كلمة العدد

أحوال عالم 2019

البد للمرء أن يقف وقفة تأمل مع عام جديد ،ينظر كفرد إلى أحواله و أنماط
حياته و ينظر مفكروه إلى المستقبل و ما يحمله من أفق وفق حاضر مليء بالتحديات.
نقول ذلك ألن وقائع الحياة تشير إلى صمم لدى الكثير من الحكومات
و بؤس وعي ثقافي و معلوماتي عند شعوب عدة بما هو الحال.
و قد لفتنا تحذير اإلقتصادي طالل أبو غزالة من أزمة اقتصادية كبرى سيواجهها
العالم عام  2020و يرى أنها ستكون مدمرة أكثر بكثير من عام  2008و يتوقع
ديمومتها لسنوات مسببة ركودا ً كبيرا ً و مؤدية إلفالس خمسة بلدان أوروبية
و هذا ال يعني إقفال دكاكينها لكنها ستشهد تراجعا ً في قدراتها على توفير الخدمات لمواطنيها.
و الواقع أن قضايا العولمة و سياستها و تحرير التجارة الدولية و تحدي التجارة
اإللكترونية و بروز معضلة األمن المائي و التغير المناخي تطغى على أحداث العالم و
التي يمتد مفعولها إلى أرجاء المعمورة بحيث يتأثر الجميع على كوكب األرض بآثارها.
و يتفق عدد كبير من كتاب المقاالت و األبحاث على أن سياسات العولمة السياسية
و اإلقتصادية زادت من التهميش و تحطيم الطبقات اإلجتماعية لدى شعوب عدة ذلك
أن قوانين التهميش التي تم اتخاذها في غفلة من الشعوب بفعل التضليل اإلعالمي
و تسويق األحالم المزيفة أدت إلى تلك الفوضى التي عمت العالم العربي منذ ثمان
سنوات و أدت إلى انبثاق السترات الصفراء في فرنسا و الحمراء في تونس و
جحافل الفقراء دون سترات في السودان و هي ارهاصات ال يعرف المرء ماسيليها.
في حديثه لموقع إعالمي نمساوي تحدث دولة أوربان فكتور رئيس
وزراء المجر عن آفاق العولمة مؤكدا ً أن اقتصاد السوق جيد إذا
إقترن بالمسؤولية اإلجتماعية مما يعيد اإلعتبار لدور الدولة األبوي.
و يكشف أحد نشطاء ((السترات الصفراء)) أن حركته بال قيادة .ال يدعمها أي من
األحزاب السياسية سواء اليمين أم اليسار .اليوم  50%من الفرنسيين اليمكنهم
التصويت في اإلنتخابات بشكل موضوعي .التوجد قوة سياسية تمثل مصالحهم.
التقف أي حكومة خلف السترات الصفراء الروسية و ال أمريكية .قوتنا في
األخوة بين الناس .نحن ضد العولمة .ضد أوروبا التي تدمر الهوية اإلنسانية.
وال مناص من القول إن عالمنا يشهد صعودا ً في أشكال التهميش و المكابرة على
سواده على الرغم مما يحمل من مخاطر على المجتمعات و الذي يبدو أن الفساد أحد أهم
تجلياته .و من المؤلم أن الفساد كان فرديا ً في حقب ما .بيد أنه أضحى اآلن نهجا ً و سياسة
لقوى تعلن عن فسادها دون وجل فتلجأ إلى تدمير أوطان ثم تطالب اآلخرين بإعادة البناء
أو أنها تلجأ إلى خلق قوة إقليمية لخلق فزاعة خوف عند الدول المحيطة ,أو أن تستأثر
عصبة حاكمة بالقرار و السلطة و تلوذ باتهام قوى خارجية وراء صراخ المهمشين.
و يبدو أن إحياء البعد الثقافي في المجتمعات و تفعيل أدوات الوعي
و إعادة تأهيل تلك المجتمعات لتقدير دور المثقف و المفكر بدل اإلفتنان
برموز الفساد أحد طرائق الحد من األزمات الراهنة و المتوقعة.
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اوربان فكتور :اقتصاد السوق جيد إذا اقترن
بالمسؤولية اإلجتماعية

اجرى موقع  www.oe24.atالنمساوي االخباري في 23
ديسمبر  2018حديثا ً مع دولة رئيس الوزراء المجري
فيكتور أوربان.
الدانوب األزرق تعرض أهم األفكار التي وردت في تلك
المقابلة:
اكد أوربان فكتور أن انتخابات البرلمان األوروبي القادمة
ستكون فرصة تصوت فيها الدول األوربية للمرة األولى
في قضية مشتركة أي حول مسألة الهجرة التي تمس القارة
بأكملها ،مشيراً إلى أن هذه المسألة ستكون هي القضية
المركزية في الحملة االنتخابية في كل مكان ،معبّراً عن
أمله في أن تكون نتائج االنتخابات لصالح األشخاص الذين
يرغبون في الحفاظ على هويتهم الوطنية وحمايتها ،وكذلك
الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم المسيحية.
وسيكون من الجيد ألوروبا أن تقول "أوروبا لألوروبيين"
مشيراً أنه لدينا ثقافة وأديان وقيم .مؤكداً أنه من المهم مسألة
حرية الديانة ،مشيراً بأنه من يرغب بالعيش هنا فيجب عليه
قبول ذلك وال يمكن أن يكون معاديا ً للسامية.
واكد بأن المجر عندما انضمت إلى االتحاد األوروبي " كانت
حينها أوروبا هيلموت كول " مضيفا ً بأن المسشتار األلماني
 /الراحل لم يرغب بأن تتحول بروكسل " إلى إمبراطورية
" مشيراً إلى أنه ومنذ ذلك الحين انحدر االتحاد األوروبي "
إلى طريق آخر" معربا ً عن أمله بأن " نعود إلى أوروبا كول
" حينها نصبح ناجحين.
والحظ فيكتور أوربان المواقف النمساوية والمجرية
المتشابهة بشأن الهجرة :فالمساعدات يجب ايصالها
إلى إفريقيا وليس جلب المشاكل إلى أوروبا .مضيفا ً بأن
المستشار النمساوي سباستيان كورتز وحتى حين كان يشغل
منصب وزير خارجية بالده " قد أدرك على الفور أنه ال
يوجد سوى احتمال واحد لحل هذه األزمة ،ذلك في إغالق
طريق البلقان ".
ذكر فيكتور أوربان بأن حماية البلد ال يتطلب الناس الطيبين

ولكن الناس المسؤولين " مشيراً الى ان قلبه ليس من
الحجر وإنما " ال يمكن حماية الحدود باأللعاب والزهور
" مضيفا ً بأنه وعلى الجانب اآلخر  ،هرع المهاجرون إلى
الحدود ورموا حرس الحدود وهاجموا الشرطة .مؤكداً بأنه
يرغب في أن يكون شخصا ً قراراته قائمة على دعم واحترام
المجريين.
أما رداً على االنتقادات بخصوص الحملة التي أطلقتها
الحكومة المجرية ضد جورج شوروش " حملة شوروش "
فقد ذكر فيكتور أوربان بأننا قد سمعنا الكثير حتى " االتهامات
بمعاداة السامية " مشيراً بأن المجر بلد حر يسمح فيه بالتعبير
عن الرأي وانتقاد الحكومة ،حتى تنظيم المظاهرات ضدها
أيضاً ،مضيفا ً بأن لجورج شوروش شبكة كبيرة فهو يمول
العديد من المنظمات المدنية  /غير الحكومية ،كما أنه يمول
العديد من المنظمات في االتحاد األوروبي ،مشيراً إلى أن
تلك المنظمات المدنية  /غير الحكومية تشارك في الحياة
السياسية.
ً
تابع فيكتور أوربان القول بأنه سياسيا يتوجب على جورج
شوروش كما على كل من يعيش في المجر األخذ بعين
االعتبار أمرين :من أجل الشفافية ،هناك رغبة بمعرفة من
هم هؤالء الناس ومن أين تأتي األموال .أما األمر اآلخر فهو
هناك حدود ،عندما يتعلق األمر باألمن القومي .مشيراً إلى
أن الهجرة هي قضية أمن قومي .مشيراً إلى أنه كان كان لدينا
مناقشات سلمية مع جورج شوروش حتى بدأت منظماته في
تمويل المهاجرين ،وتشجيعهم على عبور الحدود المجرية
بشكل غير قانوني ،مؤ ّكداً بأن"هذا غير مقبول في المجر".
أما بما يتعلّق بشأن انتقال جامعة وسط أوروبا  CEUالممولة
من جورج شوروش من بودابست إلى فيينا فقد ذكر فيكتور
أوربان بأنه يتوجب على جامعة وسط أوروبا فقط االمتثال
لجميع القوانين كما بقية الجامعات في المجر ،ويعتقد بأن
جامعة وسط أوروبا ستستمر في التعليم وتوزيع الشهادات
الجامعة في بودابست ،داعما ً رأيه بالقول " أعرف جورج
شوروش " فهو ليس بذاك الشخص الذي يترك بودابست
بتلك السهولة.
وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان رجل
األعمال جورج شورش بأنه " شخص ذو موهبة لكنه خطير
" مضيفا ً بأنه  :يضارب حتى على عملة بلد ما ،وبذلك "
سيدمر هذا البلد وماليين الناس سيفقدون مدخراتهم " مؤ ّكداً
بأننا في المجر ال نرغب في ذلك .مشيراً الى ان المجر
تؤمن بقوة أن اقتصاد السوق جيد إذا كان مقترنا ً بالمسؤولية
االجتماعية.
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محور خاص بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر

سفارة دولة قطر تحتفي باليوم الوطني
دولة قطر انطالقا ً من اليوم الذي تولى فيه
المغفور له الشيخ جاسم بن مح ّمد آل ثاني
سدة الحكم في عام  ،1878مرسيا ً بذلك
دعائم دولة قطر الحديثة ،ومحققا ً الحلم الذي
راود القطريين لسنوات عديدة إلنشاء وطنهم
المستقل.
منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا انقضت
 140سنة كانت حافلة باآلمال والعمل الشاق
والدؤوب لالرتقاء ببلدنا إلى مستويات
عالية في التعليم والصحة والبناء والصناعة
والخدمات وكل ما يسهم في رفع مستوى
المعيشة لإلنسان القطري.
وإذ نـَذكــُر هذه التنمية الهائلة ،ال بد من

التنويه إلى الجهود الجبارة التي يبذلها
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني ،أمير البالد المفدى ،في سبيل
تحديث البالد واالنتقال بها عبر نقلة نوعية
إلى هذا المستوى المتقدم الذي يشهد عليه
القريب والبعيد على حد سواء .وما تنظيم
دولة قطر لمونديال  2022إال دليل على
ما وصلت إليه من ازدهار و نمو و ثقة لدى
اآلخرين.
واشار السفير القطري في كلمته إلى
العالقات الودية و الوثيقة التي تربط هنغاريا
و قطر.
وقد ترسخت هذه العالقات من خالل

دعا سعادة محمد آل خليفة سفير دولة
قطر في المجر الى حفل إستقبال في الثاني
عشر من ديسمبر بمناسبة اليوم الوطني
لدولة قطر.
وحضر الحفل السيدة بترا بانا ،ممثل وزارة
الخارجية والتجارة في المجر و سعادة السيد
باالج فوريش ،وزير دولة برئاسة الوزراء
و السيد باالج راكوشي ،وزير دولة بوزارة
المالية و سفراء الدول العربية واألجنبية و
ممثلو الجالية العربية و اإلسالمية.
والقى سفير دولة قطر كلمة ترحيبية
استعرض خاللها األبعاد التاريخية لتأسيس
الزيارات المتبادلة لكبار المسئولين في
البلدين .ونسعى بجد وعزيمة لتوطيد هذه
العالقات ليس على المستوى الرسمي
فحسب ،وإنما بين شعبي البلدين الصديقين.
واكد السفير القطري ان العالقات القطرية -
المجرية تتسم بتنوعها في مختلف المجاالت
السياسية واالقتصادية والتجارية .ونتطلع
ألن ترتقي هذه العالقات والروابط إلى أعلى
مستوى ممكن وذلك في ظل إرادة قيادتي
البلدين لتطويرها ولتوافر القدرات البشرية
والمادية التي تتيح للطرفين الوصول إلى
األهداف التي نصبو إليها جميعاً.
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محور خاص بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر

العالقات القطرية المجرية
دولة قطر.
االتفاقيات الثنائية بين دولة قطر و المجر
في حضور حضرة صاحب السمو
األمير الوالد و رئيس الجمهورية
المجري آنذاك تم في بودابست بتاريخ
 12/06/2002التوقيع على ست
اتفاقيات ثنائية بين دولة قطر و جمهورية
المجر من قبل الوزارات المختصة في
حكومتي البلدين وهي كالتالي:
اتفاقية تعاون في مجال
.1
النقل الجوي .أصبحت سارية المفعول
بتاريخ  03فبراير .2005
تم تحديثها ووقعت "مذكرة تفاهم" بين
سلطتي الطيران المدني في البلدين في
الدوحة بتاريخ 22/05/2014
حلت محلها اتفاقية تحت عنوان "اتفاقية
خدمات جوية" وتم التوقيع عليها في
الدوحة بتاريخ 10/10/2016
اتفاقية تعاون في مجال
.2
السياحة.
مذكرة تفاهم حول
.3
المشاورات السياسية بين وزارتي
الخارجية في البلدين.
مذكرة تفاهم حول
.4
التعاون بين غرف التجارة و الصناعة.
إعالن مبادئ عن
.5
تبادل إقامة سفارتين مقيمتين في كل
قطر و المجر.
إعالن مشترك للتعاون
.6
في مجال الرياضة و الشباب.
تم التوقيع على مذكرة
•
تفاهم بين شركة قطر القابضة للصناعة
الوسيطة مع شركة "دي كي جي إيست"
المجرية (الدوحة.)22/01/2009 ،
تم التوقيع على "اتفاقية
•
تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب
)18/1/2012
المالي" (بودابست،
ودخلت حيز النفاذ.
تم التوقيع على مذكرة
•
تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين
وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر و
وزارة التنمية الوطنية بالمجر (الدوحة،

)28/01/2013
تم التوقيع على "اتفاقية
•
للتعاون في مجال االقتصاد واألعمال
والتقنية" (الدوحة.)13/05/2013 ،
دخلت حيز النفاذ بتاريخ .29/12/2013
تم التوقيع على
•
مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة
التجارة والصناعة المجرية (الدوحة،
)13/05/2013
تم التوقيع على مذكرة
•
تفاهم بشأن التعاون التعليمي والمهني بين
جامعة قطر و مركز "جوزيف أنتال"
للمعرفة (بودابست)17/04/2013 ،
تم التوقيع على مذكرة
•
تفاهم بشأن التعاون في المجال التعليمي
بين جامعة قطر وجامعة "كورفينوس
 بودابست لالقتصاد"( ،بودابست،)18/04/2013
تم التوقيع على "اتفاقية
•
التعاون في مجال التعليم والتعليم العالي
والبحث العلمي" بين حكومة دولة قطر
وحكومة المجر في الدوحة بتاريخ
 13/05/2014بحضور سمو األمير
ورئيس الجمهورية المجري .ودخلت
حيز النفاذ.
تم التوقيع على
•
"اتفاقية خدمات جوية" بين حكومة دولة
قطر و حكومة المجر في الدوحة بتاريخ
:10/10/2016
يمثل دولة قطر في هنغاريا السفير محمد
آل خليفة ويمثل المجر السفير Fodor
 Barnabásوهو ابن المستشرق
المجري الراحل .Fodor Sándor

تعود العالقات القطرية – المجرية إلى
العام  ،1990حيث أقيمت العالقات
الدبلوماسية بين البلدين على مستوى
سفارات غير مقيمة ،و في أواخر عام
 2004تم افتتاح سفارة مقيمة لدولة
قطر في بودابست.
ويأتي تتويج و توطيد هذه العالقات
بعد الزيارة الرسمية الهامة التي قام
بها حضرة صاحب السمو األمير الوالد
الشيخ /حمد بن خليفة آل ثاني ،إلى
جمهورية المجر بتاريخ  12يونيو
 ،2002حيث تم استقبال سموه من قبل
رئيس الجمهورية المجري آنذاك ،السيد
فرنتس مادل ،و التي تم خاللها التوقيع
على عدد من االتفاقيات الثنائية.
أما سياسيا ً فإن اهتمام هنغاريا حيال قطر
أخذ يتزايد ،خاصة بعد تنظيمها للعديد
من المؤتمرات و المنتديات الدولية ذات
السمعة العالمية ،المعنية بقضايا التجارة
الحرة والديمقراطية و استقطابها لصناع
القرار ولشخصيات الدولية ،و لسياستها
الموضوعية والواضحة تجاه القضايا
الدولية.
وعلى الصعيد االقتصادي هناك سعي
حثيث من المجر لرفع وتيرة العالقات
االقتصادية مع دولة قطر في مجال
الطاقة واالستثمار في المجر وإنشاء
مشاريع البنية التحتية ومعالجة المياه في
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حوار مع وزير الثقافة و الرياضة القطري
لدى العرب كل المقومات ليكونوا عنصرا ً فاعال ً في الحضارة
اإلنسانية
الثقافة مفتاح التغيير و الرياضة جسر تواصل إنساني

كانت سانحة اللقاء مع معالي صالح بن غانم
العلي وزير الثقافة و الرياضة في دولة قطر
في رحاب معرض الدوحة الدولي للكتاب في
دورته التاسعة و العشرين.
طغى شعار المعرض ((دوحة المعرفة و
الوجدان)) على آفاق الحديث مع معاليه و ما
يحمل المعرض من إشارات إلى اهتمام الدولة
بالعلم و الثقافة و نشر المعرفة و بناء مجتمع
حضاري يتفاعل مع العصر و مستجداته
العلمية و الثقافية.

السؤال كيف ينظر هذا المجتمع إلى اإلنسان
إلى عراقة اإلنسان إذ أن مفهوم كرامة اإلنسان
تقوم على الحرية بجميع أشكالها فال إكراه في
الدين من صميم كرامة اإلنسان و إلى ذلك فإن
العدالة أساس هام في كرامة اإلنسان.
نحن كأمة عربية في سفينة واحدة و تفجيرات
 11سبتمبر و مقتل جمال جاشقجي مستنا جميعا
ً نحتاج لتعاون الجميع لكي تنجو السفينة و
إيصالها إلى بر األمان.
السؤال أين نبدأ  .أعتقد أن هللا ال يغير بقوم حتى
يغيروا ما بأنفسهم أي أن اإلصالح يجب أن يبدأ
في النفس.
السؤال الثاني كيف نصلح أنفسنا و هو سؤال
يحمل عدة إحتماالت أساسه أن نصلح أنفسنا
ثمة نمط تفكيري يسمى ((الجبل الجليدي
للتفكير)) و لقد عملنا على إحداث (( نموذج
الفكر الثقافي في صورة الجبل الجليدي)) لعالج
الظواهر في كنهها و عمقها سواء في التعليم و
تطوره ،نحن نقرأ الظاهرة و ندخل عمق الجبل
الجليدي حيث تكمن التصورات و عليه يمكننا
صد الهجمات .السؤال كيف ينظر هذا المجتمع
إلى كرامة اإلنسان – الحريات و الخيارات
اإلنسانية.

أخذ الحديث مع معالي الوزير القطري صيغة
الحوار المتبادل .أبتدأه بالقول أنه قد أطلع من
السفير الهنغاري في الدولة على نسيج الثقافة
الهنغارية و اهتمام والد السفير المستشرق
فودور شاندور بالثقافة العربية اإلسالمية عندما
كان عميدا ً للدراسات الشرقية في جامعة ألتا
و رحل عن عالمنا مخلفا ً إرثا ً ثقافيا ً يضاف
إلى الجذر التاريخي للتواشج الثقافي العربي
الهنغاري .و في سياق يحمل الطباع العربية
األصيلة أكد الوزير القطري وجوب عدم إهمال
من قدموا خدمات للحضارة و الثقافة العربية
اإلسالمية إذ علينا تكريمهم و عدم نسيان
عطائهم.

 كيف ترى الحضور المرتجى لدولة قطر فيالمشهد الثقافي لدى الرأي العام العالمي ؟
إن الثقافة مفتاح لتغيير التصورات الذاتية
أو تلك المتعلقة بالرأي العام العالمي .الثقافة
هامة لتغيير أنفسنا و تغيير نظرة العالم لنا.
أوركسترا قطر الفلهارمونية عزفت في منتدى
سان بطرسبورغ بروسيا و هي مكونة من 28
جنسية قدمنا سمفونية أنها  28ثقافة مختلفة
تعزف نغما ً واحدا ً .إنها رسالة إنسانية مفادها
ان العربي متصالح مع اآلخر .ثمة فراغ في
الفضاء العربي فهو مخنوق و نحن في قطر
ال نخلط السياسة بالثقافة و ال نخلط السياسة
بالرياضة.

و في تحليله لصعود حمالت الكراهية و
ضرورات مواجهتها بفعل ثقافي عربي عبر
تفعيل الدبلوماسية الثقافية إلحياء مفهوم حوار
الحضارات أشار معاليه إلى قضايا عدة متسائال
ً :هل ننتقل إلى مجتمع حضاري ثقافي أم أننا
ننهج بناء األبراج.

 كيف ترى دور الترجمة المتبادلة في تعزيزحوار الحضارات؟
الترجمة هامة جدا ً ،حركة الترجمة لآلداب
العالمية إلى العربية ضرورية و لقد جسدنا
الكثير من الترجمات من اآلداب العالمية و
نخطط لترجمة األدب الهنغاري.

و عن صورة قطر مع المونديال و ما بعد
المونديال قال معاليه :كأس العالم
و آثارها هي للعرب و ليس لقطر وحدها إنها
فرصة لكي يسمع العالم أخبار مميزة عن العالم
العربي .أنشأنا معهد جسور لتأهيل الكوادر
لألحداث الرياضية الكبرى و استقبلنا آالف
الشباب العرب المتطوعين و هو أمر يبث فيهم
األمل.
عام  2006نظمت قطر األولمبياد اآلسيوي و
نجحنا في ذلك ما يميز دورة كأس العالم هو
النكهة العربية إن األحداث العربية الكبرى
في فرصة إلختبار أنفسنا فالرياضة محفز
للتغيرات الحضارية.
إيماننا ان العرب لديهم القدرة على أن يكونوا
عنصرا ً فاعال ً في الحضارة اإلنسانية لكن
علينا أن نغير أنفسنا.
في نهاية اللقاء مع معالي الوزير القطري
توجهنا بالشكر و التقدير على تفهمه لدور
اإلعالم العربي الخارجي في توضيح القضايا
العربية و تثمينه لما تقوم به مجلة الدانوب
األزرق من دور في هذا الحقل.
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رحلة في الفضاء الثقافي القطري
والمراقبون
الباحثون
يجمع
اإلعالميون على ان دولة قطر اخذت
على عاتقها منذ عقدين تنكب مهام
وحضور عربي ودولي و اسعفته
بإنشاء قناة الجزيرة الفضائية التي
اكسبتها صداقات و عداوات.
واذا كان هذا الحضور القطري قد
طغى على الفضاء الثقافي كبناء فوقي
لما يسري في النسيج المجتمعي من
عمران وبناء فإن سانحة زيارة دولة
قطر التي هيأ لها سعادة محمد آل خليفة
سفير دولة قطر في هنغاريا والبرنامج
المكثف الذي أعده مكتب اإلتصال
الحكومي يجعل الباحث يغوص في
المضامين الثقافية واإلنسانية التي
تنهجها البالد والتي نعتقد أن اإلضاءة
عليها فعل ثقافي يميط اللثام عن تطور
منشود في بلد عربي يتطلع كل مهتم
أن يتماهى مع تجلياته.
ولعل السمة األساسية للظواهر المرئية
هي تلك المسحة اإلنسانية البادية في
تعايش الجاليات والجنسيات المتعددة
في وئام واحترام.
في رحاب مؤسسة قطر للتربية والعلوم
وتنمية المجتمع والمدينة التعليمية
تشعر انك امام صرح يحمل اسمه وقد
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اسعفنا سعادة خليفة عيسى الكبيسي
مدير العالقات اإلعالمية في المؤسسة
بشرح واف عن المؤسسة ومهامها
في تجسيد اإلقتصاد المعرفي وصقل
القدرات الخالقة وتنوع الجامعات التي
يرتادها طالب من اكثر من  50دولة,
باعثة فيهم الروح العلمية والشغف

لتمكين الشباب من اكتساب المهارات
والسلوكيات الضرورية القتصا ٍد

البحثي لدفع مسيرة التقدم المعرفي.
تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها
االستراتيجية ذات الفروع الثالثية
الشاملة للتعليم ،والبحوث والعلوم،
وتنمية المجتمع من خالل إنشاء
مبني على المعرفة .كما تدعم االبتكار
ٍّ
قطاع للتعليم يجذب ويستقطب أرقى
الجامعات العالمية إلى دولة قطر والتكنولوجيا عن طريق استخالص
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الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية
األساسية .وتسهم المؤسسة أيضا ً في
إنشاء مجتمع متط ّور وتعزيز الحياة
الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية
االحتياجات المباشرة للمجتمع.
مكتبة قطر الوطنية

في مكتبة قطر الوطنية التقينا مع السيدة
عبير سعد الكواري مدير ادارة شؤون
البحوث وخدمات التعلم والتي شرحت
تفاصيل عدة عن المكتبة.

والواقع أن النظر الى بناء مكتبة
قطر ينبئ بمعنى مواكبة الفن الهندسي
لمضامين البناء ومايرفل فيه من
كنوز التاريخ واألدب والعلوم المكلل
بتقنية تأخذ األلباب ,إذ انه اإلنجاز
األبرز في طريق األقتصاد القائم
على المعرفة ,فالمكتبه تضم معارف
ومصادر معلوماتية تتعلق بثقافة قطر
والعالم األسالمي بحيث تشكل جسراً
ثقافيا ً مع الثقافات العالمية وفق احدث
التكنولوجيا الحديثة.

والعلم ,وعبرا عن هذين المفهومين
بشرطين يرتبطان لتكوين كتل المبني
المختلفة إلي ان ينتهيا باالرتقاء إلى
السماء باتجاه القبلة كرمز لمئذنتي
المسجد .وتقف مئذنتان كبيرتان على
جانب المشروع على ارتفاع يصل إلي
تسعين متراَ كمل يشكل الخط العربي
قلب المبني.

مسجد المدينة التعليميه
متحف الفن اإلسالمي
وفي رحاب الزيارة كانت جولة في
الزائر للمتحف يقع في بهوه على
المسجد وسط المدينة والذي يعد آية
فسحة مليئة بجنسيات متعددة أتت
في الجمال العمراني حيث قام بتصميم
لرؤية مايتضمنه المتحف من كنوز
المبني المعماريان علي منجيرا وادا
تم جمعها من أوربا و أسيا .يتراوح
يفارز ,واعتمد في تصميمه على فكرة
تاريخها بين القرن السابع الميالدي
رئيسية ترتكز حول مفهومي االستنارة
وصوال إلى القرن التاسع عشر ،وتمثل
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الشقب
األسس والضوابط في مجال الفروسية
ولقد كانت فرصة لن تنسى عند زيارة لضمان حفظ إرث الدولة الثقافي الذي
الشقب فهو مركز عالمي رائد في عالم تناقلته األجيال السابقة والعمل على
الخيل ،ملتزم بشغف المحافظة على نقله إلى األجيال القادمة.
التراث القطري من خالل الترويج
للخيول العربية والوصول ألعلى
المستويات في رفاهية الخيل واإلنتاج مشيرب
وتعليم الفروسية والبحث والتطوير ،مع
مجموعة المقتنيات التنوع الموجود في
الفن اإلسالمي .وتتراوح المعروضات
ما بين الكتب والمخطوطات وقطع

السيراميك والمعادن والزجاج والعاج
واألنسجة والخشب واألحجار الكريمة
والقطع النقدية المصنوعة من الفضة
والنحاس والبرونز ،التي يرجع تاريخ
بعضها إلى ما قبل اإلسالم وبالتحديد
إلى العهد الساساني ،وترجع أحدثها
إلى العهد الصفوي ،مرورا بالعصرين
األموي والعباسي .كما يضم المتحف
مركز أبحاث باإلضافة إلى مكتبة للفن
اإلسالمي إلى جانب مقتنياته.

16

اإللتزام بتطوير وتكامل أصوله وقواه
البشرية واإلستخدام األمثل لها بهدف
تحقيق اإلستدامة والتفاعل اإليجابي مع
المجتمع.
يولي الشقب اهتماما ً كبيراً بالخيل
العربية .كما أنه يسعى دوما ً لتحقيق
التميز في ميدان الفروسية التي تطورت
تدريجيا ً وارتبطت ارتباطا ً وثيقا ً بالخيل
األصيلة المتواجدة في دولة قطر.
في زيارة مشروع مشيرب يلتقط
ويسعى الشقب إلى وضع مجموعة من الزائر التراث على جانبيه ففي مقابلة
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يقع سوق واقف الناضح بالتراث
والتجليات التاريجية .وفي رحاب
مشيرب قادتنا المهندسة فاطمة محمد
فوزي في ارجائة شارحة أن المشروع
خلق إلحتضان روح اإلبتكار وضمان
استمرار وديمومة التراث القطري.
ويمكن مالحظة أن المخطّط العام
لضاحية “مشيرب قلب الدوحة” يتسق

مع الرؤى العا ّمة التي تسعى دولة
قطر للوصول إليها . ،كما هي واردة
في الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030
 .وهو مشروع يقوم على دراسة
الكيفيّة التي يمكن بها المزج بين أفضل
المفاهيم الهندسية التي سادت في قطر
قديماً ،وبين حداثة الحاضر بكل ما
فيه من ابتكارات ،وتقنيّات ،ومفاهيم.
وهدفت هذه األبحاث إلى التوصّل إلى
لغة جديدة في مجال العمارة ،تعكس
مفرداتها الروح القطريّة األصيلة.
يهدف مشروع “مشيرب قلب الدوحة””
إلى أن يكون نموذجا ً يُقتدى به ،ومعياراً

تفكيكة بالكامل وتفكيك  170الف مقعد
واهدائها لبعض الدول بعد المونديال
بالتنسيق مع الفيفا.
أما عن مفهوم اإلرث فيشرح الذين
تُقاس به المشاريع األخرى حول العالم
التقينا بهم أن اإلرث المستدام الذي
التي تسعى لتطوير أواسط المدن بشكل
نعمل على تركه من خالل استضافة
يوفّر لها مق ّومات االستدامة.
البطولة ،فهو بناء بنية تحتية مستدامة،
وتفعيل دور الرياضة في دعم العملية
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
التعليمية ،ومبادرات كرة القدم من أجل
التنمية ،ودعم االبتكار في المنطقة،
وااللتزام بتحسين مستوى رعاية
العمال.

في زيارة لمقر اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث المشرفة على اإلستعدادات
لمونديال  2022اطلعنا على جهود
اللجنة العليا وشركائها لتنفيذ مشاريع
االستادات التي ستصنع تاريخا ً جديداً
لكرة القدم في قطر والمنطقة ،باإلضافة
إلى مشاريع البنية التحتية ،ومرافق
اإلقامة.
في بناء برجي تكسوه عالئم النظام
والتقنيات الحديثة تم اللقاء مع بعض
مسؤولي اللجنة حيث تستمع الى ان كل
االستادات ومالعب التدريب ستكون
جاهزة عام  2020وأن جميع المالعب
ستكون مكيفة ماعدا ملعب رأس عبود
المتواجد على الكورنيش حيث سيتم

سباقات الهجن في دولة قطر
في زيارة اطالعية لمركز سباقات
الهجن استقبلنا السيد حمد المري ,وفي
ظل الضيافة العربية األصيلة شرح
المعنى اإلجتماعي وماتحمله سباقات
الهجن من عالئم الحياة والتاريخ لدى
األنسان الخليجي والقطري مقدما ً
عرضا ً تاريخيا ً ومشيراً الى اهتمام
المسؤولين في الدولة بتوفير كل
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سبل الدعم لهذه الرياضة
اإلجتماعية والتاريخية.
يلحظ المرء عالما ً تفوح
منه قسمات التاريخ
والحفاظ على رياضة
تتوارثها األجيال ولعل
ادخال الروبوت اآللي
على هذه الرياضة جعل
منها عصرية وذات منحى
انساني .ذلك انه على الرغم
من التطور الحضاري
والعمراني الذي ثشهده
دولة قطر ،إال أن أبناء قطر
والمنطقة الخليجية عموما ً
ظلوا،واليزالون ،مرتبطين
باإلبل و برياضة سباق
الهجن ألهمية اإلبل فى
حياتهم والتى تمثل بالنسبة
لهم تراثأ ً أصيالً ورابطًا ً
بالماضى العريق الذى
كانت فيه اإلبل أهم وسيلة
للنقل والتنقل.

سمعنا عن مقتنيات متحف
الشيخ فيصل بن قاسم آل
ثاني وما تم عرضة في
عاصمة الثقافة األوربية
مالطا من مقتنياته بعنوان
مجلس حوار الثقافات
فقصدنا بلدية الريان حيث
يتسامى المتحف لنرى في
جنباته ارثا ً ثقافيا ً وتاريخيا ً
تجسد بجهد الشيخ فيصل
وشغفة في الحفاظ على كل
ماهو تاريخي سواء من
قطر أو من الدول العربية
أو العالم .وفهمنا ان الشيخ
يعرض مقتنياته حاليا ً في
باريس في جولة اوربية.
وانطالقا ً من االهتمام
الذي يوليه الشيخ فيصل
للمحافظة على التراث
القطري فإن المتحف
يركز على الحضارة
العربية اإلسالمية ،في عام
 1998تحققت رؤيا الشيخ
فيصل ببناء متحف لجميع
أهل قطر ،واليوم أصبح
المتحف جزءاً من المجلس

العلمي للمتاحف ،ومقصداً
يؤمه السياح والباحثون
على حد سواء ،ويمكن
للزائر أن يشاهد مجموعات
متنوعة أهمها الفنون
اإلسالمية والعمالت من
الحقبة اإلسالمية وما قبلها
الكالسيكية
والسيارات
والمعروضات التراثية
القطرية والنقود والعمالت.
واجماالً يمكن القول أن
الرحلة الثقافية في الفضاء
القطري تشكل حافزاً
لإليمان وللحيرة .حيرة
مبعثها أن األمة العربية التي
تمتلك كل تلك المقومات
الثقافية الحضارية جديرة
بأن تكتب تاريخا ً مغايراً
لما يسري حاليا ً وايمانا ً
أن المستقبل البد أن يكون
مشرقا ً طالما تكتنز شعوبنا
ذلك النسغ الحضاري
المتطلع للتفاعل األنساني
والتناغم الحضاري.

متحف الشيخ فيصل بن
قاسم
18
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حوار مع الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي المدير
العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا
على مدار العام ,تثري المشهد الثقافي القطري ,وتشكل
اضافة هامة وضرورية تضاف الى االنجازات التي تشهدها
الدولة ,وهو ما نسعى دائما اليه ,أن تحقق كتارا حضورا
راسخا كمنارة عالمية للفكر والثقافة وقبلة للفن واالبداع
وساحة لالنفتاح ,وهو ماحقق لدولة قطر سمعة عربية
وعالمية كبيرة ومضيئة ,توجت من خاللها قطر كواحة
للثقافة والفكر والمعرفة وتحتضن على ارضها كوكبة من
عمالقة االبداع وأصحاب الموهبة والفكر الخالق.
تغدو زيارة الحي الثقافي كتارا باعثة للرغبة في اإلطالع
على نبض ثقافي يحفل بالتعابير الفنية والجمالية بحيث
يشعر المتجول في أرجائة انه امام منارة ثقافية تجمع بين
األرث الثقافي والحاضر المشع على مستقبل ابهى وبحيث
يتمتع زائره باإلحتفاالت الموسيقية واإلطالع على ثقافات
العالم .وقد كان للدانوب األزرق حوار مع المدير العام
للحي الثقافي:

هل تحدثنا عن العالقات الثقافية بين كتارا ومثيالتها في
العالم العربي واالتحاد األوربي؟
تعتبر الثقافة من أهم وأبرز القطاعات الحيوية التي تعزز
العالقات الثنائية بين البلدان وتجمع شعوبها ,كما يجب أن
ال تقل حضورا عن المستويين السياسي واالقتصادي ,بل
يجب تطويرها بشكل متواصل وبصورة مستمرة ,وهو ما
يفسر حرص المؤسسة العامة للحي الثقاقي (كتارا) على
هل تعطينا فكرة عن تأسيس كتارة و الدور الذي تلعبة في عقد العديد من الشراكات الدولية سواء مع مثيالتها من
المؤسسات الثقافية كمعهد بوسطن العالمي والمعهد الثقافي
الحياة الثقافية القطرية ؟
تلعب كتارا دورا رئيسيا ً وفاعال في الحياة الثقافية القطرية ,العربي بواشنطن ومعهد العالم العربي بباريس ,والنادي
فالفعاليات واألنشطة والمهرجانات التي تقيمها وتستضيفها الثقافي العماني ,أو اتفاقياتها مع المنظمات الدولية كالمنظمة
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على تفعيل العمل الثقافي وترسيخ المعرفة واالنفتاح على
العالم .لذلك نأمل أن تواصل كتارا نجاحاتها وأن تتمكن من
استقطاب المزيد من الدول االعضاء ,وان تطلق مشاريع
ثقافية مشتركة تعكس رسالة كتارا الثقافية.
كيف ترون دور الثقافة في مواجهة صعود الكراهية في بقع
جغرافية معينة؟
كتارا تستند على رؤية منفتحة لدور الثقافة في مواجهة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ( ايسيسكو) والشبكة صعود الكراهية ,حيث تقوم بدور رئيسي في تعميق التفاهم
الدبلوماسية العالمية العامة التي فازت كتارا برئاستها خالل المشترك بين الشعوب ,حيث نؤكد على الدور الهام الذي
الدورة القادمة التي تبدأ من يونيو  ,2019واستطيع أن تلعبه الثقافة بجميع جوانبها في التقارب بين الشعوب
أؤكد أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من النمو واالزدهار والمجتمعات ,وهذا ما تتيحة الدبلوماسية الثقافية ,كقوة
والتفاعل مع العديد من الدول األجنبية من خالل تعزيز ناعمة ,تعمل من أجل تعميق التفاهم وتعزيز السلم عبر
العالم ,وتوفير األرضيات المشتركة لتجاوز الخالفات وحل
عالقات التعاون والشراكة معها.
النزاعات ,وإزالة الفوارق ,وتقريب وجهات النظر ,وذلك
ما الدور الذي تلعبة كتارا في اظهار االدب القطري بهدف ارساء اسس التعايش المشترك ,حتى تنعم األجيال
المقبلة في السالم والعيش الكريم.
وترجمات من االدب العالمي؟
استطيع أن اؤكد في هذا االطار ,أن المؤسسة اطلقت دار
كتارا للنشر لدعم األدب القطري وتشجيع الكتاب والمؤلفين كيف ترون دور الثقافة والمراكز الثقافية في التواصل
القطريين على اصدار مؤلفاتهم وابداعاتهم األدبية والفكرية االنساني والتناغم الحضاري؟

والثقافية ,وهي تفتح ذراعيها لكل المبدعين الستقبال وتبني البد من االشارة الى أن للثقافة والمؤسسات الثقافية دوراً
نتاجهم وابحاثهم ودراساتهم القيمة ,بهدف اثراء المشهد بارزاً في مد جسور التقارب والتواصل الثقافي بين الشعوب
االبداعي في قطر ,كما أطلقت كتارا بالتزامن مع تدشين والحضارات ,باالضافة الى دورها في تشكيل الوعي الثقافي

دار النشر مبادرة درع األديب الذي منحته للشاعر والسفير واالستثمار والنهوض بالثقافة بكل مفرداتها وأشكالها,
الدكتور حسن النعمة ,تقديرا إلسهاماتة الشعرية واألدبية ,وجعلها جسراً للتواصل يربط بين الشعوب بتخطى الحدود
المحلية واإلقليمية الى العالمية.
وتكريما لدوره البارز في خدمة الثقافة واألدب في قطر.
ما رؤية المسؤولين في كتارا حول دعم مفهوم الدبلوماسية
الثقافية؟
نأمل من خالل فوز كتارا في تسلم رئاسة الشبكة الدبلوماسية
الدولية ,أن نسهم في بناء جسر من التواصل الحضاري بين
مختلف دول وشعوب العالم ,وتأسيس قاعدة صلبة يتحقق
من خاللها الفهم المرجو للثقافة العربية واإلسالمية ,وايجاد
فضاء واسع إلقامة مختلف الفعاليات واألنشطة التي ترتكز
20
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وزير الخارجية يحدد معالم السياسة
الخارجية للمجر

عقدت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان
المجري جلسة في  17ديسمبر 2018
حيث استمعت فيها لتقرير وزير الخارجية
الهنغاري بيتر سيارتو المتعلق بأهم مواقف
وعالئم السياسة الخارجية .
اشار بيتر سيارتو بأن عدد الدول الرافضة
لميثاق الهجرة التابع لهيئة األمم المتحدة في
تزايد  ،مشيراً إلى أنه قد أعلنت  13دولة
رفضها أثناء عملية التصويت على هذا
الميثاق .حيث أنه إلى جانب دول مجموعة
فيشاجراد األربعة الرافضة لذلك الميثاق
توجد دول أخرى هي بلغاريا والتفيا والنمسا
والواليات المتحدة وإسرائيل وأستراليا
ودومينيكا والبرازيل .مشيراً إلى أن حزمة
الهجرة العالمية التي ترفضها المجر " تفتح
بابا ً خلفيا ً " أمام وصول المهاجرين إلى
أوروبا.
أما بما يتعلق بأوضاع المجريين  /األقلية
المجرية في اقليم ترانسكارباثيان في أوكرانيا
فقد رأى وزير الخارجية والتجارة المجري
بيتر سيارتو بأنه " ال توجد أي ضغوط
دولية  ،وال توجد اي مصلحة جيوسياسية
قادرة على تضحيتنا باألقليات المجرية خارج
الحدود " مشيراً بأن الحلفاء الغربيين مارسوا
"ضغوطا هائلة" لتقويض هذا الموقف من
أجل أن تقوم المجر بإلغاء حق النقض على
عملية تكامل اوكرانيا في حلف الناتو .مؤ ّكداً
بأن المجر ستحافظ على هذا الموقف حتى

يتم إلغاء سياسة الحكومة المناهضة لألقلية
المجرية في أوكرانيا ،مشيراً إلى أن مثل
تلك الخطوة ليست متوقعة من الحكومة
األوكرانية الحالية .معبّراً بالقول أنه " ال
يهمني ما يفكر الروس في هذه المسألة ".
وحول التعزيز االقتصادي لألقليات المجرية
في دول الجوار فقد ذكر بيتر سيارتو انه
يمكن تكون موارد هذه المجتمعات تمثل
تعاونا ً مع ذلك البلد ،وهناك أيضا ً موارد
السياسة الوطنية ،مشيراً إلى أن األقليات
المجرية في تلك المناطق قد حصلت على
دعم للتنمية االقتصادية حتى اآلن يتعدى 60
مليار فورنت وكانت أكبر حصله من نصيب
األقلية المجرية في اقليم فويفودينا التابع
لصربيا حيث حصل على  38مليار فورنت.
أعلن بيتر سيارتو بأن الصادرات االقتصادية
المجرية من المنتظر أن تحقق رقما ً قياسا ً
جديداً هذا العام أيضا ً حيث أنه حققت زيادة
بنسبة  % 5مقارنة بالعام الفائت متجاوزة
حاجز  100مليار يورو ,مضيفا ً بأن
االستثمارات في المجر أيضا ستحقق رقما ً
قياسياً ،حيث تجاوزت  4مليارات يورو،
وارتفعت االستثمارات التكنولوجية بشكل
حاد.
رأى بيتر سيارتو بأن البعد االقتصادي
المجري آخذ بالتغيير ،حيث تزداد
االستثمارات ذات القيمة المضافة القادمة إلى
البالد .مشيراً إلى أن الفضل في ذلك يعود
إلى زيادة عدد المجريين العائدين من الخارج
إلى المجرعلى أولئك عدد الذين يغادرونها
للخارج من أجل العمل ،مفسراً ذلك بأن
عروض وسطاء العمل في الهيئات المجرية
الخارجية تساعد في تلك الخطوة.
ذكر بيتر سيارتو بأنه تم االتفاق مع شركة
غاز بروم حول كمية وسعر الغاز التي
ستشحن إلى المجر في عام  2019كما تم

االتفاق حول نفس الشأن بما يخص عام
 2020أيضاً ،متطرقا ً إلى شأن الطاقة بالقول
" لقد تبين أن أمن الطاقة في وسط أوروبا
سيكون ساخنا ً على الدوام " مؤكداً " ضرورة
البقاء في وضع التأهب من أجل تأمين الطاقة
للبالد ".
وأكد بيتر سيارتو بأن أكبر شركات الطاقة
في أوروبا الغربية تبني بالمشاركة مع شركة
غاز بروم أحد أكبر المشاريع على مدار
العقود الفائتة الستيراد الغاز من روسيا إلى
غرب أوروبا متجاوزة بذلك أوكرانيا ,معلقا ً
بالقول بأنه " وبعد كل ذلك يصفوننا بأننا
جواسيس لروسيا ".
تحدث بيتر سيارتو عن النجاحات التي حققتها
المجر في سياستها الشرقية والغربية أيضاً،
مشيراً إلى أن المجر كانت إحدى الدول
الثالثة التي حلت ضيف شرف على أول أول
معرض استيراد دولي صيني نظّم مؤخراً،
أما في الغرب فقد حصدت المجر االعتراف
بسبب سياستها في حماية المجتمعات
المسيحية .مشيراً في الوقت نفسه إلى
اعتراف حلف الناتو بالنشاط المجري ،معلنا ً
بأن المجر سوف ترسل  60جنديا ً إضافيا ً إلى
كوسوفو لينضموا إلى الوحدة المجرية العاملة
هناك والمؤلفة من  390عنصراً ،مشيراً
أيضا ً إلى ارسال  40عنصراً مجريا ً إضافيا ً
إلى أفغانستان.
ذكر وزير الخارجية المجري بأن الواليات
المتحدة األمريكية تأتي بالمقام األول
للصادرات المجرية بالنسبة لدول خارج
االتحاد األوروبي ،مضيفا ً بأن المجر
لم تشارك على االطالق في الهستيريا
المصطنعة في أوروبا الغربية ضد الرئيس
األمريكي دونالد ترامب وإنما سعت المجر
على الدوام التخاذ موقف متوازنً .
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سس لعص ٍر
مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) تؤ ّ
جديد في قطاع الطاقة

اعلن في المملكة العربية السعودية في العاشر من ديسمبرعن وضع
حجر األساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة
الشرقية ،والتي ستكون مركزًا عالميًا للطاقة والصناعة والتقنية
على أرض مساحتها  50كيلو متر مربع .وستكتمل المرحلة األولى
من أعمال إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة في عام .2021
رعى الحفل سمو األمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة
العربية السعودية.
وقد أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس
خالد بن عبدالعزيز الفالح أن مشروع المدينة يهدف إلى تعزيز مكانة
المملكة بوصفها مرك ًزا إقليميًا وعالميًا للطاقة ،من خالل تنمية قطاع
عالمي ،ومساندة
ى
ت سعودي تنافسي ،على مستو ً
ت وخدما ٍ
صناعا ٍ
ٍ
مبادرات المملكة اإلستراتيجية للتنمية االقتصادية ،وتنويع مصادر
الدخل الوطني ،وتوفير فرص العمل ألبناء الوطن ،وتعزيز دور
القطاع الخاص واالستثمارات الدولية في االقتصاد الوطني؛ مع
اإلسهام بشكل فاعل وكبير في تشجيع تطوير وتنمية المؤسسات
السعودية الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في قطاع الطاقة؛
باإلضافة إلى تعزيز موثوقية أرامكو السعودية ،التي ُكلفت بإنجاز هذا
المشروع ،ودعم جهودها لهيكلة التكاليف من خالل تطوير وتعزيز
سلسلة اإلمداد فيها.
وقال الفالح ":نسعى ألن تُصبح مدينة الملك سلمان للطاقة،
مرك ًزا عالميًا للتصنيع والخدمات المرتبطة بالطاقة ،ومنها أعمال
التنقيب واإلنتاج ،وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق ،وإنتاج
البتروكيميائيات من الزيت والغاز الطبيعي ،وإنتاج الطاقة الكهربائية
ونقلها وتوزيعها ،وإنتاج المياه وتوزيعها ومعالجتها ،والتعامل مع مياه
الصرف الصحي ومعالجتها.
من جهته قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين،
المهندس أمين حسن الناصر" :مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)
هي استجابة لرؤية  2030بأن تكون المملكة بيئة جاذبة لالستثمار.
كما أنها تحقق جانبين أساسيين؛ األول زيادة نسبة توطين الصناعة
والخدمات في مجال الطاقة؛ والثاني هو توليد عدد كبير من فرص
التدريب والتوظيف النوعية للشباب والفتيات ."،وأ ّكد الناصر أن
أرامكو السعودية تر ّكز ضمن توجهها المستقبلي على تعزيز موثوقية
وكفاءة أعمالها من خالل بناء منظومة إستراتيجية للتوريد".
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وذكر الناصر" :أن تصميم المدينة يراعي سهولة أداء األعمال
للمستثمرين وتكامل عناصر الخدمة واإلنتاج ،بما في ذلك توفير
بنية تحتية متميزة ومرافق لوجستية ومراكز نوعية للتدريب.
وتسعى المدينة أن تكون مركز تميز في خدمات النفط الخام والغاز،
والكيميائيات ،والطاقة الكهربائية ،والمياه" .مشيرًا إلى أنها ال تقتصر
في التركيز على استقطاب الشركات الكبيرة ذات التقنيات العالية،
بل أيضًا تتّسع للشركات الصغيرة والمتوسطة ،بما يجعل منظومة
التصنيع والتوريد متكاملة.
الناصر
وختم
ً
قائل:
تصريحه
"ستسهم المدينة بإذن
هللا في تلبية احتياجات
أرامكو السعودية من
والخدمات،
السلع
والتي يزيد حجم
اإلنفاق السنوي حاليًا
فيها على  40مليار
دوالر ،وسيحقق ذلك
تعظيم القيمة المضافة
الوطني
لالقتصاد
باستثمار اإلنفاق في
الداخل .كما ستستفيد
(سبارك) من تصدير
نسب ٍة من إنتاجها وخدماتها من حجم اإلنفاق السنوي الكبير في سوق
دول مجلس التعاون الخليجي ،والذي يبلغ نحو  170مليار دوالر على
هذه المواد والخدمات".
ومن الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية تقوم بإنشاء وتطوير مدينة
الملك سلمان للطاقة (سبارك) باإلضافة إلى تشجيع ومساندة الشركات
على االستثمار في المدينة ،وتعزيز الكفاءة ،وتشجيع التطوّر في
التقنيات والتصنيع والتصدير ،وبناء سلسلة إمداد على مستوى عالمي
في قطاع الطاقة عبر التعاون المثمر والمتكامل مع القطاع الحكومي
والمتمثل بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
"مدن" ،والذي يتمثل دورها الرئيس من خالل سعيها لتمكين الصناعة
عبر إصدار التراخيص الالزمة للمدن الصناعية الخاصة في المملكة،
ً
تكامل متناغم مع المدينة الصناعية
فضل ع ّما ستخلقه هذه المدينة من
ٍ
الثالثة في الدمام.
ويتواءم دور المدينة المتمثل في توطين محتوى سلسلة اإلمداد
لقطاع الطاقة في المملكة مع األهداف اإلستراتيجية لبرنامج أرامكو
السعودية لتعزيز القيمة المضافة اإلجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)
والذي بدوره يهدف إلى توطين قطاع الطاقة في المملكة .وستجذب
المدينة الشركات المحلية والعالمية إلنتاج وتصنيع السلع والخدمات
في قطاع الطاقة في المملكة .ويُتوقَّع أن تصل استثمارات المدينة إلى
 6مليارات لاير في المرحلة األولى من إنشائها.
ويُتوقَّع أن تُسهم المدينة بإضافة  22.5مليار لاير للناتج المحلي سنويًا
وتوفير  100,000وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
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الرياض عاصمة اإلعالم العربي

شهدت الرياض عاصمة المملكة العربية
السعودية في  17ديسمبر احتفالية إعالن
الرياض عاصمة اإلعالم العربى  ،بحضور عدد
كبير من وزراء اإلعالم العرب والصحفيين
واإلعالميين.
قال الدكتور عواد العواد وزير اإلعالم السعودى،
إن إعالن الرياض عاصمة لإلعالم العربى
يأتى متزامنا مع رئاسة المملكة للمكتب التنفيذى

لمجلس وزراء االعالم العرب.
واضاف" :المملكة تحرص أن يكون اإلعالم
قويا يواكب التطورات ،تطوير اإلعالم العربى
ضرورة ملحة أمام ما يتعرض له من تشويه،
تقنين ميثاق الشرف اإلعالمى أمر ضرورى،
يحتم علينا أن يحمل االعالم الخلق والمهنية،
ومن هنا تدعو المملكة الغعالم العربى لتوحيد
رسالته السامية وأهدافه النبيلة لبناء أوطاننا والذى
ننشر من خالله قيم االخالق والتسامح والتعايش
والتصدى لمواجهة التحديات التى تحيط بنا
والعمل على مكافحة االرهاب والتطرف".
وقدم القائمون على الحفل ،عرضا مرئيا عن
هوية الرياض عاصمة اإلعالم العربى ،التى
تعكس ما تمثله الرياض كمدينة عربية عصرية
تضرب جذورها فى عمق التاريخ ،بما تحمله من
عراقة وأصالة ،وعرض مرئى آخر عن عواصم
اإلعالم العربى السابقة.
وشهد الحفل ،مراسم تسليم درع عاصمة اإلعالم
العربى من العاصمة السابقة بغداد إلى العاصمة

الحالية الرياض ،حيث قدمه الدكتور على ناصر
الخويلدى ،رئيس هيئة اإلعالم واالتصاالت
بالعراق ،إلى الدكتور عواد بن صالح العواد،
وزير اإلعالم ،رئيس المكتب التنفيذى لمجلس
وزراء اإلعالم العرب.
كما شهد الحفل العديد من الفقرات الفنية ،وعرضا ً
مرئيا ً بعنوان "إعالم صنع بمجدنا" ،حكى نشأة
اإلعالم السعودى ،ومحطات تطوره خالل
مسيرته التاريخية الطويلة ،وعرض مرئى آخر
بعنوان "لحظات".
وقام وزير اإلعالم السعودى الدكتور عواد
العواد ،بتدشين حزمة من مبادرات ومشاريع
للوزارة بمشاركة ضيوف الحفل ،من أبرزها
موقع التواصل الحكومى الرقمى ،وبوابة الرياض
عاصمة اإلعالم العربى ،ومسابقات اإلعالم.

مهرجان الجنادرية و ديمومة الحضور الثقافي

عاش الجمهور السعودي ألسابيع ثالثة
بدءاً من التاسع عشر من ديسمبر في
رحاب المهرجان الثقافي السنوي الذي
يجري سنويا ً في المملكة العربية فقد
شهد فعاليات النسخة  33من المهرجان
الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)،
الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني،
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز ،بعنوان «وفاء
ووالء» .وتضمن حفل االفتتاح سباق
الهجن السنوي الكبير.والحفلة الخطابية
والفنية للمهرجان .وكان وزير الحرس
الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان

األمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف سلط
في مؤتمر صحافي عقده أخيرا في مقر
المركز اإلعالمي بوكالة األنباء السعودية
الضوء على أبرز فعاليات وبرامج
المهرجان.
وتحتضن قرية الجنادرية أغلب مؤسسات
الدولة ووزاراتها الخدمية لتقدم الخدمة
لجمهور القرية أثناء افتتاح المهرجان،
وتعرفهم بما تقدمه من خدمات ،وتعرفهم
بالكثير من األنظمة والقوانين ،التي تخدم
الوطن والمواطن ،حيث يمتزج الماضي
بالحاضر.
وتحاكي الجنادرية حياة المواطن
السعودي ،قديما ً وتقدم نماذج لهذه الحياة
البدائية من خالل نماذج مصغرة لها،
مثل المزرعة ،وجلب المياه من طريق
السواني ،وحرث األرض بوسائل زراعية
بدائية.
وشارك في األنشطة الثقافية المصاحبة
للمهرجان الوطني للتراث والثقافة سنويا
أكثر من  300أديب ومفكر من داخل

الوطن ومن مختلف أنحاء العالم ،وهي
شخصيات مؤثره على المستوى العالمي
وصلت أعداد المثقفين المدعوين إلى ما
يزيد على عشرة آالف مدعو وبلغ عدد
المشاركين المتحدثين في حدود 1000
مشارك من الخريطة العالمية كافة .وأثرى
المهرجان الوطني للتراث والثقافة المكتبة
العربية بما يزيد على  361إصداراً في
عدد من حقول التراث والثقافة والفنون
واإلبداعية.
ويعد المهرجان الوطني للتراث والثقافة
مناسبة تاريخية وطنية في مجال الثقافة
والتراث والفنون اإلبداعية ،ومؤشراً
عميقا ً على اهتمام قيادة المملكة العربية
السعودية بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم
العربية األصيلة ،كما يمتزج فيها عبق
التاريخ التليد ،للهوية العربية اإلسالمية،
وتأصيل ونتاج الحاضر الزاهر ،وتأكيداً
للموروث الشعبي الوطني بشتى جوانبه،
والحفاظ عليه ليبقى ماثالً لألجيال القادمة.
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عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير دولة الكويت :
التواصل الثقافي رافعة للقيم اإلنسانية
المؤسف أنه في السنة الماضية  ،2018تنامت ظاهرة كراهية
األجانب " زنوفوبيا" ( )Xenophobiaلتصل مؤشراتها
إلى  ،80%و ظاهرة "اإلسالموفوبيا"  ))Islamophobiaإلى
أكثر من  90%في عدد من الدول الغربية واألوروبية ،وذلك
بسبب تلك التيارات والشعارات القومية واالنعزالية .والبديل
األصلح ،هو تفعيل الدور اإليجابي لإلعالم والتواصل الثقافي و
التعاون والتماسك بين جميع األفراد والمكونات االجتماعية على
قاعدة القيم اإلنسانية المشتركة ،باإلضافة إلى استلهام التجارب
اإليجابية من الخارج ومنها دول الخليج العربية حيث يعيش
األجانب من كل األعراق وتصل نسبتهم إلى المواطنين ،في
بعض الدول ،نحو  ،70%ويعملون دون أن يشعروا بالتمييز أو
الضغوط أو الكراهية.
يحمل اللقاء مع الدكتور حمد بورحمة عميد السلك الدبلوماسي
العربي سفير دولة الكويت بالمجر عناوين تحتاج الى البحث
في تفاصيلها  ,فقد عرفت الجالية العربية في المجر سعادته
مفكراً واكاديميا ً عبر دراساته وكتبه ومحاضراته في الجامعات
الهنغارية وهو نسق علمي مالزم لنسق يسم حياته و حضورة
في المجر قوامه الهدوء والرصانه والشغف باالعمال اإلنسانية.
الدانوب األزرق التقت الدكتور بورحمة وكان الحوار التالي:
هل تحدثنا عن مهام مجلس السفراء العرب
•
وتواصله مع الجهات الهنغارية؟
يمثل مجلس السفراء العرب في بودابست ،جميع الدول العربية،
ويعنى المجلس بمتابعة وصيانة المصالح العربية في هنغاريا.
كما ويشكل قناة لنقل مقررات الجامعة العربية إلى المسؤولين
في هنغاريا .ودوره بالطبع العمل على دعم وتوثيق العالقات بين
الجانبين العربي والهنغاري .ولتحقيق تلك األهداف النبيلة ،فإن
المجلس يقوم بعقد اجتماعات دورية ،أو في حال تتطلب األمر،
للتشاور والتنسيق للوصول إلى أفضل المستويات في العالقات
العربية مع دولة هنغاريا ،وعلى كافة المستويات.
ما هي الرؤية والمضامين التي ترونها لأليام
•
الثقافية العربية في هنغاريا؟
فعالية األيام الثقافية العربية هي إحدى األنشطة الهامة لمجلس
السفراء العرب ،وتقام بصفة سنوية بقصد تعريف المجتمع
الهنغاري ،سواء من النخبة أو العامة ،على الخلفية الحضارية
والثقافية للدول العربية ،وكذلك ما تتمتع به الدول العربية من
مقومات وإمكانيات اقتصادية وعلمية وسياحية ثرية .وعادة ما
ينقسم برنامج هذه الفعالية إلى ندوات ثقافية علمية ،ومعرض
يضم أجنحة خاصة بكل دولة عربية مشاركة في هذه الفعالية.
كيف ترون دور اإلعالم والتفاعل الثقافي في
•
مواجهة صعود تيارات االنعزالية والتطرف ونكران اآلخر؟
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كيف تصفون العالقات الهنغارية الكويتية
•
التي تحمل أبعاد تاريخية وعالئم تعاون ذي جذر زمني مديد؟
تمتد العالقات الكويتية الهنغارية على مدى ستة عقود من الزمن،
وهي بالفعل عالقات تاريخية ومميزة وفاعلة ،حيث يرتبط
البلدان بعدد ثالثين اتفاقية ثنائية تغطي كافة مجاالت التعاون.
كما يتعاون البلدان على مستوى المنظمات الدولية ،وهناك
مواقف كثيرة ومشهودة للتعاون والتضامن بين البلدين الصديقين.
والمميز بحالة الكويت وهنغاريا أن هناك تعاون وتنسيق رفيع
على المستوى البرلماني أيضا.
ما الدور الذي يمكن أن تلعبه دولة الكويت
•
التي اتسم تاريخها بالعقالنية والوسطية واالنفتاح في الحضور
العربي وتجسيد رؤية مشتركة أمام الرأي العام األوروبي؟
عرفت الكويت بأدوار الوساطة ،حتى أصبح ذلك من تقاليد
الدبلوماسية الكويتية ،والقصد دائما الحفاظ على أواصر األخوة
والتضامن على المستوى العربي واإلسالمي .وهناك سجل طويل
وحافل لها في هذا المجال ،حيث أن الهدف هو تجسيد غايات
العمل العربي المشترك في العالقات تجاه الدول األوروبية
والتكتالت األخرى في العالم.
ما الكلمة التي يوجهها سعادة السفير
•
كأكاديمي ومفكر للجالية العربية بمناسبة العام الجديد؟
أتمنى للمجموعة العربية أن يكون لها دور إيجابي للتواصل مع
اإلعالم ومؤسسات المجتمع الهنغاري للتعريف بكل ما يتعلق
بالقضايا العربية العادلة ،كما وأتقدم بأجمل التهاني لجميع األخوة
العرب والزمالء في هنغاريا ،بمناسبة العام الميالدي الجديد.
ويشرفني أني تعرفت على العديد من الشخصيات العربية في
المجال األكاديمي والعلمي ،ومن رجال الصناعة واألعمال من
الذين يعتبرون خير مثال للمواطن العربي أو المواطن الهنغاري
من األصول العربية .مع أصدق الدعوات لهم بالمزيد من النجاح
واإلنجازات.
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حوار األديان و الثقافات في خدمة السالم
فريق عمل متكامل من األخصائيين من
جميع األعراق يقدمون خالصة أبحاثهم
و دراساتهم في خدمة أهداف المركز و
سمعنا عن تقويماتهم لدى اطالعنا على
فيلم السلطان و القديس و الذي يحمل
رسالة السالم المبتغى.
يشعر المرء بالحبور لدى إصغائه إلى
رؤى و تطلعات األمين العام فيصل
بن معمر والتي تقوم على منطلقات
إنها الزيارة الثانية لمركز الملك عبد إنسانية تؤكد أهمية التعايش والتفاهم
هللا بن عبد العزيز للحوار بين أتباع المتبادل ،وبناء السالم والحوار؛
األديان و الثقافات في فينا حيث شاركنا إلشاعة الوئام بين البشر ،وجدوى
في  25مايو  2016وفد ضم رموز الحوار المستمر بين مختلف أتباع
من الهيئات األكاديمية و اإلعالمية األديان ،لتعزيز المشتركات اإلنسانية
و الثقافية الهنغارية لإلطالع على والتعاون فيما بينهم ومكافحة الكراهية.
عمل هذه الهيئة الدولية التي بادرت ولعل المركز الذي تشكل بمبادرة من
المملكة العربية السعودية بطرح فكرة المملكة العربية السعودية ومشاركة
إنشائها إيمانا ً بالعالقات الدولية التي جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا
ينبغي أن يسودها اإلحترام و السالم والفاتيكان عضو مؤسس مراقب؛
عبر تشجيع الحوار و مكافحة التطرف يقدر المساهمات القيمة ألتباع األديان
لرؤية عالم يسوده الحوار اإلنساني و والثقافات المختلفة في إثراء الحضارة
إحترام قيم اآلخر.
اإلنسانية ،ولقد راعى في تشكيل مجلس
و الواقع أن المركز بإدارة أمينه العام إدارته مشاركة قيادات دينية رئيسة
معالي فيصل بن معمر يقوم بدور في العالم( :من المسلمين والمسيحيين
عالمي في بناء الجسور بين األفراد واليهود والهندوس والبوذيين)؛ كقوة
و القيادات و المؤسسات الدينية و فاعلة لتعزيز المشترك اإلنساني ونشر
بين صانعي السياسات كما يقوم بتنفيذ ثقافة الحوار والتعاون لتحقيق الخير
برامج عالمية ضمن برنامج (متحدون لإلنسانية كافةً.
لمناهضة العنف باسم الدين) الذي المركز العالمي للحوار في فيينا،
أطلقه عام  2014و تنفيذ برنامج يسعى إلى بناء جسور الحوار بين
لترسيخ الحوار بين القيادات الدينية أتباع األديان المختلفة من األفراد
على الصعيد العالمي.
والقيادات والمؤسسات الدينية،
كانت الزيارة األولى إطالعية بحتة وصانعي السياسات من ناحية أخرى
و في الزيارة الثانية يقف الزائر على لتعزيز التماسك االجتماعي وحماية
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المواطنة المشتركة؛ كيال ال تتعرَّض
للتهديدات؛ وهو يُعد أول منظمة
حوار دولية ،تعمل على تفعيل دور
األفراد والقيادات والمؤسسات الدينية
لمساندة صانعي السياسات في بناء
السالم وتعزيز التعايش؛ وإزالة الفجوة
بينهما ،عبر مبادرات مستدامة وتحقيق
نتائج إيجابية في مجاالت بناء السالم
وتعزيز التعايش السلمي عن طريق
مبادرات متنوعة للحوار تساهم في
تحقيق االستقرار للمجتمع اإلنساني
العالمي.
إن المركز يحمل رسالة إنسانية سامية،
تنطلق من التعاليم الدينية واالخالقية
التي يمكن تفعيل أثرها اإليجابي عن
طريق التقنيات الحديثة وهو في برامجة
يرنو لتعزيز جهود القيادات الدينية في
التواصل مع صناع السياسات ،إذ يمكن
للقيادات الدينية التأثير على مجتمعاتهم
من خالل مقاومة ورفض الكراهية
والعنف باسم الدين.
تلك اضاءة على المركز وفعالياته عبر
عناوين عريضة ,ونتطلع الى الكتابة
عن فعالياته في العدد القادم من المجلة
بشكل موسع لما يمثل من فعل إنساني
في خدمة السالم.
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السياب:
أولو الفضل في أوطانِهم غرباء

ما أبل َغ حكمة المع ّري ( 73ـ  )1057في
هذه القصيدة ،كما في غيرها ،وهو الشاعر
المبصرون
يستطع
البصير الذي رأى ما لم
ِ
ِ
أن يَ َروه من أحوال الناس في هذا العالم،
سين ،أو
سوا ًء في أيامه ،وهو رهين المحب َ
في هذه األيام الالتوصف ،في بالدنا العربية.
“تش ّذ وتنأى عنه ُم القُ َربا ُء” .هكذا يرى
ِ
لج هذا البيت من
وقد
ر.
بص
م
ال
البصير
هذا
ّ
ُ ِ
قصيدة المع ّري على ذاكرتي في هذه األيام
س َعدا ُء فيها ألعياد الميالد،
التي يستعد ال ُ
مسيحيين كانوا أو مسلمين ،متعاطفين
مع جيرانهم المسيحيين ،كما كنا نفعل في
العراق ،وخاصة في الموصل ،التي يش ّكل
المسيحيون فيها حوالي  30في المئة ،في
بعض المراجع اإلحصائية.
ما الذي يثيره ف ّي شخصيا ً تاريخ ميالد السيد
المسيح؟ دفعا ً ألية تُهمة بالسوداوية ،أقول إنه
كذلك تاريخ رحيل أبرز شعراء الحداثة في
العراق ،والعالم العربي :بدر شاكر السياب
( 1926ـ  .)1964وقد كان الشاعر يرقد
في المستشفى األميري في الكويت ،وقد
أقعده المرض الذي ح ّل بعموده الفقري،
وعطّل حركته ،لكنه لم ينقطع عن كتابة
الشعر ،قصائد في أيامه األخيرة ،هي التفجُّ ع
ص َوره“ .غريب على
المراسيمي في أحلك ُ
الخليج” هي صورة شاعر من أولي الفضل
في تطوير الشعر العربي في العراق ،تطويراً
امتدا إلى بالد العُرب أوطاني .لكنه قضى
نحبه كمن “ت َِش ّذ وتنأى عنهم القُ َرباء” .لماذا
لم يتيسَّر لشاعر من أولي الفضل من يُعنى به
في مرضه ،من الق َرباء الذين كانوا وما زالوا
يُكبِرون فيه موهبة شعرية نادرة ،وبعضُهم
كان في مواقع مسؤولة في الدولة ،لم يتوانوا
يوما ً في رعاية “فنانين” و”زَحافِطة” كلُّهم
“زَحفَطون” أي من الزاحفين على البطون.
لقد “استوردَ” المسؤولون يوماً ،من بلد عربي
شقيق ،صحافيا ً على أمل أن يقيم لنا مؤسسة
سياحية تجعل من البلد مقصداً لألجانب من
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أصحاب الماليين .فتم ّخض جهده عن إقامة
“وكر للتسلية والخدمات الخاصة” يقصده
كبار المسؤولين في البالد .أما الماليين
التي أُنفِقت على ذلك الزَحفَطون فهي مما
ال يخضع للمساءلة! مرة كنت في الطائرة
الذاهبة إلى فرانكفورت ،ذات صيف ،وكانت
الطائرة مكتظة بالسياح .كان في المقعد
خلفي مباشرة رجل غزير الشوارب وفي
حضنه طفل في حدود السادسة ،لم ينقطع عن
الضجيج ورفس ظهر مقعدي في الطائرة.
ُ
حاولت إقناع الرجل لمحاولة السيطرة على
ذلك الطفل .فقال ببساطة“ :ال أستطيع .هذا
ابن فالن الفستَكاني الوزير الفالني ،والطفل
به “ر ّعيصة” فقررت الدولة إرساله إلى
ألمانيا للعالج من “الر ّعيصة ـ الصرع” على
نفقتها ،إكراما ً
لنضال وال ِده .ما شاء هللا! أما
ِ
عالج شاعر من أولي الفضل ،فمن األمور
التي تتطلب قرارات من اللجان الخاصة ،وقد
تنتهي باالعتذار ،لعدم انطباق القوانين عليها!
لكن الشاعر ّ
الفذ لم ينل اهتماما ً من “القُرباء”
بل من أشباههم :أصدقاء جاءوا لإلقامة
ق أحبّوه :الفلسطينيان :جبرا
والعيش في عرا ٍ
إبراهيم جبرا ،األديب الكبير ،والدكتور علي
كمال .استطاع جبرا توفير منحة دراسية
لبدر ،ليذهب إلى جامعة َد َرم ،على أمل
الحصول على عالج في مستشفيات بريطانيا،
وكان الدكتور علي كمال ،بمعرفته بالزمالء
الكثار في مجال الطب والعالج ،قد وفر لبدر
ما استطاع من عالج طبّي ،لكن الشاعر لم
ينسجم مع جامعة َد َرم ،وسرعان ما عاد
خائب األمل.
وثمة آخر الشعراء الكبار في العراق :مظفّر
النواب ،الذي اجتمعت به آخر مرة في
احتفالية بكبار الشعراء العرب ،في دمشق،
عام  .2009كان يعاني صعوبة في الحركة
والمشي ،يعينُه شاب عراقي في حركته
وانتقاله .وما لبث أن سمعنا أن الشاعر قد
أصيب بمرض “باركنسن” مما أقعدَه عن
الحركة تماماً .في اجتماعنا بدمشق استأذنته
أن أتَرجم إلى اإلنكليزية مختارات من شعره،
فوافق مشكوراً .ولم أستطع االتصال به
ُ
علمت
بالهاتف أو االيميل لمدة طويلة ،حتى
أنه يرقد في مستشفى الجامعة في الشارقة،
حيث يتلقّى العناية برعاية الشيخ سلطان
القاسمي ،تطوعا ً وكرما ً عربيا أصيال .فالرجل
مثقف ،يحمل الدكتوراه في التاريخ من جامعة
“اكسيتر” على ما أذكر ،وقد أهداني ثالثة من
كتبه في موضوعات عن تاريخ منطقة الخليج
ضعاف النفوس
العربي .وقد أر َجفَ بعض
ِ
أن رعاية الشيخ الخليجي لشاعر لم يسلم من
لسانه شيوخ الخليج ،لم تكن بالمجان .ولكني عبد الواحد لؤلؤة – القدس العربي – 22
أعرف رعاية الشيخ للمثقفين والشعراء منهم ديسمبر 2018

بخاصة ،مما يجعل رعايته لشاعر كبير
تقطّعت به السُبل مثاالً لل َك َرم العربي األصيل.
لم ينَل بدر في حياته الرعاية التي يستحقها في
بلده الذي ما انفك يترنّم بحبه ،ويتشوق للعودة
إليه من ُمغتَ َربه اإلضطراري في الكويت.
“وهل يعود/من كان تُعو ُزه النقود” هي
الحسرة التي يجب أن يخجل لدى سماعها كل
مسؤول في بلد الشاعر .تفجّع الشاعر وحنينه
الدائم للعراق في أيام مرضه في الكويت
برعاية “غير القُرباء” هي المرارة في لَهاة
كل محبٍّ للشعر ،في األزمان جميعاً .وبعد
دفن الشاعر في مقبرة في الزبير ،شاع الخبر
في حلقات األدباء الذين لم يكن في وسعهم
سوى الت َرحُّ م على الفقيد ،وكتابة مقال هنا
وآخر هناك ،لإلشادة بشاعر العراق الكبير
الذي ال يُنتَظر ظهور مثيله بعد عقود القحط
الثقافي في العراق.
في “مرثية في مقبرة ريفية” للشاعر
اإلنكليزي توماس غراي ( 1816ـ )1771
يتساءل الشاعر بحُرقة إن كان هذا التمثال
النصفي ،المقام عند قبر ذلك الشاعر الذي
لم يعرف السعادة في حياته ،يمكن أن يكون
اعترافا ً بالفضل! لكن بدراً أقيم له تمثال كامل
بعد رحيله بكثير ،وهو تمثال بارع ،لكنه أقيم
في مواجهة بنك رئيس ،في مدينته ،البصرة.
هل كان عدالً أن يُقام ذلك التمثال في مواجهة
“من كان تُعو ُزه النقود”؟! أنا أعرف أن
مستحقات بدر من نشر أعماله لم تكن تُرس ُل
إليه إال بعد وساطات من فاعلي الخير! هل
كان على أولي الفضل أن يعانوا من شظف
العيش؟
ُ
رأيت فيها الشاعر في
كانت آخر مرة
“باص األمانة” النازل في شارع الرشيد،
ببغداد ،آخر أيام الخير! كان ذلك في أوائل
عام ُ .1958
قلت له :يا بدر ،أنا مدين لك
ُ
عدت من جامعة
باعتذار ،ولو متأخراً .لقد
هارفرد األمريكية ،وفي منطقة بوستن
جالية سورية ـ لبنانية كبيرة ،أغلب أفرادها
يملكون شركات تجارية لديها محطة إذاعة
محلية تروّج لتجارتها ،لكن أولئك السوريين
ـ اللبنانيين يحبّون الشعر والغناء ويروّجون
للثقافة العربية في مناهج إذاعاتهم .مرة طلبوا
مني أن أقدِّم حديثا باإلنكليزية ،في إحدى
إذاعاتهم ،عن الشعر العراقي .فق ّدمت حديثا
عن شعرك ،وكان يجب أن استأذن منك.
ٌ
لطف منك .غيرك يسرق شعري أو
قال :هذا
ينشره دون استئذان وال يدفع لي أي مكافأة.
قال هذا ونزل في موقف “ال ْم َر ْب َعة” .ولم أ َره
ُبعدها.
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جيجك يريد إنقاذ «البشرية»
في مقال أخير كتبه في مجلة «نيو
ّ
يحذر
ستاتسمن» اليسارية البريطانية،
الفيلسوف السلوفيني سالفوي جيجك
من مغبة االستمرار باعتماد سياسات
قومية «أنانية» من قبل دول العالم في
ظل استفحال األزمة البيئية التي باتت
تهدد بقاء «البشرية جمعاء» .وبعد أن
يستعرض النتائج الكارثية لالحتباس
الحراري ،الناجمة عن نمط اإلنتاج
واالستهالك الذي ساد على مستوى
«كوني» منذ الثورة الصناعية ،يوجّه
جيجك ندا ًء مد ّويا ً لإلنقاذ من الكارثة
المحققة« :في اللحظة التي ندرك فيها
أننا نعيش على المركب الفضائي نفسه،
المهمة التي تفرض نفسها هي تمدين
الحضارات نفسها ،وفرض التضامن
الكوني والتعاون بين الجماعات اإلنسانية،
وهي مهمة يجعلها التصاعد الحالي للعنف
الطائفي واإلثني ،واالستعداد للتضحية
بالنفس وبالعالم ،شديدة الصعوبة .من
المفترض أن يدفعنا الحد األدنى من
العقالنية في هذه الظروف الى ارتكاب
الخيانة :أن نخون قضايانا وأن نرفض
المشاركة في لعبة الحروب الدائرة .إن
كنا حقا ً مهتمين بمصائر شعوب بلداننا،
ينبغي أن يكون شعارنا :أميركا آخراً،
الصين آخراً ،روسيا آخراً .»...وللداللة
على المنطق «األناني» الذي يعمق من
مسببات الكارثة القادمة وعقمه ،ال يدرج
الفيلسوف السلوفيني سوى مثال واحد يراه
نموذجياً« :أليست كوريا الشمالية الحالية،
وسعيها العديم الرحمة المتالك األسلحة
النووية والصواريخ القادرة على ضرب
أهداف بعيدة ،خير تجسيد لمنطق السيادة
المطلقة للدولة ــــ األمة؟» .الحقيقة هي
أن موقف جيجك نموذجي في التعبير عن
منطق قطاع واسع من النخب «التقدمية»
الغربية ،ينتابه الذعر من األزمة البيئية
وتداعياتها ،لكنه مصر على تجهيل
المسؤول الرئيسي عنها وعلى اقتراح
عالج لها يفترض المساواة بالمسؤولية
عنها ،بحجة ضرورة إنقاذ «اإلنسانية»
بأكملها ،وبأن تدفع الشعوب غير الغربية
األثمان الباهظة لهذا العالج ،وفي مقدمها
التخلي عن سيادتها.

على الندية بدالً من التراتبية المفروضة.
استعادة السيادة ال تفترض فقط طرد
الجيوش المحتلة ،بل كذلك السيطرة على
الموارد والثروات الوطنية والشروع في
عملية تنمية وتطوير للصناعات ،حتى
لو كانت ملوثة ،وبناء للقدرات العسكرية
الرادعة ،بما فيها تلك النووية ،للتصدي
للمطامع والحتماالت العدوان .لن تمنع
األزمة البيئية الدول الساعية إلى االستقالل
وإلى عالقات مع بقية دول العالم تقوم
على مبدأ الندية ،بدالً من االستتباع ،من
المضي في مشاريع تعظيم موارد القوة
مهما كانت أثمانها .لن تجد نداءات جيجك
آذانا ً صاغية بين النخب الوطنية في هذا
الجزء من العالم .حري به أن يطالب دول
الغرب باإلقالع عن سياسات الهيمنة وأن
يدعو شعوبه إلى التحرك ضد أنظمتهم.
المساواة أو جحيم للجميع
يستخف جيجك بعقول أبناء العالم غير
الغربي عندما يطالبهم بتحمل مسؤولية
الكارثة القادمة ،أسوة بالقوى اإلمبريالية
العاتية التي تسببت بها .أمر مستفز
ومضحك في آن ذكره لكوريا الشمالية
عند الحديث عن السياسات القومية
وبناء القدرات الدفاعية ونسيانه للترسانة
العسكرية األميركية التي تفوقها بأضعاف
مضاعفة والمخصصة للعدوان وشن
الحروب على اآلخرين وقتل الماليين
في فيتنام والالوس وكمبوديا والعراق
وأفغانستان وغيرها .كوريا الشمالية لم
تعتد على أحد ولم تموضع قوات وأسلحة
نووية في جوار الواليات المتحدة.
الخالصة الثالثة التي تفرض نفسها هي
أن إنقاذ الكوكب في ظل العالقات الدولية
القائمة بالفعل يشترط كخطوة أولى تعبئة
الشعوب الغربية للضغط على أنظمتها
من أجل تغيير سياساتهم حيال بقية العالم
ودعم القوى غير الغربية في جهدها
لتعديل موازين القوى للضغط في االتجاه
نفسه .أي كالم آخر هو محاولة للتضليل
ومضيعة للوقت في ظل بداية العد العكسي
نحو جحيم للجميع وليس للجنوب وحده.

جميعنا بشر ولكن...
عالم اليوم ،على كل الصعد السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية ،هو نتاج لخمسة قرون من
الهيمنة الغربية أوالً ،ولصراع بقية
دول وشعوب العالم غير الغربي معها
ثانياً .الحداثة الرأسمالية الغربية مسؤولة
فكريا ً وعمليا ً عن األزمة البيئية الحالية.
لقد أسست هذه الحداثة ،بالغزو واإلبادة
والقتل والتدمير واالستعباد والنهب البدائي
للثروات ،نظاما ً عالميا ً تراتبيا ً بين األمم
والشعوب ال يزال قسم عظيم من شعوب
الجنوب يعاني منه اليوم .آثار األزمة
البيئية في ظل نظام الهيمنة التراتبي
قد تكون «خطيرة» في الشمال لكنها
«فتاكة» في الجنوب تماما ً كما تنعكس
السياسات النيوليبرالية تدنيا ً في القدرة
الشرائية للطبقات الشعبية في الشمال
ودماراً لقطاعات بأكملها من االقتصادات
ونكبة لكتل اجتماعية واسعة في الجنوب.
يكفي التأمل في نتائج الكوارث البيئية،
كاألعاصير والفيضانات والتصحر وفي
انتشار األمراض المرتبطة بالتلوث،
كالسرطان واألمراض الرئوية ،في دول
الجنوب ،للتيقن من ذلك .لقد تسبب هذا
النظام ،بفعل الحقبة االستعمارية الطويلة،
واستمرار سياسات الحرب والسيطرة
ونهب الموارد ،بأعطاب بنيوية عميقة في
معظم البلدان المذكورة حيث يعاني أكثر
من  815مليون إنسان من الجوع حسب
تقرير األمم المتحدة الصادر سنة ،2017
ويموت طفل من الجوع كل  11ثانية
حسب البرنامج الغذائي العالمي (World
 ،)Food Programأي ّ
أن 2891174
طفالً ماتوا منذ بداية هذا العام .على
الكوكب الفضائي الذي يتحدث عنه
جيجك ،تعيش إنسانية من الدرجة األولى
على حساب إنسانية من الدرجة الثانية.
لسنا إنسانية واحدة ألننا لسنا متساوين في
الحقوق األساسية.
السيادة لفرض الندية
ق ّدمت شعوب الجنوب ،وال يزال بعضها
يقدم ،تضحيات هائلة للخالص من
االستعمار والتبعية واستعادة سيادتها ألنها األخبار اللبنانية –  8ديسمبر 2018
الشرط الذي ال بد منه لفرض عالقات تقوم
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دعوة لتذكر تراث حسين مروة

حين دعاني األصدقاء في دار الفارابي
(اللبنانية) للمشاركة في الوقفة االستذكارية
لعدد من المثقفين اليساريين والشيوعيين
الذين فارقونا (في معرض الكتاب الدولي في
دورته  62في بيروت) خطر ببالي ما نشرته
في جريدة المنبر ” الشيوعية ” قبل أكثر من
ثالثة عقود من الزمان ،عن تجربته العراقية
األولى ،وكيف اكتشف ماركس في النجف،
ّ
تعذر عل ّي الحضور ،طلب مني
وعندما
األصدقاء إرسال كلمة بالمناسبة ،فكتبت :
حين انطلقت رصاصات الغدر الجاهلة مص ّوبة
إلى رأس الشيخ الجليل حسين مروة (شباط/
فبراير  )1987وقف رفيق دربه مهدي عامل
ليطلق ندا ًء من مقام السيدة زينب بدمشق
مودّعا ً الشهيد ،وليعلن فيه الدعوة إلى
وحدة المثقفين ضد الجهلة مخاطبا ً الفقيد
وحدتنا ضد غدر القتلة ،
” أتينا نشهد أنك ّ
فلنشكرك فقد أيقظت في وجداننا حقيقة أن
المثقفين جميعهم مستهدفون ،ألنهم مثقفون
فمن طبيعة الظالمية أن تقتل إيمان اإلنسان
باإلنسان ،فالثقافة كل ثقافة خطر عليها ،إذن
فليتوحد المثقفون ضد الجهلة”.
وأضاف مهدي عامل :ومثلما يتوحّد
اإلرهابيون والظالميون والمستبدون والقتلة
ضد الثقافة والحرية واإلبداع والجمال،
فليتوحّد المثقفون اليوم دفاعا ً عن النفس ضد
الظالمية والطائفية واالستعباد واالستالب
الخارجي والداخلي في مواجهة الغدر
والتخلّف واإلرهاب.
لم يدر بخلد مهدي عامل أنه سيكون الضحية
التالية في قافلة ضحايا الثقافة والتنوير حيث
تم اغتياله بعد ثالثة أشهر من اغتيال حسين
مروّة ،وتم ّكن القتلة من أن يصوبوا نار
حقدهم إليه في  18أيار/مايو .1987/ولع ّل
غيابهما كان خسارة كبيرة حقا ً للثقافة العربية
وللتنوير ولليسار في عالمنا العربي .
وأقول باستعادة حسين مروة وتجربته
العراقية :بأننا عرفناه كاتبا ً ومفكراً عاش في
العراق ألكثر من ربع قرن ()1924-1949
ودرس العلوم الدينية في الحوزة النجفية لمدة
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 14عاما ،ثم انتقل إلى بغداد وانخرط في
سلك التعليم ومارس الصحافة  ،السيّما في
جريدة الرأي العام التي كان يصدرها الشاعر
الكبير محمد مهدي الجواهري  ،وكان مروّة
قد تعرّف على عدد من الشخصيات السياسية
والفكرية واألدبية في تلك الفترة بينهم سالم
عادل (أمين عام الحزب الشيوعي العراقي)
الذي استشهد عام  ،1963كما تعرّف على
الشعراء بدر شاكر السياب وكاظم السماوي
ونازك المالئكة والتربوي ناجي يوسف.
وظ ّل حتى آخر يوم من حياته ّ
يكن عواطف
حميمة وذكريات عزيزة عن تجربته العراقية
 ،وكان قد كتب مالمح حكايته مع الماركسية
وكيف حصل التحوّل الفكري عنده  ،فانتقل
من اليقينية اإليمانية التبشيرية إلى التساؤلية
العقلية النقدية كما فعل زميله أيضا ً محمد
شرارة وكالهما تحوال من دارسين في
الحوزة الدينية إلى الفكر الماركسي .وقد
روى لي حسين مروة في منزل الجواهري
في دمشق أوائل الثمانينات أنه منذ المرحلة
األخيرة للدراسة الحوزوية في النجف بدأت
التساؤالت داخله تكبر وإرهاصاته تزداد حتى
حصل االفتراق ،السيّما عندما بدأ يكتب في
مجلة الهاتف النجفية لصاحبها صديقه القاص
جعفر الخليلي ،مبتدئا ً بالمقاالت األدبية أو
ببعض القصص التي كان ينشرها .ويقول
عن مجلة الهاتف أنها كانت مجلة المثقفين
العراقيين.
ويقول حسين مروّة كيف اكتشف ماركس في
النجف؟ :أن صلته تع ّززت مع “حسين محمد
الشبيبي” عضو المكتب السياسي للحزب
الشيوعي العراقي الذي أعدم في شباط /
فبراير العام  1949وعن طريقه اهتدى إلى
الماركسية ،ويضيف :كنت ألقاه (المقصود
الشبيبي) في النجف وأحيانا ً في بغداد متسلّالً
إلى مكانه السرّي قرب جامع “الحيدر خانة
” الشهير.
وحين سألته عن صلته الفعلية بالحركة
الشيوعية قال :ذات مرّة دفع لي الرفيق
الشهيد الشبيبي بنسخة من “البيان الشيوعي”
لمؤلفيه ماركس وإنجلز وقد عشت معه
يومين كاملين ،ثم عدت منشرح الصدر مفعما ً
بفرح المعرفة وبقيت أحتفظ بذلك الكراس
العتيق حتى بعد عقود من الزمانّ ،إل أنني
فوجئت باختفائه بعد حين  .ويمضي إلى
القول :منذ أوائل األربعينات بدأت أحضّر
نفسي لالنخراط العملي بالحركة الشيوعية،
خصوصا ً بعد أن أنهيت الدراسة الدينية في
العام .1938

وقد سألته هل كان الفاصل بينك وبين تلك
المرحلة هو مقالتك المنشورة في جريدة
الهاتف “أنا وعمامتي” ؟ كما أخبرني عبد
الغني الخليلي ،وكانت المقالة قد اشتهرت
باالرتباط مع قصيدة الجواهري ” النزغة أو
ليلة من ليالي الشباب ” التي نشرها في العام
 1929والتي يقول فيها :
ّ
قال لي صاحبي الظريفُ وفي الكف  /ارتعاشٌ
اللسان انحباسه :
وفي
ِ
ً
ً
ُ
غادرتَ
” ِع َّمة ” واحتفاظا  /قلت  :إني
أين
طرحتُها في ال ُكناسه
قال نعم ألن المقالة تتح ّدث بصدق وحرارة
عن صراعي المرهق والطويل والممتع
معا ً بين عوالم الطفل ونوازعه ورواسبه
االجتماعية وبين المشروع المعرفي البديل
الذي كان قراري االنخراط فيه عمليا ً ،
والذي شهد مظهراً متمفصالً بوداع العمامة،
وبالطبع ربطتني مع الجواهري عالقة وثيقة،
أما عالقتي مع عبد الغني الخليلي وآل الخليلي
عموما ً فقد كانت عالقة زمالة ودراسة وسكن
مشترك ،حيث كنت أدرس في مدرسة
الخليلي في النجف (محلّة العمارة) وفيها ما
يشبه القسم الداخلي بالمفهوم المعاصر.
ُ
وأضاف حسين مروّة :وهكذا أصبحت في
صلب نشاط الحركة الثقافية وسط زحام الكتب
في سوق السراي ببغداد والمكتبات والكتّاب
والمبدعين واألدباء  ،خصوصا ً بفترة الحرب
العالمية الثانية والصراع المعروف.
ويكتب مروّة أيضاً :بدأت أقرأ ما توفّر تحت
يدي من الفكر النظري اليساري ،وعن
الماركسية بطبعتها “اللينينية” وعن االتحاد
السوفياتي  ،خصوصا ً “نداء لينين” الشهير
“إلى شعوب الشرق” وكتابه “االستعمار
أعلى مراحل الرأسمالية”  ،وكتابات أخرى .
وبعد وثبة كانون  1948إثر توقيع معاهدة
بورتسموث أُب ِعد حسين مروّة من العراق
ونُزعت عنه جنسيته العراقية وكان حينها
قد اعتبر نفسه جز ًءا من الحركة الشيوعية،
حيث انتظم بعد ذلك في لبنان في الحزب
الشيوعي اللبناني وأصبح عضواً في لجنته
المركزية وأحد منظريه حتى اغتياله ،وتلك
قصة أخرى .وكان قد اشتهر بكتاباته في مجلة
الطريق ،وعلى األخص كتابه ” النزعات
المادية في الفلسفة العربية-اإلسالمية” الذي
صدرت طبعته األولى في  4أجزاء العام
 1978وطبعته األخيرة عن دار الفارابي ،
العام .2016
اكاديمي وكاتب عراقي
عبد الحسين شعبان
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(مدارات يكتبها أدونيس) في عص ٍر يطر ُد عصراً:
ماذا تفعل مدينةٌ تتّكىء على وردة

(مونتيري ــ مكسيكو 20ــ  27أكتوبر )2018
زوكالو ــ
والملح يكاد أن يغيِّر
الغبا ُر يشرب ما َء ال ّرموز،
ُ
لونَه وطع َمه.
ّ
وها هو كوكبُ الزهرة يكاد أن تعثر قدماه
بخرائط الضّوء.
ال َعبْ  ،أيّها الطّف ُل المكسيك ّي بورق الطبيعة
تنس أطفال العالم الذين
وحبرها .لكن ال َ
يتر ّمدون ،ك ّل يوم ،لكي تعرف كيف تتذ ّكر النار
وحج َر ال ّشمس.
ً
وعندما ترى سنجابا يف ّر من البشر في عرب ٍة
الحدا َد وفا ًء
تعرجُ ،وطاووسا ً يلبس ِ
ف عن اللعبْ ،
ألقحوان ال َموْ تى ،ال تتوقّ ْ
ولت ُك ِن
ِ
ال ّشمسُ فيه شريكةً ورفيقة.
ْ
ك األولى.
ق غابةُ األساطير مدرست َ
ولتَ ْب َ
***
زوكالو ــ
ُّ
ُ
ق
الخطوات تصنع
َمن قالَ ،من يقو ُل
الط ُر َ
والسّاحات؟
يكفي أن يض َع أحدُنا ق َد َميه في أ ّ
ي بل ٍد لكي يرى
العكس :
ُّ
ُ
الط ُر ُ
ّاحات هي التي تصنع الخطوات.
ق والس
ّ
المكسيك ،احتَ َد َم ْ
ت فجأةً
في الطريق إلى
ِ
هواجسيُ .
قلت في نفسي:
ت ال ّشمسُ منّا.
ربّما تَ ِعبَ ِ
ربّما لهذا لم ت ُع ْد تكلِّ ُمنا إالّ بلغ ٍة سبق ْتنا كثيراً.
أ ّما الق َم ُر فقد أصب َح ضنيناً:
لم نع ْد نقد ُر أن نم َّد أيدينا إلى جيوب ِه
ق ولو حُلماً.
لكي نسر َ
ً
هل تعمل الشمسُ والق َم ُر إذا على نقلنا إلى بال ٍد
أخرى؟
***
« جفّت الينابيع» ؟ ربّما
ّ
لكن المطر ال يزال يأتي ويمضي .هكذا على
مدخل ال ُمتحف األنتروبولوج ّي في مكسيكو،
كأس ماء يتح ّد ُر من
م ّدت لي ي ٌد من جه ِة مايا
َ
غيومها التي تتح ّد ُر من ذاكرتها .وكان في الماء
حاضراً ،والميِّتَ حيّاً.
ما يجعل الماض َي
ِ

ليدك هذه التي ترى أيضا ً ما تلمسُه.
شكراً مايا
ِ
ص َّغ ُر الالنهاية في
شكراً لهذه الكأس التي هي ُم َ
موج التّكوين.
ِ
ُ
وليست الالنهاية في العين بح ّد ذاتها ،يقول
ُمع َج ُم هذا المتحف ،وإنّما هو في البصر.
ص ُر ليس في العين وحدها ،وإنّما هو كذلك
والب َ
في البصيرة.
يقول هذا المعجم أيضاً:
اللي ُل في هذا العصر عا ِك ٌ
ف على دراسة مستقبل
العين.
ما هذا المستقب ُل أيّتها اللحظةُ التي يحملها بين
جنا َحيه طاووسُ ال ّزخرفة؟
***
بعض التّماثيل ــ مثالً تمثال «
عندما كنت أتأ ّم ُل
َ
أمير ال ّزهر سوشيبيللي
األرض
ربّة
وتمثال
Xochipilli
والخصوبة واألمومة اآلزتيكية تالزولتيكولت
إن ّ
 ،Tlazoltecoltأغراني التأ ُّم ُل بالقول ّ
الفن
القديم في المكسيك تجسي ٌد للطّاقة الخالّقة الحيّة.
ّ
كأن هذه األرض المكسيكية كانت تؤمن ،على
بأن ّ
العكس من األرض المتوسّطيّةّ ،
الفن الذي
يكرّر نفسه ،وال يتج ّدد أو ال يتخطّى ما أنجزَه،
إنّما هو إهانةٌ لآللهة .التّمثال الذي ال يكون في
مستوى الكينونة اإللهيّة ،يُ َع ّد شكالً من إهانة هذه
الكينونةّ .
الفن كاأللوهة ال يتجاوز الحياةَ والواقع
وحدهما ،وإنّما يتجاوز الموتَ نف َسه.
في هذا األفق رأيت في ال ُمت َحف إلى جانب
المتنوعة طاقةً داخليّة
ال ُمن َجزات اإلبداعية الفنّيّة
ِّ
على َمحو الواقع ،وعلى خلق عالَ ٍم آخ َر يتجاوزه.
تاريخ تمتز ُج فيه
ننتقل في هذا العالم على د َرج
ٍ
ال ُم َخيِّلة بالما ّدة ،واألرضُ بالسّماء.
إنّها أبديّةُ المعنى تتنوّع وتتج ّدد في زمنيّة
الصورة.
***
ال أعرف مدينةً مليئةً بالمدن كمثل مكسيكو.
والحم ُد لِلُ ْ
يموه الفراغ
طف ال ّشجر فيها ،فهو ِّ
وصحراءه ،خصوصا ً عندما تصعد سلّما ً حجريّا ً
وأربع وثمانين درجة لتُك ِمل رؤيةَ القامة
بمئ ٍة
ٍ
العالية الضّخمة لكنيسة الغوادولوب ،ذلك المكان
الذي ال مكان فيه إالّ للتّاريخ ــ أعني إالّ لنفسه.
ماذا يعني مث ُل هذا المكان؟
أن تكون في المكسيك هو أن ترى لي َل العالم
كيف لبس الضّو َء لحظةً لحظةً ،وخطوةً خطوةً،
وغيم
حجر يرضع طاقة الشمس،
وكيف آلَف بين
ٍ
ٍ
تُرضعه طاقةُ الخلق .ما عدا ذلك ،ال مكانَ إالّ
لل ُمشتَ َرك ال ُمبتَ َذل الذي يخرج في مصانع العولمة
ومناجمها ،كما نرى في تلك البلدان التي تُثقِل
كا ِه َل كوكبنا األرض ّي.
***
زوكالو ،ــ
أرض كانت
أطفالٌ ،جنو ٌد وع ّما ٌل وقادةٌ لمستقبل
ٍ

تزرع النّجو َم في حقولها .وكانت عندما تتعبُ
ّح ُم ــ األ ّم.
ترتاح في أحضان مخيِّل ٍة كأنّها الر ِ
***
ٌ
صحْ ٌو ملي ٌء بالغيوم ــ
المكسيك ــ سماء صاحيةَ .
اآلتية ،خصوصا ً من ال ّشمال األميرك ّي .والحصا ُد
ال يزال  ،تقريباً ،كما كان.
ّ
ال يزال هو هو ،تقريباً :حصا َد النجوم.
***
كالّ ،لم يعُد اإلنسانُ مناراً أمام اإلنسان ،تقول
األرضُ المكسيكيّة .وتسأل بمرارة:
جدار أمام
إلى
لماذا يتحوّل اإلنسان ،اليوم،
ٍ
اإلنسان؟
***
حي تالبان  Tlapanالذي
مكسيكو ــ هل في ِّ
يرفع راية ال ّشباب ما يُنبِىء بالقدرة على الجواب؟
أم ّ
الحي اآلخر الذي يرفع
أن هذه القدرةَ كامنةٌ في
ِّ
رايةَ التّ َرف والرّفاهية كويووآكان Coyoacan
؟
***
سوشميلكو ( حدائق اآلزتيك ) :
الما ُء أسود غير ّ
أن البيتَ قائ ٌم بين يدَي الطّبيعة،
حقّاً.
آن ،أنّه هو وليس
وكلُّ شيء في مكسيكو يبدو في ٍ
هو .أنّه ذاتهُ وغيره.
ّ
واآللةُ التي ابتُ ِك َرت لتسريع الزمن هي نفسها التي
تجعله ،اليو َم ثقيالً ،بطيئاً ،بطيئاً.
في طريق العودة من زيارة هذه الحدائق ،مروراً
بشارع الريفورما (:)Reforma
تماثيل ملوَّنةٌ لحيوانات مما وراء الواقع ،تقصّ
سيرة الواقع.
ّ
الفن يمحو الفروقات ،إنه ّ
إنه ّ
الفن يثبِّت الفروقات.
ٌ
ّ
عصر
في
ة
ورد
على
كىء
ت
ت
ة
مدين
تفعل
ماذا
ٍ
ٍ
يطر ُد عصراً؟
في حرك ٍة بين التق ُّدم تلبّي الحاجة ،غير أنّها
تُطفىء نار الرّغبات.
***
أوه مايا ! ما هذا العالم الذي يحكمك اآلن؟
وقع خطواته .هكذا
ال يُصغي في مسيرته إالّ إلى ِ
يبدو أنّه يسير ال يسير إالّ واثِقاً.
ال يعترف أبداً أنّه يتراجع أو ينهزم.
كيف يمكنه ،إذاً ،أن يتق ّدم؟
***
ُ
ٌ
عالَ ٌم يقوده طغاة يق ّدمون هم أنفسهم على ضعفهم
وفشلهم البراهينَ التي ال تُد َحضُ  ،أبداً.
مع ذلك يُنكرونها بطغيانهم ذاته.
***
وقولي أيّتها الثّورة :
هل تعرفين س ّر ذلك الحبّ األعمى بين الجناح
والجنّة؟ وبين الجناح والفضاء؟
الحياة اللندنية  15 -نوفمبر 2018
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عتبي عليك يا دانوب...

يبث الخبير الفلسطيني قي علوم اإلتصال نادر
العالول لواعج المحب لمدينة بودابست بعد أن
زارها متمنيا ً لو تكشف عن جمالها وتسوقة
وهو الجمال الطبيعي المتسربل بتاريخ
تواشجي مع الشعوب العربية.
وقد أرسل للدانوب األزرق المقال المرفق
ننشر نصة لصدقة وبالغتة:
شهد عام  1988والدة تجربتي مع السفر ،فكان
أن زرت وقتها وأنا في سن التاسعة دولتين
كنت أسمع عنهما بنشرات األخبار وقصص
الخيال ،فقد أرسلني والدي رحمه هللا برفقة
شقيقتي التي تكبرني بعامين لزيارة شقيقته في
لندن – المملكة المتحدة ألقضي عندها شهراً
من إجازتي الصيفية ،وألكمل بعدها رحلتي
لزيارة عمي في واشنطن – الواليات المتحدة
ألقضي هناك شهراً آخر.
أذكر كيف اتسعت عيناي كلما وقع بصري
على ما في تلك المدن من رخاء وفن معماري
وطبيعة خالبة وضجيج محبّب لم أعهد مثلهم
في بلدي الذي أرهقه االحتالل وما رافقه من
ب ملعون .أسترجع
دائم وترقّ ٍ
كآبة قاتل ٍة وهدوء ٍ
شهقاتي المكتومة التي أبت إال أن تتحرّر كلما
ُ
تعاملت مع أبناء تلك المدن فأرى نُبل تعاطيهم
مع أرضهم وحرصهم على نقائها وجمالها.
ُ
شهدت تفانيهم في تطبيق قوانين هم وضعوها
وأخذوا على عاتقهم تحويلها لثقافة تمتد ألجيال.
عام  1994كانت لي تجربة أخرى مع السفر
فتوجهت إلى جزيرة قبرص برفقة عد ٍد من
األصدقاء وأمضيت فيها أسبوعين مررت
خاللهم بتجارب أدهشتني وأوقعتني في عشق
بالد الماء والطبيعة.
تكررت أسفاري بعدها فزرت الواليات المتحدة
وتركيا وأندونيسيا والسويد وإيطاليا وإسبانيا
وألمانيا والنمسا وسويسرا وهولندا وبلجيكا
والتشيك ودوالً عربية ،وفي تلك الزيارات
اختبرت الدهشة والتعجّب و التعلّم ،وأحيانا ً
بعض االمتعاض ،ولكن المشت َرك بين ك ّل تلك
الزيارات كان معرفتي المسبقة بتلك الدول من
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خالل ما تقوم به من إعالنات وتسويق وتشويق في الشهر التاسع من عام  2018برفقة
زوجتي التي ُولدت وعاشت أول سنين عمرها
ودعوات للسياحة والزيارة ورؤية عجائبها.
في عام  2004كنت في زيارة عمل في مدينة فيها واصطحبت معنا إبني ذو الثالثة أعوام
شي من
فيينا في النمسا ،وكان لي صديق اسكتلندي على أمل أن يرسخ في ذهنه الفتي ْ
يعمل في مدينة تيميشوارا الرومانية ،واقترح عشق بودابست أو رائحة الدانوب أو عبق
علي أن نلتقي في مدينة بودابست في المجر ،التاريخ .تجوّلنا في كل أنحاء المدينة ،فجبنا
ووافقت وتح ّم ُ
ست للقائه في مدينة جديدة لم شارع فاتسي عشرات المرّات ،وجلسنا نحاول
أكن قد زرتها بعد ولم أسمع عنها الكثير ،تخيّل حقبة أولئك األبطال في ساحة األبطال،
توجهت بالقطار من فيينا إلى بودابست ولم وتنزهنا في جزيرة مارغريت لنرى طبيعة
أكن أعلم ما ينتظرني هناك ،تلك المدينة عذراء لم يمسسها إنس وال جان ،وتوجهنا من
الشرق أوروبية التي تخيلتها مدينة متواضعة هناك لزيارة البيت الذي سكنته عائلة زوجتي
بمواردها وطبيعتها وتقدمها وجمالها ،ولدى في الحي الثاني ،وانطلقنا بالقطار لزيارة مدينة
وصولي لمحطة القطار في بودابست بدأت سنتندرا الصغيرة التي تشبه إلى حد كبير جنة
جمال غريب لم أفهم ما يميزه ،صغيرة تحتضنها طبيعة غنية حانية.
باستشعار
ٍ
ً
ً
ً
رأيت شعبا بسيطا سلسا يتعامل بألفة دون في أحد مساءاتنا في بودابست تجوّلنا بصحبة
تعقيد ،وأحسست بقوة الدانوب يحمل حضارةً الدكتور الفاضل عبد المنعم قدورة وزوجته
وتاريخا ً قليالً ما شهد العالم مثلهما .أمضيت السيدة الفاضلة سوسن اإلنكليزي على
يومين في بودابست وغادرتها مرغما ً ومعاهداً ضفاف الدانوب في مشه ٍد أ ّخا ٍذ للدانوب بسفنه
نفسي أن أعود ألرى ما تكنزه المدينة من تميّز وانعكاسات األضواء بمياهه ومن حوله شموخ
التاريخ ببناية البرلمان المجري وقصر الملك
وفرادة.
ً
تصديقا ً لعهدي ،عدت لزيارة بودابست عام التاريخي ،وكانت لي فرصة ال تسنح للكثيرين
 2008برفقة صديق فلسطيني وأمضيت فيها لسماع قصص بودابست من ذكريات الدكتور
أياما ً أقل ما يقال فيها أنها كانت من أجمل أيام عبد المنعم قدورة.
عمري ،استكشفت عبقا ً حضاريا ً تاريخيا ً تفتقده تجربتي األخيرة في بودابست أخذتني على
أكبر مدن العالم ،وتأملت إرثا ً طبيعيا ً ال تتمتّع حين غرّة وغرزت ف ّي شيئا ً من عبق المدينة
به مدن العالم التي تحمل أكثر األسماء رنيناً .فأصبحت أشعر باالرتباط بها واالشتياق إليها.
ُ
تنقلت بوسائل مواصالت أصابتها شيخوخة والرتباطي بها شعرت بظلمها لنفسها إذ ال
صالحة ،فال هي شابة طائشة وال كهلة عاجزة ،تعطي لنفسها حقّها ،وال تبذل بسيط الجهد
أحسست وكأن بنايات بودابست وقطارات لتفرج عن جمالها المأسور أو لتثبت أحقيتها
بودابست وأشجار بودابست ترفض الرحيل في تبوء قمم المدن العالمية جماالً وتاريخا ً
عن مدينتها وال تحتمل وداعها ،بالضبط وحاضراً .فلتنتفضي بودابست ولتُري العالم
كحبيبين عاشا معا ً كل عقود عمرهما وعاهدا أنك ما زلت عروسا ً بها ما فيها من شموخ
بعضهما أال يفترقا ّإل بموت أحدهما .أما أنا أُنثوي جبّار ،وأنت يا دانوب...عتبي عليك يا
فافترقت عن بودابست خاسراً بعد انقضاء دانوب
نادر العالول
أيامي بها.
فلسطين
وحتى تكتمل الصورة ،عدت لزيارة بودابست
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ÊUH��« ‘u�—Ë« ‚dA��*«

»Hô©dG ÜO’C G Rƒæch á«eÉ°ùdG äÉ¨∏dÉH ºà¡e
W�UI¦�UÐ l�u*« Íd−*« »U³A�« s� öÎ Oł ÊUH²ý« ‘u??�—Ë« Íd−*« ‚dA²�*« b�−¹
u×MK� «Î –U²Ý« tKLŽ V½Uł v�« uN� ÆWO�U��« UGK�« w� oLF²*«Ë WO�öÝô« WOÐdF�«
W¹d³F�« UGK�UÐ oLF²� X�Ð«œuÐ w� b½«—u� ‘uHðË« WF�Uł w� WO�¹—U²�« lł«d*«Ë
UNDš h�¹ w²�« W¹œU�_« WGK�«Ë WO�«—ü«Ë WO½U¹d��«Ë W¦¹b(«Ë W1bI�« WOA³(«Ë
ÆWÐuFB�« UL�Ð

UAJ� f�d� Íd?? ? ? ?�*« ”bMN*«

…d?? ? ? ? �U?? ? ? I�« w� W?? ? ? ? ? ? ?O�ö?? ? ? ?�ô« —U�ü« r?? ? ? ?O�d� w� r�U?? ? ? ? ? �
5�dA²�*« s� tðcðUÝ«Ë t�—UF� v�« dOA¹Ë
ÍË—U??� ÍbOKJOÝ —u��Ëd³�« d�cO� 5¹d−*«
ÀU×Ð_« 5�UC� tLKŽË WOÐdF�« tM� qN½ Íc�«
—u��—u³�« v??�« dOA¹ UL� WO�öÝô« WOÐdF�«
rFM*« b³Ž Íd??B?*« —u??²?�b??�«Ë —Ëb??½U??ý— Ëœu??�
WOÐdF�« WGK�« r�� w� ”—b¹ ÊU� Íc�« —U²��
q³� WOM*« t??²?�«ËË b??½«—u??� ‘u??H?ðË« WF�Uł w�
ÆX�Ð«œuÐ w� s�œË dNý« W�Lš
WOÐdF�« W�UI¦�« vKŽ lKD� ‘u�—Ë« ‚dA²�*«
ÃU²M�«Ë WOÐdF�« WOÐœô« —U??Łü« WLłdð Ê« Èd¹Ë
U¹UCIK� d³�« rN� vKŽ bŽU�¹ wÐdF�« ÍdJH�«
Ê« – ‰uI¹ UL� – Î«bOł d�c²½ s×M� ¨WOÐdF�«
w� dO³� —Ëœ t� ÊU� ôuł ”u½U�dł ‚dA²�*«
WO�öÝô« WOÐdF�« …—UC(« f¹—bðË n¹dF²�«
öÐUI*«Ë «d{U;«Ë «ËbM�« d³Ž d−*« w�
W¹Už w� d�ô« «c¼ ÊU�Ë WO½u¹eHK²�«Ë WOŽ«–ô«
ÆWO½U¦�« WO*UF�« »d(« q³� WOL¼ô«
VFK¹ w�UIŁ qŽUH²� W³Š— ÎU�U�¬ WLŁ Ê« Èd??¹Ë
w�UI¦�« qŽUH²�« w� Î«—Ëœ ÊuHI¦*«Ë ÂöŽù« tO�
Í—UC(« —«u(«Ë
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w²�« Ê–P*« rO�dðË …d¼UI�« w� WO�öÝô« —UŁü«
5(« p�– …d¼UI�« »U« ‰«e�“ qFHÐ —dCð
kHŠ WM' w� fOzd�« ”bMN*« p�– v�« ÊU�Ë
UNÝ√d¹ ÊU??� w²�«Ë …d¼UI�« w� WOÐdF�« —U??Łü«
ÆÍdB*« ·U�Ë_« d¹“Ë

qLF¹ »_ W¹d−*« b−Ý WM¹b� w� ‘u�—Ë« b�Ë
tžuKÐ r??ž— «c??¼ UM�u¹ v²Š V??D?�« qIŠ w??�
WF�Uł w� WOÐdF�« WGK�« ”—œ Æ5½UL¦�«Ë WFÐ«d�«
Æ1978 ÂUŽ UNM� Ãd�ð w²�« b½«—u� ‘uHðË«
w� W¹dBM²�*« WF�Uł w� ÎU�UŽ ÂU�« b� ÊU�Ë
1978 ÂUŽ …d¼UI�« v�« tłuðË 1977 œ«bGÐ
Æ…d¼UI�« WF�Uł w� »«œü« WOKJÐ ÎUI×²K�
∫‰uIO� w�U(« wF�U'« t�¹—bð sŽ Àb×²¹
’uBM�« …¡«d?? �Ë u×M�« …œU??� f??¹—b??²?Ð Âu??�√
…œ—«u?? �« W??1b??I?�« v×BH�« WGK�UÐ WO�¹—U²�«
w??½U??žô« V??²?� q??¦?� w??Ðd??F?�« »«œô« “u??M? � w??�
Âu??�« U??L?� ÊU??J?K?š s??Ð« U??H? �R??�Ë w½UNHö�
ÆWO�U��« UGK�« w??� Ê—U??I?*« u×M�« f¹—b²Ð
wF� QA½ WOÐdF�« WGK�UÐ w�UL²¼« Ê« l�«u�«Ë
UÝ«—b�« nGAÐ lÐUð« XM� bI� W�uHD�« cM�
Æu×M�UÐ ÎUF�u� XM�Ë WO�U��« UGK�« ‰uŠ
v�« ‘u??�—Ë« ‚dA²�*« dOA¹ tðUH�R� ‰u??ŠË
”bMN*« ‰u??Š tÐU²� “U??$S??Ð ÎU?O?�U??Š r²N� t??½«
w� tŠdDOÝË UAJ� fðd¼ Íd−*« Í—ULF*«
”bMN*« «c¼ …UOŠ Ê« –« ÆÂœUI�« ÂUF�« U³²J*«
w�UI¦�« ÊËUF²�« w??� öÎ BH� qJAð Í—ULF*«
5Ð …d??¼U??I?�« w??� ‘U??Ž b??I?� w??Ðd??F?�« Íd??−? *«
kHŠ t�UL²¼« qÒ ł ÊU�Ë 1914 – 1880 Â«uŽ«
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رجال أعمال أونطة

كتب عبدهللا عيسى رئيس تحرير
موقع دنيا الوطن الفلسطيني المقال
التالي ولطرافته نورد نصة لما يحمل
من اشارات وتنبيهات:
خرج بعض الفلسطينيين من بيئة فقيرة
متواضعة جداً في بداية حياتهم العملية،
ثم أصبحوا من أصحاب المليارات،
مع أننا نعرف طريق المليارات التي
أوصلتهم إلى النجومية ،ومصاف
رجال األعمال ،وبعضهم بقية سيرته
غامضة؛ لكنها ليست حسنة.
ومع بدايتها ،كانت السلطة الفلسطينية،
وما تزال ،تحتاج إلى ضخ أموال
كثيرة لتشغيل الفلسطينيين في قطاع
غزة والضفة الغربية ،واالستغناء بقدر
اإلمكان عن المساعدات الخارجية،
ومع هذا وحتى اآلن أي بعد عشرين
عاما ً من بدايتها ،بقي االستغناء عن
المساعدات الخارجية مجرد حلم.
وفي السنوات األولى للسلطة ،عكف
باحثون على تقدير رأس المال
الفلسطيني في الخارج ،والذي قُدر
في حينها بما يزيد عن  200مليار
دوالر ،ولم يبادر أي من أصحاب هذه
32

المليارات لمساعدة الشعب الفلسطيني
بجدية ،وكلما طلبت السلطة الفلسطينية
من أحد أصحاب المليارات مساعدة
الشعب الفلسطيني بمشاريع جدية،
الحظنا أن أحد رجال األعمال المقيمين
في أمريكا ،يقدم تبرعات هزيلة وشكلية
ال تسمن وال تغني من جوع ،مع طلب
بأن يُصبح رئيسا ً للوزراء في السلطة،
مقابل بعض الفتات الذي يقدمه ،بينما
رأينا على شبكة (يوتيوب) فيديوهات
لحفالت البذخ التي يقيمها بأمريكا.
في  1973وبعد أن قررت السعودية
بقيادة الملك فيصل بن عبد العزيز،
حظر تصدير النفط إلى أمريكا ودول
أوروبا ،ويقال أن الدول الخليجية
المصدرة للنفط ،لم تحظر النفط
تماما ً على دول العالم ،وإنما فقط
قامت بتخفيض اإلنتاج ،وكان أحد
الفلسطينيين يعمل موظفا ً إداريا ً بسيطا ً
في السفارة الكويتية في أوروبا ،وبعد
انقطاع النفط عن هذه الدولة ،والتي قال
عنها ذات مرة فاروق القدومي (العرب
حظروا النفط حظراً كامالً عن هذه
الدولة األوروبية ألنها دولة صغيرة،
فاستضعفوها ،وقطعوا النفط عنها)
فذهب صاحبنا الفلسطيني إلى الدولة
األوروبية ،واقترح عليها تزوديها
بالنفط بما يحتاجونه وأكثر من ذلك
من السوق السوداء فوافقت الكويت،
ويقال :إن هذه الدولة ،حصلت على
النفط من السوق السوداء عبر هذا
الفلسطيني ،أكثر مما كانت تحصل
عليه قبل الحرب ،وتقاضى ذلك
الفلسطيني عموالت ضخمة ،وأصبح
من أصحاب المليارات ،وتنافست

الصحف األوروبية على نشر صوره
مع الحسناوات األوروبيات على يخت
يمتلكه ،وبعد سنوات (تمشيخ) وحمل
سبحة ولحية ،ثم أصبح متدينا ً بقدرة
قادر ،وبعد إقامة السلطة الفلسطينية،
لم يتطوع بتقديم أدنى مساعدة للسلطة
الفلسطينية ،واكتفى بالمساعدات التي
كان يقدمها للحسناوات األوروبيات.
وذات مرة ،التقيت في بداية السلطة مع
رجل أعمال فلسطيني في أحد مكاتب
السلطة ،فقال قدمت إلقامة مشروع
في غزة ،ومعي شريك أمريكي ،وأنا
لست بحاجة إلى ذلك األمريكي ،وقلت
له لماذا أتيت به؟ فقال مجرد حماية لي
من السلطة ،ال شك بأن حجة هذا الرجل
كانت واهية ،وكان يحمل صورة خيالية
عن السلطة وليست واقعية ،وحتى إن
من حاولوا مساعدة الشعب الفلسطيني
بمساعدات بسيطة ال تذكر وشكلية،
يشترط على السلطة بأن يُعين رئيسا ً
للوزراء ،وال أعرف كم رئيسا ً للوزراء
تحتاج السلطة ،بينما نجد في مصر
مثالً رجال أعمال ،يقدمون ويتبرعون
بأموال ضخمة ،ويشترون مؤسسات،
ويؤسسون مؤسسات أخرى خاصة
اإلعالمية ،مثل نجيب ساويرس،
ومحمد أبو العنين ،وغيرهما ،وذات
مرة حدثني مسؤول رياضي في قطاع
غزة ،أنه توجه إلى رجال أعمال
فلسطينيين في غزة؛ للتبرع للرياضة
والشباب الفلسطيني ،وبعد جهد جهيد
قدمت له مجموعة من رجال األعمال
ما مجموعة  500دوالر فقط ،فسألته
هذا كل تبرعهم؟ قال نعم.
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اليمن الغنية باهلها وتراثها

ذهب قول الشاعر البد من صنعا ولوطال
السفر في ضمائر اجيال عربية متتالية
عرفت اليمن بانخراطة وعطاءة في
القضايا العربية وعشقة للتواصل
األنساني.
والبد ان كل افئدة العالم تتجه نحو اليمن
البلد الحاضن لتاريخ مديد من اإلرث

االنساني وعلية فان منظمة اليونسكو تدعو
ابداً جميع األطراف المعنية بالنزاع فى
اليمن على تجنب استهداف التراث الثقافى
لهذا البلد  .ودعت المديرة العامة لليونسكو
سكان اليمن ،وكذلك دول المنطقة المعنية
بالعمليات العسكرية  ،إلى بذل ما فى
ُو ْس ِعهم لحماية التراث الثقافى لليمن ،الذى
ال يقدر بثمن  ،معتبرة أن تجنب أطراف
النزاع استهداف مواقع التراث الثقافى
ومعالمه أمر أساسى ،سواء بالمدفعية أو
الضربات الجوية أو استخدامها ألغراض
عسكرية.
ويحوى اليمن كنوزا معمارية ,ويتضمن
ثالثة مواقع أدرجتها اليونسكو على الئحة
التراث العالمي ,هى المدينة القديمة فى
صنعاء  ،ومدينة شبام فى الشرق ،الملقبة

«مانهاتن الصحراء» ،ومدينة زبيد فى
الغرب .
تعتبر صنعاء من أجمل مدن العالم عمارة
وأكثرها محافظة على التراث بخصائصها
المميزة والفريدة .وتتضارب الروايات
حول تاريخها ،فاألساطير والشعراء
واألدباء وصفوها بأنها أول مدينة بنيت
بعد الطوفان المشهور  ،وأن سام بن نوح
اختارها أرضا ً وموطنا ً له  ,وأنه بنى
فيها أشهر قصر فى تاريخها وهو قصر
غمدان.

التطرف وصل الى الشوكوالتة
أعلن أعضاء من الحزب اليميني
األلماني المتطرف الحرب على شوكوالتة
 Tobleroneالسويسرية الشهيرة ،بعد أن
بدأت الشركة المصنعة بإنتاج صنوف حالل
منها.
واحتدم الغضب على اإلعالن ،بعد أن نشر
يورج ميوثن الناطق الرسمي باسم الحزب
القومي اليميني المتطرف "البديل من أجل

ألمانيا" تدوينة بشأن هذا الموضوع عبر
حسابه على فيسبوك.
وقالت متحدثة باسم الشركة" :المصنع حصل
على شهادة تطابق منتجاته ومكوناتها مع
مقاييس الحالل ،وهذا ال يعني بالضرورة
تغيير مسار عملية اإلنتاج ،بل أن النسخة
األصلية ال تزال هي المعتمدة".

السودان :إلى أين؟
يبدو أن صبر السوداني على شظف
العيش قد بلغ مداه وهو يستشعر
عجز الحكومات السودانية المتعاقبة
في إيجاد حلول لألزمات المعيشية
المتفاقمة ،فسارع الشارع بالتحرك
عبر مظاهرات حاشدة في العديد
من المدن احتجاجا ً على الغالء
الفاحش لمختلف السلع ،وخصوصا ً
رغيف الخبز ،إضافة إلى نقص
المحروقات ،وندرة السيولة
النقدية ،وتدهور مستوى الخدمات.
تصريحات المسؤولين السودانيين أكدت هواجس المواطنين حول عدد
من متطلباتهم الحيوية ،فالرئيس عمر البشير ،أكد عدم وجود مبرر

لدعم الوقود ،خاصة البنزين ،بحجة أن الدعم يذهب للمقتدرين ،منبها ً
إلى أنه لن يكون هنالك إصالح اقتصادي حقيقي من دون رفع الدعم.
وقال رئيس الوزراء وزير المالية في السودان معتز موسى ،إن أزمة
السيولة وفشل عمالء البنوك والموظفين في الحصول على ودائعهم
ومرتباتهم ،من المشاكل الحقيقية ،وإنها غير معهودة في اقتصاد
الدول.
رد المواطنين جاء سريعا ،حيث خرجوا في مظاهرات حاشدة احتجاجا
على األوضاع االقتصادية المتردية ،رفعوا خاللها شعارات تندد بفشل
الحكومة في حل األزمات التي تعيشها البالد ،من غالء في األسعار
وشح الوقود والخبز ،والعجز عن تقديم الحلول للمواطن.
ولعل كل محب للسودان يستشعر مرارة وهو يرى هذا البلد الذي
تحمل مقوماته قارة بأكملها وثروات باطنية هائلة :مرارة وألم من
سوء التدبير.
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عندما يصف الرئيس اإلميركي وزير خارجيتة بالغباء

وصف الرئيس األميركي دونالد
ترامب وزير خارجيته السابق ريكس
تيلرسون بأنه «شديد الغباء ..بالغ
الكسل» ،وذلك بعد يوم واحد من قول
الدبلوماسي السابق إنه حذر الرئيس
من فعل أشياء ربما تنتهك القانون.
وقال ترامب عبر حسابه في «تويتر»:
«يؤدي مايك بومبيو عمله على خير

وجه .أنا فخور به جداً .أما سلفه ريكس
تيلرسون ،فلم يكن يحظى بالقدرة
الذهنية المطلوبة .كان شديد الغباء ،ولم
يمكنني التخلص منه بالسرعة الكافية،
وكان بالغ الكسل .اآلن الظروف مختلفة
تماماً ،روح رائعة في الوزارة».
وكان ترامب أعلن إقالة تيلرسون في
آذار من العام الماضي عبر تغريدة
في «تويتر» بعد سلسلة خالفات
علنية بينهما بشأن السياسات المتعلقة
بكوريا الشمالية وروسيا وإيران .وإلى
جانب هذه الخالفات ،كانت عالقتهما
متدهورة بسبب تقارير ذكرت أن
تيلرسون وصف ترامب في أحاديث
خاصة بأنه «أحمق».
ووصف تيلرسون في مقابلة أجراها

مقدم البرامج السياسية بوب شيفر
ببرنامج على شبكة (سي.بي.إس نيوز)
الرئيس األميركي بأنه «غير منضبط
بشدة ،ال يهوى القراءة وال يطلع على
تقارير اإلحاطة ...وال يحب الخوض
في تفاصيل أمور كثيرة».
وسئل تيلرسون عن سبب توتر عالقته
بترامب ،فقال إن ذلك ربما يرجع إلى
أنه كان يخبره بأن هناك أشياء معينة
ال يمكنه فعلها ألنها غير قانونية أو من
شأنها انتهاك معاهدات أميركية.
وشغل تيلرسون منصب وزير
الخارجية في الفترة من األول من
شباط (فبراير)  2017حتى  31مارس
.2018

ماذا فعل كارلوس غصن ليتم إعتقالة
الصحيفة ،إن م ّدعين عا ّمين يابانيين الالفت أن نبأ االشتباه في أن يكون
ألقوا القبض على رئيس مجلس غصن قد قلّل بيانات مداخيله ،سرعان
اإلدارة ،ب ُشبهة فشله في «اإلعالن ما أكدته مجموعة «نيسان» التي
بصدق عن قيمة راتبه» الذي يتقاضاه قالت ،اليوم ،إن رئيس مجلس إدارتها
من الشركة العمالقة ،الفتةً إلى أنه «أعلن على مدى عدة سنوات عن
إعتقلت السلطات في طوكيو رئيس
مجلس إدارة شركة «نيسان»،
كارلوس

غصن،

ذي

األصول

أخفى قسما ً من عائداته عن مصلحة عائدات تقل عن مدخوله الفعلي»،
الضرائب.

بحسب نتائج تحقيق داخلي .وأضافت

وفيما أكدت صحيفة «يميوري» نبأ المجموعة في بيان« :إلى جانب ذلك،
اعتقال غصن ،ذكرت وسائل إعالم تم اكتشاف عدة أعمال سوء سلوك،

اللبنانية ،بسبب مزاعم انتهاك قانون
يابانية أن األخير ت ّم توقيفه بشبهة مثل استخدام أمالك الشركة لغايات
التداول المالي في اليابان ،وفق ما
«سوء السلوك المالي» ،في حين شخصية» ،مشيرةً إلى أنها ستقترح
ذكرت صحيفة «أساهي» اليابانية،
أشارت «أساهي» الحقا ً إلى أن ممثلي على مجلس اإلدارة «إقالته من منصبه
بعدما تحدثت تقارير سابقة عن
االدعاء «بدأوا تفتيش مكاتب مقرات سريعاً».
«احتمال توقيفه وتوجيه تهم له».
نيسان» ومواقع أخرى اليوم.
وكالة «بلومبرغ» قالت ،نقالً عن
نيسان :قد نُقيله
34
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سفارة سلطنة ُعمان في النمسا تحتفي بالعيد الوطني

تلقت الدانوب األزرق دعوة من سفارة سلطنة عُمان
لحضور اإلحتفال بالعيد الوطني الثامن واألربعين في 22
من نوفمبر.
وقد كان الحفل مميزاً بحضور رسمي وأكاديمي والمعرض
المتميز الحافل بصور عن الحياة ال ُعمانية.
وكان سعادة السفير العُماني يوسف بن أحمد الجابري
واعضاء السفارة في إستقبال الضيوف من الحكومة
النمساوية وسفراء السلك الدبلوماسي العربي واألجنبي
وممثلي فعاليات أكاديمية واقتصادية وثقافية.
في سانحة العيد الوطني العماني الثامن واالربعين ماذا يمكن
للمرء أن يكتب عن جيل قيادي انتقل ببالده من عثرات
و تحديات إلى األمل بشروق شمس عناوينها النهضة و
اإلنجاز الشاخص و اإلقرار من القوى كافة بجدارة التجربة
العُمانية التي أضحت نموذجا ً يحتذى و كرست خالل أربعة
عقود تجليات تنموية و نهضوية على بلد محدود الموارد ،بيد
أن قيادته عولت على انسانها كفاعل و رافد لتنمية أضحت
تجلياتها سارية عند ذكر سلطنة ُعمان.
و لعل أبرز ما يمكن ذكره في هذه السانحة عن سلطنة ُعمان
أنها أضحت مقصدا ً للرأي و نشدان الحكمة في القضايا
و الصراعات الماثلة .فلوال تلك القاعدة التنموية واألرث
التاريخي الموسوم على سلطنة ُعمان لما كان العالم ينظر
اليها كمقصد سالم وبيت حكمة ووئام.
وإذا كانت ُعمان قد حملت قسمات تاريخية جعلت منظمة
اليونسكو العالمية تدرجها في إطار التراث اإلنساني فإن
تجربة النهضة العُمانية بقيادة السلطان قابوس أضحت
نموذجا ً يحتذى في براعة القيادة و بناء األوطان و الحفاظ
عليها.

إننا إذ نكتب من البيئة األوروبية عن بلد حكمت قيادته منذ
عام  1970نوازع البناء و التنمية و سعادة اإلنسان و بناء
عالقات دولية تبعث على اإلحترام و تجنب العواصف
المصطنعة التي حلت بالعالم العربي منذ عام , 2011فإننا
ننطلق من األمل أن تكون التجربة العُمانية في النهضة و
البناء أمثولة نتوسل بسطها على كافة الدول ذلك أن ميزان
التطور و البناء المشفوع بدولة المؤسسات و العدل كفيل
بالحفاظ على البنيان و كبح نوازع و عصف الفوضى و
اإلضطرابات و بالتالي فإن ذلك كفيل بنشر عالقات دولية
يسودها اإلحترام و يفسح المجال لصعود القيم اإلنسانية.
ولعل التمعن في السياسة الخارجية العُمانية يبين انها
تكتسي بمالمح الشخصية العمانية وخبرتها التاريخية
مقرونة بحكمة القيادة وبعد نظرها في التعامل مع مختلف
التطورات والمواقف.
لقد تمكنت سلطنة ُعمان من بناء عالقات وثيقة مع كل الدول
 ،بما اتسمت به من هدوء وصراحة ووضوح في التعامل
مع اآلخرين من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة ،مع
الحرص على بذل كل ماهو ممكن لدعم أي تحركات خيرة
في إتجاه تحقيق األمن واالستقرار والطمأنينة ,والحد من
التوتر.
وتمكنت السلطنة خالل مسيرة نهضتها 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.
انها تجربة تنموية يحق للعُماني ان يزهو بها ,وان تضحي
نموذجا ً حمل في طياته توق التماهي ,ومضامين الحضارة
العربية االسالمية الحقة.
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في عام  2018فنانون يرحلون
صراع مع المرض ،مثلما حدث أيضا ً وفي يوليو /تموز ،رحل عن عالمنا
مع الناقد ،لويس جريس ،والذي توفي الفنان الكويتي ،ناصح الفضلي ،عن
في الشهر نفسه .وشهد شهر مارس /عمر  53عاماً ،وقد نعاه الكثيرون
آذار أيضا ً وفاة الفنانة الفلسطينية ،ريم من محبيه ،كما صدم الممثل الشاب،
بنا ،بعد معاناة استمرت فترة طويلة مصطفى العلي ،محبيه بوفاته في
مع مرض السرطان .كما رحل الفنان منزلة وحيداً .ورحلت في هذا الشهر
الكويتي عبد هللا الباروني ،عقب أيضا ً كل من الممثلة السورية مي
تصويره آلخر مشهد من مسلسل سكاف ،والفنانة المصرية ،هياتم ،بعد
"الخافي أعظم" .وشهد شهر إبريل /صراع مع مرض السرطان.
رحل عن عالمنا العديد من المشاهير
العرب في عام  ،2018تاركين ميراثا ً
فنيّا ً لجمهورهم وهو ميراث بعضه

نيسان تسجيل حالة وفاة واحدة ،وهي وفي شهر أغسطس /آب ،تلقى محبّو
للفنانة المغربية وئام الدحماني ،نتيجة الفنان األردني ،صدمة كبيرة برحيل
سكته قلبية مفاجئة.

الفنان ،ياسر المصري ،في حادث
سير ،كما رحلت الفنانة المصرية ،سناء

جدير بالمشاهدة العابرة وبعضة يحمل

مظهر ،والتي اختفت عن األضواء منذ

سمة الخلود وبعضه يحمل األسف

سنوات .كما رحلت الفنانة العراقية،

على حال الفن العربي الراهن.

سحر طه ،عن عمر  61سنة.

في نهاية شهر يناير /كانون الثاني،
رحل الفنان اللبناني ،نهاد طربية ،عن
عمر  67سنة ،إثر نوبة قلبية أصيب
بها أثناء وجوده في باريس .كما
رحل الفنان السعودي ،محمد المفرح،
المعروف بشخصية أبو مسامح ،والتي
قدمها في العديد من األعمال.
وتوفيت الناقدة المصرية ،إيزيس
نظمي ،في شهر مارس /آذار بعد
36

وفي منتصف شهر مايو /أيار رحلت
الفنانة القديرة ،مديحة يسري ،بعد
سنوات طويلة قضتها متنقلة بين العديد
من المستشفيات .وفي منتصف شهر
يونيو /حزيران توفي الفنان المصري وبعد صراع طويل مع المرض رحل
الشاب ،ماهر عصام ،عقب نزيف في شهر سبتمبر /تشرين األ ّول الفنان
حاد في المخ ،وفي الشهر نفسه توفيت القدير ،جميل راتب ،بعد رحلة عالج
الفنانة المصرية المعتزلة ،آمال فريد.

قضاها في فرنسا بسبب أزمات شديدة
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الفنانة الشابة ،غنوة ،شقيقة أنغام في بين التلحين والغناء .وفي الشهر نفسه
حادث سير لتعيد إلى األذهان قصة توفي الفنان المغربي ،ميمون الوجدي،
خالفاتها مع أختها المطربة .كما غادر وهو واحد من رواد فن الراي .كما
دنيانا في هذا الشهر الفنان القطري ،رحل أيضا ً المخرج الشاب السوري،
عبد العزيز الجاسم ،ورحلت أيضا ً مازن السعدي ،عن عمر  37سنة .كما
المخرجة المصرية ،مها عرام ،بعد رحل الفنان األردني ماجد الزواهرة
صراع مع السرطان استمر سنوات .اثر أزمة قلبية ،ورحل اإلعالمي
في أحباله الصوتية .في الشهر نفسه
توفي المنتج القدير ،سمير خفاجة ،عن
عمر  88سنة بعد صراع مع أمراض
الشيخوخة ليغادر الدنيا ،ولكن سيرته
ستبقى دوما خاصة أنه من أسهم في
تعرف الجمهور على عدد كبير من
الفنانين مثل عادل إمام ،أحمد زكي،
يونس شلبي ،سعيد صالح ،من خالل
عدة مسرحيات ومنها "هالو شلبي"،
"مدرسة

المشاغبين"،

"العيال

كبرت" .وفي شهر سبتمبر /تشرين
األول ،أيضاً ،توفيت الفنانة كوثر
رمزي ،والفنان الجزائري رشيد طه.
وقبل عرض أولى تجاربه في الدراما
التليفزيونية "السر" توفي مازن
السماحي شقيق مقدم البرامج محمد
السماحي ،بطل رياضي من ذوي
القدرات الخاصة.
وفي شهر أكتوبر/تشرين الثاني،
رحل الفنان ،جالل عبد القادر ،وفي
الشهر نفسه صعق الكثيرون بوفاة

كما توفي في حاث سير في هذا الشهر القدير حمدي قنديل بعد صراع مع
الذي حمل الكثير من أخبار الوفيات المرض بعد معاناة من الفشل الكلوي.
الفنان الكوميدي السعودي ،محمد بن كما توفيت كذلك اإلعالمية المصرية
رافعة .وشكلت وفاة الفنانة السورية نادية صالح عن عمر  78سنة .وفي
دينا هارون صدمة كبيرة لمحبيها ،شهر ديسمبر /كانون األول الجاري،
حيث توفيت عن عمر  44سنة بعد توفي كل من الفنانين المصري محمود
صراع مع السرطان ،والذي تسبب القلعاوي الشهير بالديو الذي قدمه مع
أيضا في وفاة المخرج المصري عمر الفنان محمد صبحي سواء تليفزيونيا ً أو
الشيخ عن عمر  41سنة .وعن عمر مسرحياً .كما رحل الفنان عادل أمين،
 70سنة ،توفي الفنان السوري ،توفيق والفنان األردني يوسف يوسف ،الذي
العشا ،في إحدى المستشفيات بدمشق .رحل بعد صراع مع المرض عن عمر
ورحل كذلك الفنان المصري أحمد عبد  70سنة.
الوارث.
وشهد شهر نوفمبر /تشرين الثاني كما ودعنا كذلك الفنان السوري ،أكرم
رحيل المطرب والملحن التونسي ،قاسم التالوي ،والفنان المغربي الشعبي حميد
كافي ،والذي يعتبر رمزاً من رموز الزاهر وذلك بعد معاناة مع المرض،
األغنية التونسية ،ومن أبرز الفنانين كما رحلت الفنانة أمل حمادة نجمة
الذين ذاع صيتهم في أداء الفلكلور السوشيال ميديا وصاحبة االنتقادات
التونسي ،كما أسهم في المحافظة على الالذعة للمشاهير وذلك عن عمر 41
الموروث الغنائي والثقافي التونسي من سنة.
خالل تقديمه حوالي  600أغنية مو ّزعة

 KÉK DUNAالدانوب األزرق يناير 2019

37

منوعات

منوعات

منوعات

منوعات

منوعات

منوعات

منوعات

منوعات

منوعات

منوعات

منوعات

موالي هشام ال يريد لقب أمير

أعلن األمير المغربي موالي
هشام  ابن عم الملك محمد السادس
في حديث لقناة “فرانس  ”24في 20
ديسمبر عن قراره التخلي عن لقب
األمير ،وناشد الملك بتلبية طلبه في
أقرب وقت.

وقال األمير موالي هشام أنه تقدم
بهذا الطلب الى ابن عمه الملك محمد
السادس منذ سنتين أو ثالث ،وأنجز
المسطرة القانونية ولكنه اصطدم بعائق
وهو غياب نصوص في الدستور
المغربي والقوانين المتفرعة عنه تنظم
سحب لقب األمير ألن األمر يتعلق
بقضية سابقة في القانون المغربي.
واستطرد قائال أنه لهذه األسباب فقد
وجه طلبا الى الملك محمد السادس
لكي يبث في رغبته التخلي عن اللقب
ويتمنى أن يحدث هذا في القريب
العاجل رغم األجندة المكثفة للملك.
وتجهل األسباب التي تقف وراء قرار
موالي هشام التخلي عن لقب األمير،

وقد تكون عن قناعات فكرية وربما
كذلك ألسباب سياسية مختلفة.
وتميز األمير موالي هشام بمواقفه
الجريئة بالدفاع عن حرية التعبير
والحق في التنظيم السياسي والمناداة
باحترام حقوق اإلنسان ويشدد على هذه
المواضيع في كتابات في وسائل إعالم
غربية وقنوات التلفزيون ،وكان قد
أصدر منذ أربع سنوات كتابا في فرنسا
بعنوان “مذكرات أمير مبعد” يروي
فيها حياته في القصر وعالقته بعمه
المرحوم الحسن الثاني والملك الحالي
محمد السادس ،ويعرض قناعاته
السياسية حول مغرب الغد.

هل تعود القذافية الى ليبيا؟

تعيش ليبيا البلد الذي كان له حضوراً
بعد عام  1970حالة من المخاض
الذي ال قرار له .وينظر اإلنسان
العربي الى حالة ليبيا اليوم بكثير من
األلم على بلد كان يدير ثروة مكنته من
ادوار عربية و افريقية في ظل الرئيس
الراحل معمر القذافي.
اليوم عا َد اسم المهندس سيف اإلسالم
ّ
القذافي نَجل ال َّزعيم الليب ّي الراحل
يتَر َّدد بقُ َّو ٍة كأ َحد أ ْب َرز ال ُمر َّشحين
38

َوض االنتِخابات الرئاسيّة الليبيّة التي
لخ
ِ
ِمن ال ُمتَوقَّع أن تَجْ ِري في الربيع ال ُمقبِل
تحت إشراف األُمم المتحدة ،ويَبدو أنّه
ى دوليّة
بير ِمن قبَل قِو ً
يَحظَى بد ٍ
َعم َك ٍ
وعربيّة أبرزها روسيا االتحاديّة.
صحَّت نتائِج االستِفتاء الذي أج َرته
وإذا َ
وأعلَنت نتائجه حركة “مانديال ليبيا”
التي قالت إن  90بال ِمئة ِمن ال ُمشاركين
قادم
س ٍ
فيه أيّدوا تَرشيحه وانتخابَه كرئي ٍ
لليبياّ ،
فإن هذا يعني أنّه يَ ْملِك حُظوظًا
بأس بِها للفَوز بسبب حنين جُز ٍء
ال
َ
ِّ
كبير ِمن الليبيين الى مر َحل ِة االستِقرار
ٍ
التي عا َشتها البِالد قبل ا ْن ِدالع الثَّورة
الليبيّة في شباط (فبراير) عام .2011
ال َش ْك ّ
أن هُناك قِطاعًا عَريضًا في
ليبيا يدعَم تَر ُّشح نجل ال َّزعيم الليب ّي
الراحل ،ب َسبب حالة الفَوضى الدمويّة
التي تعيش فيها ليبيا نتيجة سيطرة
ميليشيات ُمسلَّحة ُمنذ ان ِهيار الدولة،
ضل تَد َُّخل
واإلطاح ِة بالنِّظام فيها ،بفَ ِ

ِحلف “النِّاتو” عام  ،2011واغتِيال
الرئيس ّ
القذافي بطَريق ٍة بَ ِشع ٍة و ُمهينَ ٍة
العام
في تشرين الثاني (أكتوبر) ِمن
ِ
نفسه ،ولع َّل الدعم الذي يَحظَى بِه
ّ
القذافي االبن ِمن روسيا
المهندس
وبعض الدول األُوروبيّة ،من بينها
بريطانيا وإيطاليا.
َمصدر قُ َّوة المهندس سيف اإلسالم
ّ
القذافي هو فَ َشل النُّخبَة السياسيّة التي
َحكمت ليبيا بعد إسقاط نِظام والِده،
والحفاظ
اجح،
ِ
في إقا َمة البَديل النَّ ِ
على ِوحدَتيها الترابيّة والديمغرافيّة،
َزع أسلحة
وبِناء دولة ال ُمؤسَّسات ،ون ِ
الميليشيات ال ُمسلَّحة التي عاثَ ْ
ت في
األرض قَ ْت ًل وفَسادًا.
ِ
ال َّشعب الليب ّي عانَى َكثيرًا ِطوال
الماضية ،تَهجيرًا
السَّنوات الثَّمانِية
ِ
وإ ْفقارًا ،ونَ ْهبًا لثَروات بِال ِده الغَنيّة،
ويَست َِحق أن يَعيش َكري ًما في بَل ٍد ُمستَقرٍّ .

 KÉK DUNAالدانوب األزرق يناير 2019

حقبة جديدة في العالقات الزراعية
وزير الزراعة اللبناني في زيارة الى هنغاريا
الوزير اللبناني يقدر عاليا ً الدور اإلقتصادي للدكتور رياض نابلسي
المنتجات اللبنانية في المجر.
كان على جدول محادثات وزير الزراعة المجري اشتفان
ناج ونظيره اللبناني غازي زعيتر فرص التعاون المستقبلية
في مجال الزراعة ومن بينها :التجارة الخارجية الزراعية -
تطوير البحوث الزراعية  -التدريب الزراعي
أ ّكد وزير الزراعة المجري اشتفان ناج أن :المجر تعتبر
لبنان شريكا ً مهما ً للغاية في الشرق األوسط وطموحنا هو
تطوير العالقات التجارية والمهنية بين البلدين .مشيراً إلى
أن العالقات التجارية الزراعية المجرية -اللبنانية قد وصلت
إلى نقطة تحول.

قام معالي غازي زعيتر وزير الزراعة اللبناني بزيارة الى
المجر اجرى خاللها محادثات مع نظيره المجري و افتتح
معرضا ً للمنتوجات الزراعية البنانية ,وقام بزيارة معامل
 Kőröstejلألجبان ومشتقات الحليب التي يملكها رجل
األعمال اللبناني الدكتور رياض النابلسي .وقدم الوزير
اللبناني درعا ً و شهادة تقدير للدكتور نابلسي اعترافا ً
بجهودة المبكرة في العالقات اللبنانية المجرية.
ذكرت وزارة الزراعة المجرية على موقعها الرسمي بان
وزير الزراعة المجري اشتفان ناج أجرى محادثات مع
نظيره وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر ذلك في مبنى
وزارة الزراعة المجرية في العاصمة بودابست في 6
ديسمبر .2018
ووقع الوزيران مذكرة تفاهم بما يخص التعاون الزراعي
بين وزارتي البلدين ،وكذلك افتتاحهما ألول تنظيم لعرض
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من الصحافة العربية

معالم األزمة االقتصادية العالمية القادمة عام 2020

كتب االقتصادي طالل ابو غزالة المقال
التالي ونشرته صحف عربية متنبئا ً
بأزمة اقتصادية عالمية عام ,2020
نورد اهم ماجاء فيه:
قرعت ناقوس الخطر محذراً
ُ
لطالما
من أزمة اقتصادية كبيرة قد تضرب
الصعيد العالمي بحلول عام .2020
وخالفا لبعض تحليالت الخبراء،
لدي سبب وجيه لالعتقاد بأن األزمة
الجديدة ستكون مدمرة أكثر بكثير من
عام  ،2008التي وصفها بن برنانكي،
رئيس المجلس االحتياطي الفدرالي(بنك
الواليات المتحدة المركزي) وقتها
بأنها "أسوأ أزمة مالية على المستوى
العالمي" .وعلى األرجح ،وكما حصل
في السابق ،سوف تبدأ هذه األزمة في
الواليات المتحدة.
من المتوقع أن تستمر الضائقة
االقتصادية الجديدة لسنوات وسيكون لها
األثر الكبير في الغرب ،مسببة ركوداً
كبيراً ومؤدية إلفالس حوالي خمسة
بلدان أوروبية .غير أن البلدان الناشئة
بالمقابل مثل الصين والهند من المتوقع
أن تنمو وتزدهر .األزمة المالية التي
اجتاحت العالم سنة  2008تم احتواؤها
تقريبا ،لكن األخطر واألدهى بكثير هي
األزمة االقتصادية القادمة.
لقد شهدت الواليات المتحدة نمواً بنسبة
 2.5في المائة وعليه قد يظن أن توقع
أزمة هو مجرد هراء وأن أمريكا عادت
فعالً الستئناف النمو .لكني أعتقد أن
40

السبب وراء ذلك النمو كان ازدياد الطلب
االستهالكي مع تراكم السيولة النقدية التي
ضختها الحكومة األمريكية في أسواقها
المالية والتي ال يصح أن تُعتبر مؤشراً
لالنتعاش .أمريكا ومعها بقية العالم
المتقدم متوجهة حثيثا ً إلى أزمة هيكلية
ألن التركيبة المالية في البلدان المتقدمة
هي خاطئة أصالً وتتفاقم بازدياد مع
األزمات المبا ِدرة جرّاء تحويل الديون
الخاصة إلى حكوماتها المركزية ،ما
أضعف قدرات هذه الحكومات لتوفير
الخدمات في التعليم والصحة ،والعمالة،
والرواتب التقاعدية إلخ .وما أدى لتزايد
البطالة .هنا ال بد أن نستعرض أوضاعنا
مع تنامي هذا السياق ،وأن ندرك أننا
نتبع نموذجا ً متقلبا ً يفتقر إلى التجدد  .
أضف إلى ذلك أن معدل التضخم في
الواليات المتحدة مرشح لالستمرار في
التصعيد .وأن نواتج معدالت الركود
والبطالة والنمو المتأرجحة قد تدفع
باالحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة
على الدوالر األمريكي .مثل هذه التدابير
قد تؤدي إلى تفاقم األوضاع أكثر فأكثر.
وفيما تنخفض األسهم المالية ل1.5%
هذا العام ،بعد أن حققت ارتفاعات مذهلة
في أوائل تشرين األول/أكتوبر ،تعاني
صناديق االحتياط أسوأ سنة منذ أزمة
عام  ،2008وترتفع الديون مؤخراً لرقم
قياسي آخر بلغ ال  13.5ترليون — أي
بزيادة  837بلیون عن الذروة السابقة
التي سبقت "الكساد العظيم" .وها نحن
على األرجح في "فقاعة ديون عالمية".
لقد ّ
حذر جيم روجرز ،الخبير في إدارة
التمويل والمعلق الكبير ،من اإلنهيار
القادم الذي وصفه ب"األكبر في
حياتي ".وإذا قمت بإضافة ديون القطاع
الخاص أو مبلغ  6.2تريليون إلى الدين
العام ،يصبح مجموع الديون "الوطنية
األمريكية"  21.6تريليوناً.
ومنذ أن باشر المجلس االحتياطي
االتحادي طباعة النقود بداعي "التيسير
الكمي" ليبعدنا عن األزمة المالية
األخيرة ،بدأت قيمة األموال تتضاءل،

وبدا أن أي أمريكي يمتلك محفظة
نقود وحسابا ً جاريا ً يمكنه إيهام الناس
بثرائه عن طريق اإلكثار من مظاهر
الترف .لكن الحال برمته يتجه اآلن في
الوجهة المعاكسة .وينحو الفيديراليون
اليوم إلى تضخيم القيم وبث الحذر في
األسواق بغية درء التضخم والعلل
األخرى المحتملة.
إن حجم االقتصاد األمريكي الذي يشكل
 25%من اقتصادات العالم يناهز حاليا ً
ال 20تريليون دوالر أمريكي .لكنه كما
قدمنا ،تأتي "الديون الوطنية األمريكية"
( 21.6تريليون) لتناهز فعالً 107%
من إجمالي الناتج المحلي .بالمقابل،
يبلغ حجم االقتصاد في الصين نصف
اإلقتصاد األمريكي فقط .لكنه إذا قوبل
باحتساب تكافوء القوة الشرائية في
الصين ( )PPPيصبح االقتصاد األكبر
على المستوى العالمي.
وعلى صعيد العالم ،يبلغ مجموع الناتج
القومي اإلجمالي العالمي حوالي 80
تريليون دوالر أمريكي ،فيما يناهز
المبلغ اإلجمالي لديون العالم 300
تريليون -وهي ليست حالة صحية في
المطلق.
وعليه أتوقع أن خمسة بلدان أوروبية
سوف تتعرض لإلفالس في العام المقبل،
هذا ال يعني "إقفال دكاكينها "،لكنها
ستشهد تراجعا ً في قدراتها على توفير
الخدمات للمواطنين .سوى أن دوالً مثل
البرازيل ،وروسيا ،والهند ،والصين
وكوريا سوف تنمو بمعدالت ثابتة
خالل السنوات العشر القادمة .وأعتقد
أن أفريقيا ،وخالل الفترة نفسها ،ستكون
على نفس مستوى البلدان المتقدمة من
حيث النمو االقتصادي لتصبح ما كانت
عليه أوروبا منذ  50عاماً .وستواصل
اقتصادات المنطقة الخليجية وتيرة نموها
الحالي بفضل عائداتها النفطية .لكنه
إذا تم تصدير كل النفط اليوم فلن يكون
ذلك في مصلحة البنى التحتية الموازية
لمثيالتها األوروية .من أجل ذلك ،ال
بد من استثمار هذه الموارد المتاحة.
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وال بد أن يستفيد العالم العربي برمته
من االزدهار القائم في منطقة الخليج،
وكما شهدنا ،سوف تكون االستثمارات
في العالم العربي هي األكثر أماناً.
واألمثلة متعددة :عام  2014بلغ الناتج
المحلي اإلجمالي في المملكة العربية
السعودية  750بليوناً ،وفي اإلمارات
العربية المتحدة 400 :بليون ،ما يعادل
ناتجا ً محليا ً إجماليا ً مشتركا ً بواقع 1150
بلیون في عام  2004وهذا أقل من 2
بالمائة من المجموع العالمي.
األزمة المالية القادمة تتفاعل ببطء ولكن
بثبات منذ سنوات عديدة ،وحسب بنك
اإلستثمار الشهير جي بي مورغان،
تبدو التوقعات بالنسبة لحدوثه الوشيك
ُم َجد َولة لعام  2020وفي الموعد نفسه
لالنتخابات الرئاسية األميركية .وهناك
العديد من المؤشرات التي يتبادلها
الخبراء واالستراتيجيون كسبب رئيس
لهذه األزمة الوشيكة .ووفقا ألحد
األصوات األكثر بروزاً بل الرائد في
مجاالت االقتصاد والمال ،نورييل
روبيني أستاذ االقتصاد في "كلية ستيرن
لألعمال بجامعة نيويورك" ،يأتي السبب
األول في توقيت الحافز المالي األمريكي
الحالي والذي سيتم إيقاف مفاعيله عام
 2020حيث ينخفض النمو إلى أقل من
.2%
وفي مقال كتبه لصحيفة "فاينانشال
تايمز" ،قال" :عندما نأخذ في اإلعتبار
أن الحافز المالي األمريكي كان توقيته
غير مناسب ،كان ال بد أن يواصل
المجلس االحتياطي الفيديرالي منسوب
االرتفاع إلى حوالي  3.5%بحلول أوائل
عام  .2020وباإلضافة إلى الفيدرالي،
ال شك أن البنوك المركزية األخرى
ستباشر أو تستأنف تطبيع مواقفها
اإلجرائية".
والسبب الثاني الذي يستشهد به روبيني
هو ما يسميه '"االحتكاكات التجارية"' بين
بلدان أمريكا الشمالية  Naftaوالصين
وأوروبا حيث يقول أنها "سوف تتزايد
إلى ما يقارب حربا ً تجارية واسعة
النطاق" ويضيف أن "هذه الخالفات
هي مجرد استعراضات تنافسية لما
هو أعمق :اإلستئثار بالريادة العالمية
لتكنولوجيات المستقبل ،أما تأثيراتها
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فسوف تتمظهر في تباطوء النمو وازدياد
التضخم".
السبب الثالث حسب نورييل سيكون
عدم قدرة الصين على التعامل مع
تباطؤ النمو .وبعد سنوات من تناميها
اإلقتصادي والتكنولوجي ،سيكون
التباطوء بمثابة صدمة للنظام .وستشكل
توترات التجارة األوروبية والقالقل
السياسية أسبابا ً موجبة لحلول األزمة
الوشيكة.
ورابعاً ،يضيف نورييل ،تأتي "ذبذبة
أسعار األصول" .ويُعتقد أن "المستثمرين
يتوقعون تراجعا ً في هذه األسعار عام
 2020سوف يستدعي إعادة تقييم للكثير
من األصول المترنحة حتى قبل منتصف
عام ".2019
من ناحية أخرى ،ومع أن كبريات
الشركات األمريكية الرقمية مثل
جوجل وأمازون وموقع ئي باي
(  )eBayنجحت في توسيع وجودها
دوليا (المنتجات والخدمات والمنصات
األساسية) لكنها جميعا ً فشلت في الصين
التي تعد أكبر سوق للرقميات في العالم.
ويمكن أن تكون األسباب التالية قد
ساهمت في هذا الفشل:
 الرقابة من جانب الحكومة الصينية التباينات الثقافية بين الصين والغرب العدد الكبير جداً من المنافسين المحليينوتستشهد نشرة   InsideViewلألعمال
بسبعة عوامل أخرى:
          االفتقار إلى فهم عميق (بمايكفي) للسوق الصينية
         سوء إدارة العالقات معالمنظمين الصينيين والحكومة
         المحاوالت الفاشلة لفرضنماذج أعمال تجارية عالمية ال تناسب
السوق الصينية
         فشل مواجهة المنافسة الصينيةالشرسة
         اإلخفاق في ترسيخ عالقاتفعالة مع الشركاء التجاريين المحليين
         فرض المنصات التكنولوجيةالمتقدمة المصممة لسوق الواليات
المتحدة في الصين
         الهيكلية التنظيمية المركزيةالمفرطة والمؤدية إلى بطء اتخاذ
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القرارات
لكن المؤسسات التجارية الغربية لم تتخل
بعد عن التعامل مع الصين( ...نابوليون
بونابرت قال يوماً" :الويل للعالم إذا
تمدنت الصين")
واسمحوا لي أيضا بسرد بعض التحديات
التي قد تسبب مزيدا من االنزعاج ،وقد
تؤدي إلى إجراءات كارثية.
1برنامج الطريق والحزام الصيني2عقوبات الواليات المتحدة3المنافسة على ريادة التكنولوجيا.(احتجاز هاواي/منغ)
4المخالفات في طرق التجهيز. 5ما يسمى بسياسات الفوضى الخالقة.(عالميا)
 6نزاعات روسيا/أوكرانيا/أوروبا/الواليات المتحدة.
7مبادرات العمالت البديلة للدوالر.8عرض تمرير الغاز من روسيا إلىأوروبا عبر أوكرانيا.
 9البطالة العالمية (حاليا  2مليار منالناس)
 10تقدم الصين على الواليات المتحدةفي مجال الذكاء اإلصطناعي ولبيانات
الكبيرة.
11اإلعتماد األمريكي على المواهبالصينية
12شركتا بوينغ وآبل تصنّعان فيالصين!
وأخيراً ،يشير نورييل إلى أن دونالد
ترامب يش ّكل عامل خطر رئيسي في
األزمة المقبلة .ويعتقد أن رده على تباطؤ
النمو إلى أقل من  1%وارتفاع معدل
البطالة خالل عام االنتخابات ،هو تحويل
االهتمامات ألزمة سياسية خارجية بدالً
من التصدي لهذه المشكلة .ومع ذلك،
يشرح نورييل ،أنه باعتبار الواليات
المتحدة هي فعالً في حرب تجارية
مع الصين وال يمكنها مهاجمة كوريا
الشمالية النووية ،يبقى الهدف الوحيد
المتاح افتعال مواجهة عسكرية مع
إيران .ما سيثير صدمة جيوسياسية ذات
آثار تض ّخمية فادحة كما كان الحال في
األعوام  1973و  1979و  1990حيث
حصل اإلرتفاع الحاد في أسعار النفط".
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السوق الخيري الدبلوماسي
شاركت بعض سفارات الدول العربية
في بودابست اضافة الى سفارات
الدول األجنبية في السوق الخيري
الدبلوماسي الثامن برعاية السيدة
 Herczegh Anitaعقيلة فخامة
رئيس هنغاريا وذلك في  2ديسمبر
.2018
وحفل السوق بأنواع المطبخ العربي
و اشكال األلبسة التراثية والصناعات
التقليدية.
وقد تم تحويل ريع هذه السوق الى
الجمعيات الخيرية والمؤسسات الطبية
في لفتة انسانية سنوية تتم في رحاب
هذا السوق الخيري.
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اإلحتفال باليوم الوطني لدولة اإلمارات

دعا سعادة عبدالحميد المال سفير دولة األمارات
العربية في هنغاريا الى حفل إستقبال بمناسبة
اليوم الوطني السابع واألربعين لدولة األمارات.
وذلك في الثالث من ديسمبر.
وقد تزامنت مناسبة العيد الوطني مع اعالن عام

( 2018عام زايد) وذلك احتفاء بالذكرى المئوية
لميالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
 ,الوالد المؤسس لدولة االمارات والذي كان
يحتل مكانة في نفوس الشعوب العربية لحكمته
وبما عرفه عنه من شهامة و لهفة ترنو لالخوة
والتضامن العربي اضافة الى وضعه األسس
التي قامت عليها نهضة دولة اإلمارات وقفزتها
التنموية.
يجمع دارسو التاريخ على أن اإلمارات العربية
المتحدة حققت منذ توحدها عالئم نهضوية كانت
ترنو فيها الشعوب العربية إلى قسمات الوحدة
و التضامن إضافة إلى ترسيخها قيم التسامح
الثقافية و نبذ الكراهية و قبول اآلخر الحتضانها
أكثر من  200جنسية تعيش في وئام و سالم.
كما أن اإلمارات تميزت في بناء اقتصاد جاذب
لإلستثمارات األجنبية و حققت قفزات علمية
تمثلت في إطالق القمر اإلصطناعي اإلماراتي.
و شكل اإلهتمام بتطوير وضع المرأة اإلماراتية
حيزا ً في
ا لسيا ق
و
التعليمي
اإلجتماعي و
تدعم الدولة
مشا ر كة
في
المرأة
صنع القرار
إذ يلزم قانون
الدولة جميع
ا لمؤ سسا ت
ا لحكو مية
لتمثيل العنصر
ا لنسا ئي
في مجالس

اإلمارات و يالحظ أن  27بالمائة من التشكيل
الوزاري للحكومة عام  2016بينهم  8وزيرات
من بينهن أصغر وزيرة في العالم تبلغ  23عاماً.
وقد عملت دولة اإلمارات على تبني دبلوماسية
نشطة قائمة على اإلنفتاح و احترام سيادة الدول
و القانون الدولي.
وقد قامت سفارة دولة األمارات بتوزيع عدد من
المنشورات اإلعالمية التي تجسد النهضة والتقدم
الذي تحقق في دولة االمارات اضافة الى كتاب
(زايد مسيرة القائد المؤسس) الذي يرصد حياة
والتجليات القيادية للمغفور له الشيخ زايد مؤسس
الدولة.

دبي من أفضل مدن العالم 2019
واعتمد المؤشر في تصنيفه ألفضل
مدن العالم على مؤشرات التنمية
في مجاالت االقتصاد والسياسة
والتاريخ والشؤون العسكرية والعلوم
والتكنولوجيا.

نشر مؤشر The Spectator
 Indexقائمة ألفضل مدن العالم في وجاء تصنيف المؤشر ألفضل 10
 ،2019وجاءت مدينة دبي ضمن مدن في العالم كما يلي:
قائمة أفضل  10دول في العالم.
لندن
.1
 KÉK DUNAالدانوب األزرق يناير 2019

باريس
.2
نيو يورك
.3
طوكيو
.4
برشلونة
.5
موسكو
.6
شيكاغو
.7
سنغافورة
.8
دبي
.9
.10سان فرانسيسكو
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تاريخ اإلسالم و المسلمين في المجر

من المعروف أن القبائل المجرية جائت
من جوار نهر الڤولجا مرتحلة الى حوض
الكارباتيا و كان المجريون جزء من مملكة
الخزر .و في تلك الحقبة اعتنق جزء من
المجريين الديانة اإلسالمية و خاصة الطبقة
الراقية منهم .و خالل رحلتهم في طريقهم
الى هذه األرض بقيادة الملك آرباد اختلطوا
بالمسلمين و إكتسبوا منهم بعض العادات و
التقاليد.
عندما انطلقت هجرة المجريين الى حوض
الكاربات ( في القرن التاسع الميالدي )
عقدت سبع قبائل اتحاداً فيما بينها بقيادة
الملك آرباد .يقال أن ثالثة قبائل من الكابار
كان معظمهم من المسلمين التحقت بالقبائل
المجرية السبع.
وكان من بين ملوك المجر الملك ابا شامويل
(حكم المجر من  )١٠٤٤-١٠٤١الذي
كان ينحدر من أصول مسلمه اي من قبائل
الكابار .تزوج الملك الملك ابا شامويل اخت
الملك استيفان مؤسس الدولة المجريه .و كان
من بين شروط زواجه منها اعتناقه للديانة
المسيحية.
يقول عالم اآلثار المجري البروفيسور
جوليوس السلو :عندما حطت القبائل
المجرية أرض الكاربات كانت تتمتع بآداب
و عادات و تقاليد إسالمية ،و على سبيل
المثال كانوا يستخدمون المسواك في حياتهم
اليومية.
سمي المسلمون في المجر بعدة أسماء و
هي :إسماعيليين ،بوسورمين ،كاليزيون و
ساراتشان.
األعمال التي كان يمارسها المسلمون في
العهد األربآدي (الملك آرباد و ذريته من عام
 ١٠٠٠حتى عام :)١٣٠١
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صناعة العملة ،إدارة المؤسسات المالية،
إدارة مناجم الملح ،القوات المسلحة ،سالح
الحدود ،حماية القالع ،قوات النبّالة و
الخيّالة .وعاش المسلمون في الدولة المجرية
بكامل حقوقهم فالديانة اإلسالمية كانت تسبق
الديانة المسيحية في المجتمع المجري .ففي
عهد الملك جيزا الثاني عاش المسلمون
عصرهم الذهبي في المجر حتى بداية فترة
عدم التسامح الديني الموجهة من باباوات
الڤاتيكان.
وجه بابا الڤاتيكان تهديدات للملوك المجريين
باللعنة إذا إستمروا بالتعاون مع المسلمين
في إدارة شؤون الدولة حيث كانوا يتبوؤن
مناصب مهمة و خاصة في مجاالت
اإلقتصاد و الجيش .و اإلثباتات متوفرة في
مكتبة المخطوطات التابعة للڤاتيكان.
يقول الرحالة األندلسي أبو حامد الغرناطي
اللذي جاء اليها و عاش فيها من -١١٥٠
١١٥٣م:
عشت ثالث سنوات في بالد المجر و
تزوجت فيها والتقيت مع مسلمين مجريين
من أصول مغاربية و أعداد كبيرة من أصول
خوارزميه .كان منهم من يجهر اسالمه
(العسكر )و كان منهم من يخفيه.
هناك إحصائيات تقول أن نسبة المسلمين
كانت من ٪ ١٣-١٠ من عدد السكان حتى
عام ١٢٢٢م  .فبسبب الضغط المستمر
من قبل البابا إضطر الملك أندرياس الثاني
ملك المجر توقيع إتفاق(١٢٣٣م) مع بابا
الڤاتيكان جراجوريان التاسع ينص على
تكفير المسلمين  .و في عام ١٢٧٩م قرر

مجلس بودا الكنسي بطرد جميع المسلمين
من مؤسسات الدولة .و منذ ذلك التاريخ
عانى المسلمون من اإلضطهاد الديني.
وهاجر منهم الكثير إلى الدول المجاورة.
أما في العهد الحديث مرحلة إمبراطورية
النمسا و المجر تم اإلعتراف رسميا ً بالدين
اإلسالمي عام  ١٩١٦م .تم تأسيس أول
تجمع اسالمي في المجر عام  ١٩٣١من
قبل المفتي حسين حلمي دوريتش البوسني
األصل .تم تعيين السيد حسين حلمي دوريتش
مفتيا ً للمسلمين في جيش إمبراطورية النمسا
و المجر و حصل على رتبة رائد و شارك
مع جيش اإلمبرطورية في الحرب و جٌرح
خالل المعارك .زار كثير من الدول العربية
منها مصر سوريا فلسطين و لبنان للحصول
على دعم لمسلمي المجر.
في  ١٥أغسطس من  ١٩٨٨قام الدكتور
باالچ ميهالفي بتأسيس الجمعية المجرية و
في نفس التاريخ تم اإلعتراف بهذه الجمعية
كممثل لمسلمي المجر بقرار من دائرة
المؤسسات الدينية التابعة لرئاسة الحكومة
آنذاك.
و بعد تغيير النظام السياسي في المجر
تغيرت القوانين المتعلقة بالمؤسسات الدينية
و تباعا ً لذلك في عام ١٩٩٠م اعترفت
محكمة العاصمة بالجمعية اإلسالمية
المجرية كمؤسسة دينية تمثل مسلمي المجر.
تاريخ المسلمين في المجر حافل و يحتاج
الى بحوث طويلة و معمقة إلغناء المكتبات
العربية و اإلسالمية
د .فالح صالحة
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ابن علوي :
فلسفة السلطنة السياسية تقوم على السالم والمحبة والتعايش

أكد معالي يوسف بن علوي بن عبدهللا
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية
في سلطنة عُمان أن فلسفة السلطنة
السياسية تقوم على مبدأ السالم مع األمم
المحبّة والمؤمنة بالسالم ،وأنها ال تتدخل
في شؤون الغير وال تسمح للغير بأن
يتدخل في شؤونها كذلك.
وقال معاليه في حديث لبرنامج “هذه

أمريكا والعالم” بالتعاون مع الهيئة العامة
لإلذاعة والتلفزيون“ :إن فلسفة السلطنة
هي السالم ثم السالم لكل األمم التي
تشاركنا معنى السالم ،ولكل أمة الحق في
أن تعمل بالنظام الذي يتواءم معها حيث
إن هناك حدودا ال تستطيع أي دولة أن
تتعداها ،ونحن ال نتد ّخل في شؤون الدول
األخرى كما أننا ال نقبل أن يتدخل أح ٌد في
شؤوننا ،ونحن نعمل مع الغير على تكوين
شراكة وصداقة مع اآلخر”.
وحول زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي
للسلطنة وكيف ترى بقية الدول العربية
هذه الزيارة؟ أكد معاليه أن السلطنة
تحاول إيجاد ح ّل لهذه الخالفات وهذه

ليست أولوية ،فاألولوية إيجاد آليات تجعل
الناس يتقبلون مبادئ السالم والتعايش
ونحن نسعى الكتشاف مواقع الخالف بين
جميع األطراف.
ور ّدا على سؤال حول لقاء حضرة
صاحب الجاللة السلطان المعظم مع
رئيس الوزراء اإلسرائيلي وهل تؤدي
هذه المحادثات إلى السالم ،اشار معاليه
“أن هذا األمر يعتمد على الجانبين بسبب
اإلرث التاريخي مبينا ان المشكلة تكمن في
االحتكام إلى الجوانب التاريخية المتعلقة
باألرض وتاريخها وعليهم توسيع هذه
الزاوية الضيقة والخروج منها والنظر
إلى المستقبل وعدم العودة إلى الماضي.

إكتشافات البعثة السورية الهنغارية المشتركة في قلعة الحصن
تستعمل
لغسيل

كغرفة بإجراء مسح طبوغرافي لبعض
المالبس أجزاء القلعة التي تم العمل بها سابقا

نظرا لوجود عدد وربط اإلحداثيات المحلية المستعملة
كبير من أقنية باإلحداثيات السورية لنقطة التحكم
المياه فيها.

الموجودة على سطح برج الفرسان”.

وشغلت وفق حنا ومن أهم التوصيات التي خلصت
أعمال

الترميم اليها البعثة مع نهاية العام الماضي

الحيز األوسع من هي تجديد عمل البعثة لخمس سنوات
نقلت وكالة سانا السورية عن حازم

عمل البعثة حيث قادمة وال سيما مع إشراك الجانب
عملت على عزل الهنغاري في الطلب من منظمة

حنا معاون مدير قلعة الحصن ومدير سطح برج الكنيسة بهدف الحفاظ األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
الجانب السوري في البعثة الهنغارية على الرسومات الجدارية الموجودة “اليونسكو” إنجاز خطة إدارة الموقع
السورية المشتركة أن البعثة عثرت على الجدار الشمالي للكنيسة جراء العام للقلعة بكامل محتوياته وجعله
خالل أعمال التنقيب في القسم تسرب المياه مبينا أنه تم بهذا الصدد بأفضل الصور التي تعكس األهمية

الجنوبي الشرقي من القلعة في قاعة وضع تباليط حجرية لتأمين سطوح العالمية الحضارية التي تجمع بين
نوم الجنود على فرن وأحواض انتقال عالية الديمومة.
حضارات المشرق والمغرب.
ضمن أرضية القاعة يعتقد أنها كانت واشار حنا الى ان البعثة “قامت
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جولناي في أرض الحضارات

بعيداً عن بودابست و في أرض
الحضارات وفي بالد مابين النهرين
كان الموعد وكان اللقاء بين اإلبداع
المجري المتمثل بأرقى الفنون و
أعرقها التي عرفتها البشرية ،
فنون الرسم على البورسالن ،هذا
الفن الذي ابدع به معمل الجولناي
الهنغاري () Zsolnay 1853ذو
السمعة العالميه المميزة في هذا
المجال وبين التاريخ والحضارة
العريقة لبالد مابين النهرين على
أرض العراق العظيم .
وفِي عاصمة الشمال في أربيل أفتتح

السيد المهندس مروان الطويل الوكيل
المعتمد لمعمل الجولناي بحضور
المهندس بشار نجاري صاحب
المعمل وعلى شرف السكرتير االول
للقنصلية الهنغارية في أربيل السيد
ميكلوش صابو وبحضور القنصل
العام السيد أتيلال فولوب والملحق
العسكري السيد توماش كيشڤاري
أفتتح المعرض الدائم للجولناي على
مساحة كبيره في حدود ال  400متر
مربع و في أرقى منطقه تجاريه في
أربيل وبجوار صاالت ومحالت
أرقى الماركات العالميه .

في أربيل عاصمة الشمال العراقي
حيث تشهد المدينة تطوراً سريعا ً
ملحوظا ً وقد إرتأت القطع الفنيه
وتحف الجولناي اال أن تجد لها مكانا ً
مميزا في هذه المدينة الجميله وقد تم
دعوة الكثير من الفعاليات االقتصاديه
والسياسيه والفنية لحضور حفل
االفتتاح والذي يمثل جزءاً متكامالً
من مجموعة صاالت عرض تنتشر
اليو ًم عبر أهم مدن العالم كدبي و
ُعمان والكويت وكارلو ڤيڤاري
وشانغهاي و موسكو و زيوريخ و
ڤيينا و لندن وغيرها من مدن العالم.
ويعد معمل الجولناي ذو السمعة
العالميه الراقية والمميزة من اهم
المعامل في أوروبا والعالم خاصة
وانه يتميز بمواصفات التتواجد في
المعامل المشابه له في هذا المجال
حيث انه عبارة عن ثالثة معامل أو
ثالثة أقسام تحت غطاء سقف واحد .
القسم االول وهو
•

قسم البيرو غرانيت أو قسم العماره
والزخرفة الفنيه المتميزة لألبنيه
الراقية والتاريخية  ،حيث انه يدخل
46
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في زخرفة اهم األبنية التاريخيه
في وسط أوربا كمبنى البرلمان في
بودابست ،وهو يعتبر أجمل مبنى
برلمان في العالم حيث أن الزخرفة
الداخلية الرائعه لمبنى البرلمان
تمت صناعتها في معمل الجولناي
قبل أكثر من مئة عام وهذا ماجعله
االجمل واألغلى واألكثر قيمة فنية
ومعمارية وكذلك الحال بالنسبة
لفندق الفورسيزن والذي أخذ سمعته
المميزة بسبب اعمال االوزين
و البيروغرانت التي صنعها له
الفنانين البارعين في أقسام الجولناي
المختلفه ومبنى الباريسي باساج
ربما يكون هو األفخم بين كل االبنيه
التاريخيه في أوروبا حيث تم اعادة
ترميمه بإشراف من الجولناي
( ) Zsolnayعلى إمتدا ثالثة أعوام
وسيفتتح قريبا ً ليكون أحد أهم و
أرقى الفنادق في عاصمة الدانوب
بودابست ومبنى متحف الفنون
الوطنيه وكنيسة القديس استيڤان
ومبنى السوق المركزي األكثر جلبا ً
للسواح األجانب و ڤار باذار تحت
القلعة التاريخيه و مئات االبنيه
الرائعة الجمال االخرى .
القسم الثاني قسم
•
البورسالن الراقي والڤاذات العالية
الدقه والمتميزه حيث يتم في هذا
القسم تصنيع أرقى وأجمل صحون
السفره وفناجين القهوة والشاي
ومكمالتها من االكسسوارات
المختلفه كالشمعدانات وصحون
الحلويات وغيرها  .ويعتبر الطلب
على هذه القطع الفنيه من قبل
العائالت االوربيه العريقه وبعض
األمراء و رجال االعمال المشهورين
شيء تقليدي توارثته األجيال عبر
عشرات السنين .
القسم الثالث وهو
•
قسم االوزين وهو يعد أهم األقسام
على اإلطالق ،ذلك أن تكنولوجيا
االوزين لدى معمل الجولناي تعتبر

األكثر شهرة
و إ ثا ر ه
و ا أل كثر
ية
سر
و ا أل غلى
على نطاق
العالم وذلك
بسبب القدره
المحدودة من
االنتاج وعدم
ا ستطا عة
تلبية حاجات
االسواق منها ممايحعلها ذات قيمه
مميزه يرتفع اسعارها باستمرار في
االسواق العالميه بسبب ندرتها و
جودتها .
وفِي
جولناي
•
معرضه الجديد يرحب بزواره
اصحاب الذوق الرفيع ومن محبي

الفنون المتميزة ليكون لهم النافذة
المفتوحه على الثقافة والفنون
االوروبيه بشكل عام وعلى الهنغارية
العريقه والمتميزه بشكل خاص.
ويبقى شعار جولناي
•
الشهير على لسان كل من يعرفه
هو ان  Zsolnayهو أكثر من فن
. Zsolnay its more than art
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حمامات المجر المعدنية  :ارث تاريخي وعالجي
المشهورة بالمياة المعدنية ومصحات العالج الطبيعي.
ولقد شيد األتراك العثمانيون بعد احتاللهم بودا سنة 1541
العديد من الحمامات خالل القرنين السادس عشر والسابع
عشر الميالديين .وأحصى أحد الرحالة االنكليز  8حمامات
تركية في بودا لوحدها وذلك عند مروره بالمجر سنة .1669
لكن الحمامات الشهيرة في بودا تعرضت لالهمال بعد طرد
لعل مادفعنا لكتابة هذا البحث هو رؤيتنا للفلم األمريكي
’ ’The Last Holidayالذي حشد ابطال عالميين في
الفن السابع لتسويق مدينة كارلوفي فاري عبر نسج قصة
فتاة قاربت على مفارقة الحياة فعزمت على توديع حياتها
بالعيش في نعيم المدينة التشيكية.
واتساقا ً مع الموضوعية فأننا نفرد بحثا ً عن حمامات المجر

األتراك منها سنة  ،1686ولم تسترجع عافيتها إال في القرن
التاسع عشر ،وذلك بعد تطور تقنية الحفر العميق ،وتقدم
العلوم الطبية .وقد حفرت أول بئر ارتوازية للمياه المعدنية
في جزيرة مارغيت سنة  ،1867ليستخرج هذا الكنز من
عمق  118.5متر ،وبلغت حرارة المياه المعدنية هذه 44
درجة مئوية.

المعدنية واماكن العالج اذ تحفل المجر بعدد من اماكن لعالج
الطبيعي لتوفر المياة المعدنية والخبرة التاريخية في العالج
الفيزيائي بحيث اضحى الكثير من السكان ينصرفون عن
العمليات الجراحية إلالم العمود الفقري والعظام مفضلين
العالج الطبيعي في الحمامات ذات المياة المعدنية .وعلى
الرغم من تعدد اماكن هذا العالج في المجر اال انها تحتاج
الى تعريف علما ً أن المئات من سكان السويد والدول
السكندافية يتوافدون على مدينة هيفيز  Hévízالمجرية
ولعل الكثيرين من العرب يعرفون حمام  Gellértالذي يعد
من أهم وأرقى الحمامات في بودابست ،يقع عند الدانوب
تحت جبل غَلّيرت الذي يعتليه تمثال الحرية وقلعة السيتادال.
إشتهرت مياه ينابيع غَلّيرت لغرض االستشفاء منذ القرن
الخامس عشر.
وفي الحمام مص ٌح تقدم فيه الخدمات الصحية من بينها
العالج الطبيعي فيزيكوثرابي واالستنشاق انهاالتوريوم.
48

 KÉK DUNAالدانوب األزرق يناير 2019

وتستعمل المياه لعالج أمراض عدة ،منها أمراض األنسجة ثمانية أعمدة ويبلغ قطرها  10أمتار فوق حوض ثماني
الرابطة وأمراض العمود الفقري والتهاب المفاصل األضالع ،حولها ممر مسقوف بآجر معقود .وهذا الجزء من
ومشاكل الغضاريف وضيق األوعية الدموية واضطرابات الحمام ال يزال بحالته األصلية التي تعود الى سنة .1566
الدورة الدموية .أما غرف االستنشاق فتنفع في عالج الربو أُضيفت البناية الحالية الى الحمام سنة  1896وفي سنة
 1937ازداد عدد األحواض الى  21حوضاً .وتوجد في

وأمراض التنفس.

الحمام خدمات عالج طبيعي كاملة .تتراوح درجة حرارة
الماء في األحواض المعدنية الستة بين  16-42درجة مئوية.
يتميز الحمام بمياه تحوي بيكاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم
وفيها أيونات الكبريتات سلفات والفلوريد ،ونسبة من المواد
النشطة إشعاعياً .وهذه المياه المعدنية الساخنة مفيدة لعالج
أمراض المفاصل واألنسجة الرابطة والديسك ونقص
الكالسيوم في العظام .ويفيد شرب المياه المعدنية في عالج
أمراض مسالك المرارة والجهاز التنفسي.
كما يرتاد سكان بودابست بشكل دوري حمام سيتشيني
Széchenyi fürdőالذي يعود بنائة الى عام  ،1894وأجماالً فأن مراكز العالج الطبيعي في المجر متعددة
وفيها أحواض معدنية للعالج واالستجمام وكذلك أحواض وتشمل عدة مدن مثل الباالتون وجوال ,أغر ومناطق اخرى
للسباحة بنيت بشكل تدريجي ،وقد أُضيفت قاعة الشرب اذ يعتز المجريون بهذه الثروة كما يعتزون بأنهم كانوا من
لعالج أمراض الجهاز الهضمي عن طريق شرب المياه األوائل في ايجاد طرائق عالج الشلل الدماغي ,حين اكتشف
العالم المجري  Petőطرائق عالجية ومازال المعهد الجاثم

المعدنية سنة .1937

تتكون أمالحه من بيكاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم مع في بودابست يحمل اسمة وفيه كثيرون من األطفال العرب
الصوديوم ،وتوجد فيه الكبريتات السلفات والفلوريد .وينفع الذين يعانون من مرض الشلل الدماغي ,كما أن أماكن
في عالج أمراض المفاصل والروماتيزم وأوجاع الظهر العالج الطبيعي تشهد اقباالً من الزائرين والمقيمين العرب
واألعصاب ،وتخفيف آالم انبساط القدم وانحراف العمود لدرء أمراض العصر والتمتع بحياة هادئة.
الفقري ،ويعجل من النقاهة بعد التعرض للحوادث.
حمام روداش Rudas Fürdő
يبعد عشرات األمتار عن حمام راتس ويقع على نهر
الدانوب قرب جسر أرجيبت .بناه األتراك العثمانيون في
بداية خمسينات القرن السادس عشر ،وأعاد بناءه مصطفى
سوكولي باشا والي بودا سنة  .1566وأطلق عليه الرحالة
أوليا جلبي أثناء زيارته بودا سنة  1660-1664اسم حمام
األعمدة الخضراء .ويشتهر الحمام بقبته التي تستند على
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hagyományokat tovább adhassuk szállodák és az infrastruktúra kiaz utánunk következő generáci- építésére, ami által a futball törtéóknak.
netének új korszakát nyitják meg
Katarban és a régióban.
Msheireb
A Msheireb Projekt megtekintése Teveversenyek Katarban
során a látogató megtapasztalhatja A teveversenyek központjában
a múlt és a jelen, a hagyomány és tett látogatásunk során azt figyela modernitás kettősségét. Ennek a hettük meg, hogy a nemzedékkettősségnek egyik legszembetűnőbb helye a Waqif piactér, ahol
a történelem és a jelenkor találkozik. Fatima Mohammad Fawzi
mérnökasszony kalauzolt minket
körbe a piac területén és elmondta, hogy a projekt célja az innováció elfogadtatása és a katari örökség folytonosságának biztosítása,
oly módon, hogy végig figyelembe veszik a környezet védelmét és
a fenntarthatóságot, ahogyan az a
Katari Nemzeti Vízió 2030-ban is
szerepel.
A projekt célja, hogy példaként és
referenciaként szolgáljon a világban zajló hasonló projekteknek, ről-nemzedékre örökített sport
amelyek célja a közepes méretű semmit sem veszített hagyomávárosok fenntartható fejlesztése.
nyaiból. A robotika bevezetése a
sportban nem jelentette a múlttal
A Projektek és az Örökség bi- való szakítást, a civilizációs és
zottsága
kulturális fejlődés a modernitást
és a humánum térnyerését jelentette.
Katar és az Öböl népei szorosan

A 2022-es labdarúgó világbajnokság előkészületeit felügyelő
bizottság székhelyén tett látogatásunk során megtapasztalhattuk,
hogy a Legfelsőbb Bizottság és
partnerei mekkora erőfeszítéseket
tesznek a stadionok megépítésére valamint a hozzájuk tartozó kötődnek a tevékhez. Ez jelenti a

múlttal való kapcsolatot, hiszen a
tevék évszázadokon át a közlekedés legfontosabb eszközei voltak.
Sheikh faisal bin Qasim Múzeum
Még Európa kulturális fővárosában a máltai Vallettában hallottunk a Sheikh faisal bin Qasim
Múzeum gyűjteményének gaz-

dagságáról, ezért ellátogattunk
Rayan városába, ahol a múzeumra a kulturális és történelmi örökség hordozójaként tekintenek.
Gyűjteményében egyaránt fellelhetők arab és európai kincsek
is. A Sheikh jelenleg egy európai
körút során Párizsban mutatja be
tárlatát.
Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a kultúra, a hit és a fejlődés egy különleges egyvelegét
láthatjuk a jelenkori Katarban.
Úgy véljük, hogy a gazdag kulturális örökséggel rendelkező arab
nemzet megérdemli, hogy az általánostól eltérő történelmi utat járjon be, ahol a jövőkép világosan
látszik, és célja az emberi kapcsolatok közötti valamint a kulturális
harmónia megteremtése.
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Katari látogatás
Kulturális utazás Katarban

gazdaság megteremtéséhez szükséges készségek és ismeretek
A médiakutatók-és megfigyelők megszerzését.
véleménye szerint Katar, azáltal,
hogy két évtizeddel ezelőtt az Al- Katari nemzeti Könyvtár
Jazeera műholdas tv csatorna létrehozásával kilépett a tömegtájékoztatás nemzetközi porondjára,
számtalan barátot de ellenséget is
szerzett magának.
A katari Kormányhivatal által készített intenzív program, amely
őexcellenciája Mohamad Hamad
al-Halifa, Katar állam budapesti
nagykövete közreműködésével
jött létre, arra ösztönzi a kutatókat, hogy mélyedjenek el az ország kulturális örökségének tanulmányozásában. Úgy véljük, hogy
a felvilágosítás olyan kulturális
tett, amely egy arab országban fe- A Katari Nemzeti Könyvtárban
lettébb kívánatos és minden érde- találkoztunk Abeer Saad Alkelt fél épülésére szolgál.
Kuwarival, a Kutatási és Tanulási
Szolgáltatások Osztályának igazŐexcellenciája Khalifa Issa Al gatójával, aki részletesen beszélt
Kubaisi, a Katar Oktatási, Tudo- nekünk a könyvtárról.
mányos, Közösségi Fejlesztési A könyvtár létrehozásának célja
Városi Alapítvány médiakapcso- a történelmi, irodalmi és tudomálatokért felelős igazgatója tájé- nyos kincsek megőrzése volt.
koztatott minket az alapítvány céljairól és feladatairól: a tudásalapú Az városi oktatási mecset
gazdaság megteremtéséről, és a Látogatásunk során megnéztük a
kreativitás fejlesztéséről. Mind- város központi részén épült meezt egy olyan közegben, ahol több csetet, amely a város éke. Tervemint ötven országból érkeznek di- zése során a megvilágosodás és a
ákok az egyetemekre.
tudomány eszméjét tartották szem
előtt.
A Katar Alapítvány elkötelezett
amellett, hogy stratégiai külde- Iszlám Művészeti Múzeum
tését az oktatás, a kutatás, a tu- A múzeumlátogató az épület uddomány és a közösségfejlesztés varában található nemzetközi kiterületén beteljesítse. Vagyis egy állításon megtekintheti a múzeolyan oktatási rendszert kiépíteni, um gyűjteményét, amit 7. és 19.
amely a legrangosabb nemzetkö- század közötti európai és ázsiai
zi egyetemeket vonzza Katarba, anyagokból állítottak össze. A
hogy lehetővé tegyék a fiatalok- gyűjtemény az iszlám művészet
nak a tudásalapú társadalom és sokszínűségét képviseli.
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Al Shaqab
Felejthetetlen élmény volt, hogy
ellátogathattunk az Al Shaqabba,
a világ egyik vezető nemzetközi
lovas központjába. A központ elkötelezett híve a katari örökség
megőrzésének, az arab lovak népszerűsítésének valamint a lójogok,
a tenyésztés, a lovas oktatás és a
kutatás-fejlesztés támogatásának.
Az Al Shaqab arra törekszik, hogy
fejlessze a lovaglással kapcsolatos

tevékenységét és biztosítsa az állam kulturális örökségének megőrzését, hogy az őseinktől kapott
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Dr. Abdullah Al-Rabíah:
2000 óta a Szaúd-Arábiai Királyság 6 milliárd
dollár értékű segélyt nyújtott a palesztin népnek
szervezetek.
Az elmúlt három évben a Szaúd-Arábia Királyság
nemzetközi humanitárius segítségnyújtási programjait és kezdeményezéseit Palesztinában és másutt a
Szalmán Király Humanitárius Segélyezési és Segítségnyújtó Központ (KSrelief) hajtotta végre.
Dr. Al-Rabíah, a Királyi Bíróság tanácsadója és a
KSrelief főigazgatója a közelmúltban a szaúdi sajtóügynökségnek (SPA) adott sajtóközleményében
kijelentette, hogy a Királyság három nagy segítségnyújtási kategória formájában támogatta a palesztin
népet. Ezek a fejlesztési (4.531.487.015 USD), a humanitárius (1.002.298.330 USD), és a jótékonysági
A Szaúd-Arábiai Királyság budapesti nagykövetsége (17.330.878 USD) kategóriák.
az alábbi közleményt adta ki, melyet a Kék – Duna
Magazin közöl
Dr. Al-Rabíah leszögezte, hogy a Királyság a projekteken közvetlenül támogatta, továbbá a KSrelief
Az ENSZ adatai szerint a Szaúd-Arábia Királyság partnereivel együttműködve, beleértve az olyan
a világ egyik vezető támogatója a globális humani- nemzetközi szervezeteket és ENSZ ügynökségeit is,
tárius segélyezésnek és fejlesztésnek. A Királyság mint az UNRWA, a WFP, az UNICEF, az UNFPA és
Palesztinának nyújtott támogatása egy példa arra a az UNESCO.
szilárd álláspontra, amelyet képvisel az ország a válság által sújtott embereknek nyújtott humanitárius A főigazgató mély elismerését és köszönetét fejezte
segítségnyújtásban az egész világon.
ki a Királyság vezetőinek, amiért nagy gondot forA palesztin nép évtizedek óta folyamatos és széles
körű támogatást kap a Királyságtól. 2000 és 2018
között a Királyság több mint 6 milliárd amerikai
dollárt (6.051.227.493 USD) nyújtott Palesztinának
segélyek és fejlesztési támogatások formájában. A
Királyság segélynyújtásának Palesztinába való eljuttatásában közreműködő partnerek között vannak
különböző ENSZ-ügynökségek, a Palesztin Nép
Segélyezéséért Felelős Szaúdi Nemzeti Bizottság,
valamint a nemzeti és nemzetközi nem kormányzati

dítottak a palesztin nép számára nyújtott átfogó segítségnyújtásra, és hangsúlyozta, hogy a Királyság
elkötelezett a nemzetek és a népek közötti szolidaritás és együttműködés egyetemes humanitárius elveinek támogatása mellett, a rászorulók szenvedésének
enyhítése érdekében.
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Vallások és kultúrák párbeszéde
a béke szolgálatában
alkalmával egy szakemberekből
álló csapat mutatta be kutatási
eredményeit. A központ célkitűzéseivel összhangban hallhattuk
véleményeiket és megtekintettük
a Szultán és a Szent című filmet,
amely a mindenki által áhított
béke üzenetét hordozta.

Kék Duna – Bécs
Immáron második alkalommal
látogattunk el a bécsi „Abdullah
király vallások és kultúrák közötti
párbeszéd központ”-ba. A 2016.
május 25-i látogatásunkhoz hasonlóan idén is azért indultunk
útnak, hogy tanulmányozzuk ennek a nemzetközi testületnek a
munkáját, amely szaúd-arábiai
kezdeményezésre a nemzetközi
kapcsolatok elmélyítését, a béke,
a párbeszéd és a szélsőségek elleni küzdelmet tűzte ki céljául az
emberi értékek tiszteletben tartása érdekében.
A központ, Faisal bin Muammar
főtitkár irányításával, globális
szerepet játszik a vallási és világi vezetők valamint a politikusok
közötti kapcsolatok építésében.
„A vallás nevében elkövetett erőszak ellen” címen 2014-ben indított program keretében globális
szinten sikerült megvalósítani a
világ vallási vezetői közötti párbeszédet.
Az első látogatásunk pusztán tájékoztató jellegű volt, ám a mostani
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Faisal bin Muammar főtitkár törekvéseit és elképzeléseit hallgatva megértettük, hogy a humanizmus, az együttélés, a kölcsönös
megértés, a béketeremtés és az
emberek közötti harmónia megteremtése elengedhetetlen a különböző vallások közötti párbeszéd
értékének növelése érdekében.
A Szaúd-Arábia kezdeményezésére az Osztrák Köztársaság, a
Spanyol Királyság és a Vatikán
részvételével alakult központ létrejöttével a különböző vallások
képviselői az emberi civilizáció
közös értékeit gazdagították. Az
Igazgatóság megalakulásakor a
világ vallási vezetőit (muzulmánokat, keresztényeket, zsidókat,
hindukat és buddhistákat) a humanitárius együttműködés, a párbeszéd és az emberiség kultúrája
növekedésének előmozdítása vezette.

amely a párbeszéd fontosságának
kihangsúlyozásán túl a társadalmat alkotó egyéneket aktiválja
célja elérése érdekében. A vallási
vezetők és intézmények támogatják a politikai döntéshozókat a
béketeremtésben, és az együttélés
megkönnyítésében. Az egymás
közti szakadékot a béketeremtéshez és a békés egymás mellett
éléshez kapcsolódó kezdeményezések révén igyekszenek betölteni és hozzájárulni a stabilitáshoz
és a globális humanizmushoz.
A központ egy vallási és erkölcsi
alapokon nyugvó humánus üzenetet hordoz, amelynek pozitív
hatását a modern technológia alkalmazása könnyíti meg. A különböző programok megvalósítása során a vallási vezetőket arra
ösztönzik, hogy a modern technikai eszközök segítségével kommunikáljanak a politikai döntéshozókkal.

Látogatásunk során alaposan
megismerhettük a központ széles körben végzett tevékenységét
és nagy várakozással tekintünk a
jövőbe, hogy magazinunk következő számában még átfogóbban
számolhassunk be a béke szolgáA bécsi nemzetközi párbeszéd latában végzett humánus erőfeközpont a különböző hitek, val- szítéseiről.
lási vezetők, intézmények követői és a politikai döntéshozók
közötti párbeszéd hídjait szeretné
kialakítani a társadalmi kohézió erősítése és az emberek védelme érdekében, hogy senki ne
érezze magát fenyegetve. Ez az
első olyan nemzetközi szervezet,
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lágot Magyarországon.
A hatvanas évek elejétől a hetvenes évek közepéig jelentős
fordítási tevékenység zajlott. Az
Európa Kiadó gondozásában, az
akkori, Simon Róbert szerkesztőnek köszönhetően szinte minden évben megjelent egy-egy
kötet regény, elbeszélés- vagy
mesegyűjtemény. A korszak
utolsó nagyobb vállalkozása a
Kozmosz Kiadó 1976-os Arabok
– irodalmi és politikai antológia
című kiadványa volt Benczik
Vilmos szerkesztésében. Külön
kiemelést érdemel Simon Róbert
– több kiadást megért Korán-fordítása (Helikon, Bp. 1987).
Az eredeti arab nyelvből fordított művek száma mára alig haladja meg a tucatot, és ez kétséget kizáróan messzire elmarad
az elvárható fordítások számától. Lényegében a Nagyvilág c.
folyóirat jelentette azt a fórumot,
ahol irodalmi művek jelentek
meg, hol arabból, hol közvetítő
nyelv beiktatásával.
A kortárs egyiptomi irodalom kiemelkedő alakja Hala al Badry,
személyes ismerősöm. Az angol
uralom utolsó éveit villantja fel
Muntaha című regényében. A
név egy kis falura utal, ahol a
világháború utáni turbulens élet
és a falusi egyhangúság keveredik. A nagy világpolitikai események, melyek változatlanul
hagyják a vidéki mindennapokat. Az élet az ősi mederben folyik tovább, halászat a Níluson,
a gyapot-szüret, szamaragolás.
Az írónő mestere a képszerű leírásoknak. 2001-ben az angolul
is olvasható Certain Women c.
novelláskötetével elnyerte az év
legjobb novellája címet.
Sajnálatos módon a magyar közvélemény csak nagyon szűk körben tudott tájékozódni az 1988-

as év Nobel-díjával kitüntetett
egyiptomi író, Nadzsíb Mahfúz
(1911–2006)
munkásságáról.
Nagieb Mahfúz központi műve
az 1950-es években született Kairó trilógia, mintegy 1500 oldalas hatalmas monumentális munka, amely az egyiptomi Júliusi
Forradalom előtt befejeződik.
Útvesztő című regényét még
1965-ben adta ki az Európa Kiadó, elbeszélései különböző antológiákban kaptak helyet, de a
kitüntetést követően – a szokástól eltérően – nem jelent meg
újabb kötete a magyar könyvpiacon. A kitüntetésről az Élet
és Irodalom, a Nagyvilág, és a
Kritika emlékezett meg 1988–89
között, és különös hangsúlyt kapott – ahogy egyébként a nemzetközi sajtóban is – a Nobel-díj
odaítélésének politikai háttere.
Nadzsíb Mahfúz irodalmi munkásságát magyar nyelven a Magyarországra települt filozófus,
dr. Rashwan Mohamed monográfiája mutatja be (Nagib
Mahfuz és a süllyedő világ, Krónika, Pécs é. n., 243.).
A Nobel díjas író, Nagib Mafuz
könyveiben oldalakon át kön�nyedén ír túlnyomórészt egyiptomi (kairói) beszélt nyelven.
Azoknak a külföldieknek, akik
az egyiptomi arabot kívánják elsajátítani, valamilyen oknál fogva mégis azt mondják, hogy ezt
a nyelvet nem lehet írásjelekkel
megjeleníteni, majd betű szerinti
átírásra tanítják őket.
Mahfouz az egyszerű emberek
életét jelenti meg munkáiban.
Színhely rendszerint Kairó, ahol
szegény, emberek mindennapjait
mutatja be. Leghíresebb munkái az Életbölcsesség, a Karnak
kávézó, Khan al-Khalil (a nagybazár neve), Modern Kairó, Esti
és reggeli beszélgetések. Az író

nem élt valójában egy teljesen
izgalommentes életet. 1994-ben
súlyos kimenetelű merényletet
kíséreltek meg ellene. Szerencsére életben maradt, de részleges bénulást szenvedett. 2006ban bekövetkezett haláláig már
csak korlátozottan volt képes
írni.
A kilencvenes években új lendületet kapott az arab világ iránti
érdeklődés. Ebből az időszakból
ki kell emelni: Maróth Miklós az
arab filozófiatörténet kiemelkedő szövegeit, Rostoványi Zsolt,
N. Rózsa Erzsébet munkáit kell
megemlíteni. Előtérbe kerültek
az iszlám vallással, történelmi
kérdésekkel foglalkozó munkák.
A 2001. szeptember 11-ét követő
időszakban Magyarországon is
úgy, mint világszerte többszörösére emelkedett az arab Világra
vonatkozó kiadványok száma.
Elsősorban nem az irodalmi fordítások száma növekedett, hanem a különböző tudósiskolák
által kimunkált értékelések és
értelmezések kerültek a piacra.
Érdemes megjegyezni. Samuel
Huntington, Bernard Lewis vagy
Bassam Tibi munkáit ezen a téren.
Új kiadása jelent meg Ezeregyéjszaka új, eredeti arab nyelvből
készített fordításának. S itt meg
kell említeni a Kőrösi Csoma
Társaság könyvsorozatait, Iványi Tamás köteteit, amelyekben
a szúfizmust eredeti szövegekkel
mutatja be, vagy az újonnan alapított Avicenna Intézet kiadványait.
Kairói tartózkodásom alatt lehetőségem nyílt a nemzetközi
könyvvásár megtekintésére. Magyarországot Parti Nagy Lajos,
Podmaniczky Szilárd, Halász
Margit és Spiró György reprezentálta.
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Az arab-magyar irodalmi-kulturális
kapcsolatok

Prof. Dr. Balázs Judit
Iszlám tudományok Kutató Intézete, tudományos igazgató Kaposvári egyetem
Az arab irodalomnak a magyar
irodalomhoz hasonlóan, mintegy másfél évezredes története van. A két irodalomtörténet
közötti eltérés azonban olyan
szempontból lányeges, hogy a
magyar irodalom kezdetét az
„Intelmek könyve Imre herceghez” jelenti a 11. század elejéről,
amelyet I. István király a fiához,
Imre herceghez írt. ezt követően
azonban a magyar irodalmi alkotások hosszú ideig szinte kizárólag latin nyelven íródtak.
Mindkét nyelv különböző fejlődési szakaszokra osztható, a
magyar-arab kapcsolatok szempontjából különösen fontos a korai időszak: a 9–10. században,
az iszlám világ aranykorában
fontos kapcsolat volt az arab népek és a magyarok között. Ebből
az időszakból fennmaradó do55

kumentumok tanulmányozása
fontos adalék a magyarok korai
története számára.
A magyarok az őshazákat keresték, elsősorban Ázsia felé irányultak a kutatások, de az arab
nyelvet használó kereskedők és
földrajztudósok úti beszámolói
alapvető forrásként szolgálnak
a magyarok történelem kutatásában. A magyar orientalisztika
rangos nevet vívott ki a világ tudományában.
A másik jelentős periódus a 19.
század közepétől kezdődő modern arab irodalom időszaka.
Ez a periódus arab irodalom tanulmányozása két szempontból
fontos: a nyelvi gazdagság, a
változatos témaválasztás, a kidolgozott irodalmi formák világirodalmi elismerést vívtak
ki. Másrészről: az irodalom
révén bepillantást nyerünk egy
más világba, közelebb kerülünk
egy más kultúrához.
A középkortól napjainkig ívelő arab nyelvű muszlim kultúra
vallás- és művelődéstörténetét
az utóbbi évek könyvkiadása
hozzáférhetővé tette a magyar
közönség számára. Ugyanakkor
még messzemenően nem merítette ki a magyar könyvkiadás
az arab irodalomban rejlő lehetőségeket. Így ez, még adóssága
a magyar könyvkiadásnak: hiányzik a széles spektrumú arab
irodalom bemutatása, fordítása.
Annál is inkább, miután az Oszmán Birodalom felbomlását követően nem alakult egy Pánarab
Birodalom, hanem arab orszá-

gok sokasága született, és így
a kapcsolattartás is szerteágazó
lett.
Ezen túlmenően az arab nyelvű
irodalomnak jelenleg és a múltban is nem volt magyar fordításkultúrája. Számos művet közvetítő nyelv segítségével ültettek át
magyarra, és ez természetesen
nem tudja úgy visszaadni a nyelvi lehetőségeket, mint az eredeti
nyelvből történő fordítás.
Gyermekkorom nagy élménye,
az „Ezeregyéjszaka”, a misztikus kelet csodálatos világának megismerése. Úgy érzem,
messze szebbek, és élményszerűbbek, mint a világhírű
„nyugati”mesék.
Az arab-magyar irodalmi kapcsolatokat ismertetve elsőként
talán Goldziher Ignácot kell
megemlítenünk, akinek arabra
fordított műveit mind a mai napig tankönyvként használják az
arab egyetemeken is. Golziher
kora -19-20 sz. - egyik legnagyobb sémi filológusa volt.
Megalapította a modern, kritikai
módszerekkel dolgozó iszlámtörténetet, a muszlim vallási eszmék fejlődését vizsgálta.
Ugyancsak meg kell említenünk
Germanus Gyulát, felvett nevén
Julius Abdulkerim Germanus
()عبد الكريم جرمانوس,[aki nemzetközi hírű magyar orientalista,
arab nyelvészeti, kultúrtörténeti
író, irodalmár, nyelvész, történész, országgyűlési képviselő,
számos arab akadémia tagjaként
népszerűsítette Magyarországot
az Arab Világban és az Arab Vi-
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Naszír Ad-Dín Túszí

Ez a huszonötödik alkalom, hogy a Kék Duna szerkesztőség bemutat több olyan fontos arab vagy
muszlim embert, akik a tudományban és más területeken is elért eredményeikkel sokat tettek az emberiség fejlődéséért.
Angolos írásmóddal: Nasir Al-Din Al-Tusi, Ṭūsī:
Abū Jaafar Muḥammad ibn Muḥammad ibn AlḤasan Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūsī (1201. február 17. Tusz,
Irán – 1274. június 25. Bagdad, Irak- Sírhely: AlKadhimiya Mosque, Bagdad,Irak) középkori perzsa
asztrológus, csillagász, matematikus, filozófus, polihisztor, építész, orvos, teológus.
Élt Túsz városában született (Khoraszan, a mai Irán
területén), nevét is róla kapta. Isma’ili kormányzója,
Naszír Ad-Din ’Abd Ar-Rahim személyes asztrológusa volt. Apja és nagybátyja is tudósok voltak.
Elfogták és Alamut erődítményében fogva tartották,
ami orgyilkosok főhadiszállása volt.
Ő elárulta a védelem gyenge pontjait a mongol hódítóknak, akik jutalmul (Ilkhanida dinasztia, Hulagu
kán) egy obszervatóriummal ajándékozták meg, ami
1262-ben Maraghában (a mai Azerbajdzsánban) kínai segítséggel épült fel. Az intézményhez iskola és
könyvtár is tartozott.
Az obszervatórium műszerei közül néhányat maga
Al-Túszí tervezett, ezekről könyveiben írt. Tizenkét
éven keresztül figyelte meg a bolygók és a csillagok
mozgását. Az eredményeket az Ilkháni táblázatok
című műben ismertette. 1274-ben Al-Túszí elhagyta
Maraghát és tanítványaival Bagdadba költözött.
Foglalkozott trigonometriával, és klasszikus munká-

kat is fordított, amiket megjegyzésekkel látott el.
Munkái a ptolemaioszi világkép megreformálását
célozták. Nagy hatást gyakorolt a késő középkori
iszlám csillagászatra, továbbá a korai-modern kori
európai csillagászokra, köztük Nikolausz Kopernikuszra.
A polihisztor kifejezés olyan tudósembert jelöl, aki
többféle tudományághoz is ért, és ezekben kiemelkedőt is alkot. Manapság polihisztornak hívják azokat a sokoldalú embereket is, akik különböző, nem
feltétlenül tudományos dolgokban (is) jártasak, ebben az összetételben és régies hangzása miatt ezért
előfordul, hogy pejoratív vagy gúnyos, ironikus értelmezése van. Mindezek miatt a polihisztor kifejezés nem egzakt meghatározás.
Polihisztorok főleg az ókorban, az iszlám aranykorában és a reneszánsz idején működtek, a legismertebbek legalábbis ezekben az időkben éltek és alkottak,
mivel ezen korokban kaptak rendkívüli figyelmet a
különböző tudományok és a természet megismerésének törekvései. Habár manapság is vannak sokoldalú tudósemberek, a hagyományos értelemben vett
tudománnyal foglalkozó polihisztorok legkésőbb a
XX. század elején eltünedeztek, mert a század második felére a tudományok, nemritkán épp a polihisztorok munkái nyomán olyan szerteágazó, összetett
ismeretanyaggá bővültek, amelyeket a hatékonyabb
kutathatóságért résztudományokra kellett bontani,
és azokra specializált szakemberekkel vizsgáltatni.
Néhány nagy polihisztor: Imhotep (Kr. e. 27. század), Szókratész (Kr. e. 469–Kr. e. 399), Arisztotelész (Kr. e. 384–Kr. e. 322), Al-Kindi (Alkindus)
(801–873), Al-Fárábi (Alpharabius) (872–951), ibn
Szína (Avicenna) (980–1037), Al-Gazáli (1058–
1111), Naszír Ad-Din Túszi (1201-1274). Al-Túszí
több mint 150 művet írt, arab és perzsa nyelven.

Szerkesztette: Dr. Elsayed Hassan.

2019  الدانوب األزرق ينايرKÉK DUNA

56

Ízelítőként, többek között a
cseh irodalomból Jan Balban, a
lengyel Dániel Odija, a szlovák
Karol D. Horváth írásai kaptak
helyet az antológiába. A felsorolás nem teljes, de neves, és
érdeklődésre számot tartó írók
munkáival ismerkedhetett az
olvasó. A kairói könyvkiadást
dicséri, hogy a könyvvásáron
kiállított kötet alig egy hónappal
a bemutatást követően már arab
fordításban is megjelent.
Az irodalmi kapcsolatok mellett
fontos szerepet kapott a kultúra,
képzés, oktatás is. Államközi
szerződésekkel arab fiatalok tanultak Magyarországon, jelentős volt a doktoranduszképzés
is. Egyiptom szerepe különösen
fontos volt.
A Magyar Intézetek kiemelt szerepet játszanak Magyarország
kulturális diplomáciájának alakításában és céljainak megvalósításában. A külföldön működő
magyar intézetek célja a nemzeti
kulturális örökség megőrzése
és széles körű megismertetése; hazánk és a partnerországok
közötti kulturális diplomáciai
kapcsolatok ápolása, fejlesztése;
kulturális és tudományos nemzetközi együttműködések elősegítése; magyar nyelvoktatás;
információszolgáltatás és programok révén a magyar kultúra
és társadalom sokszínűségének
bemutatása.
A nagyon hatékony Balassi Intézet Magyarország kulturális
diplomáciájának alakításában és
céljainak megvalósításában kap
kiemelt szerepet. Sajnálatos módon csak Egyiptomban működik
az arab országok közül.
Magyarországon az utóbbi időben az egyetemi oktatásban
mind nagyobb igény mutatkozik
az arab nyelvi- irodalmi-történe57

ti oktatás kiszélesítésére. Megnőtt az arab tudományok iránti
érdeklődés, elsősorban az orvostudomány, a történelem, kultúrtörténet iránt. Ugyancsak előtérbe került az iszlámra vonatkozó
ismeretek iránti igény. Így sor
került Simon Robert Korán fordításának, újrakiadására, Mihályi Balázs sejk, Korán magyarra
történő átültetésére.
A magyar régészeti együttműködés kiemelkedő szerepet
játszik az egyiptomi régészeti
feltárásokban. Kákossy László
világhírű régész, nevéhez fűződik Núbiai leletmentési expedíció, Dzsehutimesz-sír feltárása
Thébában, az ókori Egyiptom
történetének és kultúrájának bemutatása. Kiemelkedő művei:
„Egy évezred a Nílus völgyében,
Memphisz az Óbirodalom korában”. Jelentősek az irodalmi alkotásai még „Varázslás az ókori
Egyiptomban (1969), „Egy évezred a Nílus völgyében”. Irodalmi művek, novellák, versek
fordítása is fűződik még a nevéhez.
Érdemes még megemlíteni Almássy Lászlót, aki egyiptomi
felfedező munkája során megtalálta a Zarzura oázist, expedíciójával a Líbiai-sivatag utolsó
ismeretlen helyeit térképezte fel.
Almássy a fennsík tanúhegyektől övezett völgyének homokkő
sziklabarlangjaiban ősi állat-és
emberábrázolásokra bukkant.
Ő tudósított először arról, hogy
a Nílus egyik szigetén, Vádi
Halfa közelében egy „magyar”
nevű berber törzs él, amelynek
tagjai állítólag II. Szulejman
szultán serege által összefogdosott magyar hadifoglyok, majd
katonák leszármazottai. A törzs
magyarabnak nevezi magát.
További magyar-arab kapcsola-

tok csak felsorolásképpen:
•
szúfi zenét játszó
együttes
népszerűsége
(Chalaban),
•
keleti misztikus
verseket bemutató táncos-zenés
színházi előadások sikere (Merlin Színház),
•
a filmbemutatók
(Galileai esküvő, Paradicsom,
most!),
•
képzőművészeti kiállítások (arab festőnők a
keszthelyi Festetich kastélyban)
látogatottsága jelzi az arab kultúra iránti érdeklődést.
Megemlíthetjük például a Zala
megyei Nagypáliban megrendezett I. Nemzetközi Magyar Arab Solymász Találkozót 2012ben.
És végezetül Magyarország
meghirdette „keleti nyitás” politikáját, és ennek nyilvánvalóan szerves része a kulturális
kapcsolatok bővítése is. Ahogy
Goldziher Ignác a magyar származású tudós, az iszlám tudományok alapítója is arra hívja
fel egyik magyar írásában a figyelmet, hogy az arab irodalom
tanulmányozása – és ismerete –
hozzásegíthet bennünket az arabok, a muszlim hívők, és a velük
érintkező nemzetek irodalmának
jobb megértéséhez. S bár mindezeket a 20. század elején fogalmazta meg, megállapításai és a
bennük feltárásra váró feladatok mintha érvényesek lennének
napjainkban is.
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Az Al-Janadriyah fesztivál és a
tartós kulturális jelenlét

A szaúdi közönség december 3-tól három héten
át a 33. Al-Janadriyah kulturális fesztivál lázában égett. A Szaúd-Arábiában évente megrendezésre kerülő - idén a „Lojalitás és hűség” címet
viselő - eseményt a Nemzeti Gárda Minisztériuma szervezte Őfelsége Szalmán bin Abdel-Azíz
szaúdi király védnöksége alatt. Az ünnepség az
éves nagy teveverseny megrendezésével vette
kezdetét.
Al-Janadriyah faluban a fesztivál ideje alatt az
állami intézmények és minisztériumok feladata
a látogatók ellátása. Az igénybe vehető szolgáltatásokról és a polgárokat kiszolgáló törvények
és rendeletek ismertetéséről szintén ők gondoskodnak.
Ahol a múlt összeolvad a jelennel
Al-Janadriyah a szaúdi állampolgárok mindennapi életének a kicsinyített mása. Egyfajta modell, amely az egyszerű élet, a mezőgazdaság
mindennapjaiból merít példát.
A népi falu a szaúdi társadalom régmúltját eleveníti meg a népi piacon, a kulturális örökséget
bemutató kiállításokon és gyűjteményeken keresztül. A kiállítások létrehozásában az állami
szektor és magánbefektetők is közreműködtek.

Az Országos fesztivál ideje alatt 306 szak-és általános szemináriumot, 98 előadást és 78 irodalmi estet tartottak. Ezen kívül az érdeklődők szociális hálózati szemináriumokon és kerekasztal
beszélgetéseken vehettek részt.
A Nemzeti Örökség-és Kulturális Fesztivál idejére minden évben mintegy 300 író és értelmiségi gyűlik össze az országból és a világ minden
tájáról. A meghívott előadók száma idén meghaladta a ezret, a publikációk pedig – összesen
361 – tovább gazdagították a könyvtárakat az
örökség, a kultúra, a művészetek témakörében.
A Nemzeti Örökség-és Kulturális Fesztivál egy
olyan történelmi esemény a kultúra, az örökség,
és a kreatív művészetek terén, amely jól jelképezi a szaúdi királyság elkötelezettségét az arab
világ kultúrájának, örökségének, értékeinek és
hagyományainak megőrzésében. Mindamellett
arra is törekszik, hogy az iszlám identitást és a
jelen értékeit átadhassuk a jövő generációi számára is.
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