európa 2016. évi kulturális fővárosa címre. Az ezzel összefüggő 
fejlesztések egyik jelentős alkotása volt a múlt 2011-ben átadott híd, mely a tudósról az Abbas Ibn 
Firnas nevet kapta.

    Szerkesztette:
        Dr.Hassan Elsayed

Abbas Ibn Firnas

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogad-
ta Hanna Tetteh ghánai külügyminiszter asszonyt. A 
két tárcavezető tárgyalásának napirendjén a gazda-
sági együttműködési megállapodás véglegesítése és 
a terrorizmus elleni nemzetközi küzdelem fokozása 
szerepelt.

Szijjártó Péter és Hanna Tetteh
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2015. március 26-án Tunézia budapesti nagykövetsége és a Ma-
gyarországon élő tunéziaiak néma felvonulást (békemenetet) 
szerveztek a fővárosban a 2015. március 18-án a tuniszi Bardo 
múzeumban elkövetett terrortámadást elítélve. A Francia Intézet 
elől indulva a KKM-ig mentek, ahol köszönőlevelet nyújtottak át 
Dr. Mikola István biztonságpolitikai és nemzetközi együttműkö-
désért felelős államtitkárnak a magyarországi tunéziai állampol-
gárok és a tunéziai diákok nevében Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter részére, elismerve a tunéziai demokratikus át-
menethez nyújtott támogatását. Az államtitkár elmondta, hogy 
Magyarország a tunéziai támadás után félti a régiót, és nyugalmat kíván a térségnek, hogy valóban 
demokráciát lehessen ott építeni. Továbbá kiemelte, hogy a KKM elítél minden terrorista akciót, kü-
lönösen mert manapság „nagyon elszaporodtak a világban ezek az agresszív megnyilvánulások”. Ma-
gyarország szolidáris a tunéziai néppel, és támogatja az erőfeszítéseiket, hogy a stabilitást, a demok-
ráciát meg tudják védeni egy ilyen szörnyű esemény ellenére is, amely nyilvánvalóan ott is felzaklatta 
az embereket. A KKM már a terrortámadás napján jelezte a tunéziai kormánynak a szolidaritását, a 

megdöbbenését és együttérzését
A felvonuláson mintegy 50-60 ember vett részt, köztük több 
nagykövet. A résztvevők egyebek mellett Együtt a terrorizmus 
ellen és Nyáron Tunéziába megyek feliratú táblákat tartottak fel.
A KKM részéről a felvonuláson részt vettek : Szentgyörgyi Zoltán 
– Közös kül- és biztonságpolitikai főosztályvezető helyettes
A leveleket átvette : Dr. Mikola István - Biztonságpolitikai és 
nemzetközi együttműködésért felelős államtitkár.

Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár egy-
napos látogatásra Dohába utazott, a látogatás célja a magyaror-
szági ingatlanbefektetések, valamint mezőgazdasági exportter-
mékek kiajánlása volt.
Magyar Levente kedden megbeszélést folytatott Mohammed bin 
Abdullah Al-Rumaihi, Katar Állam külügyekért felelős államtitká-
rával és Ahmed Mohammed Al-Száda környezetvédelmi állam-
titkárral. 
A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára látogatás 
során sikeres találkozókat bonyolított katari élelmiszeripari vál-
latok vezetőivel: Abdulrahmán Hamad Al-Kaabi, a WIDAM és 
Khálid Mubárak Al-Delaimi, a  Hassad Food vezérigazgatójával. 
Magyar Levente találkozott a gazdasági élet szereplőivel, többek 
között a szuverén katari befektetési alap ingatlanbefektetése-
kért felelős vállalatának, a Qatari Diar, valamint a Katari Üzlet-
embertanács vezetőivel.
„Katar élelmiszerellátása nagymértékben külföldi piacokról tör-

ténik, szeretnék diverzifikálni a beszerzési országok körét, a katari tárgyalásaim alapján elmondha-
tom, nagy érdeklődés mutatkozik Magyarország mezőgazdasági és élelmiszeripari termékei iránt” 
– összegezte a tapasztalatokat Magyar Levente
A képen Ahmed Mohammed Al-Száda környezetvédelmi államtitkár és Magyar Levente látható.

Békemenet

Magyar Levente Katarba látogatott
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Pakisztáni Iszlám Köztársaság Nagykövetsége
Budapest, Magyarország

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság Budapesti Nagy-
követsége az InterContinental Hotelben emléke-
zett meg 2015 március 23-án Pakisztán Nemzeti 
Napjáról. A diplomáciai testületek, a magyar köz-
jogi méltóságok és a pakisztáni közösség tagjai 
vettek részt a rendezvényen.

A nemzeti himnuszokat követően Iftekhar Aziz 
Nagykövet úr kiemelte 1940 március 23-a jelen-
tőségét a szubkontinens, valamint Pakisztán tör-
ténelmében. A két ország közötti bilaterális kap-
csolatokban bekövetkezett pozitív fejlemények is 
megemlítésre kerültek.

A 2015-ös év továbbá a két ország közötti 50 éves 
diplomáciai kapcsolatok fennálását is ünnepli, 
melyre formális tortavágási ceremóniával emlé-
keztek meg. A háttérben eközben a két ország 
közötti történelmi jelentőségű bilaterális látoga-
tásokról, Pakisztán történelméről, kulturájáról és 
vállalati potenciáljáról láthattak prezentációt a 
résztvevők, illetve Pakisztánt népszerűsítő nyom-
tatott brossúrákat és könyveket olvashatak. A fel-
szolgált pakisztáni kulináris ínyencségek elnyer-
ték a vendégek nagyrabecsülését.

közgondolkodás és a jogalkotás terén is. A király-
ság létrehozta a párbeszéd központot, ahol az isz-
lám különböző irányzatai valamint a világvallások 
képviselői fejthetik ki véleményüket. Ezt a terro-
rizmus elleni központot az ENSZ is támogatja.”
„Mindazok ellenére – folytatta – hogy a fent em-
lített intézkedések jó eredményeket hoztak, a 
terrorizmus veszélye még mindig jelen van, fő-
ként az arab és az iszlám világban. E terjeszkedő 
veszéllyel – melynek gonosz tetei napról napra 
egyre csak nőnek – külön-külön nem lehet szem-
beszállni. Ezért a szaúdi királyság az iszlám nem-
zet iránt érzett felelősségének és kötelességének 
tudatában támogatta az Iszlám Világ Egyesület 
által szervezett konferenciát, hogy ezáltal létre-
jöjjön egy olyan közös rendszer, ami javítja a ter-
rorizmus miatt az iszlámról és a muzulmán világ-
ról kialakult kedvezőtlen képet.”
Beszédét a herceg a következő gondolattal zárta: 
„Biztosíthatom Önöket, hogy az iszlám nemzet és 
világ jó szándékú képviselői hisznek abban, hogy 
ezen a konferencián olyan gyakorlati eredmények 

születnek, amelyek segítik az arab és az iszlám 
világot az idegen jelenségek felszámolására tett 
erőfeszítéseiben.”
Abdullah Al-Törki, az Iszlám Világ Egyesületének 
főtitkára elmondta, hogy az egyesület azért vá-
lasztotta a terrorizmust a konferencia témájául, 
mert érezte, hogy milyen fenyegetést jelent a 
mindennapokban.
A konferencia témái:
A konferencián számos, az iszlám világból érkező 
tudós és biztonságpolitikai szakember vett részt 
és a következő témakörök kerültek terítékre:
- A terrorizmus fogalma.
- A terrorizmus vallási, társadalmi, gazdasá-
gi és kulturális okai valamint a tömegtájékoztatás 
szerepe.
- A terrorizmus és a régió globális érdekei.
- A terrorizmus hatásai.
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Nemzetközi konferencia Mekka szent vá-
rosában az iszlámról és a terrorizmus el-

leni küzdelemről

Szalmán király kiemel-
ten fontosnak és szük-
ségesnek tartja a terro-
rizmus elleni harcot és 
a párbeszéd kultúrájá-
nak terjesztését.

Őfelsége Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi király be-
szédében kihangsúlyozta, hogy az utóbbi időben 
az iszlám nevében elkövetett terrorcselekmények 
hatására a világ közvéleménye a muszlimok el-
len fordult. Mindemellett maga a muszlim világ 
is összezavarodott, hiszen azok az országok, me-
lyeknek szervezetei szoros együttműködést ala-
kítottak ki a nem muszlim világgal, kényelmetlen 
helyzetbe kerültek.
A 2015. február 22-én Mekkában tartott nemzet-
közi konferenciát e szavakkal nyitotta meg Khalid 
Al-Faiszal bin Abdel-Azíz herceg, Szalmán szaúdi 
király tanácsadója, Mekka szent város tartomá-
nyi hercege, aki a király távollétében tolmácsolta 
Őfelsége szavait az Iszlám Világ Egyesülete által 
szervezett konferencia résztvevőinek.
A beszédben kihangsúlyozta, hogy „Az iszlám 
nevében terjeszkedő terrorizmus elsősorban az 
iszlám nemzetet fenyegeti és az általa okozott 
fájdalom már túllépte az iszlám világ határát. A 
terroristák tetteik elkövetéséhez csak pajzsként 
használják a teljesen ártatlan iszlám vallást, ami-
nek semmi köze a barbár cselekedetekhez.”
A herceg hozzátette még, hogy „a súlyos lelki és 
anyagi veszteségek mellett az eltévelyedett, tév-
úton járóterroristák azt a veszélyt is hordozzák, 
hogy lehetőséget biztosítanak az iszlámot érő 
rosszindulatú támadásoknak. Miattuk mintegy 
másfél milliárd muszlimot éri a terrorizmus vádja, 
pedig a terroristáknak semmi köze sincs magához 
az iszlám valláshoz.”
Majd így folytatta: „a gonosz tettek lehetőséget 
adtak az iszlám nemzettel szembenálló csopor-
toknak, hogy lejárató kampányba kezdjenek, és 
ezáltal rontsák a nem muszlimok szemében az isz-

lámról ki-
alakult ké-
pet, és azt 
tudatosít-
sák ben-
nük, hogy 
a terro-
r i z m u s 
az iszlám 
vallás és 
nemzet természetes velejárója. Céljuk, hogy a 
közvéleményt a muszlimok ellen hangolják.”
Szalmán király beszédében kiemelte, hogy „a 
szaúdi királyság hazai és nemzetközi szinten is 
minden tőle telhetőt megtesz a terrorizmus elleni 
küzdelemben. A szaúdi biztonsági erők keményen 
felléptek az országban lévő terrorista sejtek ellen, 
azokat még csírájukban felszámolták, nemzetközi 
szinten pedig a szaúdi légierő részt vesz a terro-
rizmus elleni koalíció műveleteiben.”
„Vallástudósaink egyértelmű választ adtak a ter-
roristáknak, akik az általuk félremagyarázott 
vallási szövegekkel próbálták elcsábítani az em-
bereket. Egyértelműen bebizonyították, hogy az 
iszlám óva int az erőszaktól, a szélsőségtől, a val-
lási túlzásoktól. Ugyanis a középút, a mértékle-
tesség és a tolerancia az iszlám attribútumai és 
igaz tanításai. Azok, akik eltérnek a tanításoktól, 
nem szolgálják a nemzet érdekeit, hanem nyo-
mort, megosztottságot és gyűlölködést hoznak.”
Majd folytatta: „egyetemi kutatóink az egyetem 
falain belül és kívül is mértékadó tanulmányokat 
készítettek a terrorizmus jelenségéről, elemezték 
a terrorista csoportok céljait, eszközeit és terve-
it valamint társadalomra való veszélyességüket. 
Ezen túl, a média elítélte a terrorizmust, külön 
foglalkozott annak bűneivel, szervezeteivel és jel-
lemzőivel.” A herceg a beszédben megemlítette 
még, hogy „a szaúdi királyság arab, regionális 
és iszlám szinten is a testvérekkel karöltve száll 
szembe a terrorizmussal a biztonságpolitika, a 
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A rusztaki piac az Ománi Szultanátus legrégebbi és 
legfontosabb piacának tekinthető, központi szere-
pet játszik a tartomány és a szomszéd települések 
életében. Mindemellett fontos nevezetesség is, aho-
vá mindenhonnan érkeznek a vásárlók, az eladók 
és az áruk egyaránt. Itt minden megtalálható, ami 
az ománi hétköznapokhoz szükséges. Napjaink-
ban a kereskedelmi és gazdasági szempont mellett 
megjelent egy harmadik tényező is: a turizmus. A 
rusztaki vár melletti piac, amely egyszerre hordozza 
magában a civilizáció hagyományait és a fényűzést, 
a turisták kedvelt célpontja lett.
A piac, vagy nyolcas, ahogyan a helyiek nevezik, 
a tengerparti Batinah tartományból érkező friss és 
szárított halaknak és a tenger gyümölcseinek fontos 
felvevőhelye. A gyümölcsök és a szezonális termé-
kek, mint például a gránátalma, a dió, a mandula, a 
szilva és a kajszibarack, Al-Dzsabal Al –Akhdar felől 
érkeznek. Az Asszahil és Al-Dzsabal felől érkező vá-
sárlók és eladók itt találkoznak és cserélik ki áruikat. 
Al-Dzsabal lakói megveszik a datolyát és a szárított 
halat, az asszahiliek pedig mindazt, ami őnáluk nem 
kapható.
Rusztak tartományban intenzív gabonatermesztés 
– kukorica, búza, csicseriborsó, tehénborsó – folyik 
valamint fokhagymát, hagymát és más növényeket 
termesztenek, a kereslet-kínálat függvényében. Ré-
gen az emberek nemcsak vásárolni jártak a piacra, 
hanem kikapcsolódni, információt gyűjteni, tájéko-
zódni a legújabb hírekről, hiszen akkor más kom-
munikációs eszköz még nem létezett.
A piac felújítása során figyelembe vették a régi omá-
ni építészeti stílust, mivel a piacnak nagyon szép ré-
szei voltak. Szinte minden utcasaroknak külön tör-
ténete van. A piac magában hordozza egy nemzet 
és egy civilizáció életét, történelmét. Mindamellett 

jelentős szereppel bír a szórakoztatás és az oktatás 
terén is. Az ipari és kézműves szakmák esteében az 
iskola szerepét is betölti, hiszen itt több generáción 
át nyüzsgött az élet napkeltétől napnyugtáig és a 
piacról mindenki szép emlékekkel távozott.
A piacon külön része van az ománi édességeknek, 
itt készítik őket és az értékesítés is itt történik. A 
piacon szemantika rendszer van és a szemantikusok 
már kora reggel összegyűlnek a piacra vezető út 
két oldalán Tawi Assza és Tawi Alhara között. Min-
den szemantikus a kereskedőket várja, hogy meg-
érkezzenek teve-vagy szamárháton. Van egy külön 
állomás azoknak, akik a belső tartományokból ér-
keztek. Régen a piacon az ezüst piaszter volt a fő 
fizetőeszköz, aminek az értéke kb. 120 ománi baisa 
vagy egy picivel több (1 ománi riál =1000 baisa). 
Ezen túl törki vagy burgos Al-busaidi nevű pénzt 
használtak.

Rusztak ománi piac: tradíció és ragyogás
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A legnagyobb 
hazai jármű-
ipari vállala-
tok, beszállí-
tók, szakmai 
szervezetek 

valamint a kormányzat képviselőinek rész-
vételével 2014 után második alkalommal 
szervezte meg járműipari csúcstalálkozóját 
a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA). 
Az eseményen Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter tekintette át a tavaly 
mintegy 6651 milliárd forint értékben ter-
melő és több mint 132 ezer embert foglal-
koztató sikerágazat teljesítményét, illetve 
vázolta jövőbeni kilátásait. 

A teljes hazai feldolgozóipar 27,4 százalékát kite-
vő járműipar a magyar gazdaság húzóágazata. A 
szektorban jelenleg több mint 700 vállalat műkö-
dik, amelyek közvetlenül több mint 132 ezer em-
bernek biztosítanak megélhetést. Az Opel motor-
gyára és a nagy autógyárak, vagyis a Suzuki, az 
Audi és a Mercedes mellett a világ 20 legnagyobb 
első körös autóipari beszállítójából (TIER1) 15 
már Magyarországon is rendelkezik termelőkapa-
citással. 

Az iparág súlya és a magyar gazdaságban betöl-
tött szerepét figyelembe véve Nemzeti Befekte-
tési Ügynökség (HIPA) úgy döntött, hogy 2014-
hez hasonlóan idén is megszervezi nagyszabású 
járműipari konferenciáját, amely lehetőséget biz-
tosít az ágazat legfontosabb hazai szereplőinek, 
hogy találkozzanak partnereikkel, és közösen át-
tekintsék a magyar járműgyártás kilátásait. 

Ésik Róbert, a HIPA elnöke, a rendezvény házigaz-
dája nyitóbeszédében kiemelte, hogy 2014-ben a 
befektetések terén is folytatódott az a látványos 
fejlődési folyamat, amely a járműipart az elmúlt 
években jellemezte. Ezt támasztja alá, hogy ta-
valy a HIPA közreműködésével megvalósuló be-
fektetési projektek volumenének több mint fele, 
vagyis 868 millió euró a járműiparhoz köthe-
tő. Ezeknek a beruházásoknak a révén 3500 új 
munkahely jön létre Magyarországon. 2014-ben 

többek között olyan nevek kerültek fel a magyar 
járműipari szektor szereplőinek listájára, mint az 
indiai Apollo Tyres és a lengyel Alumetal, valamint 
olyan jelentős cégek bővítették kapacitásukat, 
mint a sopronkövesdi Autoliv és a győri Nemak. 

„Az ágazat jövőbeni kilátásai is igen kedvezőnek 
mondhatók, hiszen a HIPA által kezelt aktív be-
fektetési portfólióban továbbra is a járműipari 
beruházások dominálnak. A szervezet jelenleg 
107 nyitott projekt kapcsán folytat tárgyalásokat, 
amelyek közül 21 a járműipari szektorhoz köthe-
tő. Amennyiben ezek a most ismert paraméte-
rekkel valósulnak meg, úgy a beruházások által 
összesen közel 3600 új munkahely létesül majd 
Magyarországon” – mondta Ésik Róbert. 

A HIPA elnöke kifejtette, hogy a magyar gumiab-
roncsgyártás fejlődése jól példázza azt az utat, 
amelyen a járműipar az elmúlt években haladt. A 
Magyarországon jelenlévő nagy nemzetközi ab-
roncsgyártó cégek, vagyis a japán Bridgestone, a 
francia Michelin és a dél-koreai Hankook jelentős 
gyárbővítéseivel, illetve az Apollo új gyárával a 
magyar kapacitás hamarosan meghaladja az évi 
32 millió darabot. Ennek köszönhetően hazánk 
rövid időn belül abroncsgyártó nagyhatalommá 
válik: az előrejelzések szerint Európában százból 
tizenkét jármű magyar gépek és kezek által készí-
tett gumin fog gördülni. 
A felsoroltak mellett Ésik Róbert arról is beszá-
molt, hogy egyre több hazai kkv kapcsolódik az 
ágazatban termelő nagyvállalatok értékteremtő 
láncába. A szervezet ennek érdekében egy több 
elemből álló beszállítói programot működtet, 
amelynek keretében szakmai rendezvények és 
képzések szervezésével, valamint egy online pi-
actér létrehozásával támogatja a hazai járműipari 
vállalkozásokat. 

A konferencián köszöntő beszédet tartó Szijjártó 
Péter az ágazat elmúlt évi eredményeit méltatta. 
A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, 
hogy a tavaly mintegy 6651 milliárd forint terme-
lési értéken teljesítő járműipar a magyar gazda-
ság legmeghatározóbb eleme. 

További növekedés előtt áll a magyar járműipar

Új befektetések, a szektor kilátásai és a magyar beszállítói arány 
növelése voltaka HIPA második járműipari konferenciájának vezértémái
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1- LENNE OLYAN KEDVES, HOGY TÁJÉKOZTASSON BEN-
NÜNKET ÉS OLVASÓINKAT AZ ÖN KUTATÁSAI RÓL ÉS AZ 
ÖN SZAK TERÜLETÉRŐL
A kutatási területek a tágabb közel-keleti térség aktuális politi-
kai, gazdasági és társadalmi folyamatai. Az elmúlt években kuta-
tásom főként a mérsékelt, a politikai életbe integrálódni kívánó 
iszlamista mozgalmakkal foglalkozott. 2007-ben és 2010-ben 
kétszer fél esztendőt töltöttem egy jordániai kutatóintézetben 
Ammánban, ahol lehetőségem nyílt többek között a Muszlim 
Testvériség politikai pártjának tagjaival, az Iszlám Cselekvés 

Frontja Párt tagjaival interjúkat készíteni. Emellett rendszeresen utazom a térségbe, és tudományos kon-
ferenciákon veszek részt, így többek között az elmúlt években megfordultam Egyiptomban, Törökország-
ban, Szaúd-Arábiában, Iránban is. Jelenleg az elmúlt évek politikai átalakulásáról készítek monográfiát 
magyar nyelven. Kutatási profilomban még Pakisztán jelenlegi fejleményeivel is foglalkozom.

2- HOGY LÁTJA ÖN AZ ISZLÁM KÖZÖSSÉGEK HELYZETE EURÓPÁBAN, ÉS EGYÜTTÉLÉSI 
ESÉLYEI ÉS LEHETŐSÉGEI AZ EURÓPAI ORSZÁGOKBAN.
A kérdés komplex, és sajnálatos módon a párizsi események hatására a nemzetközi média leegyszerűsíti 
a felmerülő problémákat. Meglátásom szerint tévedés az európai közvélemény részéről a „mi” és „ők” 
szembeállításaként beállítani a vitákat, hiszen az európai muszlim közösség legalább fele már nem beván-
dorló, hanem Európában született. Nem is beszélve azokról a muszlimokról, akik Európában felveszik az 
iszlám vallást. A nemzetközi média a kérdést biztonsági problémaként kezeli, holott a muszlimok döntő 
hányadától idegen a radikalizáció. Az más kérdés, hogy a radikalizmust leszámítva is vannak problémák az 
együttéléssel. Emlékszünk Angela Merkel mondataira, aki a multikulturalizmus végéről beszélt Európában. 
Meglátásom szerint a multikulturalizmus sohasem valósult meg Európában annak eredeti jelentése szerint. 
A muszlimok és nem muszlimok együttélésében mindkét oldal szélsőségesei – a radikális muszlimok és az 
erősődő szélsőjobboldal – felelősek. Az európai muszlimokak kifejezetten hátrányosan érinti, ha bármilyen 
merényletet követnek el az iszlám nevében.

3- MA MÁR A SZÉLSŐSÉGESSÉG OLYAN VESZÉLY, AMI AZ EGÉSZ VILÁGOT FENYEGETI, 
HOGYAN LEHET EZZEL A VESZÉLLYEL SZEMBEN SZÁLNI IDEOLÓGIAILAG  ÉS A MÉDIA ESZ-
KÖZEIVEL?
A szélsőségesség globális fenyegetés, ahogy nemrégiben II. Abdulláh jordán uralkodó fogalmazott egy 
beszédében. A szélsőségességgel szemben pusztán katonai erővel nem lehet szembeszállni, ugyanakkor a 
nemzetközi média segítséget nyújthatna ebben. Az Iszlám Állam mögött álló személyek nem tudatlanok, 
hanem széleskörű ismeretekkel rendelkeznek. Ugyancsak hasonló a helyzet azon hindu nacionalistákkal, 
akik a hinduizmust használják fel politikai céljaik legitimálására. Az egyik eszköz, hogy az a közösség, 
ahonnét a szélsőségesek származnak szembeszáll ideológiailag a nézetekkel. A médiának abban ehet sze-
repe, hogy eloszlassuk azon téves nézeteket, minthogy a szélsőségesség az egyik vagy a másik vallásból 
táplálkozik. A szélsőségességnek nincsenek meggyőződésem szerint vallási alapjai.

4- MI A VÉLEMÉNYE  EGY OLYAN CSOPORT LÉTREHOZÁSÁRÓL , A MELY OLYAN ARAB ÉS 
MAGYAR GONDOLKOZÓK BÓL ÁLL, AKIK KÉPESEK ELMAGYARÁZNI AZ ISZLÁM VALÓS TAR-
TALMÁT , ÉS PÁRBESZÉDET INDÍTANI A VALLÁSOK KÖZT .
Jó ötletnek tartom, ugyanis a probléma az, hogy a közvélemény általánosít az adott kultúrának vagy val-
lásnak a mélyebb ismerete nélkül. Meggyőződésem szerint az ismeretterjesztésnek fontos szerepe lehet 
egymás megismerésében, ugyanis hiába része a 30 milliós muszlim közösség Európának, mégis főként a 
negatív események kapcsán találkozunk az iszlám vallással, és a nagy többség leegyszerűsítve az erőszak-
kal azonosítja. Mi a Corvinus Egyetem működtetünk egy Corvinus Centre for Islamic Studies-t, amelynek 
nemrégiben megjelent angol nyelven is elérhető tanulmányai éppen az európai iszlám témakörét járják 
körül tudományos alapon. Szeretnénk munkánkat hasonlóképpen továbbfolytatni az elkövetkezendő évek-
ben.

Dr. Csicsmann László a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanul-
mányok Intézetének egyetemi docense, aki érdekli az iszlám kultúra.

Neves tudományos személyiség, akinek mély betekintése van a történe-
lembe és a társadalomtudományokba
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Magyar Malyziai együtt működés
Malajzia sokfajú, sokvallású, multikulturális ország, 
ahol muzulmánok, keresztények, hinduk, buddhis-
ták békében és harmóniában építik az országot

A Kék Duna Magazin interjút készített M.Sadik Gany 
Malaysiai nagykövet úrral, aki mesélt nekünk a Ma-
gyar Malyziai együtt működésről

Megtudhatnánk valamit a két ország diplo-
máciai kapcsolatainak történetéről?
Magyarország és Malajzia 1969-ben vette fel a dip-
lomáciai kapcsolatokat. Ez 46 év, tehát már hosszú 
ideje – ugyanakkor Malajzia csak 1993-ban nyi-
totta meg nagykövetségét Budapesten. A magyar 
nagykövetség 1991-ban nyílt meg Kuala Lumpur-
ban. A globális gazdasági válság miatt 2009-ben 
bezárt a magyar nagykövetség. 2015 februárjában 
a kormány úgy döntött, hogy újranyitja nagykövet-
ségét Malajziában. De a két ország közt ebben a 
periódusban is voltak magas szintű kölcsönös láto-
gatások: államfők, kormányfők, politikusok, parla-
menti képviselők, magasrangú kormánytagok. Ezek 
a kölcsönös látogatások alkalmat teremtettek az 
eszmecserére és keresték a lehetőségeket, hogy a 
kétoldalú kapcsolatokat tovább erősítsék sok rész-
területen, mindkét fél előnyére. 2011 novemberé-
ben Dr. Martonyi János külügyminiszter látogatást 
tett Malajziában, majd 2014 márciusában Malajzia 
külügyminisztere, Dato’ Anifah Aman járt Magyar-
országon. 2014 novemberben Sarawak turizmusért 
és lakásügyekért felelős államminisztere tett láto-
gatást Magyarországon, 2015 februárban a Külügyi 
Bizottság elnöke, Németh Zsolt járt Malajziában. 

Hol tartanak a magyar-malájziai gazdasági 
kapcsolatok?
A kétoldalú kereskedelem felszálló ágon van az 
utóbbi években. A 2010-es  évben kétoldalú ke-
reskedelmünk volumene 237 millió Euró volt, míg 

2014-ben már 260 millió. Malajzia főként elektro-
nikus cikkeket, gépipari termékeket és alumíniu-
mot exportál Magyarországra. Főbb importcikkei 
az elektronikus termékek, gépek és gyógyszeripari 
cikkek. 

Tudna pár szót mondani Malajzia társadalmi 
és kulturális életéről?
A Malajziai Államszövetség államformája alkotmá-
nyos monarchia, amelyben parlamentáris demokrá-
cia van. Államfője a király, akit mi Yang Di-Pertuan 
Agong-nak hívunk. Kilenc malajziai szövetségi ál-
lamot örökletes uralkodók vezetnek. Össznépessé-
günk mintegy 30 millió. Malajzia sokfajú, sokvallású, 
multikulturális ország, ahol muzulmánok, kereszté-
nyek, hinduk, buddhisták békében és harmóniában 
építik az országot. Malajzia népek és kultúrák ol-
vasztótégelye, amelyek felkarolják, sőt ünneplik 
különbözőségüket. Általánosságban elmondható, 
hogy a malajziaiak visszautasítják az extremizmus 
minden formáját, és a mérsékeltséget helyezik elő-
térbe. Hiszünk abban, hogy a mérsékelt hozzállás 
előmozdíthatja a globális békét. Ilyen megfontolás-
ból indította el Malajzia a Mérsékeltek Globális Moz-
galmát az Egyesült Nemzetekben, amely hatalmas 
támogatásnak örvend és elismerést aratott a világ 
vezető politikusai és kormányzati szervei körében.  
Malajzia arra törekszik, hogy 2020-ra elérje a magas 
jövedelmű státuszt. A kormány által indított Nemze-
ti Átalakítási Terv része a Kormányzati Átalakítási 
Program és a Gazdasági Átalakítási Program. Ezek 
arra irányulnak, hogy megvalósítsák ezt a 2020-ig 
ívelő víziót, és fejlett országgá váljon. 2014-ben Ma-
lajzia a világ 12. legversenyképesebb országa volt. 

Mi a véleménye a magyar társadalomról, kul-
túráról, konyháról?
Minden ország egyedi. A magyar társadalom na-
gyon nyitott. A legtöbb nagyobb város gyönyörű. 
Magyarországnak hosszú és gazdag történelme, 
kultúrája van, és ez érdekessé teszi itt-tartózkodá-
somat. Úgy tapasztaltam, hogy nagyon könnyű dol-
goznom ebben a társadalomban.
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(rendtartás = shariya). Így lé-
tezik judaizmus, kereszténység 
és iszlám szerinti rendtartás, de 
ezek ugyanazok a vallások. Aki 
köztük különbséget tesz, az az 
ember. Viszont ha egy vallást 
feldarabolunk, akkor Istent is fel-
daraboljuk. Ha pedig Istent fel-
daraboljuk, a Sátán eggyé válik. 
Az ember akkor követi el a bűnt, 
amikor kisajátítja Allahot, istent 
és csak saját magát és csoport-
ját nevezi az igaz hit követőjé-
nek. Aki ezt teszi, elit csapatokat 
hoz létre, akikkel szemben min-
den más ellenséggé válik. Nem 
hiszem, hogy a teremtéssel Allah 
célja az ellenségek létrehozása 
volt. Fel kell tehát ismernünk 
Isten egységét és az Ő követő-
it pedig testvérként kell számon 
tartani, bármilyen rendtartás 
szerint is szolgálják Őt.

• Mik a kulturális jel-
lemzők az Európában élő 
muszlimoknak?

Európába a múlt század hatva-
nas éveitől kezdve, a gyarmatbi-
rodalom felbomlásával rengeteg 
vendégmunkás érkezett. Az Eu-
rópában akkor működő multik 
felszívták ezeket a tömegeket. Ez 
a generáció nem törődött az isz-
lámmal, ők pénzt keresni jöttek, 
amit hazautaltak családjaiknak. 
Azonban a hetvenes, nyolcvanas 
években az Európai Közösség 
parlamentjei olyan törvényeket 
hoztak, amelyek lehetővé tették 
a családegyesítést. Ennek követ-
keztében pár év alatt a beván-
dorlók száma megháromszorozó-
dott és olyan inaktív családtagok 
érkeztek Európába, akik nem 
dolgoztak, volt idejük a vallással 
foglalkozni. Olyan iszlám szekták, 
felfogások, irányzatok találkoz-
tak aránylag kis helyen, melyek 
korában sem térben, sem időben 
nem érintkeztek. Így nem csak 
a befogadó ország részére volt 
idegen az, amit az emigránsok 
magukkal hoztak, hanem gyak-
ran egymás számára is idegenek 

voltak. Ezt tetézte az, hogy az 
anyaországokból térítő missziók 
érkeztek, akik nem azt tűzték 
célul, hogy elszármazott testvé-
riket a befogadó társadalmakba 
integrálják, hanem ezzel szem-
ben megacélozták honfitársaik 
eredeti vallási identitását, ami 
további elidegenedést okozott. 
Egymással rivalizáló mecsetek 
ezrei létsültek, amelyek nem a 
befogadó társadalom temploma-
ival, vallásával kereste a hangot, 
hanem még önmaguk közt is 
versengtek a hívőkért és a támo-
gatásokért.
Az Európai Unió pedig nem ke-
zelte ezt a problémát az elmúlt 
hatvan évben. Azóta a multik is 
olcsó ázsiai országokba telepí-
tették üzemeiket, utcára dobva 
a bevándorlókat. A szociális fe-
szültség felerősödésével a vallási 
problémák is jelentőssé váltak. 
A politika pedig manipulálja, irá-
nyítja, maga javára játssza át ezt 
a kérdést, megoldani nem akar-
ja.
Mivel a befogadás lehetősé-
ge csökken, az idegengyűlölet, 
iszlamofóbia is nő. Ez veszélyes, 
mert ha az iszlám állam, vagy 
más terrorszervezet segítő kezet 
nyújt ezeknek a be nem fogadot-
taknak, akkor azok is időzített 
fegyverré válnak, akik az európai 
értékek miatt jöttek ide, de csa-
lódniuk kellett.    
Bízom az egyszerű hívők bölcses-
ségében és toleranciájában min-
den térfélen.    

• Hogyan lehet szembe-
síteni azokat, akik rosszmó-
don használják az iszlámval-
lást?

Mindenki erősítse saját hitét sa-
ját könyve alapján és jöjjön rá, 
hogy könyveink összekötnek. Is-
tenünk egy. 
Az erőszak nem megoldás. Egy 
olyan világban élünk, ahol kultú-
rák, felfogások összemosódnak. 
Sok a vegyes házasság, a közö-
sen beszélt nyelv, stb. Ha már a 

genetika tudománya azt bizonyít-
ja, hogy mi egy fajhoz, az emberi 
fajhoz tartozunk, akkor vallási ol-
dalról miért azt bizonyítjuk, hogy 
különbözőek vagyunk. A bőrszín-
ben, nyelvben, hovatartozásban 
lévő különbség nem tekinthető 
különbségnek!
Ami az iszlám vallás mai értelme-
zését illeti, az gyakran a politikai 
érdekek miatt válik ellentétessé 
az iszlámból fakadó megbékélés-
sel. Az, hogy valaki nagy szakál-
lal Allah Akbart kiabál és fejeket 
vág le, az nemhogy az iszlámból, 
hanem egy vallásból sem leve-
zethető. Ez inkább sátáni tan, 
vagy pszichopata megnyilvánu-
lás, amit a politika éltben tart és 
használ. Ezt a pénzhatalom által 
vezérelt politikai erőt kellene ki-
vonni a mai iszlám hátteréből, 
ez sokat segítene abban, hogy 
az emberek szíveibe természetes 
úton kódolt iszlám újból elő tud-
jon bújni.    

• Melyik az a fontos re-
cept, ami fontosnak találja 
az iszlám fontosság és sze-
retet terjesztése a népek kö-
zött?

Ami jó, az terjed magától, nem 
kell terjeszteni. Hibának tartom 
terjeszteni az iszlámot. Az iszlá-
mot gyakorolni kell, embernek 
kell lenni és a többi ember javára 
kell tenni. Ennyit tudunk tenni, 
nem többet. Allahnak is kell egy 
kis munkát hagyni. A többi az ő 
dolga. 
Nem kell mindenáron bebizonyí-
tani azt, hogy felsőrendű lények 
vagyunk. A Koránban sem ez áll. 
A Korán mindenhol az embert 
szólítja, nem a muszlimokat. És 
Allah szerint is az a legnemesebb 
közöttetek, aki a legőrizkedőbb 
és legalázatosabb (Akremukum 
ind Allah atqakum).
Megbocsájtás és szeretet. Ez az 
alapja mindennek.  

Kék Duna Magazin
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Egy Magyar Seikh nyilatkozata az 
iszlámról és a muszlimokról.

A Kék Duna Magazin interjút készítet Dr. Abdel Rahman Mihalffy-val - a ház elnöke az Euró-
pai Fatwa Halal tranzakcióknak: 

• Tudná nekünk mesél-
ni a tanulmányairól és a kar-
rieréről?
1979-ben végeztem Gödöllőn, az 
agrártudományi egyetemen. Itt 
is doktoráltam a trópusi tanszé-
ken. Kollégiumi éveimet egy szu-
dáni diákkal töltöttem egy szo-
bában, aki csak arabul beszélt 
hozzám. Rám ragadt a nyelv és 
az arab kultúra, melytől elszakít-
hatatlan az iszlám. 
Líbiában és Egyiptomban me-
zőgazdasági és vízügyi vállala-
tokat képviseltem a nyolcvanas 
években. A rendszerváltást kö-
vetően az akkori külügyminisz-
ter, Jeszenszky Géza felkért a 
szaúd arábiai nagyköveti poszt-
ra. A felkészülési időszak alatt 
három évig voltam a miniszter 
tanácsadója az iszlám országok 
témakörében. Hirtelen közbejött 
betegségem megakadályozott 
abban, hogy kiküldetésem meg-
valósuljon.
1998-ban az Állami Privatizáci-
ós Hivatal elnök-vezérigazgatója 
kért fel a magyar állami kintlévő-
ségek rendezésére. 2002-2004 
között pedig a Bábolnai Élelmi-
szeripari Rt vezérigazgatója vol-
tam.
2004-től Afrikába települtem, 
ott jótékonysági tevékenységgel 
foglalkoztam. 2008-től az Afrikai-
Magyar Egyesület irodáját vezet-
tem Maliban. 
2013-tól visszatelepültem Euró-
pába. Jelenleg a Halal tranzak-

ciókkal foglalkozó Európai Fatwa 
Tanács elnöke vagyok Bécsben.     

• Hogy ismerte meg az 
iszlámvallást?

Az iszlám vallásról egykori szoba-
társam mesélt a kollégiumi évek 
alatt. Ő muzulmán kultúrában 
nőtt fel, én keresztény családból 
származom. Sem ő, sem én nem 
tartottuk vallásainkat. Nem azzal 
törődtünk, hogy győzzük meg a 
másikat saját vallásunk igazáról. 
Ebben a könnyed légkörben ren-
geteg információ cserélt gazdát. 
Ő sokat tanult a kereszténységről 
és én pedig az iszlámról szerez-
tem rengeteg alapinformációt. 
Amikor elvégeztük az egyetemet 
elhatároztam, hogy barátom em-
lékére lefordítom a Koránt. Eb-
ben nem volt semmiféle vallási 
indítás, egyszerűen érdekelt, és 
mint egy rejtvényt, meg akartam 
fejteni. Nyolc évig tartott, mire a 
végére értem. 
A fordításban segítségemre volt 
líbiai és egyiptomi kiküldetésem. 
Egyiptomban az Al-Azhar akkori 
nagy sejkje, Dzsád Al-Hakk Ali 
Dzsád Al-Hakk nyitotta meg szá-
momra azt a lehetőséget, hogy 
1982-86 között az Al-Azhar falai 
között tanulhassam az iszlámot. 
A vallást is itt vettem fel a nagy-
sejk kezei közt. 
Az Al-Azhar az iszlám tudomá-
nyok egyik meghatározó felleg-
vára. Az itt szerzett tudás életem 
végéig elkísér. 
Amikor onnan 1986-ban vissza-
jöttem Magyarországra, nekilát-
tam a Magyar Iszlám Közösség 
megalapításának, melyet 1988-
ban jegyeztek be. Ennen a kö-
zösségnek voltam az alapítója 
és sejk-elnöke 1996-ig. Akkor 
lemondtam.    

• Mi az okok annak, 
hogy elkezdte követni az isz-
lámvallást? 

Gyakorlatilag a Korán fordítás 
nyitotta meg az utat számomra 
az iszlámhoz. Magam sem ér-
tem, hogy történt. Egyszer csak 
minden logikussá, érthetővé 
vált. Aki nyolc évet foglalkozik 
éjjel nappal a Koránnal, az része-
sévé válik a csodáknak, a föld és 
az élet titkainak, az elmúlásnak, 
mindezt pedig áthatja egy fensé-
ges béke. Az isteni teremtésben 
való megbékélés ágyazódik be 
olyan környezetbe, amit a tudo-
mány csak nem rég fedezett fel, 
vagy még fel sem fedezett. Ez 
nem lehet egy analfabéta prófé-
ta kitalációja! Ez maga a csoda!
Fájdalommal tölt el mindaz, ami 
ma az iszlám nevében történik. 
Valójában ezért mondtam le 
1996-ban az Iszlám Közösség ve-
zetéséről. Nem tudtam egyszerre 
az iszlám vallást és a muszlimo-
kat képviselni. Gyakran a Korán 
előírásai és tanai teljesen ellen-
tétesek a muzulmánok viselke-
désével, cselekedetivel. Ma, ami-
kor iszlám államról beszélünk, 
mindez még jobban igaz. 
Az iszlám ma az egyszerű em-
berek tömegeinek szívében van 
beprogramozva alvó módon, míg 
a felszínen Allah Akbart üvöltő 
őrültek teszik tönkre ennek a 
gyönyörű vallásnak a hitelét.  

• Ön szerint, mik azok a 
hasonlóságok a monoteista 
vallások közt?

Nincsenek monoteista vallások. 
Ábrahám óta egy monoteista 
vallás van. Ennek az egy vallás-
nak van különböző rendtartása 
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Sajnálatos módon a szíriai és 
iraki hadszínterek nagyszámú 
„külföldi harcost”, köztük nyu-
gat-európai állampolgárokat 
is vonzanak. E toborzó tevé-
kenység a Nyugat-Balkánon 
a térségünk és Magyarország 
szempontjából is kihívás. Mind-
ezért a szoros együttműködés 
az EU-n belül is különösen 
fontos, ami a korábbinál kohe-
rensebb és akcióorientáltabb 
megközelítést igényel. Ezzel is 
összefüggésben az ENSZ BT 
2014. szeptember 24-én egy-
hangúan elfogadta a külföldi 
terrorista harcosokkal szem-
beni fellépést célzó határoza-
tát, amihez 104 ország vállalt 
társszerzőséget, köztük az EU 
mind a 28 tagállama is. Az Eu-
rópai Tanács 2014. augusztus 
30-án következtetéseket fo-
gadott el a külföldi harcosok 
és a jelenséghez kapcsolódó 
terrorszervezetek, közülük 
konkrétan az ISIL/Da’esh el-
leni fellépés meghatározott 
irányairól, hozzátéve, hogy a 
külföldi harcosok kiutazásának 
és hazatérésének problemati-
kája kezelésében az utasadat-
nyilvántartó (PNR) rendszerek 
európai szintű összehangolá-
sának kiemelt jelentősége van. 
A Bizottság és a soros lett el-
nökség megállapodtak abban, 
hogy a tagállamok biztonságá-
nak növelése érdekében egy 
közös terrorellenes intézke-
déscsomagot készítenek; ez 
várhatóan kiterjed majd az EU 
PNR Irányelv elfogadásának, 
a Schengeni Kódex módosítá-
sának, az EU radikalizációval 
foglalkozó szakértői hálózata 
bővítésének, illetve a terroriz-
mussal szembeni büntetőjogi 
eszközökkel történő fellépés 
kérdéseire. 
 

4. Hogyan értékeli a 
közös magyar-arab kultu-
rális, szellemi és a médiá-
ban történő erőfeszítések 
mechanizmusát a párbe-
széd ösztönzésére a val-
lások között, valamint a 
nemzetközi jog alkalmazá-
sát és betartatását minden 
féllel.

A magyar-arab kulturális 
együttműködés virágkorát a 
XX. század második felére te-
hetjük. Ebben az időben szá-
mos arab irodalmi mű került 
lefordításra, a nagyközönség 
számára is elérhetővé váltak a 
XIX-XX. század fordulóján élt 
kiváló orientalista, Goldziher 
Ignác összegyűjtött, lefordított 
írásai, valamint olyan egyéni-
ségek játszottak szerepet az 
magyar-arab kulturális kap-
csolatok fejlesztésében, mint 
Germanus Gyula. Szintén a 
XX. század második felében 
jelent meg először Simon Ró-
bert munkája nyomán a Korán 
teljes magyar fordítása is, a 
magyar olvasó jobb megér-
tését elősegítő tudományos 
kommentárral. Sajnos nagy-
jából két évtizede e lendület 
alábbhagyott. 
 
Az utóbbi időszakban, fő-
leg a kormányzat arab vi-
lág felé történő nyitásának 
következtében,Magyarország 
ismét felkerült az arab világ 
kulturális térképére. Erősítjük 
hagyományos kapcsolatain-
kat a Maghreb-országokkal, 
Egyiptommal és a levantei tér-
séggel (pl. Marokkóban elkez-
dődött a világhírű Kodály-mód-
szerű zeneoktatás), továbbá 
örömmel tapasztaljuk, hogy az 
eddig elhanyagolt Öböl-térség 
is komoly érdeklődést mutat 
Magyarország iránt. Biztató az 
az együttműködés, amely az 
előadóművészetek, elsősor-

ban a komolyzene területén 
indult újra: magyar zenekarok, 
társulatok adnak nagy sikerű 
koncerteket a térségben (pl. a 
Budapesti Fesztiválzenekar a 
közelmúltban tartott koncert-
sorozatot az Emírségekben). 
Jelentős előrelépés, hogy kü-
lönböző budapesti filmfesztivá-
lokon egyre többször mutatják 
be az arab filmművészet re-
mekműveit. A kulturális közöt-
ti együttműködés terén a ma-
gyar orientalista intézetek élő 
és szoros kapcsolatokat ala-
kítanak ki arab egyetemekkel 
(pl. a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem és a King Feysal Uni-
versity képzési együttműködé-
se, amelynek keretében szaúdi 
és magyar diákok tanulhatnak 
egymás intézményeiben).
 
Kulturális és humánkapcsola-
taink megújítása szempontjá-
ból kiemelkedő fontossággal 
bír a Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjprogram, amelynek 
keretében mintegy ezer, az 
arab világ minden szegletéből 
érkező ösztöndíjas diák szá-
mára biztosítunk lehetőséget, 
hogy magyar felsőoktatási in-
tézményekben folytassa tanul-
mányait.
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megalapozatlan és elfogult 
volt. Ugyanakkor mindezen 
problémák ellenére az EU tag-
ság Magyarország számára 
jobb pozíciót biztosít érdeke-
inek képviseletére/érvénye-
sítésére a nemzetközi kap-
csolatokban. Az EU emellett 
fontos eszköze volt (és marad) 
a szomszédainkkal folytatott 
regionális együttműködésnek, 
és megkönnyítette a határon 
túli magyar kisebbségekkel 
folytatott kapcsolatok szoro-
sabbra fűzését is.

2. Hogyan látja a jö-
vőbeni együttműködést 
Magyarország, illetve az 
Európai Unió és az arab or-
szágok (főként az öbölbeli 
országok) között és ennek 
hatása a keleti nyitás poli-
tikájára?

Magyarország külpolitikájában 
fontos szerepet szán az arab 
országokkal való együttmű-
ködésnek. Míg ezen államok 
nagyrésze esetében ez a ko-
moly hagyományokra vissza-
tekintő kétoldalú kapcsolatok 
újra előtérbe helyezését jelen-
ti, addig az Öböl-államok több-
sége tekintetében a keleti nyi-
tás Magyarország számára új 
együttműködési rendszerek ki-
építését és célpiacok feltárását 
tűzi ki. Ahazai vállalatok és az 
állami szféra aktivitásának kö-
szönhetően mind Észak-Afriká-
ban, mind a Közel-Keleten újra 
jelentősen megerősödtek kap-
csolataink, a magyar termékek 
és szaktudás ismét kezdik visz-
szanyerni hagyományos jelen-
tőségüket. Magyarország az 
elmúlt évek munkájának, kap-
csolatépítési törekvéseinek kö-
szönhetően immár az Öbölben 
is sikereket tud elérni. Bízunk 
benne, hogy a kezdeti kisebb 
volumenű eredmények már 
a közeljövőben is komolyabb 

magyar üzleti sikerek alapját 
képezik majd e régióban. 

Magyarország támogatja, 
hogy az Európai Unió is tovább 
mélyítse kapcsolatait az arab 
országokkal. Az észak-afrikai 
és közel-keleti országok tekin-
tetében ezt célozza az európai 
szomszédságpolitika jelenleg 
zajló áttekintése, hatékonyab-
bá tétele. Hazánk kezdetektől 
fogva aktív az egykori Barce-
lonai Folyamatban, jelenleg az 
Unió a Mediterrán Térségért 
szervezetben. Az Öböl-régiót 
illetően Magyarország számára 
is komoly előnyökkel járna, ha 
az immár hosszú éve óta folyó 
EU-ÖET(Öböl-menti Együtt-
működési Tanács) szabadke-
reskedelmi tárgyalások sikeres 
megállapodással zárulnának. 
Véleményünk szerint az EU a 
közös kül- és biztonságpoliti-
kája, valamint donortevékeny-
sége révén fontos szerepet 
játszik a közel-keleti válságok 
enyhítése érdekében. Magyar-
ország kiegyensúlyozott állás-
pontjával aktív alakítója az EU 
regionális politikájának.
 
3. Ismertté vált az arab 
világban zajló káosz hatá-
sa az európai országokra. 
Milyen javaslatai és elkép-
zelései vannak a terroriz-
mus és radikalizmus elleni 
harcról és a nemzetközi 
jog alkalmazásának szük-
ségességéről a radikaliz-
mus és agresszióval szem-
ben világszerte?

A közelmúlt eseményei – mint 
az ISIL/Da’esh előretörése 
vagy a franciaországi, dániai 
és a közel-keleti helyszíneken 
elkövetett terrortámadások – 
világosan jelezték, hogy Euró-
pa és az európai állampolgá-
rok sincsenek biztonságban. 
Hazánk mélyen elítéli a terror-

cselekményeket, és fontosnak 
tartja az EU elkötelezettségét 
a terrorizmus elleni küzde-
lemben. Kiemelt célkitűzésnek 
tartjuk a belső információ-
csere minden lehetséges esz-
közzel történő fejlesztését, a 
radikalizáció elleni programok 
bővítését és hatékonyabbá 
tételét, valamint az érintett 
szövetséges harmadik orszá-
gokkal (pl. USA, Törökország, 
Szaúd-Arábia, Algéria, Egyip-
tom, Izrael, Jordánia, Marok-
kó, Libanon, Tunézia stb.) való 
együttműködés fokozását.
 
Hazánk támogatja 
aterrorszervezetek elleni nem-
zetközi erőfeszítéseket.Ma-
gyarország sürgős humanitá-
rius segélyt, illetve több száz 
tonna lőszert és egyéb katonai 
eszközt ajánlott fel a bagdadi 
kormány és a kurd hatóságok 
részére2014-ben.  Hazánk vizs-
gálja az iraki katonai hozzájá-
rulás lehetőségét is (katonáink 
nem vennének részt közvetlen 
harci cselekményben).
 
Az ISIL/Da’esh térnyerése mi-
att romló biztonsági helyzet 
és a vallási erőszak eszkalá-
ciója a teljes közel-keleti tér-
ség biztonságát, valamint a 
keresztény közösségek puszta 
létét fenyegeti. A nemzetközi 
közösségnek mindent meg kell 
tennie a keresztény és más 
vallási és etnikai kisebbségek 
védelme érdekében. Különö-
sen aggasztó a terrorszerve-
zet térnyerése Líbiában és – a 
Bardo múzeum ellen elköve-
tett merényletből következően 
feltételezhetően – Tunéziában. 
Magyarország nyilatkozatban 
ítélte el az ISIL/Da’esh feb-
ruár 15-i líbiai terrorakcióját, 
amelynek során a szervezet 
21 egyiptomi kopt keresztényt 
végzett ki.
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Takács Szabolcs Ferenc  a ma-
gyar miniszterelnökség euró-
pai uniós ügyekért felelős ál-
lamtitkára ,külön  interjút adott 
a Kék Duna Magazinnak, mely-
ben áttekintette Magyarország 
EU-hoz való csatlakozását az 
elmúlt 11 évben és kifejtette 
véleményét a magyar – arab 
jövendő kapcsolatairól.

1. Magyarország 2004 
januárjában* csatlakozott 
az Európai Unióhoz.(* he-
lyesbítendő: májusában) 
Hogyan látja a csatlako-
zás eredményeit a magyar 
gazdaságra és politikára 
nézve? 

Európai Unióstagságunk ösz-
szességében sikeres, az eu-
rópai integrációnak hazánk 
számára nincs alternatívja. A 
magyar polgárok is érezhetik 
a tagság nyújtotta előnyöket 
mindennapi életükben. A ko-
héziós és strukturális alapok 
nagyban hozzájárultak Ma-
gyarország és a tágabb régió 

gazdasági fejlődéséhez: az EU 
költségvetésének egyik legna-
gyobb haszonélvezői vagyunk, 
az elmúlt évek fejlesztéseinek 
97%-a uniós forrásokból való-
sult meg. A csatlakozás utazá-
si, munka és üzleti lehetősé-
geket nyitott, hazánk nyitott 
gazdaságként profitál a belső 
piacon folyó kereskedelemből.

Az EU-tagság önmagában 
nem oldja meg hazánk prob-
lémáit, de számos lehetőséget 
teremt: a tagállamokon múlik, 
hogy mennyire tudják eze-
ket kihasználni. Magyarország 
mára maga mögött hagyta az 
“új tagállam” státuszt, amely a 
kormányzaton belül is új gon-
dolkodásmódot eredménye-
zett: az uniós kérdésekre im-
már nem külügyként, hanem 
mint belügy tekintünk. Elsajá-
títottuk az EU-s döntéshoza-
tali folyamatok működését, a 
magyar EU-elnökség sikereket 
és igen hasznos tapasztalato-
kat hozott (pl. hatos csomag a 
gazdasági kormányzásról, hor-
vát csatlakozási tárgyalások 

lezárása, Duna stratégia, roma 
stratégia). Hazánk hírneve 
nőtt, mélyültek az informális 
kapcsolatok más tagállamok-
kal és az uniós intézmények-
kel. Ez különösen fontos a 
nemzeti érdekérvényesítés 
szempontjából.

A gazdasági mutatókat tekint-
ve Magyarországot különösen 
erősen érintette a gazdasági 
válság. A GDP változás tekin-
tetében azonban a Bizottság 
előrejelzései szerint 2015-ben 
a hazai GDP növekedés már 
nagyjából ismét eléri az Uniós 
szintet. A közvetlen külföldi be-
fektetések tekintetében2010-
ben jelentős emelkedés vette 
kezdetét (2012-ben 10%), 
amely jelentősen az uniós át-
lag (2012-ben megközelítőleg 
2%) feletti. A külkereskedelmi 
mérleg tekintetében is komoly 
előrelépést jelentett a csatla-
kozás Magyarország számára. 
Az inflációs folyamatok tekin-
tetében elmondható, hogy az 
inflációs szint tíz év alatt a V4 
országokban a 3% alá csök-
kent.

Az EU magjához való felzár-
kózás ugyanakkor lassabban 
halad annál, mint amire számí-
tottunk. A válságkezelés euró-
pai módszere jelentős részben 
elveszítette a hitelességét, és 
mind a polgárok, mind a gaz-
dasági szereplők egyre inkább 
megkérdőjelezték. Mindez a 
magyar gazdaságra is negatív 
hatással volt. Az uniós intéz-
mények és tagállamok részéről 
a magyar alkotmányossággal 
szemben megfogalmazott kri-
tikák túlnyomó többsége 

Takács Szabolcs Ferenc  interjú


