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أطلق الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي عبارته املشهورة 
»مسافة السكة« ويعني بها عزم القوات املسلحة املصرية 

االسراع برد اي عدوان خارجي ميس امن دول اخلليج واي 
اعتداء يقع على اي دولة عربية، وهذا يدل على ان اجليش 

املصري البطل يتحرك سريعا حلماية اي دولة عربية تتعرض 
للعدوان، وهو مصدر فخر واعتزاز لنا، هذا اجليش الذي 

لعب ادوارا مهمة في احلروب العربية ضد الكيان االسرائيلي 
والدفاع ضد كل عدوان تتعرض له اي دولة عربية، ولنا في 

بالدنا الغالية الكويت دليل واضح وقاطع على مشاركة اجليش 
املصري البطل ومواقف الشقيقة الكبرى مصر العزيزة 

والقيادة السياسية والشعب املصري العزيز في حترير بالدنا 
من براثن الغزو العراقي االثم.

»مسافة السكة« دعوة صريحة وفكرة صائبة في تكوين 
جيش عربي موحد مهمته الدفاع عن اي دولة عربية تتعرض 
لالعتداء اخلارجي، ويشمل ذلك التعاون في ضرب االرهاب 

والقضاء على االرهابيني وحماية امن الدول االعضاء والدفاع 
املشترك في احملافظة على امن واستقرار الدول، وهذه القوة 

العربية املشتركة ستكون من مهامها الرئيسية الدفاع عن 
الدول االعضاء في هذه املنظومة وحماية امنها ضد اي تهديد 
خارجي وال تشكل اي خطر على امن الدول املجاورة وليس 

من اهدافها االعتداء على االخرين.
ان الوحدة العربية مطلب فخر واعتزاز للشعوب، وهي مصدر 

قوة وهيبة واولى اخلطوات للقضاء على االرهاب واجلرمية 
املنظمة، وتشتمل على التنسيق املشترك والتعاون الشامل 

في كل املجاالت واهمها التعاون االمني والعسكري وتشكيل 
قوة ردع عربية مشتركة، وهي رسالة واضحة القوة لكل من 
يتبرص لنا بسوء او كل طامع حاقد يعبث بأمننا واستقرارنا 

ويحاول النيل من ثرواتنا.
»مسافة السكة« دعوة مصرية وعربية يجب االخذ بها 

واالسراع في اتخاذ القرار احلاسم والناجح واجلريء في 
تكوين اجليش العربي املشترك، وهو مطلب شعبي نتمنى 

ان نراه سريعا حتى تعود الوحدة العربية والتضامن العربي 
الى ارض الواقع، ويحدونا االمل في اتخاذ القرار احلاسم في 

القمة العربية املرتقبة الـ 26 املقامة في القاهرة. 

يروي كثير من الدراسات عن الفساد الشديد الذي تزخر 
به املنظمات الدولية، ومنها االمم املتحدة، وهو ما عكسته 
فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، كذلك مت 

احلديث عن تورط رئيس البرنامج القبرصي »سوفان« في 
الفساد، بل اتهم حتى األمني العام آنذاك كوفي أنان، وأحد 
أوجه الفساد التي مت احلديث عنها ما يجري إبان احلروب 

االهلية من استغالل لالموال الذاهبة ملساعدة املنكوبني 
عبر االستفادة غير املشروعة من عمليات شراء السيارات 
واخليام واألغذية، بل يقال إن هناك استفادة خفية من بيع 

السالح لألطراف املتحاربة، وحتى املخدرات، مستغلني 
كونهم الوحيدين القادرين على التحرك اآلمن بني االطراف 

املتقاتلة!

>>>

وأذكر إبان ترؤسي للجنة سالمة الطيران التي كانت تعقد 
أعمالها في لشبونة بالبرتغال أن طيارا أفريقيا اشتكى من 
ان طائراتهم املدنية حتمل بالركاب في االعلى وفي االسفل 

حتمل باألسلحة التي تستخدم في حربهم االهلية، وقد 
رد عليه طيار برتغالي يدعى غومز قائال إنه كان يعمل 

طيارا إبان احلرب االهلية في بيافرا بنيجيريا لدى منظمة 
انسانية دولية شهيرة )ذكرها(، وإنهم كانوا يحملون الدواء 

من دولة أوروبية محايدة الى بيافرا، وكانت اسفل كراتني 
الدواء كراتني االسلحة للمتحاربني!

>>>

إن جميع الدالئل تشير إلى الفشل الذريع و»املعتاد« 
للمبعوثني الدوليني او التابعني لبعض الدول الكبرى في 

سورية واليمن وليبيا والصومال والعراق وفلسطني 
والسودان وغيرها، وقبلهم من أرسل إلطفاء نار احلرب 
االهلية اللبنانية حال اشتعالها فأبقاها ملدة 17 عاما، فهل 

من املصادفة البحتة عدم جناح هؤالء املبعوثني الدوليني في 
مهامهم املعلنة فقط، ام انهم جنحوا ونحن ال ندري؟

>>>

وماذا عن شكوى ساسة كبار علنية من هؤالء املبعوثني 
كحال شكوى رئيس الوزراء الليبي الشرعي عبداهلل الثني 

من االنحياز التام للمبعوث الدولي ليون للميليشيات 
املسلحة املتطرفة، واستغراب الثني الشديد من ان املجتمع 

الدولي في الوقت الذي يعترف فيه به وبحكومته كممثل 
شرعي وحيد للشعب الليبي، يحارب هو ومبعوثه بشدة 

احلكومة الشرعية ومينعون عنها االموال واالسلحة 
ويسمحون بها للمعارضة، وهي نفس شكوى رئيس 

اليمن الشرعي عبدربه منصور هادي من انحياز املبعوث 
الدولي جمال بنعمر الذي يصر على مواصلة احلوار في 

صنعاء املسيطر عليها من احد اطراف النزاع، ان االمل في 
إنهاء املبعوثني الدوليني للصراعات في املنطقة أقرب لعشم 

ابليس في اجلنة!

>>>

آخر محطة: 
)1( للتذكير: ما أنهى احلرب االهلية اللبنانية هو تدخل 

دولة عربية هي السعودية، ال الرحالت املكوكية للمبعوث 
االميركي فيليب حبيب.

)2( يقال إن من يسيطر على وزارات الدفاع واملالية 
واالعالم يسيطر على مقدرات أي بلد، واملبعوث الدولي في 

دول االنقسامات واالنشطارات العربية بات يسيطر على 
السالح واملال واالعالم، لذا بات بيده إنهاء تلك احلروب 
أو بقاؤها، واالرجح انها ستبقى جميعا الى عقود قادمة، 

وستستمر الرحالت املكوكية للمبعوث الى حني انتهاء 
أجل.. املبعوث ال أجل احلروب! واهلل أعلم.

dali-alkhumsan@hotmail.com
@bnder22

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

دالي محمد الخمسان 

سامي عبداللطيف النصف

مسافة السكة

املبعوث باٍق واحلروب 
باقية!

انتظارات

محطات
عبدالمحسن محمد المشاري

في الواقع ان دول اخلليج العربي 
كانت لها جهود ملحوظة الحترام 
حقوق امللكية الفكرية، وذلك من 

خالل التصديق على عدة اتفاقيات 
اقليمية ودولية متعلقة بهذا الشأن، 

وهذه االتفاقيات نوعان:
٭ األول: االتفاقيات االقليمية 

والدولية اخلاصة بحماية حق املؤلف.
٭ الثاني: االتفاقيات اخلاصة بحماية 

حقوق امللكية الصناعية.
من املهم االشارة الى ان اتفاقية 

برن في العام 1971 وكذلك اتفاقية 
روما لعام 1961 تؤكدان على حماية 

حقوق املؤلف واحلقوق املتصلة 
بحق املؤلف واحترام نصوص 

هاتني االتفاقيتني هو التزام يجب 
على الدول االعضاء تنفيذه »اتفاقية 

Trips، مادة 29 و35«، وبناء عليه 
يجب على دول اخلليج العربي 

باعتبارها اعضاء في اتفاقية تريبس 
احترام كل من اتفاقية برن لعام 

1971 املتعلقة بحقوق املؤلف واتفاقية 
روما لعام 1961 املتعلقة بحماية 

فناني االداء ومنتجي التسجيالت 
الصوتية وشركات البث االذاعي، 

ومن اجلدير بالذكر ان جميع دول 
اخلليج العربي قد انضمت الى 
اتفاقية اقليمية تختص بحماية 

حقوق املؤلف وهي االتفاقية العربية 
حلماية حقوق املؤلف والتي مت 
ابرامها في بغداد عام 1981 ومت 

التصديق عليها من قبل دول اخلليج 

العربي ودخولها حيز النفاذ عام 
1986، وتبرز اهمية هذه االتفاقية 

كون القضاء في اخلليج العربي 
جلأ لتطبيق نصوص هذه االتفاقية 
في عدة نزاعات عرضت عليه لسد 
النقص في التشريعات الوطنية في 

دول اخلليج، ولذلك من املهم التعرف 
على املبادئ االساسية التي تنص 

عليها هذه االتفاقية احلامية حلقوق 
املؤلف العربي، تنص هذه االتفاقية 

على ان االشخاص احملميني في 
هذه االتفاقية هم املؤلفون العرب 

واالجانب املقيمون في احدى الدول 
العربية، وتؤكد االتفاقية على حقوق 

املؤلف املالية واملعنوية وحتدد ان 
املؤلفات واملصنفات املشمولة بحماية 

هذه االتفاقية هي جميع املصنفات 
املبتكرة في اآلداب والفنون والعلوم، 
كما تؤكد هذه االتفاقية على احلقوق 

املجاورة حلق املؤلف في حماية 
حلقوق فناني االداء ومنتجي 

التسجيالت الصوتية، وبالنظر الى 
االتفاقية العربية حلقوق املؤلف فإنها 

ال تقل اهمية عن االتفاقيات الدولية 
احلامية حلقوق املؤلف واحلقوق 

املجاورة، مما يدلل على ذلك جلوء 
القضاء في اخلليج العربي لنصوص 

هذه االتفاقية للبت في نزاعات 
عديدة عرضت عليه، ففي الكويت 

وبخصوص نزاع حول حقوق 
املؤلف اكد القاضي ان للمؤلف وحده 

حق نشر املؤلف وتسوية وطلب 

التعويض من املدعى عليه الذي قام 
بنشر وتسويق اعمال املؤلف من 

دون اذن منه.
احملكمة الكلية الدائرة الثانية 

1994/282 في 1994/5/10 وقد اسس 
القاضي حكمه بناء على املادة 4 

من االتفاقية العربية. في االسبوع 
املقبل باذن اهلل سأكتب عن ضرورة 
انضمام جميع دول اخلليج العربي 

التفاقيتي برن وروما وانضمام دول 
اخلليج العربي الى االتفاقية الدولية 
اخلاصة بحماية امللكية الصناعية، 

املصدر حماية حقوق امللكية الفكرية 
.Trips حسب اتفاقية

>>>
امللكية الفكرية هي نتاج فكر 

االنسان من ابداعات مثل االختراعات 
والنماذج الصناعية والعالمات 

التجارية واالغاني والكتب والرموز 
واالسماء،وال تختلف حقوق امللكية 
الفكرية عن حقوق امللكية االخرى، 

فهي متكن مالك احلق من االستفادة 
بشتى الطرق من عمله الذي كان 

مجرد فكرة ثم تبلور الى ان اصبح 
في صورة منتج، ويحق للمالك منع 
اآلخرين من التعامل في ملكه دون 
احلصول على اذن مسبق منه، كما 
يحق له مقاضاتهم في حال التعدي 

على حقوقه واملطالبة بوقف التعدي 
او وقف استمراره والتعويض عما 
اصابه من ضرر، هذا هو التعريف 

عن امللكية الفكرية.

االتفاقية العربية 
والقضاء )1(

يا سادة يا كرام

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمين يوسف الحوطي

أطفال »األنباء«
بعيدا عن أنني ابنة جريدة 

»األنباء«، إال أنني اليوم 
سأقوم بكتابة نقدية إلحدى 

صفحاتها، ليس بقلم 
املجاملة النتمائي لها، ولكن 

بقلم أم ومربية قبل أن 
أكون ناقدة في عالم الطفل.
في صباح اجلمعة املاضي 

وكعادتي في كل صباح، 
أقوم بقراءة الصحف 

اليومية، وأجعل صحيفتي 
»األنباء« األخيرة، وأثناء 

تصفحي جلريدتي وجدت 
األمل واحللم ينبثق من 
صفحتي 18 و19 اللتني 
حتمالن عنوان »أطفال 

األنباء«.
هما صفحتان جديدتان 

مستحدثتان في جريدتنا 
»األنباء«، يقوم بإعدادهما 

د.طارق البكري، ذلك 
األديب املبدع في عالم 

الطفل الذي بدأ افتتاحيته 
باستراتيجية محددة 

لهاتني الصفحتني والدعوة 
ألطفالنا باملشاركة في هذه 

املساحة التي خصصتها 
لهم »األنباء«، وبالفعل جند 

أن أسرة التحرير ومعد 
الصفحة حرصوا على أن 

تكون االفتتاحية واقعا 
مقروءا، من أول عدد لها، 

فقد شملت الصفحتان 
كال من مقالة حتمل عنوان 

»صحافية املستقبل« كلمات 
تكتب بأنامل أطفالنا، 

نعرف من خاللها ما هو 
عاملهم وما يريدون من 

مستقبلهم، تلك اإلبداعات 
واملواهب الصغيرة مع 

الوقت تنمي في أطفالنا 
ما هي الصحافة؟ وما هي 

حرية الكلمة والرأي؟ وبعد 
انتهائي من املقالة اجتهت 

لقراءة املعلومة العلمية 
التي متيزت باحترام 

عقلية الطفل وتقدمي كل 
ما هو جديد من العلم لهم، 

وانتهت الصفحة الثامنة 
عشرة بقصة حتتوي على 
معلومة من خالل شخوص 

من أمناط مجتمعنا غير 
مستحدثة وبعيدة عن 

األمناط الغربية، فحكايتنا 
حتمل الطابع العربي من 
حيث الشخوص واملالمح 

حتاكي أطفالنا لتغرس فيهم 
الهوية العربية، ومن ثم 

انتقلت للصفحة 19 التي 
امتازت بالتراث الكويتي 

وتاريخها من خالل تعريف 
بعض املفردات للهجة 
الكويتية، وذكر بعض 

املعارك للكويت، بجانب 
هذا إبراز بعض املواهب 

الطفولية وابتكاراتهم في 
ميادين كثيرة، هذا يعطي 
حافزا لألطفال أن يثابروا 

ليصبحوا براعم في »أطفال 
األنباء« وتنتهي الصفحة 

باللعب والتسلية من خالل 
التركيز وقوة املالحظة 

وإخراج من الصورة 
الكرتونية األخطاء العشرة، 

وأخيرا نوادر جحا تلك 
الشخصية العربية التراثية 
التي ترتبط ارتباطا وثيقا 
بني املجتمعات العربية من 
خالل نوادر جحا ومواقفه.
كانت قراءة ممتعة ومفيدة 

في الوقت نفسه، بل 
جعلتني أقترب من الطفل، 

جميل أن نتذكر أطفالنا 
على الدوم وأن نخصص 
من وقتنا بعض الساعات 

لهم لنسمع آراءهم من 
خالل قراءات كلماتهم التي 

قد تكون بسيطة، ولكن 
االصدق في املعنى، واليوم 

ونحن نبارك لـ »األنباء« 
لكسر القيود وجعل 

أطفالنا يناصفوننا في عالم 
الصحافة واحلريات وفنون 
الثقافة، وتصبح لهم بصمة 
تدوي أرجاء العالم العربي 
ويصبحون مشاركني في 

رسم مستقبلهم من خالل 
أفكارهم وكلماتهم املكتوبة 

في »أطفال األنباء«.
٭ مسك اخلتام: أرفع القبعة 

لكل من شارك وأسس 
»أطفال األنباء« مع األمنيات 

في املستقبل بأن تكون 
جريدة أسبوعية وال 

تقتصر على صفحتني.. 
عساكم على القوة.

محلك سر

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

sh_aljiran@windowslive.com
 @shaika_a

مطلق الوهيدة

شيخة أحمد الجيران

أكتب هذه املقالة وانا جازم، والعلم 
عند اهلل، بأن املعركة الكبرى 

والتي ستغير املسارات التاريخية 
عما سبقها بدأت تفتل حبالها 

ومتس اطنابها، وفرخها اصبح 
تَسمع له وصوصة واضحة داخل 
البيضة، وسيخرج عاجال ام آجال 
على رأسه عمامة او برنيطة من 

طراز الكاوبوي االميركي، وحتى 
تستطيع بني يعرب التعامل مع 
اي الظاهرتني، نقول ان اخلط: 

التركي، املصري، االردني، 
السعودي، واخلليجي ان حصل 

يستطيع بحول من اهلل وقوته ان 
يتعامل مع مستجدات االحداث اي 

كان نوعها بعقل وتعقل ويكون 
مصدرا للجم اي تهور ال سمح 

اهلل ان يحدث على مكامن الطاقة، 
ونحن نتمنى ان تبرز بشاير هذا 

التعاون في املؤمترات االقتصادية 
والتشاورية السياسية التي تتحرك 

هذه االيام في منطقة الشرق 
االوسط، خصوصا بني هذه 

الدول آنفة الذكر، وان تقوم الدول 
امليسورة باقامة املشاريع العمالقة 

للدول املتاحة في هذه املنظومة 
حتى تتضامن شعوبها حول 

قياداتها وتكون سدا بعد اهلل ونواة 
لالستقرار الذي سيستفاد منه 

اقليميا وعامليا.
ولقد حث املخلصون على ذلك 

منذ زمن، ولكن قدر اهلل وما شاء 
فعل، يا سادة يا من كلفهم اهلل 
بقيادة هذه االمة اذا لم تأخذوا 

باالسباب الناجعة ستنقلب عليكم 
االحداث القادمة رأسا على عقب، 
وهنا ال يفيدكم الندم، وهنا حق 

لنا ان نتساءل هل اخذمت بالنصح 

والنصيحة ونصحتم اصدقاءكم 
الذيني يحبون املنطقة ويصرفون 

االموال الطائلة على القتل والتدمير 
حتى يكفوا ويستبدلوها مبا ينفع 

احلياة بشكل عام؟ فنرجو أال 
نكون كالثيران الثالثة ومعذرة 

ان غيرنا من هذه النصائح التي 
بدأناها منذ عقد من الزمن الى البدء 
بامور اعتلت هذه االمة من شياطني 

االرض وتنابلة الشيطان ان سمح 
لنا االعالم مستقبال وارجو أال 

اضطر لذلك، وهنا نحب ان نختم 
بهذه الكلمة: »ال عاشوا اجلبناء + 

البخالء«.
٭ اجلنب مع البخل شر البرية ـ 

يخسر بهما االنسان دينه ودنياه.
٭ اغنم زمانك قبل تدني املنية 

ـ وهني من فهم النصيحة وقلل 
خطاياه.

لو أننا حاولنا تذكر أفعال من نحب، 
ترى ماذا سنذكر؟ مالذي سيبرز 

وبوضوح؟ وكيف سنراه ونعبر عنه؟ 
هل سنقول السر في العطاء، أم في 

اإليثار على النفس، أم سنقول أشياء 
أخرى؟ في محاوالتنا هذه سترتسم 

صور ذهنية تبنيناها من تلقاء النفس، 
فهنا خبرة أعيها، وهناك تاريخ أكاد 

أسرد تفاصيله. هي هكذا صورنا جتاه 
من نحب، سواء كان هو جزءا منهم، 

أو مت تعميم ما نريده منهم عليهم.
ليس منا من ال يذكر أفضال اآلخرين، 

وليس منا من ينسى اإلحسان في 
وقت الضر لآلخر، إن االحتفاظ 

برصيدنا اخلاص جتاه العالقات هو 
ما سيمكننا من تقدمي الشيء نفسه 
لآلخر. ولعلنا في هذا املقال نسلط 

الضوء على فكرة نيرة ومؤثرة 
في سبيل إراحة ذواتنا من اللهث 

وراء العالقات. إذا كان جواب الطفل 
بسيطا وظاهرا حينما نسأله عن 
حبه ألمه فمن الطبيعي أن جتتهد 

لتغيير اجلواب عنه، فبحكم عمرك 
أنت أكثر نضجا ودراية. إن الطفل 

ببساطة يقول: »أحب ماما ألنها تطبخ 
لي الغداء«، » أحبها ألنها تذاكر معي 
دروسي ألتفوق«، »أحبها ألنها...«، 
وهكذا تطول القائمة لعطاءات األم 

في حياة الطفل الصغير ليرى العالم 
في أمه مريحا واسعا ومطمئنا. ولكن 
اإلشكال الذي قد يقع ليس من الطفل 

فحسب، إمنا في عقول األمهات 
الفضليات واألبناء الكبار، كنتيجة 

واقعية تربط األم حب أبنائها بخدماتها 
املقدمة لهم، تخاف من أن ترفض طلبا 

لئال تفقد حبهم، وصلهم ووجودهم. 
األم هنا تدخل في صراع عنيف مع 

ذاتها، فهي منذ أول قرار للحمل تبقى 

لتتلقى الظروف واملصاعب، وليت 
األمر ينتهي إذا ما كبرت، لكنه يزداد 
سوءا وسط انشغال األبناء، متارس 

األم أدوارا قد ال تكون منوطة بها من 
أجل استجالب ضمان ود األبناء. إذا 

ما قلنا ذلك فمتى سيحني موعد الراحة 
لألم؟

إن الفكرة التي نريد زعزعتها 
ومزاحمتها هي أن احلب مرتبط بعطاء 
اآلخر، إذا كان الواقع شرسا لهذا احلد 

فسيرى ذلك، فلست أحب ذاته أو 
أفكاره أو شخصيته إمنا أحبه من أجل 

خدماته، إنها غاية في اإلرهاق لألول، 
واالستغالل للثاني.

إذا ما أردت أن أحاضر بشيء عن 
املرأة في يومها العاملي فستكون هذه 
الفكرة هي األولى واملسيطرة. نعم، 
نحب أمهاتنا »حلوات اللنب« ولو بال 

خدمات أو تضحيات أو تنازل.

»الضعف شني 
ولكن فهم الواقع 
ومسايرة األحداث 
واجد زين«

حلوات اللنب

رأي

سقاية


