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حمليات

تجمع «ن�ساء �سوريات» ينظم ندوة مع نائب رئي�س لجنة العالقات الخارجية في «الفيدرالي الرو�سي»
ُّ

المجل�س الوطني للإعالم في �سورية ينظم لقاء ت�ضامني ًا مع «المنار»

�سب�سبي :دول الخليج متو ِّرطة في �إراقة الدم ال�سوري وزعزعة �أمن المنطقة
و�أردوغان يحاول ا�ستعادة �أمجاد الما�ضي و�أحالم الدولة العثمانية

دخل اهلل :قرار «عرب�سات» محاولة ذات بعد �سيا�سي
لطم�س الحقائق و�إخفائها وتغييب الر�أي الآخر

رانيا مشوِّح
أقام تج ُّمع «نساء سوريات» لقا ًء
ح��واري�ا ً ح��ول «السياسة الروسية
في القرن  21ودور المجتمع المدني
وال���م���رأة ف��ي ال��ع�لاق��ات ال��س��وري��ة
ال��روس��ي��ة» م��ع نائب رئيس لجنة
العالقات الخارجية ف��ي المجلس
الفيدرالي الروسي السوري األصل
السيناتور الدكتور زياد سبسبي في
قاعة رضا سعيد في جامعة دمشق.
وألقى الدكتور سبسبي محاضرة
حول العالقات السورية ـ الروسية
وتحدث عن تاريخ االتحاد السوفياتي
وال��م��ع��ان��اة ال��ت��ي م��رت بها روسيا
إلى أن وصلت إلى ما هي عليه من
تقدُّم عسكري وسياسي وتطور في
المجاالت كافة .وقدم سبسبي لمحة
عن البدايات السياسية والعسكرية
للرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين
وع��ن عالقة روسيا بباقي شعوب
العالم.
وت���ح���دث ع���ن ال�����دور ال��روس��ي
والتعاون القائم اليوم في ظ ّل األزمة
السورية والتنسيق بين الحكومتين
الروسية والسورية ،فقال« :بالنسبة
إل��ى الموافقة على طلب الحكومة
ال��س��وري��ة ال��م��س��اع��دة العسكرية
والجوية لدحر اإلرهاب الدولي ،فقد
اجتمعنا في مجلس االتحاد الفيدرالي
وبدأ االجتماع بمقدمة لرئيس اإلدارة
الروسية إيفانوف أشار فيها إلى أنّ
هناك تدخالً جويا ً روسيا ً ليس فقط
في سورية وإنما في عدد من مناطق
العالم ،والقرار الذي اتخذه مجلس
ّ
الحق للرئيس
االتحاد الروسي يعطي
بوتين باستعمال القوة العسكرية
خ��ارج روسيا االتحادية مما يعني
أنّ الرئيس بوتين لديه ّ
حق قانوني
باستخدام القوة في العراق أو في
ليبيا أو في اليمن أو في أي منطقة،
كونه القائد العام للجيش والقوات
المسلحة ،في حال ت ّم توجيه طلب
المختصة في
رسمي من الحكومات
ّ
البلدان التي ذكر ُتها».

يجب أن ننتصر

وعن الدور العسكري الذي تلعبه
روسيا في س��وري��ة ،ق��ال سبسبي:
«يتساءل الكثيرون ماذا تريد روسيا؟
هل تساعدنا بال أية أهداف؟ بالطبع
ال ،ففي السياسة الدولية هناك شيء
نسميه األح�ل�اف االستراتيجية.
إنّ روس��ي��ا ،ورغ��م ح��االت الضعف
والقوة وح��االت التخبط السياسي
والعسكري التي مرت بها في حقبات
مختلفة من تاريخها ،ظلت حليفة
لسورية ومنطقة ال��ش��رق األوس��ط
منطقة حيوية وجذابة لك ّل القوى
العالمية من الدول العظمى ،ألوروبا
وأميركا وروس��ي��ا .وبالنسبة إلى
سورية ،فإ ّنها تتمتع بموقع مميز،
باإلضافة إلى الجغرافيا البسيطة
فالحدود السورية الروسية في مجال
الطيران هي حوالي  1100كلم .األمر
الثاني أنّ اإلرهاب اليوم لم يعد يهدّد
أوروب��ا فقط لكنه بدأ يهدِّد روسيا،
لذلك اتخذ القرار بأن تحارب روسيا
اإلرهابيين خارج األراضي الروسية
باالتفاق وبالتنسيق م��ع الجيش
العربي السوري» .وأضاف« :عندما
بدأ التحالف الدولي ،بزعامة أميركا،
يضرب من دون أي موافقة أو تنسيق
على األراضي السورية ،كانت روسيا
دائما ً ُتطالب التحالف واألميركيين
ب��أن ينسقوا م��ع الجيش العربي
السوري لكي تكون الضربات مفيدة
ولها نتائج فعّ الة على األرض ،لكنّ
التحالف الدولي لم يستجب لذلك،
وه��ذا م��ا يؤكد ضلوع المؤسسات
الغربية في تمويل وتوفير الغطاء
ال��س��ي��اس��ي ل��ع��م��ل ال��م��ج��م��وع��ات
اإلرهابية ،أكانت تلك التي تأتي من
العراق أو التي تأتي من تركيا أو عن
طريق الجار الجنوبي أي المملكة
األردنية الهاشمية».
وأض����اف« :ل��ق��د ل� ّ
�خ��ص الرئيس
بوتين العملية العسكرية الروسية
في سورية بقوله :يجب أن ننتصر.
فثقوا تماما ً ب��أنّ بوتين ل��م يدخل
ولم يوافق على طلب الرئيس بشار
األسد إال بعد دراس��ات طويلة جداً.
فاالستجابة لم تأتِ بعد يوم أو يومين
بل كان هناك دراسة وحسابات كبيرة
للخطوة ،وروسيا دخلت على أساس
أن يتم ذلك لفترة تتراوح ما بين ثالثة
إلى أربعة أشهر ،لكنّ الوضع يحتاج
إلى أن تكون المدة أطول ويمكن أن
تمت ّد لسنة أو سنتين ألنّ الهدف هو

سبسبي متحدثا ً خالل الندوة
أن ننتصر .وهنا أقول ننتصر ولست
أعني روسيا فقط يجب أن تنتصر
ب��ل الجميع يجب أن ينتصروا أي
الدولة والشعب والجيش السوري.
فجيش الدولة ال يمكن أن يُهزم أمام
مجموعات إرهابية وال يجوز ذلك.
هذا هو الهدف من لقاءاتنا في دول
العالم ،خصوصا ً أنّ دول الخليج
المتورطة في إراق��ة ال��دم السوري
وف��ي زعزعة األم��ن في سورية هي
اليوم غير قادرة على سحب أوراقها
أو تصويب الوضع وهي متهمة بخلق
الفتنة وإشعال الحرب في سورية.

تركيا وحلم
استعادة األمجاد

وعن ال��دور التركي في ما يجري
على األرض ال��س��وري��ة ،وف��ي ظ ّل
استغالل ما يُس ّمى بالربيع العربي،
ق��ال السبسبي« :تركيا ت��ري��د ،كما
ي��ع��رف ال��ج��م��ي��ع ،أن تعيد أم��ج��اد
الماضي وأحالم الدولة العثمانية من
خالل ما يُس ّمى الربيع العربي الذي
يُس ّمى في وسائل اإلع�لام الروسية
«ال��ش��ت��اء ال��ق��ارس ال��ع��رب��ي» .قبل
هذه الثورات لم يكن هناك اهتمام
م��ن ال��غ��رب ،ال م��ن أوروب����ا وال من
أميركا بتركيا ،وكلنا يعلم أنّ تركيا
ُتس ّمى «الصديق المنبوذ» ،فاالتحاد
األوروبي لم يقبلها ،لكنّ هذه الحركة
دفعت أميركا وحلف «ن��ات��و» إلى
التدخل بجانب تركيا لكي تكون هي
الشرطي الذي يحرس مصالح «ناتو»
في المنطقة .قبل األح��داث األخيرة،
ظهرت سورية كمنافس لتركيا ،وبعد
اندالع األزمة ظنّ أردوغان أنّ سورية
باتت ضعيفة اقتصاديا ً وسياسيا ً
وعسكرياً ،وه��ذا ما يعطيه فرصة
جعلها امتدادا ً ألحالمه العثمانية،
لكنّ أميركا والغرب وافقوا عليه فقط
لكي يكون شرطيا ً لهم في المنطقة،
ما أدّى إلى نشوب صراعات داخلية
في تركيا .الموقف الرسمي التركي
غير ُمحبّب ويرفضه الشارع التركي،
وق��د أك��دت المعارضة التركية وال
ت��زال تؤكد أنّ السياسة العدوانية
والسلبية تجاه ما يجري في سورية
ستؤدي إلى خالفات مع دول أخرى،
وك��م��ا نعلم ه��ن��اك خ�لاف إي��ران��ي ـ

تركي ،خصوصا ً بعد توزيع أميركا
منصات صواريخ في أنحاء تركيا
ّ
خوفا ً من اإليرانيين».

دور المرأة السورية
في ظ ّل األزمة

وفي سياق آخر ،تحدث سبسبي
عن الدور الذي يجب أن تلعبه المرأة
في ظ� ّل المجتمع المدني والفرص
التي يجب أن ُتتاح للنساء في ظ ّل
األزم��ة السورية ،م��ش�دّدا ً على «أنّ
سورية ليست السعودية وال قطر
لكي نتكلم ع��ن ت��ح� ُّرر ال��م��رأة ،إنما
يجب أن نؤكد على تفعيل دور المرأة
أكثر في المجتمع المدني ،خصوصا ً
ف��ي ال��وض��ع ال��ح��ال��ي ل��ذا يجب أن
يكون للمرأة دور كبير في الحياة
السياسية وم��ن يعي مفهوم األمن
فهو يفهم أنّ ال��م��رأة في الموضوع
األمني ّ
أدق وأق��در ولها نظرة ثاقبة
وتنظر إلى األمام أكثر من الرجل .إنّ
دور المرأة في المجتمع المدني هو
أن تعالج المشاكل األمنية ويمكن
لها أن ُت ِّ
شخص حالة المرض ويمكن
أن يكون لها دور ه��ام في معالجة
المرض لذا يجب أن يكون لها دور هام
وكامل وعلى الدولة أن تعتمد على
المرأة أكثر في ظ ّل الحرب ،فاألفضل
من ذه��اب ال��م��رأة إل��ى الجبهة وهو
وجودها في المؤسسات القيادية،
أي أن تكون في مركز القرار فنحن في
القرن الواحد والعشرين».
ور ّدا ً على سؤال عن رأي الشعب
ال��روس��ي ف��ي ال��ت��ع��اون ال��روس��ي ـ
ال��س��وري وع��ن تأثر عالقة روسيا
بالسعودية ،أكد سبسبي «أنّ الشعب
الروسي متعاطف جدا ً مع الحكومة
ال��س��وري��ة والشعب ال��س��وري وهو
يوافق تماما ً على ك ّل ما يجري من
تعاون وتنسيق بين البلدين والدليل
على ذل��ك حصول الرئيس بوتين،
بسبب أح���داث س��وري��ة وألول مرة
على  83في المئة ضمن استفتاءات
األكثر شعبية .الحكومة الروسية
ت��ع��م��ل ب��ص��م��ت وض��رب��ات��ه��ا قوية
وكلمة يجب أن ننتصر ليست كلمة
دعائية» .وأضاف« :أما بالنسبة إلى
السعودية ،فإنّ أسعار النفط ،وإن
كانت تؤثر على روسيا م��رة ،فهي

تؤثر على السعودية آالف المرات
وق��د الحظنا حجم العجز والديون
في ميزانيتها ما ال يسمح لها بتهديد
أي دول��ة ،خصوصا ً إذا كانت هذه
الدولة هي روسيا .كما أنني أؤكد أنّ
محمد بن سلمان لديه لسانان وهذا
حال السياسة السعودية كلها حيث
أنهم يملكون سياسة خاصة لإلعالم
وسياسة وردود أخرى في الخفاء».

األحمد

وع��ل��ى ه��ام��ش ال���ن���دوة ،ك��ان��ت
ل��ـ»ال��ب��ن��اء» ل��ق��اءات م��ع المنظمين
وبعض الحاضرين .وفي هذا اإلطار،
ق��ال عضو المكتب السياسي في
الحزب السوري القومي االجتماعي
طارق األحمد « :إنّ السيناتور زياد
السبسبي ،وهو نائب رئيس لجنة
ال��ع�لاق��ات ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي االت��ح��اد
الروسي الفيدرالي بما يمثله وهو أول
سيناتور ليس روسي األصل يتبوأ
ه��ذا المنصب ،هو اليوم في زي��ارة
رسمية بدعوة من قيادات المجتمع
المدني سورية وتربطنا به عالقات
وثيقة ،وهذه المحاضرة هي للتعبير
على االنفتاح على المجتمع السوري
الذي يتمثل بالجهة الداعية أي تج ّمع
نساء سوريات والذي يريد ،كتج ُّمع
مدني وسبب هذا الحراك المدني ،أن
ال تبقى البنى التقليدية في الساحة
فقط ،ب��ل يؤكد أنّ هناك مجتمعا ً
مدنيا ً يجب أن يعمل ويتفاعل مع
ه��ذه الشخصية السياسية ومن
أج��ل أن يفهم الشعب السوري من
خ�لال مكوناته الحقيقية ،وأهمها
المرأة ما هي حقيقة موقف السياسة
الروسية».

ميرزا

وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة رب���ى م��ي��رزا
مؤسسة جمعية «سورية المدنية»
ِّ
وتج ُّمع «نساء سوريات»« :الدكتور
زي���اد سبسبي ف��ي زي���ارة رسمية
لقطرنا وأحببنا أن نستغل هذه
الفرصة ونستمع إل��ى رأي���ه حول
السياسة الروسية والمستجدات،
باإلضافة إلى تفعيل العالقات بين
المجتمعين ال��س��وري وال��روس��ي
وتفعيل دور ال��م��رأة السورية ،لما

له من أهمية في الحراك المجتمعي
الحالي».

ميداني

وع����ن ال��ن��ج��اح ال�����ذي أث��ب��ت��ت��ه
السياسة الخارجية الروسية حالياً،
ت��ح��دث��ت رئ��ي��س��ة ش��ب��ك��ة العلماء
السوريين ف��ي المغترب ورئيسة
مؤسسة «أحفاد عشتار» في سورية
الدكتورة أيسر ميداني ،معتبرة «أنّ
السياسة الروسية ناجحة بامتياز
وتكسب الكثير من الصداقات في
العالم بسبب مواقفها المبدئية ،أوال ً
من ميثاق األم��م المتحدة واحترام
س��ي��ادة ال��ش��ع��وب وس��ي��ادة ال��دول
وح� ّ
�ق الشعوب في تقرير مصيرها
بنفسها .روسيا االتحادية تدافع عن
هذه المبادىء في ك ّل المجاالت وفي
ك ّل األماكن والمحافل الدولية .ومن
ناحية أخرى ،فإنّ التعاون السوري
ـ ال��روس��ي م��ن أج��ل دح��ر اإلره���اب
أكسبها شعبية كبيرة ج��داً ،و هذه
المساهمة ج���اءت بالتنسيق مع
القيادة السورية والجيش السوري،
علما ً ب��أنّ موقفها ه��ذا أ ّث��ر عليها،
خصوصا ً عندما استعملت الفيتو
ض ّد اختراق سورية حيث بدأ الغرب
يحاربها منذ ذلك الحين ،لكنّ الوجود
الروسي اليوم في المنطقة هو وجود
حليف للشعوب ويستقطب الشعور
بالصداقة مع االتحاد الروسي من
قبل ك ّل هذه الشعوب».

فاكوش

ورأت عضو القيادة القطرية في
حزب البعث الدكتورة شهناز فاكوش
«أنّ زيارة الدكتور السبسبي لها تأثير
كبير على ربط وشائج العالقات بين
سورية وروسيا ،وهي تأكيد على أنّ
التفاعل العسكري بين سالحي الجو
السوري والروسي ال يق ّل عنه أهمية
توطيد ال��ع�لاق��ات الخارجية بين
الجهتين ألنّ السياسة اليوم تتالزم
ت��م��ام�ا ً م��ع العمل العسكري على
األرض في مكافحة اإلره���اب وهذا
ه��و األس����اس» .وأض��اف��ت« :وج��ود
السيناتور سبسبي في سورية يحمل
الكثير من المعاني .فمن يعملون في
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة ش��ارك��وا في
أع��م��ال موسكو 1و موسكو 2وه��ذا
ليس جديداً ،فموسكو كانت السباقة
دائما ً منذ أيام االتحاد السوفياتي إلى
ش ّد أزر سورية ض ّد أي عدو غاصب،
وال ننكر فضل االتحاد السوفياتي
في انتصارات تشرين عام  .73نحن
نشهد ال��ي��وم ع��ودة ه��ذه العالقات
لتتوطد وت��ك��ون أك��ث��ر متانة عبر
القيصر الروسي بوتين الذي أثبت
أنه قيصر حقيقي .هو ليس قيصرا ً
بمعنى ديكتاتور ،بل قيصر في اتخاذ
ال��ق��رارات الحاسمة ف��ي اللحظات
ال��ح��اس��م��ة .وأب����رز ه���ذه ال��ق��رارات
استجابته لطلب سورية ف��ورا ً في
طلب دعم سالح الجو الروسي لسالح
الجو السوري ،وقد أدى هذا اإلسناد
الجوي إلى تحقيق نتائج مه ّمة على
األرض وتحقيق إن��ج��ازات كبيرة،
آخرها و ليس أخيرها إنجاز تحرير
سلمى ،تلك المنطقة التي عانت لفترة
كبيرة من اإلرهاب وقدمت تضحيات
كبيرة».

اتحاد الم�صدرين ال�سوريين يبحث ووفد ًا رو�سي ًا تفعيل التبادل التجاري
بحث اتحاد المصدرين السوريين أمس ،مع وفد روسي سبل
تفعيل التبادل التجاري والتحضيرات الالزمة لتوقيع اتفاقية
تسهيالت جمركية بين البلدين.
وأك��د رئيس اتحاد المصدرين محمد ال��س��واح «أنّ العمل
جار لتوقيع اتفاقية بين الجانبين السوري والروسي تتعلق
باإلعفاءات الجمركية والدخول إلى األسواق الروسية».
وق��ال ال��س��واح« :طرحنا على الجانب ال��روس��ي موضوع
االستثمارات في المجاالت الزراعية والصناعية ونسعى إلى
االرتقاء بالتعاون االقتصادي لنصل إلى مستوى العالقات
السياسية» ،موضحا ً «أنّ التعاون جيد بين البلدين ولكن
تواجهنا مشكلة وحيدة تتعلق بالشحن من سورية إلى روسيا
وبالعكس».
وأضاف« :إنّ حركة التجارة بين سورية وروسيا لم تتوقف
طوال الفترة الماضية لكنها تصل إلى روسيا عن طريق أوكرانيا
ونسعى حاليا ً لتحضير عبّارات إلى روسيا وستكون منتظمة».

وأك��د عضو مجلس االتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا
االتحادية زي��اد سبسبي ،ب��دوره« ،أنّ التواصل يتم بشكل
أسبوعي لتوقيع االتفاقية التي ستصدر خالل األي��ام القليلة
القادمة والتي تتعلق بالتبادل التجاري شبه الحر مع روسيا
االتحادية».
وأوض��ح الملحق التجاري واالق��ت��ص��ادي بسفارة روسيا
االتحادية الدكتور ايغور ماتفيف «أن تطوير التبادل التجاري
بين البلدين يحتاج إلى إقامة نظام تجاري بينهما» ،مؤكدا ً «أنّ
السفارة الروسية في سورية لن تدخر جهدا ً في سبيل ذلك ،بما
في ذلك خطوات تشريعية بمشاركة القطاع الخاص والحكومتين
الروسية والسورية بما يعود بالفائدة على البلدين».
وأشار ماتفيف إلى «أنّ االتفاقية الجمركية جزء ال يتجزأ من
جهودنا المشتركة في هذا المجال ونطمح إلى مشاريع مشتركة
وزيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا ،فاألسواق مفتوحة
بينهما ونبذل جهودا ً لتحقيق فائدة لشعبيهما».

وأض��اف« :ننتظر زي��ارة من الطرف الحكومي الروسي إلى
سورية وفي حال التوقيع على االتفاقية ستكون «خطوة فريدة
من نوعها وملموسة وهناك قرار سياسي من البلدين لتشجيع
العالقات االقتصادية والتجارية بينهما» ،الفتا ً إلى «أنّ لقاءات
ستجري األسبوع القادم إليجاد آليات مالية ثابتة وداعمة إلحياء
الصفقات والعقود المشتركة في مجال التجارة والصناعية وأنّ
السوق الروسية تحتاج لمنتجات كثيرة من سورية».
وق��ال الصناعي أي��م��ن م��ول��وي« :إنّ المصانع السورية
ل��م تتوقف ع��ن اإلن��ت��اج وال��ت��ص��دي��ر إل��ى دول مختلفة رغم
األزمة».
ورأى مدير المدينة الصناعية في عدرا زياد بدور «ضرورة
أن يعمل الصناعيون المستوردون على تحديد قائمة أولية
بالمنتجات األولية التي تنتجها روسيا وتحتاجها سورية»،
الفتا ً إلى «أنّ قدرة المنتج السوري على المنافسة كبيرة في
األسواق الخارجية».

أكد المشاركون في ن��دوة تضامنية أقامها المجلس
الوطني لإلعالم في سورية ،في دار البعث مع قناة «المنار»
واإلع�لام المقاوم ،أهمية «توحيد الجهود وتنظيمها في
مواجهة المنظومة اإلعالمية التي تروج للفكر الوهّ ابي
اإلرهابي والتكفيري في المنطقة».
وش �دّد المشاركون على «ض��رورة العمل على إطالق
مشروع نهضوي في المنطقة يطال البنية الفكرية ويعمق
االنتماء الوطني ويكرس الفكر القومي والنضالي واالرتقاء
بالخطاب اإلعالمي في مواجهة الفكر التكفيري اإلرهابي».
ورأى الباحث الدكتور مهدي دخل الله «أنّ قرار إدارة
شركة عربسات إيقاف بث قناة المنار محاولة ذات بعد
سياسي لطمس وإخفاء الحقائق وتغييب ال��رأي اآلخر
والنهج المقاوم ال��ذي تمثله القناة والقنوات المقاومة
األخرى».
ومن الناحية القانونية ،أوضح األستاذ في كلية الحقوق
بجامعة دمشق الدكتور عصام التكروري «أنّ المواثيق
ّ
ويحض
الدولية تحرم أي ترويج إعالمي مضاد للسالم
على النزاعات وك ّل فعل يحول دون إيصال المعلومات
والتبادل الح ّر لألفكار ويعرقل التواصل والتقارب بين
الشعوب كشرط للتفاهم العالمي» ،معتبرا ً «أنّ قيام إدارة
قمر عربسات بحجب قناة المنار انتهاك للمواثيق الدولية
تنص على منح القناة مدة
ويخالف إحدى مواد العقد التي ُّ
ثالثة أشهر قبل حجبها عن البث الفضائي».
وأش��ارت الكاتبة ناديا خوست ،من جهتها ،إلى «أنّ
االستعمار الغربي اعتمد في تنفيذ مخططاته في المنطقة
على أنظمة تقوم على االستبداد السياسي والديني وأهلها
لتلعب دورا ً إقليميا ً وعالميا ً لتجزئة المنطقة والتفرقة بين
أبنائها والقضاء على الفكر القومي ونشر الفكر الوهّ ابي
والقاعدي اإلرهابي لمصلحة الكيان الصهيوني».
وأك��د مسؤول اإلع�لام في الجبهة الشعبية لتحرير

فلسطين ـ القيادة العامة أنور رجا ،بدوره« ،أهمية وضع
استراتيجية طويلة األمد قادرة على إحداث نهضة فكرية
والمؤسسات التي ترعى الشأن
في بنية العقل العربي
ّ
الثقافي لتحرير العقل من المفاهيم المغلوطة واإللغائية
والموروثة والغرائزية».
وأوض��ح مدير مكتب قناة «المنار» في سورية وائل
المولى ،في تصريح لـ «سانا» أنّ قرار حجب قناة المنار
«يأتي لكونها تدافع عن قضايا األمة العربية وخاصة في
مواجهة اإلرهاب التكفيري والعدو الصهيوني» ،الفتا ً إلى
«أنّ قرار الحجب يحمل آفاقا ً استراتيجية» بعيدة المدى
بأنّ أي قناة في المستقبل لها بعدها الوطني والتوجه
العروبي ستواجه القرار نفسه ألنّ بعض أصحاب الفكر
التكفيري لهم وجودهم في إدارة عربسات بما يخدم مصالح
العدو الصهيوني وإسقاط األمة في حروب عبثية».
وأك��د عضو مجلس الشعب عمر أوس��ي ،من جانبه،
«أنّ ك ّل محاوالت إسكات صوت المقاومة فاشلة وإعالم
المقاومة سيتابع نقل الحقيقة والواقع متمسكا ً بالثوابت
الوطنية والقومية واإلنسانية» ،مشيرا ً إلى «أنّ قناة المنار
خصصت جزءا ً كبيرا ً من برامجها للقضية
منذ انطالقتها ّ
الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني».
ولفت نقيب أشراف ريف دمشق الشيخ فادي برهان،
ب��دوره ،إلى «أنّ حجب ّ
بث قنوات المقاومة لن يثنيها
عن االستمرار في مسيرتها رغ��م ممارسات المخربين
وتضليلهم».
ورأى الباحث االستراتيجي عبد الحميد سلهب «أنّ
ال��ق��ن��وات اإلع�لام��ي��ة المقاومة م��ارس��ت دورا ً ف��ع��اال ً في
إيضاح حقيقة الوهابية والتنظيمات المتطرفة وكشفت
زيف القنوات المغرضة بنقلها وقائع األحداث من أرض
المعركة».
حضر الندوة عدد كبير من اإلعالميين والمفكرين.

المتحدثون خالل اللقاء التضامني

اليوم العالمي للغة العربية في جامعة دم�شق
نظم المعهد العالي للغات في كلية اآلداب بجامعة
دمشق ن��دوة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة
العربية الذي يصادف  18كانون األول من كل عام.
بداية ،تحدثت عميدة المعهد الدكتورة ميساء السيوفي
عن واقع اللغة العربية ومرونتها وقدرتها على مواكبة
العصر والتأقلم عبر استيعاب المصطلحات الحديثة،
مشيرة إلى دورها عبر التاريخ في نقل المعارف والعلوم
وتميز جامعة دمشق في تدريس جميع العلوم باللغة
العربية وتعريب المناهج.
وأك��د رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان
الكردي ،بدوره« ،أنّ االهتمام بتعليم اللغات األجنبية في
الجامعات السورية لم يؤثر على واجب االهتمام بتعليم
وتمكين اللغة العربية كأهم وسائل التعبير عن األفكار
في التدريس والمراسلة والتخاطب» ،مثمنا ً «النتائج
التي يحققها خريجو الجامعات السورية التي تدرس
مناهجها باللغة العربية إلى جانب األجنبية وتفوقهم
عند التحاقهم بجامعات ال��دول األخ��رى لتمكنهم من
اللغتين».
وفي محاضرة بعنوان «تراث وجهود ووصايا» بين
الدكتور أيمن الشوا أهمية تطوير اللغة العربية بعلومها
الواسعة من نحو وصرف وبالغة وعدم االكتفاء بالتغني
بجهود العلماء األوائل ،الفتا ً إلى أنّ توفير البيئة اللغوية
السليمة للشباب وتعزيز محبتها يقوي انتماءهم لها.

وت��ح��ت ع��ن��وان «ل��غ��ة ال��ض��اد وع��ل��وم ال��ح��اس��وب
وتطبيقاتها الحديثة» استعرض الدكتور نسيم عبيد في
محاضرته استخدامات اللغة العربية في الحاسوب عبر
برامج تحليل النصوص وصناعة المعجم اإللكتروني
والترجمة اآلل��ي��ة وفهم السياق اللغوي ف��ي صورته
المنطوقة والمكتوبة ،الفتا ً إل��ى وج��ود برامج البحث
العلمي التي تسهم في التصنيف والتدقيق اإلمالئي
والتصريف والضبط بالشكل.
كما لفت األستاذ طاهر حبقة إلى تضافر جهود الكادر
اإلداري والتدريسي بالمعهد العالي للغات في تعليم
اللغة العربية وتمكينها وإعداد دورات معلم لغة عربية
للناطقين بغيرها.
وتحدثت الدكتورة منيرة فاعور في محاضرتها «فنون
ال���ردود» ع��ن موضوعات وس��م��ات ف��ن ال���ر ّد واألج��وب��ة
المسكتة التي تشمل الحياة اليومية.
حضر االحتفالية عدد من أساتذة المعهد ومدرسي
جامعة دمشق وطالب المعهد.
وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة ق ّررت في 18
كانون األول ع��ام  1973إدخ��ال اللغة العربية ضمن
اللغات الرسمية ولغات العمل في األمم المتحدة واختير
بناء عليه  18كانون األول يوما ً لالحتفال باللغة العربية
وهي أكثر اللغات انتشارا ً في العالم ويتحدث بها أكثر
من  422مليون نسمة.

جانب من الحضور

 1.657مليون ليرة قيمة تداوالت �سوق دم�شق للأوراق المالية
بلغ حجم تداوالت سوق دمشق لألوراق المالية في جلستها اليوم  15002سهم توزعت بين  18صفقة وصلت قيمتها
اإلجمالية إلى  657.1مليون ليرة وارتفع مؤشر السوق  18.0نقطة عن الجلسة الماضية وبنسبة تغير موجبة قدرها
 01.0بالمئة وأغلق عند قيمة  61.1220نقطة.
وارتفع سهم بنك سورية الدولي اإلسالمي في جلسة اليوم بنسبة  92.0في المئة عن الجلسة الماضية وأغلق على
سعر  28.100ليرة وكذلك سهم الشركة المتحدة للتأمين ارتفع بنسبة  td 5المئة وأغلق على سعر  168ليرة.
وانخفض سهم بنك الشام بنسبة  02.0بالمئة وأغلق على سعر  98.92ليرة وكذلك تراجع سهم قطر الوطني سورية
بنسبة  84.0بالمئة و أغلق على سعر  08.98ليرة بينما لم يشهد سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي أي تغيرات على
سعره وأغلق مساويا Wلسعر اإلغالق السابق البالغ  25.332ليرة.
ولم تسجل الشركات األخرى ال ُمدرجة في السوق أي تداوالت على أسهمها في هذه الجلسة.
وكانت قيمة تداوالت الجلسة الماضية أمس وصلت إلى  428.10ماليين ليرة وبحجم تداول بلغ  103854سهما ً
توزعت بين  49صفقة وأغلق مؤشر السوق عند قيمة  43.1220نقطة.

