كلمة العدد

طريق الحرير الثقافي
احتل طريق الحرير في الوجدان الثقافي حيزا ً انسانيا ً لما حمل من ألق تاريخي و تفاعل ثقافي بين األقوام
 ،امتد من بالد الشام إلى الصين.
و يبدو أن تسارع األحداث في المنطقة العربية و طغيان لغة الوعد و الوعيد  ،و التطاول على المحرمات ،
و صعود شخوص سدة التوجيه الثقافي و الدعوي لم يكن ليخطر في بال أن مجتمعاتنا العربية حافلة بهم،
و تحول بعض البلدان العربية إلى عنوان سقيم للعنف و تصدير الكراهية و ظواهر الفتنة  ..كل ذلك يحتم وقفة
من أهل الفكر و الثقافة لتدارك المنحدر القاتل الذي يقود مجتمعات بأكملها إلى هاوية ال قعر لها.
لقد دأبت هذه المطبوعة من بواكير صدورها الدعوة إلى إعالء قيم الثقافة و التفاعل و التناغم الحضاري.
إذ شكلت جل مواضيعها ما يخدم تلك الغاية القائمة على التعاون اإلنساني
و العدالة و نبذ التطرف و التعصب  .و لقد غمرنا الحبور عندما قرأنا أن المثقفين و الكتاب العرب توصلوا
في مؤتمر لهم في مدينة طنجة المغربية منتصف يونيو المنصرم إلى جملة من األفكار و الدعوات من القمين
تسجيل أبرزها :
• رفض تهميش العديد من الحكومات و السلطات العربية للمثقفين و النظر إلى الثقافة
و المثقفين بصفتهم مشكلة على الرغم من كونهم قاطرة أي مجتمع حديث للتغيير ،الوضع الذي أسهم في
إضعاف دور الثقافة و المثقفين ،فزادت حدة اإلحتراب بين أبناء الهوية الواحدة ووجدت دعاوى التعصب
و اإلرهاب تربة صالحة تعيش فيها و يستثمرها أعداؤها.
• أن أمن الوطن العربي يكمن في أمنه الثقافي و أن أمنه الثقافي في أمن مثقفيه األمر الذي يتطلب من
الحكومات العربية أن تكون الثقافة في سلم األولويات كي يستطيع األدباء و الكتاب أن يلعبوا أدوارهم التنويرية
و الفكرية المنوطة بهم و ذلك من خالل استراتيجية ثقافية مشتركة و متكاملة لتجفيف منابع اإلرهاب الذي بدأ
يهدد الوطن العربي برمته.
• أدان المجتمعون ما تعرض له التراث المادي و المعالم األثرية و المعمارية و المتاحف في عدد من الدول
العربية من اعتداء و تدمير و سرقة و تشويه على أيدي التنظيمات اإلرهابية .
• مقاومة ما يجري تداوله إليجاد واقع جديد يؤدي إلى تقسيم البلدان العربية و تأسيس كيانات قائمة على
صراع الهويات و الدور السيئ الذي يلعبه عدد من منظمات المجتمع المدني و جمعيات حقوق اإلنسان الممولة
من الخارج ،و يرون أن مرد ذلك كله تغييب الهوية العربية الجامعة و ضرورة إعادة اإلعتبار للهوية العربية
بصفتها هوية جامعة في مقابل الهويات الفرعية و المذهبية و الطائفية.
• أهمية مكافحة ((األمية الثقافية)) لخطورة هذه األمية في خلق مساحات تسمح بصمود تيارات التطرف
و اإلرهاب و العنف و الجهل بدال ً من قيم الحوار و الجدل و التنوع و الوعي .معتبرين مواجهة هذه األمية
مسؤولية مشتركة يلزم معالجتها على كل األصعدة التربوية و الجامعية و اإلعالمية و الفكرية خصوصا ً بعدما
تراجعت مبادئ الدين الداعية إلى العدل و الحق و الحكمة و الموعظة الحسنة لصالح صعود صور جديدة من
التدين الخاطئ القائم على العنف و الكراهية و التعصب و اإلرهاب.
• اإلهتمام باللغة العربية و تعزيز مكانتها بوصفها عنصرا ً جوهريا ً من عناصر الهوية العربية ،و أنه ال
يمكن تجديد الخطاب الديني دون اإلهتمام باللغة العربية و رد اإلعتبار إلى المثقف العربي التنويري كما يرفض
األدباء و الكتاب العرب ما تتعرض له اللغة العربية من إهمال استمرارا ً لتهميش الثقافة و المثقفين.
• ان مبادئ التفاعل الثقافي هي البديل عن صراع الحضارات و من هنا يغدو مشروع طريق الحرير الثقافي
بوصفه طريقا ً ثقافيا ً يهدف إلى تجديد قيم التواصل و التبادل الثقافي على المستوى العالمي و يدعون إلى إنشاء
مركز خاص يعنى بكل ما يستعيد روح التفاهم و الحوار و التفاعل القائم على احترام الخصوصات الثقافية
حيث يمكن أن يكون هذا المشروع عنوانا ً بديال ً لدعاوى العولمة و القرية الكونية الواحدة التي تقوم على حُطام
القرى جميعا ً .
و الريب أن المنطلقات السالفة تشكل رافعة لجهد ثقافي إعالمي لوأد دعوات التطرف و الكراهية التي ال
يمكن مواجهتها بقوة السالح فقط،األمر الذي أخذ يتنبه له صناع السياسة و القرار في العالم العربي ،و لتحقيق
تلك األماني ال بد من بيئة ثقافية مستجدة يتجلى فيها الدين بأسمى معانيه الحقة و تجري الخطوات العملية
		
لتحقيق التنمية و العدالة و المشاركة في صنع المصير الوطني .
رئيس التحرير
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الرئيس المصري في المجر:
محطة هامة للتعاون
عاما ً واختتمت مهمتها فى مارس الماضي ،مؤكدا
تطلعه خالل المرحلة المقبلة للمزيد من التعاون
بين البلدين فى مختلف المجاالت ،والمزيد من
التعميق للتفاهم بينهما بشأن مختلف القضايا
الدولية واإلقليمية.
ومن جانبه قال رئيس وزراء المجر السيد اوربان
فيكتور» :تشرفنا باستقبال رئيس مميز لدولة
مميزة فبدون مصر ال يوجد استقرار فى المنطقة
العربية ..وبعد أن قصرت المسافات فى العالم
الحديث ال يمكن أن نقول انه من الممكن استقرار
أوروبا دون استقرار مصر«.

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى
بزيارة الى المجر في الفترة من  5الى  6يونيو
حيث عقد جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع رئيس
الوزراء المجرى فيكتور أوربان الذى كان فى
استقباله لدى وصوله إلى مقر الحكومة.
وعقد الجانبان ،مؤتمرا صحفيا عقب جلسة
المباحثات  ،ألقى خاللها الرئيس كلمة استهلها
بتوجيه الشكر إلى المجر على حسن االستقبال
وكرم الضيافة ،مشيرا إلى أن ذلك مهد الطريق
للنتيجة المثمرة والمرجوة من المشاورات ،التى
أثبتت نتائجها أنها تستند إلى أساس عميق وممتد
من العالقات التاريخية الوطيدة بين البلدين منذ
عشرات السنين.
وأضاف الرئيس أنه تم عقد مشاورات موسعة
مع رئيس الوزراء المجري ،تناولت التطورات
فى الشرق األوسط وأوروبا ،والتأكيد على
أهمية التعاون الثنائى بين البلدين بما فى ذلك فى
المجاالت التجارية واالقتصادية.
وأعرب الرئيس أيضا عن شكره وامتنانه

وأضاف أوربان أن المجريين يعتبرون النشاط
الثقافى هو األفضل واالهم فى الحياة وبما أن
مصر هى مهد الحضارة اإلنسانية فقد تم استقبال
الرئيس المصرى استقباال يليق بذلك .وقال اننا ال
نحترم فقط ماضى مصر ولكن حاضرها أيضا،
للمجر بشأن موقفها اإليجابى من عملية االنتقال
كما نؤمن بأن االختالفات بين الثقافات هبة من
الديمقراطى فى مصر على الرغم من الموقف
هللا ،وعندما نتحدث عن دولة إسالمية لها ثقافة
السلبى لبعض الدول األخرى التى تجاهلت
آخرى نتحدث عنها باحترام.
التحديات التى تواجه مصر فى التعامل مع
التهديدات اإلرهابية فى سيناء وعلى طول حدود
وأضاف» :نؤمن أن تنظيم المجتمعات يختلف
مصر الغربية.
فى كل ثقافة .وليس كل ما يناسب دولة يناسب
كل دول العالم .ونحن فى أوروبا لسنا أساتذة فى
وأوضح أنه أعرب لرئيس الوزراء عن رغبته
الديمقراطية ..وسعداء بأن الشعب المصرى
فى أن تساهم المجر بشكل إيجابى فى دعم مصر
ناجح فى الطريق الذى اختاره«.
داخل إطار االتحاد األوروبي ،من خالل التعبير
عن حجم الصعوبات والتحديات التى تواجه
وأعرب اوربان عن تقديره للجهود التى يبذلها
مصر فى الوقت الحالي ،وكذلك حجم اإلنجازات
الرئيس السيسى من اجل بناء دولة وإنقاذ اقتصاد
التى تحققت بالفعل ،مشيرا إلى أن مصر تعول
كامل ،مؤكدا أن بالده حريصة على مساعدة
على التعاون مع الدول الصديقة ،مثل المجر ،فى
مصر فى جهود بناء الدولة وتطوير االقتصاد
األطر المتعددة األطراف.
مشيرا إلى أن االتفاقيات التى تم توقيعها ستسهم
فى ذلك فلدينا خبرة عالمية فى تكنولوجيا السكك
وقال الرئيس إن المشاورات تناولت أيضا تطلع
الحديدية وتقنيات تسيير المدن والصحة ،مضيفا :
البلدين لفتح آفاق أكبر أمام تعزيز العالقات
»تفاوضنا حول أشكال التعاون المالى والمسميات
التجارية والصناعية بين البلدين  ،بحيث تكون
التى تعطينا فرصة للبناء فى مصر«.
على ذات وتيرة تقدم العالقات السياسية الودية
بينهما ،بما فى ذلك االستفادة الكاملة من الفرص
وأضاف أن العالقات بين مصر والمجر عريقة
الواعدة المتوفرة فى مجاالت مختلفة ،خاصة فى
وكنا موجودين دائما ً بقوة فى مصر وهو شرف
إطار البيئة المصرية المشجعة على االستثمار فى
عظيم حصلنا عليه من فترة طويلة .وكشف عن
الوقت الحالي ،التى كللتها النتائج الناجحة لمؤتمر
اتفاق البلدين حاليا للتعاون عسكريا فى مجاالت
دعم وتنمية االقتصاد المصرى الذى عقد فى شرم
التقنية والتدريب .وذكر أن  600طالب مصرى
الشيخ ،وقانون االستثمار الجديد.
تخرجوا في المجر وهم خبراء مدربون يساعدون
الشعب المصري ،وحاليا يدرس  55طالبا ،وتقدم
واختتم الرئيس كلمته بالثناء على األداء المتميز
المجر مائة منحة دراسية ،كما حقق التليفزيون
للقوات المجرية التى خدمت ضمن القوات متعددة
المصرى تعاونا ناجحا مع التليفزيون المجرى
الجنسيات والمراقبين فى سيناء ألكثر من 20
الحكومي.
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المجر استضافت القمة المصرفية العربية
الدولية لعام 2015
رئيس وزراء المجر يؤكد التطلع لتطوير
العالقات العربية المجرية
اختار اتحاد المصارف العربية العاصمة
المجرية بودابست لعقد فعاليات القمة
المصرفية العربية الدولية لعام 2015
التي انعقدت من  9الى  10يونيو برعاية
معالي اوربان فيكتور رئيس وزراء المجر
وحضور  150شخصية مصرفية عربية
ومجرية.
وقد القى السيد جوزف طربيه رئيس اللجنة
التنفيذية التحاد المصارف العربية في
بداية افتتاح المؤتمر صباح  9يونيو في
فندق هلتون كلمة شكر فيها المجر على
استضافة المؤتمر مشيرا ان العالم يعاني
ازمة اقتصادية عميقة .انه عالم تائه وفاقد
لليقين ,فدول العالم تواجه تحديات جمة
ابرزها ارتفاع نسب البطالة بين الشباب في
العالم العربي داعيا ً الى ضرورة مكافحة
الفساد وتخفيض العجز في الموازنات .و
اكد على ان يكون القطاع المصرفي العربي
في خدمة االقتصادات العربية ومواكبة
النمو.
وتحدث عدنان قصار رجل االعمال
اللبناني امام المؤتمر مشيرا الى ان رعاية
السيد اوربان فيكتور انما هي تجسيد
عملي لرغبتة في تطوير العالقات العربية
المجرية .منوها ً بالعالقات التاريخية بين
هنغاريا والعالم العربي متوقفا ً امام المنتدى
االقتصادي المجري العربي في بودابست
6
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 2012وفي الرياض  .2014وان المؤتمر
الثالث سيعقد بين  5الى  6اوكتوبر عام
.2015
وألقى رئيس وزراء المجرالسيد اوربان
فيكتور كلمة أمام المؤتمر ,اكد فيها انه ال
توجد عوائق أمام المستثمرين في المجر
 ,والوضع المالي المستقر للمجر يجعلها
مفضلة أمام المستثمرين العرب .
واكد ان المستثمرين االجانب يساهمون في
خلق فرص عمل جديدة في المجر ولهذا فهم
اصدقائنا  .والوضع األمني جيد في المجر
 ,اضافة الى ثقافة االحترام في الوقت الذي
بدأ فيه االحترام يزول من هذه البقعة من

العالم .
نحن في المجر نستقبل الجميع بكل احترام ,
وال ننظر الى القادمين من العالم االسالمي
كأشخاص يمثلون تهديداً لنا  ,وانما ننظر
اليهم كأناس يمثلون حضارة متطورة  ,وال
نخجل أن نتعلم منهم أحيانا ً  .وفقط تلك الدولة
تكون ناجحة  ,التي تكون منفتحة ومتعاونة
ولطيفة وتبني عالقات مع الدول البعيدة
جغرافيا ً  .التعاون االقتصادي والسياسي مع
العالم العربي هو أحد ضمانات نجاحنا .
ونرى أن الدول التي لم تستبدل عملتها
باليورو هي أكثر نجاحا ً في اوروبا ,
ولهذا سوف نحتفظ بعملتنا وال نفكر حاليا ً

التمويل و ان التمويل يساعد على سد الفجوة
بين الفقراء و ان تطوير المشروعات
الصغيرة يساعد على التنمية االقتصادية,
ودعا الى االهتمام بظاهرة الفقر وبناء
قطاعات مالية وتحسين الخدمات المالية الن
الخدمات المصرفية انما هي سلعة عامة.
وقد كرم المؤتمر سعادة منصور بن صالح
الميمان رئيس البنك االهلي التجاري في
المملكة العربية السعودية باختياره شخصية
العام المصرفية ,وقدم له رئيس الوزراء في
المجر درعا ً في هذه المناسبة.

باستبدالها باليورو  .ولفت اوربان انتباه
المستثمرين العرب الى االمكانيات في
مجال العقار والسياحة والصناعة الصحية
واالقتصاد المائي والطاقة والزراعة
والغذاء .
وفي كلمته امام المؤتمر اشار وزير
الخارجية المجري سيارتو بيتر الى أن
العالم العربي يحتل حيزا ً واسعا ً في السياسة
الخارجية للحكومة المجرية .وأشار الوزير
الى اغالق مصنع نوكيا في المجر عام
 2013الذي تسبب في انخفاض الصادرات
الى االمارات العربية بنسبة  80بالمئة

 ,وحصل انخفاض في الصادرات الى
السعودية  .وفي حال قمنا بتقليص ارتباطنا
بالشركات العمالقة وقمنا ببناء عالقات
مباشرة مع الشركات العربية  ,حينها
سيكون باالمكان تفادي الهبوط المفاجىء
في التبادل التجاري .
وفي كلمتة اشار السيد محمد بركات رئيس
اتحاد المصارف العربية الى ان االتحاد
تأسس عام  1974ويعمل تحت غطاء
الجامعة العربية وعلى تعميق الوعي
بالنسبة للشمول المالي.
اكد ان الفرص االقتصادية مرتبطة بفرص

هذه وقد تمحورت المحاضرات التي القيت
في المؤتمر على مواضيع ابرزها الدور
المالي في التنمية االجتماعية واالستقرار
وتعزيز فرص العمل والحد من الفقر
والعالقات بين االتحاد االوربي والشرق
االوسط وزيادة استخدام الخدمات المالية
والتحديات الرئيسة التي تواجه المنشئات
الصغيرة و المتوسطة و دور التمويل
االسالمي في تعزيز الشمول المالي.
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قداسة البابا يستقبل الرئيس الفلسطيني
ويصفة ب"مالك السالم"

8

شهدت الفاتكان في السابع عشر من ايار
حدثا ً انسانيا ً تابعه اكثر من ملياري مؤمن
وذلك عندما استقبل قداسة البابا الرئيس
الفلسطيني محمود عباس بعد اعتراف
الفاتيكان بدولة فلسطين وترسيم راهبتين
فلسطينيتين اقترن اسمهما بالطهاره ولهفة
بني البشر.
وقد شاركت سفيرة دولة فلسطين في المجر
انطوانيت سدين في الوفد الرسمي الفلسطيني
برئاسة الرئيس عباس اضافة الى عدد من
المسؤولين الفلسطينيين واالف الفلسطينيين
الذين قصدوا الفاتيكان في هذه المناسبة.
واذا كان من غير المعهود ان يحتضن البابا
زعماء الدول فأن احتضانه للرئيس عباس
انما هو احتضان لفلسطين وشعبها.

ومريم بواردي [.]1878 1846-
االتفاق الذي ينص على اعتراف متبادل،
سينظم العالقة بين الفاتيكان والدولة
الفلسطينية في ما يتعلق بنشاطات الكنيسة في
فلسطين ،ويكتسب أهمية لها مغزاها العميق
ألنه أتى عشية الذكرى السابعة والستين لنكبة
فلسطين ،وألنه يؤكد على استعادة فلسطين
اسمها وحضورها على الخريطة السياسية
والجغرافيا العالمية ومن منبر الفاتيكان
تحديداً ،الذي 'يبعث برسالة معنوية وأخالقية
ورمزية لمكانة الفاتيكان وقيمته في العالم' .
وإذا كان البابا فرنسيس تع ّمد أن يصف
أبو مازن بأنه 'مالك السالم' ،فانه اراد
بذلك تذكير العالم بالحق الفلسطيني الناشد
لالستقالل والتحرر.

كان العناق مؤثراً فعالً وخصوصا ً في ظل
االتفاق بين السلطة الفلسطينية والفاتيكان
الذي يعترف بدولة فلسطين ،التي تمثل أهم
وأقدم قضايا الشعوب المحقة في العالم،
وبعدما كانت حاضرة الكثلكة اعترفت رسميا ً
بالدولة الفلسطينية عام  .2013وكان مؤثراً
أيضا ألنه جاء في مناسبة تطويب الراهبتين
الفلسطينيتين األوليين في العهود الحديثة هما
ماري الفونسين غطاس []1927 –1843

قديستان من فلسطين
ماري بواردي ،ولدت في  5كانون الثاني
 1846في قرية عبلين من أعمال الجليل
والدها جريس بواردي وأمها مريم شاهين،
من عائلة مسيحية فقيرة .توفي جميع إخوانها
وهم أطفال ،وفقدت والديها وهي في الثانية
من عمرها ،لتنتقل إلى كنف عمها ،ولتبدأ
مشوارها الخاص مع المعاناة وشظف العيش،
قبل أن تلتحق في العام  1860براهبات مار
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يوسف ،ثم لتنضم الى الكرمليّات متخذة اسم
«مريم يسوع المصلوب» ،لتبني بعد ذلك
«دير الكرمل» في بيت لحم عام ،1875
وليقول عنها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني:
األرض التي
«راهبةٌ كرمليةُ ،ولِدَت على
ِ
شهد ْ
األرض التي
َت حياةَ يسوع في الناصرة،
ِ
ما زالَ ْ
هموم كبير ٍة
سبب
ت ،حتى أيا ِمنا هذه،
َ
ٍ
إن خادمةَ
ت أليمةّ ،
المسيح
لنا ومرك َز نزاعا ٍ
ِ
المتواضعة ،مريم يسوع المصلوب ،تنتمي
من حيث ال ِعرق والطقس والدعوة وتنقّالتها
ب الشرق ،وهي اليوم ممثِّلةٌ
الكثيرة إلى شعو ِ
لهم .ماري غطاس ،فتاة عربية فلسطينية،
ولدت في مدينة القدس باسم سلطانة عام
 1843من عائلة مسيحية فلسطينية انخرطت
في سلك الرهبانية عام  ،1860أسست
«أخوية الحبل بال دنس» و»أخوية األمهات
المسيحية ،قبل أن تنجح في تأسيس «رهبانية
الوردية المقدسة» عام  1883برفقة ثمانية
فتيات أخريات من مدينة القدس ،التي تنتشر
كنائسها ومدارسها وجمعياتها في كثير من
مدن فلسطين وعدد واسع من دول المنطقة،
وتشتمل بخدماتها التعليمية ،المسلمين
والمسيحيين على حد سواء.

االرهاب المتنقل من الكويت الى تونس الى فرنسا
المجر تدين وردود افعال غاضبة دولية وعربية
أبو سليمان.
وفي تونس لجأت السلطات الى
اغالق ثمانين مسجداً كانت تبث الفكر
الضاللي والتحريض على العنف.
واعرب خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز استنكاره
وإدانته لحادثة التفجير اإلرهابي التي
شهدها مسجد اإلمام الصادق بحي
الصوابر في الكويت ،وراح ضحيتها
عدد من األبرياء ،وكذلك الهجوم
المسلح الذي وقع في مدينة سوسة
الساحلية بتونس .كما أعلن إدانته
لالنفجار اإلرهابي بالقرب من مدينة
ليون الفرنسية (الجمعة) ،واصفا ً هذه
العمليات اإلرهابية بـ«العمل اإلجرامي
الجبان» ،داعيا ً إلى ضرورة «تكاتف
الجهود الدولية لمحاربة هذه اآلفة
الخطرة لتخليص المجتمع الدولي
من شرورها» .وقدم خادم الحرمين
أصدرت وزارة الخارجية والتجارة
المجرية في السادس والعشرين من
يونيو بيانا نددت فيه بالهجمات
االرهابية التي ضربت الكويت بتفجير
مسجد عقب صالة الجمعة وفي تونس
بتنفيذ عملية ضد سياح أجانب متواجدين
في أحد فنادق مدينة سوسة وفي فرنسا
بتنفيذ عملية وصفت باالرهابية على
معمل للغاز وجميع هذه العمليات
وقعت يوم الجمعة  26يونيه .2015

وقد عاشت الكويت يوم حداد شامل مع
أجواء استنفار أمني واسع بعد الهجوم
االنتحاري الذي تبنته «داعش»،
وطاول مسجد «الصادق» وقت صالة
الجمعة ،وأدى إلى سقوط  ٢٧قتيالً
و ٢٢٧جريحا ً وفق آخر إحصاء
لوزارة الصحة .وأمر أمير الكويت
الشيخ صباح األحمد بتجهيز طائرة
خاصة لنقل جثامين ضحايا االعتداء
إلى مدينة النجف في العراق ،لتُدفن
هناك وفق التقاليد الشيعية ،إذا رغب
ذووهم.
مجلس
وأعلن
الوزراء الكويتي
«مواجهة شاملة
بال هوادة مع
ا إل ر ها بيين ،
التكفير
دعاة
والضالل» .وأكد
تنظيم «داعش»
مسؤ و ليته
الهجوم
عن
االنتحاري ،مشيراً
إلى أن منفّذه يدعى

الشريفين ،في اتصالين هاتفيين  ،مع
أمير الكويت الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح ،ورئيس تونس الباجي
قائد السبسي ،عزاءه ومواساته في
ضحايا الهجمات اإلرهابية في الكويت
وتونس ،كما بعث برقية عزاء إلى
الرئيس الفرنسي ،أعرب فيها عن
خالص المواساة للرئيس فرانسوا
هوالند وللشعب الفرنسي وألسر
الضحايا ،معبراً عن تمنياته للمصابين
بالشفاء العاجل.
وقد اجمعت وسائل االعالم العربية
واالجنبية على ادانة هذه الجرائم
المتنقلة ودعت الى موقف دولي حازم
الجتثاث االرهاب اينما كان وضرورة
سيادة القانون وقيم التسامح واالخاء.
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االردن يحتضن معرضا ً للمنتوجات
الوطنية المجرية
فرصة لعرض المنتوجات المجرية حيث
سيقابلها في المستقبل فرصة عرض
المنتوجات االردنية في المجر ,االمر الذي
يعزز العالقات بين البلدين.

شهدت ع َمان في الثامن عشر من مايو
افتتاح معرض المنتوجات المجرية الذي
نظمه بيت التجاره المجري والقنصلية
الفخرية االردنية في المجر.
وحضر االفتتاح معالي عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب االردني و سعادة
مجر الفانتا  Magyar Leventeسكرتير
الدولة في وزارة الخارجية والتجارة
المجرية وسعادة المهندس زيد نفاع القنصل

الفخري لالردن في المجر وعدد من رجال
االعمال المجريين و االردنيين وحشد
اعالمي حضر لرؤية ماتضمنه المعرض
من صناعات المواد الغذائية والخزف
والكريستال والطاقة المتجددة وما قدمتة
شركات انارة الطرق والمدن وتكنلوجيا
المعلومات والشوكوالتة.
وقد تحدث سعادة المهندس زيد نفاع في
بداية افتتاح المعرض مشيرا الى انها

ثم تحدث معالي رئيس مجلس النواب
االردني ,فأكد سعادته بحضور هذه المناسبة
المتعلقة ببلد عزيز على االردن فالصداقة
مع الشعب المجري قديمة وعريقة و نفتخر
بهذه الصداقة .ولقد قلت لرئيس وزراء
المجر ورئيس مجلس النواب المجري اثناء
زيارتي للمجر ,ان االردن بوابة الشرق الى

اوروبا و هنغاريا بوابة اوروبا الى الشرق.
واننا ندعم كل فعالية اقتصادية لهنغاريا
لقناعتنا باهمية تطوير االستثمار المشترك
ونحن نشكر هنغاريا على ماقدمته من منح
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وشرح استراتيجية الحكومة المجرية
لتشجيع الصادرات و توفير مقومات االنتاج
وتسويقة.
وقد نظم سعادة المهندس زيد نفاع للوفد
المجري زيارة للمواقع االثرية االردنية
حيث اطلع الوفد على جمالية البحر الميت
وماتكتنزه مدينة مأدبا من تراث معماري
وعبق ديني ,وما يحمل هذه التراث من
دراسية للطلبة االردنيين .ثم القى سعادة اشعاع حضاري بسط معالمه على حياة الراغبين في رؤية التعايش والتقارب
مجر الفانتا محاضرة قبل افتتاح المعرض .االردني وجعل االردن موئالً لقوافل والعيش المشترك.
شرح فيها لرجال االعمال تنوع االقتصاد
المجري و اشكال المنتوجات و الصناعة
الغذائية و الدوائية و تقنية المعلومات
معززاً ذلك بجداول بيانية مشيرا الى ان
تطور العالقات االقتصادية بين المجر
والعالم العربي اخذ في التطور بعد ان
ارست الحكومة المجرية سياسة االنفتاح
نحو الشرق.

اجتماعات مجلس رجال االعمال السعودي
المجري
شهدت بودابست في التاسع والعشرين من مايو اول اجتماع مشترك
لمجلس رجال االعمال السعودي المجري ورأس الجانب السعودي
رجل االعمال عبدالرحمن مازي فيما رأس الجانب المجري الدكتور
رياض النابلسي.
القيت في بداية االجتماع كلمات اكدت على االفاق الرحبة بين البلدين
حيث اشار الدكتورالنابلسي الى افاق االستثمار المجدي واالستفادة من
الخبرات المجرية في اهتمامات رجال االعمال السعوديين.
وعرض سعادة محمد بن عبد الهادي المطرفي سفير المملكة العربية
السعودية في المجر في كلمته مفردات وتنوع االقتصاد السعودي
وموقعه الريادي في المنطقة والعالم بوصفه أقوى اقتصاد في منطقة
الشرق االوسط وشمال أفريقيا في ظل النهضة التنموية واالقتصادية

التي تشهدها المملكة ،مشيرا الى الفرص االقتصادية واالستثمارية
الثنائية المشتركة بين المملكة والمجر ،ومؤكدا على أهمية تفعيل
االستثمار والعالقات االقتصادية بين البلدين في المجاالت كافة.
وقد أشاد رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال األعمال السعودي
المجري األستاذ  /عبدالرحمن مازي في كلمة ألقاها خالل االجتماع
بموقع المملكة االقتصادي ودورها الريادي في العالم ،مؤكدا أهمية
مجلس رجال األعمال السعودي المجري كثمرة للجهود القائمة لتقوية
العالقات االقتصادية والثقافية بين البلدين الصديقين.
هذا وقد اقام سعادة السفير المطرفي حفل استقبال حضره اعضاء
الوفدين وعدد من االقتصاديين ورجال االعمال.
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تكريم و تقدير من القمة المصرفية العربية
منصور بن صالح الميمان شخصية العام
المصرفية
لالستثمارات الصناعية والشركة السعودية البنغالدشية لالستثمار
الصناعي والزراعي ،والهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي،.
وشركة أسمنت المنطقة الجنوبية.
ُ
مثلت صندوق االستثمارات العامة في مجالس إدارة كل من بنك
كما
القاهرة السعودي ،وشركة أسمنت القصيم ،وشركة كهرباء المنطقة
الشرقية ،والشركة السعودية للنقل الجماعي ،وبنك الرياض ،وشركة
االتصاالت السعودية ،والسوق المالية السعودية (تداول) ،وبنك الخليج
الدولي.
وأشغل حاليا ً عضوية مجالس إدارات ع ّدة جهات حكومية وهي شركة
التعدين العربية السعودية (معادن) ،والهيئة العامة للسياحة واآلثار،
والشركة العربية السعودية لالستثمار (سنابل لالستثمار) ،وهيئة المدن
االقتصادية .أشغ ُل أيضا ً رئاسة مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط
الحديدية (سار) وشركة األهلي تداول العقارية وشركة األهلي المالية
(األهلي كابيتال).

تم اإلعالن خالل القمة المصرفية العربية الدولية في بودابست عن
اختيار سعادة منصور بن صالح الميمان شخصية العام المصرفية تقديرا
ً لمساره المهني و ألقه في إدارة البنك األهلي التجاري في المملكة
العربية السعودية بحيث أضحى في ظل لمساته اإلدارية من أبرز البنوك
في العالم العربي و تربطه وشائج مع عالم البنوك الدولي.
و قد أجرت الدانوب األزرق حوارا ً مع سعادة منصور بن صالح الميمان
إثر التكريم ،الذي قدمه له دولة رئيس وزراء المجر راعي القمة
المصرفية .
و يتجلى في ثنايا حديث المكرم الميمان معرفة معمقة و دراية تبعث على
األمل بما تحفل به المجتمعات العربية من خبرات و طاقات و طنية .
هل تُحدثنا عن مسار حياتك العملية؟
ُ
شغلت وظيفة األمين العام
قبل أن أتولى رئاسة مجلس إدارة البنك األهلي،
لصندوق االستثمارات العامة بالمملكة ،وقبل ذلك ،عملت وكيالً مساعداً
لوزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم (خالل الفترة من 1993-
.)1998
وقد شاركت في عضوية العديد من مجالس اإلدارة منها المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية ،والمؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)،
والدار السعودية للخدمات االستشارية ،وترأست مجلس إدارة البنك
السعودي للتسليف واالدخار خالل الفترة من 16-8-2005م حتى 3-12-
ُ
مثلت المملكة في مجالس إدارة الشركة السعودية المصرية
2010م .كما

12

 KÉK DUNAالدانوب األزرق

هل تعطينا فكرة عن الدور الذي يلعبه البنك األهلي في االقتصاد
السعودي؟
البنك األهلي التجاري هو أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية.
وقد وسَّع انتشاره من خالل التوسع في شبكة الفروع لتصل إلى 342
فرعاً؛ ففي عام  2014حقق البنك معدالت نمو قياسية بفضل القرارات
االستراتيجية التي اتخذها البنك .وتعكس النتائج التي حققها البنك األهلي
الوضع الريادي للبنك في القطاع المصرفي السعودي ،حيث وصلت
قاعدة عمالئنا  4مليون عميل ،وحققنا دخالً صافيا ً وصل إلى  2.3مليار
دوالر أمريكي ،وهو ما جعل عام  2014العام األكثر ربحية في تاريخ
البنك واألعلى بين البنوك السعودية للعام الثاني على التوالي .كما وصلت
حقوق المساهمين بالبنك إلى  12مليار دوالر أمريكي ،بمتوسط عائد
 - 20.1%وهو أعلى عائد يحققه أي بنك سعودي.
َ
واستمر البنك في إدارة مخاطر االئتمان بفعالية ،وأخذ المخصصات
الالزمة خالل عام 2014م حسب أفضل الممارسات المتحفظة في تحديد
المخصصات ،وبهذه النتائج واإلنجازات حافظ البنك األهلي على تصنيفه
االئتماني  +Aمن وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين ،ما يعكس
مكانة البنك في قطاع الخدمات المصرفية في المملكة ،وقوة المركز
المالي للبنك ،ومستويات السيولة المالية العالية التي يتمتع بها ،إضافة إلى
جودة المحافظ االئتمانية.
كيف تقيم أعمال القمة المصرفية العربية في هنغاريا؟
تكمن أهمية هذه القمة في كونها تشكل منبراً دوليا ً للوزراء ،ومحافظي
البنوك المركزية ،وقياديين مصرفيين ،وصنّاع قرار ،وممثلين للقطاعين
العام والخاص ،لاللتقاء ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع المصرفي

واالقتصادي الدولي.
وركزت القمة ،من خالل محاورها وجلساتها العامة ،على طرح
ومناقشة بعض األفكار حول مجاالت جديدة للشراكة التي يمكن أن تضع
االقتصادات العربية والدولية ،واألعمال ،والشركات والمؤسسات المالية
على المسار الصحيح نحو النمو واالزدهار المستدامين.
كيف ترى الدور المأمول للمصارف العربية في وضع آفاق للحد من الفقر
والمساهمة في المناحي االجتماعية والثقافية في المجتمعات العربية؟
أود التأكيد هنا على أهمية دفع التكامل االقتصادي بين الدول العربية
قدما ً نحو األمام ،لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية حقيقية وشاملة تلبى
طموحات شعوب المنطقة ،في ظل توفّر اإلمكانات الهائلة لتعميق التكامل
االقتصادي بين الدول العربية في شتى المجاالت واألنشطة التجارية.
لذلك فإن تحقيق التكامل االقتصادي بين الدول العربية يكتسي أهمية بالغة
بالنسبة لتنميتها االقتصادية ،حيث سيساهم في االستغالل المتكامل للموارد
الغنية ،بما من شأنه تحقيق تنمية صناعية وزراعية شاملة في الدول
العربية ،إضافةً إلى توسيع نطاق التنمية االقتصادية ،وتوفير الفرص أمام
القطاعات غير النفطية لجذب االستثمارات ،واإلسراع بعملية التحول
لدول مصنّعة ورفع قدرة الدول على مواجهة التغيرات التي تطرأ على
البيئة االقتصادية الخارجية.
وماذا عن رؤيتك آلفاق االستثمار العربي في هنغاريا؟
تتمتع هنغاريا بفرص استثمارية متنوعة بين المجاالت الطبية والعقارية
والسياحية والصناعية ،حيث تتمتع تلك المشاريع بمميزات وجدوى
ومناخ استثماري جيد .وبالتأكيد فإن هنغاريا ستدفع لتحقيق ذلك بمكانتها
كدولة من دول االتحاد األوروبي ،وموقعها الجغرافي المميز ،وعمالتها
الماهرة ،باإلضافة إلى كونها بيئة استثمارية جاذبة ،وموقع هذا البلد
كمحور وبوابة عبور أساسية نحو سائر أوروبا الشرقية والوسطى وما
تُقدمه للمستثمرين األجانب من تسهيالت.
ويمثل المنتدى فرصة استثنائية لتعزيز آفاق التعاون والعالقات التجارية
واالقتصادية بين البلدان العربية وهنغاريا" ،وأود أن أشير هنا على وجه
الخصوص إلى المزايا االستثمارية المشتركة بين كل من هنغاريا والبلدان
العربية ،وينبغي االستفادة منها بالشكل المطلوب بما يؤثر إيجابا ً على
حجم التبادل االقتصادي والتجاري بين الجانبين.
كيف وجدت هنغاريا من الناحية الطبيعية؟
تتمتع هنغاريا بطبيعة خالبة جميلة خاصةً سهولها المنبسطة وهضابها
وجبالها ،فهي حقا ً بلد جميلة ومقص ٌد متميز للسياح من جميع أنحاء العالم
الذين يأتون ليستمتعوا بمشاهدة الحضارات التي مرت عليها وتركت
بصمات آثارها الفنية والهندسية والمعمارية في مختلف مدنها وبلداتها التي
تزخر باإلرث الثقافي والفني الحضاري .كما استمتعت بمدينة بودابست
أكبر مدن البالد وهي المركز السياسي ،واالقتصادي والصناعي ،وسهولة
الوصول إليها عبر وسائل المواصالت المختلفة بسبب موقعها في قلب
أوروبا واشتراكها في الحدود مع سبع الدول ،باإلضافة إلى مرور نهر
الدانوب منها.

خالل افتتاح أعمال القمة المصرفية الدولية التحاد المصارف العربية
التي عقدت في العاصمة الهنغارية بودابست مؤخراً جسد اإلصرار على
النجاح في شتى الظروف والذي يُعد الجوهر الحقيقي للمكانة التي حققتها،
وأن هذا اإلنجاز ما هو إال ثمرة لجهود متضافرة ومثابرة على األداء
الفعَّال ،وخاصةً أثناء قيادتي لمجلس إدارة البنك األهلي التجاري.
فقد حقق البنك األهلي  8.7مليار لاير أرباحا ً صافية خالل عام 2014م،
وبذلك تكون األرباح الصافية المحققة هذا العام هي األعلى في تاريخ
البنك على اإلطالق كما تعتبر مؤشراً قوي الداللة على زيادة قدرة البنك
على التوظيف األكفأ ألصوله ،وتميُّزه في تنويع مصادر دخله وكفاءته في
تبنِّي أهداف استراتيجية موضوعية مع دعمها بالمبادرات الكفيلة بتحقيقها
على أكمل وجه وبما يحقق تطلعات المساهمين واحتياجات العمالء
والموظفين ،مع الحفاظ على موقعه الريادي في التطوير واالبتكار وإدارة
المخاطر .كما أن نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية واالستثمارية أدى
إلى ارتفاع صافي الدخل من العموالت الخاصة بنسبة إلى  11.28مليار
لاير ،وزاد إجمالي دخل العمليات ليصل إلى  16.23مليار لاير .وشهدت
موجودات البنك كذلك نمواً حيث بلغت  435مليار لاير مقابل  377مليار
لاير في نهاية العام السابق وذلك بارتفاع قدره  .15.3%كما نمت محفظة
التمويل والسلف لتصل إلى  221مليار بارتفاع قدره  .17.6%وبلغت
االستثمارات  153مليار لاير بارتفاع قدره  ،22.0%وارتفعت ودائع
العمالء بنسبة  10.8%لتصل إلى  333مليار لاير.
وال يفوتني أن أثمن جهود اتحاد المصارف العربية وجميع القائمين
على هذا الحفل في تقييم وتكريم المؤسسات والشخصيات المصرفية
التي تقوم بإنجازات متميزة ،و إنه لشرف لي أن أحظى بهذا التقدير
للجهود و اإلنجازات التي حققتها في مختلف مجاالت العمل المصرفي
والمالي .وأود التأكيد على االستمرار في البناء على ما حققته من إنجازات
وإسهامات في تطوير القطاع المصرفي العربي.

جسد تكريمكم في القمة نجاحا ً يحتذى به ،ما الرسالة التي حملها هذا
التكريم في يقينكم؟
إن حصولي على لقب الشخصية المصرفية العربية للعام 2015م وذلك
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المتحف الوطني ال ُعماني :ذاكرة وطن ونبض حضاري
يعد المتحف الوطني في سلطنة عُمان مشروعا ً
حيويا ً يهدف إلى تحقيق رسالة ثقافية إنسانية
واالرتقاء بالوعي العام وترسيخ القيم العُمانية
النبيلة وتفعيل انتماء المواطن والمقيم والزائر
للسلطنة وتاريخها وتراثها وثقافتها وتنمية
قدراتهم اإلبداعية والفكرية.
ويسعى المتحف إلى الحفاظ على الشواهد
والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ
وتراث وثقافة وفنون السلطنة بكافة تجلياتها
وإبراز األبعاد الحضارية والتاريخية والثقافية
مع توظيف واعتماد أفضل الممارسات والمعايير
المتبعة في مجاالت اإلدارة المتحفية وإدارة
المقتنيات والعرض والمعروضات والمعارض
واألنشطة الخاصة وخدمات الزوار والتربية
المتحفية والبحوث واالصدارات والعالقات
العامة والتسويق ونظم األمن المتحفي إضافة إلى
تقديم الرؤية والقيادة للصناعة المتحفية بالسلطنة
.
والسلطنة تطمح من خالل هذا المتحف إلى تبوء

مكانتها المرموقه في مجال الصناعة المتحفية
ومواكبة التطورات الفنية والتقنية في قطاع
المتاحف باعتماد أفضل المعايير والتقنيات
المتبعة في مجال اإلدارة المتحفية .
ويقول جمال بن حسن الموسوي مدير المتحف
الوطني بوزارة التراث والثقافة إنه من المتوقع
افتتاح المتحف رسميا نهاية العام الحالي  ،وأنه
تم في  23نوفمبر من العام الماضي تدشين
شعار المتحف وتطبيقات الهوية المتحفية تزامنا ً
مع حفل التشغيل التجريبي للمرافق كما تم في
سبتمبر من العام الماضي التشغيل التجريبي
لمعامل المخازن والحفظ والصون ومخازن
المقتنيات .
ووضح الموسوي انه خالل الفترة بين مرحلة
التشغيل التجريبي واالفتتاح الرسمي ستتم
دعوة فئات من الزوار من مواطنين ووافدين
يمثلون مختلف أطياف وشرائح المجتمع العُماني
بهدف اطالعهم على جودة المنظومة المتحفية
وإجراء االختبارات العملية عليها من أجل اتخاذ
اإلجراءات الكفيلة بمعالجتها إن وجدت لضمان
تقديم خدمات متحفية وتعليمية فعالة .
وأشارالموسوي في تصريح لوكالة األنباء
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العمانية إلى أن المتحف الوطني قام بناء على
التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم بإنشاء معلم
ثقافي يحتضن مفردات التراث الثقافي العماني
بشقيه المادي والمعنوي وتوظيف واعتماد أفضل
الممارسات والمعايير المتحفية المتبعة .
الجدير بالذكر انه تم في العام 2004م اختيار
موقع المشروع بحيث يكون مقابل قصر العلم
العامر وفي ظالل قلعتي الجاللي والميراني
وخارج أسوار مسقط القديمة ليضفي بعداً رمزيا ً
وداللة معنوية ،كما تم في العام 2007م تعيين
االستشاري الرئيسي للمشروع وهي شركة
 ) ) JJA-COWI JVالتي بدأت في العام
2009م األعمال التمهيدية في الموقع و تبعتها
في مارس من عام 2010م األعمال االنشائية
ثم في سبتمبر من عام 2013م تم الشروع في
أعمال التجهيزات الداخلية من خالل شركة
 )) APOمن مملكة اسبانيا ودخل مشروع
المتحف الوطني في  23نوفمبر من العام
الماضي مرحلة التشغيل التجريبي بهدف فحص
واختبار المنظومة المتحفية بما تشمله من أجهزة
وانظمة وعمليات وحدات إدارية داخلية بغرض
التأكد من سالمة أدائها تمهيدا لالفتتاح الرسمي
للمشروع .
ويبلغ عدد المفردات والتحف األثرية التي
تحويها قاعات العرض الثابت بالمتحف حوالي
ستة آالف مفردة تتوزع بين التحف األثرية
والصناعات الحرفية والمخطوطات والوثائق
والمراسالت والمطبوعات القديمة والطوابع

البريدية ومجسمات تحف فائقة الدقة للسفن
والمراكب وأدوات المالحة البحرية واالسلحة
التقليدية والمجسمات المتحفية فائقة الدقة للقالع
والحصون والمباني التاريخية واللقى المتصلة
بالعمارة واآلالت واالدوات والمعدات الزراعية
وما يتصل باالفالج والنقود والعمالت الورقية
والمعدنية والخزف واألثاث والفنون التطبيقية
والصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية
واآلالت واألدوات الموسيقية إضافة إلى مفردات
التراث غير المادي وهي ما يتصل بالطعام
والشراب والشعر والقصص والرقص والغناء
الشعبي إضافة إلى التسجيالت المرئية والصوتية
والمكونات التفاعليه الرقمية.
ومنذ العام 2010م وحتى اآلن يجري في
السلطنة تنفيذ أكبر برنامج للحفظ والصون
حيث تم استقطاب كبرى بيوت الخبرة العالمية
واالفراد للعمل سواء في السلطنة أو من خالل
تأهيل هذه التحف متى ما دعت الحاجة خارج
السلطنة وقد شهد العام الماضي  2014دعوة
 66خبيراً وخبيرة من ثماني دول حول العالم
للمساهمة في هذا البرنامج.
وبين الموسوي أنه سيكون للمتحف الحقا ً موقع
على الشبكة العالمية للمعلومات /االنترنت /حيث
سيتاح المجال للباحثين والدارسين لالطالع على
االبحاث والدراسات المتاحة في هذا الجانب
والتعرف عن كثب على هذه المفردات ،مؤكداً
أن ما يميز المتحف عن مشاريع متحفية اقليمية
مماثلة أن جذوره راسخة في عمق التاريخ
العماني وتنبع من تراب هذا البلد فهو مختص
بتناول مكنونات التراث الثقافي العماني عبر
العصور إذ إن المعروضات إما انها عمانية
المنشأ أو ذات صلة بعمان  ،وخالل الفترة من
 2010م الى 2014م شهد المتحف دعوة 30
خبيرا وباحثا من داخل وخارج السلطنة وتمت
االستعانة بـ  21بعثة أثرية إلعداد وتطوير
مكنونات قصة السرد المتحفي.

المجر تدعو لمؤتمر حول الهجرة غير الشرعية

\اكد السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء
المجري في قمة دول االتحاد االوربي في
الخامس والعشرين من يونيو أن بالده لن
تستقبل الجئين جدد خاصة أولئك الذين يبحثون
عن ظروف اقتصادية أفضل ،وأن المجر وبناء
على األسس المسيحية ستستمر باستقبال
الالجئين الذين تركوا أوطانهم ألسباب أمنية أو
الضطهادات سياسية.
شارك السيد بيتر سيارتو Szijjártó Péter
ممثال لبالده في االجتماع التشاوري على مستوى
وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي في
لوكسمبورج يوم  22يونيه  2015والتي تركزت
حول مسألة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
تصريحات السيد بيتر سيارتو

أعلن السيد بيتر سيارتو أن بالده سوف تطلب
من االتحاد األوروبي عقد مؤتمر عن الهجرة في
بودابست في العام الجاري لمناقشة مسألة تدفقات
الهجرة غير الشرعية التي تصل إلى االتحاد
األوروبي عبر منطقة البلقان وتكون المجر
المحطة األولى لها ضمن منطقة شنجن.
ذكر السيد بيتر سيارتو أن المؤتمر حول الهجرة
غير الشرعية المزمع عقده في خريف العام
الجاري  2015في العاصمة المالطية لمناقشة
مسألة تدفق الهجرة غير الشرعية عبر البحر
األبيض المتوسط غير كاف لحل مسألة الهجرة
عبر الطرق البرية والتي تعد منطقة البلقان من
أكثر الطرق نشاطا في هذا المجال .مشيرا أن
األرقام كافية لعكس حجم هذه الهجرة عبر طرق
دول البلقان وأن المجر من أكثر الدول معاناة
من هذه الهجرة حيث وصل عدد المهاجرين
في المجر في األشهر االولى من العام الجاري
 2015أكثر من  50ألف مهاجرا معظمهم يصل
من منطقة الشرق األوسط وأفغانستان وباكستان
على وجه التحديد.
وكان مكتب الهجرة والجنسية المجري أبلغ يوم
 22يونيه  2015وعبر نظام دبلن المتعلق بشئون
الالجئين سلطات الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي ( النمسا – بلجيكا – جمهورية التشيك

– الدانمارك – بريطانيا – فنلندا – فرنسا – فنلندا
– بولندا – لوكسمبورج – ألمانيا – النرويج –
ايطاليا – السويد – سلوفاكيا ) بتعليق المجر
اعتبارا من  23يونيه  2015الستقبال الالجئين
المرحلين للعودة من تلك الدول إلى المجر
ذلك ألسباب تقنية خاصة بسبب امتالء األماكن
المخصصة الستقبال الالجئين بالمجر وعدم
قدرتها على استيعاب أعدادا اضافية.
ذكر السيد زولطان
المتحدث
كوفاتش
باسم الحكومة المجرية
للقناة المجرية العامة
األولى االخبارية يوم
 24يوينه  2015أن
قرار الحكومة المجرية
جاء نتيجة الضغط
الكبير واالكتظاظ في
استقبال
معسكرات
بالمجر
الالجئين
لذلك لم تجد الحكومة
المجرية سبيال آخر
اتخاذ هذا القرار من أجل تحسين طروف االقامة
وزيادة عدد األماكن.

فعاليات االتحاد العالمي للمجريين
والتجارة المجرية وتحدث سفير الجزائر سعادة
عبدالقادر دهندي عن العالقات االقتصادية بين
المجر والجزائر ,حيث دعا عدة رجال اعمال
وممثلي شركات عالمية الى عشاء عمل في منزله
حضره مدير ادارة الشرق االوسط في وزارة
الخارجية المجرية والسفير بوكور باالج الخبير
في شؤون الشرق االوسط و افريقيا.
شهدت بودابست في الفترة من  22الى  31مايو
فعاليات ثقافية واقتصادية و فنية تشمل جوانب
الحياة المجرية قام بتنظيمها االتحاد العالمي
للمجريين .وانعقد على هامش هذه الفعاليات
المنتدى االقتصادي المجري جمع رجال االعمال
حيث تم البحث في افاق توسيع الصادرات وامكانية
االستفادة و التكامل بين الخبرات المجرية.
وحضر المنتدى الدكتور جورج هنتر الرئيس
التنفيذي لغرفة الصناعة المجرية والسيد شوترا
جولت نائب سكرتير الدولة في وزارة الخارجية

وقد ناقش اكثر من  150من رجال االعمال
افاق تسويق المنتجات والخدمات واالختراعات
والتقنيات واإلنجازات ،والترويج ،والتوسع في
األعمال وتحقيق النجاح في جميع أنحاء العالم.
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Országos Széchenyi Könyvtár
زيارة إلى مكتبة سيتشيني الوطنية
جوانب الذاكرة الوطنية مستشاراً ثقافياً.
في اكثر من بلد عربي,
وتمحي تجليات الثقافة يشرح الدكتور توشكا تاريخ المكتبة
والتاريخ.
لتقف على الرؤى الخالقة لجيل الرواد
ففي عام  1802استأذن سيتشيني
كما يغدو اللقاء مع فرنس ملك البالد لتأسيس مكتبة تحفظ
مدير العام للمكتبة باعثا ً الثقافة الوطنية المجرية وكانت صنوا ً
لرؤية جيل مجري للمتحف الوطني بيد أنها أضحت شاغلة
عقد العزم على تعلم القصر الملكي في قلعة بودابست عام
العربية والعناية بالتراث .1958
االسالمي في الوقت تمتأل المكتبة بالمحفوظات والخرائط
الذي يقوم به ابناء والوثائق الحافظة للثقافة والتاريخ
العروبة واالسالم بحرق واالدب المجري حيث يجد الباحث 12
المكتبات وتدمير التراث مليون وثيقة و ثالثة ماليين كتاب و
وبسط الفوضى ...
قاعة المطالعة حيث ثمانين ألف كتاب .

تغدو زيارة مكتبة سيتشيني الوطنية
المجرية مصدراً لبروز هموم و لواعج
محزنة تنبعث من التاريخ العربي
المعاصر ,حيث بربرية االرهاب تحصد
16
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السلو
د.توشكا
Dr.László Tüske
مستشرق مجري أوكلت
اليه وزارة الثقافة
المجرية رئاسة المكتبة الوطنية ,ويعد
من الجيل الذي نشد الثقافة العربية
االسالمية وعاش المجتمعات العربية
في ليبيا والقاهرة عندما عمل هناك

يقوم على اعمال المكتبة عدد من
العاملين وصل االن  220خبيرا ً
بعد ان كان العدد  700في السنوات
الماضية ,والعاملون في المكتبة خبراء
و باحثون في علوم الخرائط والمسرح
والموسيقى وضروب الثقافة وتضم
المكتبة عدة مخطوطات عربية وتركية
وفارسية االمر الذي يستدعي من

الناشر واالشتراك الدائم فيها مبلغ سته االف فورينت سنويا ً
(ثالثون دوالر) مع حسم  50%للطالب والمتقاعدين.
ولعل أهم مايخرج به زائر المكتبة من انطباع هو الخلفية
الحضارية الثقافية التي تحكم المجتمعات في رعاية هذه
الصروح فذلك يصب كما يقول الدكتور توشكا في صالح
األمة المجرية.
ويشير الى ان المكتبة وقعت اتفاقية مع مكتبة االسكندرية
عندما زار مديرها الدكتور اسماعيل سراج الدين المكتبة
المجرية ,وهذا بحد ذاته فعل ثقافي تواصلي.
سفيرة فلسطين في مكتبة سيتشيني
قامت سعادة ماري انطوانيت سيدين سفيرة دولة فلسطين
في المجر بزيارة الى المكتبة الوطنية المجرية حيث كان في
المهتمين بالثقافة معرفة مضامينها ويشير الدكتور توشكا الى استقبالها الدكتور توشكا السلو .حيث عبر عن تقديره لهذه
ان المكتبة تأخذ في سريان عملها بالحسبان حقوق المؤلف و الزيارة وشرح آفاق التعاون المستقبلية.

 KÉK DUNAالدانوب األزرق

17

وفد مجلس الشورى السعودي :مباحثات مثمرة في المجر
رئيس الوفد :لمسنا تقاربا ً ورغبة بتطوير التعاون بين البلدين

الجماعات المتشددة واالعالم المفتري.
ذلك ان االعالم والثقافة ذات القواسم
المستركة افضل سفارة بين الحضارات
والشعوب ,فالثقافة تعمق العالقات و تجعل
مساحة واسعة لمعرفة االخر والعالقات بين
الشعوب ثقافيا ً تدوم .فالسياسة قد تتغير اما
الثقافة فهي باقية.
وحول افاق العالقات المستقبلية بين مجلس
الشورى ومجلس النواب المجري ,اشار
الدكتور الشهري الى ان الوفد تبادل مجموعة
من المقترحات والمشاريع لتطوير العالقات
بين المجلسين وستقوم سفارة المملكة في
المجر بمتابعة اجراءات تجسيد هذه االتفاقيات
حيث لمسنا من سفارة المملكة وسعادة السفير
محمد المطرفي االرادة والعزم على تطوير
العالقات بين البلدين.
قام وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية
المجرية بمجلس الشورى السعودي بزيارة
للمجر بدعوة من البرلمان المجري في
بدابة شهر يونيو حيث اجرى مباحثات مع
عدد من المسؤولين في الحكومة والبرلمان
المجري ،وكان الوفد برئاسة الدكتور فايز بن
عبدهللا الشهري رئيس اللجنة  ،وقد استقبل
سعادة السفير محمد المطرفي الوفد معربا ً
عن سروره بهذه الزيارة وما تم خاللها من
لقاءات مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة
والبرلمان المجري في تعزيز ودعم العالقات
البرلمانية خاصة والعالقات الثنائية عامة بين
البلدين  ،كما أشار سعادة السفير بأن االهتمام
الذي أبدته الحكومة المجرية بهذه الزيارة
والذي أنعكس من خالل البرنامج المعد
للزيارة و اللقاء مع عدد من كبار المسئولين
في البرلمان والحكومة المجرية ما هو إال
تعبير عن التقدير واالهتمام الذي توليه المجر
لحكومة المملكة بفضل السياسة الحكيمة
والمعتدلة التي تنتهجها بقيادة خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود.
وقد أقام سعادة السفير مأدبة عشاء على
شرف الوفد  ،وحضر المأدبة عدد من
السفراء العرب في المجر و عدد من أعضاء
لجنة الصداقة من الجانب المجري ومنسوبي
السفارة .
هذا وقت التقت الدانوب األزرق مع سعادة
18
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الدكتور فايز بن عبدهللا الشهري وتحدث عن
مباحثات الوفد في المجر قائالً :لقد وجدنا
تطابقا ً في موقف الحكومة والبرلمان المجري
تجاه قضية فلسطين وتطلعهم الى بذل الجهود
النهاء الصراع في اليمن و سوريا.
وقد لمسنا تعابير توجه السياسة الخارجية
المجرية نحو الشرق والتي ينئى بعض
مجرياتها عن المواقف االوروبية التي
تتعارض مع مصلحة المجر .كما لمسنا
اهتماما ً خاصا بالعالقات مع المملكة .اذ
اننا سوف نشهد بالمستقبل توقيع اتفاقات و
مذكرات تفاهم.
واشار الى ان المستثمرين السعوديين
مهتمون بالتجربة المجرية في حقل الطاقة و
بدائل الطاقة ,وتجربتهم رائدة في تقنية المياه.
وثمة نية لزيادة التعاون في المجال العلمي
والثقافي ومن المتوقع ان يصل عدد الطلبة
السعوديين الى  500في العام القادم .ونحن
نشكر الحكومة المجرية على تقديمها 100
منحة دراسية للطلبة السعوديين.
وقد لمسنا في المباحثات تفهما ً وتقديرا لسياسة
المملكة في التطلع للسالم ومكافحة التشدد
والتطرف وتفهما ً لعاصفة الحزم وتقدير
الجهود السعودية في المجاالت التنموية.
وحول دور الثقافة واالعالم في مواجهة افة
التطرف اشار ان مجلس الشورى اعد برامج
علمية وثقافية تساهم في تعزيز الروابط
االنسانية وابراز مظاهر الثقافة العربية
واالسالمية في صورتها الحضارية بعيدا عن

وزير الخارجية والتجارة المجري يستقبل وزيرة
التعاون الدولي المصرية
استقبل السيد بيتر سيارتوSzijjártó
 Péterوزير الخارجية والتجارة المجري
في  12يونيو  2015السيدة نجالء األهواني
وزيرة التعاون الدولي المصرية التي
وصلت في زيارة رسمية للمجر للمشاركة
في اجتماعات اللجنة المصرية – المجرية
االقتصادية المشتركة.
وصرح وزير الخارجية المجري عقب
اللقاء أن مصر من الناحية االقتصادية
واألمنية شريك مهم للمجر وأنه بدون
استقرار مصر ال يوجد استقرار في الشرق
األوسط وهذا االستقرار هو أحد العوامل
المهمة لألمن في أوروبا.
تابع السيد بيتر سيارتو أن ديناميكية التعاون
االقتصادي والتجاري بين البلدين تشهد
تزايدا ،مضيفا أن الحركة التجارية حققت
نموا بنسبة  % 80في الفترات السابقة.

ذكر السيد بيتر سيارتو أن المحادثات
تركزت حول استحواذ الشركات المجرية
على دور في أكبر مشروع منتظر في
تاريخ السكك الحديدية المصرية ذلك عبر
تصنيع المجر لعربات قطارات للسكك
الحديدة المصرية.
كما اجرت الوزيرة المصرية مباحثات
مع السيد مجر الفانتا حول العالقات بين
البلدين.

مطار صاللة الجديد :البنى المطلوبة لسياحة مرغوبة
بدأ في محافظة ظفار ال ُعمانية ،في الخامس
عشر من يونيو ،تشغيل مرافق مطار صاللة
الجديد ،والبالغة تكلفته حوالي  360مليون
لاير عماني ( 935مليون دوالر) ،حيث
استقبل صباح اليوم رحلة الطيران العماني
رقم  wy903القادمة من مطار مسقط
الدولي ،معلنة بذلك بدء التشغيل الفعلي
للمطار الجديد وذلك بعد  4سنوات من العمل
المتواصل بالمشروع.
وأقيم حفل استقبال للرحلة ،حضره عدد من
المسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة
المشغلة للمطار وعدد من المدعوين
والمهتمين.
وأجريت خالل األيام الثالث الماضية
التجارب النهائية على المطار ،للتأكد من
مدى جاهزية كافة الخدمات المتعلقة بعملية
التشغيل ،والتي أثبتت نجاحها بكل المقاييس
والمستويات على مختلف النظم والعمليات
والمرافق الجديدة ،من خالل محاكاة جميع

العمليات النموذجية وطواقم العمل في أقسام
ومرافق المطار.
ويشمل التشغيل للمطار كال من مبنى
المسافرين والخدمات المتعلقة به والمدرج
ومبنى مكتب الهيئة العامة للطيران المدني
وبرج المراقبة وغيرها من المرافق والمباني
التي تم إنشائها ضمن حزم المشروع الذي بدأ
تنفيذه في العام .2011
ويأتي إنشاء المطار الجديد لمواكبة نمو
حركة النقل الجوي من وإلى محافظة ظفار،
وتسهيل تنقل المواطنين بين مسقط وصاللة،
وتعزيز الحركة السياحية ،وكما أن تشغيل
المشروع يأتي قبل أسابيع قليلة من بدء
خريف صاللة لهذا الموسم الذي يتوافد إليه
اآلالف من السياح من العرب
واألجانب(-.الوطن العُمانية)
صاللة يرتبط اسمها بالطبيعة
الخالبة التي يرتادها السائحون
في فصل الصيف ليعيشو اوقاتا
خريفية ,تقع جنوب عمان و هي

العاصمة اإلدارية لمحافظة ظفار .تتميز
صاللة بجو استثنائي عن بقية مناطق السلطنة
ودول الخليج حيث تنشط السياحة طوال العام.
يبدأ الصيف في دول الخليج من شهر يوليو
بينما تكتسي جبال ظفار المكونه من( :جبل
سمحان ،جبال ظفار ،جبل القمر) البساط
األخضر وتتغلف قمم تلك الجبال بالضباب
الخفيف بينما رذاذ المطر يرطب الجو وتتأثر
مدينة صاللة بهذا الطقس االستثنائي كونها
تقع بالقرب من المرتفعات الوسطى لجبال
ظفار .تشتهر صاللة بالبخور واللبان وتكثر
فيها أشجار النارجيل االستوائية التي لها
ثمرة تشبه جوز الهند وتباع هناك بكثرة.
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وزير الخارجية المجري قي العراق:
استقرار العراق يهم اوربا
اعادة االعمار في العراق في المرحلة التي
تعقب االنتصار على تنظيم الدولة اإلسالمية
ذكر السيد بيتر سيارتو أنه تم الحديث حول
التوقيع على اتفاقية التعاون االقتصادي
المشترك بين المجر والعراق في العام
الجاري  2015وكذلك يمكن التوقيع على
اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي بين
البلدين .مضيفا أنه تجري المحادثات بين
الجانبين حول تخصيص مصرف اكسيم
 Eximbankالمجري  20مليون دوالرا
يتم تقديمها على شكل قروض .مشيرا أن
المحادثات جارية أيضا حول التعاون
المشترك بين البلدين في مجال صناعات
السيارات واألدوية والبناء.

قام السيد بيتر سيارتو Szijjártó Péter
وزير الخارجية والتجارة المجري يوم 4
مايو  2015بزيارة رسمية إلى العراق
استغرقت يوما واحدا التقى خاللها عددا من
المسؤولين العراقيين و ابرزهم :
•السيد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية
العراقي.
• السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي.
•السيد هوشيار زيباري نائب رئيس الوزراء
العراقي وزير الشئون المالية.
•السيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجية
العراقي.
•السيد خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي.
وقد ادلى السيد بيتر سياترو وزير الخارجية
والتجارة المجري بتصريحات لوكالة
األنباء المجرية  MTIعبر الهاتف بدأها
بالقول أن الجانب العراقي ق ّدر عاليا
مساعي الحكومة المجرية كونها أول دولة
في منطقة وسط أوروبا ترسل قوات إلى
العراق للمشاركة بقوات التحالف الدولي في
حربها ضد تنظيم الدولة اإلسالمية ،مضيفا
أن ليس من مصلحة العراق أو المجر فقط
محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية واالنتصار
عليه وإنما هو مصلحة أوروبا والشرق
األوسط أيضا بآن واحد ألن استقرار
العراق هو أمر مهم ألوروبا أيضا.

الدولي في حربها ضد تنظيم الدولة
اإلسالمية االرهابي وانه يتم التنسيق مع
الواليات المتحدة وايطاليا في هذا الشأن
وأنه سوف تصل إلى اربيل في نهاية شهر
مايو الجاري  2015على أن تكتمل هذه
الوحدة مع نهاية شهر أغسطس من نفس
العام .مضيفا أن هذه الوحدة سوف تتألف
من  110عناصر بقيادة  6ضباط وانها
سوف تقوم بمهام حراسة فقط.مشيرا أن
هذه الوحدة سوف تتمركز في محيط مطار
اربيل بمشاركة قوات كردية من البشمركة
وقوات عراقية أي أن مهام هذه القوات
سوف تكون مشابهه لمهام القوات المجرية
التي كانت تقوم بحماية مطار كابول الدولي
في العاصمة األفغانية -على حد تعبير وزير
الخارجية والتجارة المجري.
واكد السيد بيتر سيارتو أن محادثاته مع
المسئولين العراقيين
تناولت مرحلة ما بعد
االنتصار على تنظيم
الدولة اإلسالمية أيضا
خاصة في مجال
مشاركة المجر في
عملية اعادة االعمار.
تعاون مجري  -عراقي
اقتصادي مشترك

ذكر السيد بيتر سيارتو أن طالئع الوحدة
المجرية المشاركة ضمن قوات التحالف بما
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يتعلق

بعمليات

ذكر السيد بيتر سيارتو أنه وخالل المحادثات
التي أجراها مع الجانب العراقي ر ّكز على
أن الخطوة الرئيسية التي اتخذتها الحكومة
المجرية في مجال التعاون المشترك في
الجانب العراقي تتمثل في االتفاق الذي تم
التوصل إليه بين شركة  MOLالمجرية
الوطنية للطاقة والجانب العراقي والمتعلق
بقيام الشركة المجري بأعمال التنقيب عن
البترول في اقليم كردستان العراق.
ذكر السيد بيتر سيارتو أو محادثاته مع
وزير السياحة واآلثار العراقي تمحورت
حول مشاركة مختصين مجريين في اعادة
ترميم اآلثار العراقية التي اصابها التخريب
خاصة تلك المصنفة ضمن التراث العالمي.
مشيرا أنه يتم اطالق مجموعة دولية بقيادة
علماء آثار ومختصين في األثار األشورية
مجريين من اجل هذا الشأن.
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مباحثات المجلس االوروبي الخليجي
المحكومة المجرية قررت المشاركة ضمن
تحالف القوات الدولية في حربها ضد تنظيم
الدولة اإلسالمية  /داعش ذلك عن طريق
تقديم المساعدات العسكرية .

شارك السيد اشتفان ميكوال Mikola
 Istvánسكرتير الدولة لشئون األمن
السياسي والتعاون الدولي في وزارة
الخارجية والتجارة المجرية في االجتماع
الوزاري للدول مجلس التعاون الخليجي مع
االتحاد األوروبي والذي عقد في العاصمة
القطرية الدوحة في  24مايو .2015
ذكر السيد اشتفان ميكوال في هذه االجتماعات
أن المجر ملتزمة بدعم الوحدة الوطنية في
العراق وسيادة أراضيها كما أن المجر ترحّب
بالتزام رئيس الوزراء العراقي بعملية السالم.

ختم الخبر أن البرلمان المجري وفي جلسته
يوم  14ابريل  2015صوّت على مشاركة
وحدة عسكرية مجرية مؤلفة من  116جنديا
مجريا في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة
اإلسالمية وأن عناصر هذه الوحدة سوف
يكتمل وصولها إلى مواقعها في مدينة اربيل
شمال العراق مع نهاية شهر مايو.
وكان االجتماع الوزاري المشترك الرابع
والعشرين بين دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية واالتحاد األوروبي ،برئاسة
معالي وزير الخارجية القطري ،الدكتور
خالد بن محمد العطية.
وأكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية،
والسياسية ،واألمنية ،بالمفوضية األوروبية
نائبة رئيس المفوضية األوروبية فيدريكا
موغيريني من جانبها ،أن االتحاد األوروبي
حريص على تعزيز وتوثيق العالقات
التجارية واالقتصادية بينه وبين دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،كما يتطلع إلى
مزيد من الشراكة السياسية ومختلف مجاالت
التعاون.

اشار الى أن الحرب األهلية السورية
والحرب ضد اإلرهاب في العراق وزيادة
التهديدات اإلرهابية ال تمس استقرار المنطقة
فقط وإنما تؤثر بشكل مباشر على أمن
أوروبا أيضا وأنه لكي تحقق عملية الحرب
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية  /داعش نجاحها وأضافت“ :أمامنا تحديات مشتركة ليس فقط
فإنه يجب أن تتعاون جميع أطياف المجتمع اإلرهاب واالستقرار في المنطقة ،ولكن كذلك
قضايا االتجار بالبشر ،وهذا لن نستطيع حله
المحلي في هذه الحرب.
ُ
إال إذا أجري حوار تحت مظلة األمم المتحدة
نبّه السيد اشتفان ميكوال إلى ضرورة حل بالتوازي مع العمل المشترك حتى يثمر هذا
األزمة السياسية السورية من أجل عملية الحوار ويحقق المرجو منه”.
االستقرار وأنه من أجل التوصل إلى ترتيب
هذه األزمة يجب أن ينظّم حوارا جديدا وأن وأضافت نائبة رئيس المفوضية األوروبية،
يعاد تنظيم الهيكلة في مواجهة تهديدات تنظيم أمامنا نقاط محددة على األجندة للتعاون مع
الدولة اإلسالمية  /داعش وأن الخطوة األولى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليس
تتمثل في تنظيم محادثات مستمرة بين القوى في المجال السياسي واالقتصادي فحسب،
المعتدلة في المجتمع السوري والبدء في ولكن أيضا ً هناك عالقات ثنائية في غاية
عمليات اعادة اإلعمار ،مضيفا أن منع الزيادة األهمية ،والتي ستبدأ بالتوقيع على اتفاق
في توسيع األزمة السورية يجب أن يقوم على بين أوروبا ودولة اإلمارات العربية المتحدة
“لفيزا شنجن” ،والذي نأمل أن يفتح الطريق
ضرورة االتفاق بين الدول اإلقليمية.
بين أوروبا ودول المنطقة ،وكذلك التعاون في
أ ّكد السيد اشتفان ميكوال أن المجر قلقة بشكل مجال الطاقة ومكافحة اإلرهاب والطيران،
جاد بسبب انتشار اإليديولوجية المتطرفة وتغير المناخ وفي مجال البحوث ،والعمل
وأنها تندد بقوة أعمال العنف التي يقوم بها على تطوير التنمية.
تنظيم الدولة اإلسالمية  /داعش .قائال أن
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كما ألقى األمين العام لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،الدكتور عبداللطيف بن
راشد الزياني ،كلمة أشار فيها الى أن االتحاد
األوروبي ال يزال الشريك األول لمجلس
التعاون ،حيث بلغ التبادل التجاري بين
الطرفين “ ”184مليار دوالر العام الماضي،
بزيادة ملحوظة عن عام  2010م الذي وصل
فيه حجم التبادل التجاري  125مليار دوالر؛
أي بزيادة  47%خالل خمس سنوات.
وأوضح أن صادرات االتحاد األوروبي تمثل
 68%من إجمالي التبادل التجاري في حين
تمثل صادرات دول المجلس .32%
وأشار إلى أن قضية رسوم الصادرات ال تزال
تمثل العقبة الرئيسية الستئناف المفاوضات
بين الجانبين.
وقال “الزياني” :إن دول مجلس التعاون ترى
أن قواعد منظمة التجارة العالمية كافية لتنظيم
حق الدول في فرض رسوم الصادرات،
وأنه من الممكن أن يعالج هذا الموضوع في
إطار تلك القواعد؛ مما يساعد على استئناف
المشاورات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة
بين الجانبين.

وفد قطري موسع في اجتماعات اللجنة
القطرية المجرية للتعاون

استقبل دولة السيد فيكتور أوربان رئيس
مجلس الوزراء المجري  ،في السابع من
ماي ،سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد
آل ثاني وزير االقتصاد والتجارة  ،الذي زار
بودابست لحضور اجتماع الدورة األولى
للجنة القطرية الهنجارية المشتركة في مجال
االقتصاد واألعمال والتقنية .
وجرى خالل المقابلة استعراض العالقات
الثنائية بين البلدين الصديقين  ،وسبل دعمها
وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك السيما
فيما يتعلق بالمجاالت االقتصادية والتجارية
واالستثمارية.كما التقى سعادة الشيخ أحمد
بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير االقتصاد
والتجارة ،مع سعادة السيد بيتر سيارتو وزير
الخارجية والتجارة المجري.وتم خالل اللقاء
تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون
وتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية
واالستثمارية بين البلدين الصديقين.
انعقاد اللجنة القطرية-الهنجارية المشتركة
للتعاون
وكانت العاصمة بودابست قد شهدت اجتماع
الدورة األولي للجنة القطرية -الهنجارية
المشتركة للتعاون في مجال االقتصاد
واألعمال والتقنية ،حيث ناقشت اللجنة
عالقات التعاون بين البلدين في المجاالت
االقتصادية والتجارية واالستثمارية وغيرها
من المجاالت ذات الصلة.

والعمل في دولة قطر ،الفتا إلى وجود العديد
من المشاريع الكبرى والفرص االستثمارية
أمام الشركات المجرية.وشدد سعادة الشيخ
أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير
االقتصاد والتجارة على أهمية وضرورة
متابعة تنفيذ ما تم االتفاق عليه في هذه الدورة،
في مجاالت االقتصاد والتبادل التجاري،
والتعاون من خالل غرف التجارة والصناعة
في البلدين ،لتنشيط االستثمار في مجاالت
المختلفة :كالتجارة واإلنشاءات والبنية التحتية
وإدارة المياه والصناعات الغذائية والتعاون
العلمي والتكنولوجي والصحة والتعليم
والطاقة والرياضة ،وغيرها من المجاالت
التي تساهم في التنمية المستدامة.وفي ختام
االجتماع قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن
محمد آل ثاني وزير االقتصاد والتجارة رئيس
الجانب القطري ،وسعادة الدكتور السلو سابو
وترأس جانب دولة قطر في االجتماع سعادة نائب الوزير للشؤون الخارجية والتجارة
الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الذي ترأس الجانب المجري ,بالتوقيع على
االقتصاد والتجارة ،بينما تراس الجانب محضر اجتماع اللجنة.
المجري سعادة الدكتور السلو سابو نائب
الوزير الشؤون الخارجية والتجارة .وذكر
بيان صحفي صادر عن وزارة االقتصاد
والتجارة أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم
بن محمد آل ثاني أكد خالل كلمته االفتتاحية
أن التطور الذي تشهده العالقات القطرية-
الهنجارية ،يعود لحكمة القيادة الرشيدة في
البلدين ،وحرصهما الدائم على دفع العالقات
المشتركة إلى مزيد من التعاون والتنسيق بما
يعود بالنفع على البلدين الصديقين.وأضاف
سعادته أن اللجنة  ،تمثل دفعة جديدة لتطوير
العالقات بين البلدين ،وخاصة فى الجوانب
االقتصادية والتجارية واالستثمارية ،مشيرا
إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في
عام  2014بلغ  382مليون لاير قطري بما
يعادل 105ماليين دوالر ،وعدد الشركات
المشتركة بين الجانبين بلغ  6شركات ،مما
يعكس الحاجة لبذل المزيد من الجهود للتوسع
في حجم التبادل التجاري ،من خالل االستفادة
من الفرص المتوفرة فى البلدين.وعبر عن
تطلعه لدور قطاع األعمال في الدولتين
للعمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري
واالستثماري بين الطرفين في المجاالت
المحفزة للنمو االقتصادي ،وبما يحقق
الطموحات المشتركة .مرحبا في هذا اإلطار
بالشركات والمستثمرين المجريين لالستثمار
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االمير علي ...والتوق المبراطورية الفيفا
وضعت معركة تجديد قيادة “الفيفا” أوزارها  ...األردن كان العبا ً رئيسا فيها بعد أن اقترن
التجديد والتغيير بشخص األمير علي بن الحسين ،المرشح الوحيد في مواجهة بالتر ...ولعل الجالية
العربية في هنغاريا كانت ترنو الى رؤية االمير الشاب وقد تربع امبراطورية الفيفا لوضعها على
سكة االصالح وسلخ الرياضة عن رياح التسليع ,لكن الحرب في الفيفا وعليها ،لم تضع أوزارها
بعد ،وعلينا أن نراقب بضعة تطورات “نوعية” منتظرة للتعرف على وجهة المعركة واتجاهاتها
وتوازنات القوى القائمة  )1( ...نتائج التحقيق مع مجموعة الشخصيات التي ألقي القبض عليها في
سويسرا وستسلم لواشنطن بناء على طلبها  )2( ....موقف االتحاد األوروبي ،وما إذا كان سيلتزم
بتهديدات بالتيني باالنسحاب من “الفيفا” أم ال ،فعند هذه النقطة سيتقرر مصير “الفيفا” وليس
مصير بالتر  )3( ...هل سيفتح ملف التحقيق من جديد في مونديال “موسكو  ”2018و”الدوحة
 ،”2022ومن سيقوم بالتحقيق ،هل سيترك األمر للفيفا أم ستقوم به جهات مستقلة؟
واجماال فان االمير علي بن الحسين قدم نموذجا ً يحتذى في ارتياد االفق االعلى بتسامح وروح
رياضية مما بعث االحترام على مايمثله االمير من اصالة وتاريخ مديد.

وسط اهتمام كبير ونجاح فائق
عدسة الفنان بهجت اسكندر توثق تاريخ
الشعر والشعراء
افتتح المعرض من قبل الشاعر والكاتب الشهير السيد ذاالن تيبور
بكلمة سرد فيها تاريخ الفنان بهجت اسكندر وعمله وتواضعه
وابداعاته واهتمامه بالتاريخ والمجتمع المجري وحب المجريين له
وتقدير اعماله حيت تمكن من توثيق اكبر واهم لقاء للال دباء والكتاب
المجريين في اصعب مراحل الحياة وكان ذللك عام .1979
وبهذا اصبحت الكي تالك \اسم مكان اللقاء \ بهذا اللقاء جزءاً من
التاريخ المجري الحديث  ,وشكره باسمه وباسم الكتاب المجريين على
عطائه ورسالته .النبيلة كما شاركت في احياء حفل االفتتاح فنانة و
عازفة الكمان السيدة طالليان ماريان.
وقد شارك نخبة كبيرة من الفنانين والشعراء والكتتاب المشهورين.
وحشد من الجالية العربية والمهتمين المجريين والسيد حاتم الغامدي
القائم باعمال السفارة السعودية.
المعرض يحتوي على خمسة وثالثين لوحة ويستمر المعرض لغاية
نهاية الشهر يوليو.

حضور كثيف ونجاح كبير رافق افتتاح معرض الفنا ن السوري
االصل بهجت اسكندر و المقيم في مدينة كشكميت الهنغارية منذ
عام .1967
عنوان المعرض اصدقائي الكتتاب والشعراء واقيم ذللك في مركز دار
اتحاد الكتاب المجريين في بودابست.
بدأ الحفل بكلمة رئيس اتحاد الكتاب المجريين السيد سنت مارتوني
يانوش بتحية الحضور والترحيب بالفنان بهجت اسكندر وبعد ذلك
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عالم الفكر يفتقد ناصر الدين االسد
فقد عالم الفكر والثقافة واالدب في
الخامس والعشرين من مايو العالمة
وأستاذ األجيال والمفكر العربى األردنى
الدكتور ناصر الدين األسد ،اذ تفقد االمه
العربية في رحيله منارة من منارات
العلم والثقافة والتنوير ،وواحد من
عمالقة الفكر واإلبداع العربي ،وعلم من
أعالم النهضة الفكرية ،فقد زامن عمالقة
النهضة العربية الثانية وحمل رسالتهم
فى التنوير ،وأودع المكتبة العربية نحو
تسعين مؤلفًا فى اللغة والتراث والفكر.
لقد شغل الراحل الكبير مناصب أكاديمية وإدارية عديدة نهض بها
صاحب الموقف
وارتقى ،أبرزها تقلد وزارة الثقافة األردنية ،وظل
َ
والمبدأ فى زمن ع ّزا فيه .فهو من أسس أول معهد علمى فى األردن،

فكانت "األردنية" صرحًا ومنارة تخرج فيها مئات وآالف من تالميذه
على امتداد الوطن وامتداد حدود العربية ،كما تعددت جوانب إبداعاته
ومؤلفاته فى اللغة والترجمة والتحقيق والنقد والفكر والنثر والشعر،
وانحاز انحيا ًزا صار ًما مقرونًا بالشك لتطبيق المنهج العلمي ،مع
االنفتاح على روح العصر فى القضايا االجتماعية ،وموقفه من المرأة
تحديدًا.
حصل على الكثير من الجوائز والميداليات واألوسمة من داخل
الوطن العربى وخارجه ،تقديرًا لعلمه ودوره الرائد فى النهضة
الثقافية فى األردن خاصة ،وفى الوطن العربى عامة ،ومنها حصوله
على "جائزة نجيب محفوظ للكاتب العربي" عام  ،2010وهى أرفع
الجوائز التى يمنحها اتحاد كتاب مصر ،فأضاف إليها من قيمته وقامته
العالية.
كان الفقيد الراحل قامة فكرية اضفت لمساتها على اجيال عربية نهلت
من معين خلقه وسيرته وعلمه.

زاهي حواس يدعو من المجر لحماية التراث
العربي الحضاري

زار المجر منتصف شعر مايو عالم االثار المصري زاهي حواس,
التقت به مجلة الدانوب االزرق و اجرت معه حوار شامالً ركز
فيه على ضرورة موقف عالمي تجاه مايفعله االرهابيون في
التراث المعماري الحضاري وهاجم االخوان المسلمين ودورهم
التخريبي في مصر والعالم العربي واشاد باالمير سلطان بن
سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة واالثار في السعودية
لما يبذله من جهد للحفاظ على التراث وصيانته.
واكد ضرورة نهوض المثقفين العرب لتعرية مايفعله االرهابيون
في التراث الحضاري ذلك ان النور خرج من العالم العربي :من
سوريا و مصر والعراق والجامعة العربية اذا كان لديها نخوة

فعليها تشكيل قوة عربية لحماية االثار .فاالرهابيون اذا دخلوا
تدمر علينا العوض .انهم يدمرون الذاكرة الوطنية ودور المثقف
اساسي الى جانب االعالم لتوضيح مخاطر االرهابيين.
اشار السيد زاهي حواس أن الفترة التي أعقبت ثورة  2011كانت
فترة مأساوية بالنسبة لعدد السياح الذين وصلوا لمصر  ،مضيفا
أن عدد السياح في عام  2014كان اقل بمجموع  5ماليين سائح
عما كان عليه في عام .2010
ذكر السيد زاهي حواس أنه بعد عام  2011كثرت عمليات
التنقيب غيرالمرخصة في مصر حيث تمت عمليات التهرب
سرا وبالليل قائال أنه " خالل السنوات الثالثة الماضية فقدنا ثلث
قطعنا اآلثرية وقد حان الوقت لعملية إعادة ما تم فقدانه " مؤكدا
على ان مصر أصبحت حاليا مكانا آمنا وأن زمن عدم االستقرار
السياسي قد انتهى.
تحدث السيد زاهي حواس عن ضرورة بذل الجهود والمساعي
من أجل إعادة القطع األثرية المصرية النادرة المتواجدة في
بعض المتاحف العالمية .فانا ال أهتم إذا ما تواجدت بعض القطع
األثرية المصرية في المجر أو أوروبا أو أمريكيا لكن ما تم
سرقته يجب أن يعود إلى مصر حيث مكانه الطبيعي .هناك بعض
القطع األثرية المصرية المهمة جدا والموجودة حاليا في متحف
في الخارج ويجب العمل على إعادتها على سبيل المثال تمثال
رأس نفرتيتي في ألمانيا حيث تمت عمليات المراسلة في هذا
الخصوص لكن أحداث الربيع العربي عرقلت هذه األمور.
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سلطنة ُعمان تعتمد شعار العيد الوطني الخامس واالربعين
أعلنت اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني اعتماد شعار العيد
الوطني الخامس واألربعين المجيد  . 2015وصرح سعادة الشيخ
سباع بن حمدان السعدي أمين عام اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد
الوطني لوكالة األنباء العمانية بأن المقام السامي لحضرة صاحب
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم تفضل باعتماد الشعار.
ونوه سعادته بأن اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني قامت بطرح
مسابقة عامة لتصميم الشعار وتلقت مجموعة من التصاميم  .وأضاف
سعادته :انه سيتم التعميم على الجهات الحكومية نحو إبراز الشعار
في مطبوعاتها الرسمية خالل عام  . 2015ودعا سعادته المولى عز
وجل أن يحفظ جاللة السلطان المعظم وأن يمد في عمره ويسبغ عليه
نعمة الصحة والعافية وأن يعيد على جاللته – أبقاه هللا – هذه المناسبة
المجيدة وأمثالها بالصحة والعافية والعمر المديد وعلى عمان بالخير
واالزدهار وكل عام والجميع بخير.

هنغاريا و فلسطين  :اتفاق للتبادل التعليمي
تم اليوم التوقيع في وزارة الموارد البشرية الهنغارية على اتفاقية
التبادل التعليمي بين هنغاريا و دولة فلسطين.
و تتضمن اإلتفاقية بنودا ً عدة حول التعاون و التبادل التعليمي و تم
بموجبها منح هنغاريا خمسين منحة دراسية لدولة فلسطين في فروع
الدراسات الجامعية و العليا للطلبة الفلسطينيين.
وقع اإلتفاقية من الجانب الهنغاري معالي بالوج زولتان وزير الموارد
البشرية و عن جانب دولة فلسطين األخت ماري أنطوانيت سيدين
سفيرة دولة فلسطين بحضور كبار المسؤولين في وزارة التعليم العالي
الهنغارية و أعضاء سفارة دولة فلسطين.
و قد تبادل الوزير الهنغاري و األخت سيدن كلمات في الحفل أكدت
على أن هذه اإلتفاقية
و ما تضمنته من رفع لعدد المنح الدراسية الهنغارية إنما تأتي في
سياق دعم الحكومة المجرية للشعب الفلسطيني والصداقة التاريخية
بين الشعبين و التطور المستمر للعالقات الهنغارية الفلسطينية.

السفراء العرب في ضيافة الدكتور النابلسي
قام السفراء العرب في المجر يتقدمهم سعادة
الدكتور نورالدين بنعمر عميد السلك الدبلوماسي
العربي سفير المملكة المغربية بزيارة الى
معامل االجبان في مدينة دبرتسن حيث استقبلهم
رجل االعمال الدكتور رياض نابلسي وجال
معهم في ارجاء المزارع واقسام المعمل شارحا ً
طرائق االنتاج والتسويق .واقام الدكتور نابلسي
مأدبة غداء حضرها السفراء العرب ورئيس
بلدية المدينة وعدد من المسسؤولين فيها.
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زيارة السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية
والتجارة المجري إلى ماليزيا
"اعادة افتتاح السفارة المجرية في ماليزيا "
الماليزية.
محادثات السيد بيتر سيارتو مع نظيره
الماليزي
واشار السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية
والتجارة المجري انه بحث مواضيع
ضرورية للتعاون المشترك بين البلدين.
مضيفا أن الهدف المشترك على سبيل
المثال محاربة اإلرهاب وتنظيم الدولة
اإلسالمية الجهادي قائال أن ماليزيا بعيدة
جغرافيا عن منطقة الشرق ألوسط لكنها
يمكن أن تستخدم كدولة عبور.
أضاف السيد بيتر سيارتو أن المحادثات
تناولت أيضا الدور االقتصادي والتجاري
االقليمي ضمن االقتصاد العالمي.
وصل السيد بيتر سيارتوSzijártó
 Péterوزير الخارجية والتجارة المجري
إلى العاصمة الماليزية كوااللمبور يوم
 26مايو  2015في زيارة رسمية ضمن
جولة اسيوية حيث التقى مع نظيره
الماليزي السيد أنيفة أمان وعدد من قادة
المؤسسات والشركات الحكومية هناك.
تصريحات السيد بيتر سيارتو
أدلى السيد بيتر سيارتو بتصريحات
هاتفية لوكالة األنباء المجرية MTI
ذكر فيها أن المجر سوف تعيد افتتاح
سفارتها في ماليزيا كما أنها سوف تقوم
بافتتاح مكتب تجاري اقليمي أيضا.
تابع السيد بيتر سيارتو شارحا بأن هذه
الخطوات ضرورية لالقتصاد المجري
من االستفادة بأكبر قدر ممكن من النمو
الذي يشهده االقتصاد الماليزي.
اشار السيد بيتر سيارتو أن ماليزيا
تعد أهم ثالث شريك تجاري للمجر في
منطقة جنوب شرق فقد بلغ حجم التبادل
التجاري في العام الماضي  370مليون
دوالر وقد حقق البتادل التجاري نموا
بنسبة  % 25فيالفترة األولى من العام

الجاري .2015
ذكر السيد بيتر سيارتو أن ماليزيا الرئيس
الدوري الحالي لرابطة دول جنوب شرق
آسيا من بين احدى أكثر الدول تطورا
في المنطقة فقد تم الموافقة على الخطة
لمدة  10سنوات يدخل في اطارها 444
مليار دوالر حجم استثمارات متحركة
مع خلق فرص عمل جديدة .مضيفا أن
خطط االستثمارات والمصادر الطبيعية
الماليزية وتنفيذ المشاريع في مجال تقنية
المعلوماتية جعل من ماليزيا ضمن أول
 20دولة في الترتيب العالمي من حيث
قدرة المنافسة.
تابع السيد بيتر سيارتو أنه وفي ظل تلك
المعطيات فإن المجر تحاول جذب أكبر
قدر ممكن من هذه االستثمارات وزيادة
الصادرات المجرية إلى ماليزيا قائال أن
أهم الخطوات المتخذة في هذا المجال
هي اعادة افتتاح السفارة المجرية في
ماليزيا إلى جانب افتتاح مكتب تمثيل
تجاري مجري اقليمي وقيام مصرف
أكسيم المجري  Eximbankبتأمين
اطار لتقديم القروض يبلغ  300مليون
دوالر لمساعدة الشركات المجرية
الصغيرة والمتوسطة في دخول األسواق

أربعة مجاالت أمام األنشطة المجرية
لتعزيز التعاون مع ماليزيا
اشار السيد بيتر سيارتو إلى أربعة
مجاالت توجد أمام الجانب المجري
لتعزيز حركة الصادرات المجرية إلى
ماليزيا والدول اآلسيوية وهي:
األغذية عالية الجودة.
•
االبتكارات في مجال البيئة
•
والصناعات التقنية.
تصدير المنتجات الصحية.
•
تقنية المعلومات وتطوير
•
البرمجيات.
االتفاق على برنامج التبادل الطالبي
اتفق وزيرا خارجية البلدين على برنامج
منح تبادل طالبي بين البلدين يتم في
اطاره تأمين  40مقعدا لطالب ماليزيين
في الجامعات والمعاهد المجرية مقابل
استقبال الجامعات الماليزية لطلبة
مجريين.
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سكرتير الدولة في الخارجية المجرية يقوم بزيارة
للرياض ومسقط
الدبلوماسية االقتصادية قام بزيارة رسمية للرياض ومسقط حيث
التقى أجرى محادثات قادة حكوميين وكذلك مع مستثمرين وناشطين
في مجال الصادرات الزراعية كما تم التطرق إلى الفرص المتاحة
لتطوير العالقات بين الجانبين.
يعد كال البلدين مستوردا رئيسيا لألغذية ويوجد آفاق جادة في األسواق
السعودية للصناعات الزراعية المجرية .أما بخصوص عمان فإنها
تنظر إلى المجر على أنها أكبر مستثمر لها في المنطقة وتعد المجر
كشريك استراتيجي.

ذكرت وزارة الخارجية والتجارة المجرية يوم  3بونيه 2015
أن السيد الفنتا مجر  Magyar Leventeسكرتير الدولة لشئون

بودابست :السفارات العربية تشارك في مهرجان
الطفل العالمي
شاركت السفارات العربية المعتمدة في المجر في مهرجان الطفل العالمي الذي ينعقد دوريا ً كل عام في
بودابست.
وقامت السيدات عقيالت السفراء العرب بترتيب االجنحة واستقبال الضيوف.
المهرجان كان برعاية معالي كوفير السلو رئيس البرلمان المجري.
وقد زار رئيس مجلس النواب الهنغاري اجنحة الدول المشاركة وزار جناح دولة فلسطين ,حيث كانت
سفيرة دولة فلسطين في المجر ماري انطونيت سيدين و اركان السفارة و ابناء الجالية الفلسطينية في
استقباله.
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فوز الفيلم المجري " ابن شاؤول " في مهرجان كان
شاركت المجر بفيلم " ابن شاؤول " في مهرجان كان السينمائي العام الجاري  2015وقد حقق الفيلم فوزا تاريخيا
بالنسبة للسينما المجرية حين فاز بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم مع اختتام فعليات المهرجان يوم األحد  24مايو
.2015
يتحدث الفيلم عن المحرقة اليهودية " الهولوكوست " عندما يجبر بطل الفيلم على العمل في معسكر االعتقال "
اوشفيتز " وهناك يكتشف جثة ابنه شاؤول.
الفلم من اخراج Nemes Jeles László

عقيالت السفراء العرب في معمل جولناي
دعت الدكتورة خديجة بوزيد عقيلة الدكتور
نور الدين بنعمر عميد السلك الدبلوماسي
العربي سفير المملكة المغربية في المجر
عقيالت السفراء العرب الى زيارة معمل
جولناي للخزف في مبادرة تهدف الى دعم
وتشجيع المستثمرين العرب في المجر
حيث كان في استقبالهم مالك المصنع رجل
االعمال العربي السوري بشار نجاري
والسيدة بترا عقيلته.
وقد طاف الزائرون ارجاء المصنع حيث اطلعهم السيد نجاري على اقسامه وطرائق التصنيع
واشكال الرسم اليدوي الباعث على االبداع .وقد شكر السيد نجاري للسيدات العربيات هذه
الزيارة بما تحمل من شعور جمعي وتواشج يشجع على االستثمار والحضور العربي في
المجر.
من جهة اخرى استقبلت السيدة شروق بورحمة عقيلة سفير دولة الكويت في دارتها االجتماع
الدوري لعقيالت السفراء العرب في المجر ,حيث يتم البحث فيه افاق الفعاليات والمناشط
العربية في نسيج المجتمع المجري ثقافيا ً واجتماعيا ً والذي تتنكب السيدات العربيات المساهمة في تجسيد تلك المناشط.
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حائل السعودية على قائمة التراث العالمي
أ ْد َر َجت لجنة التراث العالمي في المنظمة العالمية للثقافة والفنون «يونسكو»
الرسوم الصخرية في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية في قائمة التراث
المسجل في القائمة بعد مدائن صالح
العالمي؛ لتكون الموقع الرابع في المملكة
ّ
والدّرعية وجدّة التاريخية .وقد اعتبر سمو األمير سلطان بن سلمان رئيس
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ،الحدث دليالً على العمق
الحضاري للمملكة».
ورفع سمو رئيس الهيئة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
على هذا اإلنجاز العالمي ،معربا ً عن امتنانه على دعمه الكبير وعنايته المستمرة
بقضية التراث الوطني والمحافظة عليه وتفضله بإطالق مشروع خادم الحرمين
الشريفين للعناية بالتراث الحضاري بوصفه مصدراً رئيسا لحفظ تاريخ المملكة
وإبراز بعدها الحضاري منوها ً بعناية الدولة بقضية التراث الوطني والمحافظة
عليه ودعم كافة الجهود التي تقوم بها هيئة السياحة والتراث الوطني إلبراز كنوز
المملكة وتراثها العريق للعالم أجمع.
الجدير ذكره أن موقع جبة يقع على مسافة تتراوح بين  60و 80كيلو متراً داخل
نفود حائل وتكثر الرسوم والنقوش الصخرية على أحجار هذه المنطقة ،.فيما يقع
الشويمس في الجنوب الغربي من منطقة حائل على مسافة  270كيلو متراً تقريبا ً
وتتميز رسومها الصخرية بانتشارها على واجهات الجبال الموجودة في جميع أنحاء المنطقة ،وتشمل رسوما ً ألشكال آدمية وحيوانية متنوعة
تعود إلى فترة ما قبل التاريخ.

عندما يتماهى الفنان مع شجن امته
ناصر القصبي نموذجا ً
المفكر
كتب
داود
السعودي
الشريان في صحيفة
الحياة  22يونيو
مقاالً معبراً فيه عن
خلجات و اوجاع
تسري في العالم
العربي تحت عنوان
(سخرية «سيلفي»
موجعة) هذا نصه:
في كل عام يتكرر الهجوم على الفنون الساخرة من دعاة وو ّعاظ ،استناداً
إلى النَّهي الوارد في القرآن الكريم عن السخرية من اآلخرين ،وهو استدالل
غير صحيح .السخرية في الفن ال تهاجم األشخاص لذواتهم ،وال قيم المجتمع
كما ي ّدعي هؤالء ،بل تهاجم الخطاب الذي يتّحدث عن هذه القيم على نحو
مزيف ،أو يقدِّس األشخاص ،ويُنزلهم منازل القِيَم ،فضالً عن أن السخرية
في الدراما أصبحت أحد قوالب النقد ،وتولد من عدم الرضا عن وضع معين.
وكلما تخلّت السخرية عن المنطق لمصلحة كلمة أو موقف زاد إبداعها،
وهي تميل بطبيعتها إلى السلبية المطلقة ،وال تكترث بالتوازن .لكن هناك
من يحاول تعريفها على طريقة المعاجم بأنها تعني التسخير والتذليل،
والقهر .والصحيح أنها إظهار الواقع بعكس ما يقال عنه ،وهي ال تختلف
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عن «النكتة» ،بمعنى أنها تصل إلى نتائج غير متوقعة .ولهذا فإن تحريمها
استناداً إلى اآلية الكريمة «يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آَ َمنُوا ال يَ ْسخَرْ قَو ٌم ِم ْن قَوْ ٍم َع َسى أَ ْن
يَ ُكونُوا َخ ْيرًا ِم ْنهُ ْم» ،هو تعسُّف في التفسير والحكم.
بعض «المحتسبين» عاود ترديد الحُجج ذاتها حول تحريم السخرية في
الفن ،بعد بداية عرض مسلسل «سيلفي» الذي حظي بحفلة شتيمة تعتبر
ضيْن
سابقة ،وأصبح بطله ناصر القصبي ،ومؤلّفه خلف الحربي ،مع َّر َ
للتكفير ،والتهديد بالقتل .التكفير ليس جديداً ،وخالل أعوام ماضية صدرت
فتوى مماثلة ضد مسلسل «طاش ما طاش» .لكن ردود الفعل هذه السنة
مختلفة ،وأبرز ما فيها أن الهجوم كان حاداً ومنفعالً ،والسبب أن المسلسل
أوجع المر ِّوجين لما يُسمى «الجهاد في سورية والعراق» ،وكشف الكذب
الذي تمارسه هذه التنظيمات اإلرهابية ،ودورها في خطف شبان سعوديين،
وتحويلهم إلى وقود في هذه الحروب الكافرة.
هؤالء الذين هاجموا المسلسل ،لم يكن موقفهم دفاعا ً عن «الجهاد» ،ألنهم
يدركون أن ما يجري ليس جهاداً .غضبهم كان انتصاراً ألنفسهم  ،فالمسلسل
كشف خطورة التحريض الذي يمارسونه لخطف شبان صغار ،للموت في
حروب تديرها عصابات وأجهزة استخبارات باسم الجهاد.
ال شك في أن سخرية «سيلفي» كشفت ،على نحو مبدع ،خطاب التحريض
الذي غرّر بشبابنا ،وجرّهم إلى حروب ملتبسة.
األكيد أن السخرية سالح فاعل للتشكيك في ما يعتقد بعضهم بأنه عظيم.
السخرية تلعب دور الشك في الفلسفة ،لكنها تفضي إلى نهايات سعيدة.

رحل عمر الشريف مولعا ً بفاتن حمامة
وداعيا ً للتسامح الديني
غيب الموت في العاشر من يوليو فتى الشاشة العربي الذي لم يقنع
بمحدودية الجغرافية السينمائية العربية فانطلق الى العالمية .صال
وجال وهام بنساء تاركا ً شريكة عمره فاتن حمامة يتقاذفها االزواج
بيد انه تذكرها في ارذل العمر ومرضه ,حين بات يردد اسمها اينما
حل ورتحل.

الممثل المصري الذي احتفظ أينما حل ببريق النجم وخطف األضواء
رغم المشيب  ..عني في السنوات القليلة الماضية بالمشاركة في
أفالم مصرية وأجنبية تدعم التسامح الديني واإلنساني .ولم يكن عمر
الشريف في هذا الخيار ينطلق من مشاركات غير واعية بدور الفن
بل كان يرى نفسه ملتزما بقضية اإلنسان أيا كان دينه وعبر عن
ذلك في مقابلة تلفزيونية في اآلونة األخيرة قائال "شيء سخيف أن
يتصارع أصحاب الديانات وأن يتصارع أصحاب الدين الواحد".
وكان الشريف زميل دراسة للمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد (1935
  )2003ودخل اإلسالم قبل نحو  60عاما ويراه كثيرون رمزاللتسامح الديني ونتاجا ألجواء من التسامح اإلنساني وقبول االختالف
مع اآلخر وغير ذلك من المعاني التي كانت سائدة في مصر حتى
صعود التيارات اإلسالمية المتشددة في السبعينيات .وأدى الشريف
عام  2003دور العجوز إبراهيم في الفيلم الفرنسي (مسيو إبراهيم
أيه ليه فلير دو كورآن) المقتبس من رواية الفرنسي-البلجيكي إريك
إيمانويل شميت (السيد إبراهيم وزهور القرآن) وفاز عن دوره
بجائزة أحسن ممثل (جائزة سيزار الفرنسية) في فبراير شباط .2004
ويتناول الفيلم عالقة إنسانية وصداقة نادرة تربط إبراهيم المسلم الذي
تجاوز السبعين والصبي اليهودي موييس (موسى) والتي تتجاوز "كل
تلك العقبات العنصرية والدينية والحضارية لتقدم لنا عالقة إنسانية
جميلة بين مسلم ويهودي .بين شرقي وغربي .بين كهل وصبي...
قصة حب بين شطري هذا العالم" كما سجل محمد سلماوي مترجم
الرواية في مقدمة طبعتها التي صدرت في القاهرة عام  .2005كما
شارك الشريف عام  2008في الفيلم المصري (حسن ومرقص) الذي
يحيل إلى المسرحية المصرية (حسن ومرقص وكوهين) التي قدمها
نجيب الريحاني في األربعينيات من تأليف بديع خيري ثم قدمت الفكرة

نفسها في الفيلم المصري (حسن ومرقص وكوهين) الذي أخرجه فؤاد
الجزايرلي عام  .1954ولكن حذف (كوهين) من الفيلم الذي أنتج عام
 2008أثار سؤاال عن اختفاء كوهين الذي كان أحد أضالع مثلث
الفيلم الذي أنتج عام  1954ومازال يعرض في التلفزيون المصري.
والشريف الذي غادر مصر نجما في بداية الستينيات وعاد إليها نجما
في منتصف الثمانينيات يكاد يكون الممثل المصري الوحيد الذي حظي
بالتقدير ممثال وإنسانا حيث تداول مواطنون بعد وفاته اليوم الجمعة
مقاطع فيديو من لقاءاته التلفزيونية التي يحث فيها على التسامح .وكان
الشريف يعي دور السينما بإجادة انتقاء أدواره التي عالجت التشدد
الديني بمصر في فيلم (حسن ومرقص) كما تجاوز حدود بالده ليصل
إلى مناقشة األفكار المؤسسة للتطرف في فيلم (مسيو إبراهيم أيه ليه
فلير دو كورآن) حيث يقول الصبي بعد أن توثقت صداقته بإبراهيم..
"مع مسيو إبراهيم أدركت أن اليهود والمسلمين وحتى المسيحيين
كان لهم رجال عظام كثيرون مشتركون قبل أن يتعاركوا فيما بينهم".
اال ان الكاتب الرصين سمير عطاهلل كتب في الثالث عشر من يوليو
في الشرق االوسط خاطرة تناول فيها الجوانب السلبية من مسيرة
عمر الشريف والتي تحتاج الى رؤية مسوغاتها وجدارتها اذ كتب:
عاش عمر الشريف على السطح .مصري عن بُعد .أوروبي من
الخارج .نجم كبير بال جهد كبير .ال يطيق المسؤوليات ويهرب
منها :الزواج .اإلبداع الفني .العالقة باألرض .الصداقات العميقة.
كانت وسامته كل شيء ،ولم يبذل عليها أي جهد إضافي .ترك عمر
الشريف الحظ يعمل له ،وعنه .وتركه يختار له ،وعنه ،األدوار .ولما
تباطأ الحظ في السينما ،حمله يجربه في ال َمقا ِمر والمياسر .ولم يعد
يلتفت إلى كونه أحد أشهر نجوم العالم .وبدل أن يبقى في رفقة كبار
المخرجين الذين جعلوا منه فتى الشاشة العالمي ،اختار رفقة العبي
البريدج ورواد ال َمقا ِمر .وفي القمار لم يخسر ماله فقط ،بل خسر
مكانته وسمعته .وصار يقبل أدوارا مسيئة لسمعته ،وأحيانًا مسيئة إلى
العرب .لكنه كان قد غرق ،ولم يعد البلل مه ًما.
بعدما كبرت هزيمته أمام نفسه ،قرر أن يعود وحيدًا إلى مصر مثل
هرم .والرجل الذي اعتاد حياة الفنادق ورتابتها وعزلتها ،ظل
حصان ِ
يعيش في فندق ،بعيدًا عن مسؤوليات البيوت وروحها .اختار النز َل،
ال المنزل .ولكن مصر التي تركها شابًا لم تكن في انتظاره .ولم يعد
بالنسبة إليها سوى اسم من الماضي ،فقد بريقه وألقه .بدل أن يعود
إلى وطن الحضانة ،وجد نفسه في غربة ليس لديها ما تقدمه سوى
الذكريات والترحُّ م عليها .وحتى السينما ،لم تعد تملك أدوارا أولى
تعرضها عليه ،فارتضى ما عُرض.
لكن الوسامة التي كانت تمثل عنه وله ،كانت هي أيضا قد أصبحت
في الماضي .فال وسامة ساحرة إذن .ختم النجم حياته الفنية قبل األوان
بكثير .لم يستطع االستمرار واالنتقال إلى األدوار الالئقة والمناسبة
لمراحل العمر ،كما فعل معظم رفاقه في أفالم هوليوود .كمثل
كريستوفر بالمر ،الذي لم يكن أهم أدواره في «صوت الموسيقى»
بل في «محطة القطار األخيرة» عندما أ ّدى شخصية تولستوي في
النزاع األخير .ذلك كان مهدًا يساوي نصف أفالم هوليوود في القرن
الماضي.
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القيادي الفلسطيني نبيل شعث:نستلهم تجربة الهند
وجنوب افريقيا في نضالنا السلمي

قام الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة التحريرالوطني
الفلسطيني (فتح) مفوض العالقات الدولية ووزير الخارجية األسبق
بزيارة الى المجر في الفترة من  -10 9يوليو ,التقى خاللها بعدد
من المسؤولين واألحزاب المجرية واعيان الجالية الفلسطينية واقام
له عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير المملكة المغربية الدكتور
نور الدين بن عمر حفل افطار ,كما القى محاضرة في معهد الشئون
الخارجية التابعه لوزارة التجارة والخارجية المجرية تحدث فيها عن
استراتيجية السالم الفلسطينية و افاقها.
الزيارة كانت حافلة باللقاءات والفعاليات التي تحدث خاللها الدكتور
شعث مغطيا ً عدة جوانب من المسار السياسي الفلسطيني ,ورؤية ثاقبة
لواقع العالقات الدولية ,استناداً الى التجربة الثرة للدكتور شعث في
حقل العمل السياسي الممتد الكثر من نصف قرن.
وقبل سرد اهم االفكار والمواقف البادية في لقاءات ومحاضرة الدكتور
شعث البد من التوقف عند واقعة تاريخية يسردها باعتزاز وهي
ان والده زار المجر عام  1949وتعرف على المستشرق المجري
جرمانس جوال (عبد الكريم) ودخل معه في مباراة وجدل حول الشعر
الجاهلي وان والده ذهل بمعرفة المستشرق المجري وتبحره في الشعر
الجاهلي لذا فقد سأله عن مكمن هذه المعرفة حيث اجاب :انه الجلوس
المديد في المكتبة.
ً
ً
يؤكد الدكتور شعث ان القيادة الفلسطينية تريد اطارا دوليا يحكم
المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية كما حدث مع ايران و سوريا,
على قاعدة حدود عام  1967ووقف كامل لالستيطان وتحديد موعد
نهائي للمفاوضات واالفراج عن االسرى الفلسطينين .وحول الوضع
الفلسطيني يرى ان حركة حماس غير صادقة في المقاومة دون الحلف
مع مصر و دون وحدة وطنية و دون جار قوي انظر ماذا فعل حسن
نصرهللا حينما تفاعل مع ميشيل عون.
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يؤكد ان استراتيجية السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم على النضال
السياسي في هذه الحقبة مستلهمة تجربة الهند وجنوب افريقيا .ويؤكد
على الوحدة الوطنية والديمقراطية والتسلح بوضوح الرؤية و محاربة
اليأس والقنوط و ابقاء االمل متقدا.
ويشير الى ان مؤتمر حركة فتح في  29نوفمبر ضروري ,ليس
النتخاب هذا اوذاك بل لوضع اساس لرؤية استراتيجية نقدمها للعالم
ولالحزاب الصديقة التي فرضت علينا اتفاقية اوسلو ولكنهم لم يضمنوا
لنا التزام اسرائيل باسس العملية السلمية.
ويستعرض الدكتور شعث في حديثه تطور الفكر السياسي الفلسطيني
منذ بدء معركة الكرامة و حرب  .1973واعالن الدولة الفلسطينية
في الجزائر و الدولة الديمقراطية ثم تداول فكرة الدولتين التي لقيت
قبوالً دوليا ً والتي تصطدم بالءات رئيس الحكومة االسرائيلية السيد
نتنياهو الذي يجاهر بالقول انه لن يسمح بالدولة الفلسطينية -لن يزيل
المستوطنات -لن ينسحب من االراضي المحتلة -يرفض حق العودة
– القدس موحدة.
ويشير الدكتور شعث ان ليس من العدل التاريخي ان يدفع الشعب
الفلسطيني اثمان حقبة تاريخية جرت في جغرافية اخرى وعليه فأن
الضمير االوربي اذا ماتم مسح خلجاته يصل المرء الى حقيقة ايمان
اوربا بضرورة الحرية للشعب الفسطيني وتقرير المصير والدولة
المستقلة.

الحاج عبد الكريم Germanus Gyula
جرمانوس جوال
سجلت الوقائع التاريخية بروز اسماء مستشرقين مجريين
اهتموا علميا ً وشغفا ً ادبيا ً بالتراث الثقافي العربي االسالمي.
وقد تلقت الدانوب األزرق المقال المرفق عن المستشرق
المجري جرمانوس جوال ,مشفوعا ً بالتمني لتجميع كل
ماكتبناه عن المستشرقين المجريين وهي مهمة نتطلع الى
من يسعف في تحققها ,لما يجسد ذلك من رافعة ثقافية
لحاضر ومستقبل العالقات العربية المجرية.

المستشرق المجري جوال جرمانوس والذي أصبح يعرف
باسم الحاج عبد الكريم بعد اعتناقه اإلسالم كان له الفضل
الكبير في عملية تواصل العالقات بين المجر والعالم العربي
خاصة في مجال العالقات الثقافية واألدبية ونقل الصورة
الصحيحة عن العالمين العربي واإلسالمي للمجر والشعب
المجري في تاريخه الحديث.
المولد والمنشأ
ُولِد المستشرق الحاج عبد الكريم جرمانوس في العاصمة
المجرية بودابست في نوفمبر عام  1884ووافته المنية في
نفس الشهر من عام  1979عن عمر ناهز  96عاما قضى
معظمها في تنقالته في العالم الشرقي العربي واإلسالمي
ملخصا تجاربه تلك في كتب جلها باللغة المجرية تحولت
إلى مصادر مهمة للباحثين المستشرقين وسواهم مجريين
وغير مجريين ،وال تزال تحتفظ بقيمتها التوثيقية الثقافية
واألدبية والتاريخية والدينية ايضا حتى يومنا هذا.
االهتمام بدراسة اللغات

أبدى الحاج عبد الكريم اهتمامه باللغات منذ سن مبكرة
ولعل السبب يعود إلى أن أمه كانت تتحدث اللغة األلمانية
أفضل من اللغة المجرية .فقد تعلم الحاج عبد الكريم اللغة
األلمانية والفرنسية بعد أن تعلم الالتينية واليونانية  ،لكن
بدأ يتحول اهتمامه نحو الشرق الذي سحره وجذبه وخاصة
الدين االسالمي فتعلم اللغة التركية والعربية والفارسية .
رحالته ومغامراته
كان أول لقاء مباشر ومحسوس للحاج عبد الكريم مع العالم
االسالمي هو البوسنة التي قصدها للتعرف عن قرب عن
تفاصل الدين اإلسالمي ،لكنه بعد فترة وجد أن هذا المكان
ال يلبي رغباته وطموحاته فكانت المحطة القادمة له تركيا
حيث بدأ باالطالع على القرآن عن طريق دراسته لتفسيره .
أما المحطة الفاصلة في حياته فكانت الهند حيث أثبت اشهار
اسالمه وألقى خطبة بذلك في المسجد الكبير.
زاد تطلع الحاج عبد الكريم للتعمق في التعرف على الدين
االسالمي والعالم العربي فكانت القاهرة هي المقصد وهناك
تعلّم على يد شيوخ جامع األزهر ،كما تعرّف على أعمدة
األدب العربي آنذاك خاصة في مصر وأقام معها عالقات
وقد وثّق هذه العالقات بكتاب باللغة المجرية حمل عنوان
" تاريخ األدب العربي" كم أصبح عضوا في مجامع اللغة
العربية في كل من العراق وسورية ومصر.
رحلة أداء فريضة الحج
رحل الحاج عبد الكريم قاصدا مكة المكرمة والمدنية
المنورة بغرض أداء فريضة الحج والتي خلدها في كتاب
له بعنوان " هللا أكبر " صدر عام  1940باللغة المجرية
وبلغات عديدة أخرى.
الحاج األستاذ في جامعة بودابست
شغل الحاج عبد الكريم جوال جرمانوس مكانا ثابتا ً له على
مدار  40عاما في جامعة اآلداب في العاصمة المجرية
بودابست كمحاضر في الحضارة العربية والتاريخ العربي.

 KÉK DUNAالدانوب األزرق

35

المملكة المغربية
قيادة ترنو لها االبصار
تحتفل المملكة المغربية في الثالثين من يوليو  2015بالذكرى السادسة عشرة
لتولي جاللة الملك محمد السادس مقاليد الحكم.
وقد دأبت سفارة المملكة المغربية في المجر على التواصل مع وسائل االعالم لبسط
التطورات االقتصادية واالجتماعية والتنموية التي حصلت في عهد جاللة الملك
محمد السادس اضافة الى رؤاه ونظرته الى قضايا الكون وتأكيده على ثقافة التسامح
واالنفتاح والتواصل االنساني.
وقد دعا سعادة الدكتور نورالدين بنعمر سفير المملكة المغربية في المجر الى حفل
استقبال في الثالثين من يوليو ,احتفاءاً بهذه المناسبة.
الدانوب األزرق تنشر اهم االفكار والمهام الذي جسدها جاللتة والواردة في خطابة
لالمة في الذكرى الخامسة عشرة لتولي العرش.

شعبي العزيز،
نحتفل اليوم ،بكل اعتزاز ،بالذكرى الخامسة عشرة لعيد
العرش المجيد .وهي مناسبة سنوية للوقوف على أحوال
األمة.
إننا ال نريد أن نجعل منها مناسبة الستعراض حصيلة
المنجزات ،ألنها مهما بلغت ،ستظل دون ما نرتضيه لك
شعبي الوفي.
وإنما نريدها وقفة تأمل وتساؤل مع الذات ،بكل صراحة
وصدق وموضوعية ،حول ما طبع مسيرتنا من إيجابيات
وسلبيات ،للتوجه نحو المستقبل ،بكل ثقة وعزم وتفاؤل.
أنا ال تهمني الحصيلة واألرقام فقط ،وإنما يهمني قبل كل
شيء ،التأثير المباشر والنوعي ،لما تم تحقيقه من منجزات،
36
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في تحسين ظروف عيش جميع المواطنين.
وإذا كان من الطبيعي أن يتساءل اإلنسان مع نفسه ،في كل
مرحلة من حياته ،فإن إجراء هذه الوقفة مع الذات ،تعد
ضرورية بالنسبة لخديمك األول ،الذي يتحمل أمانة أكثر
من  35مليون مغربي.
ذلك أنني ،من منطلق األمانة العظمى التي أتحملها ،كملك
لجميع المغاربة ،أتساءل يوميا ،بل في كل لحظة ،وعند كل
خطوة ،أفكر وأتشاور قبل اتخاذ أي قرار ،بخصوص قضايا
الوطن والمواطنين :
هل اختياراتنا صائبة ؟ وما هي األمور التي يجب اإلسراع
بها ،وتلك التي يجب تصحيحها ؟ وما هي األوراش
واإلصالحات التي ينبغي إطالقها ؟
أما إذا كان اإلنسان يعتقد أنه دائما على صواب ،أو أنه ال
يخطئ ،فإن هذا الطريق سيؤدي به إلى االنزالق والسقوط
في الغرور.
فقد سبق لنا أن قمنا ،سنة  ،2005بوقفة مع الذات ،من خالل
تقرير الخمسينية ،لتقييم المنجزات ،وتحديد االختالالت،
ومعرفة مستوى التطلعات ،منذ بداية عهد االستقالل ،بهدف
وضع سياسات عمومية أكثر نجاعة.
واليوم ،وبعد مرور  15سنة على تولينا العرش ،أرى أنه
من واجبنا تجديد هذه الوقفة الوطنية.
في الواقع ،يجمع الخبراء والمهتمون ،الوطنيون والدوليون،
على أن المغرب عرف ،خالل هذه الفترة ،تقدما كبيرا في
مختلف المجاالت.

بيد أن هذا التقدم لم يكن على حساب النهوض بالتنمية
البشرية ،التي يشهدها المستفيدون من برامجها ،بكل مناطق
المملكة ،بأثرها المباشر في تحسين ظروف حياتهم ،وبدورها
في محاربة مظاهر الفقر واإلقصاء والتهميش ببالدنا.
ويبقى السؤال المطروح  :ماذا فعلنا بما حققناه من تقدم ؟ هل
ساهم فقط في زيادة مستوى االستهالك ،أم أننا وظفنا ذلك
في تحقيق الرخاء المشترك لكل المغاربة ؟ وإلى أي درجة
انعكس هذا التقدم على تحسين مستوى عيش المواطنين ؟
شعبي العزيز،
إننا نعتقد أن النموذج التنموي المغربي ،قد بلغ درجة من
النضج ،تؤهلنا العتماد معايير متقدمة وأكثر دقة ،لتحديد
جدوى السياسات العمومية ،والوقوف على درجة تأثيرها
الملموس على حياة المواطنين.
وهو ما أكده البنك الدولي ،الذي أبرز أن القيمة اإلجمالية
للمغرب ،شهدت خالل السنوات األخيرة ،ارتفاعا ملموسا،
وخاصة بفضل النمو الكبير لرأسماله غير المادي.
ويرتكز هذا المعيار على احتساب المؤهالت ،التي ال يتم
أخذها بعين االعتبار من طرف المقاربات المالية التقليدية.
ويتعلق األمر هنا بقياس الرصيد التاريخي والثقافي ألي بلد،
إضافة إلى ما يتميز به من رأسمال بشري واجتماعي ،والثقة
واالستقرار ،وجودة المؤسسات ،واالبتكار والبحث العلمي،
واإلبداع الثقافي والفني ،وجودة الحياة والبيئة وغيرها.
فاألمن واالستقرار مثال ،هما أساس اإلنتاج والثروة .والثقة
والمصداقية هما عماد تحفيز االستثمار .إال أن هذه المؤهالت
ال يظهر لها أثر في القيمة اإلجمالية للدول.
ومن هنا ،وللوقوف على حقيقة الوضع ،نوجه المجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،بتعاون مع بنك المغرب،
ومع المؤسسات الوطنية المعنية ،وبتنسيق مع المؤسسات
الدولية المختصة ،للقيام بدراسة ،لقياس القيمة اإلجمالية
للمغرب ،ما بين  1999ونهاية . 2013
إن الهدف من هذه الدراسة ليس فقط إبراز قيمة الرأسمال
غير المادي لبالدنا ،وإنما لضرورة اعتماده كمعيار أساسي
خالل وضع السياسات العمومية ،وذلك لتعميم استفادة جميع
المغاربة من ثروات وطنهم.
وإننا نتطلع ألن تقدم هذه الدراسة تشخيصا موضوعيا
لألوضاع ،وتوصيات عملية للنهوض بها.
إننا نؤمن بأن الخالف ليس قدرا محتوما .وهو أمر طبيعي
في كل التجمعات .فاالتحاد األوروبي مثال ،كان وال يزال
يعرف بعض الخالفات بين أعضائه .إال أنها ال تصل حد
القطيعة .غير أن ما يبعث على األسف هو التمادي في
الخالف لتعطيل مسيرة االتحاد المغاربي.
ومهما كان حجم هذا الخالف ،فإنه ال يبرر مثال ،استمرار
إغالق الحدود .فقد بلغ الوضع حدا ال يفهمه وال يقبله
المواطن المغاربي ،لدرجة أن عددا من الذين التقيت بهم،
خالل جوالتي في بعض الدول الشقيقة ،يسألون باستغراب

عن أسباب استمرار هذا اإلغالق ،ويطلبون رفع الحواجز
بين شعوبنا.
وقد كان جوابي لهم دائما ،أن المغرب ما فتئ يدعو ،منذ
أزيد من ست سنوات ،إليجاد حل لهذا الوضع الغريب .إال
أن كل المبادرات المغربية الجادة ،تقابل بتعنت ورفض
ممنهج ،يسير ضد منطق التاريخ والشرعية ،ويتنافى مع
حقوق شعوبنا في التواصل اإلنساني ،واالنفتاح االقتصادي.
شعبي العزيز،
إننا نؤمن بأن إفريقيا قادرة على تحقيق نهضتها.
غير أن ذلك لن يتحقق إال باالعتماد على أبنائها ،وعلى
قدراتها الذاتية .وهنا أؤكد ما قلته في أبيدجان  :إن إفريقيا
مطالبة بأن تضع ثقتها في إفريقيا.
ومن هذا المنطلق ،نجدد التزامنا بنهج سياسة متناسقة
ومتكاملة ،تجاه أشقائنا األفارقة ،ترتكز على االستثمار
المشترك للثروات ،والنهوض بالتنمية البشرية ،وتعزيز
التعاون االقتصادي.
ومن هذا المنطلق ،فإننا نعتبر أن الوضع المتقدم ،الذي
يجمع بالدنا باالتحاد األوروبي ،ليس غاية في حد ذاته،
وإنما يشكل مرحلة هامة في طريق توطيد شراكة مغربية
أوروبية ،نريدها منصفة ومتوازنة.
لذا ،فإن المغرب يولي أهمية كبرى لنجاح المفاوضات
الجارية ،من أجل التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر شامل
وعميق ،كإطار للتقارب أكثر بين المغرب وأوروبا ،وإلدماج
االقتصاد المغربي في السوق الداخلي األوروبي.
وتعزيزا لسياسة االنفتاح وتنويع الشراكات ،فإننا حريصون
على توطيد العالقات العريقة ،التي تجمع بالدنا بكل من
روسيا الفيدرالية ،وجمهورية الصين الشعبية ،التي نتطلع
للقيام بزيارتهما قريبا.
وإننا لعازمون على تعميق البعد االقتصادي للشراكة
اإلستراتيجية المتميزة ،التي تجمع المغرب بكل منهما.
شعبي العزيز،
لقد أعطينا طابعا خاصا ومتجددا لعملنا الدبلوماسي ،بفضل
استقالل وواقعية سياستنا الخارجية.
غير أننا لن نرهن مستقبل المنطقة ،بل سنواصل أوراش
التنمية والتحديث بها ،وخاصة من خالل المضي قدما في
تفعيل النموذج التنموي ألقاليمنا الجنوبية ،بما يقوم عليه
من مقاربة تشاركية ،وحكامة جيدة ،ومن برامج متكاملة
ومتعددة األبعاد ،كفيلة بتحقيق التنمية المندمجة.
كما أننا مقبلون على إقامة الجهوية المتقدمة بمختلف مناطق
المملكة ،وفي مقدمتها أقاليمنا الجنوبية ،بما تتيحه من احترام
للخصوصيات الجهوية ،ومن تدبير ديمقراطي من قبل سكان
المنطقة لشؤونهم المحلية في إطار المغرب الموحد للجهات.
"رب اجعل هذا البلد آمنا ،وارزق أهله من الثمرات" .صدق
هللا العظيم
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الدبلوماسية تودع امير الحوار
والتواصل االنساني

فقدت الحياة الدبلوماسية الدولية احد ابرز امرائها .انه
األمير سعود الفيصل الذي رحل عن عالمنا تاركا ً مسيرة
حافلة بالوقائع واالحداث والمواقف .ففي التاسع من يوليو
اصاب الحزن متابعو الدبلوماسية كفن وممارسة اخالقية
بنبأ وفاة االمير سعود الفيصل الذي عانى في اواخر حياته
اوجاع الظهر بما احتمل .وزارة الخارجية المجرية عبرت
عن حزنها ومواساتها بوفاة االمير ,وطفق المفكرون
واالعالميون الذين تابعو مسار حياته في الكتابة عن
خصاله ومناقبه ومواقفه مجسدا حضور المملكة العربية
السعودية ودورها في محيط العالقات الدولية.
الدانوب االزرق تستعرض بعض ماكتب عن االمير الراحل
توثيقا ً لحقبه وشخصية لن تنسى في عالم الدبلوماسية.
األمير سعود و الدولة الدبلوماسية
دائ ًما كانت قوة السعودية األولى دبلوماسيتها ،مع كثرة
األزمات وعنفها .وحتى عندما تقسو الظروف ،وتعجز
الحيل السياسية ،ويطلق النار ،أيضًا تلعب دبلوماسيتها دورًا
أساسيا في حماية الدولة بعالقاتها مع الحكومات والمنظمات
الدولية.
وعادة يدير السياسة الخارجية للدول اثنان؛ الرؤساء
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ووزراء الخارجية .والسعودية ليست استثناء ،فالملك ووزير
الخارجية يتوليان هذه المهمة التي تتطلب مهارات دقيقة
وثقافة رفيعة ،وهاتان خصلتان عرفنا بهما األمير الراحل
سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي .وال شك أنه من
أكثر الدبلوماسيين عل ًما وعالقات وحكمة ونجاحًا ،بدليل أن
المملكة نجت من معظم أهوال المنطقة لعقود بفضل قدرتها
على الحوار وكذلك المناورة ،ونجحت في إدارة حروبها
أيضًا بفضل نشاطها الدبلوماسي .وما كان ممكنًا للسعودية،
التي رسمت خطا أحمر حول جارتها اليمن ثم استولى عليها
أتباع اإليرانيين وحلفاؤهم ،إال أن تواجههم .كان للدبلوماسية
ض َمن اعتراف مجلس األمن بشرعية
الخارجية جهد كبير َ
العمل العسكري ،وتجريم قيادات المتمردين ،وتحريم
تسليحهم .ونجحت في كسب الدول ،حكومات تصوت مع
المملكة ،وحكومات ترسل رجالها للحرب ،وحكومات تبعث
بوارجها لتغلق الموانئ في وجه سفن إيران ،وحكومات
ترسل معلومات استخباراتية مهمة ،وأخرى تتوسط إيجابيًا.
إدارة العالقات مع الدول لعبة شطرنج تتطلب الذكاء
والصبر ،وال شك أنه كان صاحب فطنة وحكمة وصبورًا
جدًا .وبحكم تراكم التجارب ،فقد خدم أربعة ملوك ،صار محل
ثقة ليس عند رؤسائه فقط ،إنما أيضًا عند الخصوم .الشرق
األوسط منطقة مسكونة بالخالفات القديمة ،والخصومات
الشخصية ،والعالقات المتقلبة ،والشكوك ،واألسوأ أن
معظم نزاعاتها دون منطق ،وال يفترض أن تقع أصالً .في
هذا المناخ المتوتر دائ ًما ،الدبلوماسية وسيلة مهمة للوصول
إلى بر األمان ،وحماية المصالح العليا .تاريخيًا ،التصق
اسم الراحل األمير سعود في مساعي إيقاف حرب لبنان
األهلية ،وأزمات السياسة والبترول في الثمانينات ،والحرب
العراقية اإليرانية ،واحتالل الكويت ،والخالفات الخليجية،
والتوترات المستمرة مع إيران ،وظهور اإلرهاب ،وحروب
أفغانستان والعراق وكوارث الربيع العربي.
قبل نحو سبع سنوات ،وفي فندق الرويال منصور في الدار
البيضاء ،زرت األمير سعود في جناحه ،لمعرفة متغيرات
السياسة ،ولفت نظري أنه تناول كمية كبيرة من الحبوب
الطبية المختلفة .تطوع بالتوضيح قائالً إنها وجبته اليومية،

وبينها مسكنات ،فقد كان األلم ال يُطاق .األمير سعود ،رحمه
هللا رحمة واسعة ،ظل يعيش على األدوية المسكنة لسنين،
وأجريت له الكثير من العمليات الجراحية ،مع هذا لم يفقد
حواسه ،وال حيويته ،ولم يتخل عن نشاطه ،وكان ثروة
وطنية كبيرة.
عبد الرحمن الراشد – الشرق االوسط  11يوليو 2015
وكتب المفكر السعودي الدكتور خالد الدخيل في صحيفة
الحياة في الثاني عشر من يوليو:
تمثل وفاة األمير سعود الفيصل عالمة فارقة بالنسبة إلى
السعودية .برحيل وزير الخارجية السابق تكون المملكة
خسرت صوتا ً كان يتمتع إقليميا ً ودوليا ً بقبول واسع ،واحترام
كبير ،وكسب ذلك ليس ألنه كان يمثل دولة إقليمية كبيرة
فحسب ،بل بشخصيته التي تميز بها ،إذ ُعرف عن سعود
الفيصل ثالثة أمور :تهذيب يتداخل مع ذكاء لماح ،وصالبة
موقف تعكس قناعة متجذرة ،وقاموس يخلو من اللغو حتى
في أصعب اللحظات .في عام  2009تحدث سعود الفيصل
من مكتبه في الرياض إلى صحيفة «نيويورك تايمز»
األميركية ،حينها كان أكمل  35سنة في وزارة الخارجية.
وقال عن هذه السنين للصحيفة األميركية« :لم نعرف في
كل ذلك الوقت لحظة فرح واحدة ،كل ما رأيناه حتى اآلن
لحظات أزمات ،ولحظات صراع» .ثم أضاف« :كيف يمكن
أن ترى لحظة سعادة في أي شيء يحدث حولك ،ولديك
شعب مثل الشعب الفلسطيني يعيش كما هي حالهم اآلن».
قال ذلك قبل ما يقرب من السنتين من انفجار االنتفاضات
الشعبية في خمس دول عربية ،وانزالقها إلى حروب أهلية،
وانهيار دول ،واهتزاز عروش وأنظمة.
خالل  40سنة من العمل الدبلوماسي كان من نصيب سعود
الفيصل أن يعمل في أكثر المنعطفات التاريخية دقة وخطورة
من تاريخ المنطقة ،بدأ عمله في الخارجية بعد أقل من ثالثة
أشهر من انفجار الحرب األهلية اللبنانية صيف  .1975ثم
توالت األحداث واألزمات بعد ذلك :زيارة السادات القدس
عام  ،1977اتفاق كامب ديفيد  1979بين مصر وإسرائيل،
الثورة اإليرانية ،الحرب العراقية -اإليرانية ،االجتياح
اإلسرائيلي للبنان ،ثم االجتياح العراقي للكويت عام .1990
مجيء الحدث األخير في نهاية مسلسل أحداث كبيرة جعل
منه الحدث األكبر الذي مثل ،وال يزال ،أكثر المنعطفات
خطورة على الجميع ،فبعد االجتياح العراقي استمرت كرة
األزمات في التدحرج لما هو أخطر بكثير مما تصور البعض
قبل هذا الحدث .سيسجل التاريخ أن دخول القوات العراقية
الكويت ،وحرب التحرير أو عاصفة الصحراء التي أعقبت
ذلك ،كانا المنعطف الذي قاد إلى الغزو األميركي للعراق

 ،2003ثم احتالله لما يقرب من عشر سنوات ،فإعادة تأهيل
إيران والية الفقيه من خالل هذا العراق المحتل .وكان سعود
الفيصل من بين األصوات القليلة التي عبرت مبكراً عما
يمكن أن ينطوي عليه هذا المآل بلغة لم تعهدها الدبلوماسية
السعودية من قبل .كان ذلك في خريف  ،2005وفي حديث
إلى «مجلس الشؤون الخارجية» في نيويورك بالواليات
المتحدة .حينها قال مخاطبا ً الحضور« :حاربنا معا ً (يقصد
عاصفة الصحراء) إلبقاء إيران خارج العراق ،بعدما أخرج
األخير من الكويت .واآلن نسلم كل العراق إليران من دون
أي مبرر» .كان تسليم العراق بدأ في عهد اإلدارة الجمهورية
للرئيس جورج بوش االبن .سيأتي الرئيس الديموقراطي
باراك أوباما بعد ذلك ويستكمل عملية التسليم بسحب القوات
األميركية بالكامل من العراق ،وإخالء الساحة للنفوذ
اإليراني .واألكثر من ذلك بدء التفاوض النووي مع إيران،
ووضع ما يمكن أن يكون أسس إعادة العالقة بين واشنطن
وطهران.
والحقيقة أن الحال العراقية بما انتهت إليه تمثل فشالً
عراقيا ً مأسوياً ،لكنها في الوقت نفسه تمثل حال فشل عربية
أيضاً .وعندما تأخذ مسار األحداث ومآالتها لما قبل عام
 ،1975وكذلك لما بعد هذا التاريخ ،تدرك صدق ما قاله
وزير الخارجية السعودي للصحافي األميركي عام .2009
ينقل هذا الصحافي عنه أنه «بعد كل تلك السنوات (أي منذ
 ،)1975يعتبر أن إرثه تميز بالكثير من اإلخفاقات وليس
الكثير من النجاحات» .وهو يقصد باإلخفاقات هنا ما يتعلق
منها بالقضايا العربية الكبيرة ،خصوصا ً القضية الفلسطينية،
كما أشير من قبل .وهذه شجاعة في مواجهة الحقيقة لم يعتد
عليها السياسيون العرب ،خصوصا ً أن مسؤولية اإلخفاقات
في القضايا العربية ال تقع على عاتق سعود الفيصل تحديداً،
وال على بلد بعينه من دون اآلخر .اإلخفاقات حال عربية
عامة تنظر إلى معالمها في كل مجال تقريباً ،وعلى مستويات
عدة .وجاءت االنتفاضات الشعبية وكشفت خطورة قابلية
الوضع العربي للفشل واإلخفاق ،وعدم القدرة على االتفاق
على أي شيء تقريبا ً داخل كل بلد من البلدان التي شهدت
هذه االنتفاضات.
في األخير كان تزامن استقالة سعود الفيصل كوزير
للخارجية ،ثم رحيله إلى الرفيق األعلى ،مع بداية عهد جديد
في السعودية ،مصادفة .لكنها مصادفة تعلن نهاية حقبة من
الدبلوماسية السعودية ،وبداية حقبة أخرى مع عهد آخر
أكمل بالكاد النصف األول من سنته األولى .ترى ماذا بعد
سعود الفيصل؟
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رسالة الكويت في التعاضد ووحدة االيمان
في مشهد مهيب يعكس مشاعر الوحدة الوطنية ورفض الكويتيين
على اختالف انتماءاتهم للتطرف واالرهاب ,أدى االف المواطنين
والمقيمين شعائر صالة الجمعة  3يوليو في مسجد الدولة الكبير
يتقدمهم سمو أمير الكويت الشيخ صباح االحمد ,مؤكدين عمق اللحمة
الوطنية التي تنعم بها البالد ووقوف ابناء الوطن صفا واحدا تجاه
الفتن التي تستهدف النيل من امنه وامانه واستقراره .واشاد خطيب
المسجد وقياديو الدولة عقب الصالة التي حضرها سمو ولي العهد
الشيخ نواف االحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ
ناصر المحمد وكبار الشيوخ والمسؤولين في الدولة بقوة المجتمع
الكويتي وتماسكه وتكاتفه ووقوفه خلف قيادته لتفويت الفرصة على
من يريد زعزعة كيانه وتمزيق لحمته الوطنية.

السفير السعودي يقيم حفل افطار رمضاني
أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر األستاذ /
محمد بن عبدالهادي المطرفي حفل إفطار بمناسبة شهر
رمضان المبارك وذلك في يوم الجمعة 2/9/1436هـ  ،و
حضر الحفل عدد من سفراء الدول العربية و اإلسالمية
 ،و أعيان الجالية العربية في المجر  ،وعدد من الطلبة
السعوديين المقيمين في بودابست  ،وهنأ السفير الضيوف
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا ً هللا تعالى ان
يعيد هذا الشهر الكريم على األمتين اإلسالمية والعربية
وهي تنعم باألمن والخير والبركات.

الصخيرات واالمل الليبي
ساد االمل الشعب الليبي عقب اتفاق الصخيرات في المغرب في
الحادي عشر من يوليو .ورغم ظهور شكوك في األجواء ،فإن غالبية
األطراف المعنية بالوضع الليبي ما زالت تعرب صراحة عن سعادتها
باتفاق بلدة الصخيرات المغربية من توقيع مبدئي على أول اتفاق من
نوعه بين المتخاصمين في طرابلس وبنغازي وطبرق وغيرها من
المدن الليبية .مدن تكتسي جدرانها بالدخان وآثار الحرب.
اليوم ،وبعد نحو أربع سنوات من سقوط حكم العقيد الليبي معمر
القذافي ،يمكن أن تتحسس رياح التفاؤل الحذر وهي تهب من ساحل
البحر المتوسط ،وتحمل البشرى لهذه الصحراء الغنية بالنفط ،ومعها
الثناء على ما بذله ممثل األمين العام لألمم المتحدة ،برناردينو ليون،
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من جهود .ليون دبلوماسي إسباني ،أشرف بطول صبر على جمع
الفرقاء الليبيين طيلة الشهور التسعة الماضية ،إلى أن تنفس الصعداء
وهو يشهد األيدي توقع باألحرف األولى على االتفاق .لكن ،كما يقول
هو نفسه ،ما زال هناك الكثير مما يجب القيام به حتى ينعم الليبيون
باألمن واالستقرار.
ويبدو ان رياح القنوط مازالت سائدة في ظل تسونامي التقاتل والتحارب
الذي يجري ,والذي يتمنى كل مخلص ان يعم االمن والسالم على ليبيا
التاريخ والحضارة.

ذكرى الشيخ زايد :واستدعاء قيم التضامن والتعاون
وخيرها وهلل الحمد ،ويجب علينا االلتزام بتحمل المسؤولية ،وأن نعدل
عن طريق الخسارة والضعف الذي نسير فيه حالياً ،وأن نسعى بكل
جهد ممكن ودون إبطاء لتعويض ما م ّر بنا من خسارة والسير في
الطريق الصواب.
وكان له المواقف المشهودة في دعم الوحدة العربية ،من خالل دعوته
إلى اتحاد اإلمارات السبع لتتشكل دولة جديدة هي دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،ثم دعا إلى تعاون خليجي يكون ثمرة التحاد جديد
ليتشكل مجلس التعاون الخليجي وتستضيف أبوظبي القمة األولى فيه،
ثم كان لإلمارات دور فاعل ونشط في جامعة الدول العربية.
وساهمت في إقامة العديد من المشاريع التنموية واالقتصادية في الكثير
من الدول العربية ،مثل ترعة الشيخ زايد في مصر وبناء سد مأرب
في اليمن وبناء مدينة الشيخ زايد في غزة .وال يخفى على أحد الدور
الذي تلعبه اإلمارات لتعميق الروابط بين مختلف الدول العربية..

تحيي دولة اإلمارات العربية المتحدة ذكرى يوم زايد للعمل اإلنساني
التي تصادف التاسع عشر من رمضان كل عام ،الموافق لذكرى
رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
ويتم في هذا اليوم إطالق المزيد من المبادرات اإلنسانية والخيرية
الحيوية والنوعية من خالل اآلالف من الفعاليات الحكومية
والمجتمعية التي تنظمها المؤسسات العامة والخاصة واألهلية.
وكرّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على مدى أكثر من ثالثة عقود
كل جهوده من أجل تحقيق الوفاق بين األشقاء ،وحل الخالفات العربية
بالتفاهم والتسامح ،ودأب على التنبيه بصورة دائمة إلى خطورة
استمرار حال التمزق والتردي التي تمر بها األمة العربية ،حيث عبّر،
رحمه هللا ،عن هذا الوضع بقوله« :إنني منذ بداية الخالفات في العالم
العربي وحتى يومنا هذا لم أبت ليلة واحدة مسروراً ألي خالف بين
شقيق وشقيقه وصديق وصديقه».

وسيذكر التاريخ بالفخر واالعتزاز الموقف الرجولي الشجاع للشيخ
زايد الذي أعلنها صريحة في حرب أكتوبر  1973عندما خرج على
العالم وقال إن البترول العربي ليس بأغلى وال أثمن من الدم العربي،
وسخر كل إمكاناته وثرواته تحت تصرف الجيوش العربية في تلك
الحرب ليتحقق النصر ويفرح زايد ..
كما لو كان هو من خاض الحرب .كيف ال واإلمارات هي ابنة
األمة العربية ،وهي ثمرة من ثمرات أمة تدعو إلى االتحاد والتعاون
وتحارب التفرق والتشتت ،ولذلك يذكر التاريخ أن اإلمارات بقيادة
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كانت أول دولة عربية تعيد عالقاتها
مع جمهورية مصر العربية بعد المقاطعة العربية عقب اتفاقية كامب
ديفيد ،واستمرت العالقات اإلماراتية المصرية.

وال بد أن يذكر التاريخ أن صدام حسين رفض المبادرة العظيمة
التي أعلنها الشيخ زايد بن سلطان في الوقت العصيب وقبل االحتالل
األميركي للعراق ،والتي كانت ستحفظ العراق وأهله وجيرانه واألمة
العربية واإلسالمية من مصائب وويالت اليزال الجميع يعاني منها
حتى يومنا هذا..
حيث بادر الشيخ زايد بإعطاء صدام األمان والحفظ والسالمة والحياة
الرغيدة في اإلمارات بدالً من إزهاق أرواح األبرياء وتدمير العراق
وحرص على دعوة إخوانه الملوك والرؤساء العرب باستمرار إلى وإذالل شعبها تحت وطأة االحتالل.
مراجعة شاملة للموقف العربي ،واتخاذ القرارات تجاه كل ما يحدث
في الوطن العربي ،والعدول عن نهج الخسارة ،بالعقل والتحرك ولعل مايسري في العالم العربي من احداث يدفع اجيال عربية عدة الى
الواعي ،وتعويض ما م ّر على الشعب العربي من خسارات ،في دعم استدعاء روح المغفور له الشيخ زايد ,الذي يحمل اسمه قيم االخوة
والتضامن.
المصالح المصيرية المشتركة..
مؤكدا في هذا الشأن أن األمة العربية كبيرة في حجمها وثرواتها
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الثالث والعشرون من يوليو في سلطنة ُعمان
إنّه البناء والنهضه الشاخصة

يجسد تاريخ  23يوليو 1970م عالمة
شاخصة في سلطنة عُمان يحمل في تضاعيفه
توق ورؤى جسدها جاللة السلطان قابوس
في بناء دولة عصرية قادرة على تحقيق
التقدم والسعادة والرخاء لإلنسان العماني,
االمر الذي يلحظه زائر عُمان وتقارير
المؤسسات الدولية ويتجلى ايضا ً في
الحضور المقرون باالحترام لسلطنة عُمان
لدى دول العالم.
ان نظرة على ما يفيض في سلطنة عُمان
من تجليات تنموية وعالقات دولية تنبئ
ماحملتة السياسة الخارجية لسلطنة عُمان من
مالمحالشخصية العمانية وخبرتها التاريخية
مقرونة بحكمة القيادة وبعد نظرها في التعامل
مع مختلف التطورات والمواقف.
"وقد أثبت النهج الذي اتبعته سلطنة عُمان
في سياستها الخارجية خالل العقود الماضية
جدواه وسالمته وااللتزام بهذا النهج الذي
يقوم على مناصرة الحق والعدل والسالم
واألمن والتسامح والمحبة والدعوة إلى تعاون
الدول من أجل توطيد االستقرار وزيادة
النماء واالزدهار ومعالجة أسباب التوتر في
العالقات الدولية بحل المشكالت المتفاقمة حال
دائما وعادال يعزز التعايش السلمي بين األمم
ويعود على البشرية جمعاء بالخير العميم"
وعلى مذكرة تفاهم بشأن المشاورات
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السياسية بين وزارة الخارجية بالسلطنة
ووزارة الخارجية بجمهورية بنجالديش
الشعبية بتاريخ  5إبريل 2015م.
و اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في
المسائل الجزائية(الجنائية) بين حكومة
السلطنة وحكومة جمهورية الهند بموجب
المرسوم السلطاني رقم 2/2015م.
الشورى :
تمكنت السلطنة خالل مسيرة نهضتها وعبر
قيادتها الحكيمة واستشرافها الواعي القويم
للمستقبل أن تهيئ لإلنسان العُماني كل سبل
ومقومات التقدم والنجاح واالرتقاء بالذات،
وشرعت عجلة النهضة في تنمية وبناء
وتأهيل اإلنسان ليكون شري ًكا حقيقيًا للحكومة
في عملية التنمية والرقي.
وألجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق
ما تقتضيه هذه الشراكة ،أُقيمت المؤسسات
التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه
وتطور مجتمعه ،حيث كان إنشاء مجلس
عُمان بمجلسيه الدولة والشورى عالمة
أخرى ومفصالً من مفاصل التاريخ .
وإذا كانت الصالحيات التشريعية والرقابية
التي منحت لمجلس عُمان وفق المرسوم
السلطاني رقم ( )2011/ 39الصادر في
 12مارس 2011م ،قد جعلته أكثر قدرة

على التعبير عن تطلعات المواطنين ،وإتاحة
الفرصة أمامهم لمشاركة أوسع وأعمق في
عملية صنع القرار ،فإن تجربة المجالس البلدية
شكلت في الواقع خطوة أخرى مهمة وذات
داللة على صعيد دعم الممارسة الديمقراطية
وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في خدمة
مجتمعاتهم المحلية وتعزيز نهج الشورى
العُمانية وهو ما ترافق أيضا مع خطوات عدة
لتعزيز استقالل القضاء واإلدعاء العام.
ومع نهاية دور انعقاد مجلس الشورى السنوي
الرابع من الفترة السابعة تكون السلطنة على
أبواب استحقاق انتخابات جديدة لعضوية
الفترة الثامنة والتي من المؤمل أن تشهد إقباال
كبيرا يعبر عن مدى التقدم والتطور الذي
تشهده السلطنة في مجال الشورى.
إن استقاللية وشفافية العملية االنتخابية
مضافا إليها الصالحيات التشريعية والرقابية
التي أنيطت بمجلس الشورى ،والتي جاءت
منسجمة مع التطورات التي شهدتها السلطنة
في مختلف المجاالت ،تشير بأن انتخابات
الفترة الثامنة ستشهد زيادة المشاركة في
العملية االنتخابية سواء من حيث أعداد
المترشحين لعضوية المجلس ،أو من حيث
ارتفاع أعداد الكتلة الناخبة والتي يحق لها
المشاركة في االنتخابات مما يوفر فرصة
للمواطن النتخاب من يراه مناسبا لتمثيله في
المجلس.
التربية والتعليم :
حرصت السلطنة على االهتمام بالتعليم
وتوفير مختلف المهارات والمعارف لإلسهام
في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي
احتياجات مسيرة التنمية في البالد حاضرًا
ومستقبال ،حيث أولت الخطة الدراسية للتعليم
األساسي وما بعد األساسي اهتما ًما أكبر من
ذي قبل للمواد العلمية والرياضيات وتدريس
اللغات ،واستحدثت مواد دراسية جديدة
لمواكبة المستجدات على صعيدي تكنولوجيا
المعلومات واحتياجات سوق العمل من
المهارات المهنية.
التعليم العالي
يمثل التعليم العالي وتوفر مراكز البحوث
والدراسات العلمية والثقافية المعيار األول
لقياس مدى تقدم البلدان والمجتمعات ،وعامالً
أساسيا ً لرسم استراتيجيات بناء اإلنسان

والمكان ،ومن هذا المنطلق كان التعليم
العالي وما يزال من األبجديات التأسيسية
لخطاب النهضة العُمانية المعاصرة ،وقد
تمثل ذلك االهتمام بإنشاء العديد من مؤسسات
التعليم العالي في مختلف المجاالت الفنية،
والصحية ،والمصرفية ،والتربوية ،ومجال
القضاء ،والوعظ واإلرشاد وغيرها ،وذلك
لتلبية احتياجات قطاعات العمل المختلفة من
الكوادر البشرية العُمانية المؤهلة ،هذا إضافة
إلى برامج االبتعاث الخارجي ،حيث تشهد
هذه البعثات تحديثات مستمرة فيما يخص
بلدان االبتعاث وبلغ عدد المقاعد الدراسية
المخصصة للبعثات الخارجية للعام األكاديمي
( 2014/2015م ) ( )1643مقعدا  ،وقد
بلغ عدد الطلبة الجدد في برنامج البعثات
الخارجية (  )1263طالبا وطالبة.
القطاع الصحي :
سعت السلطنة دائما نحو توفير الخدمات
والرعاية الصحية للمواطن أينما كان على هذه
األرض وعلى امتداد حياته وبمستوى كفاءة
يضارع أفضل المستويات ،وأدى التخطيط
السليم والمتواصل الذي تنتهجه السلطنة من
خالل خطط التنمية الصحية والتي تنفذ تباعا
كل خمس سنوات بد ًءا من عام 1976م ،إلى
دعم النظام الصحي من خالل توفير البرامج
والخدمات الصحية التي أسهمت في رفع
المستوى الصحي العام للسكان.
ويعد عام 2015م العام الخامس لتنفيذ
الخطة الخمسية الثامنة للتنمية الصحية
(2011م ــ 2015م) ،والتي تمثل استمرارًا
ألسلوب جديد في التخطيط المتبع منذ الخطة
الخمسية السابعة وهو منهجية "التخطيط
اإلستراتيجي" ،األمر الذي أدى إلى توفير
الرؤية الواضحة والتوجه السليم من أجل
تحديد ومعالجة المشكالت واالحتياجات ذات
األولوية.
وتأتي خطة «النظرة المستقبلية للنظام
الصحي  ،»2050وهي خطوة طويلة األمد،
وتتضمن توفير  60مؤسسة صحية هي حاليًا
قيد اإلنشاء منها  15مستشفى و 45مرك ًزا
صحيًا ،لتمثل مرحلة انتقالية بالنظام الصحي
ليواكب التطور الطبي والتقني في النظام

الصحي على مستوى العالم.
الدقم رئة االقتصاد
يع ّد إنشاء هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة
بالدقم  -التي تأسست بموجب المرسوم
السلطاني رقم ( )119/2011الصادر في
 26أكتوبر 2011م  -إضافة جديدة لالقتصاد
الوطني من خالل المشروعات الموجودة بها
فشواطئها الممتدة على بحر العرب لمسافة
 170كيلومترا تتميز بزرقة وصفاء مياهها
ونقاء رمالها وهوائها الذي يميل إلى البرودة
الخفيفة يجعل منها منطقة جذب سياحية ال
مثيل لها في محافظة الوسطى.
وفي القلب منها شاطئ رأس مدركة أجمل
شواطئها ودرة تلك المنطقة بمقوماتها
السياحية الفريدة التي تتخذ شكل مثلث يواجه
رأسه مياه بحر العرب وتمتد قاعدته وضلعاه
على أرض الشاطئ التي تصلح جميعها
لالستثمار السياحي ،والواقع أنه في الوقت
الذي تقترب فيه الرؤية اإلستراتيجية العمانية
 2020من تحقيق جانب كبير من أهدافها
مازال قطاع البنية األساسية في عُمان يشهد
زخما كبيرا  ،ليستمر تزايد االهتمام بالتوسع
في إنشاء وتحديث البنى األساسية ومنها
الموانئ على اعتبار أنها أحد أهم أدوات
ومفاتيح التنمية التي قامت السلطنة بتطويرها
وإقامة موانئ أخرى جديدة ومنها ميناء الدقم
ومنطقتها االقتصادية التي تمثل جزءاً مهما
في تطوير االقتصاد الوطني وتشجيع وتنمية
القطاعات االقتصادية غير النفطية التي تساهم
في تنويع مصادر الدخل القومي وكذلك جذب
االستثمارات.
وبالنظر لميناء الدقم كأحد أهم مشاريع
الموانئ ليس لوسط عمان (يقابله تنمية سهل
الباطنة قبل سنوات) ولكن لمستقبل التنمية
في السلطنة بما يضمه من الميناء والمنطقة
الصناعية والتجارية المحيطة به والتي تشكل
أكبر موقع من نوعه في الشرق األوسط سواء
للسياحة أو المشاريع الصناعية  ،مما يجعلها
أكبر منطقة اقتصادية خاصة في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ومن أكبر المناطق
االقتصادية على مستوى العالم..
جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة:
تعمل السلطنة في مختلف الخطط
والمشروعات التي يتم تنفيذها في
البالد على ترسيخ مفاهيم التعامل
السليم مع معطيات البيئة والحفاظ
عليها وتحقيق مبادئ اإلدارة البيئية
والتنموية التي تمثل أحد المعالم
الحضارية لمسيرة النهضة الحديثة،
وقد دأبت وزارة البيئة والشؤون
المناخية على االهتمام بالمناسبات

البيئية واالحتفاء بها بهدف رفع مستوى الوعي
البيئي وترسيخ مبادئ ومفاهيم المحافظة
على البيئة وصون مواردها الطبيعية لدى
جميع فئات المجتمع ،من خالل إقامة وتنفيذ
العديد من المناشط والفعاليات في مختلف
المحافظات وبمشاركة الجهات الحكومية
والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
ويعد االحتفال بيوم البيئة العماني الذي
يصادف الثامن من يناير من كل عام مناسبة
وطنية تؤكد العناية التي تحظى بها البيئة
في السلطنة ،وقد جاء االحتفال بيوم البيئة
العماني ألول مرة في يناير من عام 1996م
ترجمة الهتمام جاللة السلطان قابوس بن
سعيد بالبيئة.
ويتمثّل االهتمام بالبيئة أيضا في تكثيف
عمليات التفتيش والرقابة البيئية والتوسع في
عمليات الرصد البيئي نظرا للتنمية المتسارعة
والتوسع الصناعي والتنموي والسياحي
وما قد يؤدي إليه من تأثيرات سلبية على
البيئة ،كما يتم التنسيق مع المنظمات الدولية
لالستفادة من خبراتها ،إلى جانب االهتمام
بالتنوع اإلحيائي ،والتعاون مع منظمة األمم
المتحدة للتنمية الصناعية في تنفيذ بعض
الدراسات والمشاريع البيئية في السلطنة في
مجال حماية طبقة األوزون وتغير المناخ
وتطبيقات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها
وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وتعبّر جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة
عن تقدير جاللة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم للمهتمين بشؤون البيئة على المستوى
العالمي ،وقد أنشئت الجائزة بفضل المبادرة
التي أعلنها عند زيارته لمقر اليونسكو في
األول من يونيو 1989م ترسيخا منه لمبادئ
االهتمام بالبيئة ،وتقوم اليونسكو بمنح الجائزة
مرة كل عامين ألفضل الجهود المبذولة
للعناية بالبيئة على المستوى العالمي ،ويقوم
مكتب المجلس الدولي لتنسيق برنامج اإلنسان
والمحيط الحيوي "الماب" التابع لليونسكو
باختيار األفراد أو مجموعات األفراد أو
المعاهد أو المنظمات التي تُمنح الجائزة ،ويتم
تقديم الجائزة في حفل يقام في اليونسكو.
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ومنذ انطالق الجائزة في عام 1991م امتد
عطاؤها ليشمل أكثر من شخصية وجهة
تعمل في مجال البيئة على مستوى العالم ،وقد
فاز بالجائزة خالل عام 2013م مناصفة كل
من :اإلدارة الوطنية لحماية الغابات ببولندا،
ومنظمة حماية الحياة البرية المعرضة للخطر
بجنوب أفريقيا.
قطاع السياحة:
يمثّل قطاع السياحة أحد القطاعات الداعمة
لالقتصاد الوطني وتعمل وزارة السياحة
بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية حاليا ً
على إعداد استراتيجية بعيدة المدى لتطوير
القطاع السياحي من المتوقع أن تكون جاهزة
خالل عام 2015م ،وتركز االستراتيجية
الجديدة على جعل السياحة أحد المصادر
الرئيسية لفرص العمل والدخل القومي مع
التركيز على عدد من المنتجات السياحية
التي سيتم استحداثها باعتبارها منتجات يمكن
للسلطنة أن تنافس بها في السوق السياحية
العالمية بأساليب حديثة تساهم في الحفاظ
على المقومات السياحية مع تحقيق المنفعة
االقتصادية.
وتسعى السلطنة إلى توظيف اإلرث الحضاري
وتنوع التضاريس والطبيعة الخالبة في تنويع
األنماط السياحية ،إذ يتم تنفيذ برنامج لتطوير
القالع والحصون وتوظيفها سياحيا ،كما يتم
أيضا التركيز على سياحة المغامرات وتسلق
الجبال والرحالت السياحية الستكشاف جمال
الصحراء ،في حين من المتوقع أن تساهم
"سياحة المؤتمرات" في تنويع األنماط
السياحية في السلطنة ،إذ يتم في الوقت الحالي
تشييد مركز عمان للمؤتمرات والمعارض
بمحافظة مسقط والذي من المقرر إنجازه في
عام 2016م.
مهرجان مسقط:
يحظى مهرجان مسقط الذي يقام في الربع
األول من كل عام ميالدي باهتمام متزايد من
قبل المواطنين والمقيمين والسياح من خارج
السلطنة خاصة من دول مجلس التعاون
الخليجي ،وقد شهد المهرجان في دورته الـ
( )15التي أقيمت في الفترة من  15يناير
إلى  14فبراير 2015م حضورا جماهيريا ً
الفتا ً حيث برهن مهرجان مسقط منذ انطالقته
44
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األولى عام ١٩٩٨م على أنه أكثر من مجـرد
تظاهرة إحتـفالية أو ملتقى ترفيهي تمتزج
فيه الحضارات وتـتحدث فـيه فـعالياته بكل
اللغات فهو إلى جانـب ذلك كله يحمل سحـراً
عبق
آخـر وتـنـتـشر في أرجـائـه رائحة
ِ
الماضي والحاضر.
مهرجان صاللة السياحي:
يعد مهرجان صاللة السياحي أحد
المهرجانات الرئيسية بدول مجلس التعاون
الخليجي من خالل ما يقدمه من فعاليات
متنوعة تواكب التدفق السياحي على محافظة
ظفار التي أصبحت مقصداً سياحيا ً رئيسيا ً
خالل فترة الصيف ،نظراً لما تتميز به من
مناخ جذاب حيث تكتسي المحافظة برداء
أخضر ،وتتوارى الشمس خلف السحاب في
أغلب األيام ويهطل الرذاذ في جو معتدل ال
تتجاوز درجة الحرارة خالله ( )22درجة
مئوية وتتراجع إلى ما دون الـ ( )15درجة
مئوية على الجبال.
وتستقبل محافظة ظفار فصل الخريف في 21
يونيو ويستمر إلى  21سبتمبر من كل عام
ويعتبر من المواسم السياحية التي تستقطب
السياح من داخل السلطنة وخارجها وسط
أجواء رائعة تعيشها المحافظة.وتعتبر مدينة
صاللة الوجهة السياحية لألسر العمانية
والخليجية التي تفضل قضاء إجازات الصيف
بين أحضان الطبيعة والطقس المعتدل طلبًا
للراحة واالستجمام بعيدًا عن أجواء الصيف
الحارة التي تمر بها منطقة الخليج فضال عن
الراحة النفسية التي يلمسها السائح من حسن
ضيافة وتشابه العادات والتقاليد في المنطقة.
وتزدان الطبيعة روعة وجماالً في موسم
الخريف حيث يتواصل هطول األمطار
الخفيفة وينتشر الضباب وتكتسي الجبال
والسهول باللون األخضر في أجواء بديعة.
وفي ظل هذا المناخ االستثنائي تستعد الجهات
الحكومية والخاصة المعنية سنويًا الستقبال
األفواج السياحية من خالل توفير التسهيالت
والخدمات التي تلبي حاجة السائح ومتطلبات
القادمين إلى المحافظة.
وينطلق مهرجان صاللة السياحي  2015م
هذا العام في  23يوليو تزامنا مع يوم النهضة
المباركة ويستمر إلى  31من أغسطس ولمدة
 40يوما تحت شعار ( عمان المحبة والسالم).
ومن المقرر أن يحتضن المهرجان العديد
من الفعاليات والمناشط الترفيهية والثقافية
والدينية والتراثية والتسويقية والرياضية
حيث يعد رافدًا لتنشيط السياحة في موسم
الخريف.
وستقام معظم فعاليات المهرجان بمركز
البلدية الترفيهي إلى جانب قرية سمهرم
السياحية ومنطقة شاطئ المغسيل وسوق

الحصن إضافة إلى واليتي طاقة ومرباط.
وتمتلك محافظة ظفار مقومات سياحيّة
تضم في جنباتها مختلف البيئات الطبيعية
كالشواطئ البيضاء والرمال الناعمة وسلسلة
من الجبال واألودية والسهول المنبسطة
والصحراء الممتدة إلى الربع الخالي والعيون
المائية المنتشرة في كافة ربوعها والنافورات
الطبيعية والكهوف المتنوعة إضافة إلى
الخيران الجميلة والمحميات الطبيعية وثروة
حيوانية وبحرية غنية.
كما يتميّز سهل صاللة الزراعي بالمنتجات
الزراعية المتنوعة ذات الطابع االستوائي
وأشهرها النارجيل (جوز الهند) والموز
والفافاي وقصب السكر  .ويتكامل جمال
الطبيعة بعناصرها الخالبة مع اآلثار
والشواهد التاريخية العديدة التي تعّرف بأبعاد
المنطقة حضاريًا وتاريخيًا وهو ما يضيف
بعدًا سياحيًا ثقافيًا لهذه المحافظة.
ويعتبر متنزه البليد األثري أحد أهم المواقع
الجديرة بالمشاهدة حيث يضم في جنباته متحف
أرض اللبان وهو إطاللة شاملة على السلطنة
بمختلف مناطقها عبر األزمنة باإلضافة إلى
متنزه سمهرم األثري والحصون التاريخية
في واليات طاقة ومرباط وسدح والكثير
من المواقع التاريخية واألثرية المنتشرة في
المحافظة.
وتشتهر المحافظة بإنتاج اللبان الذي تشكل
شجرته رم ًزا لمحافظة ظفار ويمثل عمود
التجارة األساسي في جنوب شبه الجزيرة
العربية قدي ًما ومصدرًا مه ًما من مصادر
الدخل حيث اشتهرت المحافظة بإنتاج أجود
أنواع اللبان في العالم نظرًا لتوفر المناخ
المالئم لنمو أشجاره.
كما توجد بعض المعالم السياحيّة الجميلة
التي يحرص السياح على زيارتها كالسهول
والمرتفعات الجبلية خاصة مرتفعات سهل
أتين وسهل حمرير باإلضافة إلى العيون
المائية الرئيسية المنتشرة في كافة ربوع
المحافظة وأهمها أرزات وجرزيز وحمران
وصحلنوت وأثوم ودربات.

وثيقة..وثيقة ..وثيقة

ملف ايران النووي :أبرز بنود اتفاق فيينا
أبرمت مجموعة « »5+1وايران في فيينا،
في الرابع عشر من يوليو ،بعد  22شهرا من
المفاوضات المكثفة ،اتفاقا تاريخيا حول البرنامج
النووي االيراني.
خالصة ألبرز النتائج التي خرج بها االتفاق:
ـ اعتراف القوى الكبرى رسميا بالبرنامج النووي
االيراني السلمي ،واحترام حقوق ايران النووية
في اطار المعاهدات الدولية.
ـ السماح لكل دول العالم بالتعاون مع البرنامج
النووي االيراني في اطار المواصفات والمقاييس
العالمية.
ـ التحول الجذري في تعامل مجلس االمن مع
ايران بعد صدور قرار مجلس االمن تحت المادة
 25من ميثاق االمم المتحدة ،مع االشارة الى البند
 41وتحديدا البنود الخاصة بإلغاء الحظر السابق
عن ايران.
ـ تواصل كل المنشآت والمراكز النووية االيرانية
نشاطاتها ،بخالف المطالب السابقة ،حيث لن
يتم اغالق أو ايقاف نشاطات أي منها بالكامل،
وتواصل إيران عمليات التخصيب ولكن بنسب
أقل.
ـ االحتفاظ بالبنى التحتية النووية االيرانية،
ولكن مع تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي،
واستمرار أنشطة البحث والتطوير حول جميع
أجهزة الطرد الرئيسية والمتطورة ومنها «أي ار
 ،»4و «أي ار  ،»6و «اي ار .»8
ـ يواصل مفاعل «آراك» الذي يعمل بالماء الثقيل
نشاطاته ،مع إدخال تعديالت عليه بالتعاون مع
دول تمتلك أحدث التقنيات في هذا المجال ،االمر
الذي يعني التخلي عن المطالب السابقة بإغالقه أو
تحويله إلى العمل بالماء الخفيف.
ـ بإمكان ايران وباعتبارها منتجا للمواد النووية،
خاصة المادتين االستراتيجيين (اليورانيوم
المخصب) و (الماء الثقيل) دخول االسواق
العالمية ،وإلغاء كل أشكال الحظر والقيود
المفروضة على تصدير واستيراد المواد النووية،
والتي فرضت بعضها قبل  35عاما.
ـ االلغاء دفعة واحدة لكل أشكال الحظر االقتصادي
والمالي والمصرفي والنفطي وفي مجاالت الغاز
والبتروكيمياويات والتجارة والتأمين والنقل
المفروضة من قبل االتحاد االوروبي واميركا.
ـ تغيير المطالبات من ايران بوقف برنامج
الصواريخ ،خاصة البالستية ،الى تقييد تصميم
الصواريخ القادرة على حمل السالح النووي.
ـ الغاء حظر التسلح على ايران ،واستبداله ببعض
القيود ،وفسح المجال أمام توريد او تصدير بعض
المنتجات التسليحية ،والغاء القيود كاملة ايضا بعد
خمس سنوات.

ـ الغاء الحظر عن المواد المزدوجة االستخدام،
وتأمين احتياجات ايران في هذا المجال عبر لجنة
مشتركة بين ايران ومجموعة « »5+1لتسهيل
ذلك.
ـ االلغاء الكامل للحظر المفروض على مواصلة
الطلبة الجامعيين االيرانيين دراساتهم في الفروع
الخاصة بالطاقة الذرية.
ـ ألول مرة منذ ثالثة عقود من الحظر يتم الغاء
قرار منع بيع طائرات الركاب التي تحلق على
ارتفاع عال ،وفسح المجال امام اعادة تأهيل قطاع
الطيران االيراني واالرتقاء بمستوى االمان فيه.
ـ االفراج عن عشرات مليارات الدوالرات من
العائدات االيرانية التي تم تجميدها خالل السنوات
السابقة خارج البالد.
ـ إلغاء الحظر المفروض على المصرف
المركزي ،وشركة المالحة البحرية االيرانية،
وشركة النفط الوطنية االيرانية والشركات
التابعة لها ،باإلضافة إلى شركة الخطوط الجوية
االيرانية ،وغيرها من الموسسات والبنوك
االيرانية (في المجموع حوالي  800ما بين
أشخاص وشركات).
ـ تسهيل النشاطات االيرانية في المجاالت
التجارية والتقنية والمالية والطاقة.
ـ الغاء القيود المفروضة على التعاون االقتصادي
مع ايران وفي كل المجاالت ومنها االستثمار
في الصناعات النفطية والغاز والبتروكيمياويات
وغيرها.
وتلتزم ايران لفترة خمس سنوات بتخصيب
اليورانيوم إلى تركيز ال يفوق  3.67في المئة،
وتؤكد خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار
الثلثين لمدة عشر سنوات .ويحق إليران وفق بنود
االتفاق ،االستفادة من  5060جهاز طرد مركزي
في منشأة «نتانز» ،ومن  1042جهاز طرد
مركزي في منشأة «فوردو».
ويفتح تخصيب اليورانيوم بواسطة اجهزة الطرد
المركزي الطريق الستخدامات مختلفة تبعا ً لمعدل
تكثيف النظير المشع من اليورانيوم «يوـ »235
بحسب المعالت التالية 3.5 :إلى  5في المئة
بالنسبة للوقود النووي ،و 20في المئة لالستخدام
الطبي و 90في المئة لصنع قنبلة ذرية .وهذه
المرحلة االخيرة ،االكثر دقة ،يعتبر انجازها
أيضا أسرع تقنيا.
وبحسب االتفاق:
ـ يخفض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها
ايران من أكثر من  19الفا حاليا ،منها 10200
قيد التشغيل ،إلى  6104ـ أي بخفض الثلثين ـ
خالل فترة عشر سنوات .وسيسمح لـ 5060منها
فقط بتخصيب اليورانيوم بنسبة ال تتجاوز 3.67

في المئة خالل فترة  15سنة .وسيتعلق االمر
حصرا بأجهزة الطرد من الجيل االول.
ـ ستتمكن ايران من مواصلة انشطتها في مجال
االبحاث حول أجهزة طرد مركزية أكثر تطورا
والبدء بتصنيعها بعد ثماني سنوات ،خاصة
أجهزة من نوع «اي ارـ  »6االكثر قدرة بعشرة
أضعاف من اآلالت الحالية ،و «اي ارـ  »8التي
تفوق قدرتها بعشرين مرة.
ـ وافقت ايران على التوقف عن تخصيب
اليورانيوم خالل  15سنة على االقل في موقع
«فوردو» ،والذي يستحيل تدميره بحكم موقعه
بعمل عسكري .ولن يكون هناك مواد انشطارية
في «فوردو» على مدى  15عاما على االقل.
وسيبقى الموقع مفتوحا لكنه لن يخصب
اليورانيوم .وستسحب نحو ثلثي أجهزة الطرد
الموجودة في «فوردو» من الموقع.
ـ في ما يتعلق بمنشأة «نتانز» التي تعد المنشأة
الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في ايران ،وتضم
حوالي  17الف جهاز طرد مركزي من نوع
«آي ارـ »1من الجيل االول ،ونحو ألف جهاز
من نوع «آي ارـ 2ام» وهي أسرع وتتميز بقدرة
استيعاب تصل إلى  50ألفا في االجمال ،وافقت
طهران على أن يصبح «نتانز» منشأتها الوحيدة
للتخصيب ،وأن تبقي فيه  5060جهاز طرد فقط
كلها من نوع «آي ارـ  .»1أما أجهزة الطرد من
نوع «آي ارـ  2ام» فستسحب وتوضع تحت
اشراف الوكــالة الدولـية للطاقة الذرية.
ـ يوسع مجال صالحيات الوكالة الدولية للطاقة
الذرية من اآلن فصاعدا لتشمل كل الشبكة النووية
االيرانية ،بدءا من استخراج اليورانيوم وصوال
الى االبحاث والتطوير مرورا بتحويل وتخصيب
اليورانيوم .وسيتمكن مفتشو الوكالة من الوصول
الى مناجم اليورانيوم والى االماكن التي تنتج فيها
ايران «الكعكعة الصفراء» (مكثف اليورانيوم)
طيلة  25عاما.
ـ وافقت ايران ايضا على وصول مفتشي الوكالة
الدولية للطاقة الذرية بشكل محدود الى مواقع غير
نووية خاصة العسكرية منها إذا ساورتهم شكوك
في اطار البروتوكول االضافي لمعاهدة حظر
االنتشار النووي التي التزمت ايران بتطبيقها
والمصادقة عليها.
ـ ستجري تعديالت على مفاعل المياه الثقيلة الذي
هو قيد االنشاء في «آراك» كي ال يتمكن من
انتاج البلوتونيوم من النوعية العسكرية .وسترسل
النفايات المنتجة الى الخارج طيلة كل فترة حياة
المفاعل.
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Meghalt Omar Sharif
kor 1955-ben feleségül vette a közönség másik
bálványát, Faten Hamama filmszínésznőt, akkor
áttért az iszlám hitre.
Sharif a hatvanas-hetvenes években a világ
egyik legkeresettebb és legelismertebb filmsztárjának számított. A nagy áttörést az 1962es Arábiai Lawrence hozta meg neki, amiben
Peter O’Toole oldalán szerepelt. Ő volt az első
arab származású színész, akire felfigyelt Hollywood majd az egész világ, amin csodálkozni
nem nagyon lehetett, hiszen elementáris erejű
kisugárzása volt, és remekül játszott. A filmért
Aranyglóbuszt kapott és Oscarra is jelölték,
Hollywood pedig befogadta, a stúdiók pedig
elhalmozták munkával. 1964-ben három filmet
is forgatott, A Római Birodalom bukását Sophia
Loren és Alec Guiness oldalán, a Magyarországot elkerülő Behold a Pale Horse-ot Gregory
Peckkel és Anthony Quinnel, valamint A sárga
Rolls-Royce-ot Ingrid Bergmannal.

A 21. században nem jelent egy mesteri művész
sem, mint a 20. században jelenő Omar Sharif.
Nyolcvanhárom éves korában elhunyt Omar
Sharif egyiptomi származású színész, az Arábiai Lawrence és a Doktor Zsivágó Oscar-jelölt
sztárja. Szívrohamban halt meg Julius 10-én
egy kairói kórházban - mondta el az ügynöke a
The Telegraph nevű brit lapnak. Idén májusban
jutott a nyilvánosság tudomására, hogy a színész Alzheimer-kórban szenved.

Az Arábiai Lawrence-ben nyújtott alakításáért Oscar-díjra is jelölték, de emlékezetes volt
a Funny Girlben Barbra Streisand oldalán, illetve a Doktor Zsivágó címszerepében. Hollywood egyik legnagyobb formátumú színésze
volt, ugyanakkor remek bridzsjátékos. A kártya
amúgy is szenvedélye volt, nem csak bridzselt,
de kaszinókban is kockáztatott; karrierje utolsó
éveiben gyakran verte adósságba magát, ezért
olyan filmeket is el kellett vállalnia, amelyeket
amúgy sosem játszott volna el.
Sharif átható tekintetével és markáns arcvonásaival a nők bálványa volt, ám ő – saját bevallása szerint – csak egyetlen nőt szeretett életében. Volt feleségét, Faten Hamama színésznőt,
az egyiptomi és általában az arab filmvilág legnagyobb csillagát, akitől egyetlen fia született, s
aki 1974-ben, csaknem húszévi házasság után
vált el tőle. Sharif fiának első gyermekét róla
nevezték el, a színész gyakran emlegette: reméli, hogy az ifjabbik Omar Sharifból is nagy
művész lesz egyszer.

Michel Shalhoub néven egy tehetős, libanoniszíriai gyökerekkel rendelkező, keresztény alexandriai családban született. Tanulmányait kairói angol iskolákban végezte, majd Londonban,
a Drámai Művészetek Akadémiáján tanult, és
elvégezte a kairói egyetem matematika és fizika
szakát is. Vonzó külseje, atlétikus termete miatt
az egyiptomi filmipar és a közönség kedvence
lett, 1954 és 1961 között több mint húsz arab Omar Sharif élete tele volt izgalmas történeteknyelvű vígjátékban, romantikus és kalandfilm- kel, ennek köszönhetően a neve világ művészeti
ben játszott. Népszerűségét növelte, hogy ami- történelemben került.
 الدانوب األزرقKÉK DUNA

46

A diplomácia búcsúzik a párbeszéd
hercegétől, aki értett az emberek nyelvén

A nemzetközi diplomáciai élet egyik legfontosabb személyét veszítette el Szaúd al-Fejszál herceg halálával. A nemrégiben az élők sorából eltávozott herceg igen gazdag és mozgalmas életutat hagyott maga
mögött.
2015. július 9-én a diplomáciával és külkapcsolatokkal foglalkozók egy igen szomorú hírről értesülhettek: Szaúd al-Fejszál herceg haláláról. A Külgazdasági és Külügyminisztérium részvétét nyilvánította a
királyi családnak és Szaúd – Arábiának. A Kék Duna magazin néhány mondatban meg kíván emlékezni
a hercegről, aki személyében meghatározott egy korszakot a diplomácia világában.
Szaúd herceg és a diplomataállam
Szaúd-Arábia ereje mindig is a diplomáciában rejlett. Amikor a külső körülmények egyre nehezebbé
válnak és a politikai megoldások egyre kevésbé működnek, a szaúdi diplomácia minden mást félretéve,
nemzetközi kapcsolatait felhasználva egy dologra összpontosít: az állam megvédésére.
Általában két személy irányítja az országok külpolitikáját, az elnök és a külügyminiszter. Ebből a szempontból Szaúd-Arábia sem különleges, itt a király és a külügyminiszter végzi ezt a feladatot, ami nem
könnyű, hiszen nagy érzékenységet és kifinomult képességeket kíván. Az elhunyt külügyminiszter, Fejszál herceg, mindkettővel rendelkezett. Kétség kívül igaz ez, hiszen a szaúdi királyság évtizedeken át
sikeresen átvészelte mindazokat a nehézségeket és borzalmakat, amelyek a térséget sújtották.
A herceg távozása
Szaúd al-Fejszál herceg halála mérföldkő Szaúd-Arábia történelmében, hiszen a volt külügyminiszter
távozásával a Királyság egy erős, határozott hangot veszített el, amelyet a térségben és a nemzetközi
porondon is elismertek. Ez az elismerés azonban nem a regionális hatalomnak, hanem a herceg különleges személyének szólt. A negyven éves diplomáciai pályafutása során számos bonyolult és fontos, történelmileg meghatározó üggyel kellett szembenéznie. Lemondása majd halála egy új korszak kezdetét
jelenti Szaúd-Arábia történetében.

47

 الدانوب األزرقKÉK DUNA

Királysággal való kapcsolatára, majd bejelentette,
hogy a közeljövőben kétoldalú megállapodások és
egyezmények aláírására fog sor kerülni. Dr. Fayez
Bin Abdallah Al-Sahri úr megemlítette, hogy a szaúdi
befektetők nagy érdeklődést tanúsítanak az energetika, a megújuló energiák és a vízgazdálkodás terén szerzett magyar tapasztalatok iránt. Továbbá, a
szaúdi félnek az a szándéka, hogy tovább növeljék
a tudományos és kulturális kapcsolatokat. Ennek jegyében a jövő évben előreláthatólag 500 szaúdi diák
érkezik Magyarországra, hogy itt folytassák tanulmányaikat. Ezt az alkalmat megragadva köszönetet
mondott a magyar kormánynak, hogy 100 ösztöndíjat biztosított a szaúdi diákok számára.
A delegáció vezetője kijelentette, hogy a tárgyalások
során mindvégig érezték a magyar fél egyetértését
a Királyság terrorizmus elleni politikájával és béke
iránti elkötelezettségével. Elmondta továbbá, hogy a
szélsőséges nézetekkel szembeni harcban a kultúrának és a médiának fontos szerepe van, ezért a Súra
„konzultatív” szaúdi tanács tudományos és kulturális
programokat dolgozott ki, mert a kultúra, mindamellett, hogy megerősíti az emberi kapcsolatokat, a leg-

jobb közvetítő a népek és civilizációk között.
A Sura „konzultatív” szaúdi tanács és a magyar parlament jövőbeni kapcsolatára utalva a delegáció vezetője elmondta, hogy számos javaslatról és egyezményről esett szó, melynek célja a két ország közötti
kapcsolatok erősítése. Szaúd-Arábia nagykövetsége
figyelemmel fogja kísérni az ezirányú tevékenységeket, mivel Mohammad Al-Matrafi Úr Őexcellenciája,
Szaúd-Arábia budapesti nagykövete szándékában áll
a két ország közötti kapcsolatok fejlesztése.

Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért
felelős államtitkár Rijadba és Maszkatba
látogatott

Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár Rijadba és Maszkatba látogatott a héten, ahol kormányzati vezetőkkel, befektetőkkel és mezőgazdasági importőrökkel folytatott tárgyalásokat a kétoldalú üzleti kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeiről. Mindkét ország jelentős
élelmiszerimportőr, ami komoly perspektívát jelent a magyar agrárium számára a magyar mezőgazdasági feldolgozóipar fejlesztésének finanszírozása, valamint hosszú távú beszállítói szerződések révén. Szaúd-Arábia a térség vezető hatalmaként, Omán pedig a térség legnagyobb magyarországi befektetőjeként hazánk kiemelt, stratégiai partnereinek számítanak. A kormányzat célja,
hogy ez a kereskedelmi-befektetési mutatókban is mihamarabb visszaköszönjön a jelenleginél
nagyobb mértékben. A kereskedelem élénkítésében kulcsszerepe van a Magyar Nemzeti Kereskedőháznak, amelynek képviselője Magyar Levente mind a 20 tárgyalásán részt vett.
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Sura „Konzultatív” szaúdi tanács delegációja:
Sikeres tárgyalások Magyarországon

A delegáció vezetője kijelentette, hogy „láttuk a
konvergenciát és a két ország együttműködésének
fejlesztése iránti hajlandóságot.”
Június elsején a Szaúdi-Magyar Baráti Társaság tagjaiból álló delegáció tett látogatást Magyarországra.
A Súra „Konzultatív” szaúdi tanács a magyar fél hivatalos meghívására érkezett az országba és folytatott
tárgyalásokat a kormány és a parlament illetékeseivel.
A delegáció vezetője dr. Fayez Bin Abdallah Al-Sahri
volt. Ő excellenciája Mohammad Al-Matrafi , Szaúd-

Arábia budapesti nagykövete fogadta a szaúdi delegációt, aki kifejezte örömét a látogatás eredményei
miatt és rámutatott, hogy a magyar kormány részéről is komoly érdeklődést tapasztalt. Ezt tükrözték
a magyar fél által szervezett programok, melynek
részeként a delegáció tagjai magas rangú magyar
parlamenti és kormánytisztviselőkkel találkozhattak.
A magyar kormány nagyra értékeli a szaúdi kormány
tevékenységét, ami őfelsége Salman Bin Abdulaziz
Al-Szaúd király bölcs és mérsékelt politikájának köszönhető.
Őexcellenciája a szaúdi nagykövet által a delegáció
tagjainak rendezett vacsorán részt vettek a Magyarországra akkreditált arab országok nagykövetei, a
magyar baráti bizottság néhány tagja valamint a
szaúdi nagykövetség alkalmazottai.
A Kék Duna magazin interjút készített dr Faiz Bin
Abdallah Al-Sahri Úrral, a szaúdi delegáció vezetőjével, aki elmondta, hogy a tárgyalások során sikerült
közös álláspontot találniuk a palesztinok valamint
a jemeni és a szíriai konfliktus ügyének rendezésében. Megjegyezte, hogy a magyar külpolitikában
érezni lehet a keleti nyitás néhány elemét. Látható,
hogy a magyar kormány különös figyelmet fordít a
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Ománi Nemzeti Múzeum:
A nemzet emlékezete és a haza lüktető ere
los megnyitó előtt megvizsgálják a berendezések működését.
Az állandó kiállító teremben mintegy hatezer
kiállított tárgy van: műemlékek, kéziratok, dokumentumok, levelezések, régi nyomtatványok,
pénzek, fotók, hangszerek. Ezen kívül számtalan, a mindennapi életben használt eszközök.
2010 óta a szultanátus egy átfogó program keretében a kulturális örökség védelmére törekszik. Ezért 2014-ben nyolc országból hatvanhat
szakembert kértek fel a program végrehajtására.
Al-Musawi elmondta, hogy a múzeum a világháA Nemzeti Múzeum ügye az Ománi Szultaná- lón is elérhető lesz, hogy ezáltal is lehetőséget
tusban egy élő projektnek tekinthető: célja egy biztosítson a kutatóknak a kiállítási darabok köegységes kulturális nemzet megteremtése, mely zelebbi megismerésére. Fontosnak tartotta kimegerősíti az ország nemes értékeit és fokozza emelni, hogy ez a múzeum annyiban különbözik
a szultanátusban élők közötti emberi kapcsola- a többi, térségbeli múzeumtól, hogy mélyen az
tokat.
ománi kultúrában és történelemben gyökerezik.
A múzeum a szultanátus értékeit alakító törté- A 2010-2014 közötti időszakban a múzeum
nelmi-kulturális örökséget igyekszik megőrizni, meghívott 30 helyi és külföldi szakembert vamindezt úgy, hogy a művészeti és technológiai lamint 21 régészeti csoportot, hogy vegyenek
fejlődéssel is lépést tartson.
részt a kiállítási anyag összeállításában.
Jamal bin Hasszán Al-Musawi, a múzeum főigazgatója az Ománi Kulturális Örökség Minisztériumában közölte, hogy várhatóan a múzeum
az év végén megnyithatja kapuit. A múzeum
logóját már tavaly november 23-án felavatták
és a múzeumi igazolványok is elkészültek. AlMusawi elmondta, hogy a próba és a hivatalos
megnyitás közötti időszakban az ománi társadalom minden rétegéből várják az embereket,
hogy személyesen is tegyék próbára a múzeum
működését.
Al-Musawi az ománi hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy a Nemzeti Múzeum Őfelsége
Kabusz bin Szaid szultán elképzelésére valósult
meg abból a célból, hogy létrejöjjön egy olyan
kulturális intézmény, amely felkarolja az ománi
örökséget.
A projekt helyét már 2004-ben kiválasztották a
főváros, Maszkat óvárosának falain kívül, hogy
a hely egy különleges, szimbolikus jelentést
kapjon. 2007-ben megbízták a JJA-COWI JV
vállalatot a projekt megvalósításával, majd a
2009-es előkészítő munkálatok után 2010-ben
elindult az építkezés. 2013-ban a spanyol APO
cég elkészült a belső munkálatokkal így tavaly
november 23-án elkezdődhetett a múzeum próbaüzemeltetése, amelynek célja, hogy a hivata الدانوب األزرقKÉK DUNA
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MAGYAROK AZ ISZLÁMRÓL
Mi magyarok, akik felvettük ezt a vallást, általában
keresztény felekezetek tagjai voltunk, azonban az
Élet kihívásaira adott válaszokat ezekben a vallásokban nem találtuk meg.

Kevesen tudják, hogy a magyarság kapcsolata az
Iszlám vallással nem az Ottomán Birodalom hódításával kezdődött, hanem kb. 1400 éve.
Ugyanis a magyar törzsek még Levédiában, azaz
a Kaukázus lábainál a huzamos ott tartózkodásuk
során már az utazó arab kereskedőkkel kapcsolatba léptek, s így már megismerték az Iszlám vallást, az arab nemzetet, a muszlim államokat.
Több régészeti és történeti forrás is bizonyíték
arra, hogy mind a magyar nép, mind a később
Etelközben hozzánk csatlakozott kabar népességben komoly muszlim kisebbség alakult ki. A Kabarok több mint fele muszlim vallású volt.
A volt Szovjetúnió területén feltártak egy kora középkori muszlim temetőt, melynek egyik sírfelírata
magyar származású muszlimra utalt.
A Honfoglalás után a később már elmagyarosodott
volgai bulgárok, besenyők, tatárok erősítették az
Iszlám jelenlétet a Magyar Királyság területén.
Al Garnati híres úti leírásában leírja, hogy a három
éves magyarországi tartózkodása alatt igen sok
magyar muszlimmal találkozott, teljes települések
lakosságai voltak az Iszlám követői.
Ők katonáskodással, kereskedéssel, földműveléssel foglalkoztak.
Az Oszmán Birodalom alatt történtek közismertek.

Számunkra az Egyistenhit, a tradíciók megőrzése
igen fontos!
Választásunk a megismerésen, tanuláson és meggyőződésen alapul.
Annak ellenére, hogy a média jó része folyamatosan támadja az Iszlámot. Talán ez a támadás
indít el sok embert arra, hogy tanulmányozza az
Iszlámot, olvassa a Kegyes Koránt.
Számunkra megnyugvást, lelki támaszt ad az Iszlám. Igyekszünk a lehetőségekhez mérten teljes
mértékben követni a Kegyes Prófétánk, Mohammed (béke legyen Vele) útmutatásait, tanácsait!
Sajnos jelenleg Magyarországon kevés támogatás
jut a Közösségnek, ennek ellenére komoly munkát
folytatunk.
Könyvkiadással, börtönmisszióval, komoly szociális munkával, vallási és arab tanításokkal, közösségi munkával, a Ramadáni böjt iftárjaival, pénteki közösségi imák megtartásaival, stb. dolgozunk.
Kapcsolatunk általában jó és kiegyensúlyozott a
magyar kormányokkal.
Havi szinten 5-10 ember lesz muszlim a mecsetünkben.
Igyekszünk őket jó muszlimmá nevelni, tanítani
őket a helyes úton!
Semmiféle radikális és szélsőséges gondolkodást
nem tűrünk meg, többségünk az Ahl ul Szunna
útját követi.
Allah békéjét kívánom minden kedves olvasónknak!

Az Első Világháború alatt, 1916-ban a XVII-es törvénycikk ismerte el az Iszlámot bevett vallásnak,
s utána, 1931-ben jött létre az első modernnek
mondható muszlim vallási gyülekezet bosnyák és
magyar muszlimokból Durics Hilmi Hussein bosnyák mufti vezetésével.
1988-ban alakult meg a Magyar Iszlám Közösség,
melyet 2012-ben ismételten megerősített a Magyar Országgyűlés egyházi státuszában.
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Bolek Zoltán, elnök
Magyar Iszlám Közösség

Balázs Judit több évtizedes tudományos kutatói és tudományszervezői pályája a Berlini Humboldt Egyetemen
indult, majd több rangos nemzetközi szervezetnél, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági
Kutató Intézetében 1996. január 1-ig folytatódott. Ezt követően a Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztériumban miniszteri főtanácsosként dolgozott, majd sikerrel pályázta meg a Soproni Egyetem világgazdaságtani tárgyak oktatására meghirdetett, 1996. szeptember 1.-vel induló egyetemi docensi állást.
1997. július 1.-i hatállyal az időközben kezdeményezésére felállított Világgazdaságtan Tanszék vezetőjévé
nevezték ki. 1999-ben a Zrínyi Miklós Nemzet védelmi Egyetemen summa cum laude minősítéssel habilitált,
majd 2000-ben egyetemei tanárrá nevezték ki. 2001-ben az Egyetem nemzetközi rektor helyettesi feladatok ellátásával bízta meg. 2006-9 között Egyiptomban vendégprofesszorként tanított. Hazatérte után folytatta egyetemi tanári működését a Nyugat-magyarországi Egyetemen. 2014-ben a Kaposvári Egyetemen
megalakult Iszlám Tudományok Kutatóintézetének tudományos igazgatójává nevezték ki.
Életrajzi adatok
1943-ban, Dr. Balázs András orvos és Baudiss Irma gyermekeként született Nagykanizsán, két felnőtt iker
leánygyermek édesanyja és két gyönyörű unoka boldog nagymamája.
Diplomáját 1968-ban a Berlini Közgazdasági Egyetem külkereskedelmi szakán szerezte, majd a Magyar Köztársaság Nagykövetsége mellett működő Kereskedelmi Kirendeltségen elemző-közgazdász munkakörben
dolgozott. Emellett a Humboldt Egyetemen oktatott. Előadásait a fejlődő országok társadalmi-gazdasági
kérdései témakörben tartotta s elsősorban a közel- és közép-keleti térség országaival foglalkozott.
1973-ban sikerrel pályázta meg a TMB külföldi ösztöndíjas aspirantúráját, s 1977-ben, Berlinben summa
cum laude minősítéssel védte meg a kandidátusi disszertációját. Értekezése témája: Einige Grundzüge und
Entwicklungstendenzen des gegenwärtigen Kapitalismus in der Türkei. Doktori címet a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen egyetemi szerezte.
Ezt követően főállásban 1980-ig végezte oktatói és kutatói munkát a Humboldt Egyetem West-Asien tanszékén. 1981-ben hazatért Magyarországra, majd 1996 január 1-ig az MTA Világgazdasági Kutató Intézetében dolgozott tudományos főmunkatársi minőségben. 1984-ben kinevezték- főállása megtartása mellett
- az 1982-ben alakult Intézetközi Békekutató Központ igazgatóhelyettesévé.
1989-ben a dél-afrikai kormány és a Human Research Council közös meghívására egy, az apartheid lebontása és a békés átmenet megvalósítását célzó kormányprogram-tudományos tanácsadójaként 3 hónapot
töltött Dél-Afrikában. E megbízást a svéd kormány további felkérései követték, így tárgyalássorozat az ANC
képviselőivel, majd a Ruanda-i exodust megelőzően közvetítőként Burundiban és több alkalommal a délszláv térségben járt.
1990-ben megalapította az Afrika - és Kelet-kutatás és Kereskedelemfejlesztés „AFRORIENT” alapítványt,
melynek igazgatói tisztségét töltötte be.
Tudományos kutatási területek
Tudományos érdeklődése pályája kezdetén elsősorban az Európa perifériáján lévő országok, valamint a
Közel-Kelet ill. szub-szaharai régió társadalmi-gazdasági fejlődésének feltárására irányult. Elméleti kérdések
közül a gazdasági növekedés feltételei, a társadalmi feltételrendszere, a társadalmi mobilitás-átstrukturálódás, a tőkeképződés, modifikált kapitalista fejlődés, az alternatív fejlődési modellek vizsgálata állt az
érdeklődése középpontjában. Összehasonlító kutatásainak spektruma regionálisan kiterjed a volt szocialista
tömb országaira, az ázsiai és arab térségekre, illetve Nyugat-Európa egyes országaira. A 2000-es években tudományos kutatási skálája egyre markánsabban a biztonságpolitika irányába tolódott le, és egy új
tudományos diszciplínát honosított meg: a gazdasági biztonságot, melyet professzorként egyedül tanít az
országban. Egyiptomi tartózkodását követően érdeklődése az iszlám és az iszlám társadalmak kutatására
összpontosult. Ehhez kapcsolódóan, de a világpolitikai összefüggésekben is kiemelkedő figyelmet szentelt
a biztonság, a gazdasági biztonság különböző aspektusainak.
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„Az Iszlám előretörése – a világ Biztonsága”
az I. majd II. világháború után a
kétpólusú világrend kialakulását
követően a világérdeklődés középpontjában a hidegháború állt.
Az iszlám elveszítette politikai súlyát, 1924-79 között az iszlámnak
nincs saját történelme a Nyugat
által uralt és globalizált világban.
Előtérbe csak az iráni iszlám forradalom után került.

Prof, Dr. Balázs Judit
A Magyarországi Arab Közösség
Egyesületének meghívására Prof.
Dr. Balázs Judit 2015. február 13.án „Az Iszlám előretörése – a világ Biztonsága” címmel előadást
tartott.
Az előadás tudományos elképzelés és tudományos megértésről
volt szó hogy mi történik az események és attitűdök az iszlámról
Dr. Judit összefoglalót írt az előadásról a Kék Duna Magazinnak a
legfontosabb elképzelésekről:
A témaválasztás nem volt véletlen, hiszen az iszlám előretörése,
az Iszlám Állam címet jogtalanul
viselő képződmény akciói sajnálatos módon az érdeklődés középpontjába kerültek. A világ aggódva figyeli a fejleményeket és
ennek megfelelően az átlagember
is szeretné követni az eseményeket.
Az előadó bevezetésként értékelte
az iszlám aranykorát, rámutatva
arra, hogy a IX-XII évszázadokban
az iszlám világ katonai, gazdasági
és kulturális fölénye volt jellemző
a Nyugattal szemben. Ezt követően, néhány századot átugorva a
XIX. század iszlám szempontból
fontos eseményeit elemezte. Az
előadásból világossá vált, hogy
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Khomeni ajatollah iszlám forradalma új korszakot nyitott. A vallás
„iszlámizmusként” tért vissza a
történelem színpadára. 2008-ra
az iszlám hívőinek száma megközelítette az eddigi legnagyobb hitkövetőket képviselő keresztények
számát és ezzel számszerűen a
világ második legerősebb vallásává lépett elől. Ennek értelmében
200 országban végzett legfrissebb demográfiai felmérés szerint
1,57 milliárd muzulmán él ma a
világon, akik a Föld 6,8 milliárd
lakosának 23 százalékát teszik ki.
Az előadó részletesen kifejtette
a dzsiháddal kapcsolatos téves
nézeteket. Ennek kapcsán rámutatott arra, hogy Gallup-felmérés
alapján megállapították: a világon
élő muzulmánok 93 százaléka
„mérsékelt”, vagyis békeszerető,
erőszakmentes, a hagyományos
módon vallásos, és nem jelent
veszélyt a nyugati biztonsági érdekekre. Ugyanakkor megvilágította, hogy az iszlám, a nyugattal,
a nyugati értékrenddel szembenálló legbefolyásosabb eszmei
irányzat a fejlődő világban. Az
iszlámista tudósok között sokan
élesen támadják a globalizációt,
a Nyugat törekvését uralmának
kiterjesztésére. Ennek kapcsán
került kifejtésre, hogy az individuális Nyugattal szemben az iszlám
világot alapvetően a közösségi
érdek tartja össze. Ezt próbálja
maga alá gyűrni a lassan mindent

átható globalizáció.
Az európai bevándorlás feltérképezését követően rámutatott
arra, hogy a Nyugat rosszul értelmezte a toleranciát, az interkulturális együttélés kudarcot vallott.
Az előadás legértékesebb részét a
terrorizmussal kapcsolatos nézetek kifejtése képviselte. Itt állapította meg az előadó, hogy A világ
súlyos konfrontációk elé néz. Az
összeütközések eltérnek a korábbi háborúktól, más „hadviselést”
kívánnak.
Miért jelent alapvető változást,
veszélyt az Iszlám Állam megjelenése? Tette fel a kérdést az előadó. Mert:
•
Az arcnélküli veszély testet öltött!
•
Területeket foglal el szuverén államoktól!
•
Területi követelésekkel lép
fel!
•
Mindez a „vallás” nevében.
Összefoglalóan
megállapította,
hogy ha tartós békét akarunk,
akkor a nemzetközi együttélés
normáit az egész világra ki kell
terjeszteni. Nemcsak a NATO-nak
van joga az észak-atlanti térség
biztonságát szavatolni, hanem
a világ más térségei számára is
adott legyen a kollektív önvédelem joga.
A zsúfolásig megtöltött teremben
az előadást követően élénk, de
nagyon konstruktív vita bontakozott ki. A résztvevők a lényegi
kérdéseket illetően azonos vagy
legalább is nagyon hasonló nézeteket képviseltek. Az előadó
minden kérdésre érdemi választ
adott, majd hozzávetőlegesen 2
órás vita után a rendezvény befejeződött.

gazdasági növekedés útjára irányítani.

fórum rendkívüli lehetőségeket biztosít az
arab államokkal való gazdasági-kereskedelmi
-Hogyan látja az arab bankok szerepét együttműködés terén. Itt szeretnék utalni az
az elszegényedés megállításában és arab országok és Magyarország közötti közös
arab társadalmakban?
befektetések hasznára. Ezeket a lehetősége- Ki szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon ket meg kell ragadni.
fontos az arab államok közötti gazdasági integráció, hogy meg lehessen valósítani a tér- -Hogyan látja Magyarország természeti
ség népeinek megfelelő gazdasági-társadalmi adottságait?
fejlődést. Ez nem lehetetlen, mivel a térség - Magyarország gyönyörű, található itt síkság,
olyan hatalmas képességekkel rendelkezik, dombok és hegyek is. Valóban szép ország,
amelyet az arab államok közötti gazdasági in- a világ minden tájáról érkeznek ide turisták,
tegráció csak tovább mélyít. A gazdasági növe- hogy ezt a látványt élvezzék.
kedés érdekében az a cél, hogy minél jobban
ki lehessen használni a gazdasági forrásokat, -Az Önnek adományozott díj példaként
ami átfogó ipari és mezőgazdasági fejlődéshez tekinthető. Milyen üzenetet hordoz ez
vezethet, és ami biztosítja a lehetőségeket a az Ön számára?
nem kőolaj alapú szektorok számára. Ezáltal - A díj, amit a budapesti csúcstalálkozón kapmagával vonzza a befektetőket és gyorsítja az tam, azt tükrözi, hogy a sikerre törekvő ember
átalakulást az ipari fejlődés felé.
elnyeri jutalmát. Ez a siker egy közös munka
eredményének a gyümölcse, amit az Al-Ahli
- Mi az Ön véleménye az arab befekteté- bank irányítása alatt végeztem. A bank 2014sek jövőjéről Magyarországon?
ben 8,7 milliárd szaúdi riál tiszta nyereséget
- Magyarország különböző befektetési le- hozott, ez a legnagyobb eredmény fennállása
hetőségekkel rendelkezik, pl egészségügy, óta.
ingatlan, turizmus, ipar és jók a befektetési Végezetül szeretném kifejezni nagyrabecsülékörülmények. Biztos vagyok benne, hogy Ma- semet az Arab Bankszövetség vezetőinek tegyarország mindent megtesz a befektetési vékenysége iránt, hogy értékelik és tisztelik a
projektek megvalósításáért, mindamellett EU- bankárok elért eredményeit.
tagállam és jók a földrajzi adottságai. KözépKelet Európa kapuja Nyugat felé. Egy ilyen
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Az Arab Bankszövetség éves közgyűlése
Mansour Bin Saleh Al-Maiman az
év bankára

A bankszövetség éves közgyűlésén az év bankárának választotta Mansour Bin Saleh AlMaiman Urat Budapesten, ezzel is elismerve,
hogy Őfelsége Al-Ahli irányítása alatt a szaúdi
kereskedelmi bank az egyik leghíresebb bankká vált az arab világban, amely kiváló kapcsolatokat ápol a nemzetközi bankvilág tagjaival
is.
A Kék Duna a díj átadása után közvetlenül interjút készített Mansour Bin Saleh Al-Maiman
Úrral. A díjat a magyar miniszterelnök és a
közgyűlés védnöke személyesen adták át.
-Mesélne nekünk a szakmai karrierjéről?
-Mielőtt az Al-Ahli bank igazgatótanácsának tagjává kineveztek, a szaúdi befektetési alapnál töltöttem be a főtitkári tisztséget.
Korábban, 1993-1998 között a szaúdi pénzügyminisztériumban voltam a szervezési és
költségvetési ügyekért felelős államtitkár-helyettes. Tagja voltam számos intézmény igazgatótanácsának illetve a szaúdi-egyiptomi
közös befektetésekért felelős vállalatnál képviseltem a szaúdi királyságot. 2005-2015 között
a szaúdi társadalombiztosítási közintézmény
igazgatótanácsának voltam tagja, 2010-2013
között pedig a szaúdi Hitel és Takarékpénztárban voltam az igazgatótanács elnöke. Je55
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lenleg számos szaúdi kormányintézmény igazgatótanácsában veszek részt, mint például a
Műszaki és Turisztikai Testület, a szaúdi vasút
valamint az Arab-Szaúdi Befektetési Vállalat.
- Tájékoztatna minket, hogy az Al-Ahli
bank milyen szerepet tölt be a szaúdi
gazdaságban?
- Az Al-Ahli kereskedelmi bank az egyik legnagyobb pénzintézmény a szaúdi királyságban.
342 fiókja van a Királyságban és 2014-ben
rekord növekedési eredményt valósított meg,
ennek a jó stratégiai döntésnek köszönhetően. Az eredmények a banki szféra jó helyzetét
tükrözik Szaúd-Arábiában. A banknak mintegy
négymillió ügyfele van, tiszta nyeresége pedig
2,3 milliárd dollár volt 2014-ben. A tőke beáramlása elérte a 12 milliárd dollárt. Ezek az
eredmények jól tükrözik az Al-Ahli bank helyzetét és szerepét a szaúdi bankrendszerben.
-Hogyan értékeli az Arab Bankszövetség
közgyűlésének napirendjét?
- Csúcsfontosságú, hogy nemzetközi platformot és találkozóhelyet biztosítson a banki szférában tevékenykedők, nemzeti bankok
vezetői, bankárok, döntéshozók számára.
A napirend témái arra koncentrálódnak, hogyan lehet az arab és a nemzetközi gazdaságokat valamint a pénzügyi intézményeket a

Salalah új repülőtere: turisztikai szempontból
szükséges létesítmény
Omán Dhofar tartományában június 15-én kezdte meg működését a repülőtér, melynek összköltsége
360 millió ománi riál vagyis 960 millió dollár volt. Ezen a napon érkezett az első, a WY 903-as számú
járat a maszkati nemzetközi repülőtérről és ezzel egy időben, a négy évig tartó projekt befejezéseként,
bejelentették a repülőtér hivatalos üzembe helyezését is. A felavatáson állami vezetők, a repülőtér
alkalmazottai valamint számos vendég vett részt. Az utóbbi időszakban már a repülőtér próbaüzemeltetését végezték, hogy a repülőtér és a kiszolgáló egységek biztonságos működését ellenőrizhessék. A
repülőtér minden szempontból sikeresen kiállta a próbát. Az új létesítmény egy váróteremből és a hozzá
tartozó szolgáltató helyiségekből, valamint kifutóból, irodákból és irányítótoronyból áll, melyek építését
2011-ben kezdték.
Az új repülőtér felépítése azért volt szükséges, hogy kiszolgálja a Dhofár irányába megnövekvő utasforgalmi igényeket, és megkönnyítse a Maszkat és Salalah közti közlekedést az egyre növekvő turistaforgalom számára. Mindemellett figyelembe vették azt is, hogy az üzembe helyezés még az őszi
időszak előtt megtörténjen, amikor arab és külföldi turisták ezrei érkeznek Salalahba. Salalah gyönyörű
természeti adottságokkal rendelkezik, sokan azért látogatnak ebbe a városba nyáron, hogy az enyhébb,
őszies jellegű klímát élvezzék. A város Omán déli részén fekszik, Dhofar tartomány közigazgatási székhelye. A szultanátus többi részétől eltérően kivételes időjárási adottságokkal
bír, ezért egész évben nagyszámú turista érkezik ide. Amikor
a nyár elkezdődik az öböl menti országokban, Salalahban
rendkívül kedvező a klíma, a hegyoldalakat zöld takaró borítja, a hegycsúcsok pedig felhőkbe burkolóznak.

Iskander világa a Budavári palotában Fényfonalak, melyek összekötnek
jas irodalomtörténész, a Forrás
főszerkesztője nyitotta meg.
Sebestyén Márta, UNESCO
Artist for Peace, Kossuth-díjas
népdalénekes, előadóművész
gyönyörű dalokkal tette emlékezetessé a rendezvényt.

70-es alkotás tekinthető meg.
A fotók a hetvenes évek magyar tanyavilágát, írók-és művészek portréit, tájképeket,
valamint az arab világban készült képeket, azaz „Iskander
világát” mutatják meg. Azt a
világot, ami évtizedek óta keA
megnyitón
jelentős
számresi, kutatja azokat a kultúrák
Az óriási várakozásnak megfelelően nagy érdeklődés mel- ban vettek részt művészek, közötti segítő, jó szándékú
lett, gyönyörű történelmi kör- művészetet szerető vendégek, fényfonalakat, amelyek ös�nyezetben nyílt meg Bahget Iskander barátai és ismerő- szekötnek minket. „Iskander
Iskander, Kecskeméten élő szír sei. Megjelent több Budapes- világa” a különbségek helyett
származású fotóművész kiál- ten akkreditált nagykövet is. a hasonlóságokat mutatja meg
lítása. (Fotók: Kovács László, Így többek között jelen volt a korunk rohanó, kiszámíthatatReznák Iskander Leila, Reznák palesztín nagykövet, a szaud- lan világában.
Iskander Szabolcs, Tóth Péter, arábiai királyság nagykövete, a
kuwaiti állam, Algéria, és Katar A kiállítás április 3-ig, keddtől
Sehr Miklós)
A megnyitón köszöntőt mon- nagykövete. Emellett megje- szombatig tekinthető meg Budott dr. Tüske László, az Orszá- lent számos, Magyarországon dapesten, az I. kerületben, a
gos Széchényi Könyvtár főigaz- élő arab egyesület képviselője Budavári Palota F épületében,
az Országos Széchenyi Könyvgatója. A kiállítást Orosz István is.
tárban.
Kossuth-díjas grafikusművész
és Füzi László József Attila-dí- A kiállításon 75 darab 100 x
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Ibn Rushd - Averroes
Ez a kilencedik 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.

bizonyítja, hogy a Gazáli által Taháfut
al-falászifa („A filozófusok összeomlása”) című könyvében kifejtett misztikus
nézetek hibásak, még csak nem is filozófiai igényességgel kigondolt tételek.
Azt állította, hogy az anyag és a mozgás
örökkévaló, nem valamiféle teremtés
eredménye, tagadta az individuális lélek
halhatatlanságát és a túlvilági életet.

Bíró (kádi) volt Córdobában. Apja és apai
nagyapjai is kádi volt, 1182-ban került az
almohád Abu Jaakúb Júszuf kalifa udvarába mint háziorvos, majd a kalifa halálát
követően annak fia, al-Manszúr szolgálatában állt. A kalifa megbízásából kezdett
hozzá Arisztotelész műveinek fordításához és értelmezéséhez. Bölcseleti nézetei
(a ma Averroizmusnak nevezett filozófiai
irányzat) nemcsak a mohamedán, de a
keresztény világ gondolkodására is hatással volt. Kommentárokat írt Arisztotelész számos munkájához és Ptolemaiosz
csillagászati munkáihoz. Arisztotelész tanai elsősorban az ő műveinek latin fordítása révén kerültek be az európai filozófiába. A filozófia önállóságát hangoztatta
a teológia mellett. Sokan őt tekintették
a „kettős igazság” hirdetőjének. Természettudományi téren jelentős a Ptolemaiosz-féle bolygórendszer modell módosítása. A fizikában főként a mechanikával,
a mozgás és erő magyarázatával foglalIbn Rushd - Averroes
kozott. Orvostudományban átfogó munArab tudós, filozófus, orvos.
kája mellett a higiéniára és a fiziológiára
vonatkozó nézetei fontosak. A kor miszTeljes nevén Abu’l-Walid Muhammad ibn tikus ortodox iszlám filozófus-teológusai
Ahmad Al-Barbari ibn Rushd.
élesen vitatták nézeteit, és vallásellenesnek mondták tanait, ezért élete végén
Córdoba, Andalúzia, (ma Spanyolország), száműzetésbe kényszerült Marrakeshbe.
1126.Április.14 - Marrakesh, (ma Marok- Műveit elégették. Marrákesben halt meg.
kó), 1198. december. 10.
Az iszlám enciklopedikus tudósa.Célja a
Korán tökéletesebb megértése volt az
arisztotelészi filozófiai eszmék segítségével.Destructio destructionis (Taháfut at- Szerkesztette: Dr.Hassan Elsayed
Taháfut / „Az összeomlás összeomlása”)
című művében szembeszállt korának általános filozófiaellenes hangulatával és
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Őszentsége fogadta és a „béke angyalának”
nevezte a Palesztin elnököt.
közötti ügyeket, legfőképp az egyház tevékenységét Palesztinában. Ez a megállapodás egybeesett a palesztin ügy 67. évfordulójával ezért
jelképes is volt. Ez a megállapodás segít Palesztinának, hogy visszaszerezze nevét és helyét a
nemzetközi politikai porondon valamint a világtérképen. Ez egyben jelképes üzenet is a világnak, hiszen a Vatikánból érkezett. Ferenc pápa
szándékosan szólította Abu-Mazen Mahmúd
Abbász palesztin elnököt a „béke angyalának”,
mert ez által szerette volna emlékeztetni a világot a palesztin nép jogára, aki a függetlenségéért küzd.
Két palesztin szent:

Ezév május 17-én több mint 2 milliárd hívő kísérte figyelemmel világszerte, amikor Őszentsége,
Ferenc pápa fogadta Mahmúd Abbász palesztin
elnököt, miután elismert a Palesztin államot és
ezzel egy időben szentté avatott két palesztin
apácát.
Palesztina magyarországi nagykövete, Marie
Antoinette Sedin asszony tagja volt a Mahmúd
Abbász vezette delegációnak és velük együtt
palesztinok ezrei látogattak a Vatikánba. A pápa
nem szokta megölelni az állami vezetőket, de
Mahmúd Abbásszal ezt tette, és ezzel jelképesen mintha megölelte volna Palesztinát és annak népét egyaránt. Az ölelés valóban nagyon
megható volt, de még ennél is fontosabb az a
megállapodás, amelyben a Vatikán 2013-ban
elismerte a palesztin államot és azt, hogy a palesztin ügy a világ egyik legfontosabb és legrégebbi jogos ügye. Megható volt a megölelés
azért is, mert egybeesett két újkori palesztin
apáca, Szent Marie-Alphonsine Ghattas (18431927) és Szent Mariam Baouardy (1846–1878)
szentté avatásával.
A megállapodás tartalmazza a közös elismerést
és rendezni fogja a Vatikán és a Palesztin Állam

Szent Mariam Baouardy 1846. január 5-én
született egy Ibellin nevű faluban a Galile a
tartományhoz tartozó Palesztinában. Szegény
keresztény családból származott. Apja Giries
Baouardy, anyja Mariam Chahine. Szüleit két
éves korában elvesztette, az összes testvére meghalt, így került az apai nagybátyjához.
1860-ban csatlakozott a St. Joseph nevű apácákhoz majd a karmelitákhoz, ahol felvette a
„keresztre feszített Jézus Máriája” nevet. 1875ben segített megalapítani a Karmel kolostort
Betlehemben. II. János Pál Pápa ezt mondta
róla: „Ő egy karmel apáca. Azon a földön született, ahol Jézus élt, ez a föld napjainkig nagy
gondot okoz nekünk és fájdalmas konfliktusok
központja. Bizony, ő Jézus szerény szolgálója,
vagyis a keresztre feszített Jézus Máriája. Keleti
népektől származott és képviselte őket.”
Szent Marie-Alphonsine Ghattas
Arab palesztin nő, 1843-ban született Jeruzsálemben Soultaneh néven. Egy palesztin keresztény családból származik. 1860-ban csatlakozott egy apáca rendhez majd megalakította a
Szeplőtelen Fogantatás Testvériség Közösségét.
Ezt követően létrehozta a Keresztény Anyák Közösségét. 1883-ban nyolc másik apácával megalapította a Szent Rózsafüzér Rendet, amelynek
templomai, iskolái és alapítványai elterjedtek a
palesztin városokban és a térségbeli országokban. A rend szolgáltatásai közé tartozik az oktatás, amely nyitva áll keresztények és muszlimok
előtt egyaránt.
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