
ـر عـلـينـا كل عـام مـحـمالً بأريج االهـتـمـام بلـغـتـنا يـوم الـضـاد الذي 
سلمون وفي أصقاع مختلفة  ,يعني العربية الذي يحتفل به العرب وا
أول ما يـعني ان الـلغـة والسيمـا اللـغة الـعربيـة الفـصحى مـفصل مهم
عـرفية والـوجدانيـة والنفس حـركية من مفـاصل كيانـنا في النـواحي ا
وفي مـيــادين احلـيـاة اخملـتـلــفـة الـسـيـاسـيــة واالجـتـمـاعـيــة والـثـقـافـيـة
واالقتـصـاديـة فـاالهـتـمـام بـلغـة الـضـاد مـظـهـر مـهم من مـظـاهـر إبراز
عبرة عن عـلمها وفكـرها وأدق خلجات شخصيـة الفرد واألمة ألنهـا ا
عـواطـفهـا فـهي لسـان الـوطن ح يـعـبر بـهـا السـياسـي واالقتـصادي
واالجتـمـاعي في احملـافل الـدولـيـة أو الـكـتـابـة البـحـثـيـة أو الـصـحـفـية
فـالـلـغـة ركن من أركــان الـتـرابط الـقـومي واإلنــسـاني فـاألمن الـلـغـوي
كاألمن السيـاسي واالقتصادي لكن لـغتنا تعانـي مشكالت عدة تعوق
ـية من ذلك ضعف حركـة تقدمـها وما نـطمح إليـه في ان تكون لـغة عا
دور اجملامع اللغوية العربية في احلـفاظ على سالمة اللغة العربية وال
ـصـطلـحـات األجـنبـيـة ومنـافـسة الـلـغات سـيـما فـي موضـوع تـعريب ا
األخـرى لـها كـاإلنـكلـيـزيـة لكي تـكـون لغـة الـعلم مـثـلمـا هي لـغة الـفـكر

واألدب ومنها قصور ما في عملية توصيلها للناشئة 
فعلى الرغم من عمليات التيسير التي أجريت على قواعدها من علماء
مـشـهـورين أمـثـال شوقـي ضيـف واحمـد عـبـد الـسـتـار اجلواري ومن
قـبـلهـا الرائـد مـضاء الـلخـمي الـقرطـبي واجملـامع اللـغويـة الـعربـية في
دارس الـقـاهـرة ودمـشق وبـغـداد اال ان الكـثـافـة الـقـاعـديـة في كـتب ا
ـقررة كـمنهج تـعوق توصـيل قواعـدها بالـزمن احملدد الذي العـراقية ا
تـوسطة و الثانوية ما يكون مثالً ثالثة أرباع السـاعة في االبتدائية وا
يجعل الـطلبـة يلتجـئون إلى التـدريس اخلصوصي ومـا فيه من مضار
ربـ ان توصيل ماديـة أو معنـوية لـآلخر وعلى الـرغم من صيـحات ا
قواعد اللغة الـعربية إلى الطلـبة في مدارسنا وجامـعاتنا يستوجب ان
يُقرن بالتحدث واالستماع والقـراءة والكتابة الن ال قيمة لفهم القواعد
واستـيعـابها من دون حتـقيق الـهدف اإلجـرائي وهو قدرة الـطلـبة على
طالعة استعمالها في الكـتابة والتحدث فدروس التعـبير أو األنشاء وا
مهملة في مدارسنا وقد يستعير حصصها مدرس مادة علمية إلكمال
نوط بـتدريسه مع أنها اجملال احلـيوي لتوصيل اللـغة العربية نهج ا ا
ـرحـلـة ـعــلـمـ وال سـيـمــا في ا قـراءة وكـتــابـة وال يـزال الـكـثــيـر من ا
اجلـامعـية دائـب عـلى استـعمـال طريقـة احملاضـرة في توصـيلـها إلى
الطلـبة في فروعـها كافة مع الـعلم أن هنـاك طرائق وأساليب تـدريسية
حـديـثة قـد اسـتجـدت لـكنـهـا بـعيـدة عن مـدارسنـا وجـامعـاتـنا وان من
ناقشة األسس اجلوهرية لهذه الطرائق واألسـاليب توظيف احلوار وا

علم والطالب أو ب الطلبة انفسهم ب ا
 ومن هــذه الـطـرائق واألسـالـيب أســلـوب الـنـدوة واألسـلـوب احلـر في
نـاقـشـة اجلمـاعـيـة وأسلـوب الـتـعـليم الـتـعـاوني وطـريقـة اجملـمـوعات ا
ـصــغـرة والبــد من اإلشـارة إلى أهــمـيــة الـفــعـالـيــات الالصـفــيـة في ا
درسي الذي لم جند سرح ا توصيل اللغـة العربية إلى طلـبتنا منهـا ا
له مــوقــعـا فـي مـدارســنــا وجــامـعــاتــنـا مـع انه مــجـال حــيــوي إلبـراز
شخـصـيـة الـطـالب وال سـيـمـا في اجلـوانب الـلغـويـة والـفـكـريـة ومـنـها
ـكــتـبـة ـدرســة وا ـدرسـة والــنـشــرات اجلـداريــة وإذاعـة ا صـحــيـفــة ا
ـدرسـيـة وكل هـذه الـفــعـالـيـات يـركـز عـلى أهـمــيـتـهـا الـتـربـويـون في ا
تـوصـيل الـلـغـة الـعـربـيـة إلى الـطـلـبـة وال جنـد لـهـا تـطـبـيـقـا عمـلـيـا في
مدارسـنا وجـامعـاتنـا لكن ال خـوف على لغـة الضـاد ألنهـا لغـة القرآن
الـكر الـذي حفـظهـا عبـر قـرون طويـلة وألنـها لـغة
الــعـــلم واألدب والــفـــكــر وال خـــوف عــلــيـــهــا من
مـزاحـمـة الـلـغـة الـعـامـيـة لـهـا فـالـعـامـيـة رافـقت
الــفـصــحى مـنــذ الـعـصــر اجلـاهــلي  حـتى إلى
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السعودية بنفسها.
وأصـدرت الـسفـارة السـعوديـة في بانـكوك
بــيـانـا نـفـت فـيه أي دور لـهــا في احـتـجـاز

الشابة.
وتـأخــذ هـذه الـقـضـيـة بــعـدا خـاصـا النـهـا
ة قتل الصحافي السعودي تـأتي بعد جر
جـمـال خاشـقجي داخل قـنـصلـية بالده في

اضي.  2تشرين االول/اكتوبر ا
و إطـالق عـــــــريـــــــضـــــــة عـــــــلـى مـــــــوقع

"تشاينج.اورغ" دعما لقضية الشابة.
وقــالت الــفـتــاة صـبــاح االثـنــ في شـريط
فـــيـــديـــو نـــشــــر عـــلى تـــويـــتـــر "أدعـــو كل
ـــتـــواجــــدين في مـــنـــطـــقـــة االشـــخـــاص ا
الـتـرانـزيت في بـانـكوك الى الـتـظـاهـر ضد

ترحيلي".
ثل وأضـافت "لن أغـادر غرفتـي قبل لـقاء 
ـفوضـية السـامية لالجـئ لدى اال عن ا

تحدة". ا
الى ذلـك يبقى اإلجتار بالبشر الذي يطاول
الـرجال والـنسـاء واألطفـال ضحـايا جرائم
تــتـراوح من االســتـغالل اجلــنـسي وصـوال
إلـى نــزع األعــضـــاء بال عــقـــاب في غــالب
األحـيان عبـر العالم بـحسب تقـرير نشرته

. تحدة االثن األ ا
ÂUJŠ« b¹«eð

وبــالــرغم من تــزايـد األحــكــام الــقـضــائــيـة
الـصادرة مـؤخرا بشـأن وقائع عـلى ارتباط
بــاإلجتـار بــالـبــشـر في إفــريـقــيـا والــشـرق
عني ـتحدة ا األوسط يـشير مكتب األ ا
ة الـذي يـتخـذ مـقرا له بـاخملـدرات واجلـر
في فـــيـــيـــنــا فـي تــقـــريـــره إلى أن "الـــعــدد
ـــنــاطق اإلجـــمـــالي (لإلدانـــات) في هـــذه ا

يبقى متدنيا جدا".
ـتـجرين ال يـواجـهون وتـابع الـتـقريـر أن "ا
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عمليا احتمال إحالتهم إلى العدالة" داعيا
الحـــقــة إلى تـــعـــزيــز الـــتـــعــاون الـــدولي 

الشبكات اإلجرامية.
وذكـر الـتـقـريـر الـذي يـجـمع بـيـانـات تـعود
إلـى الــعـام 2016 أن الـــدول الــتي تــشــهــد
نــزاعــات مــسـلــحــة وصــلت إلى عــدد غــيـر

مسبوق منذ ثالث عاما.
وقــيـــام نــزاع مــســلح "يـــزيــد من مــخــاطــر
اإلجتــار بــالــبــشــر" إذ غــالــبــا مــا تــتــرافق
الـنزاعـات مع تقـصيـر السـلطـات وعمـليات
الـتشـريد الـقسـري للـسكـان وتفـكك اخلاليا
الـعـائلـيـة والضـائـقة االقـتصـاديـة وفق ما

لفت التقرير.
ويــبـقى االســتـغالل اجلــنـسـي في طـلــيـعـة
جـرائم اإلجتـار بـالـبـشـر ويـشمل  %59من
الضحايا الذين  إحصاؤهم عام 2016.
ـــعــــني ـــتــــحــــدة ا وذكــــر مــــكـــتـب األ ا
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ــة بـــصــورة خــاصــة بـــاخملــدرات واجلــر
الـنــسـاء والـفـتـيـات مـن األقـلـيّـة األيـزيـديّـة
الــلـواتي تـعـرضن لـلــسـبي بـاآلالف بـأيـدي
عــنــاصــر تـــنــظــيم الــدولــة اإلسالمــيــة في

العراق.
وحـازت إحـداهنّ نـاديـا مـراد جـائـزة نـوبل
للسالم للعام  2018باالشتراك مع الطبيب
ـا الــكـونـغـولي ديــنـيس مـوكـويــغي تـكـر

لنشاطها من أجل هؤالء الضحايا.
وثــاني أشــكــال اإلجتــار بــالــبــشــر األكــثــر
انـتشـارا هو الـعمل الـقسـري ويشـمل ثلث
عـنيـ بـالتـقريـر وخصـوصا الـضـحايـا ا
في إفــريـقــيـا جــنـوب الــصـحــراء والـشـرق
ــــئــــة حــــالــــة عــــلى األوسـط.و اإلبالغ 
ارتـباط بـاإلجتار بـاألعضـاء البـشرية خالل
مـتدة ب  2014و2017 ويـنشط الـفتـرة ا
ـتــجـرون بـاألعـضـاء بـصـورة خـاصـة في ا
مــخــيــمـــات الالجــئــ حــيث يــجــتــذبــون
ــال و/أو ضــحـــايــاهم "بــوعــود زائــفــة بــا

بنقلهم غلى أماكن أكثر أمانا".
RÞ«uð œułË

وأُشــيـر في بــعض احلـاالت إلـى أدلـة عـلى
ــتــجــرين و"مــهــنـيّي وجــود تــواطــؤ بـ ا
مارسات الـقطاع الصحي الذين يقومون 

تنم عن فساد واحتيال".
ــــكـــتب أن  %70مـن ضـــحـــايـــا وكــــشف ا
اإلجتـــار بــالـــبــشـــر الــذيـن  رصــدهم في
الـــعــالـم من الــنـــســاء و %23مـن مــجــمل
الـــضــحـــايــا قـــاصــرات.ويـــطــاول اإلجتــار
بـالـبـشر بـهـدف الزيـجـات بـاإلكراه الـنـساء
في جـنـوب شرق آسـيا بـصورة خـاصة.وال
يـتـضـمن الـتقـريـر أي تـقديـرات بـشـأن عدد
ضـحـايـا اإلجتار بـالـبشـر في الـعـالم. وبلغ
ـوثقة مـا يقل بـقليل عن 25 عـدد احلاالت ا
ألـفا عام 2016 مـا يعـكس زيادة بـأكثر من
عـشـرة آالف حـالـة مـنذ 2011 مـع تـسجـيل

زيادة "أكبر في القارة األميركية وآسيا".
غـير أن الـتقريـر يحـذر بأن هذه الـزيادة قد
تــكــون نــاجــمــة عن وســائل تــوثــيق أكــثـر
فـــــاعـــــلــــيـــــة ولـــــيس عـن زيـــــادة عـــــــــدد

الضــــــحايا.
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بـاعــتـبـارهـا اعـتـراضــا عـلى تـشـديـد
ــتـبـعـة فـي الـســــــجـون االجـراءات ا
الـتي يـسـيـطـر عـلـيـــــــــهـا عـصـابـات

إجرامية.
وحــجــبت ســلــطـات الــواليــة شــبــكـة
الـتـلـيـفـون احملـمـول داخل الـسـجـون
كـما أنـهت سـياسـة تـوزيع السـجـناء
وفـقــا لـوالئــهم أو انـتـمــائـهم ألي من

العصابات اإلجرامية.
l¹dÝ —«d

وجاء انـتشار الـقوات الـعسـكرية في
ديـنة بـعد أيـام من تنـصيب جـائير ا
بـولــسـنــارو رئـيــــــــــســا جـــــــــديـدا
لــلــبالد وهــو من تــعـهــد لــلـنــاخــبـ
ـة والعـصابات في بالـتصدي لـلجر

البرازيل.
وتــفـــيـــد الـــتــقـــاريـــر بـــأن الــرئـــيس
بــولــســـنــارو أثــنى عــلى قــرار وزيــر
الـعــدل سـيـرجــيـو مـورو بــاسـتـدعـاء
قـــوات اجلـــيش ووصـــفه بـــأنه قــرار

"سريع وفعال".
يــذكـــر أن الــوزيــر مــورو كــان يــقــود
التـحقـيقـات في أكبـر قضـايا الـفساد
في الـبـرازيل وتـعـرف بـاسم "عـمـلـيـة

غسيل السيارات".
وبث الـتـلـفـزيـون الـبـرازيـلي مـشـاهد

والذ واحد بالفرار".
وأضــاف أن قـوات األمـن نـشــرت في
ـقبلة العاصـمة وستـبقى في األيام ا

لضمان النظام.
وأكد مراسل وكـالة فرانس برس أنه
جـرى نـشــر احلـرس اجلـمـهـوري في
مـحــيط مـبـنـى اإلذاعـة والـتــلـفـزيـون

الوطني.
ـتـحـدّث بـاسم احلـكـومـة أن وتـابع ا

حدود البالد ستبقى مفتوحة.
وأعـلنت الـسـلطـات الـبرازيـلـية نـشر
ـئـات من قـوات اجلـيش والـشـرطـة ا
الــفـيــدرالـيــة في مـديــنـة فــورتـالــيـزا
شمالي الـبالد للـسيطـرة على جرائم
الــعــنـف والـســرقــة الــتـي شــهــدتــهـا

دينة على مدار اسبوع. ا
وســـتــنـــتــشـــر الــقـــوات في دوريــات
ـديـنـة إضـافـة إلى مـنـاطق أخـرى بـا
بواليـة سـيارا لـوقف الـهجـمـات على
احملــــال الــــتـــــجــــاريـــــة واحلــــافالت

صارف. وا
وقالت وزارة الـعدل الـبرازيـليـة إنها
طـــلـــبت إرســـال قـــوات اجلـــيش إلى
ديـنة إثر وقـوع عشـرات الهـجمات ا

هذا األسبوع.
ويـــنــظــر إلـى تــلك الــهـــجــــــــــــمــات
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{ اديـس ابـــــــــــابـــــــــــا (أ ف ب) دان
االحتــاد اإلفـريــقي "بـشــدّة" مـحــاولـة
االنقالب التي جرت امس االثن في
الــــغــــابـــــون وفق مــــا أكـــــد رئــــيس

مفوضية االحتاد موسى فقيه.
وكــتـب فــقــيه فـي تــغــريــدة "االحتــاد
اإلفــريـــقـي يـــدين بـــشـــدّة مـــحـــاولــة
االنـقالب الـتي وقــعت هـذا الـصـبـاح
في الغابون" مع دعـوة مجموعة من
العـسكـريـ صبـاحاً إلى "انـتفـاضة"
شــعــبـــيــة في غــيــاب الــرئــيس عــلي
ـوجـود فـي نـقــاهـة خـارج بــونـغــو ا

البالد منذ أكثر من شهرين.
ـــتـــحــدّث بـــاسم حـــكـــومــة وأعـــلن ا
الـغـابـون غـي بـيـرتـران مـابـانـغـو أن
الوضع في الـغابـون حتت السـيطرة
ـتــمــردين بــعــدمـا وجــرى تــوقــيف ا
حاولـوا الهـرب إثر مـحاولـة انقالب

. فجر االثن
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وقـال مابـانـغـو لوكـالـة فـرانس برس
إن "الــــهــــدوء عـــــاد والــــوضع حتت
السيـطرة". وأضاف أنه من أصل من
خــمـســة عـســكـريـ اســتـولــوا عـلى
مـبـنى اإلذاعة والـتـلـفـزيـون الـوطني
وجود خارج البالدليل األحد االثـن " توقـيف أربعة »öO²Ý¡∫ عسكريون غابونيون في مبنى اإلذاعة والتلفزيون الوطني خالل إعالنهم "االنتفاضة" على الرئيس علي بونعو ا

الهجمات.
ويوجد في البرازيل بـحسب منظمة
ـعـنـيـة بجـمع وورلـد بـريـزن بـريف ا
بيانات السجون أكثر من 700 ألف

ألفـراد عـصـابـات يـضـرمـون الـنـيران
في محطات الوقود.

واعتقلت السلطات 50 شخصا على
األقل يـــعــتــقــد أنــهم مــتــورطــون في
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{ غزة (االراضي الفلسـطينية (أ ف
ب) قصف اجلـيش اإلسرائـيلي امس
االثنـ موقـعا تـابعـا حلركـة حماس
اإلسالمــيـة فـي غـزة ردا عــلى إطالق
صــاروخ عــبـر احلــدود بــحــسب مـا
أفـادت مــصـادر أمـنـيــة فـلـسـطــيـنـيـة

وجيش الدولة العبرية.
وأكــد مــصـــدر أمــني في حــمــاس أن
"طائـرات االحـتالل شنت عـدة غارات
اسـتـهـدفت مـوقعـا لـلـمـقـاومـة (يـتبع
لـكـتــائب عـز الـدين الــقـسـام اجلـنـاح
الـعسـكـري حلـركة حـمـاس) في بـلدة

بيت الهيا".
وأشــار إلى أن الـــهــجــوم أســفــر عن
أضرار "كـبيـرة" مـضيـفا أنه "لم يـبلغ

عن وقوع إصابات".
وأعــــلـن اجلــــيش اإلســــرائــــيــــلي أن
مـنـظـومــة الـدفـاع اجلـوي اعـتـرضت
الصاروخ الذي أطلق خالل الليل من

اجليب اخلاضع لسيطرة حماس.
وأفـــاد بــــيـــان اجلـــيش أن طـــائـــرات
ومـروحـيـات عـسـكـريـة نـفـذت غـارات
عـــــلى "أهــــــداف لإلرهـــــابــــــيـــــ في

معسكرات تابعة حلماس" في غزة.
وتأتي الـغارة األخـيرة عـقب ضربات
نــفــذهــا اجلـــيش اإلســرائــيــلي عــلى
مـــوقــعـــ حلــمــاس األحـــد ردّاً عــلى
بـالـونـات حـارقـة أطـلقـت من الـقـطاع
بـاجتــاه األراضي اإلسـرائـيــلـيـة دون

أن يتسبب ذلك بوقوع إصابات.
وقال مـصدر أمـني في حـركة حـماس
إنّ إحــدى غــارتي األحــد اســتــهــدفت
نقـطة مـراقبـة لكـتائب الـقسّـام شرق
خـان يــونس في جـنــوب قـطـاع غـزة
فيما استهدفت الغارة الثانية موقعاً

شرق مدينة غزة.
ـصــدر ذاته من جــهــة ثــانــيــة قــال ا
"تـــوغــلت عـــدة جــرافــات عـــســكــريــة

اسـرائـيـلـيـة بـرفـقـة حـفـارات صـبـاح
اليوم االثن داخل السياج الفاصل
شـرق مـدينـة ديـر الـبـلح وسط قـطاع
غــــزة. وشـــرعت بـــأعــــمـــال جتـــريف

كان". با
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وفي األسابيع األخيرة كانت احلدود
بــ قــطـاع غــزة والــدولــة الـعــبــريـة
هـادئـة نـســبـيـاً بـعـد اتّـفـاق سـمـحت
ـوجـبـه إسـرائـيل لـقــطـر بـأن تـقـدّم
الي الدوالرات لتزويد مساعدات 
محطة الكهرباء في القطاع احملاصر
تـأخّرة بالـوقود وتـسـديد الـرواتب ا

وظفيه.
وخــــاضت إســــرائـــيـل والـــفــــصـــائل
ـــســلّــحــة في قـــطــاع غــزّة ثالثــــــة ا
حــروب مــنــذ الــعـام  2008 بــيــنــمـا
نطـقة احلـدودية تـظاهرات شهـدت ا
متكرّرة منذ  30آذار/مارس تخلّلتها

مــواجـهــات دامـيــة بـ مــتـظــاهـرين
فلسطيني والـقوات اإلسرائيلية ما
زاد اخملاوف من اندالع حرب رابعة.
وقتل 240 فلسطيـنياً على األقلّ منذ
انــطــلــقت الــتــظــاهـرات الــتي أطــلق

عليها اسم "مسيرات العودة".
وقــتل جـنــديــان اسـرائــيـلــيـان خالل
الــفـتــرة ذاتـهــا أحـدهــمـا بــرصـاص
قناص فـلسـطيني واآلخـر في عمـلية

للقوات اخلاصة داخل غزة.
الى ذلك قـالت وزارة الـداخـلـيـة التي
تـســيـطـر عــلـيـهـا حــركـة حـمـاس في
قــطـاع غــزة إن الــسـلــطــات اعـتــقـلت
امس خمـسة فـلسـطيـنيـ لالشتـباه
باقتحـامهم مكتب تـلفزيون فـلسط
الـــنــاطق الـــرســمـي بــاسم الـــرئــيس

محمود عباس.
وكـان أشـخاص قـد اقـتـحـمـوا مـكتب
احملــطـة بــغـزة وحــطـمــوا كـامــيـرات

ومـــــعــــدات حتــــريــــر وبـث. وأنــــحى
مـسؤولـو احملـطة عـلى الـفور بـالـلوم
على حمـاس في هذا الهـجوم. ويتبع
تــلــفـزيــون فـلــســطـ هــيـئــة اإلذاعـة
والتلفزيـون الفلسطـينية ويبث مواد

مؤيدة لعباس.
وأكــد هـــذا احلــادث الــتــوتــرات بــ
الـتي يرأسـها الـسلـطة الـفلـسـطيـنيـة
عــبـاس ويــدعــمـهــا الـغــرب ومـقــرهـا
الــضـفــة الـغـربــيـة احملــتـلــة وحـركـة

حماس التي حتكم غزة.
ولـكن حــمـاس قـالت يــوم الـسـبت إن
ـشـتـبه بـهم مـوظـفون كل اخلـمـسـة ا
سابـقون بالـسلـطة الـفلسـطيـنية و

وقف مـرتـبـاتـهم في اآلونـة األخـيـرة.
ولـم يــصـــدر رد فـــعل من الـــســـلـــطــة

الفلسطينية.
وقالت وزارة الداخـليـة التي تسـيطر
عــلــيـهــا حــمــاس في غـزة إن ”وزارة
الداخـلـية واألمـن الوطـني لن تـسمح
ألحـــد بــالــعــبث بــحــالــة االســتــقــرار

األمني في قطاع غزة“
وأعلـنت السلـطة الفـلسـطينـية األحد
أنّها قرّرت سحب موظـفيها من معبر
رفح احلدودي ب قطـاع غزة ومصر
مـارسات الوحشـية" حلركة بسبب "ا

حماس التي تسيطر على القطاع.
وقــالت "الــهــيــئــة الـعــامــة لــلــشـؤون
ـــدنـــيّـــة" في بـــيـــان أوردتـه وكـــالــة ا
األنبـاء الرسـميـة (وفا) "قـرّرنا سحب
كــافــة مــوظـفـي الـســلــطــة الـوطــنــيـة
الفلسطينية العامل على معبر رفح

. ابتداءً من صباح الغد" اإلثن
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وأوضح البيان أنّ الـقرار اتّخذ "على
ضــــــوء الـــــــتــــــطــــــوّرات األخــــــيــــــرة
ـمــارسـات الـوحـشـيــة لـعـصـابـات وا
األمــر الــواقع في قــطـاعــنــا احلــبـيب
(...) وآخــرهــا مــا طــال الــطــواقم من
اسـتــدعـاءات واعـتــقـاالت والـتــنـكـيل
ــوظــفــيـنــا".وأكّــدت الــهـيــئــة أنّــهـا
اتّـخذت قـرار سـحب مـوظّـفيـهـا "بـعد
وصــولـــنــا لـــقــنـــاعــة بـــعــدم جــدوى
وجودهم هناك وإعاقـة حركة حماس
لــعــمــلـــهم ومــهــامـــهم".واســتــعــادت
السلـطة الفـلسطـينيـة السيـطرة على
معبر رفح في تشرين الثاني/نوفمبر
2017.وبحسب الهيئة فإنّه "منذ أن

تـسلّـمـنا مـعـبـر رفح وحمـاس تـعطّل
أيّ مـــســؤولــيــة لــطـــواقم الــســلــطــة
الـوطــنـيـة الـفــلـسـطـيــنـيـة هـنـاك (..)
حتمّلـنا الكـثير حـتى نعطي الـفرصة
ـصــري الــشــقــيق إلنــهـاء لــلــجــهــد ا
االنقسـام" لكن كان هـناك "إصرار من

حماس على تكريس االنقسام".
وبحسب "وفا" فإنّ القاهرة اشترطت
إلعـادة فـتح مـعــبـر رفح أن تـتـسـلّـمه

السلطة الفلسطينية.
من جـهـتــهـا رأت حـركـة حـمـاس في
قـرار الـسـلـطـة سـحب مـوظـفـيـهـا من
مـــعــــبـــر رفح خـــطـــوة من الـــرئـــيس
الفـلـسطـيني مـحـمود عـباس "لـفصل
الـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلّـة عن قـطـاع

غزة".
…b¹bł …uDš

وقــال الــنـاطق بــاسم احلــركــة حـازم
قـاسم إنّ الـقــرار "خـطـوة جـديـدة من
قـبل الرئـيس مـحـمود عـبـاس لـفصل
الـــضــفــة احملـــتــلــة عـن قــطــاع غــزة"
ـصرية من و"تنـكّر واضح لـلجـهود ا

صاحلة". أجل إتمام ا
واإلثـن الـفـائت اتّـهـمت حـركـة فتح
الـتي يتـزّعـمـها عـبّـاس أجـهزة األمن
الـتـابعـة حلـركـة حمـاس بـشنّ حـمـلة
اعتقـاالت واستـدعاءات طاولت 500
من عناصر فـتح في قطاع غزة وهو

ما نفته حماس.
وفـشـلت مــحـاوالت إجـراء مـصـاحلـة
ب فـتح وحماس الـتي تسـيطـر منذ

 2007على قطاع غزة.
ـاضية تـصعيداً في وشهدت األيام ا
الـــضـــغـــوط مـن جـــانب الــــســـلـــطـــة

الفلسطينية على حماس.
وأعـــــلـن عـــــبّـــــاس في  22كـــــانـــــون
األول/ديــــســــمــــبــــر أنّ "احملــــكــــمــــة
الــدســـتــوريــة قــضـت بــحلّ اجملــلس
الـتشـريـعي والـدعوة إلى انـتـخـابات
تشريـعية خالل سـتة شهـور" مؤكّداً
أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً".
وتسيطر حـركة حماس على اجمللس
ّ انــتــخــابه في الــتــشــريــعي الــذي 
العام 2006. لكن بـسـبب اخلالفات
بـ حـركـتي فــتح وحـمـاس تـعـطّـلت

أعماله منذ 2007.
ورفــضت حـــمــاس قــرار عــبــاس حلّ

اجمللس التشريعي.
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في الـوقت الذي وضـعت فـيه احلـرب على االٍرهـاب في مـيادين الـقـتال
أوزارهـا ما تـزال احلـروب الـكالميـة في مـواقع الـتواصل االجـتـماعي

على أشدها. 
واجـــــــهة فال تمر مناســــــــة دون ان يتجلى فـيـــــــها مبدأ النقد وا
ـنطق  في أبـهــــــى صـوره بل وحـــــــتى يغـيــــــــب فـيه الـعــــــــقل وا

احيانا . 
ـواقع االجـتمـاعـيـة ليس عـفـويا مـحـظاً بل ذلك الـتـنابـز والـعـداء على ا
تـقف وراء الكـثـير مـنه بـحسب الـتـــــــقـاريـر الصـحافـيـة تنـظـــــــيـمات
ارهابـيـة ومـنـتـفـعـ وحـتى أحـزاب سيـاسـيـة لـهـا مـصـلـحة فـي اذكائه

ومته .   ود
سـيل من تـلك الـتـقاريـر حتـدث عن جـيوش الـكـتـرونيـة تـمـلكـهـا احزاب
وشـخـصـيـات متـنـفـذة  هـذه اجلـيـوش ظـهـرت الى الـعـلـن مـنـذ شـيوع
اسـتـخـدام فـيـسـبـوك في الـعراق كـوسـيـلـة لـلـتـواصل الـسـهل  الذي ال
حتـده حدود وال تقـف بوجـهه عوائق . وسـيلـة سرعـان ما تـلقفـتهـا تلك
األحـزاب للـتـأثيـر في جـمهـورهـا تارة وإسـقاط مـنـافسـيـها تـارة اخرى

خصوصا في موسم االنتخابات. 
وما سهل على اجليوش االلـكترونية تنفـيذ مهمتها هـو طبيعة اجلمهور
ـنـغــلق عـلى ذاته  حـد رفض االخــر في بـعض األحـيـان ــتـعـصب وا ا
وعدم تـقبل مـا يطرحـه دون نقاش او احـترام لـوجهة نـظره. هـذا النوع
من االنكفاء قد يفقـد الفرد حصانة مكتـسبة جراء االحتكاك مع االخر
والتـفاعل معه وقـد يخسـر بالتـالي مناعـة تقيه خـطر االجنرار وراء كل

ما يثار في مواقع التواصل االجتماعي.
 لـكن وسط هـذا اإلصرار عـلى تـغيـيب الـذات هنـاك فـسحـة آمل  فـما
زال هـنـاك من يـدعـو الى االنــفـتـاح والـوسـطـيـة والـعــقالنـيـة والـتـمـسك
بالوطنية أساسا لكل ما يقال  بعيدا عن التشدد في الفكر والتعصب

ناطقية.  للمذهبية وا
ـفـرطـة عن الـرأي الـتي يـبـديـهـا الـكـثيـرون في مـواقع حـرية الـتـعـبـيـر ا
ـقــبــولـة فـي بـعض الــتـواصـل االجـتــمــاعي جتـاوزت حــدود الــلـيــاقــة ا
ـا تـكون حـرية الـتعـبيـر التي ـتـعلـقة بـشؤون اجملـتمع  ور الـقضـايا ا
ـواقع على الـتـعبـير كـفلـهـا القـانـون والدسـتور قـد شـجعت رواد تـلك ا
فـرط عن آرائهم او االنـسيـاق وراء وجهات نـظر تـصل حد الـتطرّف ا

في التعبير عن الرأي . 
لقـد كانت حـرية التـعبـير  من ابرز الـقضـايا التي أكـد علـيها الـدستور
الــعـراقي بــعـد الــعـام 2003 وهـي ردة فـعل طــبــيـعــيــة عـلـى سـيــاسـة
مــصــادرة احلــريـات الــتي انــتــهــجــهــا نــظـام احلــكم الــســابق . ووفق
تخـصص بـالقانون فـان موضوع الرأي الـذي ينتج عن فـكر محاط ا
ناخ احلـماية الـدستورية والـقانونـية سيتـخذ بالـتأكيد صـور العالنية
للـترويج له . وهـذه العالنـية وجـدت في منـصات الـتواصل االجـتماعي

وسيلة مناسبة لها .
ان مـا يــجــري في الـعــراق قـد يــكــون جـزءا من ظــاهـرة تــعــاني مـنــهـا
اجملتـمعـات في العـالم خالل األزمات . فـقد شـخصت الـدول األوروبية
خـطـر شـيـوع خـطـابــات الـكـراهـيـة والـتـحـريـض عـلى شـبـكـة االنـتـرنت
وتنبهت الى نوع هذا اخلطر الـذي يهدد مجتمعاتها
وقــررت في مــحـــاولــة مــنــهــا الحـــتــوائه اتــخــاذ
خـطــوات قـانــونــيـة وتــشـريــعـيــة لـتــمـيــيـز اخلط
الـفـاصل بــ حـريــة الـتـعــبـيـر وبــ االنـخـراط

بخطاب الكراهية .
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{ بـــانــكــوك (أ ف ب) أعـــلــنت مــحـــامــيــة
تـايالندية االثن رفض الـتماس قدمته في
نع تـرحيل سعودية في الـ 18من مـحاولة 
الـعــمـر تـقـول إنـهـا مـهـددة في بالدهـا و

توقيفها األحد في مطار بانكوك.
ـهــا الــتـمــاسـا إلـى احملـكــمـة وبــعــد تـقــد
ــنع تـرحـيل رهف اجلــنـائـيـة فـي بـانـكـوك 
ـدافعة عن مـحمـد القنـون قالت احملـامية ا
حــقــوق اإلنــســان نــادثــاســيــري بــرغــمــان
لـفـرانس برس "رفـضوا االلـتمـاس" قبل أن

طار. تتوجه للقاء الشابة في ا
وتــقـول الـســعـوديـة رهف مــحـمـد الــقـنـون
الـبـالـغـة مـن الـعـمر  18عـامـا إنـهـا وصـلت
إلى تـايالند عبر الـكويت هربا من عـائلتها
تشددة" على أمل الوصول إلى استراليا "ا

لطلب اللجوء.
لــكـــنــهــا قــالت إن مـــســؤولــ ســعــوديــ
وكـــــويــــتـــــيـــــ أوقــــفـــــوهـــــا في مـــــطــــار
سـوفارنابـومي الدولي في بانـكوك حيث ال
تــزال مـحــتــجـزة في فــنـدق تــابع لــلـمــطـار

بانتظار ترحيلها.
وأكـدت الـقـنـون لوكـالـة فـرانس بـرس أنـها
تـــخـــشى أن تـــتـــعـــرض لـــلـــقـــتل فـي حــال

تسليمها للسعودية.
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وكــانت احملــامــيـة بــرغــمـان قــالت ســابــقـا
"عـنـدما نـشـتبه بـأن شـخصـا اعتـقل بـشكل
غـيـر شـرعي نـطـلب من احملـكـمـة االتـصال

ساءلة". عنية من أجل ا بالسلطات ا
ــــواطــــنـــة وكــــان يــــفــــتــــرض ان تــــرحل ا
الــسـعـوديــة االثـنـ الى الــسـعـوديــة عـبـر
الــكـويـت عـلى مــ طـــــــــائــرة أقــلـعت من

بانكوك .
لـكن الـطـائـرة أقـلـعت أخـيـرا بـدون الـشـابة
الـسعودية "النها حتـصنت في غرفة بفندق
ـثل ــطــار" كـمــا قــال فـيـل روبـرتــســون  ا
مــنـظـمـة هـيـومـن رايـتس ووتش في آسـيـا

لوكالة فرانس برس.
بـدوره قـال مـديـر الـهـجرة فـي تايـالند إنه
 تـوقيف الـقنـون لعدم امـتالكهـا الوثائق
نطقة ميو فاك على احلدود مع الصالالزمـة وإنهـا "اشتـرت تذكـرة" العودة إلى فقودة في منزلها  Ê«bI∫ لي ثي مي الفيتنامية حتمل صورة البنتها دي ا
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ســجــ خــلف الــقــضــبــان لــتــصــبح
الـبرازيل ثـالث أكـبـر دولـة في الـعالم
يـوجــد بـهـا ســجـنـاء بــعـد الـواليـات

. تحدة والص ا
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