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كلمــة أولى

كلمــة أولى
في  وتكيف  االجتماعية،  الحياة  اإلن��س��ان  ع��رف  القدم  منذ 
تجمعات بدأت باألسرة والعشيرة والقبيلة، وانتهت إلى انتماء 

لوطن أو قومية.
وبالتالي  وح��ي��دًا،  العيش  يمكنه  وال  المؤانسة  من  اإلنسان 
هو يأنس بمن حوله، يتفق أو يختلف معهم لكنه بحاجة إلى 
هذا التنوع في االتفاق واالختالف ليشعر بوجوده ويشبع ميله 

االجتماعي.
وإن أكثر الناس إئتالفًا هم أصحاب الفكرة الواحدة أو المهنة 
الواحدة، لذا تأسست األحزاب والنقابات والجمعيات لضم هؤالء 

المتفقين بالمبدأ والفكرة والمهنة..
رابطة المحاربين القدماء وضحايا الحرب في الجمهورية 
لها  المشابهة  الروابط  واح��دة من مئات  السورية هي  العربية 
في العالم.. وهي أيضًا من هذه التجمعات التي يجتمع تحت 
الواحد  المصير  بينهم  يجمع  المجتمع  من  شريحة  سقفها 
والهدف الواحد.. وهم الذين أقسموا في أول شبابهم على أن 
يكونوا حماة الديار، يفدون بالدهم بدمهم تحت شعار: وطن.. 

شرف.. إخالص.
تأسست رابطة المحاربين القدماء وضحايا الحرب في سورية 
قبل ستة عقود.. وتسعى إداراتها المتعاقبة على جعل الرابطة 
البيت الدافئ والركن الهادئ للضباط المتقاعدين.. فهي المكان 
الذي يجمعهم والسقف الذي يرعى مصالحهم ويؤنس وحدتهم.

فالرابطة أرست عبر مسيرتها الطويلة أواصر المحبة والوئام 
بين منتسبيها، وقد كان للرابطة األثر اإليجابي الكبير باجتماع 
أح��وال بعضهم.. فالكثير  إلى  والتعرف  المتقاعدين  الضباط 
من ه��ؤالء الضباط لم ي��روا أبناء دورت��ه��م أو رف��اق السالح في 
فكانت  الرابطة..  فالتقوا تحت سقف  بعيد  زم��ن  القطعة من 
مقرات الرابطة بحق المكان الذي أضاء ذاكرة منتسبيها.. وأنعش 

ذكريات ساحات التدريب ومرابض القتال..
ستبقى الرابطة اسم على مسمى تقيم التواصل بين أفرادها 
وتوثق روابط المحبة وصدق االنتماء وتؤكد على قسم الفداء 

للوطن الواحد.. والعيش في المجتمع الواحد.
الرابطة تجمعنا والوطن الكبير سورية بيتنا ومالذنا اآلمن.

لن تنسى رابطة المحاربين القدماء بكل منتسبيها العناية 
الفريق  الوطن  التي قدمها ويقدمها سيد  والدعم والمساندة 
بشار األسد.. رئيس الجمهورية العربية السورية وإننا باقون على 
قسمنا حبًا وإخالصًا وتفانيًا للقائد المظفر الشجاع ألجل عزة 
وكرامة سورية الوطن، وإعالء كلمتها واإلرتقاء بمكانتها ودورها 

المشرف.

الرابطة تجمعنا
اللــــــواء املظــــــلي املتقاعد 

عدنـــان مخلـــــــــــوف



جميع املراسالت توجه إلى هيئة حترير املجلة
عنـــــــــــــوان املجلـــــــــــــة

دمشق - شارع املهدي بن بركة مقابل حديقة السبكي 
بناء رابطة احملاربني القدماء

هاتف: 6124599 فاكس: 3315592 
البريد االلكتروني للرابطة
rabta.v.s@gmail.com

التوزي�������ع: الشرك���������ة السورية لتوزي�������ع املطبوعات
هاتف: 2124831 - 2127797

اإلعالن�������ات: يتفق بشأنه�����ا مع إدارة الرابط�����ة أو عن 
طري�����ق املؤسس������ة العربي������ة لإلع�������الن

سعر النسخة للعموم: 100 ل.س
االشتراك الس�������نوي:

5000 ل.س للوزارات واملؤسسات العامة وشركات القطاع اخلاص
2000 ل.س لألفراد

100 دوالر لألقطار العربية واألجنبية تضاف إليها أجور البريد

فصلية جامعة يصدرها املجلس املركزي لرابطة احملاربني 
القدماء وضحايا احلرب يف اجلمهورية العربية السورية
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احملتوى

واف������ق  م(   1941( ع�������ام  ف������ي 
السوفييتي"ستالين"  القائد 
ع��ل��ى ط��ل��ب ف��ري��ق م��ن علماء 
"تيمورلنك"  اآلثار لفتح قبر 
ال���م���وج���ود ف���ي "أوزب���ك���س���ت���ان" 
ب��غ��رض اس��ت��ك��م��ال ال���دراس���ات 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ع��ن��ه، وب��ع��د فتح 
ال��ق��ب��ر وج���د ال��ف��ري��ق ن��ق��وش��ًا 
تقول: "من فتح قبري سيفتح 
ال���ط���ري���ق ل���غ���زاة أك���ث���ر ش�����رًا"!

السيد العماد فهد جاسم الفريج 
ال���ع���ام للجيش  ال��ق��ائ��د  ن���ائ���ب 
وال������ق������وات ال���م���س���ل���ح���ة- وزي�����ر 
الدفاع زار عددًا من التشكيالت 
ال��م��ق��ات��ل��ة ف���ي ري����ف ال��الذق��ي��ة 
وأش�����ار ال��س��ي��د ال��ع��م��اد إل���ى أن 
أثبت  السوري  العربي  الجيش 
ف��ي ك��ل المعارك ض��د اإلره��اب 
أن������ه ج���ي���ش ع����ق����ائ����دي ش��ج��اع 
وااللتزام. باالنضباط  يتحلى 
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أك����د ال��س��ي��د ال���رئ���ي���س أن ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة األم���ري���ك���ي���ة وال�������دول ال��غ��رب��ي��ة ال��ح��ل��ي��ف��ة 
ل���ه���ا ت���ت���ح���م���ل ال���م���س���ؤول���ي���ة ع�����ن إخ�����ف�����اق وق������ف إط�������الق ال�����ن�����ار األخ�����ي�����ر ألن اإلره�������اب 
واإلره��اب��ي��ي��ن ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ه��م م��ج��رد ورق����ة ي���ري���دون أن ي��ل��ع��ب��وه��ا ع��ل��ى ال��س��اح��ة ال��س��وري��ة.

رئيس مجلس اإلدارة
الل����������واء املظ����������لي املتقاع��������د
عدن���������������ان مخل�������������������وف

نائب رئيس مجلس إدارة املجلة
الل����������واء املتقاع����������د

إسب���������������ر عب���������������������ود
رئيس التحرير

رس���������������الن ع��������������������ودة
مدير التحرير

د. بس����������ام اخلال�����������������د
أمني التحرير

العميد املتقاعد علي مقصود
اإلخراج الفني

أيه�������م احلم��������زاوي
2249875 - 0947777827
ayham.ha@gmail.com
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في الذكرى الثالثة واألربعين 
ل���ح���رب ت���ش���ري���ن ال��ت��ح��ري��ري��ة 
والكرامة  العزة  نستذكر مآثر 
األب��ط��ال  فرجالنا  وال��س��ي��ادة، 
ح�����ط�����م�����وا ج�������ب�������روت ال�����ع�����دو 
وطغيانه وأذاق��وه مَرّ الهزيمة 
وال���خ���ي���ب���ة وال�����خ�����ذالن ف��ك��ان 
ال��ن��ص��ر ف���ي ال��ن��ه��اي��ة م��ع��ق��ودًا 
ع���ل���ى راي���ت���ه���م ال���ت���ي رف��ع��وه��ا 
خ���ف���اق���ة ف����ي س���م���اء ال���وط���ن.
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ماضون إُّـ اِّـجد بقيادتكم.. 
ّوإنا تحت رايتكم ِّـنتصرون

دخلت الحرب الكونية على سورية عامها الخامس، وتم القضاء على 
الكثير من اإلرهابييين المدعومين من الغرب وأمريكا وقطر والسعودية 
وتركيا، وأحدث دخول القوات الجوية الروسية بطلب من القيادة السورية، 
السوري،  العربي  الجيش  لصالح  االستراتيجية  المعادلة  في  انقالبًا 
وتم استعادة الكثير من القرى والبلدات من التنظيمات اإلرهابية، وفي 
27شباط عام 2016 م تم االتفاق بين روسيا وأمريكا وحلفائها على وقف 
قواتها  إلى سحب جزء من  روسيا  القتالية، وفي حين لجأت  األعمال 
الجوية من سورية عشية "جنيف 3" كبادرة حسن نية من روسيا وسوريا 

وحلفائها إلعطاء فرصة لحل األزمة سياسياً. 
لتزويد  أدوات��ه��ا  م��ع  واتجهت  التهدئة،  المتحدة  ال��والي��ات  استغلت 
من  كبيرة  ب��أع��داد  ومدها  جديدة  نوعية  بأسلحة  المسلحة  الفصائل 

اإلرهابيين عبر الحدود التركية السورية. 
استغلت المجموعات اإلرهابية وقف األعمال القتالية وقامت بالهجوم 
ع��ل��ى م��واق��ع ال��ج��ي��ش ال��ع��رب��ي ال��س��وري واالس��ت��ي��الء ع��ل��ى ب��ع��ض ال��ق��رى 
السوري بدعم  العربي  الجيش  ب��دأ  الهدنة  وبعد فشل  ري��ف حلب،  في 
والبلدات من  المدن  العديد من  الروسية باستعادة  القوى الجوية  من 
إرهابيي داعش وأخذ الجيش العربي السوري زمام المبادرة، وتم إحكام 
الطوق على اإلرهابيين في حلب الشرقية، وبدأت المحادثات الروسية 
األمريكية لوقف األعمال القتالية ودخول المساعدات إلى أحياء حلب 
الشرقية، ولكن واشنطن عطلت االتفاق الروسي األمريكي بعد أن رفضت 
أمريكا بنود االتفاق وتبنيه من قبل مجلس األمن، وتملصت من تنفيذ 
التزاماتها بخصوص فصل المعتدلين عن المتطرفين كما تسميهم 
أمريكا، وأخطر من ذلك قامت بقصف مواقع الجيش العربي السوري 
ال��زور دعمًا لتنظيم داع��ش اإلره��اب��ي وبعد إحكام الطوق على  في دي��ر 
حلب الشرقية جن جنونهم، وبذريعة الدفاع عن المدنيين أعطوا األوامر 
الستهداف المدنيين في حلب وتخريب أي اتفاق، وما الجرائم الخطيرة 
التي وقعت بحق أهالي حلب واقتصادها وتاريخها انطالقًا من األحياء 

الشرقية إال دليل على تحريض واشنطن ألدواتها كلما احتاجت ذلك. 
لقد اتخذت موسكو قرارًا بتنشيط ضرباتها الجوية في سورية، وإن 
التي  للهدنة  األخيرة  الفرصة  بإعطاء  الروسي  الدفاع  وزي��ر  تصريحات 
حددت يوم 4 تشرين الثاني من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة 
مساًء إال دليل واضح على التوجه للحسم االستراتيجي بعد أن لمست 
موسكو الخداع األمريكي والمماطلة والتسويف الذي استنفذته السياسة 
الحكيمة للقيادتين السورية والروسية وأصبح الظرف مالئمًا للحسم 

في الميدان، واأليام القادمة ستكشف المزيد من مفاجآت حلب.. 

هل استفادت روسيا من اخلداع األمريكي؟ دد
لع

ة ا
لم

ك

عقليًا  المتكاملة  الشخصية  تلك  ه��ي  األمنية  الشخصية 
ون��ف��س��ي��ًا واج��ت��م��اع��ي��ًا وال���ق���ادرة ع��ل��ى ال��ق��ي��ام بالعمل األم��ن��ي 
ع��ل��ى أك��م��ل وج����ه م���ن ح��ي��ث ال���وص���ول إل����ى أف��ض��ل ح����ال من 
االس����ت����ق����رار ال�����ف�����ردي وال���ج���م���اع���ي وض����م����ان أم�����ن ال����دول����ة.

المصري  ال����رادار  موقع  على  الصهيونية  ال��غ��ارة  على  ردًا 
إغ��ارة  عملية  تنفيذ  المصرية  القيادة  ق��ررت  1969م،  ع��ام 
ع��ل��ى س��ف��ن ال�������رادار ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��م��ت��م��رك��زة ف���ي إي���الت 
ب��واس��ط��ة ق���وة م��ن ال��ض��ف��ادع ال��ب��ش��ري��ة ال��م��ص��ري��ة، وك��ان��ت 
نتيجة العملية تدمير سفينتين صهيونيتين في الميناء.
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مجلة الرابطة 
تستضيف 
المحارب 

القديم اللواء 
المتقاعد 

محمد 
الشمالي 

وجولة في 
الذاكرة منذ 

البدايات 
وحتى مرحلة 

34التقاعد..



أخبار ونشاطات

الرئيس  السيد  استقبل 
بريطانياً  وف��داً  األس��د،  بشار 
ف��ي مجلسي  أع��ض��اء  ي��ض��ّم 
دين  ورج��ال  والعموم  اللوردات 

وأكاديميين. 
ودار الحديث خالل اللقاء 
ح���ول األوض�����اع ف��ي س��وري��ة، 
والحرب اإلرهابية التي تتعرّض 
مخاطر  مواجهة  وسبل  لها، 
بدأ  ال��ذي  التطرّف واإلره��اب، 
ينتشر في المنطقة والعالم. 

إلى  األسد  الرئيس  ولفت 
العالم  يواجهه  م��ا  أخطر  أن 
حالياً هو محاوالت تغلغل الفكر 
المجتمعات  داخ��ل  المتطّرف 
في المنطقة وخارجها، وهو ما 
شّكل أساس اإلرهاب الذي بدأ 
يضرب مؤخراً في العديد من 
والغرب  أوروب��ا  داخل  المناطق 
القضاء  أن  م��ؤك��داً  ع��م��وم��اً، 
يستوجب  ال  اإلره�����اب  ع��ل��ى 
فقط محاربته على األرض بل 
مواجهة األيديولوجيا التي يبنى 
عليها، والتي ال تعرف حدوداً أو 

مجتمعات. 
وأشار الرئيس األسد إلى 
أن زيارات الوفود األجنبية إلى 
سورية، واالطالع على الوقائع، 
األرض،  على  الحقائق  ورؤي��ة 
يُسهم في توضيح الصورة، وفي 
تمارسه  الذي  التزييف  كشف 
الغربية  اإلعالم  وسائل  معظم 

على شعوب تلك الدول، خاصة 
أن وسائل اإلعالم هذه تحمل 
أجندات سياسية تخدم مصالح 
الحكومات ال مصالح الشعوب. 
أعضاء  أك��د  جانبهم  م��ن 
الوفد البريطاني أنهم بزيارتهم 
بالكثير  ولقائهم  سورية  إل��ى 
م���ن ال��س��وري��ي��ن، م��س��ؤول��ي��ن 

من  سيتمّكنون  وم��واط��ن��ي��ن، 
على  والعمل  الحقيقة،  نقل 
لدى  الخاطئة  الرؤية  تصحيح 
ول��دى  البريطانية،  الحكومة 
شريحة واسعة من البريطانيين 
عّما يجري في سورية والمعاناة 
الكبيرة، التي يواجهها السوريون 

بسبب جرائم اإلرهاب. 

السيد الرئيس بشار األسد يستقبل وفداً بريطانيًا
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بشار  ال��رئ��ي��س  السيد  أك��د 
ال��م��ت��ح��دة  ال���والي���ات  أن  األس����د 
األمريكية والدول الغربية الحليفة 
لها تتحمل المسؤولية عن إخفاق 
وق���ف إط���الق ال��ن��ار األخ��ي��ر ألن 
اإلرهاب واإلرهابيين بالنسبة لهم 
يلعبوها  أن  يريدون  ورق��ة  مجرد 
روسيا  السورية،وإن  الساحة  على 
مكافحة  ف��ي  وم��ص��م��م��ة  ج����ادة 
أن األمريكيين  اإلره��اب في حين 
يبنون سياساتهم على قيم مختلفة 
لخدمة  سياسية  لعبة  في  تماماً 
مصالحهم الخاصة على حساب 

الدول األخرى في العالم. 
إلى  الرئيس  السيد  وأش���ار 
أن الدول الغربية أرادت استخدام 
ال��ق��ن��اع اإلن��س��ان��ي إلي��ج��اد مبرر 
للمزيد من التدخل في سورية سواء 
دعم  طريق  عن  أو  عسكرياً  كان 
اإلرهابيين ورؤية داعش باستخدام 
آبار النفط ونقلها في الصهاريج 
من سورية إلى تركيا وتحت واقية 
طائراته التي تعمل دون طيار، وجزء 
من المال لصالح الحكومة التركية 

إجهاض  يريدون  األمريكيون 
ال��س��وري،  العربي  الجيش  مهام 
الزور،  دير  في  بمهاجمته  فقاموا 
ول���م ت��ك��ن م��ص��ادف��ة ألن ال��غ��ارة 
ونفذت  ساعة  من  أكثر  استمرت 

الطائرات عدة اعتداءات، وبعدها 
هاجم داعش تلك المنطقة. 

وع����ن اس���ت���خ���دام األس��ل��ح��ة 
الكيميائية في سورية قال سيادته:
أسلحة  أي  الن��م��ت��ل��ك  إن��ن��ا 

كيميائية منذ عام 2013 م وتخلينا 
عن ترسانتنا لكن حتى قبل ذلك 
لم نستخدمها على اإلطالق وهي 
الصحافة  ف��ي  ادع����اءات  م��ج��رد 
استخدموا  واإلرهابيون  الغربية، 
الكيميائي في عدة أماكن سورية، 
وإن حل المشكلة في سورية ليست 
وعندما  الداخل  من  ج��داً  معقدة 
ت��ت��رك ال��ق��وى األج��ن��ب��ي��ة س��وري��ة 
المشكلة  ح��ل  يمكننا  وش��أن��ه��ا 
أو  أشهر  بضعة  خالل  كسوريين 
في  التعايش  وعن  من سنة.  أقل 
سورية قال سيادته: إن المسلمين 
معاً  ع��اش��وا  هنا  والمسيحيين 
وهم  قرون  في سورية على مدى 
أحياء  في  واليعيشون  مندمجون 

منعزلة عن بعضها البعض.. 
وع����ن ال���ع���الق���ات ال��ع��رب��ي��ة 
سيادته:  قال  السورية-الصربية 
إن الحكومة السورية دعمت صربيا 
قبل  وذل��ك  كوسوفو  مشكلة  في 
الحرب، وعلينا أن نخطط ونبني 
ال��م��زي��د م��ن ال��ع��الق��ات ف��ي كل 

المجاالت. 

السيد الرئيس بشار األسد في مقابلة مع صحيفة بوليتكا الصربية
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أخبار ونشاطات

العام للجيش  القائد  الفريق بشار األسد  الرئيس  بتوجيه من السيد 
والقوات المسلحة - وزير الدفاع وبمناسبة الذكرى الثالثة واألربعين لحرب 
تشرين التحريرية،قام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش 
والقوات المسلحة وزير الدفاع يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بزيارة 
التقى خاللها المقاتلين واطلع  المقاتلة في ريف دمشق  ألحد تشكيالتنا 
على أوضاعهم وقدم لهم التهنئة بهذه المناسبة ونقل إليهم محبة السيد 
الرئيس وتقديره لجهودهم وبطوالتهم متمنياً لهم النجاح في تنفيذ مهامهم 
الوطنية المقدسة،وأكد السيد العماد أن حرب تشرين التحريرية أعادت إلى 

األمة العربية كرامتها وعزتها،وأظهرت حقيقة المقاتل العربي وشجاعته في 
في  اإلرهاب  يدعم  الذي  الصهيوني  الكيان  أن  إلى  مشيراً  القتال  ميادين 
سورية بالتعاون مع أنظمة إقليمية عميلة قد فشل مراراً وتكراراً في النيل 
من النهج المقاوم لسورية التي ستنتصر على كل المؤامرات بفضل صمود 

شعبها وحكمة قيادتها وقوة جيشها. 
وقد أثنى العماد على الجهود التي يبذلها جنودنا البواسل في الذود 
عن حياض الوطن وإعالء رايته مؤكداً مواصلة مالحقة فلول اإلرهاب حتى 

تخليص الوطن من رجسهم ليبقى عزيزاٌ منيعاً عصياً على األعداء. 

الرئيس  السيد  م��ن  بتوجيه 
العام  القائد  األس��د  بشار  الفريق 
للجيش والقوات المسلحة قام العماد 
فهد جاسم الفريج نائب القائد العام 
وزير   - المسلحة  والقوات  للجيش 
الدفاع بزيارة إلى إحدى التشكيالت 
المقاتلة في ريف الالذقية مع عدد 
ونقل  العامة  ال��ق��ي��ادة  ضباط  م��ن 
السيد العماد تقدير السيد الرئيس 
األسد للمقاتلين واعتزازه ببطوالتهم 
ال��ق��ادة  م��ن  وتضحياتهم،واستمع 
حول  مفصل  شرح  إلى  الميدانيين 
المنفذة  القتالية  األعمال  طبيعة 

ضد المجموعات اإلرهابية. 
أن  إل��ى  العماد  السيد  وأش��ار 

في  أثبت  السوري  العربي  الجيش 
ك��ل ال��م��ع��ارك ال��ت��ي خ��اض��ه��ا ضد 

اإلره��اب��ي��ي��ن أن���ه ج��ي��ش ع��ق��ائ��دي 
باالنضباط  رج��ال��ه  يتحلى  شجاع 
سورية  أن  على  واالل��ت��زام،م��ش��دداً 
ال��رئ��ي��س األس���د ستحقق  ب��ق��ي��ادة 
االنتصار مهما كان حجم المؤامرة. 
العماد  السيد  زي��ارة  وشملت 
معامل  مؤسسة  مصانع  من  ع��دداً 
على  واطلع  الالذقية  ومرفأ  الدفاع 
زار  كما  منها،  الجديدة  المنشآت 
جرحى الجيش العربي السوري في 
واطمأن  الجامعي  تشرين  مشفى 
على أوضاعهم الصحية وتمنى لهم 

الشفاء العاجل. 

العماد فهد جاسم الفريج في زيارة إلى أحد التشكيالت المقاتلة في ريف دمشق 

.. ويزور أحد التشكيالت المقاتلة في ريف الالذقية
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نفذت مجالس فروع رابطة المحاربين القدماء 
مؤتمراتها  المحافظات  كافة  في  الحرب  وضحايا 
م   2016/10/1 من  الممتدة  الفترة  السنوية خالل 
وحتى 2016/10/27 م وحسب الخطة الموضوعة 
من  وبعض  ال��م��رك��زي  المجلس  رئيس  وبحضور 
أعضاء المجلس وبعض من أمناء الفروع الحزبية 
المحافظات وعدد من الضباط  والمحافظين في 
المتقاعدين في الف�روع، وتناولت في االجتماعات 
والثقافية  والمالية  التنظيمية  التقارير  ت���الوة 
عليها  والتصويت  معمق  بشكل  مناقشتها  وتمت 
,وثم ع��رض االن��ج��ازات التي تحققت خ��الل العام 
المنصرم والصعوبات التي حالت دون تحقيق بعض 
الطموحات.. حيث أكد رؤساء مجالس الفروع في 
كلماتهم االفتتاحية على االلتزام بالنظام الداخلي 
للرابطة وأهم األعمال والنشاطات التي تم تنفيذها 
واستمرار العمل لتأمين أفضل الخدمات للضباط 

المتقاعدين وعائالتهم..
وقوفهم  اال��ف��روع على  رؤس��اء مجالس  وأك��د 
إلى جانب جيشنا الباسل في حربه على اإلرهاب 
األسد  بشار  الرئيس  السيد  وع��اه��دوا  التكفيري 
للسير خلف قيادته الحكيمة  على المضي قدماً 

والشجاعة حتى تحقيق النصر المظفر.
بعض  المتقاعدين  الضباط  من  ع��دد  وق��دم 
برفع  والتوصيات  المقترحات  رفع  وتم  المداخالت 
ل.س   300.000 لتكون  الرابطة  في  الوفاة  معونة 
وتفعيل المستوصف لكافة االختصاصات وتخصيص 
سيارة إسعاف لصالح خدمة المتقاعدين ومساعدة 
الضباط الذين تعرضت منازلهم للتدمير والتخريب 
وغيرها.. وقد رفعت التوصيات إلى المجلس المركزي 

لرابطة المحاربين القدماء لدراستها.

فروع الرابطة في المحافظات تعقد مؤتمراتها السنوية

فرع ريف دمشقفرع دمشق

فرع السويداء

فرع الالذقية

فرع طرطوس
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أخبار ونشاطات

جاسم  فهد  العماد  السيد  برعاية 
ال��ف��ري��ج ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د ال��ع��ام للجيش 
ال��دف��اع، أقام  وزي��ر  وال��ق��وات المسلحة – 
المحاربين  لرابطة  المركزي  المجلس 
الجمهورية  القدماء وضحايا الحرب في 
صباح  مركزياً  احتفاالً  السورية  العربية 
2016/10/5م في المركز الثقافي العربي 
بالمزة بمناسبة الذكرى الثالثة واألربعين 
لحرب تشرين التحريرية وقد مثل السيد 
العماد نائب القائد العام للجيش والقوات 
محمود  العماد  الدفاع  وزير   – المسلحة 
شوا نائب وزير الدفاع حيث استهل كلمته 
بنقل تحية وتقدير القيادة العامة للجيش 
القدماء  للمحاربين  المسلحة  وال��ق��وات 
التي  وتضحياتهم  جهودهم  على  وأثنى 

صنعت أمجاد تشرين.
تشرين  ح��رب  كانت  لقد  وأض���اف: 
أن  بعد  والسيادة  والكرامة  العزة  ح��رب 
طغى العدو الصهيوني وتجبر، لكن رجالنا 
األبطال حطموا جبروته وطغيانه وأذاقوه 
مّر الهزيمة والخيبة والخذالن فكان النصر 
في النهاية معقوداً على رايتهم التي رفعوها 

خفاقة في سماء الوطن.
وقال السيد العماد: لقد قلبت حرب 
والمفاهيم  المعادالت  التحريرية  تشرين 
في  م��رة  وألول  آن��ذاك  قائمة  كانت  التي 

التاريخ الحديث والمعاصر بتكاتف العرب 
صفاً واحداً في مواجهة العدو الصهيوني.

هذه  ك��ل  أن  ال��ع��م��اد  السيد  وأك���د 
ق��َلّ  قائد  ي��دي  بين  اجتمعت  الطاقات 
كيف  ع��رف  الشعوب،  تاريخ  في  نظيره 
ويعيد  االنتصار  ليبدع  اإلمكانات  يجّير 
للعرب كرامتهم بعد سنين من الذل والعار، 

إنه القائد المؤسس حافظ األسد.
إذ  وال��ي��وم  العماد:  السيد  وأض��اف 
تواجه سورية أعتى عدوان همجي عرفه 
ال��ت��اري��خ ال��ح��دي��ث، ن���درك بكل ج��الء أن 
عدونا األساسي الذي ذاق منذ عقود مرارة 

الهزيمة في تشرين هو المستفيد األكبر 
من كل ما جرى من فوضى ودمار وتخريب 
وقتل، ومهما كان حجم التحديات ومهما 
بلغت قيمة التضحيات فإن لسورية جيشاً 
باساًل يحميها وشعباً أبياً يذود عنها وقيادة 
وتقود  الدفة  تدير  كيف  تعرف  حكيمة 
الوطن إلى بِرّ األمان، وستبقى سورية كما 
قال السيد الرئيس الفريق بشار األسد: 
تقبل  وال  الخنوع  ترضى  ال  سيدة  )ح��رة 

الوصاية(.
المتقاعد  المظلي  اللواء  ألقى  ثم 
عدنان مخلوف رئيس المجلس المركزي 

ل��ل��راب��ط��ة ك��ل��م��ة رح���ب ب��ه��ا ب��ال��ح��ض��ور 
واستعرض أمجاد حرب تشرين التحريرية 
التي ماتزال ماثلة في النفوس كأنها حدثت 
باألمس القريب والتي انعقد النصر فيها 
لجيشنا الباسل بقيادة بطل التحدي القائد 
المؤسس حافظ األسد، وهو القائل: )ال 
حركة في مواجهة العدو إال إلى األمام، وكل 
من يرجع إلى الوراء خائن والخائن يجب 
أن يموت( وهاهم أبطال الجيش العربي 

السوري على نهجه سائرون.
الشعب  إن  ال��ل��واء:  السيد  وأض��اف 
العربي السوري الذي انتصر في تشرين 

المحاربون القدماء يحيون الذكرى الثالثة واألربعين
 لحرب تشرين التحريرية
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سينتصر اآلن على العمالء والخونة وأعداء 
وضعاف  الجهلة  اتبعهم  الذين  الحرية 
النفوس الذين وعدوهم بغنائم على األرض 
وحوريات في السماء فصدقوا شياطينهم 
وواجهوا مصيرهم المحتوم تحت ضربات 

جيشنا الباسل.
للمحاربين  ال��ل��واء  السيد  وت��وج��ه 
القدماء بالقول: لقد أفنيتم زهرة شبابكم 
بخدمة الوطن في معارك الشرف والبطولة 
وف��وق  وال��ج��والن  فلسطين  ب��ط��اح  على 
كل  تم سحق  أيديكم  وعلى  لبنان،  أرض 
من حاول النيل من وحدة سورية، واليوم 
نخوض حرب تطهير من شوائب الحقد 
أصقاع  كل  من  إلينا  القادمة  والكراهية 
األرض تحت رايات الظالم، لكننا نقول لهم 
إننا باقون على إيماننا بالوطن رغم أنوف 
قريباً  وسنحتفل  والمتآمرين  الحاقدين 
ويحتفل معنا العالم المتحضر بانتصار 
المارقة  الهمجية  على  الحضارة  سورية 
أرض  وتطهير  اإلرهابيين  فلول  وسحق 
سورية منهم بفضل صمود شعبنا وقواتنا 
الرئيس  السيد  ق��ي��ادة  تحت  المسلحة 

الفريق بشار األسد.
مصباح  المتقاعد  اللواء  ألقى  ثم 
لمناسبة  إنها  فيها:  قال  كلمة  البديري 
تشرين  بذكرى حرب  نحتفل  أن  عظيمة 
التحريرية المجيدة التي أعادت لإلنسان 
العربي ثقته بنفسه وجيشه وقيادته وعززت 
درع��اً  المسلحة  بقواته  ال��راس��خ  إيمانه 

وسياجاً منيعاً للوطن.
وأضاف: لقد كانت من أولويات القائد 
المؤسس حافظ األسد إعادة بناء القوات 
سويتها  ورف��ع  صنوفها  بكل  المسلحة 
المؤهلين  وال��رج��ال  بالسالح  وتدعيمها 
على  سيشهد  والتاريخ  وعلمياً،  عقائدياً 

أن األمم الحية البد لها وأن تولد من رحم 
وجيشاً  شعباً  وأن  عزيزة،  قوية  المعاناة 
يقودهما قائد شجاع ملهم هو الفريق بشار 

األسد البد وأن ينتصر.
المتقاعد  ال��ل��واء  أل��ق��ى  ذل��ك  بعد 
سير  فيها  أوج��ز  كلمة  العمر  إب��راه��ي��م 
التحريرية  تشرين  ح��رب  ف��ي  ال��م��ع��ارك 
حيث قال: إذا كان لكل أمة في تاريخها 
أياماً مجيدة، فالسادس من تشرين عام 
1973م يعتبر يوماً عرفت فيه األمة العربية 
اإلرادة  وتحررت  والكرامة  للعزة  طريقها 
العربية متمثلة بتضافر جهود الجيشين 
ورائهما  ومن  والمصري  السوري  العربي 

موقف عربي موحد.
وأض���اف: لقد ص��در ق��رار الحرب 
الجريء من القائد المؤسس الفريق حافظ 
الحرب ليست  إن  العالم  األسد مخاطباً 
غاية بحد ذاتها لكنها تكتسب شرعيتها 
وعدالتها من نبل أهدافها، وسمو معانيها 

الوطنية.
ثم ألقت الدكتورة ليلى كزكز عضو 
أكدت  كلمة  للرابطة  المركزي  المجلس 
األسد  حافظ  المؤسس  القائد  أن  فيها 
ال��ع��دة لتلك ال��ح��رب عاهد  ال���ذي أع���ّد 
السليبة  األراض���ي  استعادة  في  وص��دق 
مدينة  فوق  السوري  العربي  العلم  ورف��ع 
القنيطرة المحررة بعد أن حطم جيشنا 
الباسل أسطورة العدو التي كان يتغنى بها 
وأثبت أنه صاحب اليد الطولى الذي أنهى 
بفضل  يقهر"  ال  ال��ذي  "الجيش  أسطورة 

تضحيات أبطال تشرين الرائعة.
وختمت د. كزكز كلمتها قائلة: نحن 
في رابطة المحاربين القدماء نعاهد سيادة 
الرئيس الفريق بشار األسد أن نبقى خلف 
قيادته الحكيمة والشجاعة في مسيرته 

النضالية وتصديه لإلرهاب واإلرهابيين.
بعد ذلك ألقى اللواء الطيار المتقاعد 
حازم الخضراء كلمًة قال فيها: إن الجيش 
العربي السوري هو فخر الشعب السوري 
واألمة العربية، كما أن سالح الطيران هو 
فخر الجيش العربي السوري، هذا السالح 
الذي حظي باالهتمام والدعم الكبيرين من 
القائد المؤسس حافظ األسد بعد تولي 
سيادته مهام قائد القوى الجوية والدفاع 
خالل  من  وذل��ك  للدفاع،  ووزي���راً  الجوي 
إعادة كافة الطيارين المسرحين المبعدين 
عن هذا السالح خالل المراحل السابقة 
التي مرت بها سورية، فكانت نقلًة نوعية 
األمر  الطيران،  وإمكانية سالح  قدرة  في 
تشرين من  في حرب  جلياً  اتضح  الذي 
خالل المهارة العالية في التصدي ألسراب 
طائراته  وتدمير  وإسقاط  العدو  طيران 

وتحطيم أسطورته.
 ثم ألقى الشاعر إياد الحمد قصيدة 
زجلية أشاد فيها بحرب تشرين التحريرية، 
وصاحب القرار الجريء القائد المؤسس 
حافظ األسد، ووصف بطولة وتضحيات 
رجال قواتنا المسلحة بكل صنوفها، وأكد 
على متابعة النضال والتضحية والتصدي 
لكل أشكال اإلرهاب التكفيري خلف قيادة 
الحكيمة  األس��د  بشار  الرئيس  السيد 

والشجاعة.
 حضر االحتفال أحمد جبريل األمين 
العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – 
القيادة العامة والرفيق الدكتور طالل ناجي 
رئيس المكتب السياسي للجبهة وبعض 
الوزراء السابقين من الضباط المتقاعدين 
من  الشعب  أع��ض��اء مجلس  م��ن  وع���دد 
المحاربين القدماء، إضافة لعدد كبير من 

المحاربين القدماء والضيوف.

اللواء المتقاعد حازم الخضرا

العميد د. ليلى كزكز اللواء المتقاعد إبراهيم العمر اللواء المتقاعد مصباح البديري العماد محمود شوا

الشاعر إياد الحمد
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أخبار ونشاطات

ع��ق��د ال��م��ج��ل��س ال���م���رك���زي ل��راب��ط��ة 
المحاربين القدماء وضحايا الحرب المؤتمر 
السنوي للرابطة صباح يوم 2016/11/12 في 
صالة االحتفاالت بمبنى الرابطة في المزة 
المركزي  المجلس  بحضور رئيس وأعضاء 
للرابطة ورؤساء وأعضاء المجالس المركزية 
من  وعدد  المحافظات  في  الرابطة  لفروع 
األعضاء المتممين والضيوف. وقد استهل 
السيد اللواء عدنان مخلوف المؤتمر بكلمة 

ترحيبية قال فيها:
تشرين،تشرين  بصباحات  بكم  مرحباً 
اللقاء  هذا  في  التصحيح  وتشرين  التحير 
األخوي الطيب الذي هو محطة مضيئة من 
محطات مراجعة الذات وتجاوز الصعوبات 
والثغرات مغتنماً فرصة لقائكم لنستعرض 
سوية وبكل شفافية وجدية وأمانة برنامجنا 
المستقبلي وخططنا ومشاريعنا للعام القادم 

2017 م.

سنوات  خمس  اللواء:  السيد  وأضاف 
مضت على وجودنا معاً والتي شكلت الدافع 
تطوير  أجل  من  طاقاتنا  كل  لبذل  الكبير 
ضحايا  وخاصة  المحاربين  قضايا  ودع��م 
الحرب وتقوية أواصر اإللفة والتآلف فيما 

بينكم ومع رفاقكم في الفروع كافة.
واس��ت��ع��رض ال��س��ي��د ال���ل���واء ال��ع��دوان 
اإلرهابية  العصابات  تشنه  الذي  الوحشي 
وما خلفته  بلدنا  لها على  الداعمة  والدول 
من دمار وخراب من أجل إضعاف سورية 
الظالم  لقوى  العنان  فأطلقوا  منها،  والنيل 
الجرائم  أبشع  الرتكاب  والتكفير  والحقد 
وهدماً  حرقاً  السوريين  المواطنين  بحق 

ودماراً.
اللواء رئيس  السيد  الختام عاهد  وفي 
الوطن  سيد  للرابطة  المركزي  المجلس 
المحاربون  يبقى  بأن  األس��د  بشار  الفريق 
والشجاعة  الحكيمة  قيادته  خلف  القدماء 

في حماية الوطن وصون سياجه وحفظ ترابه 
ورفع بنيانه وليسجل التاريخ ملحمة الصمود 

والبطولة على صفحاته بأحرف من نور.
التنظيمية  التقارير  تالوة  تمت  بعدها 
أعضاء  مع  ومناقشتها  والثقافية  والمالية 
المؤتمر وإقرارها، كما تمت مناقشة تقرير 
للرابطة والفروع واتخاذ  مفتش الحسابات 

القرارات الالزمة حول ما ورد فيه.
التقديرية  الموازنة  مشروع  نوقش  ثم 
2017 م واعتماده. للسنة المالية الجديدة 
المقرات  ألوض���اع  المناقشات  وتطرقت 
والضمان الصحي وصندوق التعاون واإلعالة 
وتسوية الرواتب وتسجيل المحاربين القدماء 

بمشروع السيارات والعالقات العامة.
حول  م��داخ��الت  الضباط  بعض  ق��دم 
التقارير وأهمها دعم أسر الشهداء وجرحى 
الحرب وزيادة أعداد المجلة للفروع وغيرها 

من المطالب والمقترحات.

المحاربون القدماء يعقدون مؤتمرهم السنوي العام تحت شعار:
"المحاربون القدماء إبراراً بالقسم وفداء للوطن حتى آخر قطرة من دمائنا"

فصلية جامعة - العدد السابع والعشرون 2016
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وفي ختام المؤتمر رفع الحضور برقية 
عهد ووفاء للسيد الرئيس الفريق بشار 

األسد هذا نصها:

سيادة الرئيس الفريق 

بشار األسد
رئيس الجمهورية العربية السورية 

القائد العام للجيش والقوات المسلحة 

وضحايا  القدماء  المحاربون  الضباط 
الحرب في الجمهورية العربية السورية، 
في  ال��س��ن��وي  مؤتمرهم  ي��ع��ق��دون  وه��م 
العروبة  2016/11/12م في دمشق قلب 
بالشكر  لسيادتكم  يتقدمون  النابض، 
والعرفان على االهتمام والرعاية الكريمة 
لرابطة المحاربين القدماء ويعاهدونكم 
بأن يبقوا جنداً مخلصين أوفياء سائرين 
جيشنا  وم��ع  الحكيمة،  قيادتكم  خلف 
التكفيري  اإلره��اب  محاربة  في  الباسل 

فوق أرض الوطن.
عالياً  يقدرون  القدماء  المحاربين  إن 
مواقف العزة والفخار والشجاعة والحكمة 
 لسيادتكم التي حفظت الوطن وصانت 
مستقبله وأنتم تواجهون أشرس وأخطر 
حيث  س��وري��ة  على  م��رت  كونية  ح��رب 
تستهدف تدمير الحضارة والتاريخ والبنى 
وأواب��ده  الوطن  ذاك��رة  واغتيال  التحتية 

وتدمير الهوية والمستقبل المشرق.
وبهذه المناسبة، فإن المحاربين القدماء 
يجددون العهد الذي قطعوه على أنفسهم 
بالسير على طريق الوفاء للوطن.. وتقديم 
شعلة  على  للحفاظ  والنفيس  الغالي 
المجد متقدة، والتي تتطلب منا الوقوف 
صّفاً واحداً إلى جانب جيشنا البطل في 
الدفاع عن أرض الوطن وااللتزام بالثوابت 
قيادتكم  تحت  القومي  والنهج  الوطنية 
خطاكم  اهلل  والشجاعة.سدد  الحكيمة 
متمنين  والشعب،  الوطن  خير  فيه  لما 
لسيادتكم موفور الصحة والعافية والعمر 

المديد والنصر المؤزر.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

رابطة المحاربين القدماء

التحريرية  تشرين  لحرب  واألرب��ع��ي��ن  الثالثة  بالذكرى  وجيشنا  شعبنا  احتفاالت  ضمن 
االشتراكي  العربي  البعث  ح��زب  ف��رع  أمين  الشوفي  ياسر  ال��ل��واء  الرفيق  المجيدة،وبحضور 
بالسويداء،واللواء عامر العشي محافظ السويداء وممثلي الهيئات الرسمية والشعبية والفعاليات 
رابطة  فرع  القدماء.أقام  المحاربين  رابطة  من  المتقاعدين  الضباط  من  كبير  االجتماعية،وعدد 
االنتصار  إلى  تشرين  انتصار  بعنوان )سورية من  ندوة جماهيرية  بالسويداء  القدماء  المحاربين 

على العدوان واالرهاب(.
حيث تناولت الندوة مجمل المحاور المتعلقة بالتحضير واالستعداد لحرب تشرين والوقائع 
العسكرية خالل الحرب والنتائج العامة التي تمخضت عنها على الصعيد العسكري والسياسي 

والعربي والدولي.
وفي ختام الندوة ألقى الرفيق أمين فرع حزب البعث بالسويداء كلمة حيا فيها الجيش العربي 
السوري الذي انتصر في حرب تشرين ومازال هذا الجيش يدافع عن وحدة الوطن في مواجهة 

العدوان واإلرهاب ويصنع مالحم البطولة والفداء.

القدماء  المحاربين  راب��ط��ة  ف��رع  أق���ام 
الثالثة  ال��ذك��رى  بمناسبة  احتفاالً  حلب  في 
بحضور  التحريرية  تشرين  لحرب  واألربعين 
عدد من ضباط فرع الرابطة في حلب وعدد 
من الفعاليات الرسمية والشعبية واالجتماعية ,

كلمات  الرابطة  ضباط  من  عدد  والقى 
قدموا فيها التحية والمحبة لبطل التشرينين 

الحرب  وبطل  األسد  المؤسس حافظ  القائد 
الفريق  الرئيس  السيد  سورية  على  الكونية 
بشار األسد في حربه على اإلرهاب التكفيري ,
عبد  ال��ل��واء  الرابطة  ف��رع  رئيس  وأل��ق��ى 
الوهاب خريزاتي كلمة حيا فيها الجيش العربي 
السوري في دفاعه عن وحدة الوطن في مواجهة 

اإلرهاب التكفيري.

فرع رابطة السويداء 
في ندوة بمناسبة حرب تشرين التحريرية

مجلس رابطة المحاربين القدماء بحلب 
يحتفل بأفراح تشرين
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أخبار ونشاطات

}من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال{ األحزاب 23
أسماء الزمالء من أعضاء رابطة المحاربين القدماء الذين انتقلوا إلى رحمته تعإلى بحسب ورود أسمائهم إلينا.

وفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

........... الفرع  الرتبة....... االسم والشهرة............................. تاريخ الوفاة
...... الالذقية  لواء........ ابراهيم يوسف صالح ................. 2016/7/24
......... دمشق  2016/8/6 ....................... لواء........ ثابت علي محمد 
........ دمشق  2016/8/29 ............. عميد...... اسماعيل محمود أبو قفه 
........ دمشق  2016/2/22 ......... عميد...... عبد الجليل محمد الحوراني 
عميد...... ابراهيم محمد وحيد قنوت ........... 2016/3/19......... دمشق 
........ دمشق  عميد...... محمد فؤاد أحمد مهدي المهدي ..... 2016/6/20
......... حماه  2016/3/20 ...................... عميد...... كامل خضر العلي
عميد...... أحمد أسعد فارس..................... 2015/5/21.......... حماه 
......... حلب  عميد...... محمد يونس كلش ..................... 2016/5/26
........ دمشق  عميد...... محي الدين محمود المعلم ............ 2016/5/28
... ريف دمشق  2016/6/1 .................... عميد...... مظهر شريف عقاد 
........حمص  عميد...... ابراهيم عبدو العباس ................. 2016/4/30
............... 2016/6/19.........حمص  عميد...... يوسف فياض الدرويش 
........حمص  2016/7/21 ....................... عميد...... مطانس قسيس 
....... الالذقية  عميد...... ابراهيم صالح جوني.................... 2016/6/5
...... الالذقية  2016/6/20 ...................... عميد...... علي خضر اآلغا 
.......... حلب  2015/7/1 ................. عميد...... محمد نوري بدر الدين
.......... حلب  2016/7/4 .................... عميد...... فريد محمد البري 
...... طرطوس  2016/7/3 ..................... عميد...... علي خليل ابودياب 
.............. 2016/7/19.......... درعا  عميد...... عبداهلل محمد الحجازي
..... القنيطرة  عميد...... عبد الهادي خليفة العلي .............. 2016/8/28
..... القنيطرة  2016/8/22 ................. عميد...... طالب عبداهلل عوض 
عميد...... ابراهيم عبداهلل الحاطوم............... 2015/1/1.......... دمشق 
........ دمشق  2016/8/20 ...................... عميد...... أحمد مكنا ساتر 
....... 2016/4/11....... الالذقية عميد...... محمد نديم ابراهيم يعقوب آغا

........... الفرع الرتبة....... االسم والشهرة............................. تاريخ الوفاة
.. ريف دمشق  2016/8/25 ............ عميد...... محمد فاروق أبي الشامات
............. 2015/10/10.. ريف دمشق  عقيد...... جرجس ابراهيم موراني 
... 2016/5/21.......... حلب  عقيد...... عبد الرحمن حج محمدبن ابراهيم
........ دمشق  2016/6/28 .................... عقيد...... أحمد عبدو عاشور
... ريف دمشق  عقيد...... رستم سليمان الحلبي................... 2016/5/5
.. ريف دمشق  2016/6/21 .......... عقيد...... أحمد فهد كوجان بن عباس 
.. ريف دمشق  2016/6/29 .................. عقيد...... مانو ابراهيم العشي 
...... الالذقية  عقيد...... محمد نصر كاسو...................... 2016/5/23
...... الالذقية  2016/4/24 .................. عقيد...... سميح حامد اسكندر
....... الالذقية  عقيد...... سليم حسن نجار .......................2016/7/2
......... حلب  2016/7/30 ................... عقيد...... حنا جرجس موسى 
........ دمشق  2016/4/26 ................ عقيد...... سليمان محمد الغازي 
......... دمشق  2016/7/5 ............. عقيد...... عبد المجيد عبد الرحمن 
... ريف دمشق  2016/9/2........................ عقيد...... منير سليم صقر
....... الالذقية  2015/5/6 ............... ...... فكري حاج حسين الشيخ مقدم
........حمص  ...... فرحان علي المحمد................... 2016/6/28 مقدم
...... الالذقية  2016/4/20 ..................... ...... علي نظير حميشة مقدم
...... الالذقية  2016/5/28 ................... ...... ابراهيم أحمد علي  مقدم
......... 2016/6/15......... دمشق  ...... محمد نذير محمود السبيني  مقدم
.............. 2015/5/21.........حمص  ....... لطف اهلل علي الدرويش  رائد
................... 2016/7/11... ريف دمشق  ....... منيب كامل الجردي  رائد
..... علي حميد سليمان .................... 2016/1/14.......... حلب  نقيب 
........ دمشق  ...... محمد خالد محمود حاج درويش...... 2016/6/24 نقيب
......... حماه ...... رسالن عبد الكريم هدال .............. 2016/6/25 نقيب

مت افتتاح املوقع الرسمي لوزارة الدفاع يف اجلمهورية العربية 
تاريخ  حت��وي  القدماء  للمحاربني  ن��اف��ذة  متضمنًا  السورية 
وف��روع��ه��ا يف احمل��اف��ظ��ات واخل���دم���ات االجتماعية  ال��راب��ط��ة 
والطبية والتقاعد والتعويضات باإلضافة إلى جميع األخبار 
املتعلقة بنشاطاتها املركزية ونشاطات الفروع يف احملافظات، 

كما ميكنكم تصفح مجلة الرابطة الكترونيًا.
 www.mod.gov.sy :ميكن الدخول إلى املوقع عبر الرابط التالي

أو وزارة الدفاع يف اجلمهورية العربية السورية.
نرغب إليكم زيارة املوقع وإبداء املالحظات وتقدمي االقتراحات 

للرابطة على العنوان التالي: 
املزة - فيالت غربية - رابطة احملاربني القدماء، هاتف: 6124599 

rabta.v.s@gmail.com :أو عبر البريد اإللكتروني للرابطة

الســــادة الضبــــــــــــاط املتقاعـــــــــــدون
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اندهاش ومفاجأة وإثارة وقلق مما يحضره حضوره الذي اس����تحضر األسئلة 
التي دارت ومازالت مس����تمرة نتيجة وصوله إلى س����دة الرئاسة، هل هو حقيقة أم 
خيال؟ رجل أمريكا الخفي القوي الذي غيَّبه اإلعالم األمريكي لعشرين عاماً، وغاب 
عن����ه اإلعالم األوروب����ي والباقي من إعالم العالم، وكي����ف تالعب اإلعالم األمريكي 
بعق����ول متابعي����ه، ليس في أمري����كا فقط، وإنما في العالم برمته بعد أن قام بنفخ 
المرش����حة كلينتون إل����ى أقصى مدى صانعاً منها بالون����اً فضائياً، جذب األنظار 
إليها، بينما كان يعمل صّناع ترامب بصمت وروّية لطبع صورته في عقول البشرية 
جمعاء مع تصريحات مثيرة ونارية تعصف بالفكر العالمي الس����ائد لعقود كثيرة، 
الذي س����يطرت عليه المؤسس����تان السياس����ية واألمنية، وعندما نعلم أن الرؤساء 
األمريكيين يَُصّنعون من هيئة بحث وتحضير علمية فلس����فية دقيقة، وهي التي 
تختار من سيكون رئيساً من بين مجموعة تخص الجمهوريين، ومجموعة خاصة 
بالديمقراطيين، والذي يعود إلى زمن بيل كلينتون يرى أن أوباما كان عاماًل ضمن 
فريقه، وفي نهاية تس����عينييات الق����رن الماضي ظهرت صور ترامب ضمن برامج 
كرتونية لألطفال، تابعها العالم من دون أن يتوقف عندها، وها هي تتحقق رؤاها 

بعد عشرين عاماً تقريباً.
أمريكا اليوم خصم مش����ترك للعالم بأس����ره، وما من دولة في األمم المتحدة 
المتفرق����ة إال واكتوت بنيران س����يطرتها، أو خب����ث ألعابها، قواعد.. أوامر.. احتالل 
مباشر.. وضغوط هائلة، وها هو ترامب يحضر بمرتبة الرئيس الخامس واألربعين 
للوالي����ات المتح����دة األمريكية، وفي علم العدد والرقم أربعة زائد خمس����ة يس����اوي 
تسعة، النتيجة تعني الوالدة الجديدة، حضور مهم بعد أوباما الذي طرح التغيير، 
وكان الرئي����س الراب����ع واألربعي����ن، ورقمه أربع����ة زائد أربعة يس����اوي ثمانية، ويعني 
السيطرة، وقبله بوش االبن الثالث واألربعين ورقمه أربعة زائد ثالثة "سبعة" الذي 
مثل التكوين االقتصادي زعامة مجموعة السبع، وكلينتون الثاني واألربعين صاحب 
الرقم الضعيف الذي يمثل الجنس وعدده الس����تة، وبوش األب الحادي واألربعين، 
ورقمه خمسة المجّسد للقبضة، بحكم أن اليد تمتلك خمس أصابع، ولكل عدد 
ه����دف ومعنى، وتدعونا األف����كار المتالك مغازيها وأس����باب وجودها الفكري، وما 
يهمن����ا م����ن كل ذلك وصول ترام����ب، وغايته إحداث الوالدة، فهل كان هذا من فراغ، 
وكيف أتى؟ هل هو حقيقة متطرف، ويحمل عدائيات للعرب المسلمين، لألفارقة، 
لآلس����يويين، للمكس����يكيين، ألمري����كا الالتينية، هل يريد الخ����روج من الناتو، وهل 
يريد من خالل النرجسية العالمية التي يتمتع بها إعادة إحياء عظمة أمريكا من 
ب����اب أن����ه رجل مال وأعمال، تنقل بين الحزبيين، فتارة انتمى للديمقراطيين، وتارة 
للجمهوريين، كرر ذلك لعدة مرات، إنه مقاول، والمقاول يريد دائماً الحفاظ على 

بنائه وعدم إهدار ماله.
إذاً ه���و ترام���ب الذي قال ل���ن ندافع عن أحد بعد اآلن، ن���درك أنه أتى ليلهب 
العالم بحروب ش���وفينية وإحياء القوميات وتعزيز وجود اليمين والتطرف بعد نأيه 
بأمري���كا بعي���داً عن أوروبا، ومطالبته إياها بأن عليها أن تدفع مقابل حماية أمريكا 
لها، وهذا يسري على العرب واألفارقة، ترامب يدرك الواقع األمريكي، اقتصاد َمدين 
وصل إلى حواف االنهيار وانحدار صورة أمريكا في العالم، ووصول كراهية العالم لها 

إلى أقصى درجاتها في أوروبا، وأنها تمثل احتالالً لهم، وبش���كل خاص في إيطاليا 
وألمانيا وأس���بانيا، واألخطار الهائلة التي وقعت بها، وأوقعت حلفاءها معها بش���كل 
أتاح رؤية دعمها المباشر لإلرهاب، بعد أن كان خفياً، وتحريكها له وسيلًة لالبتزاز.
اس����تفاق العال����م عليه، وبدأ يش����مئز من����ه ومنها، ومع ذلك ش����هدنا انفصال 
بريطاني����ا ع����ن أوروبا، وانتش����ار اليمين المتطرف في فرنس����ا وألماني����ا وإيطاليا 
والدعوات لالنفصال؛ الباسك في أسبانيا، وإيرلندا عن بريطانيا أيضاً، والمبرديا 
شمال إيطاليا، كل ذلك يشكل عالماً جديداً ظهرت فيه مجموعة البريكس التي 
تدع����و لتش����كيل ق����وة اقتصادية ومالية، كم����ا أنها تدعو إلى عمل����ة موحدة تواجه 
الدوالر، إضافة إلى تحريك روسيا قواها واستعراضها عسكرياً في القرم وسورية، 
نتوقف مع الصين وخباياها وطموحاتها التي اقتربت كثيراً من إرخاء ظاللها كقوة 
عظمى بش����رية واقتصادية وعلمية وعس����كرية، وكنت قد كتبت عن أوباما األبيض 
لحظة انتخابه في عام 2008، وبعدها كتبت أيضاً لنتعلم الصينية قبل الروسية.

أجزم أن االس����تراتيجية األمريكية الخفية تس����ير على س����كة العالم الجديد 
المؤس����س منذ عام 1776 تاريخ قيامتها التي البد لها إال أن تنتهي، فلكل ش����يء 
نهاي����ة، فهل تكون م����ع القادم الجديد التي صنعت ترامب، وأجزم أنها هيأته على 
هذه الشاكلة من أجل أمريكا الجديدة، بحكم أن رقمه الرئاسي يعني الوالدة، فهل 
يس����تطيع حقيقة أن ينأى بأمريكا، ويأخذ فرصة إعادة بنائها أخالقياً، وهو الذي 
صرح عن فس����اد هائل في المنظومة السياس����ية المديرة والمبرمجة للسياس����ة 
األمريكية، وهل يقدر أن يفكك هذه الخصومات التي راكمها أس����الفه، وأن ينهي 
الفوقية، وأن يخلص العالم أجمع من ش����رورها الخفية والظاهرة، أم إنه س����ينزلق 
مباش����رة إل����ى عدائي����ات علنية تنهي أمري����كا، ويكون بذلك متوافق����اً مع النبوءات 
القائلة بأنه آخر رؤساء أمريكا الخطرين على العالم، بحكم أنه يحمل رقم الوالدة، 
وليتمخض بعدها رئيس مختلف عن كل من سبقوه، يدير الدفة، ويؤمن بصناعة 
عال����م أفضل، نح����ن نتابع كما العالم يفعل وينتظر، والوق����ت ليس بالبعيد إلزاحة 

الستار ووضوح المشهد األمريكي.
الشرق األوسط والعرب بشكل خاص يفترض أنهم فهموا األلعاب التاريخية 
األمريكي����ة منذ نش����أتها، وال����ذي يهمهم منها مراجعة وجوده����ا منذ قيامة الكيان 
الصهيوني عام 1948م وحتى اللحظة التي أخُطّ بها كلماتي هل تعلمنا من أنهم 
يتالعب����ون بن����ا، كيف بنا نص����دق ونتعامل مع هذه الرئاس����ات التي ال تبتزنا نحن 

العرب؛ بل تبتز العالم. 
الحكم����ة األمريكي����ة المبالغ فيها يقدمه����ا ترامب رؤية نوعية لحظة أن يغرد 
خارج السرب في القضية الفلسطينية خداع مركب، وهو الذي قال أول ما سيفعله 

هو نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس.
عنصرٌيّ يناهض البشرة الملونة، يؤمن بالعرق األبيض اإلله الذي يمثله، وأَنّ 
علي����ه حك����م العالم بطريقة ديكتاتورية، اإلله عادل، إنه بش����ر، لننتبه له، ولنحذره، 
يتقدم ليحكم العالم بطريقة مختلفة تؤمن باالستراتيجية األمريكية التي ال يحيد 
عنها، وال يمكنه أو ال يس����مح له باالبتعاد عنها، هل ندرك هذا الرئيس األمريكي 

الجديد، وما الذي يريده، ولماذا هو بالتحديد؟!

لماذا ترامب؟
بقلم: د. نبيل طعمة

رأي
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المؤرخون وفكرة األرض: 
التي  األرض  عن  الحديث  إن 
يشغلها شعب من الشعوب أو أمة من 
األمم ليس حديثاً عن منطقة أو رقعة 
أو عقار، تنتقل ملكيتها من جماعة 
إلى أخرى، ومن شاغل إلى آخر، إنه 
الحديث عن الرحم والجنين، بكل ما 
بينهما من وشائج التنفس والغذاء، 

الهواء والدم، والنمو والوالدة، والمحبة 
والحنين،إنه الحديث عن وعاء نشاط 
حركتهما  مسرح  األم��ة،  أو  الشعب 
وحيويتهما في شتى مجاالت العيش 
والتطور والعطاء،ومن هنا ال يمكن 
الحديث عن األرض في معزل عن 
الحديث عن  يمكن  كما ال  الشعب 
عن  معزل  ف��ي  )األم���ة(  أو  الشعب 

األرض، لما لكل منهما من أثر بالغ 
وسماته  اآلخ��ر  مالمح  تحديد  في 
يطبع  الشعب  أن  التاريخية،فكما 
وجهها  شكل  يغير  بطابعه،  األرض 
ويترك  وعمرانياً  وصناعياً  زراع��ي��اً 
عليها بصمات ثقافته، وفنه، وفكره، 
مرآة  تصبح  بحيث  تطوره،  ومراحل 
فإن  منها،  ج���زءاً  ب��ل  لشخصيته، 

وتضاريس،  موقعاً،  أي��ض��اً،  األرض 
ومناخاً، وثروات ومياهاً... تترك هي 
أثارها واضحة في تقاسيم  األخرى 
إنسانها ومالمحه، وتطلعاته ومزاجه 

ونشاطاته وتوجهاته. 
ولو أحببنا التعرف على الرقعة 
الشعب  شغلها  ال��ت��ي  األرض  م��ن 
العربي منذ أكثر من ستة أالف سنة 
وحتى اليوم لوجدنا أنها الممتدة من 
صعوداً  والعربي،  الهندي  البحرين 
العربي وجبال  إلى شواطئ الخليج 
زاغروس من الشرق، ثم تتقوس باتجاه 
الغرب إلى مابين هضبة أرمينيا إلى 
جنوباً  الخط  وينحدر  المضائق، 
على طول الشاطئ الشرقي للبحر 
كلها  مصر  يطوق  ث��م  المتوسط، 
ويجعل من البحر األحمر بحراً عربياً 
الشاطئ  طول  على  ويمتد  بأكمله 
المتوسط  األبيض  للبحر  الجنوبي 

حتى األطلسي. 
الخط  هذا  فإن  نالحظ  وكما 
من  أكثر  إلى  يعود  ال��ذي  الحدودي 
ستة آالف عام يشمل كل المناطق 
التي أسمها شبه جزيرة العرب، ودول 
الممتدة  الخصيب  الهالل  منطقة 
الخليج  على  الشرقي  طرفة  م��ن 
وادي  إلى  المتوسط،  إلى  العربي، 
السوريون  ال��ع��رب  ت��اب��ع  ث��م  النيل، 
)الفينيقيون منهم خاصة( توسيع تلك 
الرقعة لتتالءم مع حيويتهم التجارية 

دراس�������������ات 

سورية عبر التاريخ
الحلقة الثالثة

كل بلدان العالم من مدن وقرى ونواحي تنادي سورية بأن ال تنحني أمام هذه العواصف وال ترحل 
عن مواجهة األعادي حاولي أنت أعز بلد على وجه األرض. 

 سورية العز والوفاء للعروبة وشعبها للمقاومة وجنودها سورية الشجرة الصامدة الواقفة ضمن 
الغيوم العاتية وغبار التآمر الكثيفة تمتد أغصانها المتعبة فوق غبار التآمر وغيوم العواصف ليستند 
عليها كل عربي متعب وكل الجئ محتار في غربته كم اشتاق لدمشق ونهرها وقاسيونها وحلب وقلعتها 
وحمص وهواءها وحماة ونواعيرها والالذقية وجمالها وطرطوس وأروادها وإدلب وسهولها ودير الزور 
والرقة وفراتها والحسكة وخابورها ودرعا والسويداء سهل وجبل حورانها والقنيطرة واسكندرون وجمالها. 
ها نحن نعود لسورية عبر التاريخ وننصت ونمعن النظر َمْن ينادي َمْن؟؟ دمشق تنادي القدس أم 
القدس تناديها؟؟ دمشق تنادي بغداد أم العكس دمشق تنادي صنعاء أم عكسها، دمشق تلوح لطرابلس 

الغرب أم طرابلس تلوح لها؟؟. 
عذرا لنتابع معكم سورية وتاريخها. 

العميد المتقاعد عبد الغني الجّبان

فصلية جامعة - العدد السابع والعشرون 2016
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المتدفقة، وجعلوها تمتد من أوغاريت 
وصيدا وصور إلى زرع ثمانين محطة 
– مدينة عربية فينيقية منتشرة من 

قبرص إلى شواطئ األطلسي. 
ومن ذلك الحين كان نشوء الوطن 

العربي. 
 إن نظرة واحدة على جغرافية 

هذه المنطقة تجعلنا نميز ما يلي:
- م���ن ح��ي��ث ت���ن���وع ال��م��ن��اخ 

والتضاريس. 
- م��ن حيث ال��م��وق��ع وال��ط��رق 

الدولية. 
وفكرة  المؤرخون  حيث  من   -

األرض. 
وت��ع��رض��ن��ا س��اب��ق��اً ل��ه��م في 
الحلقتين األولى والثانية ونتابع البحث 

بهذه الحلقة. 
ال��ع��م��وري��ة  ال�����دول  وج����ود  إن 
ال��دول  شجع  المزدهرة  والكنعانية 
بقيادة  "البابليون"  مثل  ال��م��ج��اورة 
م��اري  مملكة  بمهاجمة  ح��م��وراب��ي 
إلخضاعها في العام )1760ق. م( وبعد 
عامين أي في )1758ق. م( عزل آخر 
ملوكها زمري ليم، وبدورها كان على 
وعاصمتها  العمورية  يمحاض  دولة 
الحثيين  هجمات  تواجه  أن  حلب 
بعد  الصغرى  آسيا  م��ن  القادمين 
لينقضوا  قيليقية  أبواب  اجتازوا  ان 
على السهول الخصبة في الشمال 
تقلد  وق��د  فيها  ويستقر  ال��س��وري 
الحثي ماتوسيلي األول عام )1640-

1610ق.م( عرش مملكة يمحاض في 
حين توصل خليفته بورسيلي األول 
لتدميرها نحو عام )1600ق. م( لكن 
الشمال  تركوا  أن  لبثوا  ما  الحثيين 
صعوباته  ض��غ��ط  ت��ح��ت  ال���س���وري 
الداخلية وهكذا حلت محلهم مملكة 
حلب وقامت على أنقاض يمحاض 
وقد سيطرت مملكة حلب حين ذاك 
على الجزء الغربي من الممر السوري 
الحوريون سلطتهم  في حين فرض 
في  الواقعة  السورية  المناطق  في 
وأسسوا  وجنوبه  الممر  هذا  وسط 
في القرن السادس عشر قبل الميالد 
مملكة ميتاني التي امتدت سلطتها 
من  الوسطى  السورية  ال��دول  على 
في  الفرات  مجرى  وحتى  العاصي 
حين أن دوالً أخرى من اإلقليم السوري 

وأهمها مملكة دمشق بقيت خاضعة 
لسلطة العموريين. 

اآلراميون:
بدءاً من القرن الثاني عشر قبل 
الميالد راح اآلراميون ينتشرون تدريجياً 
في المجال السوري مفتتحين مرحلة 
األثر  لها  سيكون  حاسمة  تاريخيه 
األك��ب��ر ف��ي ت��اري��خ س��وري��ة على مر 
العصور السيما في المجال اللغوي 
كما سنرى ويبدو تأثيرهم السياسي 
الذي لم يستمر أكثر من أربعة قرون 
سائر  بتاريخ  ق��ورن  م��ا  إذا  ضئيلة 
األقوام التي سبقتهم أو عاصرتهم... 
إنشاء  م��ن  اآلرام��ي��ون  يتمكن  ل��م  إذ 
كإمبراطوريات  عظمى  إمبراطورية 
وفراعنة  وحمورابي  األكادي  سرغون 
توحيد  من  يتمكنوا  لم  بل  مصر.. 
مختلف دويالتهم في شمال العراق 
وفي بالد الشام ولذلك لم يستطيعوا 
الصمود أمام توسع األشوريين. وذلك 
حتى منتصف القرن الثامن. وها هي 
أشهر دويالتهم انطالقاً من الشمال 

السوري وحتى جنوبه:
السفوح  ف��ي  ت��ي��م��ان��ا:  إم�������ارات 
الجنوبية لسلسلة جبال )طور عابدين( 
في مناطق )نصيبين وماردين( القرن 

العاشر ق. م 
ب��ي��ت ن��ج��ي��ان��ي: ف��ي ال��ج��زي��رة 
ال��خ��اب��ور(  )مثلث  العليا  الشامية 
حلف(  ت��ل   / )ج��وزان��ا  وعاصمتها 

وكانت عالقات اإلمارة بين مد وجزر 
مع اإلمبراطورية اآلشورية الحديثة قبل 
سقوط )غوزانا( بيد اآلشوريين وتحويل 

اإلمارة إلى مقاطعة أشورية. 
بيت زماني: في مناطق ينابيع 
نهر دجلة وعاصمتها )أمدي / أمدي 
ديار بكر( احتلها اآلشوريون في أواسط 

القرن التاسع )ق. م( 
بين  اإلم��ارة  تقع  بيت عديني: 
الفرات  غربي  ورب��وع  )البليخ(  وادي 
وعاصمتها )تل برسيب / تل أحمر( 
القرن  نهاية  في  اآلش��وري��ون  احتلها 
التاسع )ق. م( وبدلوا اسم العاصمة 
إلى )كارشلمنصر / حصن شلمنصر(. 
ومن إمارات حوض الفرات في 
م(  )ق.  وال��ت��اس��ع  ال��ع��اش��ر  القرنين 
وعاصمتها  خ��ال��وف��ي(  )ب��ي��ت  إم���ارة 
)سورو حالياً صور شرقي دير الزور( 
سيرقو،  وعاصمتها  )الف��ي(  وإم���ارة 
ترقا القديمة، في موقع تل العشارة 

الحالي. 
 ب���ي���ت أج�����وش�����ي: ب��ي��ن ح��وض 
الساجور وجنوبي مدينة حلب وبقاع 
السياسية  العمق، وعاصمتها  سهل 
)أرفاد( )حالياً تل رفعت( وحاضرتها 
القرنين  ف��ي  حلب  مدينة  الدينية 

التاسع والثامن )ق. م(. 
م���م���ل���ك���ة ي����������أدي: وع��اص��م��ت��ه��ا 
)ذات  الحالية  و)زن��ج��رل��ي(  )ش��م��أل( 
ربوعها  وتقع  الحديدية(  السالسل 

جبال  ب��ه  يحيط  عميق  سهل  ف��ي 
)األمانوس / اللكام( غرباً و)قره داغ( 
العمق.  بسهل  جنوباً  ويتصل  شرقاً 
وتمتد اإلمارة لتصل إلى )تخوم( مملكة 
حماة لقد ظلت هذه المملكة مستقلة 
حوالي قرنين،قبل أن يحولها )سرغون 
الثاني( إلى مقاطعة آشورية )في عام 

720ق. م(. 
 م��م��ل��ك��ة ح����م����اة: ام��ت��دت في 
مملكة  بين  العاصي  وادي  مناطق 
إل��ى أط��راف  )بيت أج��وش��ي( لتصل 
دمشق جنوباً. واشتهرت بملكها )زكور(، 
أفس  بلدة  في  المكتشف  وبنقشه 
الواقعة قرب سراقب جنوبي غربي 
العاهل  )زك��ور(  عاصر  ولقد  "حلب"، 
اآلشوري أددنيراري الثالث )783-810( 
ق. م واحتل ربوعها " سرغون الثاني " 

في عام )720ق. م(. 
وم��ن مشاهير  مملكة دم��ش��ق: 
مطلع  ف��ي  األول(  )ب��ره��دد  ملوكها 
صارت  حيث  م(  )ق.  التاسع  القرن 
)دمشق( في عهده قوة فصل وحكم 
إسرائيل  مملكتي  بين  الصراع  في 
ويهوذا. أما ابنه )برهود الثاني / هدد 
عزر( فقد سعى إلى توحيد الكيانات 
اآلرامية في سورية الداخلية وهو الذي 
قاد التحالف اآلرامي الذي واجه قوات 
العاهل اآلش��وري " شلمنصر الثالث 
م(  )853ق.  ع��ام  )ق��رر(  " في معركة 
مما يدل على مكانة مملكة دمشق 
آن��ذاك. ومن ملوكها أيضاً  المتميزة 
)حزائيل( وفي عام )732ق. م( احتلها 
الملك اآلشوري )تجلتفليسر الثالث( 
وقسم  ملوكها  آخ��ر  )ردي���ن(  وأع���دم 
أراضي المملكة إلى أربعة مقاطعات 
آشورية مما يدل على كبرها )رحوب( 
في الجنوب من )صوبا( في مجرى 
نهر الليطاني )معخا( في بقاع الجوالن 

)جشور( في حوران. 
المراجع: 

طالس  دار  الطبيعة:  س��وري��ة 
دمشق. 

بإشراف:  الفلسفية  الموسوعة 
سمير  ترجمة  بودين  وب  روزنتال  م 

كرم – دار الطليعة بيروت. 
تاريخ بالد آرام: دمشق. 

تاريخ سورية القديمة: د أحمد 
داوود – بيت الحكمة. 
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دراس�������������ات

ربما نكون في حرب تشرين التحريرية قد خسرنا أرضاً 
هنا، وربحنا أرضاً هناك، إنما، مهما تكن حصيلة هذه الحرب 
العربية الصهيونية من حيث الربح والخسارة الجغرافيتين، 
فالقضية ليست كما يريد الكيان الصهيوني تصويرها للناس، 
في محاولة يائسة منه لطمس آثار حرب تشرين التحريرية 
ونتائجها اإليجابية بالنسبة لألمة العربية، وهذا ما جاء على 
لسان وزير الدفاع الصهيوني موشي دايان نفسه بتاريخ 25/ 
12 /1973م: "إن حرب أكتوبر كانت بمثابة زلزال تعرضت له 
إسرائيل وإن ما حدث في هذه الحرب قد أزال الغبار عن 
العيون، وأظهر لنا ما لم نكن نراه قبلها، وأدى ذلك إلى تغير 

عقلية القادة اإلسرائيليين".
 قام »الكيان الصهيوني« خالل السنوات الست الماضية 
1967 1973، كقوة مسيطرة على المنطقة، يتدفق عليه سيل 
من المهاجرين يستوطنون مناطق جديدة واسعة، واعتقد من 
االختبارات التي أجراها، بقصف المدن والقرى العربية في 
سورية ومصر ولبنان واألردن، أن ليس هناك قوة تردعه »وأن 
حدود إسرائيل ستبقى مجمدة خالل األعوام العشرة المقبلة 

ولن تنشب حرب« كما قال دايان. »وإن العرب لن يستطيعوا 
أن يحرروا قطعة واحدة« كما قال آلون. وأطمأن، بالتجربة، 
إلى عدم فعالية الضغط الدولي، وفي آن واحد، إلى قدرته 
العربية  األراض��ي  العدوانية على  بعد عملياته  على تجاوزه 
المجاورة، مثل اإلغارات المتكررة، وإسقاط الطائرات المدنية، 
واغتيال القادة، وقصف المخيمات والقرى في سورية ولبنان 
واألردن. كما وثق بإمكاناته في الضغط على الدول الكبيرة 
بالتنسيق مع الواليات المتحدة األمريكية وذلك بدفع االتحاد 
السوفييتي إلى السماح بالهجرة اليهودية إلى »إسرائيل«، كما 
اعتقدت إسرائيل مدفوعة بغرورها أن الوقت قد حان لتدخل 
في عداد »الدول الكبرى« فبدأت تخطط لالكتفاء الذاتي من 
ناحية اإلنتاج الحربي وجمح بها الخيال أشواطاً أبعد، حينما 
بدأت تقدم »المعونة الفنية« للعديد من الدول النامية، والسيما 
اإلفريقية، متجاهلة أنها هي ذاتها تعيش على المساعدات 

والتبرعات والتعويضات األجنبية. 
»الجيش«  حققه  ال��ذي  السريع  االنتصار  أدى  لقد   
اإلسرائيلي في حرب حزيران 1967 إلى جمود الفكر العسكري 

كذبة صهيونية كبرى دحضها أبطالنا في سيناء والجوالن
»اإلسرائيلي« وضاع، في خضم اإلعالم والدعاية والمنافسة 
السياسية التقويم الدقيق لقوة األمة العربية.وتجاوز الحدود 
»اإلسرائيلية«  العسكرية  المؤسسة  وكانت  قوته.  تقدير  في 
قد بنت مذهبها العسكري على أساس استراتيجية الحرب 
لسالح  خاصة  عناية  أول��ت  ذل��ك،  وتأسيساًعلى  الخاطفة، 
من  تتمكن  لكي  جواً  المنقولة  والقوى  والمدرعات  الطيران 
حشد القوات على االتجاه المناسب لتوجه ضربة قوية تقصر 
أمد القتال، أو تحسم الموقف لصالحها وعلى أرض الخصم، 

وبأقل الخسائر، وبأقصر مدة زمنية ممكنة. 
في ظل هذه األفكار التي سيطرت على عقلية السلطات 
إلى  العسكرية  المؤسسة  واطمئنان  وتصرفاتها  الصهيونية 
نشبت حرب  مهاجمتها،  العربية على  الجيوش  تجرؤ  عدم 
تشرين التحريرية، فكانت المفاجأة الكبرى للكيان الصهيوني 
المصطنع، حين حطم الجيش السوري والمصري هذا االعتقاد 
الخاطئ في قيامهما بتنفيذ العملية الهجومية »بدر«، في وقت 

واحد وبتخطيط واحد وبتعاون كامل.
 إن المفاجأة على الصعيد االستراتيجي، باتخاذ قرار 
»خوض الحرب« ضد الغزاة الصهاينة الذين يدنسون ترابنا 
المؤسسة  زعزعت  التي  هي  البغيض،  باحتاللهم  الوطني 
العسكريةالصهيونية، وهاهو وزير خارجية الواليات المتحدة 
األمريكية، هنري كيسنجر يقول يوم28/ 12/ 1973م: )فاجأتنا 
حرب أكتوبر على نحو لم نكن نتوقعه، ولم تحذرنا أية حكومة 

أجنبية بوجود أي خطط محددة ألي هجوم عربي(.
وه��ك��ذا ف��إن زم��ام ال��م��ب��ادرة ق��د ان��ت��زع م��ن ي��د العدو 
فالقرار  الحديث،  العرب  تاريخ  في  م��رة  وألول  الصهيوني 
التاريخي الذي جسده الرئيسان حافظ األسد وأنور السادات 
في يوم العاشر من رمضان يعتبر القرار األكبر واألخطر شأناً 
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لقد هزت حرب تشرين التحريرية العالم أجمع، من مغربه إلى مشرقه،وأصبحت نظرة 
المجتمع الدولي إلى العرب بعد الحرب العربية الصهيونية الرابعة، تشرين األول 1973م، تختلف 
عن نظرته السابقة إليهم، السيما تلك التي خلفتها حرب حزيران 1967م. وقد عبر عن هذا الواقع 
الجديد السيد ميشيل جوبير وزير الخارجية الفرنسية، بقوله:»انتهى عصر ألف ليلة وليلة، 

وعلينا أن نتعامل مع العرب بعد اليوم على أسس جديدة«.



ال في تاريخ العرب المعاصر فحسب، وإنما في تاريخ العالم 
المعاصر أيضاً، فاألمة العربية التي مافتئت تتلقى الضربات 
منذ مطلع القرن العشرين، وعلى وجه التحديد منذ وعد بلفور 
2 تشرين الثاني 1917، وحتى أوائل السبعينيات، تنهض اليوم 
على قدميها، قدم في مرتفعات الجوالن وقدم في شبه جزيرة 
سيناء، لتوجه ألعدائها الصهاينة ضربتين متزامنتين، واحدة 
على الطرف األيمن، والثانية على الطرف األيسر، وتنبه الرأي 
العام العالمي إلى أن العرب هم أصحاب »البيت« الحقيقيون، 
كما قال السيد جوبير وزير الخارجية الفرنسية:»هل تكون 
محاولة اإلنسان أن يعود إلى بيته اعتداًء غير متوقع« وفي 
ضوء هذه الحقائق، يمكن تقدير النتائج التي أسفرت عنها 
حرب تشرين التحريرية من خالل ما صرحت به غولدا مائير، 
رئيسة وزراء الكيان الصهيوني السابقة: "ال أحد يدرك فى 
هذا البلد عدد المرات التى وصلتنا فيها خالل عام 1973م 
معلومات من نفس المصدر، تفيد بأن الحرب ستنشب فى يوم 
أو فى آخر، دون أن تنشب بالفعل ولن أقول إن هذا كان قدراً.. 
هذا ما أكد عليه حاييم هيرتزوغ، الرئيس الصهيوني السابق 
بقوله: " لقد تحدثنا أكثر من الالزم قبل أكتوبر 1973م، وكان 
ذلك يمثل إحدى مشكالتنا، فقد تعلم المصريون كيف يقاتلون، 
بينما تعلمنا نحن كيف نتكلم، لقد كانوا صبورين، كما كانت 
بياناتهم أكثر واقعية منا، كانوا يعلنون الحقائق تماماً حتى 

بدا العالم الخارجى يثق فى أقوالهم وبياناتهم".
ولعل أول ما يتبدى للعيان في حرب تشرين التحريرية 
هو قيمة اإلنسان العربي الحقيقية، ذلك أن اقتحام حصون 
البواسل  مصر  جنود  وعبور  الجوالن،  في  البطولي  العدو 
هو  وح��ده  اإلنسان  أن  أجمع  للعالم  برهنا  السويس،  قناة 
الذي  الجيش اإلسرائيلي  التاريخ، وأن أسطورة  الذي يصنع 
اليقهر هي »كذبة صهيونية كبرى«. ولعل أفضل ما قيل عن 
ذلك ما ورد على لسان السيد الرئيس الفريق حافظ األسد 
في مقابلة صحفية لجريدة األنوار اللبنانية:» إن األمثلة على 
لها وال حصر، لقد كان  شجاعة جنودنا وتضحياتهم العد 
الهدف دائماً ومنذ بداية المعركة هو تدمير أسطورة الجيش 
الذي اليقهر، والقوة التي اعتقدوا أنها فوق مستوى اإلنسان 
العربي مناعة وتجهيزاً وكفاءة قتالية، وقد جاءت حرب تشرين 
التحريرية لتعيد إسرائيل إلى حجمها الطبيعي على الجبهتين 

المصرية والسورية«.
وبذلك فقد أثبتت حرب تشرين المجيدة أن اإلنسان 
العربي يحسن استخدام األسلحة المتطورة وانتهينا إلى األبد 
من عقدة »التكنولوجيا« التي حاولت »إسرائيل« بكل أجهزة 
العالمية، غرسها  اإلعالم التي تملكها وتوجهها الصهيونية 
في النفوس، فمزق العرب هذا الوهم باستخدامهم كل أنواع 
والدبابات  والطائرات  والجوية،  والبحرية  البرية  الصواريخ 
والمدفعية وعربات القتال المدرعة، الخ... وكل ما في جعبتنا 
من أسلحة معقدة ومتطورة بالنسبة لغيرها، وذلك في سنين 
قليلة وبالنسبة لبعض األسلحة في عدد من الشهور، وقد جاء 
هذا اإلعتراف الصريح على لسان المراسل العسكري لصحيفة 
التايمز اللندنية، هنري ستانهوب: )إن األمر المؤكد أن الجيش 
المصريون يدفعون قواتهم  األسرائيلي قد أخفق، فال يزال 
ومعداتهم عبر الجسور األحد عشر التي أقاموها، والتى لم 
تستطع الطائرات االسرائيلية تدمير أي منها، إن االمر الواضح 
للجيش االسرائيلى هوزيادة تصميم الجنود المصريين وقتالهم 
الشرس من أجل استرداد أراضيهم، ثم المغزى العميق الذى 
تنطوى عليه قدرتهم المتزايدة وكفاءتهم الملحوظة فى إدارة 
ما  وكذلك  للطائرات..  المضادة  المصرية  الصواريخ  شبكة 

صرح به مراسل وكالة رويتر لألنباء في اليوم الثالث للحرب: 
)دهشنا بما شاهدناه أمامنا من حطام منتشرفي الصحراء 
لكل أنواع المعدات من دبابات ومدافع وعربات اسرائيليةعلى 

خط بارليف(.
أما بالنسبة القتحام الجوالن فإن أبلغ صورة تلك التي 
قدمها السيد الفريق حافظ األسد رئيس الجمهورية عندما 
قال: »تصور جبهة جبلية عرضها سبعون كيلو متراً وعمقها 
دبابة  وخمسمائة  ألفان  فيها  يحتشد  بكثير،  ذلك  من  أقل 
وألوف المدافع وعشرات األلوف من الجنود المجهزين بأحدث 
ومروراً  والرشاش،  بالبندقية  ابتداًء  فتكاً،  وأشدها  األسلحة 
بالقنابل المحرقة والمدمرة، وقاذفات اللهب، باإلضافة إلى 
مئات الطائرات القاذفة والمقاتلة وطائرات الهيلوكبتر التي 
كان لها الدور البارز في المعركة. تصور قتاالً شرساً يدور في 
هذه الجبهة الضيقة ويستمر نهاراً ولياًل طوال أيام، وقد التحم 
فيه البشر كما التحمت الدروع وسط بركان يتفجر بكل أنواع 
الحمم، وتتساقط عليه حمم الطائرات، وهي أيضاً من كل نوع، 
فال يبقى شبر من األرض بال نار وحطام وضحايا، والفسحة 
من الفضاء، التغطيها طائرة مغيرة أو مجموعة قنابل في 
طريقها إلى االنفجار. ثم ينكشف ذلك كله عن أرض ُغطيت 
كلها بالحديد والدم. هذه هي معركة الجوالن التي خاضها 
جيش سورية وسجل فيها أروع ما في تاريخ الحروب، قديمها 
وحديثها من بطوالت وتضحيات. النتعدى الواقع إذا قلنا إنها 

أشبه باألساطير«.
أما رجال القوى الجوية والدفاع الجوي، والقوات البحرية 
تشرين  في حرب  عالية  ومهارة  خارقة  بطولة  أظهروا  فقد 
التحريرية، في استخدام األسلحة الحديثة استخداماً فعاالً 
في أثناء االشتباكات الجوية والبحرية، وبرهنوا على قدراتهم 
أما  تعقيداً،  القتالية  المعدات  أكثر  استخدام  في  العالية 
بالًء  أبلوا  فقد  الخاصة  والقوات  والمظالت  المغاوير  رجال 
منقطع النظير باندفاعاتهم البطولية الرائعة، لتحرير مرصد 
ومواقع  ق��وات  فوق  الجوية  وبإنزاالتهم  األش��م،  الشيخ  جبل 
العدو المحتل.. ولذلك فقد أظهرت حرب تشرين التحريرية 
»ا.سرائيل« بحجمها الحقيقي، وبأنها دولة غير قادرة على 
االستمرار في المنطقة العربية دون دعم الواليات المتحدة 
األمريكية، وعلى سبيل المثال، كان من المفترض أن تقدم 
الصناعة العسكرية »اإلسرائيلية« معظم ما يحتاجه الجيش 

»اإلسرائيلي« في الحرب. 
لقد أحدثت حرب تشرين التحريرية هزة عميقة في 
الوجدان العربي وعاد الذين كفروا بأمتهم العربية في أعقاب 
حرب حزيران 1967م إلى جادة اإليمان، وأيقنوا أن هذه األمة 
مازالت قادرة على العطاء، وأن أمة أنجبت أمثال هؤالء األبطال 
المجاميع  أشكال  كل  اليوم،  يواجهون  الذين  الميامين  الغر 
اإلرهابية الظالمية التكفيرية، والمؤامرات الغربية.....األورو..

ترك...عربية ويسحقونها ويعلمونها دروس التضحية والبطولة 
والنضال، وكيفية افتداء األوطان وليس خيانتها أوبيعها بحفنة 

دوالرات ؟؟؟؟؟؟
 ولعل أهم النتائج التي حققتها حرب تشرين التحريرية، 
هي تحرير اإلرادة العربية وتخليص الشعب العربي من شوائب 

الضعف واليأس التي علقت به بعد حرب حزيران 1967م.
نعم »لقد حررت الحرب« كما قال الرئيس حافظ األسد 
»نفس اإلنسان العربي من بذور الشك والريبة وسموم القلق 
والخوف، وأعادت إليه ثقته بنفسه واعتزازه بشخصه وأمته 
وارتباطه بأمسه ويومه وغده، وحلت عقدة الذنب والشعور بمرارة 
الهزيمة والتقصير، وأحيت في أعماقه األمل والرجاء، وبعثت 

فيه القوة والجرأة، والقدرة على الصمود والتحدي والفعل«.....
كما حررت األجيال العربية من عقدة التكنولوجيا الحديثة، 
بعد أن ثبت أن بإمكان الجيوش العربية أن تستخدم األسلحة 
الحديثة والمعقدة بمهارة ونجاح، وأن تستوعب أسرارها وتحيط 
بالتقنية العسكرية التي كان العدو اإلسرائيلي يدعي احتكارها.

"فاألمة العربية كلها تحس اليوم بفخر عظيم وشكر 
عميق لجيوش مصر وسوريا التي حققت للعرب أول انتصار 
ال رجوع فيه، ومهما تكن النتائج النهائية للمعركة فسوف تبقى 

حقيقة أنها أنهت مهانة 1967م، وجددت الكرامة العربية."
هاماً  انعطافاً  التحريرية  تشرين  حرب  أحدثت  لقد 
المتصارعين  الطرفين  أن  ذلك  الحرب«،  »فن  على صعيد 
استخدما ما يكاد يكون أحدث مبتكرات الدولتين الكبيرتين 
)االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة( من وسائط الصراع 
المسلح باستثناء األسلحة النووية، ولذلك كان مسرح األعمال 
القتالية في منطقة الشرق األوسط مختبراً حقيقياً لترسانتي 
األسلحة، األمريكية والسوفييتية، فالمعارك العديدة التي دارت 
على جبهتي الجوالن وقناة السويس تكوّن في حد ذاتها انعطافاً 
حاسماً: ال على مسرح عمليات الشرق األوسط فحسب، وإنما 
كدروس تعطى على المستويين التكتيكي والعملياتي، وستدرس 
معارك تشرين التحريرية في المعاهد واألكاديميات العسكرية 
لفترة طويلة، كما أنه لم يعد لسالح الطيران، على أهميته، 
القول الفصل في الحروب المقبلة، وأصبح الدفاع الجوي الذي 
يعتمد على شبكة كثيفة من الصواريخ الموجهة قادراً على 
التصدي لطيران العدو ومنعه من تحقيق مهمته وتدميره إذا 
أصّر على التنفيذ. كذلك دلت حرب تشرين على أن لوقاية 
الطائرات في المالجئ دوراً بارزاً في حماية سالح الطيران 
من أية مفاجأة غير محسوبة.....باإلضافة لما سبق فقد برز 
الدورالهائل للصواريخ المضادة للدبابات والموجهة الكترونياً، 
وقد أحدثت هذه الصواريخ في الطرفين المتصارعين إصابات 

بليغة في الدبابات والعتاد المدرع.
 لقد شهدت حرب تشرين السيما في مرتفعات الجوالن 
أكبر معارك الدبابات في العالم، ولم يحدث في التاريخ أن 
هوجم الدفاع المعادي ب� 770 دبابة، تزج في آن واحد ومن 
طرف واحد، وأن يقابل هذا الحشد من الدبابات عدد مساو 
له أو أقل بقليل من الدبابات »اإلسرائيلية«، وأن تستمر تغذية 
المعركة بالدبابات، حتى بلغ عدد مازجه الطرفان منها أكثر 
من ألفي دبابة، كما أنها أعطت جندي المشاة دوره الفعال في 
المعركة الهجومية والدفاعية وهذا دليل آخر على أن اإلنسان 

هو العامل الحاسم في المعركة.
كل  هزت  قد  التحريرية  تشرين  حرب  أن  في  الشك 
المخططات الصهيونية وقلبت حسابات مؤسساتها العسكرية، 
ولكن من السذاجة أن نعتقد أن »إسرائيل« سترضخ للوضع 
الراهن وأنها لن تعيد تنظيم صفوفها، فالقيادة »اإلسرائيلية« 
تبحث عن وسائل وأساليب جديدة لسد الثغرات التي أحدثتها 

حرب تشرين التحريرية.
في  هزيمة  1967م  حزيران  حرب  العرب  اعتبر  وكما 
معركة، لذا ينبغي أال نستبعد اعتبار »إسرائيل« لمأزقها الحالي 
مجرد هزيمة في معركة، ما عليها إال أن تستعد لمحو آثارها، 
مادام جوهر المذهب العسكري اإلسرائيلي قد بُني، أساساً، 
على القوة والعدوان وفرض اإلرادة ومد السيطرة. ومن هنا تقع 
على عاتق األمة العربية مسؤولية االستعداد الدائم واليقظة 
الدائمة، ألنها مهددة بالفناء، إذا لم تجابه التحديات الصهيونية 
المصيرية القادمة بأساليب تتناسب وحجم الخطر اإلسرائيلي 

الذي مايزال قائماً.
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ث��م��ار ن��اض��ج��ة وح��ق��ول وف��ي��رة وم��خ��زون 
وم��ازال  اللحظة  لغاية  ينضب  لم  استراتيجي 
طريقها  سلكت  التي  الحياة  بشرايين  يمدنا 
على كامل الجغرافية السورية.... ونحن بذكرى 
تشكل  تزال  ال  المجيدة  التصحيحية  الحركة 
مرحلة تطور وتقدم وازدهار لسورية على مختلف 
األصعدة، وهي حركة أنهت حالة عدم االستقرار 
السياسي التي شهدتها سورية منذ فترة ما بعد 

االستقالل. 
ففي السادس عشر من تشرين الثاني عام 
/1970م/ أشرقت شمس الحركة التصحيحية 
األس��د  حافظ  المؤسس  القائد  ق��اده��ا  التي 

الشجاعة، وحكمة  بمواقفه  نهجها  وقد أسس 
قراراته، ورؤيته النيرة لمستقبل ومصير الوطن 
فكر  منهجها من  استهل  والتي  العربية  واألمة 
ومبادئ حزب البعث العربي االشتراكي وكفاحه 
منذ بدايات االستقالل من االحتالل الفرنسي. 
إنجازات وانتصارات، قفزات نوعية متعددة 
الحركة  حققتها  ك��اف��ة  الحياة  م��ج��االت  ف��ي 
التصحيحية التي اقترن اسمها بذاكرة المواطن 

بالنصر وبالمنجزات الوطنية والقومية. 
ومن جملة ما اهتمت به العناية بالتنمية 
البشرية، واالرتقاء باإلنسان، وجعلتها في مقدمة 
نشر  على  عكفت  كما  وأولوياتها  اهتماماتها 

وتحقيق مجانيته،  وتوفير مستلزماته،  التعليم 
وتطوير مضامينه كونه وسيلة التقدم والتطوير، 
وكانت الحركة منهجاً جماهيرياً وطنياً وقومياً 
يسعى إلى التغيير والعمل الجاد والدؤوب لبناء 
سورية الحديثة الحيوية المتجددة، دولة قانون 
والمؤسسات العصرية التي تبني وتطور ذاتها 
والتي  ومقتضياته  الزمن  يواكب  بما  بنفسها، 
تتوجه دائماً إلى القيام بدور متألق في التنمية 
واالجتماعي  االق��ت��ص��ادي  والتطوير  الشاملة 
والثقافي، وفي توفير مختلف احتياجات الدفاع 
والمخاطر  التحديات  لمواجهة  الوطني  واألمن 

التي تعترضها. 
إنها اختيار السوريين للمستقبل المشرق، 
نظاماً  أسست  كونها  واالزده���ار،  واالس��ت��ق��رار، 
تعددية  وفق  واجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً 
على  مبنية  واق��ت��ص��ادي��ة  وح��زب��ي��ة  سياسية 
الواسعة  والجماهيرية  الديمقراطية  المشاركة 
الشعب  سلطة  ترسيخ  قاعدة  وفق  األطياف، 
التصحيحية  الحركة  ج��اءت  لقد  وال��ق��ان��ون، 
الهدوء  وعودة  البعث  مسار  تصحيح  أجل  من 
واالستقرار للوطن ولتوحيد صفوف كل األحزاب 
والتيارات والحركات السياسية الوطنية، بهدف 
ومستقبلها  سورية  حاضر  لبناء  سوية  العمل 
واالزده��ار  واألم��ان  االطمئنان  نحو  بها  والسير 

الحركة التصحيحية كفاح شعب ومسيرة أمة
اللواء المتقاعد: اسبر عبود

يحتفل التاريخ بمحطات تترك بصمات راسخة على جدار الزمن تتناقلها األجيال 
جياًل بعد جيل كجزء أصيل في الثقافة للشعوب في سيرورتها الممتدة من الماضي 
إلى الحاضر لكي ترسي أساسًا صلبًا لصنع المستقبل المشرق، إنجازات بحجم وطن 
ونهج تصحيح لمسيرة أم��ة... مسيرة عمل وبناء غنية طالت جميع حدود المعرفة 
أسست ومكنت وطورت وقوت ركائز المجتمع، ستة وأربعون عامًا ليست قليلة بعمر الزمن 
وال بعمر السوريين مكاسب كبيرة تحققت وكانت من أهم دعائم االستقرار واألمان. 



وهذا ما حصل خالل ثالثين عاماً من مسيرة 
هذه الحركة في عهد القائد المؤسس حافظ 
األسد  بشار  الرئيس  بعده  من  وج��اء  األس��د، 
ليكمل بقوة وعزيمة وصالبة التلين قائد مسيرة 
التطوير والتحديث وما تحقق في ظل قيادته 
المراسيم  عشرات  صدرت  حيث  وكبير،  كثير 
والقوانين واإلجراءات العملية التي تمس حياة 
من  الكثير  سورية  حققت  وكذلك  المواطنين، 
اإلنجازات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
بفضل حكمة وحنكة السيد الرئيس بشار األسد 
االستراتيجية  العالقات  تعزيز  في  نجح  الذي 
وأصبحت سورية اليوم أكثر تفاؤالً بالمستقبل 

على الرغم من المعوقات ورهانات الخارج. 

التصحيح  ظل  في  سورية  حققته  ما  إن 
ون��ج��اح��ات  وإن���ج���ازات  ت��ح��والت  م��ن  المجيد 
تحقق  وم���ا  األص���ع���دة،  مختلف  ع��ل��ى  ه��ام��ة 
عربية  قلعة  سورية  وبقاء  واستقرار،  أمن  من 
وجه  ف��ي  العربية  الممانعة  لمحور  ص��ام��دة 
بأعداء  دفع  ما  هو  الصهيوأمريكية،  المشاريع 
ضرب  محاولة  إل��ى  ال��س��وري  العربي  الشعب 
منذ  س��وري��ة  فتمر  ال��ح��ض��اري��ة،  ال��م��ع��وق��ات 
تواجه  بظروف صعبة،  ونصف  سنوات  خمس 
الخارجية  للمؤامرات  نتيجة  كبيرة،  تحديات 
واالطمئنان  االس��ت��ق��رار  وعلى  وح��دت��ه��ا،  على 
هذه  وج��اءت  التصحيح،  عهد  منذ  ساد  الذي 
الحركة  منجزات  لتدمير  الشرسة  الهجمات 

الحديثة،  السورية  الدولة  وهدم  التصحيحية، 
نتيجة لتمسكها بثوابتها الوطنية وتعزيز القرار 
سورية  بناء  باتجاه  والسير  المستقل،  الوطني 
المستقبل بقيادة السيد الرئيس بشار األسد. 
هم يريدون الفوضى في سورية إلضعافها 
وتحييدها عن خطها المقاوم، باستخدام قوى 
وهم  التاريخ،  سورية  تحكم  أن  تحاول  ظالمية 

خارج الزمان والمكان. 
إن الظروف التي نمّر بها اليوم تجعلنا نعود 
الحركة  ق��راءة  فنعيد  العبر  ألخذ  التاريخ  إلى 
التصحيحية بما تحمله من قيم ومعان ودالالت. 
إن م��واج��ه��ة اإلره���اب وال��ت��ط��رف وال��ق��وى 
وطنية  استراتيجية  لبناء  يحتاج  الظالمية 
متكاملة ’ تشمل جميع المستويات االجتماعية، 
وتجديد  والثقافية،  والتربوية،  واالقتصادية، 

الفكر الديني وإعمال العقل والتسلح بالعلم. 
إن الحرب الشرسة التي نواجهها والتي وفّر 
لها األعداء من اإلمكانيات الضخمة ما يكفي 
كسر  تستطيع  ولن  لم  ال��دول،  أق��وى  إلسقاط 
إرادتنا الحرة، ولن تستطيع إجبارنا على تغيير 
أوضح  كما  فالعروبة  العروبي،  الوطني  فكرنا 
السيد الرئيس بشار األسد "ليست عضوية في 
جامعة، وليست شعاراً يرفعه حزب أو سلطة، بل 
هوية يمنحها التاريخ، وممارسة يؤكدها الواقع، 
القومية،  للقضايا  ق��ّدم  سورية  من  أكثر  ومن 
أكثر من سورية قدم  الثمن ومازال، ومن  ودفع 
مسيرة  فإن  واليوم  الفلسطينية؟؟؟"،  للقضية 
التصحيح مستمرة وهي ماضية بفضل سواعد 
في  وانتصاراته  السوري  العربي  الجيش  رجال 
على  المؤامرة  بداية  منذ  الذي صمم  الميدان 
سحق التنظيمات اإلرهابية ودحرها أينما وجدت 
على األرض السورية، لتبقى مسيرة التصحيح 

مستمرة. 
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• بعد أن وجد الجاسوس البريطاني )جيفري 
هيمفر( ضالته المنشودة في محمد بن عبد الوهاب 
النجدي قال عنه “إن تحرره وطموحه وتبرمه من 
حتى  اليهتم  الذي  المستقل  ورأيه  مشايخ عصره 
بالخلفاء األربعة أمام فهمه هو من القرآن والسنة 
كان أكبر نقاط الضعف التي كنت أتمكن بها من 
التسلل إلى نفسه، لقد كان الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب يزدري بأبي حنيفة أيما ازدراء، وكان يقول 
وكان  عن نفسه “أنني أكثر فهماً من أبي حنيفة” 

يقول “إن نصف كتاب البخاري باطل” 
• لقد عقدت بيني وبين محمد أقوى الصالت 
والروابط، وكنت أنفخ فيه باستمرار وأبين له أنه أكثر 
موهبة من )علي – عمر( وأن الرسول لو كان حاضراً 
الختارك خليفة له دونهما وكنت أقول دائماً: )آمل 
الوحيد  المنقذ  بتجديد اإلسالم على يدك فإنك 
الذي يرجى به انتشال اإلسالم من هذه السقطة”. 
• وقد قررت مع محمد أن نناقش في تفسير 
القرآن على ضوء أفكارنا الخاصة العلى ضوء فهم 
القرآن  نقرأ  وكنا  والمشايخ،  والمذاهب  الصحابة 
ورائها  من  أقصد  كنت   – منها  نقاط  عن  ونتكلم 
في  يسترسل  هو  وك��ان   – الفخ  في  محمد  إيقاع 
قبول آرائي ليظهر نفسه بمظهر المتحرر وليجلب 

ثقتي أكثر فأكثر. 
النساء  )متعة  م��رة  ل��ه  قلت  يتابع )همفر(   •
جائزة( قال كال قلت فاهلل يقول )فما استمتعتم به 
من النساء فأتوهن أجورهن( وقال: عمر حرم المتعة 
قلت أنت تقول أنا أعلم من عمر فلماذا تتبع عمر ثم 
إذا قال عمر أنه حرمها وأن الرسول حللها فلماذا 
تترك رأي القرآن ورأي الرسول ونأخذ برأي عمر؟ 
فسكت. ولما وجدت سكوته دليل اقتناع وقد أثرت 
حينها(  زوجة  له  تكن  )ولم  الجنسية  الغريزة  فيه 
قلت له أال نتحرر أنا وأنت ونتخذ )المتعة( نستمتع 
اغتنمت هذا  وقد  الرضى  رأسه عالمة  بها؟ فهز 
الرضى أكبر اغتنام وقررت موعداً آلتي إليه بامرأة 
ليتمتع بها، وكان همي أن أكسر خوفه من مخالفة 
الناس لكنه اشترط أن يكون األمر سراً بيني وبينه 
وأن ال أخبر المرأة باسمه فذهبت فوراً إلى بعض 
النساء اليهوديات الالتي كن مجندات من قبل وزارة 
المستعمرات البريطانية إلفساد الشباب المسلم 

ونقلت له كامل القصة وجعلت لها اسم )صفية(،ثم 
ذهبت بالشيخ )محمد( يوم الموعد إلى دارها وكانت 
الدار خالية إال منها فقرأنا أنا والشيخ صيغة العقد 
لمدة أسبوع، وأمهرها الشيخ نقداً ذهبياً فأخذت أنا 
من الخارج وصفية من الداخل نتراوح على توجيه 

محمد بن عبد الوهاب. 
وبعد أن تذوق محمد حالوة مخالفة أوامر   •
في  واالستقالل  االجتهاد  غطاء  تحت  الشريعة 
محمد  مع  أجريت  بمتعته  وتمتع  والحرية  ال��رأي 
حواراً طوياًل عن )عدم تحريم الخمر( وكلما استدل 
باآليات القرآنية واألحاديث زيفتها وقلت له أخيراً: 
لقد صح أن معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية وبني 
العباس كانوا يتعاطون الخمر فهل كل أولئك على 
أفهم  كانوا  إنهم الشك  على صواب  وأنت  ضالل 
لكتاب اهلل وسنة الرسول فهم لم يفهموا التحريم 
بل الكراهة واإلعافة وفي األسفار المقدسة لليهود 
والنصارى إباحة الخمر فهل يعقل أن يكون الخمر 
حراماً في دين وحالالً في دين. واألديان كلها من 
الرواة رووا أن عمراً شرب  إله واحد. وثم أن  عند 
الخمر حتى نزلت األية )فهل أنتم منتهون( ولو كانت 

الخمرة حراماً لعاقبه الرسول. 
• لقد سمعني محمد بكل قلبه ثم تنهد وقال: 
بل ثبت من بعض األخبار أن عمراً كان يكسر الخمر 
بالماء ويشربها ويقول: إن سكرها حرام، ال إذا لم تكن 
تسكر ثم أردف محمد قائاًل )وكان عمر صحيح 
الفهم في ذلك( ألن القرآن يقول )إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر اهلل وعن الصالة فإذا لم تسكر 
الخمرة لم تفعل هذه األمور التي ذكرت في اآلية 

وعليه فال نهي عن الخمر إذا لم تكن مسكرة. 
• يقول /همفر/ أخبرت صفية بما جرى وأكدت 
عليها أن يُسقى الشيخ في هذه المرة خمرة مغلظة 
ففعلت وأخبرتني بعد ذلك أن الشيخ شرب حتى 
الثمالة وعربد وجامعها عدة مرات في تلك الليلة 
بعد ذلك،  والخمول  الضعف  آثار  وقد بدت عليه 
أنا وصفية على الشيخ استيالًء  وهكذا استوليت 
كاماًل ويا لها من روعة تلك الكلمة الذهبية التي 
حين  البريطانية  المستعمرات  وزي��ر  ل��ي  قالها 
ودعته: “إّنا استرجعنا أسبانيا من الكفار )يقصد 

المسلمين( بالخمر والبغاء، فلنحاول استرجاع سائر 
بالدنا بهاتين القوتين العظيمتين”. 

• وذات مرة تكلمت مع الشيخ عن الصوم بأن 
القرآن يقول )وإن تصوموا خير لكم( فهو مندوب 
وليس واجباً فاعترض محمد بالنفي وعدم االرتياح 

وقال لي هل تريد أن تخرجني من ديني؟ 
وم��رة أخ��رى قلت له الصالة ليست واجبة   •
قال وكيف؟ قلت القرآن يقول )وأقم الصالة لذكري( 
فالمقصود من الصالة ذكر اهلل تعالى، قال محمد: 
سمعت أن بعض العلماء كانوا يذكرون اهلل تعالى في 
أوقات الصالة عوضاً عن الصالة ففرحت لكالمه 
أيما فرح وأخذت أنفخ في هذا الرأي حتى ظننت أني 
استوليت عليه وبعدها وجدته ال يهتم ألمر الصالة 
صالة  وخاصة  يصلي  ال  وأحياناً  يصلي  فأحياناً 
منتصف  بعد  حتى  معه  أسهر  كنت  ألني  الفجر 

اليل فال يقوى على قيام الصالة. 
• وهكذا أخذت أسحب رداء اإليمان عن عاتق 
الوقت أخذت في  وفي نفس  الشيخ شيئاً فشيئاً 
إذكاء روحه في أن يكون لنفسه طريقاً ثالثة غير 
اإليحاء  لهذا  وكان يستجيب  الشيعة  السنة وغير 
كل االستجابة ألنه كان يمأل غروره وتحرره. وبفضل 
صفية اليهودية التي دامت عالقتها معه بعد األسبوع 
بقيادة  تمكنا في األخذ  في متعات جديدة  أيضاً 

الشيخ كامالً. 
• وبعد كل ذلك نضجت الظروف ألطلب منه 
التآخي فتآخينا وكنت أتبعه في كل سفر وحضر 
وكنت أهتم ألن تؤتي الشجرة التي غرستها ثمارها 

التي صرفت ألجلها أثمن أوقات شبابي. 
• وكنت أكتب بالنتائج إلى الوزارة في بريطانيا 
المشجع دائماً.  الرد  أتلقى  وكنت   – كل شهر مرة 
أكن  ول��م  ومحمد  أن��ا  سيرنا  خطوات  وتسارعت 
أفارقه بمهمة تنمية روح االستقالل والحرية وحالة 
التشكيك عنده وكنت أبشره دائماً بمستقبل زاهر 
ولفقت  النقادة  ونفسه  الوقادة  روح��ه  فيه  وأم��دح 
البارحة  رأي��ت  )أن��ي  له  وقلت  )حلماً(  مرة  ذات  له 
وهو جالس على كرسي   – اهلل  المنام رسول  في 
منهم  أحداً  ولم أعرف  العلماء  وحوله جماعة من 
وإذا بي أراك وقد دخلت ووجهك يشرق نوراً فلما 
وصلت إلى رسول اهلل قام الرسول إجالالً لك وقبل 
بين عينيك وقال لك يامحمد أنت سمّيي ووارث 
علمي والقائم مقامي في إدارة شؤون الدين والدنيا 
)فقلَت أنَت( يارسول اهلل إني أخاف أن أظهر علمي 
على الناس، قال رسول اهلل لك )ال تخف إنك أنت 
األعلى( فلما سمع محمد بالمنام كاد أن يطير فرحاً 
وسألني مكرراً هل أنت صادق في رؤياك؟ فأكدت 
له باإليجاب حتى اطمأن وأظن أنه صمم بعد ذلك 

اليوم على إظهار أمره. 
المراجع 

اتحاد  عن  ص��ادر  للجميع  الثقافة  سلسلة 
الكتاب العرب بعنوان مذكرات الجاسوس البريطاني 

جيفري همفر العدد 93 شباط 2015

الوهابّية 
نشأتها وتطورها 

والدور البريطاني في صناعتها
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وهم  الحية  الوطن  ذخيرة  العسكريون  المتقاعدون   
أصحاب اإلرادة التي صنعت المعجزات في حرب تشرين وفي 
كل معركة فرضت عليه في محنة الوطن التي نعيشها اليوم، 
وهم الذين يؤمنون أن المواطنة الحقة تضحية وفداء وبذل 
وعطاء وتفضيل للمصلحة العامة على الخاصة، لقد فهموا 
ان الوطن بالنسبة لهم يمثل أغلى شيء في الحياة ألنه األم 
الرؤوم الحاضن لجميع أبنائها رغم كثرة العاقين المنافقين 
منهم. وال يستطيع أحد أن ينافس المتقاعد العسكري أو 
يزاود في الوالء واالنتماء لوطنهم وقيادتهم، وخاصة في أيام 
المحن والشدة فهم األبطال الشجعان الذين عرفتهم ميادين 
القتال في كل المواقع وخاصة في ظل المؤامرة الكونية على 
الوطن  وهم الذين ال يعرفون ازدواجية الوطنية وال ثنائية 
الوالء او االنتماء ألنهم بفطرتهم وتربيتهم بقوا كما تخرجوا 
من مدرستهم الكبرى الجيش العربي السوري "وطن شرف 
اخالص"، صحيح انهم ليسوا بأحسن أبناء الوطن حاالً ويسراً 
مادياً لكنهم لم يعرفوا الخيانة وال سوء األمانة وال تاجروا أو 
سرقوا مقدرات الوطن، وهم رغم أحوالهم المادية الصعبة 
مخلصين على قلب رجل واحد لم يغيروا ولم يبدلوا مبادءهم 
)الشهادة او النصر( النهم يؤمنون بأن حب الوطن ال يتأثر 
بنقص العطاء وال تغيره الشدائد فهم أهل العزم والثبات أهل 
الحمية والشهامة والنخوة والكرامة والعزة والغيرة الوطنية 
التي فقدها البعض من أبناء هذا الوطن وخاصة في محنته، 
وما كانت لتكون انجازات الوطن والمحافظة على سالمة 
أرضه ومواطنيه وأمنهم لوال همة جيشنا الباسل وتضحياته 

الجسام وعلى كل المواقع. 
إن سّنة الحياة تقتضي أن يعطي اإلنسان كامل إمكاناته 
وهو في موقع العطاء، وعندما ينتهي عمله يأتي من يكمل 
هذا العمل، إنها عملية تكاملية لتداخل األجيال وتواصلها 
من  كان  ما  وهذا  للجميع.   وأكلها  ثمارها  لتؤتي  ببعضها 
شأن المتقاعدين العسكريين، فقد عملوا في أيام عطائهم 
وزهرة شبابهم وحافظوا على حماية أمن هذا البلد وصون 
ترابه، كما أنه كانت لهم أدوار مهمة أثناء وجودهم بالخدمة 
إضافة لمهمتهم الرئيسية في الدفاع عن الوطن، فقد بذلوا 
كل ما يملكون من قوة وطاقة في سبيل بناء بلدهم وجعلوا 
آلة البناء واالقتصاد تدور بال تأخير لكل ما تقدم ننوه أن 
والصحة  الرغبة  منهم  ملك  ولمن  أيضا  دور  للمتقاعدين 
واإلرادة  بعد إنهاء الخدمة العسكرية في العمل المباشر 
في عجلة التنمية ونهضة البلد وفي مختلف النواحي سواء 
من الناحية االقتصادية او االجتماعية او المهنية او االدارية، 
ألنهم أصحاب خبرة وكفاءة ومقدرة فقد اكتسبوا خبرات 

ومهارات اثناء وجودهم في الوظيفة، تؤهلهم للعطاء والوفاء 
لبلدهم إلى أن يالقوا وجه ربهم راضين، ومنهم من تطوع 
في الدفاع الوطني لجانب القوات المسلحة في حربها ضد 

اإلرهاب التكفيري وكان البعض منهم شهداء.
 لذا فمن الواجب واألحرى أن يكون لهم دور في ظل 
التوترات والفوضى األمنية التي يعيشها الوطن في ظل تسارع 
األحداث حيث يزداد القتل والتشرد والعدوان.. وهذا يفرض 
علينا نحن المتقاعدين العسكريين بداية أن يكون لكل واحد 
منا المسؤولية بالحفاظ ومراقبة سير األمن في دائرة تواجده 
بفضل يقظته وحكمته وبعد نظره واذابة مصالحه الشخصية 
والفئوية والفكرية والعقائدية في مصلحة الوطن، وأن يكون 
له دور فعال في نشر الحقائق وكشف المؤامرة وزيف وخداع 
االعالم المعادي حيث كانت المؤسسة العسكرية بشقيها 
العسكري واألمني على الدوام تعتبر من عناصر االستقرار 
في الوطن لما تتمتع به من حرفية عالية ومهنية كبيرة. وإن 
سر نجاح هذه المؤسسة يعود إلى أنها ترفع راية الجيش 
العقائدي الذي تربى على ثقافة المقاومة واإلخالص للوطن 

والشرف والتضحية.
ووفاء من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء 
يجب ان يكون هناك مشروع إنشاء قاعدة بيانات للمتقاعدين 
العسكريين يبين مؤهالتهم وخبراتهم والوحدات التي كانوا 
يعملون فيها، واألماكن التي يرغبون العمل فيها وطبعاً لكل 
من يريد ويجد في نفسه الكفاءة  ويحدد في المشروع نوعية 
يتم االستفادة منهم،  لمن  والمكافآت  والمزايا  مشاركتهم، 
ويهدف المشروع أوالً وأخيراً لتعزيز التواصل معهم ليكونوا 
جاهزين لاللتحاق بالخدمة عند الحاجة لهم. يجب أن ال 
العسكريين دورهم في ذلك، فهم من  المتقاعدين  نبخس 
ساهم مساهمة فاعلة في بناء الدولة وصون حماها وأمنها 
وساهم في صقل وتدريب وتأهيل اآلالف من أبناء الوطن 
الذين تخرجوا من هذه المدرسة العسكرية العريقة مزودين 
بالعلم والمعرفة وفن القيادة وادارة الموارد ففكرهم ومبادئهم 
وشعارهم مبني على حب الوطن والوالء وكان لهم السبق في 
المساهمة في بناء وإعمار الدولة الحديثة وال ننسى فضل 
"مؤسسة اإلسكان العسكرية، واألشغال العسكرية واألكاديمية 
العسكرية " وهم من توّلوا المسؤوليات الجسام في مختلف 

الظروف واالحوال.
للرجال  البطل ومنذ نشأته مدرسة  لقد كان جيشنا 
ومصنعاً لألبطال وهم حماة الديار وسياج أمنه واستقراره 
ونبضه الصادق' وهم الذين ما عرفوا غير الحب لقيادتهم 

وتراب هذا الوطن العزيز الغالي. والنصر لنا...

دور 
العسكريين 
المتقاعدين 

في أزمة 
الوطن

العقيد املتقاعد 
 محمد مخلص حمشو

رأي
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تتميز العالقات التركية اإلسرائيلية بأنها عالقات متينة وقديمة 
منذ عشرات السنين بحكم المصالح المشتركة بين البلدين وكانت 
تركيا أول بلد إسالمي يعترف بالكيان الصهيوني عام 1949م كما أن 
أن  اعتبر  لتركيا  له  زي��ارة  أثناء  وايزمن\  \عيزرا  إسرائيل  ق��ادة  أح��د 
العالقات مع تركيا تعود إلى \500\ عام آلن الكيان الصهيوني ال ينسى 
ما فعلته اإلمبراطورية العثمانية حينما استقبلت اليهود بعدما طردوا 

من أوروبا في ذلك الوقت وفي أعقاب هذه الزيارة للرئيس الصهيوني 
تم تأسيس\مركز صهيوني\ إحياء لذكرى توطين اليهود في تركيا.

وقد تعززت العالقات بين البلدين بشكل كبير بعد دخول تركيا في 
الحلف األطلسي عام 1952م برعاية الواليات المتحدة األمريكية التي 
اهتمت بتطوير العالقات بين البلدين ليصل إلى مستوى التحالف 

فيما بعد.

العالقات التركية اإلسرائيلية

العميد املتقاعد تيسير شهاب حمزة

مجتمع العدو

وفي عام 1958م وقع ديفيد بن غوريون رئيس 
وزراء الكيان الصهيوني آنذاك وعدنان مندريس رئيس 
ونفوذ  التطرف  ضد  أمني  تعاون  اتفاق  تركيا  وزراء 
االتحاد السوفييتي في الشرق األوسط كما تطورت 
العالقات بين البلدين حتى شملت المجاالت األمنية 
واالقتصادية والسياسية وفي عام 1992م وقع الطرفان 
البلد  تركيا  وأصبحت  السياحي  للتعاون  اتفاقاً 
المفضل للسياح الصهاينة وعلى الصعيد االقتصادي 
نمت العالقات بشكل كبير بين البلدين في ظل نمو 
العالقات السياسية واألمنية ووقع الطرفان اتفاقية 
للتجارة الحرة بينهما في كانون الثاني عام 2000م 
وسميت اتفاقية التجارة الحرة التركية اإلسرائيلية وأثر 
ذلك بلغت الصادرات الصهيونية السنوية لتركيا \1،2 

\ مليار دوالر والواردات منها مليار دوالر.
أم����ا ال���ع���الق���ات األه�����م ف��ك��ان��ت ال��ع��الق��ات 
للكيان  تركيا  سمحت  1990م  عام  العسكرية،فمنذ 
على  األمني  للتجسس  محطات  بإنشاء  الصهيوني 
الدول المجاورة وفي أثناء حرب الخليج عام 1991م 

سمحت تركيا للطائرات اإلسرائيلية باستخدام األجواء 
والقواعد التركية ألغراض التجسس على العراق وكانت 
االتفاقيات العسكرية األهم تلك التي وقعها الطرفان 
1996م وصادقت عليها  23 شباط  بشكل سري في 
 16 وتضمنت  تشيلر\  \تانسو  التركية  ال��وزراء  رئيسة 
اتفاقاً للتعاون بالمجال األمني والعسكري تنفذ على 
وتحديث  تطوير  برامج  وتضمنت  مدى عدة سنوات 
لألسلحة وتنفيذ تدريبات ومناورات مشتركة ومن أهم 

المسائل التي تم االتفاق عليها: 
بكلفة   f. 5و  f. 4 - تحديث أسطول طائرات 

900 مليون دوالر.
- تحديث 170 دبابة من طراز m60-a1 بكلفة 

500 مليون دوالر.
للدفاع  وب��وب��اي11   1 بوباي  صواريخ  مشروع   -

الجوي بكلفة 1500 مليون دوالر.
مداه  كروز\   \ الجوال  دليلة  صواريخ  مشروع   -

400كم.
\ارو\  ص��واري��خ  تركيا  بيع  على  ال��م��واف��ق��ة   -

المخصصة للدفاع ضد الصواريخ.
- اتفاق تعاون لتدريب الطيارين بشكل متبادل 

بين البلدين وتنفيذ مناورات جوية مشتركة.
- المشاركة في تنفيذ مناورات بحرية مشتركة 

بين البلدين ومع البحرية األمريكية.
كما شملت االتفاقات األمنية اتفاقا خاصا بين 
الموساد الصهيوني ووكالة االستخبارات التركية وكان 
من أهم بنود هذا االتفاق متابعة النشاطات األمنية 
والعراق  سوريا  وخاصة  الجوار  دول  في  والعسكرية 
وإيران كما تبين وجود اتفاقيات ملحقة خاصة في 

مجال التعاون االستراتيجي أهمها:
• التعاون في المجال النووي حيث سعت المؤسسة 
العسكرية التركية في تخطيطها المستقبلي أن تصبح 
قوة نووية بحدود عام2020م من خالل تعاونها السري 
مع الكيان الصهيوني وأشارت معلومات إلى أن الكيان 
بالخبرات  ويساعدها  تركيا  يحث  ك��ان  الصهيوني 
لمواجهة  ن��ووي  برنامج  لبناء  المتخصصة  العلمية 
البرنامج النووي اإليراني الذي يحاربه الكيان الصهيوني. 
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التعاون بين البلدين في مجال الفضاء   •  
ضمن اإلطار األمني االستراتيجي حيث توصال إلى 
اتفاق أثناء زيارة وزير دفاع الكيان الصهيوني اسحق 
مردخاي إلى تركيا في كانون 2 عام 1997 م وشمل 
الصهيوني  الصناعي  بالقمر  التركي  االهتمام  ذلك 

أوفك الذي يعمل ألغراض عسكرية.
الكيان  مع  المميزة  العالقات  هذه  خالل  من 
الصهيوني رأت المؤسسة العلمانية والعسكرية التركية 
أن هذه العالقة البد أن تحقق جملة من األهداف التي 

تطمح إليها تركيا وهي: 
ممارسة الضغوط على النشاطات اإلسالمية   •

المتطرفة والنشاطات الكردية. 
ال��دول  على  السياسية  الضغوط  ممارسة   •

المجاورة. 
تحديث وتطوير أسلحة الجيش في مختلف   •

المجاالت. 
تدعيم دور تركيا اإلقليمي من خالل االلتقاء   •

على أهداف مشتركة مع الكيان الصهيوني. 
أما األهداف التي أرادها الكيان الصهيوني من 

هذه العالقات فتركزت على ما يلي:
والصناعات  للمنتجات  أس��واق جديدة  فتح   •

العسكرية اإلسرائيلية. 
• زيادة الضغط على سوريا والعراق وإيران. 

• تدعيم الدور اإلقليمي للكيان الصهيوني ضمن 
التوجهات األمريكية. 

• االستفادة من الموقع الجيوسياسي لتركيا ومن 
إمكانياتها االقتصادية. 

لقد شهدت العالقات التركية الصهيونية مراحل 
من الفتور والصعود على الصعيد السياسي ولكنها لم 
تتأثر كثيرا على الصعيد األمني والعسكري وخاصة 
حسب  مستمرة  فكانت  الماضيين  العقدين  خالل 
البلدين  لكال  األكبر  الحليف  األمريكية  التوجيهات 
في  األمنية  والحالة  األمنية  مصالحهما  ومتطلبات 
دول الجوار، لكن العالقات بين البلدين تعرضت ألزمة 
حادة بعد هجوم القوات اإلسرائيلية على سفينة مرمرة 
التركية التي كانت ضمن أسطول الحرية الذي نقل 
مساعدات إنسانية لقطاع غزة في 30 أيار عام2010 
م وأدى لمقتل 9جنود أتراك وجرح عدد آخر واستمرت 
القطيعة حتى تاريخ 22\3 \2013 م حيث أعلن البلدان 
عن عودة العالقات بشكل جزئي بينهما بعد أن قام 
باالعتذار  نتنياهو  بنيامين  الصهيوني  الوزراء  رئيس 
لنظيره التركي ورفع الكيان الصهيوني الحظر على 
دخول البضائع االستهالكية إلى قطاع غزة وتبين أن 
هذه المصالحة كانت بمبادرة من الرئيس األمريكي 
أوباما ولكن الكيان الصهيوني لم ينفذ باقي الشروط 
التي طلبتها تركيا وهي دفع تعويضات لعوائل الجنود 
عن  الحظر  ورف��ع  مرمرة  سفينة  في  قتلوا  الذين 
الحاجات اإلنسانية إلى قطاع غزة المتعلقة بالصحة 
والكهرباء والبنى التحتية وبقيت العالقات باردة بين 
البلدين حتى منتصف هذا العام حيث وقع الجانبان 
اتفاق مصالحة إلعادة تطبيع العالقات الكاملة بينهما 
االتفاق  األمريكية وتضمن  المتحدة  الواليات  برعاية 

عدة بنود أهمها:
• عودة العالقات الطبيعية بين البلدين بما فيها 

عودة السفراء. 
• تتنازل تركيا عن طلب رفع الحصار عن قطاع 
غزة مقابل السماح بإدخال مساعدات إنسانية عن 
محطة  بإقامة  لتركيا  والسماح  أشدود  ميناء  طريق 

كهرباء ومحطة تحلية مياه في القطاع. 
• يدفع الكيان الصهيوني مبلغ \21\ مليون دوالر 

كتعويضات لضحايا سفينة مرمرة. 
السماح لمسؤولي حماس  بعدم  تركيا  تلتزم   •
على  الصهيوني  الكيان  ضد  أنشطة  ب��أي  بالقيام 

أراضيها. 
تبدأ الدولتان بمفاوضات لمد خط غاز من   •
إمام ساحل فلسطين المحتلة إلى أوروبا عبر األراضي 

التركية. 
والصهيوني  التركي  الطرفين  ك��ال  أك��د  وق��د 
أهمية عودة العالقات لما لها من أهمية في الظروف 
العاصمة  نتنياهو من  بنيامين  أعلن  الحالية، حيث 
تركيا على مساعدة  يلزم  االتفاق  أن  روما  اإليطالية 
في  مكاتب  وفتح  االنضمام  الصهيوني على  الكيان 
الناتو وقال  المؤسسات الدولية بما في ذلك حلف 
اقتصادية  أثار  له  سيكون  االتفاق  هذا  أن  نتنياهو 

هائلة -إلسرائيل-.
أردوغ��ان في تصريح  التركي  الرئيس  أكد  كما 
له في2\7\2016م أن تركيا بحاجة للكيان الصهيوني 
الشرق  منطقة  في  تركيا  إلى  يحتاج  ب��دوره  وال��ذي 
األوسط،وأكد أنه من مصلحة تركيا المصالحة مع 
الكيان الصهيوني فالعالقة بينهما تتجاوز الخالفات 

البسيطة. 
التركية  ال��ع��الق��ات  تحسن  أن  ن��رى  هنا  م��ن 
الصهيونية في الظروف الحالية هو مطلب أميركي 
ومصلحة إستراتيجية للدول الثالث في ظل التواجد 

النفوذ اإليراني  المنطقة وتوسع  القوي في  الروسي 
بين  والعسكري  األمني  التعاون  زيادة  من  البد  وكان 
ساحة  على  والتأثير  الضغط  لزياد  أميركا  حلفاء 
الصراع في سوريا ضد الدول التي تحارب اإلرهاب 

مع الدولة السورية لألسباب التالية:
• تدهور األوضاع السياسية واألمنية داخل تركيا 
تحقيق  في  تركيا  وفشل  الجنوبية  حدودها  وعلى 

غاياتها في الصراع الدائر في سوريا. 
فشل تركيا في دوره��ا اإلس��الم��ي وف��ي دعم   •
األخوان المسلمين في مصر وتونس وسوريا وتنامي 

الخطر الكردي على حدودها الجنوبية. 
من  الصهيونية  التركية  العالقات  تعزيز  إن   •
السعودية  بين  التي تكشفت  العالقة  يعزز  أن  شأنه 
وقطر والكيان الصهيوني تحت شعار الخطر اإليراني 
ومحاربة المد الشيعي في المنطقة،من جهة أخرى رأى 
بعض المحللين السياسيين أن المصالحة بين تركيا 
والكيان الصهيوني ليس بها أي جديد وان العالقة بين 
الطرفين لم تنقطع في يوم من األيام ويبدو أن هناك 
وحماس  الصهيوني  الكيان  بين  التعاون  من  مزيداً 
برعاية تركيا ألن االتفاق يتضمن تفاهمات أمنية غير 

معلنة بين الكيان الصهيوني وحماس.
العالقات  إن  ال��ق��ول:  إل��ى  نخلص  وب��ال��ت��ال��ي 
التركية الصهيونية عالقات تاريخية متجذرة تحكمها 
المصالح اإلستراتيجية المشتركة بين البلدين على 
الصعيد اإلقليمي برعاية الواليات المتحدة األمريكية 
واستهداف  أمريكية  الصهيو  المخططات  لتحقيق 
األمن القومي العربي واإلسالمي في حروب الفوضى 
الهدامة التي تدور رحاها بالمنطقة كذلك يلعب هذا 
المتزايد  الروسي  النفوذ  مواجهة  في  دوراً  التحالف 
في المنطقة أما بالنسبة لتركيا فهي تسعى بشكل 
كبير إلعادة حالة )صفر مشاكل( مع الجوار بعد أن 

أساءت لكل دول الجوار.
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وأطلق حزب العمل مشروع )الضم الزاحف( 
وأخذ الليكود والعمل يتباريان انتخابياً بذلك. 
ورغم تكبدها الخسائر الكبيرة في حرب 
االستنزاف التي سبقت حرب تشرين وخاصة 
اإلسرائيلي  التعنت  زاد  1970م  ع��ام  خ��الل 
بوقوف أمريكا إلى جانبها وتزويدها باألسلحة 
واألعتدة إلى أكثر من ثالثة أضعاف ماكانت 
عليه قبل حرب حزيران 1967م،وأخذ سالحها 
الجوي يتمتع بالسيطرة على مسرح العمليات 
تعابير  يطلق  وأخذ  المجاورة  العربية  للدول 
اليقهر(  ال��ذي  )الجيش  جيشه  على  العربدة 
الطويلة( حتى  )بالذراع  الطيران  وعلى سالح 
عام  القول  العدو  وزراء  برئيسة  األم��ر  وصل 

1972م "إن الوقت لم يحن بعد لرسم خريطة 
اسمه  شعب  بوجود  النعلم  ونحن  إسرائيل 

الشعب الفلسطيني ". 
لجيشها  والعربدات  التصريحات  وه��ذه 
ثقياًل على كاهل القوى الجوية  شكلت عبئاً 
والدفاع الجوي العربي وبشكل خاص السوري 

منه. 
لذلك سارع القائد المؤسس حافظ األسد 
بتوقيع اتفاقية سياسية عسكرية مع مصر في 
التصحيحية  الحركة  قيام  وبعد  1969م  عام 
1970/11/26م  بتاريخ  أي��ام  بعشرة  المباركة 
الجمهوريات  التحاد  سورية  انضمام  أعلن 
العربية )مصر -ليبيا- السودان( وأوعز للقيادة 

العسكرية والسياسية بأن تكون كافة األنشطة 
واألعمال وعلى كل صعيد موجهة لخدمة هدف 
تحرير األرض المحتلة مع الحفاظ على حقوق 
الشعب العربي الفلسطيني، لذلك اتخذ القائد 
وسائط  بزيادة  قراراً  األسد  المؤسس حافظ 
الدفاع الجوي كّماً ونوعاً وتضمن ذلك تشكيل 
ستة ألوية صاروخية ثالثة منها محمولة من 
كافة  في  البرية  القوات  لتغطية  )سام6(  نوع 
أو  دفاعاً  أم  كانت  هجوماً  المعركة  مراحل 
وثالثة  التصادمية  المعركة  توقع  مع  مسيراً 
 )3-2 )س��ام  نوع  من  اإلقليمي  للدفاع  ألوية 
من  البالد  وأغراض  القوات  مؤخرات  لتغطية 

بنى تحتية وغيرها. 
وأدخلت في الخدمة أيضاً عربات الشيلكا 
 7 السام  23م��م( وصواريخ  م  نوع )ز. س.  من 
المحمولة على الكتف،وخالل فترة قصيرة ما 
القادة  قبل الحرب بحوالي سنتين تم إعداد 
واألطقم القتالية إعداداً قتالياً وفنياً وعقائدياً 
وكثفت ساعات التدريب العملي واالستثماري 
للعتاد حتى كانت تصل إلى ستة عشر ساعة 
فائقة  قدرة  السالح  هذا  رجال  يومياً،فأثبت 
على التعامل مع العتاد الحديث وفنون القتال 
عليه وكيفية التصدي للطيران المعادي ومعرفة 
أساليب قتاله بكل حيثياته كمعرفة طرق تقربه 

إضاءات على دور الدفاع الجوي في تشرين 
العقيد المتقاعد علي عمران

بعد نكسة حزيران عام 1967م أخذ قادة الكيان الصهيوني يطلقون تصريحاتهم 
العدوانية التوسعية في اإلعالم الصهيوني فرئيس وزراء العدو آنذاك )ليفي أشكول( 
صرح بأن )القدس أصبحت موحدة وضمت إلى إسرائيل( وأطلق الوزير )إيفال ألون( 
مشروعه التوسعي أيضًا وأصبح يطلق عليه )مشروع آلون( الذي اعتبر أن نهر األردن 
أصبح حدًا آمنًا إلسرائيل وغزة ضمت إليها والجوالن منطقة آمنة وحيوية إلسرائيل. 
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أم  كانت  منفردة  أهدافاً  البالد  مشارف  إلى 
جماعية أو مشوشة أو مناورة أو أهداف كاذبة 

أو طيران مسير بدون طيار.. الخ. 
ففي أحد تشكيالت هذا السالح ضرب 
والفنية  القتالية  الجاهزية  في  قياسياً  رقماً 
ونفذت  أشهر  ستة  تجهيزه  استغرق  حيث 
اللبنانية  األراضي  على  الجوي  للعدو  كمائن 
األهداف  مقلدات  على  المستمر  فبالتدريب 
الزمنية  المعدالت  اختصار  إلى  األمر  وصل 
الصانع  البلد  قبل  الموضوعة من  التكتيكية 
وخاصة في مجال كشف األهداف والتقاطها 
وبسرعة  عليها  اإلط���الق  وزم��ن  ومالحقتها 
اح��ت��الل ال��م��راب��ض وإخ��الئ��ه��ا،وال��م��ن��اورة من 
مربض أساسي إلى تبادلي وبالعكس وزمن رفع 
الجاهزية القتالية والدقة في اختبار بارامترات 

العتاد.. إالخ. 
ال��س��الح ك��أح��د أهم  فظهر رج���ال ه��ذا 
لهم  وك��ان  التحريرية  تشرين  ح��رب  مظاهر 
الدور البارز والمميز في التأثير الحاسم على 
التي  المعارك  خالل  من  الحربية  العمليات 
خاضوها ضد طيران العدو وإلحاق الخسائر 
الفادحة به، فنفذ سالح الدفاع الجوي مهامه 
مراحل  كافة  في  البرية  القوات  تغطية  في 
المعركة الهجومية والدفاعية وحماية أغراض 
المعادية خلف  الجوية  اإلنزاالت  ومنع  البالد 
الخطوط الصديقة وداخل البالد وأّمن تغطية 

جوية المثيل لها في تاريخ الحروب. 
وتحقق ذلك بتنظيم تعاون المثيل له بين 
وحداته ومع القوات المغطاة والطيران الصديق 
فقد تم نخصيص االرتفاعات العالية للصواريخ 
والمنخفضة  للطيران  المتوسطة  واالرتفاعات 
التغطية األخرى واستخدام قادة هذا  لوسائط 
السالح األرض استخداماً مميزاً مما أدى إلى 
حماية األفراد والعتاد من تأثير رمايات العدو 
والتبادلية  األساسية  المرابض  تجهيز  وكذلك 
والكاذبة واستخدام التمويه بكل صفوفه وأشكاله 
وتنفيذ المناورات للوحدات في الوقت المناسب. 

لقد استطاعت وسائط الدفاع الجوي من 
إسقاط 250هدفاً جوياً مابين طائرة وهدف 
مسّير وأسر للعدو /50/ركباً طائراً حيث بلغت 
نسبة إسقاط األهداف 50 % للصواريخ أرض 
و20 %  م/ط  التغطية  لوسائط  و30 %  جو 
استهالك  نسبة  بلغت  المقاتل،وقد  للطيران 
الصواريخ )1. 5-2صاروخ( لكل طائرة معادية 
علماً بأنه يعطى لكل طائرة بالنسب العالمية 
)2-3( صاروخ و3300 طلقة شيلكا و10000 

طلقة للوسائط األخرى. 
وتصدى هذا السالح إلى )10. 500 طلعة 
ضد  الجوي  العدو  نفذ  وق��د  معادية(  جوية 
مستخدماً  /42غ���ارة/  الصديقة  المطارات 
األه��داف  على  غ���ارات  و9  ط��ائ��رة   24 فيها 
االقتصادية أما بالنسبة لقواتنا الجوية فقد 
نفذت /6009/طلعة جوية أي مايعادل 60% 
الجهد  وبلغ  الجوي  العدو  طلعات  عدد  من 
 %  88 الجوية  للتغطية  المخصص  الجوي 
اشتباكاً   69 الصديق  المقاتل  الطيران  ونفذ 
و50طلعة  الحوامات ب21طلعة  وقامت  جوياً 

نقل وإنقاذ و24 طلعة استطالع. 
إن هذه الحرب غيرت الكثير من مفاهيم 
القتالي  ف��ي االس��ت��خ��دام  ال��ص��راع وخ��اص��ة 
وظهرت  والطيران  الجوي  ال��دف��اع  لوسائط 
التطور  في  آخ��ذة  جديدة  وتقنيات  نظريات 

واالت��س��اع ف��ي م��ج��ال ال��ص��واري��خ وال��ط��ي��ران 
ول��ق��د س��ج��ل س���الح ال��دف��اع ال��ج��وي أش��رف 
وأنصع الصفحات في تاريخ الحروب فأصبح 
موضع اهتمام وإعجاب المراقبين والمنظرين 

العسكريين والصحفيين رسمياً وشعبياً. 
صحيفة  لمراسل  حديث  في  ج��اء  لقد 
بتاريخ  ب��ي��روت  ف��ي  الفرنسية  )ال��ل��وم��ون��د( 
1973/10/11م )لقد كانت الطائرات اإلسرائيلية 
تهاجم  عندما  اللهب  من  بحاجز  تصطدم 
أجهزة  بأقوى  تتمتع  التي  الشمالية  الجبهة 
دفاع وقتال جوي وأحدثها فكل /8/ طائرات 
إسرائيلية تحاول اختراق الجهاز يعني التضحية 
ب/7/ طائرات منها وهذا ماكبد اإلسرائيليين 
أكبر الخسائر،حتى في األيام األخيرة واجهوا 
كوارث حقيقية ففي إحداها ضحوا ب/91/ 

طائرة خالل ساعات. 
هذا  حققه  ال��ذي  النجاح  لذلك  ون��ظ��راً 
التحريرية  تشرين  حرب  في  ورجاله  السالح 
وللخوف والرعب اللذين غرسا في نفس وقلب 
السالح  هذا  من  وانتقاماً  الصهيوني  العدو 
أوعز لعمالئه في داخل القطر ومن جيء به 
وقواعده  راداراته  لمهاجمة  الدنيا  من أصقاع 
والمطارات  ومستودعاته  إصالحه  وورش��ات 
الصديقة ومقرات قياداته ألنه عفر أنفه في 
أشالًء  ورميت  الطويلة  ذراع��ه  وقطع  التراب 
تفوقه  ألعابهم وأسقط  ليصنع منها أطفالنا 

الجوي إلى األبد. 
وأخيراً نتقدم إليكم بأحرّالتحية واإلجالل 
لكم  الجوي داعين  يا رجال دفاعنا  واالحترام 
التحرير  معركة  خضتم  والعزة،لقد  بالنصر 
نظيره  قّل  واحترام  وتضحيات  وإب��اء  بشرف 
لذلك مدعوون ونحن معكم الستكمال معركة 
التكفيري  اإلره��اب  دن��س  من  سورية  تطهير 

وداعميهم. 
نكون  بأن  وقائده  والوطن  اهلل  معاهدين 
دائماً وأبداً الصاروخ الموجه والطلقة الثاقبة 
الحارقة إلى قلوب أعداء اهلل والوطن وقائده 

المفدى الفريق بشار األسد. 



لعل المأثرة األبرز التي حققها الجيش العربي السوري كانت في حرب 
التاريخ  ف��ي  متجددة  تبقى  المأثرة  ه��ذه  م،   1973 ع��ام  التحريرية  تشرين 
العربي المعاصر وتبقى عالمة فارقة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، 
االستثمار  استثمارها  م��ن  ومصر  س��وري��ة  ف��ي  العربية  ال��ق��وات  تمكنت  ي��وم 
الصحيح حيث أحرز مقاتلو البلدين نصرًا مزدوجًا على العدو الصهيوني 
تمثل في اتجاهين، أولهما: كسر الحاجز النفسي الذي كان سائدًا بعد نكسة 
عام 1967 م، وثانيهما: تحقيق نصر عسكري غير مسبوق في تاريخ الصراع 

مع العدو الصهيوني. 
 وبالفعل فقد كسرت هذه الحرب الحاجز النفسي الذي كان بين العرب 
المزعومة  اإلسرائيلي"  العسكري  التفوق  "أسطورة  وحطمت  والصهاينة، 

وُبترت الذراع الطويلة التي كان يتبجح بها العدو أمدًا طوياًل. 
يومها أخذ العرب زمام المبادرة وحققوا ما كان مخططًا له من نصر 
قدرة  جلّي،  بشكل  وظهرت  وتخطيطه،  تنفيذه  لدقة  العدو  فاجأ  عسكري 
المقاتل العربي على التعامل مع السالح الجديد واستثماره بشكل علمي 

أدهش العدو. 
تلك كانت روح تشرين وتلك بطوالت جيشنا الذي خاضها وانتصر بحكمة 

قائد تشرين ومخططها القائد المؤسس حافظ األسد. 
معارك تشرين الخالدة تتجدد مع كل قرار تتخذه سورية على الصعيد 
سورية  يمدان  وألقه  تشرين  روح  ألن  والعسكري،  والسياسي  الدبلوماسي 
بقوة مستمرة لتبقى الرقم األصعب في معادلة االنهيار التي يراهن عليها 

أعداؤها. 
تحافظ  التي  الوحيدة  أنها  فيه  أثبتت  اليوم  المسلحة  قواتنا  صمود   
على أرض الوطن وتعيد لسورية الكرامة، هذا اإلرث الذي رسخه جيشنا في 
تشرين هو ما يجب تكريسه من اآلن فصاعدًا، ألنه لم يعد مجديًا العودة 
ال��وراء، ويجب أال ننسى أن )الكيان الصهيوني( لن ينسى ذل هزيمته  إلى 
لتعزيز  روح تشرين  إل��ى  ال��ع��ودة  بد من  المنطلق ال  ه��ذا  وم��ن  في تشرين، 
لغة التصدي التي يفهم العدو الصهيوني أبعادها جيدًا، وكما كانت حرب 
تشرين مفاجئة للعدو الصهيوني، فإن صمود شعب سورية وجيشها وقائدها 
السيد الرئيس الفريق بشار األسد، في وجه قوى التكفير والظالم وَمْن يقف 
النصر  وتحقيق  والشجاعة  التضحية  في  األمثال  وراءه��ا، سيكون مضرب 
الذي تعجز عنه أقوى جيوش العالم.. هذا هو جيش سورية.. وهذا هو إرثه 

الطويل.  النضالي 

هذا هو 
جيش 

سورية

طارق عيسى

رأي
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أحدثت حرب تشرين التحريرية زلزااًل كبيرًا في الكيان 
ال��ص��ه��ي��ون��ي، ب�����دءًا م���ن ع��م��ل��ي��ة ت��ح��ري��ر م��رص��د ج��ب��ل ال��ش��ي��خ، 
حرب  حتى  العسكري،  ال��ت��اري��خ  ف��ي  البطولية  الملحمة  تلك 
الحرب من وجهة  االستنزاف، ولن نتحدث عن تفاصيل هذه 
اإلع��الم  من  المقتطفات  بعض  سنقدم  وإنما  العربية،  النظر 
الصهيوني وبعض الشهادات للقادة الصهاينة في توصيفهم لهذه 
الحرب من أجل تسليط الضوء على بعض المفاصل وليس كلها. 
 1973 العسكري عام  المعلق  فقد تحدث حاييم هرتزوغ 
م والذي أصبح رئيس الكيان الصهيوني فيما بعد، في مقابلة 
أجريت معه في 1973/11/16م قائال: "استطاع اإلعالم العربي 
أن يستفيد من أخطاء الحرب اإلعالمية في حرب عام 1967 م، 

بينما وقع اإلعالم الصهيوني في هذه األخطاء ذاتها". 
اهتز  الصهيونية  اإلع��الم  أجهزة  أن  تؤكد  الشهادة  ه��ذه   
أداؤه��ا خ��الل ح��رب تشرين / اكتوبر وارتسمت على مالمحها 
وقائع الهزيمة.. فكانت الهزيمة اإلعالمية الصهيونية متزامنة 
مع الهزائم العسكرية والسياسية واالقتصادية وبخاصة أن العدو 
الصهيوني يعطي للحرب اإلعالمية أهمية كبيرة ويعتمد أسلوب 
الحرب النفسية ووسائل الدعاية المختلفة في حربه الشاملة 
ضد األمة العربية وقد نجح إلى حّد ما في خلق نوع من الهالة 
حول تفوقه العسكري واالقتصادي واإلعالمي حتى جاءت حرب 
تشرين التحريرية وعززت مصداقية اإلعالم العربي في الوقت 
الذي أظهرت فيه عجزًا صهيونيًا عن اإلقرار بحقائق الهزائم 
التي مني بها الجيش اإلسرائيلي، وهو ما اعترف به المراسلون 
ب��إع��الم الكيان الصهيوني  األج��ان��ب ال��ذي��ن أك���دوا ع��دم ثقتهم 
معترفين بأن اإلعالم العربي فرض نفسه عليهم وعلى العالم 
ألنه كان موضوعيًا بعكس اإلعالم الصهيوني الذي كذب منذ 

اللحظات األولى على العالم وعلى مواطنيه وعلى نفسه!
مجلة نيوزويك األمريكية عكست صورة اإلعالم الصهيوني 
اإلن�������ذارات  )إن  ت���ق���ول:  1973/10/18م  ف���ي  وك��ت��ب��ت  ال��م��ه��ت��زة 
إذاعة الكيان الصهيوني  المتغطرسة والهستيريا التي تبنتها 
الصهيوني  الكيان  ي��ح��اول  ذع���رًا  فيها  يشتّم  عربي  ك��ل  جعلت 

إخفاءه تحت ستار التهديد(. 
 التخبط والكذب اإلعالمي الصهيوني جعل بعض قادة 
وعالقاتها  اإلع��الم  أنظمة  بتغيير  يطالبون  الصهيوني  العدو 

باألجهزة السياسية والعسكرية وبخاصة بعد أن تسّرب الشك 
إلى  الصهيوني  اإلع��الم  يقدمها  التي  المعلومات  بمصداقية 
الداخل الصهيوني األمر الذي اضطر غولدا مائير إلى اتخاذ 
قرار بإنشاء وزارة خاصة باإلعالم كما جاء في صحيفة هاآرتس 

الصادرة في 1973/3/13م. 
الصهيوني حاييم  العسكري  المعلق  الصدد حذر  وبهذا 
العربية  الجيوش  أهمية  من  التقليل  من  الصهاينة  هيرتزوغ 
قائاًل: "إن الحرب ضارية للغاية والقتال دموي وينبغي أن ندرك 
جميعًا أن المعركة ليس كما يتصور البعض.. ولن أخدع نفسي 
العرب  إن  أو سريعة..  العملية ستكون سهلة  بأن هذه  بالقول 

يقاتلون بروح مرتفعة وطبقًا لنظام دقيق". 
أما الجنرال الياريف مساعد رئيس أركان حرب، ما يسمى 
)جيش الدفاع اإلسرائيلي(، فقد صرح بأن "إسرائيل" تخوض 
أكثر الحروب ضراوة وتواجه جيوشًا من أحسن الجيوش العربية 

تسليحًا. 
وبدوره قال موشي دايان وزير الدفاع الصهيوني عام 1973م: 
إن حرب أكتوبر كانت بمثابة زلزال تعرضت له "إسرائيل".. إن 
ما حدث في هذه الحرب قد أزال الغبار عن العيون وأظهر لنا 

مالم نكن نراه من قبل!!
وق������ال ج������ورج ال���ي���زل���ي رئ���ي���س ال��م��ن��ظ��م��ة ال���ي���ه���ودي���ة ف��ي 
ستراسبورغ " إن الجولة العسكرية )أي حرب تشرين التحريرية( 
أسفرت عن كارثة بالنسبة "إلسرائيل" وإن نتائجها وانعكاساتها 
في  العربية  ال��ق��وات  ال��ت��ي حققتها  االن��ت��ص��ارات  أهمية  ت��ؤك��د 
المعركة والتي أنهت الشعور "بالتفوق اإلسرائيلي" وأكدت كفاءة 

المقاتل العربي وفاعلية السالح الذي بيده". 
أما الجنرال هرتزل سافير - مدير قسم القوات البشرية 
الشعب  قارنا  "ل��و  قائاًل:  "األرك���ان اإلسرائيلية" فقد ص��رح  في 
عدد  ل��ك��ان  األمريكية  المتحدة  ال��والي��ات  بشعب  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
القتلى من اإلسرائيليين ثالثة أضعاف قتلى األمريكيين في 

فيتنام". 
ه���ذه ه��ي ح���رب ت��ش��ري��ن ال��ت��ح��ري��ري��ة ال��ت��ي ك��س��رت شوكة 
الصهاينة والكيان الصهيوني وبترت ذراعهم الطويلة، وحطمت 
غطرستهم،وجعلت طائراتهم تتهاوى كالفراشات فوق دمشق، 
وسيبقى كابوسها يالحقهم على مدى األجيال ولن ينتهي أبدًا. 

حرب تشرين 
وشهادات من 

داخل الكيان!

إعداد: علي الوادي

رأي
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في  تسببت  األول�����ى:  ال��ص��دف��ة  أواًل 
إش���ع���ال ال���ح���رب ال��ع��ال��م��ي��ة األول�����ى )1914 

م - 1918 م(:
خ��ط��ط س��ت��ة ش��ّب��ان ص��رب��ي��ون من 
حركة البوسنة الشابة، إحدى أذرع تنظيم 
األرش��ي��دوق  الغتيال  ال��س��وداء(،  )القبضة 
)فرانس فيرديناند(، وريث عرش اإلمبراطورية 
النمساوية المجرية وولي عهد النمسا أيضاً، 
)ساراييفو(  لمدينة  المرتقبة  زيارته  خالل 
كانت  التي  والهرسك،  البوسنه  عاصمة 
آنذاك إحدى أقاليم اإلمبراطورية النمساوية 
ماهو  األرش��ي��دوق حسب  وصل  المجرية. 
مخطط له، وفي اليوم الثاني لزيارته بتاريخ 
)28 / حزيران / 1914(، صعد األرشيدوق 
مع موكبه المكون من ست عربات باتجاه 
قاعة االحتفاالت في المدينة )الشكل 1(، 
وفي ذلك الطريق كان المتآمرون ينتظرون 
ضمن  ت��وزع��وا  وق��د  الحاسمة  اللحظة 
مجموعتين، فإذا فشلت المجموعة األولى، 

تتولى الثانية إتمام العملية. 
دقائق  وتسع  العاشرة  الساعة  في 
وزوج��ت��ه،  األرش��ي��دوق  موكب  م��ّر  صباحاً 
وعلى  األول��ى،  التنفيذ  مجموعة  بمحاذاة 
ويدعى  الستة  الشبان  أح��د  ألقى  الفور 
سيارة  على  قنبلة  كابرينوفيك(  )نيديلكو 
القنبلة  تدحرجت  المكشوفة،  األرشيدوق 

وعبرت أسفل عربة ولي العهد وتابعت إلى 
أن انفجرت تحت العربة التي كانت خلفها، 
وعدد  الحرس  رئيس  وُجرح  االنفجار  دوى 
المتفرجين.  وبعض  الموكب  مرافقي  من 
خاف الفاعل من وقوعه في قبضة الشرطة 
فابتلع حبة الزرنيخ التي كانت بحوزة كل 
واحد من الشبان الستة المكلفين بالمهمة 
وفارق الحياة، وعلى الفور أسرعت سيارة 
ولي العهد وانسحبت ضمن فوضى عارمة 

وفشلت عملية اإلغتيال. 
تفرّق الشبان الخمسة الباقون وتواروا 
عن األنظار في شوارع مختلفة. حيث توجه 

إلى  برينسيب(  )غافريلو  ويدعى  أحدهم 
مقهى في شارع فرعي حيث جلس يحتسي 
وبعد ساعة   ،)2 )الشكل  القهوة  من  كوباً 
من الحادث قرر األرشيدوق فجأة أن يزور 
المشفى لالطالع على حالة حراسه الجرحى 
الذين أصيبوا أثناء محاولة االغتيال، دون أي 
بغرض  المحلية،  السلطات  م��ع  تنسيق 
وفي  التحرك،  ه��ذا  سرية  على  الحفاظ 
هذا التوقيت كان قائد شرطة سراييفو مع 
الحاكم العسكري للمنطقة يتبادالن التهم 
وأسباب  والصالحيات  المسؤوليات  حول 
وبالتالي حصل  الحادث،  حيال  التقصير 

ارتباك في الترتيبات األمنية، وظلت بعض 
الشوارع دون حراسة كاملة. تحرك موكب 
مستخدماً  المشفى  بإتجاه  األرش��ي��دوق 
الطرقات الفرعية، وكان غافريلو برينسيب 
قد أنهى شرب قهوته، ثم قام ليقف أمام 
تمر  األرشيدوق  بسيارة  وإذ  المقهى،  باب 
ودون  وهنا  أمامه،  قليلة  أمتاٍر  بعد  على 
تردد مد يده إلى مسدسه وأطلق طلقتين، 
أصابت الطلقة األولى األرشيدوق في رقبته، 
والثانية أصابت زوجته )صوفي( في بطنها 
بجنازة  وحظيت  علىأثرها  ماتت  حيث 

ملكية )الشكل 3(. 

من مصادفات التاريخ 
)مقتطفات للمتعة واإلطالع والتسلية(
ترجمة وإعداد اللواء البحري المتقاعد بسام أبو عسلي 

الشكل 2الشكل 1
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ضبط الجميع أعصابهم بعد حادث 
أو  البوسنه  في  س��واء  مباشرة،  االغتيال 
أو  المجرية،  النمساوية  اإلمبراطورية  في 
في أوروبا كلها، حتى أن ردة فعل الشعب 
البداية شبه  في  كانت  النمساوي حصراً 
معدومة، ألن ولي العهد لم يكن محبوباً، خلق 
وفوقية وتُلقي  لشخصه هالة تشع ظلماً 
يعتبرونه  كانوا  والتهور،  العنف  من  ظالالً 
لكن ال  الطاقة  من  كبيٌر  قدر  لديه  رجاًل 
روح فيه، كان قاسياً في مظهره وعاطفته، 
له هوايات غريبة وتصرفات صادمة ومبالغ 
من  تشيكية  فتاة  تزوج  أنه  وخاصة  فيها، 
خارج طبقة النبالء وبالتالي لن يكون ألوالدها 
والدليل  العرش.  لتولي  حظوظ  أي��ة  منه 
على غياب ردة فعل الشعب النمساوي أنه 
تاله  ال��ذي  واليوم  اإلغتيال  يوم  نفس  في 
أي بتاريخ )28 و29 / حزيران( استمتعت 
الحشود في ساحة فيينا بالموسيقى وشرب 
الخمر كما كان مقرراً مسبقاً حتى منتصف 
الليل وكأن شيًئا لم يحدث. وفي سراييفو تم 
اعتقال المتآمرين وأودعوا السجن، تعرضوا 
للضرب والتعذيب القاسي، حتى أن غافريلو 
برينسيب فقد إحدى ذراعيه. وفي المحكمة 
تقرر إعدام المتآمرين البالغين سن الرشد، 
وبما أن غافريلو كان في ال� )19( من عمره 
وال يعتبر راشداً حسب قوانينهم، حكم عليه 
بالسجن مدة )20( عاماً مع األشغال الشاقة 
لكنه مات في السجن بعد سنتين فقط. 

أدى هذا اإلغتيال لشهر من المناورات 
النمساوية  اإلمبراطورية  بين  الدبلوماسية 
المجرية وألمانيا وروسيا وفرنسا وبريطانيا 
وسميت هذه األزمة )بأزمة تموز(. وتطورت 
إن  يقول:  اتهام  وظهر  ذل��ك،  بعد  األم��ور 
لعملية  التخطيط  في  متورطون  الصرب 
االغتيال.. وبدأت األشياء تطفو إلى السطح، 
ال��وزراء  رئاسة  إن  تقول  شائعة  وانتشرت 
الصربية علمت بالمؤامرة، ولم تفعل شيئا 
لمنع عملية اإلغتيال. عند هذه المرحلة 
األرشيدوق  وال��د  فرانز  اإلمبراطور  اتصل 

فيلهلم  األلماني  القيصر  بحليفه  القتيل 
حلفاً  البلدان  وشكل   ،)4 )الشكل  الثاني 
لمقاتلة الصرب انتقاماً لحادث االغتيال. 
كما  تنتمي  التي  روسيا  تحركت  عندها 
الصرب للعرق السالفي، ودخلت في تحالف 
لمواجهة  استعداداً  وفرنسا  بريطانيا  مع 

تطورات الموقف. 
النمساوية  هنا سلمت اإلمبراطورية 
المجرية إلى مملكة صربيا تهديداً مشروطاً 
سالح  ن��زع  منها:  مطالب  عشرة  بتنفيذ 
عصابة القبضة السوداء، السماح للشرطة 
النمساوية بالتحقيق في عملية االغتيال، 
وعندما  السالح.  تهريب  عمليات  وإيقاف 
فقط  ثمانية  على  إاّل  صربيا  توافق  لم 
من المطالب العشرة أعلنت اإلمبراطورية 
صربيا  ضد  الحرب  المجرية  النمساوية 

في )28 / تموز / 1914 م(. 
ألمانيا  انضمت  أي���ام  ث��الث��ة  وب��ع��د 
الحرب،  وأعلنت  النمساوية  لإلمبراطورية 
الحرب ضد  بريطانيا  أعلنت  آب   4 وفي 
ألمانيا، ثم دخلت بالتتالي عشرات الدول 
الحلفاء ضد  )ق��وات  وشكلت مجموعتين 
دول المركز(، وفي النهاية احتشد أكثر من 
)70( مليوناً من العسكريين، من بينهم )60( 
أكبر  في  واشتركوا  األوروبيين،  من  مليوناً 

صراع دموي آنذاك شمل جيوش وأساطيل 
وأراضي )اإلمبراطورية النمساوية المجرية، 
اإلم��ب��راط��وري��ة األل��م��ان��ي��ة، اإلم��ب��راط��وري��ة 
الكومنولث،  دول  كافة  فرنسا،  الروسية، 
رومانيا، بلغاريا، الدولة العثمانية، إيطاليا، 
الواليات المتحدة األمريكية، مملكة صربيا، 
اإلمبراطورية  بلجيكا،  اليونان،  البرتغال، 
اليابانية، مونتينغرو إلخ....( لذلك أسموها 
حرباً عالمية، واستمرت قرابة أربع سنوات 
الثاني  تشرين   /  11( بتاريخ  انتهت  حيث 

/ 1918 م(. 
لم يكن في تصور الطالب الصربي 
اللتين  الطلقتين  أن  برينسيب(  )غافريلو 
خ��رج��ت��ا م��ن م��س��دس��ه س��ت��ؤدي��ان لموت 
الماليين، فقد رأى أمامه فقط األرشيدوق 
لعبة  مثل  ص��ارت  العملية  ولكن  يموت. 
الدومينو. إذ منذ ذاك اليوم تغير العالم كله، 
حيث وصل عدد القتلى في هذه الحرب إلى 
حوالي )9( ماليين شخص، والجرحى )26( 
)7( ماليين،  والمفقودين  واألسرى  مليوناً، 
كما انتهت إمبراطورية آل هابسبورغ وسط 
أوروبا، وتشكلت دولة يوغسالفيا، وُعقدت 
معاهدة فرساي التي فرضت على ألمانيا 
المهزومة شروطا مذّلة أدت الحقاً إلى اندالع 
الحرب العالمية الثانية عام 1939 م. وكان لنا 

نحن العرب نصيباً من نتائجها من خالل 
توزيع أراضي الدولة العثمانية وتقسيم بالدنا 
على طاولة )سايكس( و)بيكو( ووضعها تحت 

اإلنتداب، والحقاً وعد بلفور وتداعياته. 
ث���ان���ي���ًا ال���ص���دف���ة ال���ث���ان���ي���ة: خ��ي��ال 
كاتب بريطاني يتطابق مع أح��داث غرق 

التيتانيك. 
سفينة  غ��رق  م��ن  ع��ام��اً   )14( قبل 
القرن  سفن  أش��ه��ر  )تيتانيك(  ال��رك��اب 
العشرين، ألف الكاتب البريطاني )مورغان 
روبرسون( عام )1898 م( رواية بعنوان )حطام 

تيتان( )الشكل 5(،
 تحكي قصة سفينة ركاب عمالقة 
المحيط  ف��ي  أب��ح��رت  )ت��ي��ت��ان(،  اسمها 
األطلسي وتعرضت لحادث إصطدام بجبل 
جليدي ضخم، مما أدى إلى غرقها ومقتل 
التفاصيل  معظم ركابها، وللمصادفة فإن 
التي أوردها الكاتب في روايته تشبه إلى حٍد 
كبير تفاصيل ما حدث للسفينة )تيتانيك( 
لحادث  تعرضت  عندما  عاماً،   )14( بعد 
اصطدام بجبل جليدي عام )1912 م(، ولكن 
األغرب هو أن وجه التشابه بين السفينة 
الكاتب  رواي���ة  ف��ي  ذك��ره��ا  ال���وارد  )تيتان( 
البريطاني مع السفينة الحقيقية )تيتانيك(، 
شمل األبعاد واستطاعة المحركات وعدد 
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الركاب التي تستطيع حملهم.
غرق  وتداعيات  أخبار  انتشار  ب��دأ 
كانت  التي  الصحف  كافة  في  التيتانيك 
تصدر آنذاك في أنحاء المعمورة )الشكل 
المقاالت مقارنة  6(، كما تضمنت بعض 
الرواية،  في  ورد  ما  مع  الحادثة  تفاصيل 
حتى أن إحدى كبريات الصحف المرموقة 
أن  إلى  تشير  تلميحات  أوردت  حينه  في 
مصمم )التيتانيك( استعان بالرواية وأخذ 
العديد مما أورده الكاتب، واستطردت...... 
لكنه أخ��ط��أ ع��ن��دم��ا أك���د ف��ي أك��ث��ر من 
مناسبة ومحفل وخاصة عند التدشين بأن 
السفينة )التايتانيك( ال تغرق. بعدها إزدادت 
مبيعات رواية الكاتب )مورغان( بشكل كبير، 
وتم ترجمتها إلى عدة لغات، حتى كتبت 
الصحف بأن عشرات دور النشر حصلت 
ماليين  طرحها  بسبب  كبيرة  أرب��اح  على 

النسخ في األسواق المحلية والعالمية. 
ث��ال��ث��ًا ال��ص��دف��ة ال��ث��ال��ث��ة: م��ص��ادف��ة 
العالمية  الحرب  أح��داث  تاريخية ضمن 

الثانية. 
أوزب��ي��ك��ي  ق��ائ��د  تيمورلنك  ال��م��ل��ك 
)الشكل 7(، أسس الساللة التيمورية وبقي 
إسمه  م(،   1405( ع��ام  حتى  رأسها  على 
وتعني  )لنك(  إسمه  إلى  وأضافوا  )تيمور( 

في  إلصابته  نتيجة  )األع���رج(،  بالفارسية 
أنه  أخ��رى  رواي��ة  )وورد في  المعارك  أح��د 
عندما كان يافعاً تلقى سهاماً في فخذه 
من أحد الرعاة عندما حاول سرقة نعجة 

من أطراف القطيع(. 
كان تيمورلنك أحد أشهر أمراء الحرب 
في آسيا، إذ قام بحمالت توسعية شرسة 
أدت إلى إغتنام مجتمعات بأكملها، واستطاع 
تأسيس أكبر اإلمبراطوريات في ذلك الحين 
امتدت حتى الهند والصين، وتسببت حروبه 
في مقتل حوالي سبعة عشر مليون شخص 

على األقل. 
القائد  واف���ق  م(   1941( ع���ام  ف��ي 
السوفييتي )ستالين( )الشكل 8( على طلب 
فريق من علماء اآلثار لفتح قبر )تيمورلنك( 
الموجود في )أوزبيكستان( بغرض استكمال 
الدراسات التاريخية عنه، وبعد فتح القبر 
وجد الفريق نقوشاً كتابية تقول )من يفتح 

قبري سيفتح الطريق لغزاٍة أكثر شراً(.
من  يومين  بعد  وللمصادفة  وفعاًل 
 1941/ حزيران   /22( بتاريخ  القبر  فتح 
هتلر  بزعامة  األلمانية  القيادة  ب��دأت  م(، 
اإلتحاد  خاللها  غزت  )بارباروس(،  عملية 
السوفييتي بمشاركة )2،5( مليون جندي 
على جبهة بطول )2900( كم. كان الهجوم 

كاسحاً دّمر وقتل كل من تواجد في طريقه 
وكأن ما وجده علماء اآلثار من كتابات داخل 
قبر )تيمورلنك( قد تحقق، وخالل أقل من 
عمق  في  األلمانية  الجيوش  توغلت  عام 
العاصمة  وحاصرت  السوفييتية  األراضي 
تلك  أت��ون  وفي  المدن.  وكبريات  موسكو 
بالحرب  بعد  فيما  ُسميت  التي  الحرب 
أمر  مجهولة  وألسباب  الثانية،  العالمية 
بإعادة   )1943( ستالين مطلع شباط عام 
بقايا رفاة )تيمورلنك( إلى القبر مع إعطاء 
هذا الحدث مراسم خاصة، وقيل آنذاك بأن 
ستالين أراد استرضاء كافة القوميات التي 
كانت متعاطفة مع تاريخ وتراث )تيمورلنك( 

لتجنيدها بوجه الغزاة من النازيين. 
يومين  بعد  أنه  أيضاً  وللمصادفة   �
من إعادة رفاة )تيمورلنك( إلى القبر، بدأت 
الجيش  تمكن  إذ  ألمانيا،  هزيمة  مالمح 
وتطويق  العوائق  اجتياز  من  السوفييتي 
ستالينغراد،  مدينة  في  األلمانية  القوات 
ومنع كل أشكال اإلمدادات عنها، ودار قتال 
عنيف في كل شارع ومنزل، حتى استسلم 
الجيش السادس األلماني الذي كان يدافع 
عن )ستالينغراد( بقوام حوالي )300( ألف 
مقاتل )الشكل 9(، وعلى رأسهم أحد أقوى 
وألمع القادة األلمان )الفيلد مارشال فون 

باولوس( )الشكل 10(، الذي بقي أسيراً في 
قام  طويلة،  لسنوات  السوفييتي  اإلتحاد 
خاللها بتدريس مواضيع استراتيجية في 
األكاديميات العسكرية العليا السوفييتية. 
الشرق  في  العسكريون  المحللون  واعتبر 
والغرب، أن ملحمة ستالينغراد التي حدثت 
بعد إعادة رفاة )تيمورلنك( إلى قبره، شكلت 
الحرب  مجريات  في  كبرى  تحول  نقطة 
العالمية الثانية، جعلت أمريكا وبريطانيا 
ثانية  جبهة  وفتح  التحضيرات  تتعجالن 
اإلستراتيجي  اإلن����زال  تنفيذ  خ��الل  م��ن 
والتحرك  م(   1944( عام  النورماندي  في 
في  السوفييتي  اإلتحاد  لمشاركة  شرقاً 

هزيمة هتلر. 
راب����ع����ًا ال���ص���دف���ة ال���راب���ع���ة: رئ��ي��س��ان 
أم���ري���ك���ي���ان ت��ش��اب��ه��ا ف���ي ظ�����روف ال��ح��ي��اة 

والموت. 
تشابهت ظروف حياة وموت الرئيسين 
تم  حيث  كنيدي،  وج��ون  لينكولن  إبراهام 
انتخاب األول في مجلس النواب األمريكي 
لنفس  الثاني  وان��تُ��خ��ب  م(،   1846( ع��ام 
الحال  وكذلك  م(،   1946( ع��ام  المجلس 
بالنسبة النتخابات الرئاسة، إذ تم إنتخاب 
جون  أم��ا   )1860( ع��ام  لينكولن  أب��راه��ام 
م(   1960( ع��ام  انتخابه  تم  فقد  كينيدي 
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)الشكل 11(، هاتان الصدفتان جمعت بين 
الرئيسين في حياتهما. 

أيضاً  كانت  الغريبة  والمصادافات 
في ظروف موت الرئيسين، إذ أن حادثتي 
كل  ومات  يوم جمعة،  في  وقعتا  اإلغتيال 
وللمصادفة  ال��رأس،  في  برصاصة  منهما 
أيضاً أن الرئيس أبراهام لينكولن تم اغتياله 
بجانب زوجته في مسرح )فورد( )الشكل 12(، 
بجانب  إغتياله  تم  كنيدي  جون  والرئيس 
)ف��ورد(  ط��راز  سيارة  ركوبهما  أثناء  زوجته 

)الشكل 13(. 
مآسي  الخامسة:  الصدفة  خامسًا 

لويس السادس عشر في تاريخ متكرر. 
آخر  عشر  ال��س��ادس  لويس  الملك 
ملوك فرنسا قبل الثورة الفرنسية، تزوج وهو 
)ولياً للعهد( في عمر الخامسة عشر، من 
ماري أنطوانيت إبنة اإلمبراطور النمساوي 
فرانسيس األول وهي في الرابعة عشرة من 
عمرها، وتم عقد القران في فيينا بغياب 
العريس، وبعد يومين توجهت العروس إلى 
فرنسا بقافلة مكونة من )57( مركبة و)366( 
من  )132( شخصاً  الموكب  وض��م  ج��واد، 
والخياطات  الشعر  ومصففي  الوصيفات 
والجراحين والصيادلة والكهنة والطباخين 
والخدم، باإلضافة إلى )35( شخصاً للعناية 
أربعة مرات  تُستبدل  كانت  التي  بالخيول 
يومياً. وبعد ستة عشرة يوماً وصل الموكب 
إل��ى ض��ف��اف نهر )ال��ري��ن( عند ال��ح��دود 
الفرنسية قبالة )ستراسبورغ(، وعلى الفور 
استبدلت ماري أنطوانيت ثيابها النمساوية 
بثياب فرنسية وعاد أتباعها النمساويون إلى 
فيينا، وحل محلهم حاشية من السيدات 
والخدم الفرنسيين. وبعد أربع سنوات من 
الزواج تولى لويس عرش فرنسا عام )1774 
في  وه��و  عشر  السادس  لويس  بإسم  م( 

العشرين من عمره )الشكل 14(. 
عليالً،  حياته  بداية  في  لويس  كان 
خجوالً، فيه من الطيبة أكثر مما فيه من 

الذكاء، أغرق نفسه في الرياضة حتى أصبح 
اليدوية  الحرف  وتعلّم  الرماة،  أفضل  من 
الصناعيين  أفضل  ينافس  أصبح  حتى 
في استعمال يديه وأدوات��ه. وبعد أن تولى 
واألساطير،  بالخرافات  يهتم  أخذ  العرش 
الحظ،  وقارئي  المنجمين  يجالس  وب��ات 
وازداد إعتقاده بما يسمى ويقال عن طالع 
فإذا سمع صوت  الحظ،  النحس وجالب 
طيلة  م��زاج��ه  يتعكر  الصباح  ف��ي  غ��راب 
وإذا رأى قطة سوداء يصبح متوتراً  اليوم، 
إن  ويقال  وه��ك��ذا...  سيئة  أخبار  بانتظار 
أحد المنجمين حذره من تاريخ ال� )21( من 

كل شهر، فأصبح يحتاط لهذا اليوم ويبدأ 
عليه القلق بالظهور قبل حلول هذا التاريخ، 
أن  ويبالغ في التكهنات إذ يتصور أحياناً 
هناك مصيبة ستقع، وهكذا تتعطل كافة 
قصر  في  تعمل  التي  واألج��ه��زة  الهيئات 

فرساي استعداداً لهذا التاريخ. 
لويس  إعتقال  تم  أن��ه  وللمصادفة   
السادس عشر )الشكل 15( في )21 / حزيران 
/ 1791( بعد نجاح الثورة الفرنسية،وبتاريخ 
)21 / أيلول( من نفس العام تم إلغاء الحكم 

الملكي في فرنسا )الشكل 16(، 
تم  م(   1793/2 كانون   /  21( وف��ي 

باريس  في  عشر  السادس  لويس  إع��دام 
بالمقصلة بعد أن اقتيد لها هو )الشكل 
 )17 )الشكل  انطوانيت  ماري  وزوجته   )19
عربته  أركبوه  إذ  االح��ت��رام،  مظاهر  بكل 
األبهة  بكامل  به  وداروا  كملك  المذهبة 
والمراسم في شوارع وساحات باريس بين 
شعبه الذي لم يحسن التعامل معه، وبعد 
زالت  ال  التي  بالمقصلة  وزوجته  إعدامه 
بباريس،  اللوفر  متحف  ف��ي  محفوظة 
بدأ  الذي  الجالد  نحو  الحشود  تدافعت 
يوزع خصل شعر صغيرة من شعر لويس 
اإلعدام،  قبل  الذي قصه  السادس عشر 
كما ص��ع��دت ح��ش��ود أخ���رى إل��ى منصة 
بدمه  مناديلها  تغمس  وأخ���ذت  اإلع���دام 
المقصلة  أسفل  األرض  على  سال  الذي 
بسبب كرههم له ولتشفيهم منه. ومؤخراً 
تم بيع قطعة قماش كتانية طولها )20( 
سم وعرضها )16( سم )ملطخة بدم لويس 
السادس عشر(، محفوظة في نعش صغير 
جداً من خشب األبنوس بسعر )19000( 
وهذه  باريس،  في  )دروو(  فندق  في  ي��ورو 
بلويس  شغوف  فرنسي  اشتراها  القطعة 
السادس عشر حسب ما نشرته دار )كوتو 
التذكارات  ب��م��زادات  المختصة  بيغاري( 

التاريخية. 
المراجع 

 First كتاب )الحرب العالمية األولى •
World War( باللغة الروسية مترجم عن 
اإلنجليزية تأليف )مارتن جيلبرت( إصدار 

دار نشر )روزيتا بوكس( عام 2014 م. 
الثانية  العالمية  )ال��ح��رب  ك��ت��اب   •
World War II( باللغة اإلنجليزية، إصدار 
)أي.  للكاتب  أوكسفورد  جامعة  منشورات 

دير( عام )1995 م(. 
• عدة مقاالت من اإلنترنيت بعنوان: 
الثورة  ال��ت��اري��خ،  م��ن  وأح���داث  شخصيات 
الفرنسية، غرق )التيتانيك(، وحياة الرئيسين 

األمريكين أبراهام لينكولن وجون كنيدي.
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ظهرت الضفادع البشرية كأحد أسلحة القوات البحرية الخاصة خالل الحرب العالمية الثانية، عندما 
استخدمها اإليطاليون بنجاح كبير )أغرقت أكثر من 30 قطعة بحرية بريطانية متنوعة وأعطبت عددا 
آخر(، نظرا المتالكهم سالحا هجوميا جديدا وفاعال يتمثل في "الطوربيد البشري" المؤلف من طوربيدين 
متراكبين، أحدهما مخصص لغواص القتال الذي يقود الطوربيد البشري والثاني طوربيد عادي يطلقه 
الغواص عند االقتراب من الهدف المعادي وبعد الحرب العالمية الثانية أخذ سالح الضفادع البشرية يتطور 

بسرعة كبيرة من حيث المهام واإلعداد والتجهيز والتسليح. 
نتابع في هذا العدد الجزء الثاني المخصص بمأثر الضفادع البشرية العربية المصرية"الطريق إلى 

إيالت".

أوال":اإلغارات على ميناء ايالت
كانت الواليات المتحدة قد أمدت البحرية اإلسرائيلية 
األولى  حمولة  بحريتين،  بناقلتين  ع���ام/1968م  أوائ��ل  في 
7مدرعات برمائية، وهي "بيت شيفع"، والثانية ناقلة جنود 
إسرائيل  نفذت  إي���الت(.  ميناء  في  )تتمركزان  ب��ام"  "بيت 
السواحل  على  السفن  تلك  بواسطة  إغ��ارات   4 نحو3الى 
الشرقية المصرية، على أثرها صدرت األوامر إلى البحرية 
استطالع  عملية  وبدأت  الناقلتين.  تلك  بتدمير  المصرية 

حركة الناقلتين من والى ميناء إيالت، والتي استمرت طوال 
عامي 1968 و1969م. 

• اإلغارة األولى: في 15-16 تشرين الثاني/1969:
رداً على اإلغارة اإلسرائيلية على موقع الرادار المصري، 
في المنطقة بين أبو الدرج والزعفرانة )تلك اإلغارة التي سببت 
أزمة قلبية للرئيس عبد الناصر(، قررت القيادة المصرية، 
تنفيذ عملية إغارة على سفن اإلبرار اإلسرائيلية، المتمركزة 
في ميناء ايالت بواسطة قوة من الضفادع البشرية المصرية. 

ومن أجل استطالع ودراسة منطقة العملية توجه قائد لواء 
الوحدات الخاصة البحرية إلى ميناء العقبة األردني. وعلى 
التوازي بدأ تدريب مجموعة من عناصر الضفادع البشرية 
تدريباً قاسيا ومركزاً، في ظروف وأماكن تُشابه تماماً ظروف 
 ،1969 الثاني  تشرين   14 يوم  مساء  في  المقبلة.  العملية 
تحركت المجموعة بعد استكمالها بالرجال والعتاد من عمان 
باتجاه ميناء العقبة األردن��ي على غير الطريق التقليدي. 
الواحدة  الساعة  حوالي  في  المحدد  المكان  إلى  وصلوا 
المفترض  الثاني، وكان من  والنصف ظهر يوم 15 تشرين 
أن يتم تنفيذ العملية في الليلة التالية، بعد أن ينال األفراد 
قسطاً من الراحة. ولكن قائد العملية قرر تنفيذها في الليلة 
نفسها، خشية أن يحدث أي تغيير في الموقف. وفي الساعة 
الرابعة والنصف، تحركت المجموعة في اتجاه ميناء ايالت 
اإلسرائيلي، وكانت حالة البحر سيئة والرياح شديدة، وتم قطع 
المسافة إلى مسافة تبعد 2كم عن ميناء إيالت في ثالث 
ساعات، حيث تشكل رجال الضفادع في ثالث مجموعات 
فرعية، نزلت إلى الماء. وفي أقل من ثالث دقائق انطلقت 
سباحة تحت الماء إلى حرم الميناء. وكان من المخطط أن 
ينتظرهم قارب المطاطي في مكان النزول اللتقاطهم بعد 
انتهاء العملية، وذلك ما بين الساعة الثانية عشرة والنصف، 
والواحدة من صباح يوم 16 تشرين الثاني. وفي الساعة الحادية 
عشرة وخمس دقائق، وصلت المجموعات إلى مسافة 150 
متراً من أهدافها، حيث قامت من وضعية الغطس وبنجاح 
بتلغيم السفينتين "هيدروما" و"داليا" الراسيتين في الميناء، 
ثم غادرت. وفي تمام الساعة الواحدة وثالث عشر دقيقة 
ُسمع دوي هائل النفجار في ميناء ايالت، ثم تاله انفجارات 
أخرى، كانت جملتها خمس انفجارات، كان من نتيجتها تدمير 

السفينتين اإلسرائيليتين المذكورتين. 
• اإلغارة الثانية: 6-5 شباط /1970:

بعد اإلغارة األولى الناجحة، التي قام بها أفراد الضفادع 
البشرية المصرية على ميناء ايالت،، أصيب اإلسرائيليون 
على حرم  دفاعية مشددة  إج��راءات  واتخذوا  بفزع شديد، 
الميناء، حيث أقاموا شباك دفاعية وعوامات تُطلق موجات 
فوق صوتية الكتشاف أي هدف يتحرك تحت الماء، وصدرت 
التعليمات للسفينتين "بيت شيفع" و"بات يام" بعدم الرسو 
لياًل بأي من المواني اإلسرائيلية واالبحارطوال فترة الليل 
حتى الفجر كي يتفادوا إغارات الضفادع البشرية المصرية. 
لكن القدر شاء أمر آخر، فأثناء تفريغ الناقلة "بيت شيفع" 
الحربي في ميناء  الرصيف  واأللغام على  المعدات  بعض 
إيالت، انفجرت أحدى العربات المدرعة المحملة بكمية من 
الذخائر أثناء إنزالها، أدى االنفجار إلى مقتل حوالي 60 فرداً 
من القوات اإلسرائيلية، إضافة إلى انبعاج شديد في الباب 
األمامي للسفينة، الذي يعمل "هيدروليكياً". وحتى تتمكن 
السفينة من اإلبحار. ;كان ال بد من إصالحه. وصلت إلى 
القيادة المصرية معلومات استطالعية تفيد بأن الناقلة"بيت 
شيفع" راسية على الرصيف الحربي، ويجري العمل على 
سوف  اإلص��الح  عملية  أن  تقديرهم،  وحسب  إصالحها، 
تستغرق من 7-5 أيام. وباشرت القيادة المصرية على الفور 
بالتخطيط لعملية إغارة جديدة على ميناء ايالت الحربي، 
بهدف تدمير هذه السفينة، وتقرر هذه المرة أن تكون نقطة 
االنطالق، منطقة االستحمام على شاطئ العقبة األردني، 
بجوار فندق العقبة هوليداي، على أن يكون الذهاب والعودة 
كيلومترات(. وبعد استطالع منطقة  أربعة  سباحة )حوالي 
المعطيات عن مكان  آخر  ودراس��ة  الطبيعة  العملية على 

العميد البحري المتقاعد أحمد حمود

من ملفات حرب االستنزاف - الجزء الثاني: 
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رسو "بيت شيفع" تبين أن الناقلة "بيت بام"أيضا راسية في 
الميناء، صدرت األوامر إلى مجموعة من الضفادع البشرية 
المصرية أن تنقسم إلى مجموعتين فرعيتين وتقوما سباحة 
على خط سير اقتراب محدد إلى حرم الميناء حاملين معهم 
ألغامهم، مع التنويه على خط سير العودة. وبدأ تنفيذ العملية 
مع نزول المجموعة الفرعية األولى إلى البحر وكان هدفها 
تلغيم "بيت شيفع". وتلتها المجموعة الثانية، وهدفها تلغيم 
إلى مسافة  المجموعتان سباحة  وعند وصول  ي��ام".  "بات 
حوالي مائة متر من األهداف المحددة، اتجهت المجموعة 
الثانية إلى هدفها وهي السفينة "بات يام"، التي كانت، في 
ذلك الوقت، تقف على رصيف الميناء الحربي، على مسافة 
عشرين متراً أمام الناقلة "بيت شيفع"، فوصلت إلى هدفها 
في الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسين دقيقة، قبل 
منتصف الليل، وقامت مباشرة بتلغيمها، وانسحبت بسرعة 
خارج الميناء. أما المجموعة األولى فأخذت طريقها نحو 
"بيت شيفع"، التي كانت محاطة بسياج قوي من الحراسة، 
وفور الوصول إليها، قامت بتثبيت األلغام على بدنها وضبطت 
توقيت االنفجار بعد االنتهاء من تلغيم السفينتين، اتجهت 
المجموعتان على طريق العودة إلى نقطة االلتقاط، وفي 
حوالي الساعة الثانية من صباح ذلك اليوم، انفجرت األلغام 
في السفينة "بات يام" وغرقت على الفور. أما السفينة "بيت 
شيفع"فقد تحركت مباشرة إلى منطقة ضحلة بالميناء قبل 
أن تنفجر األلغام المثبتة على بدنها، وكان هذا سبباً لعدم 
إغراقها تماماً، كانت الخسائر فادحة في العتاد والرجال. لقد 
كان لنجاح استهداف ميناء إيالت أثرا مدويا في إسرائيل. 
وقد استجوب وزير الحرب موشي ديان في الكنيست على 
آثر العملية، لكنه كالعادة أعلن متبجحا أنه لن يسمح ألي 
جندي مصري بالوصول إلى ميناء إيالت مرة أخرى. وبناء 
عليه اتخذت كل التدابير الممكنة. ولكن القيادة المصرية 
كل  ومع  حتى  بأنه  مختلفا،  درس��ا  اليهود  تلقن  أن  أرادت 
القيادة اإلسرائيلية، فإن  التي اتخذتها  التدابير االحترازية 
الضفادع البشرية المصرية ستتمكن من دخول الميناء مرة 

ثالثة، وهذا ما حدث في اإلغارة الثالثة. 
• اإلغارة الثالثة: في14-15 أيار/1970:

 بعد عملية اإلغارة الثانية الناجحة على ميناء ايالت، 
تم تغيير في قيادة السالح البحري اإلسرائيلي. اتبعت القيادة 
قبل  السفن،  من  المؤانئ  بإخالء  يقضي  أسلوبا  الجديدة 
الغروب بساعة وحتى صباح اليوم التالي.. من هنا نشأت 
فكرة العملية الثالثة، حيث وصلت معلومات من المخابرات 
الحربية تفيد، أن ناقلة الجنود "بيت شيفع" قد تم إصالحها 
بعد التدمير، الذي أصابها أثناء عملية اإلغارة الثانية غير أنها، 
كبقية السفن، تغادر الميناء كل ليلة، وتعود إليه في صباح 
اليوم التالي. وكان ال بّد من إيجاد وسيلة لتعطيل "بيت شيفع"، 
عن اإلبحار، وإرغامها قضاء ليلة واحدة على األقل في الميناء، 
حتى يمكن مهاجمتها وإغراقها. وتتلخص فكرة القيادة في 
وضع لغمين كبيرين عند منتصف الليل أسفل قاع الرصيف 
الحربي حيث ترسو الناقلة نهارا، يحتوي كل منهما على مائة 
وخمسين كيلوجراماً من مادة متفجرة، ويُضبط جهاز التأخير 
بحيث يحدث االنفجار نحو الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم 
التالي، حيث تكون الناقلة راسية قريبا من الرصيف الملغم. 
وتحدد يوم السبت، )يوم السكون اإلسرائيلي(، 14 أيار 1970 
لتنفيذ العملية، وفعاًل تم وضع اللغمين كمرحلة أولى في 
المكان المحدد مسبقا. الذي حدث أن أحد اللغمين أنفجر 
في الساعة السابعة وخمس وثالثين دقيقة، من صباح اليوم 

التالي على غير انتظار، وكان هذا من تصريف القدر وخالفاً 
لما تم ضبطه على جهاز التفجير، ويعود سبب التفجير 
باللغم،  التلف الذي حصل  إلى  المحدد  الموعد  في غير 
من جراء عبوات التفجير التي كان يلقيها العدو ليال بشكل 
منتظم في حرم الميناء. ولتصريف القدر أن الناقلة قد تأخر 
وصولها إلى الرصيف حتى الساعة الثانية عشرة إال خمس 
دقائق، أي بتأخير حوالي ست ساعات. لما نزل الغطاسون 
اإلسرائيليون للبحث عن عدم وجود ضفادع بشرية مصرية، 
أو ألغام أخرى، انفجر اللغم الثاني بنفس الوقت، وفي الساعة 
التاسعة والنصف، ونتيجة االنفجار قتل 22 بحارا إسرائيليا 
وأرسلوا بأسرع ما يمكن إلى الجحيم. ومن قوة التفجير دُمر 

الرصيف الحربي في الميناء. 
أبيدجان  الحفار"كنتنج"في  تدمير  ثانيا":عملية 

عاصمة ساحل العاج 
 بعد احتالل إسرائيل لسيناء، بدأت في نهب ثرواتها 
الطبيعية، وأهمها البترول. ومن أجل ذلك اشترت حفاراً بحرياً 
من كندا، الستخدامه في البحث والتنقيب عن البترول في 
السويس. وفي شهر  البترول"مرجان" في مياه خليج  حقل 
شباط 1970كان قرار الرئيس عبد الناصر بتدمير الحفار 
قبل وصوله إلى الحقل أيا كان الثمن وبأية وسيلة، صدرت 
األوامر إلى قيادة القوات البحرية بالعمل لتنفيذ التوجيه 
جمع  في  الفور  على  البحرية  القوات  شرعت  الرئاسي، 
المخابرات  خالل  من  الحفار،  عن  المتيسرة  المعلومات 
المصرية العامة. اتضح من المعلومات التي تحصلت عليها 
المخابرات المصرية أن الحفار قد وصل إلى ميناء داكار 
بالسنغال بعد رحلة طويلة عبر المحيط األطلسي، وسيمكث 
هناك حوالي ثالثة أسابيع، إلجراء بعض اإلصالحات. يبحر 
البحرية  القوات  قائد  شكل  السويس.  خليج  إلى  بعدها 
إليها  وأسند  المصرية  البشرية  الضفادع  من  مجموعة 
تنفيذ المهمة،. بدأت المجموعة عملها بصياغة خطة تبدأ 
تقسيم  الخطة في  وتلخصت  للحفار،  تفصيلي  من رسم 
المجموعة المكونة من ستة أفراد، إضافة إلى قائد العملية، 
إلى مجموعتين فرعيتين، مجموعة مكونة من أربعة أفراد 
تتوجه إلى باريس، ومجموعة ثانية مكونة من ثالثة أفراد 
تتوجه إلى زي��ورخ، ثم من باريس وزي��ورخ يطيران جوا إلى 
داكار في السنغال. وتقرر أن تتم العملية في الليلة التالية 
لوصولهم. لكن عند ظهر اليوم التالي للوصول، وبينما كان 
بتلقين  ويقوم  والمعدات،  األلغام  يحًضر  المجموعة  قائد 
األفراد المهمة الموكلة، علم بخروج الحفار من ميناء داكار 
إلى جهة غير معلومة.  بواسطة قاطرة هولندية،  مقطوراً 
جديدة،  معلومات  على  الحصول  لحين  العملية  فتأجلت 
وعادت المجموعة إلى القاهرة، ونشطت أجهزة المخابرات 
المصرية في تجميع المعلومات عن الحّفار. وبعد عشرة أيام 
جاءت المعلومات تفيد، أن الحفار لجأ إلى ميناء أبيدجان، 
في ساحل العاج. وفي اليوم التالي كانت نفس المجموعة 
جاهزة للسفر إلى الميناء الجديد وباألسلوب السابق، وبعد 
وصول أحدى المجموعتين الفرعيتين إلى أبيدجان، تقرر أن 
تتم العملية -من قبلها- مساء السادس من آذار عام 1970م، 
وبدون انتظار المجموعة الثانية التي تأخر وصولها. ويوافق 
هذا التاريخ ليلة األحد التي يحتفل فيها أهالي المدينة حتى 
الصباح، إضافة إلى أنها نظمت مهرجانا كبيرا الستقبال رائد 
الفضاء األمريكي"آالن شبرد". وبعد االستطالع الدقيق للميناء 
من قبل مجموعة الضفادع البشرية األولى، تم وضع الخطة 
التفصيلية لتنفيذ الهجوم على الحفار. وفي منتصف الليل 

تماماً، بدأ في تجهيز األلغام وتعميرها وضبطها، على أن 
تنفجر بعد ثالث ساعات من وضعها تحت جسم الحفار. 
كما جرى تجهيز المعدات وأجهزة الغطس. وأستقل أفراد 
إلى  المجموعة سيارة أجرة، أوصلتهم في الرابعة صباحاً 
منطقة العملية. وغادر األفراد الشاطئ سباحة تحت الماء، 
واتخذوا خط سير في اتجاه الحفار، حيث وصلوا إليه في 
اللغم الواحد  الساعة الخامسة. ثبتوا األلغام األربعة، )زنة 
منها 25كغ على جسم الحفار(، ثم أسرعوا بالعودة أيضا 
سباحة تحت الماء إلى حيث كان قائدهم بانتظارهم على 
الشاطئ، عادوا إلى الفندق فجمعوا متاعهم، وتوجهوا إلى 
مطار ابيدحان، ليستقلوا الطائرة المتجهة إلى باريس في 

الساعة العاشرة والنصف صباحاً. 
السفارة  مندوب  كان  الطائرة  تقلع  أن  وقبل  وهناك 
المصرية يقف خارج أسوار المطار ليشير لهم بعالمة النصر 
بعد أن انفجرت األلغام األربعة ودوت أصوات انفجارها، حيث 

سمع دويها من على بعد سبعة كيلو مترات من الميناء... 
ورغم حرص القيادة المصرية على البقاء بعيدا عن هذه 
العملية أمام الرأي العام العالمي، إال أن اإلسرائيليين كانوا 
يدركون تماما أن التفجير لم يكن حادثا عرضيا، بل كان متعمدا، 

وكانوا متأكدين أن المخابرات المصرية كانت من خلفه. 
ورغم التفجيرات القوية التي اجتاحت الحفار، لكنه لم 
يُدمر بشكل نهائي، لذلك قامت الجهات اإلسرائيلية المعنية 
بهذا الحفار في قطره إلى احد األحواض الجافة الخاصة 

بإصالح السفن إلصالحه في "غانا".
توجه نفس قائد مجموعة الضفادع البشرية المصرية 
السابقة من جديد إلى )غانا(، ليقف على حالة الحفار عن 
قرب، بينما عكفت المخابرات المصرية على وضع خطة إلعادة 

تدمير الحفار مره أخرى إذا ما نجحت محاوالت إصالحه.. 
ويتحدث قائد العملية قائال: عندما وصلت إلى )غانا( 
تنكرت في زي عامل ميكانيكي كي أتمكن من دخول ورشة 
إصالح السفن، والتي كان إصالح الحفار يتم بداخلها وتمكنت 
فعال من التسلل سباحة والغطس بنفسي تحت جسم الحفار 
لكي أرى اثر االنفجار الذي صنعه رجالي في ساحل العاج، 
وتأكدت من تعرض جسم الحفار لعطب كبير، مكثت نحو 
أسبوع كامل داخل الورشة قمت خاللها بدراسة موقع الحفار 
وحالته ومراحل إصالحه ثم عدت مرة أخرى إلى القاهرة، 

لوضع الخطط البديلة لتدميرالحفار.
وفي إج��راء في منتهى الجرأة واإلص��رار يقوم رجال 
معداتهم  بوضع  أخ��رى،  مرة  المصرية،  البشرية  الضفادع 
وأجهزتهم داخل طرود دبلوماسيه وشحنها إلى دولة غانا، 
بينما تم استدعاء إحدى سفن الصيد، بهدف استخدامها في 
حملهم إلى منطقة قريبة من الحفار والتوجه منها لمهاجمة 
الحفار بمجرد التقاط اشاره تفيد بنجاح إصالحه. وبقيت 
المجموعة 32يوما في العاصمة الغانية، وكلما مر يوم، كلما 

ازداد القلق على مصير العملية التي لم تتم. 
وفي اليوم الثالث والثالثون أعلنت السلطات الغانية 
فشلها في إصالح وتعويم الحفار االسرائيلي، نظراً لإلصابة 

البالغة التي لحقت به. 
وأعظم  أروع  م��ن  ك��ان��ت  الحفار  تدمير  عملية  إن 
العمليات التي تمت من خالل سيمفونية رائعة الجمال، تم 
عزفها بتناغم وانسجام جميل بين كل من المخابرات العامة 
الخارجية  ووزارة  البحرية  والقوات  العسكرية  والمخابرات 
المصرية، عملية متكاملة أدى فيها كل شخص دوره على 

أكمل وأجمل ما يكون.
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مجلة "الرابطة" تلتقي المحارب القديم 
اللواء المتقاعد محمد الشمالي

محارب قديم أمضى أربعين عامًا في الخدمة العسكرية الفعلية وأكثر من عشر سنوات متعاقدًا 
في مركز الدراسات العسكرية ومايزال يمارس عمله بكل نشاط كرئيس لفرع دمشق لرابطة المحاربين 
القدماء، من مواليد 1940، دخل الكلية العسكرية عام 1959وكان من عداد الدورة األولى التي درست 
في مصر زمن الوحدة، تدرج في الرتب العسكرية من مالزم إلى لواء وتسلم عددًا من المهام القيادية 
بدءًا من قائد كتيبة إلى قائد لواء إلى قائد فرقة، شارك في حرب تشرين التحريرية وكانت كتيبته 
من أوائل الكتائب التي دخلت القنيطرة، يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق وله عدد من 
المؤلفات في الشؤون العسكرية.. إنه المحارب القديم اللواء المتقاعد محمد الشمالي الذي حاورته 

مجلة "الرابطة" وكان هذا اللقاء.

أجرى اللقاء: د. بسام الخالد 

< سيادة اللواء.. نرحب بكم في مجلة الرابطة 
وحبذا لو تعطونا لمحة موجزة عن مرحلة الطفولة، 
تاريخ الوالدة والمدرسة، حتى حصولكم على الشهادة 

الثانوية.
أبصرت النور في العام 1940م في قرية "دير ماكر" 
بريف دمشق الغربي والتي تبعد 20 كم عن مدينة دمشق، 
وفي العام 1943 انتقلت مع والدتي إلى دمشق حيث 
أقمنا في "زقاق الحطاب" المؤدي للسويقة قرب الميدان.
درست المرحلة اإلبتدائية في المدرسة "األمينية" 
قرب الجامع األموي بدوام إثني عشر ساعة في اليوم 
وانتسبت فيها لفرقة الجراميز )مرحلة ما قبل الكشافة( 
ونلت شهادة السرتفيكا )االبتدائية( في هذه المدرسة عام 
1951م وانتقلت إلى ثانوية التجهيز الثانية في الحلبوني، 
أحد أرقى أحياء دمشق آنذاك، في العام 1952م وفيما 
بعد عدلت تسميتها إلى ثانوية "أسعد عبد اهلل" وهو 

مغترب سوري له أياٍد بيضاء في المجال الوطني.
انتسبت للكشافة في المدرسة والتي كان مديرها 
األستاذ حمدي الروماني وقمنا برحالت كشفية كثيرة 
منها لجبل قاسيون وقبة السيار وجبل األربعين والغوطة.
وفي العام 1956 نلت الشهادة اإلعدادية واستمريت 
في المدرسة حتى عام 1958 حيث انتقلت إلى مدرسة 
ابن خلدون، وهي جزء من ثانوية جودت الهاشمي، ونلت 
الثانوية العامة منها، وكنت طيلة فترة الدراسة الثانوية 
من عام 1952 وحتى 1959 أعمل بعد الظهر ببيع بعض 
المواد كاأللبسة وغيرها، ألستطيع إعالة والدتي وإخوتي، 
كما عملت معلماً في مكافحة األمية بعد الظهر، وكنت 
فاعاًل في مرحلة الفتوة، وهي تنظيم عسكري في مدارس 
سورية يغطي المدة ما بين الصف العاشر والثاني عشر، 
ومن الرياضات التي كنت أمارسها السباحة، وأذكر أنني 
شاركت في بطولة 400 متر في مسبح السريانا غرب 
ساحة األمويين العام 1955 ونلت المرتبة الثانية، كما كنت 
العب كرة سلة من فريق االحتياط في المدرسة والذي 

كان يضم عمالقة السلة بدمشق آنذاك. 
< متى دخلت الكلية العسكرية وم��ن تذكر من 

رفاق دورتكم؟
 – الثانوية  الشهادة  عام 1959 تقدمت المتحانات 
القسم األدبي وأعلن عن قبول طلبات شرطية لكليات 
الجيش فتقدمت مع لفيف من زمالئي بشكل َشرطي، أي 
في حال نجاحنا في الثانوية والفحوص الطبية والنفسية 
وأخذونا لمعسكر لمدة  ونفسياً  المقررة، نجحنا طبياً 
شهرين تدريبيين قرب الالذقية، وكان المدربون من الجيش 
المصري والسوري أذكر منهم: المالزم دانيال شكبازوف 
والمساعد رفعت أرن��اؤوط من سورية، ومن المصريين 
الرائد فوزي أبو عياد، وبعد مضي حوالي الشهرين صدرت 
المزة  مطار  في  كنا   1959/9/14 وفي  الثانوية  نتائج 
العسكري بطريقنا إلى الكلية الحربية في القاهرة )اإلقليم 
الجنوبي(، وكنا أول دورة، في فترة الوحدة مع مصر، تندمج 
تماماً مع الطالب الضباط المصريين بلوائح اسمية تبدأ 
بالطالب الضباط الجنوبيين )مصريين( وتنتهي بالطالب 
الضباط الشماليين )سوريين( وكانت مدة الدراسة ثالث 
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سنوات، وكان عدد أبناء دورتنا )الدورة 42( 
600 طالب ضابط مصري، و300 طالب 
ضابط سوري، وبنهاية العام كان من بين 
ال���900 طالب األوائ��ل 65 طالب ضابط 
سوري وكان الثالثة األوائل سوريون وهم: 
صالح نعيمي  عبد الرحمن مسلماني – 

– وهيب فاضل، وأذكر من رفاق الدورة:
بهجت قبيسي – عمر بحري – علي 
حبيب – محمد خير خربوطلي – صالح 
نعيمي – وهيب فاضل – أمين غانم نعمان 
– عبد الرحمن مسلماني – مشهور عامر 
الدين  سيف   – الحميد غباري  عبد   –
طاهر   – العال  غسان عبد   – قبيطري 
الجندلي – محمد يونس يوسف – بديع 
أبو  نصوح   – شيخاني  داوود   – فالحة 
ريشة – أحمد عزة مليشو – علي سكيف 
– غسان رسمي الحموي – نبيل متولي. 

في أيلول عام 1961 حصل االنفصال 
فاقتادونا إلى المعتقل في دهشور )40كم 
عن القاهرة( مكث طالب السنة األولى 
20 يوماً وعادوا لسورية وطالب السنة 
الثانية )فيما بعد دورة الجزائر العربية( 
35 يوماً والسنة الثالثة 55 يوماً وعدنا 
إلى سورية حيث أبحرنا من بور سعيد 
إلى بيروت صباح 22 تشرين الثاني 1961.
في  العسكرية  الكلية  في  مكثنا 
حمص لمدة شهر تقريباً تخرجنا بعدها 
في  وثبتنا  1961م  أول  ك��ان��ون   22 ف��ي 
زمالئي  من   18 مع  وعينت   1962/1/1
في معسكرات قطنا )اللواء 18مشاة( وتم 
وضعنا بمفارز على حدود لبنان- سورية 
طيلة فترة االنفصال، وصباح 8 شباط 

العراق،  في  البعث  ث��ورة  قامت  1963م 
وفي صباح 8 آذار 1963م قامت ثورة حزب 

البعث العربي االشتراكي في سورية.
< ف���ي ت��ل��ك ال��ف��ت��رة ك��ل��ف ال���ل���واء 
18ب���م���ه���م���ة ف����ي ش���م���ال ال����ع����راق ل��م��دة 
ثالثة أشهر، ما هي هذه المهمة وماذا 

تتحدثون عنها؟
ال��ق��ي��ادة  ل��ب��ت   1963/10/1 ف��ي 
الحكومة  م��ن  مقدماً  طلباً  ال��س��وري��ة 
العراقية بإرسال تشكيل معزز بمختلف 
للمشاركة  المسلحة  ال��ق��وات  صنوف 
البرزانيين،  لالنفصاليين  بالتصدي 
وكان قرار القيادة السياسية والعسكرية 

إرسال اللواء 18 من معسكرات الشهيد 
عدنان المالكي وعززته بوحدات وقطعات 
من مختلف الصنوف، وكان قائد اللواء 
العقيد فهد الشاعر ورئيس أركانه العقيد 
االستطالع  ورئ��ي��س  ه���الل  اسماعيل 
الرائد  فيه  وك��ان  ف��واز سرحان  العقيد 
مدفعية  كتيبة  قائد  توركماني  حسن 
والنقيب وليد حمدون من ك102سطع 
الجيش والرائد أحمد درويش قائد كتيبة 
مشاة والرائد صالح نعيسة قائد كتيبة 
قائد  عمران  مصطفى  وال��رائ��د  مشاة 
كتيبة دبابات والنقيب محمد شيخ ناصر 
والرائد كريم داغر والنقيب عبد الكريم 

الخطيب والمالزم أول إبراهيم صافي، 
وكنت قائد فصيلة اإلشارة، وعينت بعد 
فصيلة  قائد  ال��ع��راق  لشمال  التحرك 
لإلشارة،  باإلضافة  الكتيبة  استطالع 
ونفذنا مهمتنا بنجاح، وقد كان القتال 
الهاون  بالقنص ورمايات  واتسم  شرساً 
من قبل المتمردين، وبنهاية عام 1963 

صدرت أوامر العودة إلى سورية.
ج���رى ع���رض ع��س��ك��ري ل��ل��ق��وات 
وسميت  ال��ح��رب  ه��ذه  ف��ي  المشاركة 
ال��ق��وات ب��ق��وات ال��ي��رم��وك وم��ن��ح فهد 
وُمنح  الوشاح  مع  أمية  وس��ام  الشاعر 
الضباط وسام الخدمة العامة العراقي 

ووسام اليرموك.
< س���ي���ادة ال����ل����واء.. خ���الل مسيرة 
حياتك العسكرية الطويلة تدرجت في 
الرتب والمناصب.. حبذا لو توجز لنا 

أهم هذه المراحل. 
عينت قائداً للسرية األول��ى في   •
الكتيبة 16 - اللواء 25 الذي بدل رقمه 

من 18 إلى 25. 
• عام 1970 عينت قائداً للكتيبة 151 

في اللواء 68.
للكتيبة  1971 عينت قائداً  عام   •
114 ميكا في اللواء 52 في منطقة كناكر.
• عام 1974 عينت رئيساً لعمليات 

اللواء 52.
• عام 1975-1976 انتقل اللواء 52 
إلى مدينة صيدا اللبنانية ليقوم بمهام 
أسندت له في القطاع الجنوبي المستقل. 
ع��ام 1977 عينت رئيساً ألرك��ان   •

مع القائد المؤسس حافظ األسد بمناسبة عيد الجيش
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اللواء 132 في درعا ثم انتقل اللواء إلى 
سن  وف��ي  الفيل  سن  منطقة   - لبنان 
الفيل نفذ اللواء معركتين هامتين ضد 

العناصر المناوئة.
• عام 1980 عينت قائداً للواء 52 
ميكا حيث كان يتمركز في مناطق: انخل 
– الصنمين – القنية وحتى العام 1984م.

نفذت الفرقة التاسعة مشروعاً   •
بالقوات مع الرمي الحقيقي في عام 1981 
واختارت القيادة بعد متابعة المشروع على 
األرض اللواء 52 كطليعة للفرقة 9 للذهاب 

إلى ليبيا.
عينت ع��ام 1984 رئيساً ألرك��ان   •

الفرقة السابعة حتى العام 1993.
• عام 1993 وحتى عام 1995 عينت 
مديراً إلدارة المنشآت التعليمية وبذلت 
بكل  اإلدارة  تقوم  ك��ي  جهدي  ق��ص��ارى 

المسؤوليات المنوطة بها.
للفرقة  ع��ام 1995 عينت ق��ائ��داً   •
مسيرتها  وتابعُت  لبنان  ف��ي  العاشرة 
التدريبية واالنضباطية وحصلت الفرقة 
المرتبة   1998-1995 الفترة  مدى  على 
األولى على تشكيالت الجيش لمرة واحدة.
• في نهاية 1998 نقلت إلى مركز 
 2000/1/1 وفي  العسكرية،  الدراسات 
لبلوغي  التقاعدي  المعاش  أحلت على 

السن القانونية.
< سيادة اللواء.. في حرب تشرين 
التحريرية كنت قائدًا لكتيبة ميكانيكية 
للكتيبة مشاركة  وك����ان   52 ال���ل���واء  ف��ي 
وقاتلت  القنيطرة  دخلت  فاعلة حيث 
قتاال شرساً.. كيف توجز لنا دوركم في 

حرب تشرين؟
ال��ح��دي��ث ي��ط��ول ع��ل��ى ب��ط��والت 

التي  التحريرية  تشرين  حرب  وأمجاد 
القائد  بها  وانتصر  وقادها  لها  خطط 
المؤسس حافظ األسد الخالد أبداً، هذه 
الحرب وتفاصيلها معروفة لدى الضباط 
المتقاعدين، ولكنني كمشارك فعال فيها 
حيث كنت قائدا للكتيبة 114 ميكا- اللواء 
52، سأعرض لمحة عن دور الكتيبة وما 

يخصني شخصياً.
نسقين  ع��ل��ى   52 ال��ل��واء  ه��اج��م 
)القرار( في النسق األول ولليمين الكتيبة 

159 ميكا بقيادة الرائد موسى اندراوس 
وفي النسق األول وإلى اليسار الكتيبة 
يونس  الرائد محمد  بقيادة  ميكا   222
يوسف وفي النسق الثاني الكتيبة 114 
ميكا التي كنت أقودها، ووزعت الكتيبة 
117 دبابات على الثالث كتائب ميكا، كما 
وزعت كتيبة دبابات ملحقة على اللواء 
52 ويقودها النقيب وليد عبد الرحمن، 
وأصبح ملحقاً 2 سرية دبابات لكل كتيبة 

ميكا في اللواء.

خرق  في   222 الكتيبة  تنجح  لم 
المنطقة المحصنة على الحد األمامي 
جنوب القنيطرة فصدر أمر في الساعة 
لتصبح  ميكا   114 الكتيبة  ب��زج   17.20
الثاني،  للنسق  وتعود ك222  أول  نسق 
الصخر  نبع  من   114 بالكتيبة  تحركت 
بالتعاون  وهاجمت   17.20 الساعة  في 
مع ك 159، معززاً بسريتي دبابات، الحد 
األمامي المعادي واتجهت إلى منتصف 
بمنتهى  قاتلنا  وللجنوب..  القنيطرة 
الشراسة قسماً من قوات اللواء المعادي 
177 المعزز بكتيبة مدفعية وس م/د وس 
هاون، من الساعة 15.00 يوم 6 تشرين 
وحتى الساعة 6.00 صباح يوم 7 تشرين، 
وتحققت المهمة المباشرة للواء وتابعت 
الكتيبة 114 بمفردها القتال باتجاه حرش 
الساعة  عين زيوان وعين زيوان، وحتى 
الهجوم  اتجاه  الكتيبة  حققت   13.00
الالحق لها والمهمة التالية للواء، عين 
زيوان – تل الريحان، بينما بقيت الكتيبة 
159 تدافع عن القنيطرة من أي هجوم 

معاكس معادي.
الكتيبة  ع��ادت  اليوم  نهاية  وف��ي 
114 بناًء على ثالث أوامر من قائد اللواء 

المقدم رياض رشيد سليمان.
في الدفاع نفذت الكتيبة األعمال 

التالية وهي أعمال خارقة:
• في يوم 19/18 تشرين أول إغارة 
دبابات  ودم��رت ثالث  تل مسحرة  على 
وبلدوزر ورشاش ومستودع ذخيرة وصدرت 

نشرة من اإلدارة السياسية بذلك.
ي��وم 11 تشرين أول صدت  ف��ي   •
الكتيبة في رويجينه شرق تل الغسانية 
من  قادم  إسرائيلي  مدرع  للواء  هجوماً  برتية مالزم عام 1962

صورة تذكارية لخريجي الدورة عام 1961
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القنيطرة بهدف احتالل المحور: القنيطرة 
– العدنانية – القحطانية – رويجينه – نبع 
حوران  فصل  بهدف  الحارة   – الصخر 

عن دمشق.
13 تشرين أول هاجم  ي��وم  ف��ي   •
العدو الكتيبة 159 وأخرجها خارج المعركة 
فحركت السرية األولى من قوام الكتيبة 
بقيادة م1 محمد  نبع الصخر  114 من 
وبقيت  العدو  السرية  وص��دت  إبراهيم 
على تماس معه حتى وقف إطالق النار 

في المنطقة جنوب ام باطنة. 
لقد خاض اللواء 52 معارك طاحنة 
وكانت  ال��ج��والن،  ع��روس  القنيطرة  في 
م��ن��ارة  ه��ي  القنيطرة  ت��ح��ري��ر  م��ع��رك��ة 

انتصاراتنا في تشرين.
< س���ي���ادة ال����ل����واء.. م���ع���روف عنك 
أن����ك ل���م ت��ت��ق��اع��د ب��ال��م��ع��ن��ى ال��دق��ي��ق 
للكلمة، فقد تعاقدت مع مركز الدراسات 
وبعدها  سنوات  لمدة عشر  العسكرية 
انتخبت رئيسا لفرع رابطة المحاربين 
ب��دم��ش��ق وم����ا ت������زال.. ك��ي��ف ت��ص��ف لنا 

عالقتك بالرابطة؟
اعتباراً من العام 2000 كنت أتردد 
عام  الثامن  الشهر  وفي  الرابطة،  على 
ببعض  وشاركت  إليها  انتسبت   2000
النشاطات، وقد قابلت الكثير من رفاقي 
الضباط المتقاعدين ممن تربطني بهم 
صلة وثيقة، منهم العميد مصطفى الهبج 
عضو المجلس المركزي حينها، والذي 
ورفيق عمري من  زميلي وصديقي  هو 
عام 1952 وحتى اآلن، ومن خالله تعرفت 
على العميد عبد الغني الجّبان – أمين 
السر، وصديق آخر كان عضو المجلس 
وفي  بدر،  العميد حكمت  المركزي هو 

عام 2012 صدر قرار المجلس المركزي 
للرابطة،  دمشق  مدينة  ف��رع  بتسمية 
مخلوف  عدنان  اللواء  السيد  وشرفني 
الجديد  الفرع  برئاسة  المجلس  رئيس 
مع ستة من الضباط المتقاعدين لمدة 
انتخابات  بعدها  ج��رت  حيث  سنتين، 
الفروع، وتابعنا المسيرة في الرابطة في 
فرع مدينة دمشق بعد فوزنا في انتخابات 

2014 ولمدة أربع سنوات.
م���ن خ����الل م��ع��اي��ش��ت��ي ل��ل��راب��ط��ة 
وبعدها،   2010 قبل  المركزي  ومجلسها 
لمسنا جميعاً إنجازات المجلس المركزي 
الجديد على كل األصعدة وذهب السيد 
أبعد  إلى  المظلي عدنان مخلوف  اللواء 
النهوض  في سبيل  واإلمكانيات  الحدود 

بالرابطة بشكل كبير.

تقدم الرابطة للمتقاعد الكثير من 
المتقاعدون  الضباط  لمسها  الخدمات 
الطبابة،  موضوع  رأسها  وعلى  جميعاً، 
والسعي الحثيث أمام الجهات المعنية لحل 
وتلبية كل الطلبات المعقولة والمنطقية.

كما ت��ش��ارك ال��راب��ط��ة، م��ن خالل 
أعضائها جميعا،ً بتغطية كل المناسبات 
الوطنية والقومية ووضعت نفسها بتصرف 
القيادة العسكرية والسياسية في الحرب 
الكونية المعلنة على سورية منذ ستة أعوام 

وفي كل المجاالت وبإصرار مدهش.
< أخيراً.. كيف تنظر سيادة اللواء 
لما يحدث في سورية بعد ست سنوات 

من الحرب الظالمة التي ُتشن عليها؟
أتألم كثيراً عندما يقال عما يجري 
في سورية أنه أزمة..إنها حرب مستعرة، 
وق��وده��ا شباب س��وري��ة وح��ج��ارة سورية 
وخضرة سورية، حرب بكل المقاييس ومن 
نوع جديد، هذه الحرب فريدة في زمانها 

ومكانها ووقودها.
وال��ح��ض��ارة  ال��م��دن��ي��ة  ت��دع��ي  دول 
وتصنف من أقوى الدول في العالم، ودول 
آفاق  وش��ذاذ  التخلف  وم��ن  الحثالة  من 
مارقون،  زعماء  يقودهم  أم���وال،  وعبدة 
هدفهم جميعاً تدمير آخر قلعة في الوطن 
للكيان  خدمة  والعروبة  للوطنية  العربي 
األنظمة  كل  انهارت  أن  بعد  الصهيوني، 
يدركوا  ولم  وراء إسرائيل،  ولهثت  العربية 
بأن ما بني على حق سيبقى على حق 

وما بني على باطل فهو باطل.
سورية ستنتصر بفضل شعبها األبي 
وجيشها الباسل وقائدها السيد الرئيس 
القائد ونعم  الفريق بشار األس��د.. فنعم 

الشعب ونعم الجيش.

اإلرث الثقافي:
• خريج كلية الحقوق – جامعة دمشق عام 1991.

• رئيس تحرير مجلة الدراسات العسكرية.
• اعتباراً من 2006 وحتى عام 2012 أصدر سلسلة كتب )الجديد 
في عالم السالح( آخرها العدد رقم "8" - قيد الطباعة، وهذه السلسلة 

تعد من المراجع الرئيسية في األكاديميات والكليات العسكرية.
• نشر بحثاً مطوال في الموسوعة العربية عن تطور سالح المشاة 

عبر التاريخ، والعديد من األبحاث في المجالت العسكرية.
الزيارات والدعوات الخارجية:

• في العام 1979 زيارة عائلية للجزائر وفرنسا لمدة 21 يوماً.
القوات  ليبيا بهدف نقل  إلى  زي��ارة عسكرية   1981 العام  في   •

وتمركزها على حدود ليبيا مصر.
في العام 1984 زيارة إلى االتحاد السوفييتي لحضور مشروع   •

تدريبي لفرق برية وجوية.
• في العام 1989 دعوة عائلية من وزارة الدفاع الروسية إلى مينسك 

ومنتجع ليبل.
• في العام 1991 زيارة إلى روسيا االتحادية لمدة شهر.

• في العام 1995 دعوة لوفد المنشآت التعليمية إلى دولة الكويت 
لمدة ثمانية أيام.

وأوالدي أربعة: غيداء مهندسة معمارية، هيثم مهندس، فراس   •
طبيب عيون، إياد مهندس.

من اليمين: م1 يوسف كنينة، م1 محمد الشمالي، م1 أحمد األحمد - معسكرات قطنا 1964أثناء زيارة السيد الرئيس بشار األسد لمنزلي في دمشق عام 1996 وصورة تذكارية مع األسرة
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مؤسسات كيان العدو اإلسرائيلي عسكرياً ومدنياً. 
لعل أكثر ميزان يمكن أن يفحص النمط المعين 
هذا من اإلدراك العربي، من أن هذا الموقف يتربى 
معه  ويكبر  الصغر  منذ  إسرائيلي  يهودي  كل  عليه 
واالجتماعي  السياسي  الواقع  من  بتأثير  ويتكرس 

اإلسرائيلي. 
وهنا يمكن طرح التساؤل التالي: ماهي أحكام 
من  بتأثير  تتولد  وكيف  اإلسرائيلي،  الموقف  ه��ذا 
األدب العنصري لدى األجيال الفتية؟ هذان السؤاالن 
شكال موضوع االستطالع الذي أجراه االستاذ الجامعي 
بين طالب  كوهين،  أدير  األطفال  أدب  في  والباحث 
م��دارس  في  وال��س��ادس  والخامس  ال��راب��ع  الصفوف 
نتائج االستطالع بمقدمة  الباحث  حيفا. وقد أوقف 
أدب  في  العربي  انعكاس شخصية   " له حول  كتاب 
األطفال العبري " شارك في االستطالع /520/ طالباً 
يكتبوا حول  أن  إليهم  المذكورة. طلب  الصفوف  من 

خمسة مواضيع وهي: 
أوالً: ماهي التداعيات التي يثيرها سماع كلمة 

أعرف عدوك

المتقاعد د. أكرم محمود الشلي العميد 

ماذا يتعلم أطفال إسرائيل؟
احذروا هذا الغذاء الروحي الفاسد

صدرت في إسرائيل مؤخرا طبعة جديدة من سلسلة قصص الفتيان مؤلفها يفئال موسنيزون. 
إدراجها  ويمكن  1948م  ع��ام  بعد  العبرية  باللغة  المكتوبة  الفتيان  أوائ��ل سالسل قصص  من  وه��ي 
ضمن كتب المغامرات المثيرة، التي كانت شائعًة إلى أقصى الحدود في تلك السنوات، وقد صدر 
أول كتاب من هذه السلسلة في 1950 م وظل مؤلفها يكتب حلقات جديدة منها حتى قبل وفاته في 
عام 1994 عن عمر 77 عامًا، بسنوات قليلة. وأظهرت استطالعات الرأي التي أجريت لمرات عدة في 
العقدين األخيرين من القرن العشرين. أن قصص المغامرات هذه، تبوأت مرتبة متقدمة جدًا في 
قائمة أكثر الكتب الشعبية التي يستهويها “القراء الصغار” بين اليهود اإلسرائيليين، إلى درجة أنها 
تفوقت على أشهر القصص األجنبية للفتيان مثل “روبنسون كروز” و”جزيرة الكنز” و”أليس في بالد 
العجائب” و”ماكس موريتس” و”توم سوير” و”ثمانون ألف ميل تحت سطح المياه” وغيرها. وكان 
لإلنسان العربي حضور بارز في هذه القصص اإلسرائيلية، وقد تلونت بالصبغة العامة العنصرية 
في جوهرها. التي تميزت بها عمومًا النظرة الثقافية الصهيونية حياله. وتعتبر هذه القصص ودون 
كثير من الجدال والمواربة أنها أرست الدعامة األولى في تشييد الموقف التنظيمي المقولب من 

العربي، لمجرد كونه كذلك.

وه���ن���اك دراس������ات ع��دي��دة 
لها  لما  السلسلة  تلك  ت��رص��د 
من تأثير على الطفل اإلسرائيلي 

بالغة  وكراهية  عنصرية  وعمقت 
العرب  ضد  األطفال  ه��ؤالء  عند 
لمجرد كونهم عرب، مع مالحظة 

الصغار،  اليهود  القراء  ه��ؤالء  أن 
هم  الحالي  الوقت  في  أصبحوا 
مختلف  ف��ي  المتحكم  ال��ج��ي��ل 
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عربي؟
أو موضوع  أو وصف قصير  كتابة قصة  ثانياً: 

إنشاء حول لقاء مع عربي؟ 
ثالثاً: تلخيص كتاب "قرأوه" ينطوي على وصف 

للعربي؟ 
رابعاً: محاولة شرح أسباب النزاع مع العرب؟ 

إحراز  كان  إذا  بآرائهم فيما  المجاهرة  خامساً: 
السالم ممكنا، أو قيام حياة صداقة أو تعاون معهم؟ 

اظهرت نتائج االستطالع مايلي: 
• مستوى الخوف من العربي عال بشكل مذهل من 
إجابات مثل: خطف األوالد، القاتل، المخرب، والمجرم 

وأشباه ذلك. 
تشابيه  من  تأطرت  اإلجابات  من  في 80 %   •
الصحراء،  في  يعيش  التالية:  العبارات  في  مختلفة 
وصانع الخبز، ويلبس الكوفية، وراعي بقر، وذو سحنة 
مخيفة، وتنبعث منه رائحة كريهة، وفي وجهه ندبة، 

وقذر ونتن وغيرها. 
• الجهل التام بين أوساط اليهود لشكل العربي 
إن  قال  فبعضهم  وتاريخه  وعاداته  وهندامه  وهيئته 
العرب أصحاب شعر أخضر فيما البعض اآلخر قال 

إن “العرب لهم ذيول” 
وينبغي  بالحياة  العرب  لحق  يتنكرون   % 90  •

قتلهم أو شنقهم أو ترحيلهم. 
• فقط اكتفى البعض بجمل مقتضبة من سياق 
التاريخ مثل: العرب ينوون قتلنا وتشريدنا واحتالل مدننا 

وقذفنا إلى البحر؟.. 
الواقع  إن  الباحث  يقول  االستطالع  نهاية  وفي 
األساليب  بمقدرة  كفره  ويعلن  يحبطه  أظهره  ال��ذي 
التربوية المتبعة في المدارس اليهودية. على أن تشكل 
إحباطه  مرّد  إن  الفاسق.  األدب  لهذا  إنسانياً  بدياًل 
كما يقول ويؤكد، أن أدب األطفال العبري يفرض على 
عيشهم  دون  ظله  في  يتربون  واقعاً  اليهود  األطفال 
طفولة ساذجة بريئة، فضاًل عن أنه ينمي في نفوسهم 

مشاعر القلق والخوف من المستقبل. 
وإذا كان بحث كوهين المذكور سالفاً قد توقف 
عند نهاية العام /1990م/ فإن مياهاً كثيرة قد جرت 
في النهر منذ ذلك التاريخ كما يقولون لكن من أجل 
إطاللة ولو إشارية على موضوع موقف األطفال واألوالد 

اليهود من العرب سأنوه ببحثين آخرين:
بالذكرى  وارت��ب��اط��اً  الجديد  القرن  بداية  في   •
السنوية لمقتل إسحق رابين رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
الذي اغتيل على خلفية توقيع إتفاقية أوسلو للتسوية 
مع الفلسطينيين نشر البروفسور “دانيئيل بارطال” من 
جامعة تل أبيب ورئيس “الشركة العالمية لعلم النفس 
السياسي” خالصة بحث نفساني لما يمكن احتسابه 
تمديداً للواقع اإلسرائيلي على أريكة التحليل النفسي 
وقد تطرق إلى التأثير السلبي الذي تمارسه مناهج 
التعليم اإلسرائيلية وكتب األطفال على مواقف الطلبة 
اليهود من العرب ومن السالم معهم على طوال 70 

عاماً من عمر قيام كيان إسرائيل. 
هذا  إليها  توصل  التي  األه��م  الخالصة  لعل 
الباحث هي أنه حتى التاريخ المذكور فإنه يبدأ لدى 

األطفال اليهود في إسرائيل، يتكون لديهم منذ سن 
الثانية مايسميه تصور سلبي عن العرب لمجرد كونهم 
كذلك، وبهذا يتوصل إلى األعتقاد بأن هؤالء األطفال 
يظل في تصورهم أن العربي “مفردة مالزمة لصفات 
سلبية وشريرة”. أما بالنسبة لكتب التدريس بالعبرية 
فقد وجد هذا الباحث أنها التزال تعاني مايصفه بأنه 
تثبيت على الماضي من غير أدنى تغيير يتناسب على 

األقل مع مستجدات عملية السالم. 
السالم  أن  “يبدو  يقول  الصدد  هذا  في  وكتب 
بقي خارج حدود المدرسة اإلسرائيلية وظل من ينظر 
إليه يفعل ذلك بوصفه شيئاً ما ينتمي إلى السياسة 
وتختلف اآلراء حوله، أو بوصفه انحرافاً عن المسار 
الطبيعي “للتاريخ اإلسرائيلي الحافل بالحروب ولسان 
الحال هذا يقول: ماجدوى تغيير الكتب إذا كان السالم 
وفق المنظور السالف فصاًل قصيراً لن يصمد طويالً. 
بالدليل الحي  برهن عليه  “بارطال”  أك��ده  ما   •
خالل  والملموس معد بحث آخر هو “أسي شرعبي” 
مقابلة مطولة مع الصحفي “بوعز نماؤون” في ملحق 
معاريف األسبوعي في العام /2010 م/ حول موقف 
األطفال اليهود في إسرائيل من العرب ومن السالم 
من خالل إشارته إلى كون هؤالء األطفال يقيمون حداً 
بين  واالستقطاب  التضاد  من  أس��اس  على  فاصاًل 
الموقف حيال العرب الفلسطينيين تحديداً والموقف 
حيال السالم، فبين من يؤيدون هذا المصطلح األخير 
اليعتبرون أن السالم ينبغي أن يترتب عليه مّد الجسور 

والتواصل الحميم مع العرب. 
الذي جاء في إطار  وقد ارتكز بحث “شرعبي” 
إنجاز أطروحة دراسته الجامعية في قسم علم النفس 
االجتماعي في كلية االقتصاد في لندن، على لقاءات 
أجراها مع /100/ طفل يهودي في إسرائيل في الثامنة 
والتاسعة من عمرهم، يدرسون في مدارس خاضعة 
تجمعات  أنماط  ثالثة  في  الحكومي  التعليم  لجهاز 
مدينة، وخالل  مستوطنة –  سكنية وهي: كيبوتس – 
أن يشرحوا  اليهود  األطفال  إلى  اللقاءات طلب  هذه 
كيفية فهمهم للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، وكيفية 

معايشتهم له على مستوى الحياة اليومية. 
وقد انطلق من األساس الفكري لنظرية “أنماط 

المجتمعات  أن  تفترض  التي  االجتماعي”  التمثيل 
يمكنها  قيم  سلّم  بنفسها  لنفسها  تبتكر  البشرية 
من هضم الواقع المحيط بها مهما تبلغ درجة جنون 

هذا الواقع. 
وقد كانت الخالصة الرئيسية التي توصل إليها 
ألطفال  يتيح  الذي  االجتماعي  التمثيل  النمط  هي 
الواقع  مع  يتعايشوا  ألن  الراهن  الوقت  في  إسرائيل 
مشتعلة  كراهية  في  يتمثل  بهم،  المحيط  الصعب 
مضطربة وحشية حيال الفلسطينيين. هؤالء األطفال 
اليهود يرون أن مجايليهم في الطرف اآلخر العربي 
بشر  ه��م  عموماً،  وال��ع��رب  خصوصاً  الفلسطيني 
حادة،  أسنان  ذوو  شعثة،  شعور  أصحاب  مشوهون، 
ينبغي أن يموتوا، ومن المحبذ بمرض األيدز، وقدرهم 

أن يحترقوا بنار جهنم عن بكرة أبيهم. 
من ناحية أخرى وفق ما أشار هذا الباحث، فإن 
جميع األطفال اليهود أبدوا رغبتهم في السالم، غير 
أنه سالم أجوف، وواجب السالم هذا ال يدعهم يتخلون 

عن فكرة قتلهم وإبادتهم. 
كان في صلب األشياء التي طلبها الباحث من 
هؤالء األطفال اليهود أن يكتب كل منهم رسالة متخيلة 
إلى طفل فلسطيني مجرد في مثل عمره، وأن يرسم 
هذا الفلسطيني على الوجه اآلخر من الورقة، ولدى 
طلبه هذا،وّجه له من طرف األطفال بسؤالين – األول: 
هل نرسم عربياً جيداً أم عربياً شريراً؟ والثاني: هل 

يسمح باستعمال الشتائم والكلمات النابية. 
وجد  المسائل  ه��ذه  ع��ن  البحث  خ��ت��ام  وف��ي 
“شرعبي” أن كراهية الفلسطيني لدى أطفال المدينة 
لدى  منها  حدة  أكثر  اإلسرائيلي  الكيان  وسط  في 
من  أقل  الكراهية  هذه  وأن  الكونيالية،  المستوطنة 
نظيرتها لدى أطفال الكيبوتس لكنها ليست منتفية 

تماماً. 
وبالنهاية العديد من أطفال المدينة عادوا إلى 
توكيد المقولة العنصرية القديمة أن “العربي الجيد 
هو العربي الميت” بينما بدأت تخرج أصوات من داخل 
الكيان تطالب وتقول أنه حانت الساعة التي يتعين 
فيها تشريع قوانين خاصة تحظر إنتاج وتسويق هذا 
النوع من الغذاء التربوي الروحي الخطير والفاسد....!!
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اإلعالم وشبكات اإلتصال أبرز أسلحة الجيل الرابع للحروب
العميد المتقاعد د. نزار بني المرجة

تشير األبحاث اإلستراتيجية حول تطور أساليب وأسلحة الحروب الحديثة التي 
بتنا نشهدها منذ مطلع األلفية الثالثة إلى تطور هائل وغير مسبوق في أساليب 
الحروب نتيجة القفزة التكنولوجية والمعلوماتية الهائلة التي يشهدها العالم منذ 

نهايات القرن الماضي وصواًل إلى اليوم. 
إلى تطور سريع ومذهل على  العلمية والتكنولوجية  أدت تلك اإلنجازات  فقد 

مستويات تبادل المعلومات بين المؤسسات واألفراد.. 

والمعنية  المسؤولة  األوس���اط  الحظت  وق��د 
بالتخطيط للحروب والمواجهات العسكرية، أن ثمة 
إمكانية كبيرة لالستفادة من اإلنجازات المذهلة سواء 
اإلتصال  شبكات  أو  )الميديا(  اإلعالم  على صعيد 
من  بالعديد  األم��ور  وذهبت  االجتماعي،  والتواصل 
التخطيط  مرحلة  إلى  بشكل خاص  الغربية  الدول 
التطور،  ذلك  وإمكانيات  معطيات  من  واالستفادة 
النفسي  جانبها  في  للحروب  خدمة  وتسخيرها 
عبر ما بات يدعى ب� )غسيل األدمغة وغزو العقول(، 
وبمعنى آخر تغيير قناعات شرائح واسعة من الشعوب 
المستهدفة وتحويلها إلى قطعان أو ما يشبه الطابور 

الخامس الذي يعمل ضد مصالح شعبه الحقيقية، 
أو  العدو  أه��داف  المحصلة  وف��ي  بالتالي  ويخدم 

الخصم. 
وتكمن خطورة ذلك التطور المذهل في وسائل 
للحدود،  عابراً  كونه  واإلعالم، في حقيقة  التواصل 
فقبل  والتوجيه..،  السيطرة  إمكانية  على  وعصياً 
كان  المثال  سبيل  على  بالبعيدة  ليست  سنوات 
يعتمد في إطالعه  العالم  بلد ما من  المواطن في 
وطنية  إعالمية  مصادر  على  ل��ألح��داث  ومتابعته 
غالباً "التلفزة واإلذاعة والصحافة" والتي تعمل ضمن 

الحدود الجغرافية والسياسية لكل دولة.. 

والمسموع  المرئي  اإلع��الم  وسائل  تطور  ومع 
وبات  باالنهيار عملياً،  الحدود  تلك  بدأت  والمقروء 
أو  الوطني  االنتماء  لثقافة  حقيقي  تهديد  هناك 

القومي.. 
التطور  بسبب ذلك  ولم يعد الخطر مقتصراً 
ليصبح  ذل��ك  تعدى  بل  فقط،  الجانب  ه��ذا  على 
كالشيطان الكامن في التفاصيل!، وذلك عبر المواد 
بعض  بين  المتبادلة  الزمن!(  )مدفوعة  اإلعالمية 
والتلفزيوني  اإلذاع��ي  البث  ساعات  لتغطية  ال��دول 
المطلوب بإلحاح، والتي تخضع بدورها في الكثير 
من األحيان إما إلى رغبات المنتجين والممولين، أو 
رغبات الجمهور غير الواعي الذي قد يتصف بثقافة 
سطحية، ال يستطيع معها التمييز بين الغث والثمين، 
أو بين الصالح والطالح فيما يقدم إليه من وجبات 
إعالمية وفنية وثقافية قد تكون مسمومة بكل ما 
تعنيه الكلمة من معنى..، ألنها ترمي وتهدف في نهاية 
األمر إلى محو هوية الشعب المستهدف وتقويض 
بنيته الفكرية والثقافية، والقضاء على رسالته في 
الوجود والحياة، وتجيير إمكانات بلدان وشعوب العالم 
وثرواتها لتصبح أرضاً ممهدة لسيطرة عدو بات يعمل 
من بعيد بصمت ودون اشتباك مباشر ودون أن يلوث 
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أيديه في معارك يستهدف منها القضاء على كيانات 
ومشاريع وتطلعات وطنية أو قومية في هذه البقعة 

أو تلك من العالم. 
ولعل األنموذج األكثر وضوحاً على هذا الصعيد، 
المواجهات والحروب التي شهدها ويشهدها العالم 

خالل العقود الثالث الماضية وصوالً إلى اليوم.. 
غير  الدينية  واألفكار  العقائد  توظيف  ولعل 
الصحيحة والمضللة والبعيدة في الواقع عن الجوهر 
الحقيقي لألديان، قد أدى خدمات كبيرة للمخططين 

والمنفذين لتلك الحروب الجهنمية. 
ونجد ذلك في أمثلة واضحة كان فيها الكذب 
والدجل اإلعالمي مفضوحاً وفاقعاً، وتم توظيفه في 
خافية  تعد  لم  عدوانية  أغراض  لخدمة  المحصلة 
على أحد،.. باستثناء الشريحة المضللة والتي ربما 

استفاق بعضها ولكن بعد فوات األوان!. 
ول��ع��ل أب���رز األم��ث��ل��ة على ذل��ك ال��ح��رب على 
من  وعدد  السوفييتي  االتحاد  وإسقاط  أفغانستان 
الدول االشتراكية عبر ما سمي بالثورات البرتقالية، 

ثم الحرب على العراق.. 
افتعال  مخططات  في  السطور  بين  وب��رزت 
في  لها،  المقنعة  المبررات  وإيجاد  الحروب،  تلك 
مسألة  النظر،  وقصيري  العامة  من  الكثيرين  نظر 
وتجزئة  تقسيم  تخدم  التي  العوامل  كل  استغالل 
وتفتيت الكيانات الدولية القطرية واإلقليمية الهامة 
وذات التأثير السياسي في العالم، وكان من الواضح 
تتمتع  التي  المناطق  استهداف  في  أولويات  وجود 
أسباب  من  الكثير  تمنحها  جيوسياسية،  بميزات 
وجود  من  الغرب  استفادة  بذلك  ونعني  المناعة..، 
والمذهبية  والدينية  والعرقية  القومية  العوامل 
تلك  مكونات  بين  وال��ت��ص��ادم  التفرقة  روح  إلذك���اء 
العنف  استخدام  وتبرير  إشاعة  إلى  ال��دول، وصوالً 
الواحد،  الشعب  بين مكونات  الصراعات  واستدعاء 
المفتعلة  والحروب  الممارسات  تلك  نجحت  وقد 
غير  المصطلحات  وت��داول  بتكريس  القبول  لدرجة 
اللبننة..،  _ البلقنة _ األفغنة  مثل:  المألوفة 
واحداً وهو  وكلها تشير وتعني في المحصلة شيئاً 
تفتيت تلك الدول والكيانات اإلقليمية الهامة، إلى دول 
صغيرة هامشية وكانتونات ما يسمى بالحكم الذاتي، 
مسلوبة اإلرادة والمبادرة السياسية، على كل األصعدة 
المتعددة، واستبعادها نهائياً من المشاركة في وضع 
التي  الدولية  السياسات  ورسم  العريضة  الخطوط 
يريدون لها أن تقتصر على رغبات وق��رارات الدول 

الكبرى الغربية تحديداً.. 
وكانت المسألة بالغة الوضوح مع إطالق مؤامرة 
ما سمي ب )الربيع العربي(!، قبل ستة أعوام وذلك في 
البلدان العربية التي تعتمد النظام الجمهوري تحديداً، 
بينما بقيت الممالك واإلمارات والسلطنات الخاضعة 
للهيمنة الغربية بعيدة عن االستهداف بذلك )الربيع( 
المزعوم!..، وهكذا رأينا الغرب والصهيونية وأدواتهما 
اإلقليمية يمضون قدما في تدمير وتقويض إمكانات 
وقدرات ومؤسسات -الجمهوريات العربية- تحديداً، 
سورية..،  على  الحالي  الجائر  العدوان  إلى  وصوالً 

تلك األساليب التي لم تعد خافية على أحد، حيث 
كانت الهجمة اإلعالمية المفاجئة والمتزامنة الشرسة 
عبر أكثر من 800 محطة فضائية تلفزيونية ووسيلة 
في  سورية  على  هجومها  ب��دأت  مختلفة  إعالمية 
بمثابة قصف ورمايات  لحظة واحدة، وكانت بذلك 
المرتزقة  المسلحين  آالف  زج  سبقت  تمهيدية 
العرب واألجانب تحت غطاء ما سمي ب )المعارضة 

السورية(!. 
وك��ان��ت )ال��ب��روب��اغ��ن��دا( اإلع��الم��ي��ة ه��ي اللغة 
المفضلة ألعداء سورية، كونها تشكل سالحاً خبيثاً 
يعتقدون أنه سيتمكن من تحقيق نجاحات في تحويل 
األكاذيب إلى حقائق، وخصوصاً في أذهان الكثيرين 
اإلنتماء..،  وضعيفي  الثقافة  ومحدودي  الجهلة  من 
ليشكلوا إلى جانب العمالء الذين اشتراهم وجندهم 
األداة  ليكونوا  الخليجي(  )ال��ب��ت��رودوالر  ب  ال��غ��رب 

الرخيصة التي توجه الطعنات من الداخل إلى الشعب 
وهدم  تقويض  وتحاول  السورية،  وال��دول��ة  السوري 
والمؤسسات  بالبنى  المتمثلة  الوطنية  المنجزات 
المتطورة  والمرافق  والمشافي  والمدارس  والمصانع 

ومختلف جوانب الحياة في سورية.. 
الخطير جداً  الدور  القاطعة  باألدلة  ثبت  لقد 
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  وش��ب��ك��ات  اإلع���الم  ل��وس��ائ��ل 
والتويتر  بوك  والفيس  االنترنت  شبكة  وخصوصاً 
والواتس أب وغيرها، كونها كانت بالنسبة للكثيرين 
خاللها  من  يمكن  ثغرات  بمثابة  الوطن  أع��داء  من 
تحقيق اختراق ذهني سياسي وفكري عدواني، رغم 
تلك  كون  من  الشرفاء  المواطنين  استفادة  إمكانية 
بحشد  المقابل  في  للقيام  لهم  المتاحة  الوسائل 
وتوجيه وصناعة رأي عام وطني سليم ومقاوم للمشروع 

العدواني على سورية وبقية األقطار العربية.. 
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ما أجمل الروح عندما تبذل بسخاء على 
مذبح الحرية،لتروي لنا حكاية مجد الخالدين 
في ضمير الوطن،فتذوب المعاني وتتحطم 
الشهادة،لنقف  ووقع  عظمة  أمام  الكلمات 
بخشوع ووقار لقامات عشقت الحرية لتكتب 

لنا الحياة بأحمر الدم وصدق اإلرادة. 
اسماعيل  أيمن  العقيد  الشهيد  إن��ه 

خضور.
عام  أيمن خضور  العقيد  الشهيد  ولد 
1965م في قرية بقعاتا في القنيطرة ألسرة 
المرحلة  ال���زراع���ة،درس  ف��ي  تعمل  ك��ادح��ة 
المخزومي  عكرمة  مدرسة  في  االبتدائية 
الفارابي  مدرسة  من  الثانوية  الشهادة  ونال 

في مدينة حمص. 
إن عشقه للوطن وحبه للجيش والقوات 
دفعته  الهندسية  بالعلوم  وتعلقه  المسلحة 
للهندسة  األس��د  أكاديمية  إل��ى  لالنتساب 
العسكرية في حلب عام 1984م، وانتقل إلى 
كلية الدفاع الجوي في حمص وتخرج برتبة 
مالزم عام 1987م ليبدأ مشوار حياته العملية 
في صفوف القوات المسلحة عطاء وترجمة 
مرحلة  في  تلقاها  التي  العسكرية  العلوم 

الدراسة واإلعداد والتأهيل. 
بتنفيذ  75د/ج حيث قام  باللواء  التحق 
واجباته العسكرية والوظيفية على أكمل وجه 
وكان الشهيد محباً لمرؤوسيه ومحبوباً من 

قبل قادته ورفاقه. 
2007م  ع��ام  العسكرية  خدمته  أنهى 
الراهنة  األح���داث  فترة  وف��ي  عقيد  برتبة 
في سورية قامت عصابة مسلحة تكفيرية 
باختطافه من عمله، وحاول ابنه يزن خضور 

لكن  وال��ده  اختطاف  من  ومنعهم  بالتدخل 
ابنه  بقتل  قامت  والخيانة  الغدر  عصابات 
فوراً واختطاف العقيد أيمن خضور وقتله. 

الشهيد متزوج وله أربعة أوالد. 
األب  مثال  ك��ان  زوجته:الشهيد  تقول 
األس��رة  استقرار  على  والحريص  الحنون 
أبناءه  تمكن  التي  الظروف  وخلق  والبيت 
من التحصيل العلمي والتفوق، ختم حياته 
المليئة بالعطاء والعمل بنيل شرف الشهادة 
حيث  وأسرته  بيته  عطرت  والتي  ول��ده  مع 
ارتقى إلى العلياء ليكون في صفوف المالئكة 

ليالقي الباري عّز وجّل. 

الشهيد العقيد المتقاعد 
أيمن اسماعيل خضور

شهداء من رابطة المحاربين

منارات من بالدي
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ال كالم يوفي الشهيد حقه ويكفي أن 
يذكر الشهيد ليفوح شذى ذكره عابقاً في كل 
زمان ومكان وإذا أوجزنا من سيرته فنقول:

خاض  ورجولته  بشجاعته  تميز  رجل 
إنجازات  رفاقه  مع  وحقق  المعارك  أعتى 

كثيرة
 ول���د ال��ش��ه��ي��د ال��ب��ط��ل ف��ي ط��رط��وس

ولدان  �ه  � � � � � ول� متزوج  1969/1/1م  /حمين 
الثانوية  ال��ش��ه��ادة  ن��ال  مصعب(   – )معال 
بالكلية  من مدرسة عقبة بن نافع والتحق 
الحربية عام /1989/م وتخرج برتبة مالزم 
في خريف /1990/م خضع لعدة دورات منها 
المظلية /1991/م ومعلم صاعقة /1993/م 
انضم إلى صفوف القوات الخاصة العاملة 
في لبنان ومن ثم كان نقله إلى الفوج /45/ 
قوات خاصة وبعد حادث أليم تم نقله إلى 
الخدمات الثابته وعين رئيساً لشعبة تجنيد 

منطقة / موحسن / دير الزور...
من  الكثيرين  مع  س��ارع  تسريحه  بعد 
الرفاق إلى تشكيل نواة قوات الدفاع الوطني 

في طرطوس
قائد  ثناء  منها  ثناءات عدة  على  حاز 
وذلك  طرطوس  في  الوطني  الدفاع  قوات 

لجهوده الكثيرة والكبيرة
وبسبب سمعته الممتازة تم استدعاؤه 
للعمل مع القوات الصديقة إلى ان نال شرف 
2015/12/11م  الجمعة  ي��وم  في  الشهادة 
بمنطقة اثريا التابعة لريف حماه الشرقي

الخلود للشهيد والنصر للوطن

الشهيد الرائد المتقاعد 
أحمد معال معال
1969 - 2015م

شهداء من رابطة المحاربين
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دراس������ات

إن مصطلح كلمة LOBBY هي كلمة انكليزية 
معناها الرواق أو صالة االنتظار في الفندق وبدأت 
تستخدم للتعبير عن تجمع محدد له نشاط معين. 
وجمعها  )محفل(  كلمة  هناك  العربية  وف��ي 
يقال  ومنها  المجتمع  أو  المجلس  أي  )محافل( 
القول  ويمكن   - سياسية  ومحافل  رسمية  محافل 
إن اللوبي هو مجموعة لوبيات أي مجموعات ذات 
مصالح مشتركة يمكن أن تكون مجالس سياسية أو 

اقتصادية أو اجتماعية أو خيرية... الخ. 
على  لوبي  كلمة  أطلقت  الحاضر  وقتنا  وفي 
جماعات الضغط من اليهود وغيرهم والتي تحاول 
ما  قضية  باتجاه  األمريكي  ال��ق��رار  على  التأثير 
العربي  الصراع  قضية  وخاصة  محدد  موقف  أو 

الصهيوني... 
سبيل  على  لوبي  كلمة  نطلق  أن  ونستطيع 
المثال على معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى 
الذي تأسس عام 1985م وهدفه نشر األبحاث المؤيدة 

إلسرائيل وهو إبراز أدوات اللوبي اليهودي. 
وكذلك اللجنة األمريكية - اإلسرائيلية للشؤون 
العامة )جماعة إيباك( التي تأسست عام 1951م والتي 
تعتبر من أشهر جماعات الضغط اليهودية وأكثرها 
تبني  إلى  والهادفة  األمريكية  السياسة  في  نفوذاً 

أمريكا لمواقف إسرائيل. 
واستطاعت هذه اللوبيات أن تجعل أمريكا من 
أول الدول المعترفة بإسرائيل بعد قرار التقسيم رقم 
/81/ لعام /1947م/ الصادر عن األمم المتحدة وهو 
الذي جعل أمريكا تستخدم حق النقد )الفيتو( ضد 
إدانة إسرائيل أكثر من /30/ مرة وهو الذي يسعى 
األمريكية  الميزانية  من  طائلة  مبالغ  لتخصيص 
 )3( بحوالي  وعسكرياً  اقتصادياً  إسرائيل  لدعم 

مليار دوالر سنوياً. 
الواقع العربي في أمريكا:

في مواجهة هذا اللوبي الصهيوني القوي في 
أمريكا هناك جماعات عربية تعيش في أمريكا منها 
ومنهم  العشرين  القرن  بداية  منذ  إليها  هاجر  من 
من ولد فيها والبعض هاجر إليها في أوقات الحقة 
نتيجة الواقع غير المستقر في البلدان العربية من 
ومذهبية  وطائفية  قبلية  وصراعات  أهلية  حروب 

وصراع على السلطة... الخ. 
ومع ذلك فالعرب في أمريكا يملكون إمكانيات 
مشتتة  أو  معطلة  إما  ولكنها  كبيرة  ومالية  بشرية 
في  العرب  العلماء  من  اآلالف  لها،فهناك  التوجيه 
الطب والهندسة والفضاء والذرة،وهناك اآلالف من 
الذين  الكبار  واالقتصاديين  والتجار  األعمال  رجال 
فيها،وهناك  حصصاً  أو  كبرى  ش��رك��ات  يملكون 

الكثير من األمريكيين العرب الذين ينتمون للحزبين 
والديمقراطي(  )الجمهوري  أمريكا  في  الرئيسيين 

ويشاركون في حمالت رئاسية. 
فالعرب في أمريكا هم أبناء ثقافة عربية واحدة 
في األساس لكنهم ينتمون إلى أوطان متعددة والتي 
طبعت فيهم ثقافتها القطرية فأصبح هناك الثقافة 
اللبنانية والسورية والخليجية والمغربية.. الخ، مما 
األمريكي  المجتمع  بين  إشكاليات  وجود  إلى  أدى 
جهة  م��ن  المتعددة  العربية  والثقافات  جهة  م��ن 
ثانية وأصبح لدينا جاليات عربية )لبنانية،سورية، 
الجاليات  بدل  الخ(  أردنية،مصرية،عراقية،مغربية.. 
العربية الواحدة. وحسب التقديرات يبلغ عدد العرب 
في أمريكا حالياً /4/ مليون نسمة من أصل /300/ 

مليون عدد سكان الواليات المتحدة األمريكية. 
انعكاس الواقع العربي على الجاليات العربية 

في أمريكا:
ي��ش��ارك��ون في  ال��ع��رب  م��ن  الكثير  أن  الش��ك 
الحياة االجتماعية واالقتصادية األمريكية، وخاصة 
أبناء المهاجرين األوائل حيث شكلوا منظمات أهلية 
وفعاالً  نشيطاً  بعضها  أن  ومع  للمغتربين  ورواب��ط 
إال أنها صدًى لمواقف البلدان التي أتوا منها، مع 
مالحظة ضعف تجربتها السياسية مقارنة بالتجربة 
السياسية للوبي الصهيوني أو المنظمات األخرى، 
السياسي  الديمقراطي  الوعي  والسبب هو ضعف 

في البلدان التي جاؤوا منها. 
اللوبيات  وت��ج��اوزاً  والجاليات  فالمؤسسات 
ل�  تتعامل مع عالقات متداخلة ومتناقضة  العربية 
21 دولة عربية وهذا ماأثر على الهوية العربية في 
أمريكا حيث لم تبَق هوية عربية واحدة وإنما هويات 
المؤسسات  ه��ذه  بعض  أن  إل��ى  باإلضافة  عربية 
القومي  الطابع  ألغي  حيث  الديني  الطابع  أخ��ذ 
في  العربية  الجاليات  عمل  ماحّجم  وهذا  العربي 
أمريكا،ونتيجة لهذا الموقف العربي المتناقض ظهر 
التطرف الديني األصولي وتبلورت نظرة األمريكيين 
للعرب والمسلمين على أنهم من مشجعي اإلرهاب 
2001م،وه��ن��اك  أيلول   11 أح��داث  بعد  وخصوصاً 
عامل آخر يؤثر في وحدة الموقف العربي واللوبي 
العربي في أمريكا هو تصريحات المسؤولين العرب 
والحكومات العربية في بلدانهم التي تتصف بالتناحر 
والتناقض في كثير من األحيان وبالتالي كانت نتيجة 

ذلك ضعف الهوية العربية. 
م���اه���و ال���م���ط���ل���وب م����ن ال���ل���وب���ي ال���ع���رب���ي ف��ي 

أمريكا؟؟
إن الجالية العربية في أمريكا بحجمها وثقلها 
االقتصادي بإمكانها فعل الكثير ولكن البد لها من 

تنظيم صفوفها وتوحيد إمكانياتها عن طريق:
المناسبات  جميع  ف��ي  الفاعلة  المشاركة   •
واالحتفاالت والحياة السياسية األمريكية وعلى كافة 

المستويات. 
• عدم التأثر بالخالفات بين الدول العربية ألن 
مشاكلها لها أكثر من /80/ عاماً ومازالت ولن تحل 

على المدى القريب. 
الجاليات  بين  والتنسيق  والتعاون  اإلتصال   •
وتنظيم  منها  أتوا  التي  األم  البلدان  وبين  العربية 
والسياسية  واألدبية  والطبية  العلمية  المؤتمرات 
واالتصال مع الفعاليات االقتصادية في تلك البلدان 

الستمرار التواصل معهم. 
تتمتع  تمويل مالي عربي  إنشاء مؤسسات   •
بجمع  لتقوم  وال��ن��زاه��ة  والشفافية  بالمصداقية 
التبرعات واإلعانات التي تدعم مواقف اللوبي العربي 
القضية  وخاصة  العربية  األم��ة  قضايا  ش��رح  في 

الفلسطينية العادلة. 
• أن يعي العرب أن مصالح الدول الكبرى تكون 
أوالً، ومع مصالح الدول األخرى، وهذا ماينطبق على 
البلدان  أمريكا من  ماتستفيده  توضيح  وإن  أمريكا 
البترول والمواد الخام األخرى  العربية في استيراد 
وما تصدره للوطن العربي من أسلحة ومواد صناعية 
للرأي  ذلك  وإظهار  بالمليارات  تقدر  والتي  وغيرها 
العرب  مع  أمريكا  مصلحة  أن  أي  األمريكي  العام 

وليست مع إسرائيل. 
خاتمة:

من المالحظ أن أمريكا لم تقف على الحياد 
بين العرب وإسرائيل ومنذ الحرب العالمية الثانية 
كانت الداعم الرئيسي لها باألموال والسالح وجعلتها 
في مرحلة ما تتفوق على العرب وفي جميع النواحي 
قدرة  يظهر  وه��ذا  الدولية  المحافل  في  ودعمتها 
اللوبي الصهيوني الضاغط والمسيطر على القرار 
الحياة  مفاصل  جميع  ف��ي  والمتغلغل  األمريكي 

األمريكية. 
فهناك المئات من المنظمات الخيرية اليهودية 
التي تنفذ سياسة اللوبي الصهيوني في المجتمع 
األمريكي وتوجهه واليخفى على أحد ارتباط اللوبي 
الصهيوني ارتباطاً وثيقاً بمجلسي النواب والكونغرس 
الحزبين  ف��ي  بالمتنفذين  وك��ذل��ك  األم��ري��ك��ي��ي��ن 

الديمقراطي والجمهوري. 
مشتت  ال��ع��رب��ي  ال��ل��وب��ي  أن  ن��رى  وبالمقابل 
ومنقسم يفتقد للهوية العربية الواحدة وهذا اليخدم 
القضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية 
بشكل خاص ففي وحدة الهوية القومية العربية قوة 

للوبي العربي ودور فعال في المجتمع األمريكي. 

العقيد المتقاعد غسان شحادة أبو عسلة

اللوبي العربي في أمريكا بين الواقع والطموح

فصلية جامعة - العدد السابع والعشرون 2016
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ت�������ش�������ري�������ُن ل���������������والك م������اغ������ن������ي������ُت ف���������ي ب���������ردى
وه�������ب�������ت�������ك ال�������ش�������ع�������ر واألل�������������ح�������������ان ع��������اط��������رًة

ي�������اوج�������َه ح�����اف�����ظ ي����اش����م����س ال�����ع�����ال س��ط��ع��ت 
������������������ي وه���������ب���������ت���������َك ق���������ي���������ث���������اري وأش�������رع�������ت�������ي  إّن
ي�������������اي�������������وَم ت��������ش��������ري��������ن واألي�����������������������������اُم ض������اح������ك������ٌة 
وك���������ّل���������ل ال�������ق�������ام�������ة ال��������س��������م��������راء ف����ام����ت����ش����ق����ت
ت����م����ض����ي ال�������دم�������اء إل��������ى ال����ت����ص����ح����ي����ح اله����ب����ًة

������������م األج��������������ي��������������ال ث�������ورت�������ه�������ا  وح������������اف������������ظ ع������������َلّ
ن�������م�������ض�������ي ب������������ن������������ورك ي����������اح����������ب����������ًا ي����ظ����ل����ل����ن����ا 
وس��������������ار ف���������ي ال�����������������درب إي��������م��������ان��������ًا وت�����ض�����ح�����ي�����ًة 
ب������ي������رق������ُه ال����������ش����������ام  أرض  ف�������������وق  وج������ي������ش������ن������ا 

ف����������ي ك�������������ّل رك����������������ٍن ت�������������رى ل�����ل�����ب�����ع�����ث ن������اط������ق������ًة 
خ������ص������ائ������ل������ه������ا ك�����������ري�����������م�����������ات  ال��������������ش��������������آم  إن 

ه�������������ذي ال����������ش����������آم م����������ا ان��������ف��������ك��������ْت م����ف����ات����ن����ه����ا 
م����س����ح����ْت  إذا  ص�����������������داٌح  ال����������ش����������رِق  وب�������ل�������ب�������ُل 
م������ن وح�������ي ت����ش����ري����ن ص�����غ�����ُت ال������ي������وم ق���اف���ي���ت���ي 
وع���������ل���������ى م���������ه���������ور ال�������ب�������ع�������ث ك��������������ان ح���������داؤن���������ا
ف����ان����ف����ت����ح����ْت ال�����م�����ج�����د  دروَب  ف�����ي�����ن�����ا  ورام 

ه��������ذي ال����م����الي����ي����ن ت�����ش�����دو ب�����اس�����م ح���اف���ظ���ه���ا 
غ�����ن�����ي�����ُت ل����ل����ح����ب ل����ل����ج����ي����ش ال����ع����ظ����ي����م ك���م���ا 
غ����ن����ي����ت ش������ع������ري وم����������ن ع�����ه�����د ال������ش������ب������اب أن�����ا 
ف����اخ����ل����د ب����ن����ا ف�����ي ض���م���ي���ر ال����ش����ع����ب ف�����ي دم���ن���ا 

والك���������������ن���������������اٌر ب����������ع����������رس ال���������م���������ك���������رم���������ات ش��������دا
وه������ب������ت������ك ال������������������روَح واألن�����������ف�����������اس وال������ج������س������دا 
ف�����أّج�����ج�����ت ف������ي ال������ق������ل������وِب ال�������داف�������ق ال����ن����ج����دا 
ألن�������������ك ال�������ب�������ع�������ث ق����������د ع�����ل�����م�����ت�����ن�����ا ال��������رش��������دا

ه�����������ذا اإلب������������������اُء ن������م������ا ف��������ي ال��������ش��������ام واب��������ت��������ردا 
ح���������س���������ام ي���������ع���������رب ع����������زم����������ًا ص������������ادق������������ًا أب����������دا 
ف����ي����ن����ت����خ����ي ال�������ث�������ائ�������ر ال�����ب�����ع�����ث�����ي ُم�����������ذ ول��������دا

ح������ش������دا  غ������������������ادر  إن  ل��������ن��������ا  ن����������������������ورًا  ف���������ك���������ان 
ف�����ش�����ع�����ب�����َك ال��������ح��������ّر ف��������ي أه���������داف���������ك ات�����ح�����دا 
وب���������ي���������رق ال���������ق���������دس ف���������ي راي����������ات����������ه ان�����ع�����ق�����دا 
ي������ع������ي������د ل�������ل�������ش�������ام أم����������ن����������ًا خ������������ال������������دًا ون����������دى
ت����������ح����������ّدت ال����������ش����������رق وال����������ت����������اري����������خ وال����������ول����������دا 
ب�����ن�����ت ال������م������ي������ادي������ن ص�������ان�������ت ك��������ل م��������ا ع����ه����دا 
ت�������غ�������ري ال�������ح�������س�������وَد ف�����ي�����ه�����وي دون��������ه��������ا ب��������ددا 
ن�������ه�������دا إذ  ال������������رئ������������ب������������ال  ه���������م���������ة  آالم�����������������������ه 

ق�������د ك���������ان ت�����ش�����ري�����ن ف����ي����ن����ا ال������ط������ائ������ر ال������غ������ردا 
أه�����������������اًل أب�������������ا ال������ت������ص������ح������ي������ح ع���������ه���������دك دام����������ا
م�������س�������ال�������ك ال������������ّن������������ور ت���������ه���������دي أم�����������������ًة رش����������دا
ال�����ش�����ه�����دا  دُم  ال�������دن�������ي�������ا  ف���������ي  ل��������م��������ات��������ب��������َرّج 
وع���������دا ب������م������ا  وف���������������ّى  إْذ  ت������ش������ري������ن  غ������ن������ي������ُت 
وه�������ب�������ت ح�������اف�������ظ ن������ظ������م������ًا ص����������ادق����������ًا خ�����ل�����دا
وان������ع������م ف����ع����ه����دك أم�����س�����ى ال�����ح�����اف�����ظ األس��������دا 

حكمت فرح

وفنونثقافــــــــــةوفنونثقافــــــــــة وفنونثقافــــــــــةوفنونثقافــــــــــة وفنونثقافــــــــــة

 من وحي تشرين
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ع����رس ال��ّت��ش��اري��ن ن��ح��ّي��ي��ه ب��أي��دي��ن��ا

تصحيحه كان في شعٍب،وفي بطٍل

ال���ذي كتبوا وال��ن��ص��ر ج��اء بتشرين 

دم���ش���ق ي���ا ف��خ��ر أم����ج����ادي وع��ّزت��ه��ا

لّما اندفعنا وخضنا الحرب في أمٍل

خضنا المعارك في الجوالن رمز فدا

طلعتها" الشمس  بجبين  "ف���وارٌس 

�����ر ب�������اإلق�������دام م���ف���خ���رة ج����ي����ٌش ت�����زّن

لوال ولوال.. دخلنا القدس.. كيف لنا؟ 

"سادات"كيف تخون العهد وا أسفي

برغم هذا فجبل الشيخ يشهد في

ح���ّط ال��ن��س��ور.. أع�����ادوه ع��ل��ى عجٍل

م������������أث������������رًة ال��������������ت��������������ّل  ف�������������������وق  هلل 

ه���ي ال���ش���ه���ادة واإلي����م����ان رم����ز ه��دى

زّينه الحب  أح��ب��ك.. عشقي  وطني 

عودتها أح��ب��ب��ُت  "قنيطرتي"  ع���ادت 

ياحافظ البعث كنَت المجد ياأسدًا

العرش يحرسها رّب  المجد  سورية 

وال������ي������وم ت����ش����ري����ن ي�������ارّب�������اه ن���ش���ه���ده

الغ�����ي�����ره ف������ارس������ًا "ب������ش������ار" ق���ائ���دن���ا

في كّل شبر نخوض الحرب ياوطنًا

ي��ك��ف��ي��ك أن����ك ف���خ���رال���ع���رب ق��اط��ب��ًة

ش���ه���ب���اء ي���اق���ل���ع���ًة الزل���������ِت ص���ام���دة

ه��ي ال��ب��ط��والت واألي�����ام ق���ادم���ٌة ن��رى

درع ال���ش���م���ال.. ب��ن��ت أم���ج���اد ع��ّزت��ه��ا

ه����ذا ق��ص��ي��دي وإن ق���ص���رُت الع��ت��ٌب

الغ���ي���ر دم���ع���ة ن���ج���وى رح�����ُت أزرف���ه���ا

سورية المجد ما أغالك منزلًة في

ألن�������ه ال����م����ج����د ي���ح���ي���ا ح����ب����ه ف��ي��ن��ا

ل���������واله ك����ن����ا غ����رق����ن����ا ف������ي م���آس���ي���ن���ا

ع��ط��ٌرم��ن��ه يزكينا ال���م���الح���م..  ع��ن��ه 

ب�����ه ال����ع����روب����ة ُت���غ���ن���ي ث������ّم ُت��غ��ن��ي��ن��ا 

أعادينا النخشى  القدس  ترجع  أن 

ف���أزه���ر ال���ن���ص���ر.. ح��ّق��ق��ن��ا أم��ان��ي��ن��ا 

ك���أن���ه���ا ال����ب����ح����ر.. أم�����واج�����ًا ت��ن��ادي��ن��ا

ي����دّث����ر ال���ل���ي���ل ف����ي ل���ق���ي���اه ت��ل��وي��ن��ا 

وم���اان���ت���ه���ي���ن���ا إل����ي����ه ب�������ات ي��ك��وي��ن��ا 

ب��ع��ُث ال��ع��روب��ة.. ه��ذا األم���ر يخزينا

ن��ص��ٍر ص��ن��ع��ن��اه.. ه���ذا ك���ان يكفينا

تشرينا أغنيت  بعدهم  م��ن  وج��ئ��ت 

ح����ب����ًا ون�����ج�����وى ت�����ب�����ّدا ح����ب����ه ف��ي��ن��ا

وك����ّل م���ا ن��رت��ج��ي.. ف���ال���رب يعطينا 

زرع���������ت ق���ل���ب���ي ب�����ه ح�����ب�����ًا وت���ك���وي���ن���ا

ماضينا أع���ادت مجد  فرحت حيث 

ي��ك��ف��ي��ك ف���خ���رًازرع���ت ب��ط��ول��ًة فينا

م���ن ال��ط��غ��اة وه����ذا ال��ن��ص��ر يكفينا

والشعب والجيش يحيا عرس تشرينا

ال��ح��ب يفدينا بكل  ش��ع��ب��ًاوج��ي��ش��اً.. 

ن���ف���دي���ه ب����ال����روح م��اي��ع��ن��ي��ه ي��ع��ن��ي��ن��ا

ص���م���ودك ال���ي���وم أغ���ن���ى ح���ّب���ه فينا

يحمينا واهلل  وجههم  ف��ي  ك��ال��ط��ْود 

ب���ه���ا ال���ن���ص���ر.. ن���ْغ���ن���ي ف����ي ت��ه��ان��ي��ن��ا

وس�����ي�����ف دول�����ت�����ه�����ا أزك����������ى م���آق���ي���ن���ا

ف���ع���ط���ر ت���ش���ري���ن ن���زك���ي���ه وي���زك���ي���ن���ا 

ل���ع���ل���ه ال����ن����ص����ر ن���ج���ي���ي���ه وي���ح���ي���ن���ا

وتحيينا نحياك..  والقلب..  ال��روح، 

وفنونثقافــــــــــةوفنونثقافــــــــــة وفنونثقافــــــــــةوفنونثقافــــــــــة وفنونثقافــــــــــة

عرس التشارين
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دراسات أدبية

الشيطان  وعيد  القديسين  كل  عيد  بين 
ثمة تداخل تاريخي ما زالت الكنيسة تعاني منه 
حتى اآلن وخاصة في الواليات المتحدة األمريكية 

وبريطانيا على وجه الخصوص.. 
ه��و عيد  ال��م��وض��وع  ل��ه��ذا  دفعني  وال���ذي 
الهالوين الذي صادف في األول من شهر تشرين 
على  دخيل  عيد  الهالوين  أن  لنكتشف  الثاني. 
الديانة المسيحية وهو يسبقها بمئات السنين، 
كما يحدث في األعياد اإلسالمية التي هي امتداد 
بالعصر  يسمى  فيما  تقام  كانت  وثنية  ألعياد 
ألبسناها  أن  بعد  اليوم  بها  ونحتفل  الجاهلي 

ثوب اإلسالم.. 
 المعاني المسيحية للهالوين:

 All Hallows’  " لعبارة  اسمه هو اختصار 
الليلة  " أي  القديسين  ليلة جميع   " " أي   Eve
التقويم  في  القديسين  جميع  لعيد  السابقة 
إنكليزية  كلمة  هي   "  Hallow وكلمة"  الغربي. 
 " يدعى  ولهذا   ." القداسة   " تعني  جداً  قديمة 

ليلة جميع القديسين" Day of all Hallows أي 
 ." Day of all Saints

فالهالوين في المعنى المسيحي هو الليلة 
السابقة لعيد جميع القديسين الذي يصادف في 
التقويم  الثاني نوفمبر حسب  األول من تشرين 
الغربي )حسب التقويم الشرقي تحتفل الكنيسة 
األرثوذكسية في األحد التالي لعيد العنصرة بعيد 
جميع القديسين(. بدايات هذا العيد تعود إلى 
الفترة عندما كانت روما وأوروبا لم تزل أرثوذكسية 
وكانت تسبق العيد احتفاالت تقليدية في الليلة 

السابقة له. 
المعاني المضادة للمسيحية:

هذه  في  والغريبة  الغامضة  الممارسات 
السلتيك  لشعب  أصولها  في  تعود  المناسبة 
ال��ج��زر  ف��ي  ع��اش��وا  ال��ذي��ن   Celtic People
البريطانية. ولهذا السبب كان حتى الزمن القريب 
" في  للرعب   " بالهالوين كعيد  يجري االحتفال 
التي  الدول  وبعض  المتحدة  والواليات  بريطانيا 

بريطانيتين.  وثقافة  أصول  من  شعوبها  تنحدر 
التقاليد المعروفة  ومنذ أمد ليس ببعيد بدأت 
البالد  في  تنتشر  وسحرة  أشباح  من  للهالوين 

األخرى. 
بريطانيا  إل��ى  المسيحية  وصلت  عندما 
وجدت الكنيسة شعب السيلت Celts الوثني الذي 
" Samhain �كان يؤمن بإله الموت " المسمى ب

وك��ان��وا  ال��خ��ري��ف.  فصل  ف��ي  ل��ه  ويحتفل 
يعتقدون أنه في يوم عيده تجوب أرواح الموتى 
األرض وأنه يجب استرضاؤها لكي ال تُنزل شراً 
باألحياء. ولتمثيل هذا الطقس كان الناس يزورون 
البيوت كما تفعل األرواح ويطالبون باسترضائهم 
التضحيات  تُقّدم  كانت  كما   ." ماالً  يجمعون   "

البشرية في تلك الليلة الرهيبة. 
حينه  ف��ي  بريطانيا  ف��ي  الكنيسة  قامت 
وممارساتها  الشيطانية  العبادات  هذه  بمحاربة 
إلى  ال��دي��ان��ة  تلك  ب��أت��ب��اع  دف��ع  ال��دم��وي��ة. مما 
كتهديد  احتفاالتهم،  في  والمبالغة  المقاومة 

عيد الهالوين عيد الشيطان
 رسالن عوده
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من  وال��س��خ��ري��ة  ال���م���ال،  يعطيهم  ال  م��ن  ك��ل 
الممارسات المسيحية كتزيين الهياكل العظمية 
تكريم  للسخرية من  المنحوتة  اليقطينة  ووضع 

المسيحيين لجماجم القديسين وبقاياهم. 
قمرياً  تقويماً  يعتمد  السلتيك  شعب  كان 
ولهذا لم يكن عيد إلههم )سمهاين( ثابتاً، لكن بعد 
اعتماد التقويم اليولياني الروماني صار عيدهم 
الثاني،  نوفمبر تشرين  األول من  ليلة  في  ثابتاً 
أي في ليلة عيد جميع القديسين الكاثوليكي. 

لهذا من الواضح أنه في تلك الليلة كان أتباع 

تلك الديانة فقط يجوبون الشوارع ويطرقون أبواب 
الوقت  في  المادي،  بالمقابل  مطالبين  البيوت 
الذي يبقى فيه المؤمنون المسيحيون في بيوتهم 
بطريقة  القديسين  بيوم  لالحتفال  اس��ت��ع��داداً 
تتصف بالورع والتقوى. هذا يعني أن َمْن يشارك 
في تلك الممارسات الشيطانية سواء عن معرفة 
الوثنيين  بأولئك  يتشّبه  بمعانيها،  جهل  عن  أو 
الذين كانوا يسخرون من المسيحية ومن أتباعها. 

هل الهالوين فعاًل غير ضار؟
قد يقول البعض " حسناً هذا صحيح ولكن 

الهالوين حالياً هو مجرد وقت يفرح فيه األطفال 
ويتمتعون فيه بالحلوى والمالبس ". ولكن الحقيقة 

ليست كذلك:
- إن رموز االحتفال بالهالوين بما يتضمنه 
من سحرة وشياطين ومشعوذين ليست سليمة، 
ألنها هي عملية تطبيع لتلك الرموز الشيطانية 
" تطبيع = جعلها تبدو طبيعية ". وهذه الرموز ال 
ينبغي تصويرها كما لو كانت غير مؤذية، فهي 
تعلّم األطفال عكس ما يجب أن يتعلموه. وهذه 
ذلك  في  ينغمسون  األطفال  تجعل  الممارسة 
الجو وتلك الرموز الغامضة المرافقة لالحتفال 

بالهالوين وتصبح جزءاً من حياتهم. 
- تقيم العديد من البدع وما يسمى " كنائس 
الشيطان " في الواليات المتحدة احتفاالت كبرى 
في هذه الليلة تتراوح طقوسها بين االحتفال بتلك 
الرموز والعبادات الشيطانية الحقيقية. ولذلك من 
الواجب أن ال نخلط بين الشخصية المسيحية 
الحقيقية وتلك الرموز المعادية للمسيحية والتي 
استخدمت أصاًل للتشهير بالمسيحية والسخرية 
منها. بل علينا في تلك الليلة أن نكثف الصالة 

لكي يحمي اهلل العالم من الشر واألشرار. 
يعتقد كثير من رجال الدين المسيحي:

االح��ت��ف��االت  ت��ل��ك  ف���ي  االش���ت���راك  أن   -
الشيطانية يجعلنا مساهمين في عملية االرتداد 
عن المسيحية التي تشهدها الواليات المتحدة 
أن عدد  إلى  اإلح��ص��اءات تشير  وأوروب���ا. بعض 
المتحدة  الواليات  في  الهالوين  ينتظرون  الذين 
يترّقبون  الذين  أولئك  كبير على  تفوقت بشكل 
عيد الميالد المجيد، فهل نريد كمسيحيين أن 

نكون جزءاً من أولئك؟
مجرد  الهالوين  أّن  البعض  ي��ق��ول  ق��د   -
الذي  السلوك  أن  إال  فيها،  خطر  ال  احتفاالت 
الهالوين قد يترك فرصة  نسلكه في احتفاالت 
للشيطان لكي يعمل في حياتنا بطريقة ال نعلمها، 
فلماذا نمنح الشيطان تلك الفرصة لكي يتغلغل 

إلى حياتنا؟
في الختام يمكننا القول إنه من الضروري 
أن نعي تماماً حقيقة كل مناسبة دينية وأصلها 
التاريخي ونميز بعين المؤمن ما هو الخير من 
ديني  كل عيد  وليس  االحتفال..  ذات  الشر في 
هو عيد للفرح فكثيرة هي األعياد التي تكرس 
جوهر  إل��ى  وتسيء  والطائفية  والفتنة  الحزن 

الدين أي دين.. 
المصدر: 

الهالوين عيد  www.massi7e.com عيد 
الشيطان | موقع مسيحي دوت كوم



أدب

ه���ذه ال��ق��ص��ص وال��ح��ك��اي��ات ال��ت��ي س��أع��رض��ه��ا ف���ي ه��ذه 
اكتنزته من  المقالة، اخترتها من بين مجموعة كبيرة مما 
قراءاتي المختلفة في التراث واألدب العالمّي والمحلّي، على 
مدى عقوٍد من الزمن،وكلها فيها من الدروس والِعَبْر،مايغني 
الثقافة، ويقدم فائدة التجربة والخبرة.. والعبرة. إنها دروس 

العلم والحياة التي نحتاجها جميعاً. 
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

الحكاية األولى: نبوءة العراف اإلغريقي! 
يروي التاريخ،أن "كريزوس"، ملك مملكة ليديا القديمة، قرّر اجتياح مملكة 
الفرس..، غير أنه فضل استشارة وسيط روحاني إغريقي،قبل تنفيذ االجتياح. 
قال له الوسيط:" مقّدر لك، أّيها الملك، تدمير مملكة عظيمة!"، ورضَي 
كريزوس عن الجواب، فأعلن الحرب على مملكة الفرس، وحدث عكس مافهمه 
من الوسيط، فقد وقعت مملكة ليديا في يد الفرس، فنهبوا عاصمتها وأسروا 
الملك كريزوس الذي طلب إلى سفيره في اليونان أن يستفسر من الوسيط..، 
لم  أنا  له بكل بساطة:  السفير عن ذلك، قال  لماذا خدعهم؟ وعندما سأله 
مملكة  الفرس،  لها ضد  مبرر  ال  بخوضكم حرباً  فعاًل  دمرتم  أخدعكم،فقد 

عظيمة هي مملكة الليديين!!
لقد أساء ملك ليديا فهم اإلشارة التي قدمها له الوسيط، وشّوه معناها 

ليتوافق مع مايرغب هو القيام به،فكان أن خسر الحرب، ودمر مملكته!
تذكرني هذه الحكاية بما حصل بين صدام حسين والسفيرة األمريكية 
في بغداد قبل اجتياح الكويت..، قالت له السفيرة عندما أخبرها بنيته اجتياح 
الكويت: أنا مسافرة بإجازة! وفهم صدام حسين بغبائه وقصر نظره، أن أمريكا 

غير معنية بهذا االجتياح، وتورط ونفذ االجتياح وقامت الدنيا عليه ولم تقعد، 
وكلنا اليعرف النهايات الكارثية لذلك االجتياح األرعن الذي كان فاتحة لتدمير 

العراق.. والوطن العربي!
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

الحكاية الثانية: نابليون وإرادة الصمود!
في معركة "تولون " حين اشتد الحصار والقصف العنيف على جيشه أليام 
عديدة متواصلة،مرت على نابليون أوقات عصيبة، كان يرتجف فيها كمثل أوراق 
الشجر! وقد رآه أحد الجنود على هذه الحال، فقال لزمالئه:انظروا إليه.....، 
إنه يموت خوفاً، فسمعه نابليون وقال له: "هذا صحيح أيها الجندي، لكنني 

مواظب على القتال!!
"لو أنكم شعرتم بنصف الّذعر الذي أشعر به، لهربتم منذ وقٍت طويل!!"

وهذا هو المعنى الحقيقي لبسالة الصمود!
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

الحكاية الثالثة: حّواء.. والتفاحة!
تروي األسطورة، أن حوّاء كانت تتنزه في جنة عدن، عندما اقتربت منها 
الحية، وقالت لها: كلي هذه التفاحة. غير أن حوّاء تذكرت تعاليم اهلل،فرفضت 
أنك  التفاحة،لو  لها:هذه  قائلة  الحية  عليها  الحية،فأصرت  لطلب  االنصياع 
تأكلينها،تجعلك أكثر جماالً في عين رجلك، فأجابتها حواء: لست في حاجة 
إلى ذلك، ألنه مامن امرأة هنا سواي..، فضحكت الحية وقالت لها: بالطبع 
هناك سواك، ولم تصدقها حواء،فاصطحبتها الحية إلى أعلى نقطة في هضبة 
حيث يوجد بئر ماء،فقالت لحواء:انظري..،إنها في األعماق..، لقد خبأها آدم 
عنك فانحنت حواء..، ورأت صفحة مياه البئر انعكاساً المرأة جميلة، وعند ذلك 

اللواء المتقاعد صالح خضور
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أخذت التفاحة وقضمتها،ثم أطعمت آدم منها ألن طعمها كان لذيذاً!
وهكذا حدثت كارثة الهبوط من الجنة، عندما تسببت وسوسة الشيطان 

بعصيان آدم وحواء ألوامر اهلل دون تبصر بالعواقب!!
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

الحكاية الرابعة: بوذا واإليمان باهلل!
يروى أن "بوذا":صاحب الرسالة العظيمة،كان جالساً ذات يوم، يحيط به 
تالمذته، حينما دنا منه أحدهم، وسأله:معلمي..، هل اهلل موجود؟ فأجابه بوذا: 
مؤكداً.. اهلل موجود!وبعد ظهر ذلك اليوم، اقترب منه تلميذ آخر وسأله نفس 

السؤال: هل اهلل موجود؟ فقال بوذا: ال هوغير موجود!
وعند المساء، جاءه تلميذ ثالث، وسأله السؤال نفسه: هل اهلل موجود؟

فقال له بوذا القرار في هذا يعود إليك! فصرخ أحد التالميذ، قائالً:معلمي.. 
هذا غير معقول.. كيف تجيب عن السؤال ذاته بثالث إجابات مختلفة؟ فقال 
له بوذا: يابني...، هذا ألنهم ثالثة أشخاص مختلفين ولكل منهم طريقته في 
التقرب من اهلل..، األول عبر إثبات وجود اهلل، والثاني عبر نفي وجود اهلل، 

والثالث عبر الشك في هذا الوجود!!
فاألول مؤمن والثاني ملحد والثالث يقف بين الشك واليقين!

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
الحكاية الخامسة: األمير والجنيات الثالث. 

أمير  معمودية  حفل  حضرن  جنيات  ثالث  أي��ض��اً،أن  األساطير  وت��روي 
له  الحب،وقدمت  حياته  في  يجد  أن  هبة  األولى  الجنية  له  صغير،فقدمت 

الثانية الحظ،ليحقق به أمنياته، وقدمت له الثالثة الجمال!
غير أن الساحرة التي لم تُدَْع إلى الحفل،ظهرت في الحفل فجأة وألقت 

تعويذة شريرة على األمير،قائلة له:
"بما أنك تملك اآلن كل تلك الهبات الثمينة،سأمنحك هبة إضافية،هي 

أنك تتحلى بالموهبة في كل عمل تباشره. 
النساء،وبرع في  من  وفائق الجمال..، ومعشوقاً  وكبر األمير،وصار غنياً 
عدد ٍ من الفنون والعلوم،غير أنه لم ينجح في إنجاز أي عمل، إذ أنه كان اليلبث 
أن يضجر من أي عمل يباشره وال يقّر له قرار،ألن موهبته الفذة لم تترك له 

مجاالً لالختيار!
تردد،سبياًل  يختار،دون  أن  اإلنسان  على  أن  هو  واضح.  الحكاية  ومغزى 

يسلكه في حياته..،واليحاول أن يسلك كل السبل.. فيضيع!
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

الحكاية السادسة: الريشة التي قصمت ظهر البعير.. 
تروي أسطورة الصحراء قصة رجل أراد أن ينتقل من الواحة التي ينزل بها 
إلى واحة أخرى..،وكان له جمل يحمل عليه أمتعته، فحملها عليه..، وتحرك نحو 
غايته، غير أن الرجل تذكر ريشة جميلة زرقاء كان والده قد أعطاها له،فقرر 
أن يأخذها معه أيضاً فوضعها فوق أحمال الجمل،وفي تلك اللحظة يسقط 
الجمل تحت حمله الثقيل، وما لبث أن فارق الحياة! فاعتقد الرجل أن الجمل 
لم يحتمل الريشة الزائدة على حمله، وأنها قسمت ظهره! وذهبت تلك الحادثة 

مثاًل سائراً عبر الزمن، وإلى يومنا هذا. 
وفي الحقيقة فإن ما حدث للجمل كان مجرد مصادفة،مثلما أن نقطة ماء 
التؤثر في طفح الكيل،فال ريشة تقسم ظهر بعير، وال قطرة ماء زائدة تسبب 

طفح الكيل.. إنها مجرد مصادفات قد تحدث!!
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

الحكاية السابعة: ياسيدي السلطان.. هل تعطيني األمان؟
هذه العبارة قالها "المليح" صاحب السلطان أبي عبداهلل النصري ووزيره 

األول،كي يفضي إليه بما يفكر فيه، وعندما وافقه السلطان على طلبه قال 
له:" في رأيي..، إن السياسة التي تتبعها..،التخدم اهلل والعباده..،لقد خذلك 
سلطان القاهرة،والسلطان العثماني،وطلبت إلى الحكام المسلمين في فاس 
وتلمسان أن يهبوا إليك،فأرسلوا الرسل مثقلين بالهدايا إلى "فرديناند " ملك 
المليح  وختم  وجهه!  في  السالح  قط  يرفعوا  لن  أنهم  له  مقسمين  قشتالة 

قائالً:فما الحل الذي تبّقى لنا؟ "
ويروى أنه كان في تلك الفترة يجري مفاوضات سرية مع الفرنجة بتوجيه 
من السلطان ليتم تسليمهم غرناطة سلماً دون قتال! وكان بكالمه هذا يمهد 
لهذا التسليم السلمي، بزعم تجنيب غرناطة وأهلها حسب ادّعائه هو وسلطانه 

كأس الهزيمة المذلة!
وفي صباح اليوم الثاني من شهر كانون الثاني عام 1492م،سلّم أبو عبد 
اهلل مفاتيح غرناطة في "برج القمر " بقصر " الحمراء " إلى ثُلٍَّة من ضباط 

"فرديناند " تمهيداً لدخولها..!!
وعندما عبر أبو عبد اهلل وذووه.. وقافلته من الخيول والفرسان..، والبغال 
منحه  حيث  غرناطة،إلى  حدود  على  ممر  وعتادهم،آخر  بحوائجهم  محملة 
فرديناند إمارة صغيرة في جبال البيجراس،ليقيم فيها مع أهله بقية حياته،يقال 
أنه زفر زفرة طويلة،سماها الفرنجة القشتاليون فيما بعد –حسب مؤرخين 

–"زفرة العربي األخيرة " وسقطت دموعه حسرًة وندماً!
ويذكر المؤرخون أن أمة فاطمة التي نعتته قبل ذلك بالضعف والمجون، 
رمته عندما شاهدته على تلك الحالة بمقولتها الخالدة:" تبكي كالنساء ُملكاً 

لم تحسن الذود عنه كالرجال ". 
ومن الجدير بالذكر قبل أن أختم هذه الحكاية المليئة بالشجن والحسرات 
على األندلس التي أضاء العرب أرضها ثمانية قرون بعلمهم وحضارتهم، آذنت 
بعدها شمسهم بالغروب بسبب صراعاتهم على السلطة، أن أسجل للتاريخ 
أيضاً أن أبا عبد اهلل هذا كان قد وقع قبل ثالث سنوات من السقوط النهائي 
وثيقة دعيت باسم " وثيقة لوشة "، يعد فيها فرديناند ملك قشتاليا اإلسباني 

بتسليمه مدينة غرناطة ذات يوم...!وقد جاء ذلك اليوم!
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الشخصية األمنية وفن القيادة
د. ناهد شريف سعود
قسم الصحة النفسية- كلية التربية

صحة نفسية

الشخصية األمنية:
الشخصية  تلك  ه��ي  األمنية  الشخصية   
وانفعالياً  واجتماعياً  ونفسياً  عقلياً  المتكاملة 
والقادرة على القيام بالعمل األمني على أكمل وجه 
من حيث الوصول إلى أفضل حال من االستقرار 

الفردي والجماعي وضمان أمن الدولة. 
الفرد  التعُرّف على  األهمية في  وتبرز هذه 
وقابليته  لقدراته،  المناسبة  للوظيفة  المناسب 
في  خاص  بشكل  والنفسية  والجسدية  العقلية 
كبيرة  أهمية  من  ذلك  في  لما  األمنية،  األجهزة 
في نجاح نشاطات هذه األجهزة وفعالية خدماتها 
وغيرها حيث تتطلّب هذه الوظائف سمات نوعية 
من القدرات والقابليات العقلية والشخصية للتعامل 

مع تلك الوظائف بكفاءة ونجاح. 
الشخصية األمنية والصحة النفسية:

 تهدف الصحة النفسية إلى بناء الشخصية 
اإلنساني  للسلوك  ننظر  وإننا  السوية،  األمنية 
على أنه تنظيم لعالقة الفرد بالمحيط ومن هنا 
نميز بين سلوك طبيعي وسلوك غير طبيعي، 
سلوك سوي وسلوك شاذ، ويعبر رجل األمن عن 
أو  السلوك  بمدى مالءمة هذا  السوي  السلوك 
الخاصة  النفسية  بيئته  مع  الفرد  لتكيف  ذاك 
به، ومدى مالءمته لألدوار التي عليه أن يلعبها 

في حياته وفي مجال عمله األمني. 
االستعداد للعمل األمني:

أال  يجب  حقيقية،  صناعة  األمني  العمل 
يتصدى لها أو يمارسها إال الرجال القادرون عليها. 
ويتطلب هذا العمل تضحية ألنه رسالة مقدسة، 
خ��اص��ة إذا م��ا أخ���ذت بعين االع��ت��ب��ار األه���داف 
الحقيقية لها والمتمثلة بالمحافظة على سالمة 
الوطن وحمايته ويقوم العمل األمني بأعباء كثيرة 
معالجة  مهمتها  تحليلية  معرفية  بجوانب  تتعلق 
المعلومات واكتشاف خلفياتها ويقوم على سلوك 
وقائي من أجل مكافحة كل ما يهدد أمن الوطن، 
والشخصية االستعدادية للعمل األمني تكون عادة 
الوسائل  لها  ت��واف��رت  إذا  التي  الشخصية  تلك 
ناشطة  شخصية  تكون  وال��ت��دري��ب  وال��م��ؤه��الت 
وديناميكية وقادرة على القيام بأعمالها ومتابعتها 
على أكمل وجه، وهي شخصية تتمتع بالقدرة على 
استعداداً  تمتلك  المتابعة،  على  والقدرة  المبادرة 
شخصية  االجتماعي،  النشاط  ف��ي  لالنغماس 
مجازفة في تحمل المسؤولية، وتميل للحسم في 
الشخصية االستعدادية  كثيرة، تتصف هذه  أمور 
التصميم  على  هائلة  وق��درة  ب��إرادة صلبة،  أيضاً 
والمثابرة، كما تتمتع بدرجة عالية من االنفعالية 
والقوة  الشجاعة  أيضاً  ومن صفاتها  والحماسة، 
وبعد الرؤية والحضور القوي، تلك الشخصية يجب 

أن تكون صادقة مؤمنة بقضيتها. 
القيادة األمنية:

أنشطة  ف��ي  التأثير  عملية  ه��ي  ال��ق��ي��ادة 

األجهزة  لكل  المتكامل  البناء  ذل��ك  ه��ي  الشخصية 
النفسية الجسمية، ويعد مفهوم الشخصية من المتغيرات 
كلي،  كبناء  وصفها  يصعب  وال��ت��ي  وال��م��ع��ق��دة،  المتسعة 
والخلقية  الجسمية  ال��ص��ف��ات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  تشتمل  ح��ي��ث 
واالجتماعية والوجدانية في تفاعلها مع بعضها البعض، 
وفي تكاملها في شخص معين، وبصورة متفاعلة مع البيئة 

االجتماعية. 
إن كل شخص يختلف عن غيره من جهة ويشترك مع 
شخص آخر في عدد من النواحي، وإن االختالف بين األفراد 
يبقى دائمًا على الرغم من نواحي االشتراك. ولذلك يمكننا 
القول إن كل إنسان يشبه كل الناس من جهة، ويشبه بعض 
الناس من جهة أخرى، وهو متميز من جهة ثالثة، إنه ينتمي 
إلى نوع اإلنسان ويحمل خصائصه األساسية العامة، ويشبه 
عددًا من الناس في عدد من تصرفاته ومظاهر سلوكه ولكنه 

يبقى متميزًا ومتفردًا من حيث هو شخص. 
ومن هنا يمكن تعريف الشخصية على " أنها تفاعل 
متكامل بين الخصائص الجسمية والعقلية واالجتماعية 
فريدًا  نمطًا  منه  وتجعل  غيره،  عن  الشخص  تميز  التي 
في السلوك والمواقف والمكونات الداخلية النفسية رغم 

الصفات العامة. 
في هذه الدراسة سنقدم تلخيصًا للشخصية األمنية 
ومن  األمني  والقائد  القيادة  تعريف  حيث:  من  المرجّوة 
الشخصية  م��واص��ف��ات  األخ����رى، كمعرفة  ال��م��ه��ارات  ح��ي��ث 
األمنية ودورها من حيث السلوك وفن اإلقناع وفن التأثير 

في اآلخرين. 

فصلية جامعة - العدد السابع والعشرون 2016
52



وأيضاً  عليه،  وللحصول  الهدف  إلعداد  العمل  فريق 
توجه  التي  وهي  األشخاص  بين  التأثير  هي عملية 
عمليات االتصال من أجل الحصول على الهدف أو 

األهداف الخاصة. 
كذلك هي قدرة الفرد في التأثير على شخص 
كسب  أج��ل  من  وإرش��اده��م  وتوجيههم  مجموعة  أو 
تعاونهم وحفزهم على العمل بأعلى درجة من الكفاية 
في سبيل تحقيق األهداف الموضوعة، ويلعب القادة 
األمنيون دوراً مهماً في تحديد أهداف الجماعة، وفي 
وضع معاييرها وتقانتها كما يضعون خطط النشاط، 
وبالطبع تعتبر الجماعة على درجة كبيرة من األهمية، 
ألنها هي التي تقبل القيادة أو ترفضها وعلى ذلك ال 
بد أن يعمل القائد األمني على إشباع حاجات أفراد 
وأهدافها  الجماعة  تركيب  تماسك  وعلى  جماعته 
أفرادها  ويشعر  المختلفة  ومناشطها  وأيديولوجيتها 
التأثير  على  القدرة  وتعّد  وال��دفء،  والحنان  بالحب 
في اآلخرين هي الصفة األهم في شخصية أي قائد 
أمني، ألن هذه الصفة هي التي تحدد فيما إذا كانت 
الصفات األخرى ستعمل أم ال، فما قيمة صفة الذكاء 
والقدرة على إنجاز التخطيط إذا لم يكن القائد قادراً 

على التأثير في اآلخرين؟!
اختيار القائد األمني:

القائد يمكن أن يتم بطريقة تحليل  إن اختيار 
التفاعل بينه وبين الجماعة، واختيار قائد أمني يلزم 
معرفة مدى نجاح هذا القائد في هذا العمل بالذات، 
لهذا ال بد من إجراء اختبارات موقفية، لنرى فيها هذا 
القائد بالذات في موقفه من الجماعة، وعالقاته بها 
وسائل  أنجح  من  ولعل  لعمله،  وإتقانه  معها  وتعاونه 
االختيار هو رؤية الشخص وهو تابع، ويجب أن نعرف 
أسلوب حياته وعمله قبل أن يحتل مركز قيادة أمنية. 
ذات  العوامل  من  القيادة  على  التدريب  ويعد 
لإلمكانيات  فرصة  يتيح  أنه  حيث  البالغة  األهمية 
الطبيعية كي تعمل في أقصى حدودها، ومن خالل 
الدراسات التي تم القيام بها في هذا المجال تبين أن 
التدريب ال يكون فاعاًل إذا حدث قبل مرحلة النضج، 
ومن فوائد التدريب أنه يعدل في األداء فيحدث التعلم 
التي يتم  المهارات  تثبيت  إلى  بسرعة وكفاءة ويؤدي 

اكتسابها من خالله. 
الشخص  أداء  على  يطرأ  ال��ذي  التحسن  إن   
المتدرب يعزى لكون التدريب يؤدي إلى تحسين طرق 

التعلم، أي لكونه يعلم األفراد كيف يتعلمون. 
الكاريزما:

تعتبر الهيئة الشخصية )الكاريزما( للقائد األمني 
أهم دعائم عملية التأثير، فبواسطتها ال يعود التأثير 
مجرد إحداث اقتناع أو إقناع بقضية ما، بل تذهب إلى 
أبعد من ذلك بكثير وتجعله يتجاوز حدود كونه تأثيراً 
فيغدو سحراً تصعب مقاومته، وتسود حالة من االنبهار 
واالنجذاب ليس فقط تجاه الفكرة بل تجاه الشخص 
في  ومؤثراً  آسراً  منه شخصاً  فتجعل  أطلقها  الذي 

اآلخرين يفرض، بحضوره فقط، رهبة وهيبة. 
إن القائد األمني بحكم وظيفته ومسؤوليته البد 
أن يتحلى بصفات شخصية معينة، كما أنه يجب أن 

تقترن صفاته الشخصية هذه بصفات عامة يقتضيها 
واجب القيادة ومنها: القدرة على التعامل مع اآلخرين 
واإلدراك  التفكير  من  عال  بمستوى  والتمتع  واألمانة 
الوقت  على  والمحافظة  المحاباة  وعدم  واإلنصاف 
والحصافة وبُعد النظر والمهارة في التفكير والتميز 
الفهم  وسرعة  البديهة  وحضور  النفسية  بالصحة 
والثقة العالية بالنفس والقدرة على اإلقناع واالبتعاد 
عن الفوضى أو التزمت، والتحلي بالصفات الفكرية 
الثاقبة والتمتع بمستوى من الذكاء وسعة األفق وطالقة 
اللسان وحسن التعبير وسداد الرأي أكثر من أتباعه. 

عالقة رجل األمن باآلخرين:
المبادئ  م��ن  باآلخرين  واالت��ص��ال  العالقة  إن 
أال  يجب  األم��ن  رج��ل  ألن  األمني،  للعمل  األساسية 
يعمل بعزلة عن اآلخرين، حيث يجب على رجال األمن 
االستفادة من عالقاتهم مع المواطنين لصالح عملهم 
ولصالح المجتمع، وكذلك تقوية أواصر العالقة الودية 
مع جميع أبناء الشعب وأن تكون سمعتهم حسنة بين 
المواطنين ألنهم جزء من المنظومة االجتماعية، وهذه 
المنظومة تعمل بشكل متناغم ومتكامل بكافة أجزائها 
ومكوناتها، فهي تتأثر بحدوث أي خلل في جزء منها. 
 إن لرجل األمن كبقية األف��راد في المجتمع دوراً 
وتكوين  بالتعاون  تتسم  اجتماعية  ومسؤولية  اجتماعياً 
العالقات الطيبة والقيام بالسلوك الحسن، حتى يكون 
مصدراً حقيقياً لتحقيق األمن بمعناه النفسي واالجتماعي 
والسياسي والذي يعتبر من أهم الحاجات النفسية عند 
الفرد ليكون شخصاً آمناً مشبعاً وغير معرض للخطر. 

إيجابية  عالقات  يقيم  أن  يجب  األم��ن  ورج��ل 
الثقة  أساس  على  تقوم  العالقات  هذه  اآلخرين،  مع 
والتضحية بحيث يكون قادراً  والمسؤولية األخالقية 
على التعامل مع المستويات المختلفة من المواطنين 
بهم،  المتعلقة  األوض��اع  مختلف  ومع  معهم  والتأقلم 

السليمة باآلخرين سنداً  وتعتبر عالقات رجل األمن 
وجدانياً هاماً ومقوماً أساسياً من مقومات توازنه. 

األمنية  الشخصية  اختيار  فإن  الفهم  هذا  من 
لم يعد جزافاً في المدارس العلمية المخابراتية، إنه 
إذ  الشخصية،  طبيعة  على  األول��ى  بالدرجة  يعتمد 
أن الفروق الفردية بين شخص وآخر هي التي تعين 
لتكون في  أو تلك  االستعداد لهذه الشخصية  سلفاً 
مضمار العمل األمني، كون رجل األمن الناجح يجب 
أن تتوفر فيه مؤهالت شاملة وأن يكون على قدر كبير 
من البراعة والتفنن، وأن يكون قادراً على التعبير عن 
األفكار بوضوح واختصار وبطريقة مشوقة، وأن يكون 
على وعي سياسي، يجمع بين مواهب الثقافة واإلدراك 
ويعرف متى يتكلم ومتى يلتزم الصمت، وبذلك نكون 
قد اقتربنا من تصور مبسط للشخصية األمنية التي 

ينشدها جميع العاملين في المضمار األمني. 

المراجع:
علم   - م(   2005( السيد  النيل،محمود  أبو   -1
النفس التنظيمي – ط1 – دار الفكر العربي –القاهرة. 
 - م(   1998( علي  محمد  جادو،صالح  أبو   -2
المسيرة  –دار  –ط1  االجتماعية  التنشئة  سيكولوجيا 

للنشر والتوزيع – عمان. 
3- إدارة المخابرات العامة – قسم الدراسات،العمل 

األمني،2001م –دمشق. 
4- أسعد، يوسف ميخائيل )1994 م( الشخصية 
المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر  القيادية – 

– القاهرة. 
5- األعسر، صفاء- كفائي،عالء الدين )2000 

م( الذكاء الوجداني – دار قباء للطباعة – القاهرة. 
6- الخضر، )2006 م( الذكاء الوجداني – ط1 –دار 
الفكر – شركة اإلبداع والفكر للنشروالتوزيع – الكويت. 

53



د. ألفريد قردوح

Arthroscopie du genou تنظير الركبة

فصلية جامعة - العدد السابع والعشرون 2016
54

لمحة تاريخية:
ت من قبل  - أول دراسة لتنظير المفاصل تَمّ
في   1918 ع��ام   )Takagi( الياباني  البروفيسور 

جامعة طوكيو. 
- وأول من استأصل الغضروف الهاللي تحت 

التنظير البروفيسور Watanabe عام 1962. 
مخطط البحث:

.La Technique 1 - التكنيك
أ - االستشفاء. 
ب - التخدير. 

ج - طريقة التنظير. 
د - االختالطات. 

L’Hospitalisation :أ - االستشفاء
يمكن خروج المريض من المشفى بنفس اليوم 
ل االستشفاء لمدة  بعد إجراء تنظير الركبة، ويفَضّ

24 ساعة. 
L’Anesthesie :ب - التخدير

- تخدير موضعي وضمن سيروم الغسل )وهذا 
أقل راحة للطبيب والمريض(. 
- تخدير ناحي - قطني. 

ط������������������ب



55

- تخدير عام - وهو األكثر شيوعاً. 
 La technique ال��ت��ن��ظ��ي��ري:  ال��ت��ك��ن��ي��ك   - ج 

arthroscopique
- توضع تورنيكيت )كارو( على جذر الفخذ. 
- ملئ الجوف المفصلي بالسيروم الملحي. 

- نقاط البزل على جانبي الوتر الداغصي وقد 
يكون أكثر من فوهة. 

- كاميرا فيديو توضع على المنظار موصولة 
إلى شاشة تلفزيون. 

 يبدأ أوالً بكشف العناصر التشريحية للمفصل 
 :Exploration

الغضاريف   - الداغصي  والجيب  الداغصة 
الهاللية - األربطة المتصالبة - السطوح المفصلية. 
ثَمّ وضع التشخيص والعالج حسب كل حالة، 

وأخذ خزعة من الغشاء الزليلي إذا لزم األمر. 
الدخول  فوهتي  خياطة  التنظير،  نهاية  في 
يزول  حين  بالمشي  السماح   - ضاغط  ضماد   -

التخدير. 
Les complications :د - االختالطات

- نادرة جداً. 
المفصلي،  االنصباب  هي  تواتراً  أكثرها   -

يحتاج لبزل مع رباط ضاغط. 
 Syndrome ال��ض��م��وري  ال��ح��ث��ل  ت���ن���اذر   -

 .Algodystrophy
وري��دي  التهاب   - وعائية  صمة   - خثرة   -
أثناء وبعد  التخثر  خثري، تحتاج لعالج بمضادات 
العمل الجراحي وخاصًة عند المرضى الذين لديهم 

عوامل خطورة. 
- التهاب المفصل القيحي )0 - 1 %(. 

يمكن مشاهدتها  ال��ت��ي  اإلم��راض��ي��ة  األذي����ات 
بالتنظير:

- أذيات السطوح المفصلية للداغصة. 
- بليكا أنسي الداغصة )ثنيات الغشاء الزليلي 

بالركبة(. 
- أذيات غضروفية صغيرة. 

- ميالن الداغصة نحو الخارج )يجرى خزع 
الجنيح الوحشي للداغصة(. 

- التنظير قد يكون تشخيصياً ألذيات الركبة، 
أو عالجياً ألذيات الغضاريف الهاللية. 

 % ال��ه��الل��ي��ة )70  ال��غ��ض��اري��ف  ت��م��زق��ات   -
الغضروف األنسي - 30 % الغضروف الوحشي(. 
- في انقالع الغضروف الهاللي يمكن خياطته 

بالتنظير ويعطي نجاحاً بنسبة 80 %. 
- م��ش��اه��دة ال��غ��ض��روف ال��ق��رص��ي غ��ال��ب��اً 

بالوحشي. 
- كيسة غضروف. 

وهنا  المتصالبة(  )األربطة  الركبة  أربطة   -
األمامي  المتصالب  الرباط  تصنيع  إج��راء  يمكن 
الوتر  مستعماًل  المفصل  عبر  التنظير  بواسطة 

الداغصي أو تكنيك آخر. 
References :المراجع

- EMC الفرنسية.



اكتش���ف سوري����ة

فصلية جامعة - العدد السابع والعشرون 2016
56

ورؤوس  خصبة،  سهول  من  الساحلية  المنطقة  تتألف 
وخلجان متعددة تتابع من رأس البسيط شماالً قرب حدود 

لواء اسكندرون وحتى طرطوس جنوباً. 
القرى  تنتشر  الالذقية  لجبال  الغربي  المنحدر  في 
جانب  إلى  والعاتم  القاتم  بلونها  القديمة  والقالع  الصغيرة 
العديد من األماكن األثرية القديمة. وأماكن االصطياف التي 

يقصدها الناس لالستجمام مثل )صلنفة وكسب(. 
الالذقية:

بناها السلوقيون في بداية القرن الثالث قبل الميالد،تتميز 
بمرفئها الرئيسي الذي استخدم منذ العهد الروماني القديم. 
)سبتيموس  اإلم��ب��راط��ور  ب��ن��اه  ال���ذي  النصر  ق��وس  وفيها 
سيفروس( باإلضافة إلى خان جميل يستضيف متحف المدينة 
حالياً. وعلى بعد عدة كيلومترات من المدينة يقوم العديد من 

المنتجعات والمنتزهات واألماكن السياحية األخرى. 
أوغاريت:

اكتشاف  تم  الالذقية فيها  تقع على بعد /12/ كم من 
كانت  التاريخ  في  مكتوبة  موسيقية  نوتة  وأول  أبجدية  أول 
الكنعانية  للمملكة  وعاصمة  هاماً  تجارياً  مركزاً  أوغاريت 
قصراً  يملك  ملكها  وك��ان  الميالد،  قبل  الثاني  األل��ف  في 
وكانت  الحكومية  ل��إلدارة  مركزاً  منه  وجمياًل،جعل  ضخماً 
المدينة تضم مناطق رئيسية للسكن وأخرى للعمل والصناعة 
إضافة إلى العديد من المعابد والمكتبات حيث كانت مركزاً 
للنشاطات الثقافية العديدة ومازالت بقايا هذا القصر تدل 
على عظمة هذه المملكة وحسن تنظيمها. أبجدية أوغاريت 
وأكثرها شموالً  وأغناها  القديم  العالم  أبجديات  أغنى  هي 
تحتوي على 30 حرفاً، وبسبب التقدم واالزدهار الذي عاشته 

المنطقة الساحلية
إعداد المهندسة: رهام عبود

أوغاريت

قلعة صالح الدين
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وبجانب  قديماً  اللغات  أهم  من  لغتهم  كانت  فقد  أوغاريت 
لغتهم األساسية استخدموا لغات عديدة واللغة الرئيسية في 
رسائلهم هي لغة سامية خاصة بهم تسمى " اللغة األوغاريتية 
" وإلى جانبها كانت اللغة "األكادية " في تعامالتهم مع بعض 
السورية  المدينة  أوغ��اري��ت  أنقاض  اكتشاف  المناطق،تم 
القديمة في تل أثري يدعى اليوم "رأس شمرا" ويبعد ثالثة 

كيلو مترات عن الطريق شمالي شرقي لمدينة الالذقية. 
قلعة صالح الدين:

تقع على بعد /35/ كم من الالذقية وتطل على الغابات 
ووعر.  منحدر  جبل  قمة  أعلى  من  بها  المحيطة  الخضراء 
وكانت توصف بأنها القلعة التي ال تقهر وقد حررها القائد 
1225م  1188م. وفي عام  العربي صالح الدين األيوبي عام 
فوسكاريني،وقام  البحرية.  البندقية  جمهورية  سفير  زارها 

بتوقيع معاهدة تجارية معها لموقعها االستراتيجي الهام. 
طرطوس:

وحياة  تاريخ  شقيقتا  وأرادوس  ان��ت��رادوس  كانت  لقد 
منذ قديم العصور واشتهرتا بأهميتهما التجارية والمالحية 
محملة  البحر  عباب  تشق  الفينيقية  السفن  انطلقت  فمنها 
طرطوس  من  الجنوب  وإلى  السلع  وأجمل  التوابل  بأطايب 
منحوت  فريد  لمعبد  بقايا  تمثل  وه��ي  عمريت  آث��ار  ت��رى 
السوريون  كان  رياضي  وملعب  بالمياه  ومحاط  الصخر  في 
القدامى يستخدمونه لمواسمهم الرياضية منذ أربعة قرون 

قبل الميالد. 
جزيرة أرواد: 

أرواد جزيرة سورية تقع على خط طول شرق غرينتش 
وخط عرض 34شمال خط االستواء تمتد بطول 740م تبلغ 
مساحتها 20هكتاراً والمساحة المأهولة منها 13. 5 هكتاراً 
أرواد  5كم من شاطىء طرطوس وورد اسم  بعد  وتقع على 
"أوارادوس " في رسائل كل العمارنة وفي مكتشفات الحضارة 
الفينيقيةعلى المتوسط. تتميز بممراتها وشوارعها المتعرجة 
وبقايا  األيوبي  اإلسالمية،البرج  وقلعتها  الصليبية  وقلعتها 
سورها الضخم،ومساكنها المتراصة،تشتهر أرواد منذ القدم 
بصناعة السفن التي مازالت إلى اليوم وكانت قديماً تمتلك 
أسطوالً بحرياً قوياً تشاهد جزيرة أرواد من مدينة طرطوس 
كجوهرة فوق مياه البحر المتوسط بمبانيها التاريخية وبقايا 
المراكب  بعشرات  يغص  ال��ذي  ومينائها  الضخم  سورها 
والقوارب التي تنقل الركاب من أرواد إلى طرطوس وبالعكس، 

وتنتشر المطاعم والمقاهي الجميلة على شاطىء أرواد. 
يعملون في  ويقدر عدد سكانها 10آالف نسمة تقريبا ً 
صناعة القوارب وصيد األسماك وصناعة شباك الصيد وعلى 

متن السفن في البحر المتوسط. 
عرفت أرواد الكثير من ربابنة البحار المشهورين وكان 
أشهرهم القبطان عبداهلل سليمان الذي مخر عباب البحر 

حتى بلغ الخامسة والثمانين عاماً من العمر. 
قلعة المرقب:

تقع على بعد /6/ كم جنوب بانياس على ارتفاع 500م 
عن سطح البحر وتبدو بأبراجها األربعة عشر القائمة ضمن 
السور الهائل وببرجها الرئيسي الكبير وكأنها سفينة عمالقة 
حطت على ذروة الهضبة العالية لتشرف على البحر والقمم 
بزرقته  البحر  ه��ذا  وت��رى  القلعة  في  تقف  وحين  البعيدة 
تشعر  المتباينة  بألوانها  البعيدة  القمم  وتلك  الالمتناهية 
بأنك أمام لوحة ساحرة ابتدعتها ريشة فنان خصب الخيال. 

طرطوس

جزيرة أرواد

قلعة المرقب
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مفهوم اإلعداد النفسي: 
يعتم���د عل���م التدري���ب الرياض���ي ف���ي العصر 
الحدي���ث على األس���س العلمي���ة التي تحق���ق النمو 
الش���امل لمختل���ف عناصر اإلعداد المختلفة س���واء 
كانت بدنية او مهارية او خططية او نفسية للوصول 
بالالعب إلى أعلى المستويات الرياضية في الرياضة 

التي يمارسها. 
واإلعداد النفس���ي هو أحد المكونات الضرورية 
الحتمي���ة ف���ي الوح���دة التدريبي���ة وبدونه يس���تحيل 
إحراز النجاحات في الرياضة،وفي الس���نوات األخيرة 
تكتس���ب العوامل النفسية للرياضيين أهمية متزايدة 
ف���إن ممارس���ة التدريب���ات الرياضية ال تعن���ي تنمية 
الصفات الجسمية وتكوين القابلية الحركية فحسب 
ب���ل تعن���ي تحس���ين الصف���ات النفس���ية وصقل قوة 
المتدربين نفس���ياً، وهكذا يتطلب النش���اط الرياضي 
م���ن الرياضيين إبداء صفات نفس���ية لتحقيق نتائج 
عالية ومن جهة أخرى يعد هذا النش���اط وسيلة قوية 

وفعالة لتطوير وبناء هذه الصفات النفسية. 
ويع���د علم النفس الرياض���ي الميداني من أهم 
المعلومات التي دخلت مجال النشاط الرياضي والتي 
تس���هم بقدر كبير في تطوير وتنمية القدرات لالعب 
حي���ث هنال���ك نصيب كبي���ر لعلم النف���س الرياضي 
لوص���ول الالع���ب إلى أعل���ى المرات���ب الرياضية عن 
طريق دراس���ة الش���خصية الرياضي���ة ومعرفة أفضل 

الس���بل الت���ي تجعل هذا الالع���ب او ذاك في أفضل 
حاالته لتقبل جرعات التدريب وكذلك مقابلة المنافس 
في أحس���ن حالة وبالتال���ي التغلب عليه،حيث أصبح 
اإلعداد البني والمهاري والخططي في متناول الجميع 
وباإلم���كان الوص���ول به���ا ألعلى المس���تويات وأصبح 
أبط���ال العالم متقاربي���ن في هذه العناصر من حيث 
المستوى ولذلك أصبح التنافس اآلن للوصول بالالعب 
م���ن جانب اإلعداد النفس���ي إلى أفضل حاالته وذلك 
لتحقي���ق اإلنجاز،وإن هدف علم النفس الرياضي هو 
إيجاد الحلول اإليجابية لجميع المشاكل التي يعاني 
منها الفرد الرياضي والمتعلقة بالشخصية وبالسلوك 

داخل ساحة اللعب والتدريب.
يتضم���ن اإلعداد النفس���ي لالعبين الرياضيين 

نوعين هامين هما:
1- اإلعداد النفسي طويل المدى

يه���دف اإلع���داد النفس���ي طوي���ل الم���دى إلى 
التوجيه واإلرشاد النفسي لالعبين الرياضيين بهدف 
االرتقاء بقدراتهم على مواجهة المش���كالت والعقبات 
الت���ي قد تعترضهم طوال فترة ممارس���تهم للرياضة، 
وزيادة قدرتهم على حسمها والتصدي لها ومواجهتها، 
وكذلك بناء وتنمية الدافعية الرياضية، وبصفة خاصة 
دافعي���ة اإلنجاز الرياض���ي لالعبين وتنمي���ة قدرتهم 
على تحديد ووضع أهدافهم بصورة واضحة والسعي 
لتحقيقها. كما يس���عى اإلعداد النفسي طويل المدى 

إلى تش���كيل وتطوير السمات النفسية الخاصة لدى 
الالعبين الرياضيين من حيث إنها عوامل هامة ترتبط 
باالرتقاء بمس���توى قدراتهم وإمكاناته���م. ومن ناحية 
أخرى يتضمن اإلعداد النفس���ي طويل المدى إكساب 
الالعبي���ن الرياضيي���ن المهارات النفس���ية المرتبطة 
بالرياض���ة ومحاولة تنميتها وتطويرها من حيث إنها 
أساس لعملية التكامل بينها وبين المهارات الحركية.

2- اإلعداد النفسي قصير المدى
أش���ار بعض الباحثين إلى أن اإلعداد النفس���ي 
قصي���ر المدى لالعبين الرياضيين يقصد به اإلعداد 
النفسي المباشر قبيل اشتراكهم الفعلي في المنافسة 
الرياضي���ة بوقت قصير نس���بياً به���دف التركيز على 
توجيهه���م وتهيئتهم وإعدادهم بصورة تس���مح بتعبئة 
كل قواهم وطاقاتهم إلمكانية استثمارها ألقصى مدى 

ممكن في المنافسة الرياضية.
ف���ي حين أن بعض الباحثي���ن اآلخرين يرون أن 
اإلعداد النفس���ي قصير الم���دى لالعبين الرياضيين 
ينبغ���ي أال ينحص���ر نطاقه فقط ف���ي غضون الفترة 
الوجي���زة الت���ي تس���بق االش���تراك الفعل���ي لالعبين 
الرياضيي���ن في المنافس���ة الرياضية، ب���ل ينبغي أن 
يتضمن أيضاً فترة اشتراكهم في المنافسة الرياضية، 
وكذل���ك الفت���رة التي تلي اش���تراكهم في المنافس���ة 
الرياضية أيضاً واستعدادهم لالشتراك في المنافسة 

الرياضية القريبة التالية.

رياض����������������������ة
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ّ

خطوات اإلعداد النفسي للرياضيين: 
يج���ب ان ينطل���ق الم���درب م���ن نقط���ة ارتكاز 
عالية  لبناء اإلعداد النفس���ي للرياضيين حيث تفهم 
الخصائص النفسية التي يتميز بها الرياضي ضرورة 

فهمه لبناء اإلعداد النفسي وكما يلي: 
* معرف���ة ن���وع الخصائص النفس���ية لكل العب 
بهدف معرفة أفضل الطرق التي تالئمه وكذلك التي 

تالئم نوع اللعبة التي يزاولها.
* عل���ى الم���درب أن يعل���م الالع���ب عل���ى كيفية 
االبتع���اد عن االنفعاالت والس���يطرة على النفس في 

سبيل مصلحته ومصلحة الفريق.
* تعلي���م الالعب األس���اليب النفس���ية المحفزة 
والمنبه���ة والهادف���ة لتهيئ���ة الالعب لالش���تراك في 

التدريب والمنافسة.
* ض���رورة اندم���اج اإلعداد النفس���ي م���ع اإلعداد 

المهاري والبدني لالعبين.
* اإلعداد النفسي في مرحلة ما قبل المنافسات.
* التعرف على السمات النفسية الضعيفة لالعب 

والتأكيد عليها في برنامج اإلعداد النفسي.
* ضرورة إج���راء الوح���دات التدريبية في ظروف 
مش���ابهة ألرض المس���ابقة وكذلك اللعب في طقس 
يماث���ل طقس البلد الذي س���تجري فيه المنافس���ات 
وكذلك ضرورة أداء تدريبات مع جميع المتغيرات التي 

يمكن ان يتعرض لها الالعب.
* اإلعداد النفس���ي لالعب الذي هدفه مس���اعدة 

الالعب على االسترخاء والهدوء بعد المباراة.
* اإلع���داد النفس���ي لالع���ب الذي يس���اعده في 
التغلب على بعض المواقف الصعبة والس���لبية سواء 

بالتدريبات او المسابقات.
مصادر الضغوط النفسية

- خارجية )بيئة( تشمل األحداث البسيطة التي 
تواجه الفرد كحادث مزعج.

- داخلية )شخصية( كالصراع النفسي والطموح 
الزائد.

- وهن���اك مراح���ل للضغ���وط يمكن أن تفس���ر 
استجابة الفرد للضغط النفسي.

- مرحل���ة اإلن���ذار: حي���ث يحدث ف���ي المراحل 
االول���ى للضغوط حش���د الي���ات التكيف في جس���م 
اإلنس���ان للمس���اعدة على االس���تجابة الدفاعية في 

مواجهة الضغوط.
- مرحل���ة المقاومة: وهنا تحاول آليات التكيف 
في جس���م اإلنس���ان المقاومة المستمرة في مواجهة 

الضغوط أو محاولة استعادة التوازن النفسي للفرد.
- مرحل���ة اإلنهاك:وفيه���ا يكون اس���تنزاف قوى 
آليات التكيف في جس���م اإلنسان وتصبح غير قادرة 
على المقاومة مما يؤديإلى االستمرار باالنهاك الذي 
قد يؤدي بدوره إلى حدوث أمراض وعجز وتلف لبعض 

أجهزة الجسم.

الفائدة المرجوة من علم النفس الرياضي
ويتحقق الكثير من النش���اط الرياضي بواسطة 
ما يس���مى بحلقات التصرف، وه���ذه الحلقات يجب 
أَْن تس���ير بدقة وبصورة ذاتية بحيث يتمكن الرياضي 
من الس���يطرة على شعوره النفس���ي والعضلي والتي 
تعد ضرورية في تطبيق األداء الفني وتحقيق الهدف 
الحركي، فأجزاء التصرف تعد مهمة نفسية تؤثر على 

األداء والتصرف الحركي. 
إن تثبيت المكونات النفسية من خالل المختص 
النفس���ي ال���ذي يك���ون ضم���ن مجموعة األش���خاص 
الذين يتولون التدري���ب، وتأثيرها على األداء الحركي 
للرياضيي���ن الذي���ن يزاول���ون النش���اطات الرياضي���ة 
المختلفة سوف يساعد على تثبيت البرامج الحركية 
والتصرف الحركي واإلدراك الحس���ي – الحركي، وحل 
الواجب���ات الحركي���ة بص���ورة منظمة، وه���ذا ال يأتي 
اعتباطا وإنما من خالل بناء برنامج تدريبي ونفس���ي 
لزي���ادة الداف���ع البدن���ي ال���ذي حتماً يحق���ق اإلنجاز 
الرياض���ي، وه���ذه العملية تتضمن تط���وراً في كفاءة 
األجهزة الحس���ية للتغلب عل���ى المؤثرات التي تواجه 
الرياض���ي أثن���اء األداء وبذل���ك تتكون ل���دى الرياضي 
اتجاه���ات وخبرات وأفكار ودوافع، وهذه كلها حصيلة 
تفاع���ل الرياضي م���ع المحيط الذي يت���درب فيه أو 
ال���ذي يتنافس به وخاص���ة البيئة االجتماعية وجميع 
العوامل التي تس���اعد الرياضي على التكيف نفس���ياً 
وبدني���اً كالتدري���ب والمباريات ومميزاته الش���خصية 
التي تحدد التركيب النفسي للتصرف الحركي واألداء 
الرياضي لالعب. وعليه فهم المرونة النفس���ية بأنها 
درجة امتالك الالعب لصفات وسمات نفسية تمكنه 
م���ن الوصول إلى التكيف م���ع مواقف وظروف اللعب 
المختلف���ة. وطريقة مواجهة ه���ذه المواقف والتعامل 

معها.
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من هنا وهناك

تخطط شركة السكك الحديدية الصينية لبناء 
أسرع قطار في العالم بسرعة 373 مياًل في 
على  التغلب  تريد  أنها  يعني  وه��ذا  الساعة، 
الرقم القياسي السابق في السرعة الذي حققه 
والذي يسير بسرعة  قطار شنغهاي ماجليف 
في  والذي سيساعد  الساعة،  في  مياًل   267
حول  تطوراً  وأكثر  أسرع  بشكل  الركاب  نقل 
العالم، ومن المتوقع أن يكون القطار الصيني 
توفير  من  يتمكن  حتى  مغناطيسياً  الجديد 
الحد  طريق  عن  العالية  السرعات  هذه  مثل 
المعدنية  العجالت  من  ب��دالً  االحتكاك  من 
تنزلق  السرعة  فائقة  فالقطارات  التقليدية، 
على وسادة من الهواء يتم إنشاؤها عن طريق 

عكس قطبية المغناطيس.

ب�  أحدهم  واشتراها  10 سم  نحو  طولها  الخزف  من  جرة  تم عرض 
200 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل أكثر من 243 ألف دوالر في 
واألخضر،  واألبيض  باألزرق  ُزّينت  التي  فالجرة  بانكلترا،  علني  مزاد 
هي قطعة نادرة للغاية من الفن الصيني يعود تاريخها إلى ما يقرب 
من 300 عام، وكانت الجرة قد اشتُريت من متجر للتحف القديمة عام 
1946، ثم تم تناقلها من مالكها إلى أفراد عائلته من بعده وظلت مهملة 
على الرفوف يغطيها الغبار إلى أن شاهدها خبير جاء لمعاينة المنزل 

وتحديد قيمته قبل بيعه. 

جرة خزفية عمرها 300 عام

أســــــرع قطار مغناطيسي قريبًا

تقوم شركة سويسرّية باستخدام مادة الكربون الموجودة في رماد الموتى 
وتحّوله إلى حّبات من األلماس الرائعة، تتراوح كلفة هذه العملية الغريبة 
بين 5000 و20000 دوالر، كما أّنها ال تستغرق سوى 4 أسابيع فقط 
إلى األزرق بسبب احتواء جسم اإلنسان  لونها  يميل  وغالبية األحجار 

على مادة ال�بورون. 

إعداد: سمر وعر

ألماس من رفات الموتى
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أظ��ه��رت دراس����ة ج��دي��دة أن 
في  يترك  العينين  في  النظر 
نفس المرء شعوراً يماثل المواد 

المخدرة.
النظر  أن  الباحثون  وأوض��ح 
في العينين لفترة طويلة يفقد 
اإلن��س��ان إح��س��اس��ه ب��ال��واق��ع 
المحيط، ويساعد التواصل من 
خالل النظر في العينين على 
تعزيز الثقة بالنفس والحصول 
ع��ل��ى إع���ج���اب األش���خ���اص 
يتجنب  حين  في  المحيطين، 
النظرة  أص��ح��اب  األش��خ��اص 
في  م��ط��والً  النظر  الخجولة 

أعين من يتكلمون معهم. 

دت دراسة علمية أجرتها مؤخرًا جامعة أوكسفورد البريطانية أَنّ استشارة  أَكّ
طبية وجيزة، كافية للمساعدة على إنقاص الوزن، واعتمدت نتائج الدراسة 
منة، فبعد زيارتهم للطبيب  على حاالٍت حقيقية ألفراٍد يعانون من الُسّ
ي  والتحدث معه لمدة 30 ثانية عن ضرورة فقدان الوزن، استطاعوا تبِنّ

نظام غذائي متوازن وفقدان عشرة بالمئة من الوزن الزائد. 

التثاؤب ليس كما يعتبره البعض عالمة على نقص األكسجين، يمكن 
نشاط  على  حتى  أو  تفكيرنا  طريقة  على  تأثير  له  يكون  أن  للتثاؤب 
دماغنا، فدراسات العلماء تقول إن التثاؤب الطويل والكبير يعمل على 
التثاؤب  إنه من خالل متوسط مدة  الدماغ، حيث  تعزيز نشاط ونمو 
يمكن التنبؤ بوزن الدماغ وعدد من العصبونات القشرية، فالتباين في 
مدة التثاؤب يشير إلى تنبؤ قوي بوزن الدماغ والخاليا العصبية القشرية 
فهو ال يكمن في الهواء الذي يستنشقه الجسم وليس في األكسجين 
على وجه التحديد ألنها تتعلق في تبريد الهواء للدماغ بالنظر إلى أن 
الدماغ هو العضو األكثر نشاطاً، لذلك فإن التثاؤب يعمل على تبريد 
الدم المتدفق إلى الدماغ فهذا مفيد لمعادلة درجة حرارة الدماغ مع 

درجة حرارة الغرفة.

الدردشة إلنقاص الوزن

ماذا تقول طريقة تثاؤبك؟

تأثير العينين كالمخدر
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التسلي��������������ة

الدنيا والحياة فربما اشتاق اهلل لسماع  إذا ضاقت بك  < التحزن 
صوتك وأنت تدعوه. 

< لن تكبر دون أن تتألم، ولن تتعلم دون أن تخطئ، ولن تنجح دون 
أن تفشل، ولن تحب دون أن تفقد، هكذا هي الحياة. 

< التحزن ألن اهلل منع عنك شيئاً تحبه، فلو علمت كيف يدبر لك 
األمور سيذوب قلبك في حبه. 

< إذا تألمت أللم إنسان فأنت نبيل أما إذا شاركت في عالج ألمه 
فأنت عظيم. 

< قمة الصبر أن تصمت وفي قلبك جرح يتكلم، وقمة القوة أن تبتسم 
وبعينك ألف دمعة. 

< التتخذ قرارات وأنت في قمة الغضب، وال تعطي وعوداً وأنت في 
قمة السعادة. 

وتكراراً فقطرة  < التيأس عندما ال يتحقق لك أمراً فحاول مراراً 
المطر تحفر الصخر ليس بالقوة ولكن بالتكرار.إذا أردت أن تعيش 
سعيداً فال تفسر وتدقق وتحلل كل شيء، فمن حللوا األلماس وجدوه 

فحماً. 

أفقي:

شجر   – شهير  عراقي  شاعر   -1
باسق )م( 

 – ملحاح   – متشابهة  ح��روف   -2
نافية. 

3- للنداء – أنصت – أفكاري. 
للشك  م��ث��ي��ر   – )م(  طليقة   -4

ومخيف. 
5- أعشقها – إصابات وجروح. 

6- أسالف – جمال. 
7- دمار – للتعريف – يتلو. 

8- كبر – أعلم. 
9- ذووهم – صلب. 

10- حضارة سورية – أحس )م(. 
نوع موسيقي  11- مدينة إيرانية – 

غربي – يكمل. 
12- ممثل سوري. 

 عاموديًا:

1- ممثلة مصرية. 
2- بناء – إلهه – شح. 

جدها في   – أم البشر   – 3- نجيع 
أموري. 

4- يلمس – أقسرهم. 
نقيض  5- منشأة دراسية علمية – 

حالل )م(. 
6- عشق – حروف متشابهة – بيت 

)م(. 
7- نصف سجين – غنج – والدي )م( 

8- اختالفات – عبر )م(. 
9- شاعر أموي – يبرد. 

10- مزامير – يرجع. 
11- نقولها على الهاتف )م( - مداد 

– تبدأ حرباً )م(. 
12- هواء )م( – شأن )م( – سالم. 
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الكلمات المتقاطعة

حكم وأمثال
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> الشهيد هو لحظة التسامى فوق 
يثبت  حينما  العمياء،  الغرائز  هذه 
فوق  ويعلو  ال��م��وت،  م��واج��ه��ة  ف��ي 
االنعكاسات الشرطية، وقتها يتحقق 
له  الذي ترفع  الكامل  فيه اإلنسان 
تحية عسكرية، وتسجد له المالئكة 

في السماء. 
> الشهيد.... كلمة يسمعها الكثير 
ويتمنى نيلها الكثير ويبذل لها الكثير 
لكن ال ينالها إال الرجال ممن يهبون 
وهم  مبادئهم  عن  للذود  أنفسهم 

قليل. 
ليس  الوطن  سبيل  في  الشهادة   <
مصيراً سيئاً..... بل هي موت في 

خلود رائع. 
> إن مرتبة الشهيد عند اهلل كبيرة، 
فقد أعد اهلل للشهيد في سبيله جنة 
ومرتبة مع األنبياء والصديقين ألنهم 

بذلوا أنفسهم في سبيل اهلل. 
ويسير  الشهيد  يرتقي  عندما   <
األكيد،  الفوز  إلى  ملكي  زفاف  في 
عندها  بالزغاريد  الدموع  وتختلط 
اليبقى لدينا شيئاً لنفعله أو نقوله، 
ألنه قد لخص كل قصتنا بابتسامته. 

ة	 ل	 د	 س	 ن	 م	 ل	 ا	 ا	 ح	 ب	 ك	

ة	 ي	 ل	 ع	 س	 ء	 ا	 ت	 ش	 ل	 ا	 ا	

ط	 ق	 ا	 ء	 ا	 م	 س	 ل	 ا	 ا	 س	 ل	

ق	 ط	 ع	 ر	 ج	 ش	 ل	 ا	 ل	 ع	 ا	 م	

ا	 ر	 ش	 ي	 د	 ر	 ب	 ل	 ا	 ش	 ف	 ح	

س	 ا	 ق	 ض	 ر	 ا	 ل	 ا	 م	 ق	 ن	 ب	

ت	 ت	 ك	 ن	 ق	 ا	 ر	 و	 ا	 ا	 ا	 ب	

م	 ف	 ة	 د	 ش	 ب	 ه	 ح	 و	 ع	 م	 ن	

ل	 ي	 ع	 ل	 ل	 ك	 ن	 ض	 ح	 د	 ن	 ا	

ا	 د	 د	 ع	 ب	 ز	 ر	 ط	 م	 ل	 ا	 ح	

ف	 ء	 ف	 ا	 ز	 ل	 ا	 ي	 د	 د	 ع	 ب	

ي د	 د	 ع	 د	 ي	 ت	 ب	 ي	 ب	 ح	 ك	

الكلمة المفقودة

أقوال يف حب الشهيد

كلمة السر من خمسة عشر حرفًا 
كاتب سيناريو سوري

"حبيبتي أحبك عدد قطرات المطر 
المنسدلة من السماء

أحبك عدد أوراق الشجر 
المتساقطة في الشتاء

أعشقك بعدد أنفاس المحبين 
على وجه األرض... 

أعشق حضنك الدافئ في شدة البرد.. "
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اإلرادة العربية؟!

يرة
ألخ

طة ا
حمل

ا

إال  الجثة  ول��ن تتحرك ه��ذه  )العرب جثة هامدة، 
"هنري  به  ه��ذا ما ص��رح  العربية(..  اإلرادة  إذا تحركت 
كيسنجر" قبيل حرب تشرين عام 1973 من باب طمأنته 
إلس��رائ��ي��ل ب��أن ال��ع��رب غير ق��ادري��ن على ال��ح��رب.. لكن 
العربية وقتها قّوضت تنبؤات كيسنجر وتحرك  اإلرادة 
ال��ع��رب وأخ���ذوا زم���ام ال��م��ب��ادرة، وك���ان أه��م م��ا ف��ي األم��ر 
ذلك " التضامن" الذي لم يحدث مثله في تاريخ العرب.
منذ ذل��ك الحين و"إس��رائ��ي��ل" تخطط لضرب أي 
شكل من أشكال هذا التضامن العربي الذي كان وتعمل 

على أال يعود!
ال��م��ن��ظ��م��ة الصهيونية  ن��ش��رت��ه دوري�����ة  ب��ح��ث  ف���ي   
العالمية )كيفونيم( للصحفي اإلسرائيلي "عوديد ينون" 
المقرب من الخارجية االسرائيلية، دعا فيه بوضوح إلى 
في  انقسام  وإح���داث  العربي  العالم  ف��ي  الفوضى  نشر 
الدول العربية من الداخل إلى درجة تصل إلى )بلقنة( 
كل الدول العربية وتجزئتها إلى جيوب طائفية، وهو ما 
يتوافق مع الخطة التي طرحها البرفسور اإلسرائيلي 
إلى  إسرائيل  لتحويل  تهدف  التي  شاحاك"  "إسرائيل 
قوة عالمية من خالل نشر الفوضى في الدول العربية 
للهيمنة  األوس��ط  الشرق  في  المسرح  إع��داد  وبالتالي 

اإلسرائيلية.
وإذا ما استعرضنا الدور اإلسرائيلي في تناقضات 
الشرق األوسط تكشف لنا الوثائق والوقائع والمعطيات 
في  الصهاينة  المنظرين  ع��ن  ال��ص��ادرة  والتصريحات، 
"إس���رائ���ي���ل" وال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة، أن أم��ن 
إسرائيل يتحقق عندما تكون إسرائيل أقوى عسكريًا من 
أي تحالف عربي محتمل، وهذا ما صرح به "دافيد بن 
غوريون" يوم اإلعالن عن قيام "دولة إسرائيل" عام 1948 
وباتت هذه الرؤية عقيدة إسرائيل األمنية لعقود عديدة!
إال أن ال��ع��دي��د م���ن االس��ت��رات��ي��ج��ي��ي��ن ال��ص��ه��اي��ن��ة 
النظرية وح��ده��ا ال تكفي لضمان  ه��ذه  أن  رأوا الح��ق��ًا 
أم��ن إس��رائ��ي��ل، وأن ض��م��ان ه��ذا األم���ن م��ره��ون بانهيار 
ب��دأت  ل��ذل��ك  وتمزقها،  وضعفها  العربية  المجتمعات 
"إسرائيل" منذ عام 1980 اتباع سياسة تقسيم كل شيء 
في الجانب العربي، بداية من فلسطين إلى بقية الدول 

ال��ع��رب��ي��ة، وق����د ش�����ارك ال��م��ح��اف��ظ��ون 
الجدد في الواليات المتحدة "إسرائيل" 

بقوة في ضرورة مواصلة هذه االستراتيجية 
إللغاء اي دور للدول العربية وإغراقها في مشكالت 

داخ���ل���ي���ة ت��ع��م��ق م���ن ض��ع��ف��ه��ا، وك�����ان س����الح ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
والمذهبية والعرقية هو السالح المجدي، بحسب نظرية 
"بريجنسكي"، منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن 
ال��م��اض��ي، حيث ج���اءت ه��ذه النظرية ف��ي ك��ت��اب��ه: )بين 
دع��ا فيها لالعتماد على األص��ول��ي��ات  وال��ت��ي  ع��ص��ري��ن( 
الدينية لمواجهة الخطر الماركسي وقتها، ودعا لهيمنة 
رجال الدين وإشعال حروب األدي��ان والطوائف وتقوية 
"إن منطقة  بالقول:  نظريته  وألحق  الدينية،  التيارات 
الشرق االوسط تحتاج إلى تصحيح الحدود التي رسمتها 

اتفاقية سايكس - بيكو ومقررات مؤتمر فرساي"!
أم���ا ه��ن��ري ك��ي��س��ن��ج��ر، وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي 
األسبق، فقد كان سّباقا للقول إن كل األدي��ان تواجدت 
في هذه المنطقة وال يمكن التعامل معها إال من خالل 
الدين، أي أن اللعب على وتر الدين الذي هو المدخل 
المناسب لتنفيذ المشاريع التي تحلم بها الصهيونية 
العالمية، لذا اشتغل منظرو االستعمار الغربي ومفكرو 
العربية  األق��ط��ار  تقسيم  إع���ادة  مبدأ  على  الصهيونية 
التناقضات  واستثمار  وطائفية،  عشائرية  وح��دات  إل��ى 
ويؤكد  فيها،  والمذهبية  القبلية  والعصبيات  العرقية 
هؤالء إن الحرب األهلية ودعوات التقسيم التي رافقتها 
كانت على وجه التحديد هي الهدف األول لغزو العراق، 
وأن ه��ذا الهدف لم يوضع في واشنطن، وإنما في "تل 
أبيب"، وبحسب التصور الصهيوني، فإن من يسيطر على 
العراق يتحكم استراتيجيًا في الهالل الخصيب وبالتالي 
الجزيرة العربية، والحقًا إلى كل دول المنطقة، وعندما 
أن  بإمكانها  ف��إن  العراق  االستراتيجية في  ه��ذه  تنجح 

تنجح في سورية!
إن����ه م��خ��ط��ط ت��ف��ج��ي��ر ال��م��ن��ط��ق��ة م���ن أج����ل إق��ام��ة 
على  ق��ادم  لقرن  مستقبلها  وضمان  الكبرى"  "إسرائيل 
األقل، فهل نشهد تحركًا عربيًا، من جديد، كالذي كان 
في عام 1973 ليوقف هذا المخطط قبل فوات األوان؟!
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